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A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

“Tiểu học là cấp học nền tảng trong nhà trường phổ thông, đặt cơ sở ban

đầu cho việc hình thành, phát triển toàn diện nhân cách con người là nền tảng

vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn hệ thống giáo dục quốc dân” hình

thành cho học sinh những cơ sở ban đầu về sự phát triển đúng đắn và lâu dài về

tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kĩ năng cơ bản để học tiếp trung học hoặc đi

vào cuộc sống lao động.

Trong chương trình Tiểu học môn Tiếng Việt giữ một vị trí đặc biệt quan

trọng. Đó là môn học có chức năng “kép” (vừa là môn công cụ, vừa là môn khoa

học). Mục tiêu của môn Tiếng Việt ở trường tiểu học nhằm: Hình thành và phát

triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập

và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy và

học Tiếng Việt, góp phần rèn luyện các thao tác của tư duy.

Học vần là phân môn trong môn học Tiếng Việt có vị trí quan trọng ở

Tiểu học. Nó là phân môn khởi đầu (được học sớm nhất ở Tiểu học) và nó còn

là công cụ, một phương tiện quan trọng để học tốt các môn học khác, giúp học

sinh chiếm lĩnh kho tàng tri thức văn hoá của nhân loại được tàng trữ trong sách

vở.

Năm học 2020 – 2021 là năm đầu tiên áp dụng  chương trình giáo dục phổ

thông mới với sự ra đời của 5 bộ sách giáo khoa: Cánh Diều, Kết nối tri thức với

cuộc sống, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, Chân trời sáng tạo, Cùng

học để phát triển năng lực. Trường chúng tôi đã thống nhất và lựa chọn bộ sách

Cánh Diều để giảng dạy trong năm học này. Phân môn Học vần trong môn

Tiếng Việt ở chương trình hiện hành không còn xa lạ và mới mẻ với giáo viên

tuy nhiên với chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 phân môn này có sự

thay đổi rõ rệt về chương trình, cấu trúc, nội dung và quy trình hoàn toàn mới so

với chương trình hiện hành. Với quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm,

phát triển năng lực học sinh. Hẳn đây không chỉ là khó khăn của riêng  tôi mà

còn là khó khăn của nhiều giáo viên trong quá trình giảng dạy phân môn này.

Xuất phát từ thực tế đótôi mạnh dạn đề xuất những biện pháp nhỏ do bản

thân đúc kết được đó là: “Một số biện pháp giúp giáo viên dạy học phân môn

học vần lớp 1 bộ sách Cánh diều đạt hiệu quả”.Với mong muốn giúp các em

học tốt phân môn học vần trong chương trình Tiếng Việt sách giáo khoa mới đạt

hiệu quả cao trong năm học 2020 – 2021 này.
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2. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm

Nhằm nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng, khó khăn của giáo viên trong quá

trình dạy phân môn Học vần từ đó đề xuất ra các biện pháp giúp giáo viên dạy

phân môn Học vần có hiệu quả. 

3. Nhiệm vụ của nghiên cứu

- Nghiên cứu mục tiêu giáo dục tiểu học.

- Mục tiêu Tiếng Việt lớp 1.

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo.

- Sách giáo khoa Tiếng Việt 1, sách thiết kế bài giảng Tiếng Việt 1 và các

tài liệu có liên quan.

4. Đối tượng khảo sát, đối tượng thực nghiệm

- Kết quả chất lượng kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1.

- Dạy thực nghiệm của giáo viên đối với lớp 1 tôi chủ nhiệm.

- Các giáo viên cùng khối áp dụng dạy học sinh các lớp 1 của trường.

5. Đối tượng nghiên cứu

- Các biện pháp giúp giáo viên dạy phân môn Học vần lớp 1 bộ sách Cánh

diều có hiệu quả.

- Các tài liệu liên quan đến Môn Tiếng Việt lớp 1. 

6. Phương pháp nghiên cứu

*Nghiên cứu tài liệu: Đọc tài liệu và sách tham khảo.

*Phương pháp trực quan.

*Phương pháp đàm thoại, vấn đáp.

*Phương pháp quan sát, động viên khen thưởng học sinh.

*Phương pháp điều tra, khảo sát.

*Phương pháp thực nghiệm.

*Phương pháp luyện tập, thực hành.
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B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN

1. Cơ sở lý luận

Phân môn Học vần rèn cho học sinh kĩ năng đọc, ghi nhớ, sử dụng Tiếng

Việt trong đời sống hàng ngày. Vì vậy Học vần là phân môn có tính tích hợp

liên quan mật thiết đến các môn học khác.

Mục tiêu dạy học phân môn học vần là hình thành và phát triển cho học

sinh các kĩ năng đọc, viết, nghe, nói với mức độ căn bản để làm công cụ học các

môn học khác và tự học. 

Trong quá trình dạy tiết Học vần, để đạt được mục tiêu, ngoài phương

pháp dạy của giáo viên học sinh cũng cần phải có kiến thức ngôn ngữ thực tế từ

đời sống. Học tốt phân môn Học vần sẽ giúp các em học tốt các môn học khác

đồng thời giáo dục cho các em những tình cảm trong sáng, lành mạnh, kĩ năng

giao tiếp tự tin nhằm giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt từ đó hình thành nhân

cách cho học sinh.

Vì vậy khi dạy học luôn cần sự đổi mới về cả nội dung và đặc biệt phương

pháp dạy học. Giáo viên là người dẫn dắt cho học sinh chủ động phát hiện, tìm

tòi ra kiến thức như vậy mới khắc sâu và giúp các em ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

2. Cơ sở thực tiễn

Những năm gần đây, Bộ giáo dục và đạo tạo luôn chú trọng việc phát

triển chương trình giáo dục phổ thông mới, theo định hướng phát triển năng lực

học sinh.

Đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói chung và chương trình

lớp 1 cụ thể nói riêng trọng tâm là phát triển năng lực học sinh thông qua các

hoạt động trải nghiệm. Còn với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành tập

trung đi vào truyền thụ kiến thức, kĩ năng. Điều đó cho thấy chương trình phổ

thông 2018 là một bước phát triển làm cho những kiến thức, kĩ năng, hứng thú,

niềm tin, ý chí…của học sinh hợp thành một sức mạnh tổng hòa, có thể thực

hiện một loại hoạt động nào đó đạt kết quả mong muốn. Hoạt động đặc thù của

môn Tiếng Việt là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, là đọc, nghe, hiểu và nói.

So với chương trình 2006, môn Tiếng Việt lớp 1 chương trình 2018 chú trọng

hơn nhiều đến mục tiêu đọc hiểu, viết sáng tạo và nói nghe tương tác. Trong đó

kĩ năng đọc trong phân môn Học vần được chú trọng hàng đầu. Đặc biệt, từ năm
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2020, sự ra đời của các bộ sách giáo khoa mới đã cho thấy một điểm nổi bật

trong mục tiêu của cuốn sách Tiếng Việt là tập trung phát triển kĩ năng đọc.

II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Trường Tiểu học Thanh Liệt của chúng tôi là một trường thuộc xã ven đô,
tốc độ đô thị hoá nhanh. Do xã hội ngày càng phát triển, trong những năm gần
đây, dân cư đông đúc, đa dạng hoá nhiều thành phần. Trình độ dân trí của khu
vực ngày một nâng cao nên các gia đình rất quan tâm đến việc học tập của con
em mình. Trường có bề dày thành tích trong công tác dạy và học cùng đội ngũ
giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm và hết lòng
yêu thương học sinh.

Năm học 2020- 2021, trường tôi có 1343 học sinh và 30 lớp học, trong đó
khối 1 có 335 học sinh được xếp vào 8 lớp. Đồng hành với các con là 8 đồng chí
giáo viên với 4 đồng chí giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn vững vàng
cùng 4 đồng chí giáo viên trẻ có trình độ chuyên môn, yêu nghề, mến trẻ.

1. Thuận lợi

1.1.Giáo viên

- Giáo viên được tìm hiểu và tiếp cận chương trình mới qua các buổi tập

huấn, để trau dồi kiến thức và kĩ  năng chuyên môn.

- Giáo viên tích cực tìm tòi, học hỏi, trao đổi ý kiến trong các buổi sinh

hoạt chuyên môn nâng cao chất lượng giảng dạy. 

1.2. Học sinh

- Học sinh đúng độ tuổi, phụ huynh quan tâm đến việc học của con em

mình như mua đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập.

2. Khó khăn

2.1 Giáo viên

- Vì Học vần là phân môn có sự thay đổi về chương trình, nội dung và quy

trình nên giáo viên vừa phải nghiên cứu học hỏi để nắm bắt được đúng, đủ

chương trình mới vừa áp dụng vào thực tế giảng dạy sao cho phù hợp.

- Giáo viên còn bỡ ngỡ về quy trình mới dẫn đến việc thiết kế, tổ chức các

hoạt động còn chưa phát huy được năng lực học sinh một cách rõ rệt.

-  Giáo  viên  còn  lúng  túng  trong  việc  lựa  chọn,  sử  dụng  đồ  dùng  và

phương tiện dạy học.

- Trong giờ dạy, giáo viên còn chưa sử dụng linh hoạt các phương pháp và

hình thức dạy học nên lớp học còn trầm chưa sôi nổi.
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- Giáo viên có kinh nghiệm, tuổi nghề cao còn áp dụng cách dạy cũ, chưa

phát huy sáng tạo, năng lực của học sinh.

2.2 Học sinh

- Một số em tiếp thu còn chậm, phát âm chưa chuẩn, nói ngọng.

- Khả năng chú ý nghe giảng còn chưa cao.

- Ghi nhớ âm, vần ở một số em còn chậm.

- Còn một số em còn đọc vẹt, đọc chưa đúng 

* Qua khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học, cụ thể lớp 1A8 ( với 42

học sinh) phân môn Học vần có kết quả :

LỚP SĨ SỐ

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Đọc tốt Đọc đúng Đọc chưa tốt

SL % SL % SL %

1A8 42 10 23,8 22 52,4 10 23,8

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ

1. Giáo viên nắm vững cấu trúc, chương trình, nội dung phần Học 

vần.

Tôi đã nghiên cứu được chương trình Bộ sách Cánh Diều và thấy:

*Cấu trúc nội dung chương trình:

Chương trình Sách giáo khoa lớp 1 gồm 4 nội dung lớn

Phần chuẩn bị (4 tiết) giúp học sinh làm quen với trường lớp, thầy cô và

bạn bè và hướng dẫn học sinh; tên và cách sử dụng đồ dùng học tập; những kí

hiệu về tổ chức hoạt động lớp, tư thế ngồi đọc, ngồi viết, ngồi học, hoạt động cá

nhân, hoạt động nhóm, phát biểu trước lớp…các hoạt động học ở lớp, học ở

Chương trình Sách giáo khoa
lớp 1

Chuẩn bị
( 4 tiết)

Học chữ
( 72 tiết)

Học vần
( 236 tiết)

Luyện tập,
tổng hợp
( 108 tiết)
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điểm tham quan, học ở nhà với người thân, học trong đời sống, tập viết các nét

cơ bản.

Bài mở đầu: Em là học sinh (4 tiết)

Phần học chữ (72 tiết-6 tuần) có mục tiêu dạy âm và chữ cái, cách ghép

âm thành những tiếng có mô hình “âm đầu-âm chính”

Phần học vần (236 tiết-hơn 19 tuần) dạy học sinh cách ghép âm thành các

vần có mô hình “âm chính-âm cuối”, “âm đệm-âm chính”, “âm đệm- âm chính –

âm cuối” từ đó tạo thành những tiếng có mô hình khác nhau.

Phần luyện tập tổng hợp (108 tiết -9 tuần) xoay quanh 3 chủ điểm chính:

gia đình, trường học, thiên nhiên. Có mục tiêu giúp học sinh nâng cao các kĩ

năng đọc, viết, nghe, nói để chuẩn bị chương trình lớp 2.

*Việc nắm vững cấu trúc, chương trình giúp giáo viên chủ động, tự tin và

hình dung được ở mỗi phần cần nắm được những nội dung trọng tâm gì, cần

chuẩn bị những gì ở từng mảng kiến thức. Từ đó, giáo viên có kế hoạch xây

dựng bài dạy được chu đáo, tỉ mỉ hơn.

2.GV Nắm vững quy trình dạy phân môn học vần đối với chương 

trình 2018

Đối với phân môn học vần của chương trình mới 2018 có nhiều điểm khác

biệt so với chương trình cũ. Tất cả các bước được tạo lập trong quy trình dạy

học vần được sắp xếp một cách khoa học, nhằm phát triển tốt nhất kĩ năng tìm

tòi, khám phá vần mới của HS. Từ những dẫn dắt mà GV đưa ra, HS có thể tự

phát hiện mối liên kết giữa các âm, vận dụng cách đánh vần linh hoạt để đọc

được thành tiếng. GV không cần quá đi sâu vào việc ghép vần của HS. Mà chính

HS là những chủ thể nhất định tự quyết định các thao tác dựa trên sự hỗ trợ của

Bộ đồ dùng học môn Tiếng Việt. Có thể nói rằng điểm mấu chốt ở đây là: “Dạy

học đổi mới chiếm lĩnh”. Dạy học trên quan điểm chú trọng phát triển năng lực

học sinh. Chú trọng đến phương pháp tự học. Tự học coi trọng vai trò chủ thể

tích cực của HS trong việc chủ động sáng tạo, khám phá, phát hiện kiến thức,

vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn, ứng dụng kiến thức, kĩ

năng vào cuộc sống của mình. 

Một bài học vần đuộc chia thành các hoạt động cụ thể như sau:
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Các hoạt động này được chia thành 2 tiết, tùy đặc điểm của từng trường sẽ

có cách chia các hoạt động khác nhau. Trường Thanh Liệt chúng tôi thống nhất

quy trình môn Học vần như sau:

TIẾT 1
A.Kiểm tra bài cũ
- Yêu cầu HS đọc, viết nội dung bài trước bằng nhiều hình thức khác

nhau.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- GV có thể giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp.
2. Chia sẻ và khám phá
*Dạy vần mới thứ nhất:
- GV giới thiệu vần mới thứ nhất
- HS nhận diện các âm có trong vần HS đọc đánh vần Cả lớp đọc trơn.
- Qua tranh, giới thiệu từ mới  tiếng mớivần mới.
- GV yêu cầu HS phân tích vần mới  mô hình vần mớiHS đánh vần

theo mô hình, không theo mô hình đọc trơn.
- YCHS phân tích tiếng mới  đưa mô hình tiếng mới   HS đánh vần

theo mô hình, không theo mô hìnhđọc trơn.
- Đọc tổng hợp vần, tiếng, từ mới: cá nhân, đồng thanh
*Dạy vần mới thứ hai: Tương tự vần mới thứ nhất
- Yêu cầu HS so sánh vần mới thứ nhất với vần mới thứ hai
*Củng cố:
- HS nhắc lại tên 2 vần mới, tiếng mới vừa học
- GV chỉ, HS đọc đồng thanh cả bài
*Lưu ý: Ngoài cách dạy bổ dọc như trên, giáo viên cũng có thể dạy theo

cách bổ ngang: nghĩa là dạy luôn 2 vần mới sau đó mới dạy đến từ mới, tiếng

Hoạt động chính

Khám
phá vần

mới 

Mở rộng
vốn từ

Luyện
viết vào

bảng
con 

Đọc bài
ứng dụng
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mới. Mỗi cách dạy đều có những ưu điểm nên GV có thể linh hoạt tùy thuộc vào
trình độ của HS lớp mình.

VD: Bài 47: om – op, tôi đã thiết kế các hoạt động như sau:

*Dạy vần om 

- GV: om là vần mới thứ nhất hôm nay chúng mình học. Ai giúp cô phân

tích vần om?

- GV giới thiệu mô hình, HD HS đánh vần.

- Đưa hình ảnh con đom đóm, hỏi: Đây là con gì?

- GV:"đom đóm" là loài côn trùng cánh cứng nhỏ, thường hoạt động về

ban đêm và phát ra ánh sáng.

- Đưa từ: đom đóm

(?) Từ đom đóm có mấy tiếng, là những tiếng nào?

(?) Trong từ đom đóm, tiếng nào có vần om?

- YC HS phân tích tiếng: đóm

- GV: Tiếng đom và tiếng đóm có gì giống và khác nhau?

- YCHS đánh vần, đọc trơn từ mới

- Chỉ trên màn hình: om, đom đóm. 

*Dạy vần op:

- GV đưa vần om, và hỏi: Nếu cô thay âm m thành âm p, cô được vần nào? 

- GV chốt và bấm máy, yêu cầu HS phân tích vần op

- GV đưa mô hình, yêu cầu HS đánh vần

- Đưa tranh, hỏi: Các bạn đang làm gì?

- GV:Họp tổ là các bạn nhỏ đang thảo luận, trao đổi với nhau đấy, cô có

từ mới họp tổ. 

- Đưa từ: họp tổ

(?) Từ họp tổ có mấy tiếng, tiếng nào các con đã học?
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- GV: Họp là tiếng mới hôm nay các con được học.

- YCHS phân tích tiếng họp

- YCHS đánh vần tiếng họp, đọc trơn từ họp tổ

- Chỉ trên màn hình: op, họp tổ. 

- Chúng ta vừa học hai vần mới nào?

- Từ mới là từ nào nào?

=> GV ghi bảng tên bài

- Vần om và vần op có gì giống và khác nhau?

*Chốt: Bạn nói đúng rồi đấy. Cô khen con. Ngoài ra, các con lưu ý khi

đọc những vần kết thúc bằng m, p đều ngậm môi, nhưng vần kết thức bằng m

đọc nhẹ hơn vần kết thúc bằng p.

- Chỉ bài: + om, đom đóm

 + op, họp, họp tổ

- YC HS ghép 2 vần mới om, op.

+ GV nhận xét, yêu cầu lớp nhìn bảng gài đọc đồng thanh vần om, op

- GV: từ 2 vần đã ghép, các con ghép thêm để được từ mới: đom đóm, họp

+ GV mời 1 HS mang bảng gài ghép đúng lên bảng, gọi 1HS nhận xét

+ GV nhận xét, yc HS đọc bài trên bảng gài của mình. GV khen HS

3. Luyện tập
3.1. Mở rộng vốn từ: 
- Xác định yêu cầu của bài tập:  (GV nêu yêu cầu)
- Nói tên sự vật: 
+ GV chỉ từng tranh theo số TT hoặc không theo TT yêu cầu HS (cá nhân,

đồng thanh) đọc tên từng sự vật. 
+ Lưu ý: Nếu HS không nói được tên các SV hoặc hiện tượng thì GV nói

cho HS nói theo. 
- Tìm tiếng chứa vần mới: 
+ Từng cặp HS thảo luận chỉ hình, nói tiếng có vần mới.
- Báo cáo kết quả: 
+ Gọi HS lên báo cáo, GV hoặc HS nhận xét đúng, sai.
+ KT đồng loạt: GV chỉ hình, cả lớp đồng thanh nói kết quả.
- Mở rộng: Gọi HS tìm thêm những tiếng ngoài bài có vần mới.
VD: Khi dạy bài 6: ơ – d phần mở rộng vốn từ bài tập 2 tôi thực hiện như sau:
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 Xác định yêu cầu.
- GV nêu yêu cầu của bài tập : YCHS quan sát SGK trang16  rồi nói to và

vỗ tay tiếng có âm ơ. Nói thầm tiếng không có âm ơ.
 Nói tên sự vật
- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời nối tiếp học sinh nói tên từng sự vật. 
- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.

 Báo cáo kết quả.
- GV cho từng cặp học sinh báo cáo kết quả theo nhóm đôi ( nói và làm

động tác theo yêu cầu).
- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh báo cáo kết quả.
- GV đố học sinh tìm 3- 4 tiếng ngoài bài có âm ơ.
3.2 Tập viết:
Hoạt động luyện viết bảng con được thực hiện trong thời gian 10 – 12 phút cuối

tiết 2. Việc HD HS viết trên bảng con được thực hiện theo các bước sau:
- Gọi 1 HS đọc ND bài viết
- Yêu cầu HS nêu độ cao các chữ và khoảng cách giữa các tiếng
- GV viết mẫu và nêu quy trình viết
- HS viết bảng con
- Nhận xét, sửa sai (nếu có)
Lưu ý: GV nêu quy trình ngắn gọn, nhấn vào điểm đặt bút, dừng bút,

điểm khó viết, cách nối chữ, vị trí dấu thanh. Hướng dẫn cần ngắn gọn, dễ hiểu;
không yêu cầu HS phải nhắc lại. 

Quy trình dạy phần tập viết ở bảng con giống quy trình dạy tập viết cũ.
VD: Khi dạy bài : 46: iêm, yêm, iêp phần tập viết tôi thực hiện như sau:

- Giới thiệu bài viết trên màn hình.
(?)Trong bài viết, con chữ nào cao 4 li?
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(?)Trong bài viết, con chữ nào cao 5 li?
(?)Trong bài viết, con chữ nào cao 3 li?
(?) Các con chữ còn lại cao mấy li?
(?)Chữ “diêm” có mấy con chữ?
(?)Trong chữ “yếm, thiếp” dấu sắc viết ở vị trí nào?
- Viết mẫu, hướng dẫn cách viết: 
+ Vần iêm: viết ie trước, viết m sau. Lưu ý viết liền mạch. Viết xong iem

lia bút lên trên viết dấu mũ của ê.
+ Vần yêm: tương tự như iêm. Lưu ý thêm: y cao 5 ly
+Vần iêp: tương tự như iêm. Lưu ý thêm : p cao 4 ly
- GV chú ý nét nối giữa các con chữ.
- Cho HS xem clip quy trình viết.
- YC HS viết bảng con
- Quan sát, sửa sai bằng phấn màu.
C. Củng cố dặn dò
- Yêu cầu HS nêu lại tên vần mới, từ mới đã học.
- Yêu cầu HS chuẩn bị bài sau.

TIẾT 2
A. Khởi động
- Đọc lại các vần, tiếng, từ đã học ở tiết 1( thông qua trò chơi)
B. Bài mới 
* Giới thiệu bài:
- GV có thể giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp.
* Tập đọc: 
- GV giới thiệu bài đọc: Có thể gt trực tiếp hoặc gián tiếp
- GV đọc mẫu: Đọc từng câu kết hợp giới thiệu tình huống để HS hiểu rõ

hơn nội dung của bài đọc
- Luyện đọc từ ngữ:  chứa âm, vần mới/dấu thanh mới học, từ ngữ khó: 
+ Lưu ý: Ở phần luyện đọc từ ngữ, GV cần khuyến khích HS đọc trơn, chỉ

với những HS không đọc trơn được, GV mới cho đánh vần.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ khó (nếu có)

- Luyện đọc từng câu
+ GV chỉ từng câu cho cả lớp đọc thầm, rồi đọc thành tiếng (cá nhân,

đồng thanh)
+ Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp)
*GV cần lắng nghe sửa lỗi phát âm cách ngắt, nghỉ hơi cho 
- Thi đọc đoạn, bài
+ Các cặp, tổ thi đọc (từng đoạn, cả bài).
+ Cả lớp đọc đồng thanh
- Tìm hiểu bài đọc:
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+ GV nêu câu hỏi, HS trả lời hoặc cho HS làm các BT trong SGK (nếu
có)

+ Liên hệ giáo dục HS.
Tùy vào số lượng các bài tập ở phần Mở rộng vốn từ, tiết 1 có thể dừng

lại ở bước 2 (sau phần GV đọc mẫu) hoặc có thể dừng lại ở bước 3 (sau phần
Luyện đọc câu).

VD: Khi dạy bài 102: ui – ưi phần Tập đọc tôi thực hiện như sau:

*Luyện đọc
- GV chiếu hình minh hoạ bài Hạt nắng bé con
- GV hỏi tranh vẽ gì?
- GV GT: Tranh vẽ bông hoa hồng đang khóc, phía trên có ông mặt trời

đang tỏa nắng. Vì sao bông hồng lại khóc? Các con cùng tìm hiểu qua bài tập
đọc “Hạt nắng bé con”

- GV viết tên bài lên bảng
- Gọi 1 HS đọc lại tên bài
*GV đọc mẫu: 
- GV đọc mẫu bài tập đọc
* Luyện đọc từ ngữ 
- Bài có từ ngữ nào chứa vần mới học?
- Những từ ngữ nào khó đọc trong bài thơ này?
- Gọi HS nhận xét 
- GV hoặc HS đọc mẫu từ khó: nắng, gãy cành, sụt sùi, an ủi, gửi tặng,

đội đất.
*Luyện đọc câu 
- YCHS tìm xem bài có mấy câu?
- Bài có 6câu. GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ.
- GV lưu ý HS: Để đọc đúng và hay thì các con phải ngắt nghỉ đúng. Các

con quan sát lên màn hình cô có cách ngắt nghỉ như sau. 1 gạch ngắt hơi, 2 gạch
nghỉ lấy hơi nhé!

- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu lần 1
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- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét 
- GV yêu cầu HS đọc câu nối tiếp lần 2
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét.
Nghỉ giữa giờ
*Luyện đọc đoạn 
- GV gt: Bài tập đọc Hạt nắng bé con được chia thành 3 đoạn.
- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn
- Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét.
*Thi đọc cả bài. 
- GV gọi 3 HS thi đọc, lớp làm trọng tài, tuyên dương HS.
- GV yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh
- GV nhận xét
*Tìm hiểu bài đọc
- GV gọi HS đọc yêu cầu; mời 1 HS đọc 3 câu văn chưa hoàn chỉnh. 
- GV yc HS đọc thầm, tự hoàn thành từng câu văn. 
- GV cho HS chơi trò chơi Đố bạn 
- GV phổ biến trò chơi, luật chơi:
- HS 1 đọc phần a chưa điền chỉ bạn bất kì để đố bạn (HS nhận xét bài

bạn bằng tiếng vỗ tay) HS 2 điền rồi đọc phần b đố bạn khác. Lần lượt hết 3 câu
rồi quay trở lại 1 vòng và kết thúc trò chơi. 

- GV tổng kết trò chơi.
- Cả lớp đọc lại
   a) Mẹ mặt trời thả hạt nắng xuống đất chơi. 
     b) Bông hồng được hạt nắng an ủi.
    c) Hạt nắng giúp hạt cây nảy mầm.
- GV chốt: Ở bài tập này để nói được các câu cho đủ ý các con cần quan

sát vào các đoạn trong bài, tìm ý đúng. Nếu viết các câu này chúng ta lưu ý cuối
câu có dấu chấm, đầu câu phải viết hoa.

- Liên hệ: Cô hi vọng rằng các con cũng quan tâm,giúp đỡ mọi người
giống như hạt nắng bé nhỏ nhé.

C. Củng cố, dặn dò:
- GV cho HS đọc lại ND 2 trang sách vừa học (không đọc BT nối ghép)
- Nhận xét giờ học
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
3.Sử dụng linh hoạt các trò chơi học tập

Đối với chương trình mới hiện nay dạy học theo hướng phát triển phẩm

chất, năng lực học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm nên việc tổ chức,

đưa các trò chơi vào giờ học thực sự rất quan trọng và cần thiết. Nó tạo cho

không khí của lớp học trở nên sôi nổi, học sinh hào hứng, tích cực. Việc tiếp thu

kiến thức của học sinh trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên



14

giáo viên cũng cần biết tổ chức trò chơi như thế nào cho hợp lý, ở hoạt động nào

nên sử dụng trò chơi nào cho phù hợp và hiệu quả. 

Trò chơi học tập cần có yêu cầu khác với trò chơi thông thường.

- Chơi để đạt mục đích học tập nào? Ngoài giải trí còn có mục đích cũng

cố tri thức, kỹ năng học tập.

- Nội dung học tập phải gắn với các tri thức và kỹ năng của một nhóm học

hoặc một lĩnh vực tri thức, kỹ năng nào đó. Nói cách khác khi sáng tạo ra trò

chơi thì người giáo viên cần dựa vào các kiến thức và kỹ năng của môn học. 

- Trò chơi học tập cần có luật chơi rõ ràng đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện

không đòi hỏi thời gian dài. Trò chơi học tập thường diễn ra thời gian ngắn, phù

hợp với trình độ học sinh.

Ngoài ra với cách tổ chức trò chơi ở phân môn Học vần, giáo viên có thể

tổ chức một số trò chơi như: 

VD: Trò chơi: Hái dừa.

 Trò chơi này thường được tôi sử dụng ở phần khởi động ngay ở đầu tiết

học. GV chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội có 5 lượt chơi. Mỗi lần đọc đúng các từ,

câu sẽ hái được một quả dừa. Đội nào đọc đúng hết là đội chiến thắng. 

 *Trò chơi: Đọc nhanh – Đọc đúng. 

GV ghi một số từ vào các mảnh bìa và đưa ra cho học sinh đọc. Bạn nào

đọc nhanh, đọc đúng 3 từ liên tiếp sẽ được cả lớp khen là giỏi và tôi thường hay

chọn các học sinh trung bình, yếu để đọc nhiều hơn nhằm giúp các em cố gắng

đọc để thi đua và tạo cho các em khả năng đọc nhanh, đọc đúng. Trò chơi này

nên áp dụng vào phần mở rộng vốn từ.

*Hay trò chơi “Chỉ nhanh – Chỉ đúng”. 

GV gọi một nhóm 3 học sinh lên bảng 1 em (là học sinh khá, giỏi) đọc

cho hai học sinh yếu chỉ vào âm, vần, tiếng, từ do bạn đọc. Trò chơi này học

sinh rất thích và lớp học cũng sôi nổi.

*Trò chơi: Ô cửa bí mật

GV đưa ra các ô cửa. Ẩn sau mỗi ô của là các âm, vần, từ, câu có trong

bài học. Học sinh lựa chọn ô cửa bất kì và đọc to các âm, vần, từ, câu đó. Đọc

đúng các con sẽ mở được ô cửa. Trò chơi này rất phù hợp để học sinh ghi nhớ

nội dung bài học nên được dùng vào hoạt động củng cố.

Ngoài những trò chơi  nêu trên tôi còn áp dụng rất nhiều trò chơi khác

như: Hái dâu, Ai nhanh hơn, Giải cứu rừng xanh, Bay lên nào v…v
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Qua thực tế giảng dạy việc tổ chức trò chơi học tập đã tạo hứng thú và thu

hút nhiều học sinh tham gia. Nếu biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, các trò chơi

học tập có tác dụng tích cực tạo chất lượng cao cho bài học. Chúng ta cũng nên

tránh tổ chức trò chơi lặp đi lặp lại trong tiết học gây sự nhàm chán cho học

sinh. Theo tôi với các tiết Học vần giáo viên có thể vận dụng trò chơi vào tiết

học một cách linh hoạt như phần mở rộng vốn từ, sau bài tập đọc (thi tìm tiếng

chứa vần trong bài/ngoài bài) Tuỳ theo tiết học giáo viên có thể vận dụng linh

hoạt tổ chức trò chơi cho từng phần bài dạy của mình (nếu thấy cần thiết) thì

hiệu quả giờ dạy đạt chất lượng cao.

4. Sử dụng linh hoạt, đa dạng các phương pháp dạy học

Trong từng tiết dạy môn Tiếng việt, để giúp học sinh tích cực và ham học

giáo viên cần sử dụng linh hoạt và phù hợp các phương tiện hỗ trợ tiết dạy như

sau:

- Sử dụng tranh ảnh trong sách giáo khoa là chủ yếu.

- Tận dụng những vật thật, tranh ảnh có sẵn trong thực tế để các em quan

sát, tìm hiểu.

- Sưu tầm thêm một số tranh ảnh, mẫu vật có liên qua đến bài dạy.

- Ứng dụng các hình ảnh bài giảng điện tử giảng dạy trong tiết học .

- Sử dụng thường xuyên bộ đồ dùng học Tiếng Việt của học sinh và

giáo viên.

*Phương pháptrực quan 

Phương pháp này đòi hỏi học sinh được quan sát vật thật, tranh ảnh tự

nhiên, hay việc làm mẫu của giáo viên như cho các em nghe cô phát âm mẫu,

đánh vần mẫu, đọc mẫu.

VD: Khi dạy học sinh học âm l, giáo viên phải phát âm mẫu và cho học

sinh quan sát khuôn miêng để các em “bắt chước” phát âm mới đúng được.  

*Phương pháp đàm thoại, vấn đáp.

Giáo viên đưa ra nhiều câu hỏi để học sinh trả lời nhằm phát hiện sự hiểu

biết của các em hoặc để gợi mở giúp các em phát hiện cách đọc.

VD: 

- Chữ này là chữ gì? ( chữ a, o,b,c, d….)

- Âm ch đứng trước, vần anh đứng sau, em đánh vần thế nào?( chờ- anh-

chanh).  Khi  sử  dụng  phương  pháp  này,  giáo  viên  nên  dùng  ngôn  ngữ  dễ

nghe,nhẹ nhàng, tránh cáu gắt khi các em chậm nhớ, chậm hiểu.Hãy ôn tồn dẫn
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dắt học sinh từng bước một để dạy các em đọc từng chữ, từng tiếng, từng câu

trong mỗi ngày.

*Phương pháp quan sát, động viên khen thưởng học sinh.

Trong tiết dạy tôi thường chú ý đến học sinh ít nói, thụ động, học sinh đọc

chậm, đọc yếu để gọi các em thường xuyên đọc bài . Đối với học sinh giỏi – khá

tôi thường khích lệ, khen ngợi để các em phấn khởi hơn.Còn đối với học sinh

trung bình – yếu tôi nhẹ nhàng an ủi động viên: “ Cố lên, rồi các em sẽ đọc tốt

như các bạn nếu các em cố gắng đọc bài nhều ở lớp cũng như ở nhà.” Trong tiết

dạy tập đọc, sau khi cho cả lớp đọc xong, tôi mời các em đọc yếu, trung bình lên

bàn giáo viên để cùng đọc bài với cô.Tôi giành nhiều thời gian cho đối tượng

này hơn. Cùng đọc bài với các em trong giờ ra chơi (nhưng vẫn để cho các em

có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi). Khi các em có biểu hiện tiến bộ tôi thường

khen thưởng các em bằng những phần quà nhỏ như cuốn vở, viên phấn màu, cây

bút đẹp vv… để các em thích thú và cố gắng hơn.

*Phương pháp học nhóm

Ngay từ đầu năm học qua khảo sát, phân loại học sinh trong lớp tôi bố trí

cho học sinh giỏi kèm học sinh yếu, em giỏi ngồi gần em yếu để giúp bạn học

tập , yêu tiên những học sinh yếu được ngồi ở dãy bàn thứ nhất và thứ hai trong

lớp . trong từng giờ học lúc nào tôi cũng gọi các em đọc bài nhiều hơn những

bàn học sinh khác , gọi đọc theo nhóm đôi (trong cùng bàn) để học sinh yếu đọc

theo học sinh giỏi,và học sinh yếu cũng được luyện tập nhiều hơn.
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IV. KẾT QUẢ

1. Kết quả giảng dạy của giáo viên

Sau thời gian thực hiện giảng dạy áp dụng tôi nhận thấy bản thân mình tự

tin, mạnh dạn, chủ động hơn khi dạy phân môn Học vần.  Bên cạnh đó, tôi đã tự

học tập, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời nhờ có sáng kiến

này mà việc sinh hoạt chuyên môn trong tổ khối cũng được đổi mới. Giáo viên

trong tổ, khối mạnh dạn trao đổi học hỏi lẫn nhau để tìm ra vướng mắc cùng

tháo gỡ.

2. Kết quả của học sinh

Thái độ học tập của các em cũng thay đổi rõ ràng, các em gần gũi với giáo
viên hơn, đặt ra nhiều câu hỏi, trong tiết học không còn nhàm chán, thụ động
như trước. Hầu hết các em học sinh đều hứng thú với việc học tập. Kỹ năng học
vần của học sinh được nâng lên rõ rệt. Các em học sinh đã tích cực chủ động
thực hiện học tập. Chính vì vậy kết quả khảo sát so với đầu năm có sự thay đổi
như sau: 

LỚP
SĨ

SỐ

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Đọc tốt Đọc đúng Đọc chưa tốt

SL % SL % SL %

1A8 42 25 59,5 15 35,7 2 4,8

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Để đạt được kết quả trên, tôi luôn xác đinh rõ mục tiêu tiết học, bám sát

chuẩn kiến thức và kĩ năng, điều chỉnh những nội dung, kiến thức phù hợp với
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đối tượng học sinh trong lớp. Rèn luyện cho học sinh có thói quen thực hiện tốt

các yêu cầu của bộ môn và những quy định của giáo viên. Chú ý tính tích cực,

chủ động, tự giác của học sinh trên cơ sở khai thác những kiến thức, vốn hiểu

biết đã có ở các em. Bên cạnh đó người giáo viên cần :

- Lòng yêu nghê, mến trẻ.

- Ý thức học tập, nghiên cứu, học hỏi đồng nghiệp bồi dưỡng chuyên môn

nghiệp vụ.

- Luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa các hoạt

động của học sinh.

- Tự trau dồi cho mình vốn kiến thức thực tế.

- Nắm vững, chương trình, quy trình, mục tiêu của tiết học. 

- Vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập, tạo không khí học tập tích

cực cho học sinh. 

2. Khuyến nghị

Rất mong các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm và tổ chức thêm chuyên đề

Học vần để chúng tôi được trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp

mình.

Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của tôi viết, không sao

chép nội dung của người khác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thanh Liệt, ngày …. tháng 4 năm 2021

Người viết

Trình Thị Thu Thủy



D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giải đáp 88 câu hỏi về giảng dạy Tiếng Việt ở Tiểu học. (Lê Hữu Tỉnh

– Trần Mạnh Hưởng – NXB Giáo dục).

2. Hỏi đáp về dạy Tiếng Việt 2 (Nguyễn Minh Thuyết - NXB Giáo dục)

3. Phương pháp dạy các môn học lớp 1 (Bộ giáo dục và đào tạo - NXB

Giáo dục ).

4. Sách giáo viên Tiếng Việt lớp 1.

5. Thiết kế bài giảng Tiếng Việt lớp 1. 

6. Bài soạn lớp 1.

7. Yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng các lớp 1, 2, 3(Bộ Giáo dục và

Đào tạo).

8. Trò chơi Tiếng Việt .



PHỤ LỤC 1

Chương trình phần Học vần bộ sách Cánh diều

Bài 1: a, c (3 tiết) Bài 71: ơn, ơt ( 2 tiết)

Bài 2: cà, cá (2 tiết) Bài 72: un, ut, ưt ( 2 tiết)

Bài 4: o, ô (2 tiết) Bài 73: uôn, uôt (2 tiết)

Bài 5: cỏ, cọ (2 tiết) Bài 75: Ôn tập

Bài 6: ơ, d (2 tiết) Bài 76: ươn, ươt (2 tiết)

Bài 7: đ, e (2 tiết) Bài 77: ang, ac (2 tiết)

Bài 9: Ôn tập Bài 78: ăng, ăc (2 tiết)

Bài 10: ê, l (2 tiết) Bài 79: âng, âc (2 tiết)

Bài 11: b, bễ (2 tiết) Bài 81: Ôn tập

Bài 12: g, h (2 tiết) Bài 82: eng, ec (2 tiết)

Bài 13: i, ia (2 tiết) Bài 83: iêng, yêng, iêc (2 tiết)

Bài 15: Ôn tập Bài 84: ong, oc  (2 tiết)

Bài 16: gh (2 tiết) Bài 85: ông, ôc (2 tiết)

Bài 17: gi, k (2 tiết Bài 87: Ôn tập

Bài 18: kh, m (2 tiết) Bài 88: ung, uc (2 tiết)

        Bài 19: n, nh (2 tiết) Bài 89: ưng, ưc (2 tiết)

       Bài 21: Ôn tập Bài 90: uông, uôc ( 2 tiết)

Bài 22: ng, ngh (2 tiết) Bài 91: ương, ươc ( 2 tiết)

Bài 23: p, ph (2 tiết) Bài 93: Ôn tập

Bài 24: qu, r (2 tiết) Bài 94: anh, ach ( 2 tiết)

Bài 25: s, x (2 tiết) Bài 95: ênh, êch ( 2 tiết)

        Bài 27: Ôn tập Bài 96: inh, ich ( 2 tiết)

Bài 28: t, th (2 tiết) Bài 97: ai, ay ( 2 tiết)

Bài 29: tr, ch (2 tiết) Bài 99: Ôn tập

Bài 30: u, ư (2 tiết) Bài 100: oi, ây ( 2 tiết )

Bài 31: ua, ưa  (2 tiết) Bài 101: ôi, ơi ( 2 tiết

Bài 33: Ôn tập Bài 102: ui, ưi ( 2 tiết )

Bài 34: v, y (2 tiết) Bài 103: uôi, ươi ( 2 tiết)

Bài 35: chữ hoa (2 tiết) Bài 105: Ôn tập

Bài 39: Ôn tập Bài 106: ao, eo ( 2 tiết )

Bài 40: âm, âp (2 tiết) Bài 107: au, âu ( 2 tiết )



Bài 41: em, ep (2 tiết) Bài 108: iu, êu ( 2 tiết)

Bài 42: êm, êp (2 tiết) Bài 109: iêu, yêu ( 2 tiết )

Bài 43: im, ip  (2 tiết) Bài 111: Ôn tập

Bài 45: Ôn tập Bài 112: ưu, ươu ( 2 tiết)

Bài 46: iêm, yêm, iêp (2 tiết) Bài 113: oa, oe ( 2 tiết )

Bài 47: om, op (2 tiết) Bài 114: uê, ươ ( 2 tiết)

Bài 48: ôm, ôp (2 tiết) Bài 115: uy, uya ( 2 tiết )

Bài 49: ơm, ơp (2 tiết) Bài 117: Ôn tập

Bài 51: Ôn tập Bài 118: oam, oăm ( 2 tiết )

Bài 52: um, up (2 tiết) Bài 119: oan, oat ( 2 tiết)

Bài 53: uôm (2 tiết) Bài 120: oăn, oăt ( 2 tiết)

Bài 54: ươm, ươp (2 tiết) Bài 121: uân, uât ( 2 tiết)

Bài 55: an, at (2 tiết) Bài 123: Ôn tập

Bài 57: Ôn tập Bài 124: oen, oet ( 2 tiết)

Bài 58: ăn, ăt ( 2 tiết) Bài 125: uyên, uyêt ( 2 tiết)

Bài 59: ân, ât ( 2 tiết) Bài 126: uyn, uyt ( 2 tiết )

Bài 60: en, et (2 tiết) Bài 127: oang, oac ( 2 tiết)

Bài 61: ên, êt (2 tiết) Bài 129: Ôn tập

Bài 63: Ôn tập Bài 130: oăng, oăc ( 2 tiết)

Bài 64: in, it ( 2 tiết) Bài 131: oanh, oach ( 2 tiết)

Bài 65: iên, iêt (2 tiết) Bài 132: uênh, uêch ( 2 tiết )

Bài 66: yên, yêt ( 2 tiết) Bài 133: uynh, uych ( 2 tiết)

Bài 67: on, ot ( 2 tiết) Bài 135: Ôn tập

Bài 69: Ôn tập Bài 136: oai, oay, uây ( 2 tiết)

Bài 70: ôn, ôt ( 2 tiết) Bài 137: Vần ít gặp ( 3 tiết )



PHỤ LỤC 2

Giáo án minh hoạ một bài dạy thực nghiệm

Phân môn: Học vần

Bài dạy: BÀI 47: OM - OP (TIỂT 1)

I. MỤC TIÊU: Sau tiết học, HS có khả năng:

1. Kiến thức:

- Nhận biết các vần om, op; biết đánh vần, đọc trơn tiếng, từ có các vần om, op.

- Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có om, op.

- Biết cách viết các chữ: om, op, đom đóm, họp (tổ).

2. Kĩ năng:

- Đọc đúng các vần om, op, các tiếng, từ chứa vần om, op.

- Viết và trình bày đúng các chữ om, op, đom đóm, họp (tổ)theo mẫu.

- Nghe, phân biệt được việc đọc đúng, đọc sai, trả lời câu hỏi.

- Hợp tác, trao đổi với bạn qua hình thức làm việc nhóm.

3.Thái độ:

- Yêu thích môn học và yêu lao động.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: GA ĐT; phấn màu

- HS: Bộ chữ HV, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

3’ A.KTBC:

- Hôm trước các con được học vần nào?

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ếch

xanh đi học”

+ GV phổ biến  luật  chơi:  Đường đến

trường  của  ếch  xanh  khá  xa,  chúng

mình  cùng  giúp  ếch  đến  trường  nhé.

Mỗi đoạn đường là 1 từ chứa vần chúng

mình đã học, các con đọc to từ đó là đã

giúp  bạn  ếch  đi  thêm 1  quãng  đường

nữa để đến trường.

- HSTL

+ HS lắng nghe



+ GV cho HS chơi.

- NX chung. + HS chơi

12’

B. BÀI MỚI

1.Chia sẻ và khám phá:

1.1.Dạy vần om

- GV: om là vần mới thứ nhất hôm nay

chúng mình học. Ai giúp cô phân tích

vần om?

- GV giới thiệu mô hình, HD HS đánh 

vần.

- Đưa hình ảnhcon đom đóm, hỏi: Đây

là con gì?

- GV:"đom đóm" là loài côn trùng cánh

cứng nhỏ,thường hoạt động về ban đêm

và phát ra ánh sáng.

- Đưa từ: đom đóm

(?) Từ đom đómcó mấy tiếng, là những

tiếng nào?

(?) Trong từ đom đóm, tiếng nào có vần

om?

- YC HS phân tích tiếng: đóm

- GV: Tiếng  đom và tiếng  đóm có gì

giống và khác nhau?

- YCHS đánh vần, đọc trơn từ mới

- Chỉ trên màn hình: om, đom đóm.

1.2.Dạy vần op:

- GV đưa vần om, và hỏi: Nếu cô thay

âm m thành âm p, cô được vần nào?

-  GV  chốt  và  bấm máy,  yêu  cầu  HS

phân tích vần op

- GV đưa mô hình,  yêu cầu HS đánh

- HSTL

- HS đánh vần, đọc trơn (cá 

nhân, nối tiếp, đồng thanh).

- HSTL: đom đóm

-1 HS đọc

- TL: 2 tiếng làtiếngđom và 

tiếngđóm.

- HSTL: cả 2 tiếng đều có vần

om

-Phân tích: tiếng đóm : có âm đ

đứng  trước,  vần  om  đứng  su,

thanh sắc trên đầu âm o

- HSTL: Cả 2 tiếng đều có âm đ

và vần om, tiếng đóm có thêm

thanh sắc

- HS đánh vần,  đọc trơn (CN,

ĐT)

-HS đọc (CN, nối tiếp, ĐT)

- HSTL: vần op

- HSTL: âm o đứng trước, âm p

đứng sau

- HS đánh vần, đọc trơn vần op



vần

- Đưa tranh, hỏi: Các bạn đang làm gì?

- GV:Họp tổ là các bạn nhỏ đang thảo

luận,  trao  đổi  với  nhau  đấy,  cô  có  từ

mới họp tổ.

- Đưa từ: họp tổ

(?)  Từ  họp tổcó mấy tiếng,  tiếng nào

các con đã học?

- GV: Họp làtiếng mới hôm nay các con

được học.

- YCHS phân tích tiếng họp

- YCHS đánh vần tiếng họp, đọc trơn từ

họp tổ

- Chỉ trên màn hình: op, họp tổ.

- Chúng ta vừa học hai vần mới nào?

- Từ mới là từ nào nào?

=> GV ghi bảng tên bài

- Vần om và vần op có gì giống và khác

nhau?

* Chốt:Bạn nói đúng rồi đấy. Cô khen

con.  Ngoài  ra,  các  con  lưu  ý  khi  đọc

những vần kết thúc bằng m, p đều ngậm

môi,  nhưng vần kết  thức  bằng m đọc

nhẹ hơn vần kết thúc bằng p.

- Chỉ bài: + om, đom đóm

 + op, họp, họp tổ

-YC HS ghép 2 vần mới om, op.

+ GV nhận xét, yêu cầu lớp nhìn bảng

gài đọc đồng thanh vần om, op

- GV: từ 2 vần đã ghép, các con ghép

thêm để được từ mới: đom đóm, họp

+ GV mời 1 HS mang bảng gài  ghép

(CN, nối tiếp, đồng thanh)

-HSTL: họp tổ

-1 HS đọc

-HSTL: tiếng tổ

- 2 HS nhắc lại vần op

- HS:Tiếng họp gồm âm h đứng

trước,  vần op đứng sau,  thanh

nặng dưới âm o

- HS đánh vần,  đọc trơn (CN,

nối tiếp, đồng thanh)

- HS đọc

- HSTL

- HS TL

- HSTL

- 1-2HS đọc trơn, cả lớp ĐT

-HS thực hành ghép trên bảng

gài: om, op

- HS ghép bảng gài

+ HS nhận xét



7’

đúng lên bảng, gọi 1HS nhận xét

+ GV nhận xét, yc HS đọc bài trên bảng

gài của mình. GV khen HS

3. Luyện tập

3.1.Mở  rộng  vốn  từ: Đưa  tranh  BT3,

nêu yêu cầu.

- GV: Ở bài tập này có 6 bức tranh, mỗi

bức tranh ứng với 1 từ, chúng ta cùng

luyện đọc các từ này nhé!

+ Lần 1: GV chỉ, YCHS đọc thầm

+ Lần 2: GV gọi 2 HS đọc

- GV hiện tranh 4 và hỏi: Tranh vẽ gì?

- GV: 2 bác nông dân đang cấy lúa, để

cấy lúa các bác phải cúi xuống,hình ảnh

này các bác đang cúi lom khom đấy các

con ạ (GV chỉ ảnh).

-  GV đưa hình 1,  và hỏi:  Đố các con

biết đây là con gì?

- GV: Con hổ còn được gọi là con gì?

- ?: Con biết gì về con cọp?

- GV đưa hình 2 và yêu cầu hs đọc từ

khóm tre.

- GV giải nghĩa: Khóm tre là cụm nhiều

cây tre mọc liền nhau.

- GV: Đố chúng mình biết tuần trước,

trường  ta  có  hoạt  động  gì  để  ủng  hộ

đồng bào lũ lụt miền Trung?

- GV: Mỗi hs chúng ta mang những túi

quần áo, sách vở hay 1 số tiền nhỉ để tập

hợp lại thành nhiều, như vậy được gọi là

gom  góp  đấy!.(GV  vừa  nói  vừa  hiện

hình ảnh và từ). Những gì các con gom

góp được đã được cô HT và các thầy cô

+ GV nhận xét

-Quan sát tranh trên màn hình

- HS đọc

-HS đọc: HS1- 3 từ đầu, HS2- 3

từ sau

- HSTL: 2 bác đang trồng cây.

- HS lắng nghe

- HSTL: con hổ

- HSTL: con cọp

- HS: là con vật rất nguy hiểm.

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HSTL: ủng hộ



gửi  đến tay  đồng bào miền  Trung rồi

đấy  các  con  ạ!Đó  là  hoạt  động  có  ý

nghĩa thể  hiện  lòng nhân ái,  chúng ta

nên phát huy.

- GV YCHS đọc từ

-Tìm tiếng có vần om, vần op: Cho HS

thảo luận nhóm bàn

-Báo cáo kết quả

- GV chỉ và gọi HS đọc từ

- GV nhận xét

- Yêu cầu HS tìm tiếng ngoài bài có vần

om hoặc vần op.

- HS đọc từ

- Thực hành theo nhóm bàn.

- Chia sẻ trước lớp: 1-2 nhóm

trình bày:

+ 1HS lên chỉ, 1 hs đọc và nói

tiếng có vần om, op

- HSNX

-2 HS đọc từ, cả lớp nói đồng

thanh.

- HS tìm tiếng chứa vần om, op

3’ Nghỉ giữa giờ

- GV cho HS hát và vận động bài “Baby

shark”

- Múa hát

12’ 3.2: Tập viết (bảng con – BT 4)

a) Y/c hs nhìn bảng đọc các vần, từ: om,

đom đóm, op, họp tổ.

- Con chữ h cao mấy li?

- Con chữ nào cao 4 li?

- Con chữ t cao mấy li?

- Các con chữ còn lại cao mấy li?

b)Viết vần om, đom đóm:

- GV cho HS quan sát video viết mẫu.

- Vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn hs cách

viết:

+ Vần om: đặt bút dưới đường kẻ ngang

3, viết o trước, viết m sau. Lưu ý viết

liền mạch từ o sang m và khoảng cách

từ o sang m khoảng 1 ô li nhỏ, dừng bút

ở đường kẻ ngang 2

- HS đọc

- HS trả lời: 5 li

- HSTL: Chữ đ, p

- HSTL: 3 li

- HSTL: 2 li

- HS quan sát

- HS lắng nghe



? Bạn nào cho cô biết khoảng cách giữa

chữ đom và chữ đóm là bao nhiêu?

- GV hướng dẫn HS viết từ đom đóm.

- Y/c hs viết bảng con vần om, từ đom

đóm

- GV yc HS giơ bảng, nhận xét chung

- GV gọi 2 HS mang bảng lên và yc HS

nhận xét 2 bảng

- GV sửa lỗi trên bảng chưa đẹp

c) Viết op, họp

- Vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn hs cách

viết:

+ Vần op: đặt bút dưới đường kẻ ngang

3, viết con chữ o trước, viết con chữ p

sau, chú ý viết liền mạch từ o sang p và

khoảng cách khoảng 1 ô li  nhỏ,  dừng

bút ở đường kẻ ngang 2

+ Tiếng họp (viết chữ h trước cao 5 li,

viết vần op sau, dấu nặng đặt dưới o).

- GV cho HS xem video mẫu

- Y/c hs viết bảng con vần op, tiếng họp.

- GV yc HS giơ bảng, nhận xét chung

- GV gọi 1 HS mang bảng lên và yc HS

đọc bài viết.

- GV nhận xét, khen, nhắc nhở  hs chưa

viết đẹp

+ HSTL: Khoảng 1 con chữ o

- HS lắng nghe

- HS viết

- HS lắngnghe

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS viết ở bảng con.

1’ C. CỦNG CỐ- DẶN DÒ

- GV hỏi hs hôm nay học bài gì?

- VN ôn lại  bài,  chuẩn bị  bài  tập đọc

“Lừa và Ngựa”

- HSTL

- HS lắng nghe.

BÀI 47: OM – OP ( Tiết 2)

I. MỤC TIÊU: 



1. Kiến thức:

- Hiểu bài Tập đọc: Lừa và Ngựa. 

2. Kĩ năng:

- Đọc trơn bài tập đọc và trả lời câu hỏi.

- Tìm đúng các tiếng có vần om, op.

- Nghe, phân biệt được đọc đúng, đọc sai, trả lời câu hỏi.

- Hợp tác, trao đổi với bạn qua hình thức làm việc nhóm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học và yêu lao động.

- Có ý thức bảo vệ các con vật có ích.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Máy chiếu, tranh minh họa bài tập đọc, băng giấy có các tiếng, từ chứa vần

om, op.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

3p A.KIỂM TRA BÀI CŨ:

- Tổ chức trò chơi : Hái dừa

GV  chia lớp thành 2 đội: A, B

* Luật chơi : Để hái được những quả

dừa trên cây các con phải đọc đúng

tất cả các từ mà chú khỉ đưa ra. Mỗi

lần đọc đúng các con sẽ hái được 1

quả dừa. Đội nào hái được nhiều quả

hơn thì đội đó dành chiến thắng.

-  Yêu cầu HS đọc lại  bài:  om, op,

đom  đóm,  họp  tổ,  khóm  tre,  xóm

quê, gom góp.

- GVNX, tuyên dương HS.

- HS tham gia chơi

- HSLN

28-

30p

B. BÀI MỚI:

1. Giới thiệu bài:

- Cho HS quan sát tranh

(?) Tranh vẽ gì?

- HSQS

- HSTL: Tranh vẽ 1 chú Lừa và 1

chú Ngựa.



- Giới thiệu: Trong tranh vẽ Lừa và

Ngựa. Vì sao bạn Lừa lại  nằm rạp

dưới đất còn bạn Ngựa lại phải chở

rất  nhiều  đồ.  Để biết  được điều  gì

xảy ra với bạn Lừa và Ngựa cô trò

chúng ta  cùng đi  tìm hiểu  bài  Tập

đọc : Lừa và Ngựa.

- GV ghi bảng

- Yêu cầu HS nhắc lại tên bài tập đọc

2. Luyện đọc:

* GV đọc mẫu

- GV đọc mẫu kết hợp chỉ bảng

* Luyện đọc từ ngữ,  kết  hợp giải

nghĩa từ:

- Yc HS đọc thầm bài tập đọc và tìm

cho cô các tiếng chứa vần om, op.

-  GV chốt và yêu cầu HS đọc lại các

tiếng.

- GV giải nghĩ các từ:

+) “ Còm nhom” chỉ người có thân

hình rất gầy, trông thiếu sức sống.

+) “ thở hí hóp” là thở một cách yếu

ớt như sắp hết hơi.

-  HD HS luyện đọc một số từ khó

trong bài mà khi đọc dễ lẫn: “Lừa,

lắm, chả nghe .”

- Gọi HS đọc hoặc GV đọc mẫu.

- Gọi HS đọc lại.

* Luyện đọc câu

-  YC HS đọc thầm bài  tập đọc và

đếm xem bài có mấy câu.

(?)  Bạn nào biết bài tập đọc gồm có

mấy câu?

- GV chốt bài tập đọc Lừa và Ngựa

- HSLN

- HSQS

- 3- 4 HS nhắc lại

- HSLN

- HS đọc thầm tìm tiếng: còm nhom,

hóp.

- HS đọc ( các nhân, đồng thanh)

- HSLN

- HSLN

- 3-4 HS đọc

- HSLN

- HS đọc thầm

- HSTL : 6 câu

- HSLN



gồm có 6 câu.

+) Câu 1: Từ Lừa … đi xa.

+) Câu 2: Từ Lừa còm nhom… quá.

+) Câu 3: Từ Lừa nhờ…..chở đỡ.

+) Câu 4: Từ Ngựa ….nghe.

+) Câu 5: Từ Vì …. hí hóp.

+) Câu 6: Từ Thế…. Ngựa.

HDHS đọc câu:

- GV chỉ câu  1

- GV chỉ câu  2

- GV chỉ câu  3

- GV chỉ câu 4

- GV chỉ câu 5

(?)  Trong câu 5 có những dấu câu

gì?

(?)  Khi  đọc gặp dấu phẩy con cần

làm gì?

(?) Khi đọc gặp dấu chấm con cần

lưu ý điều gì?

-Yêu cầu HS đọc lại câu 5 lưu ý ngắt

nghỉ theo dấu câu.

- GV chỉ câu 6

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo tổ.

- HSLN

- Cả lớp đọc thầm

- 2 HS đọc thành tiếng + tổ 1 đồng

thanh.

- Cả lớp đọc thầm

- 2 HS đọc thành tiếng + tổ 2 đồng

thanh.

- Cả lớp đọc thầm

- 2 HS đọc thành tiếng + tổ 3 đồng

thanh.

- Cả lớp đọc thầm

- 3 HS đọc thành tiếng

- Cả lớp đọc thầm

-  2  HS  đọc  thành  tiếng  +  cả  lớp

đồng thanh.

- HSTL: dấu chấm, dấu phẩy.

- HSTL: Ngắt hơi

- HSTL: nghỉ hơi

- 2 HS dọc lại

- Cả lớp đọc thầm

- Đọc thành tiếng ( CN, ĐT)

- HS đọc nối tiếp theo tổ



- GVNX

* NGHỈ GIƯA GIỜ

* Luyện đọc đoạn, bài:

- GV chia bài tập đọc thành 2 đoạn.

+) Đoạn 1: 4 câu đầu.( Từ đầu cho

đến Ngựa chả nghe.)

+) Đoạn 2: 2 câu còn lại.( Từ vì cố

quá…. đến từ lừa qua ngựa)

- Yêu cầu đọc đoạn 1

- GV lưu ý: Khi đọc đoạn 1  các con

cần ngắt hơi sau dấu phẩy, nghỉ hơi

sau dấu chấm.

- GV, HS nhận xét

- Yêu cầu HS đọc lại đoạn 1.

- Gọi HS đọc đoạn 2

- Yêu cầu HSNX

- GVNX

-  Yêu  cầu  HS  đọc  nối  tiếp  trong

nhóm bàn mỗi bạn đọc một đoạn.

- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm

- GVNX

- Mời HS đọc cả bài

- Cả lớp đọc đồng thanh.

3. Tìm hiểu bài:

- GV nêu yêu cầu cho HS đọc từng ý

a,b ( chưa hoàn chỉnh)

-  Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn

dựa vào bài tập đọc hoàn thành 2 câu

văn.

-  Gọi HS đọc kết  quả.  GV khuyến

khích HS cách nói sáng tạo.

- HSNX, GVNX

- HSNX

- HS múa hát.

- HSLN

- 1 HS đọc

- HSLN

- HSLN, nhận xét

- 2 HS đọc lại

- 2 HS đọc

- HSNX

- HSLN

- HS đọc trong nhóm

- 2 nhóm thi đọc

- HSLN

-  1 HS đọc cả bài

- HSLN và 2 HS đọc ( một bạn đọc ý

a, một bạn đọc ý b)

- HS thực hiện

- 2 nhóm báo cáo ( 1 bạn đọc – 1 bạn

nói tiếp phần cần điền)

- Tổ 1,2 đọc phần đầu – tổ 3,4 đọc

phần cần  điền.

- HSLN



(?) Qua câu chuyện con hiểu ra điều

gì?

- GV nêu: Ngựa phải chịu hậu quả từ

việc không giúp đỡ lừa. Nếu Ngựa

chịu giúp Lừa một chút thì Lừa đã

không ngã ra bờ bỏ thở hóp và Ngựa

cũng không phải chở tất cả đồ. Cho

nên giúp đỡ người khác cũng chính

là giúp đỡ mình.

- Các con đã bao giờ giúp đỡ bạn bè

chưa? Khi đó con cảm thấy ntn?

- HS đọc toàn bài.

- HSTL

- HSLN

- HSTL

5p C. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- Tiết HV hôm nay các con học bài
gì?
- Tổ chức trò chơi: Ai nhanh hơn
- GV chia lớp thành 2 đội :
+) Đội 1: Tổ 1,2
+) Đội 2: Tổ 3,4
-  GV mời  đại  diện  mỗi  đội  4  bạn
tham gia  chơi.  Mỗi  lượt  chơi  có 2
bạn, mỗi đội 1 bạn.
* Luật chơi: Trên bảng của cô có các
tiếng, từ có chứa vần mới mà hôm
nay các con đã học. Khi cô đọc tiếng
từ  nào  các  bạn  chơi  sẽ  dùng  tay
thanh đập tay vào tiếng từ đó. Bạn
nào  đập  nhanh  và   đúng  bạn  đó
giành chiến thắng và được 1 điểm.
Mỗi lượt chơi sẽ có 2 bạn tham gia.
- Yêu cầu HS về nhà kể cho người
thân nghe về điều mình đã hiểu từ
câu chuyện: “ Lừa và Ngựa”
- Luyện đọc kĩ bài 47

- HSTL: Bài 47: om - op

- HSLN và tham gia chơi

- HSLN

- HSLN và NX tiết học.

PHỤ LỤC  3
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PHIẾU KHẢO SÁT KĨ NĂNG ĐỌC  CỦA HỌC SINH

CÁC GIẢI PHÁP CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

1. Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 1

2. Thời gian khảo sát: Ngày… tháng… năm…

3. Kết quả khảo sát:

Câu hỏi Trả lời

1. Em có thích giờ học 

vần không?

A. Rất thích B. Thích
C. Bình

thường

D.

Không

thích

2. Giờ học vần có hấp dẫn

không?

Có Không

3. Học sinh được chủ 

động tham gia không

Có Không

4. Trong các hoạt động, 

em thích hoạt động nào?

Luyệ

n đọc

câu

Luyện đọc đoạn

Luyện

đọc

trong

nhóm

Thi đọc

trước lớp

5. Bản thân em biết đọc ở 

mức độ nào?

Đọc

đúng
Đọc chưa tốt Đọc tốt

Thanh Liệt, ngày …. tháng …. năm 2021

Người khảo sát

Trình Thị Thu Thủy



KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN

CÁC GIẢI PHÁP CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

1. Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 1

2. Thời gian khảo sát: Ngày… tháng… năm…

3. Kết quả khảo sát:

Câu hỏi Trả lời

1. Em có thích giờ học 

vần không?

A. Rất thích B. Thích
C. Bình

thường

D.

Không

thích

35% 24% 31% 10%

2. Giờ học vần có hấp dẫn

không?

Có Không

59,6% 40,4%

3. Học sinh được chủ 

động tham gia không

Có Không

65,3% 34,7%

4. Trong các hoạt động, 

em thích hoạt động nào?

Luyện

đọc

câu

Luyện đọc đoạn

Luyện

đọc

trong

nhóm

Thi đọc

trước lớp

42,5% 30% 18% 9,5%

5. Bản thân em biết đọc ở 

mức độ nào?

Đọc

đúng
Đọc chưa tốt Đọc tốt

75% 15% 10%

Thanh Liệt, ngày …. tháng …. năm 2021

Người khảo sát

Trình Thị Thu Thủy



KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG SAU KHI THỰC HIỆN CÁC

GIẢI PHÁP CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

1. Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 1

2. Thời gian khảo sát: Ngày… tháng… năm…

3. Kết quả khảo sát:

Câu hỏi Trả lời

1. Em có thích giờ học 

vần không?

A. Rất thích B. Thích
C. Bình

thường

D.

Không

thích

45% 31% 24% 0%

2. Giờ học vần có hấp dẫn

không?

Có Không

65,7% 34,3%

3. Học sinh được chủ 

động tham gia không

Có Không

71,2% 28,8%

4. Trong các hoạt động, 

em thích hoạt động nào?

Luyệ

n đọc

câu

Luyện đọc đoạn

Luyện

đọc

trong

nhóm

Thi đọc

trước lớp

47% 15% 13% 25%

5. Bản thân em biết đọc ở 

mức độ nào?

Đọc

đúng
Đọc chưa tốt Đọc tốt

75% 4,6% 20,4%

Thanh Liệt, ngày …. tháng …. năm 2021

Người khảo sát

Trình Thị Thu Thủy
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