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A. MỞ ĐẦU 

I. Lí do chọn đề tài: 

Ngôn ngữ có vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình nhận thức cảm 

tính và lí tính của học sinh (HS) Tiểu học. Thông qua khả năng ngôn ngữ của 

trẻ, ta có thể đánh giá được sự phát triển trí tuệ của các em. Tập làm văn (TLV) 

là một phân môn quan trọng của môn Tiếng Việt, giúp HS có năng lực sử dụng 

Tiếng Việt để học tập, giao tiếp, học hỏi những cách ứng xử có văn hóa, bồi 

dưỡng tình cảm lành mạnh. TLV là phân môn tổng hợp toàn bộ kiến thức của 

các phân môn khác của môn Tiếng Việt với mục tiêu rèn cho HS ở cả bốn kỹ 

năng: nghe - nói - đọc - viết mà trong đó nghe - nói là yêu cầu quan trọng. Ở độ 

tuổi học sinh lớp 2, vốn sống của các em còn ít, ngôn ngữ Tiếng Việt còn chưa 

phong phú, diễn đạt còn vụng về, câu văn còn hạn chế. Thực tế nhiều năm dạy 

học, tôi thấy phân môn TLV là một phân môn khó. Để đáp ứng được mục tiêu 

của phân môn này, đặc biệt là hình thành và rèn luyện cho HS khả năng thể hiện 

lời nói đúng nghi thức gặp khó khăn. Với vốn kiến thức còn hạn chế nên HS 

thường ngại nói, nếu bắt buộc thì các em thường trả lời các câu hỏi gợi ý một 

cách rời rạc, các câu lộn xộn và không có sự liên kết, từ ngữ đơn điệu, ít biểu lộ 

cảm xúc và thái độ,…Do đó, giờ học khó đạt hiệu quả cao. Nói đã khó, viết còn 

khó hơn nên làm cho các em không hứng thú hoặc lo sợ khi học TLV. Vấn đề 

đặt ra là làm thế nào để hướng dẫn HS học tốt dạng bài Thực hành nghi thức lời 

nói khi học phân môn này? Vì lý do trên, tôi đã mạnh dạn đưa vào nghiên cứu 

và thực nghiệm đề tài: “Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 2 học 

tốt phân môn Tập làm văn dạng bài Thực hành nghi thức lời nói tối thiểu”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu đề tài này nhằm nâng cao hiệu quả thực hành về nghi thức lời 

nói trong phân môn TLV của học sinh lớp 2. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1 Khảo sát thực tế để nắm được năng lực thực hành nghi thức lời nói 

của học sinh. 

3.2 Xác định nội dung và vận dụng một số biện pháp hướng dẫn học sinh 

học tốt dạng bài Thực hành nghi thức lời nói trong phân môn TLV lớp 2. 

4. Phạm vi nghiên cứu và thời gian nghiên cứu 

- Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi lớp 2A1, trường Tiểu học Thanh 

Xuân Bắc,quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

- Thời gian nghiên cứu: năm học 2018- 2019 và học kỳ I của năm học 

2019-2020. 

5. Phương pháp nghiên cứu 
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5.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu lý thuyết các vấn đề có 

liên quan đến dạng bài thực hành về nghi thức lời nói trong phân môn Tập làm 

văn lớp 2. 

5.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 

* Phương pháp quan sát 

* Phương pháp điều tra 

* Phương pháp trò chơi 

* Phương pháp thực nghiệm. 

* Phương pháp thống kê toán học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4/15 
 

B. NỘI DUNG 

 

Chương I. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc hướng dẫn học 

sinhhọc tốt dạng bài Thực hành nghi thức lời nói trong phân môn Tập làm 

văn lớp 2  

1. Cơ sở lý luận 

Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, HS Tiểu học lứa tuổi lớp 2 thường mau 

nhớ nhưng cũng nhanh quên, mức tập trung thực hiện các yêu cẩu của bài học 

chưa cao. Lớp 1 chưa được học, lên lớp 2, HS bắt đầu được làm quen với TLV 

nên cảm thấy bỡ ngỡ, rất cần được GV hướng dẫn tỉ mỉ, linh hoạt. 

Phân môn TLV lớp 2 dạy cho HS nắm được các nghi thức lời nói tối 

thiểu, như: chào hỏi, tự giới thiệu, …; nắm được một số kĩ năng phục vụ học tập 

và đời sống hằng ngày; kể một sự việc đơn giản, tả sơ lược về người, vật xung 

quanh theo gợi ý bằng tranh, bằng câu hỏi; nghe - hiểu được ý kiến của bạn. 

TLV giúp HS sử dụng Tiếng Việt trong tình huống cụ thể. Sản phẩm mà các em 

tạo lập được mang dấu ấn cá nhân trong đó có lời nói,có thể chỉ là một câu chào, 

một lời cảm ơn, lời chúc mừng,..Đối với HS lớp 2, dạy TLV là rèn cho HS các 

kĩ năng là rất cần thiết trong đó có dùng lời nói đúng nghi thức. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Trong chương trình Tiếng Việt lớp 2, nội dung của dạng bài Thực hành 

NTLN được phân bố rải rác, xen kẽ với các dạng bài rèn kỹ năng phục vụ học 

tập và đời sống hàng ngày và thực hành rèn kỹ năng diễn đạt.( xem Phụ lục) 

Hiện nay, các nhà trường quan tâm đến đổi mới hình thức, phương pháp 

dạy học, tạo điều kiện cho GV đi sâu vào tìm hiểu, nâng cao cách dạy các phân 

môn trong đó có TLV. Bên cạnh đó,ởlớp 2, TLV được phụ huynh HS quan tâm 

vì đây là một phân môn lần đầu các em được làm quen, còn HS thìtò mò, háo 

hức được tìm hiểu nên tạo ra động lực thúc đẩy GVchú ý đến việc nâng cao chất 

lượng dạy học phân môn này. 

Năm học 2018-2019 và 2019-2020, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 

2A1, mỗi lớp có 45 HS. Nhìn chung các em tiếp thu bài khá tốt. Tuy vậy, kĩ 

năng nghe - nói của các em không đồng đều.Trong giờ học, chỉ những HS khá 

giỏi mới có thể trả lời câu hỏi, còn HS trung bình và yếu thì cảm thấy lo sợ, thụ 

động, khi được gọi tên các em không trả lời được. Mặt khác, các em mới được 

làm quen với phân môn nên chưa có phương pháp học hợp lí, khoa học. Thăm 

dò qua hệ thống câu hỏi ở phiếu trắc nghiệm về dạng bài Thực hành nghi thức 

lời nói tối thiểu cụ thể với câu hỏi:  Em có thích học dạng bài Thực hành nghi 

thức lời nói tối thiểu trong phân môn Tập làm văn lớp 2 không? 
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Các em đã trả lời cho Kết quả các em đã trả lời như sau: 

+ Rất thích: 13/45 em = 28,8% 

+ Bình thường: 17/45 em = 37,7% 

+ Không thích: 15/45 em = 33,5% 

Qua khảo sát thăm dò ý kiến giáo viên lớp 2, thực trạng như sau: 

- 80% GV cho rằng dạy phân môn TLV ở lớp 2 là rất khó, đặc biệt khó là 

dạng bài Thực hành nghi thức lời nói, do vốn sống và kiến thức của học sinh còn 

hạn chế, nhất là hướng dẫn cho các em cách biểu lộ cảm xúc, thái độ qua lời nói, 

cử chỉ, điệu bộ.Giờ học dạng bài này thường trầm. HS ngại nói, ít chú ý vào bài 

học. 

- GV ngại khó vì dạy dạng bài này phải đầu tư nhiều về tư liệu và tình 

huống, phải thực hiện linh hoạt các hình thức và phương pháp dạy học đa dạng 

thì mới thu hút được HS.Mặt khác, GV chưa phát huy hết vai trò là người dẫn 

dắt, gợi mở trí tò mò, khả năng sáng tạo, tích cực chủ động ở HS nên dễ gây ra 

nhàm chán, mất hứng thú học văn. 

Hình ảnh, tình huống của  hệ thống bài tập ở dạng bài này trong SGK lớp 

2 hiện nay chưa sắc nét và phong phú nên chưa thu hút được sự chú ý của 

HS.Phương tiện chủ yếu là tranh trong SGK, một số GV đã chủ động sử dụng 

giáo án điện tử, video, clip,…vào tiết học nhằm làm tăng chất lượng giờ học 

TLV nhưng chưa nhiều, chưa đạt hiệu quả cao.  

Do đó, mong muốn HS của mình ham thích học, học tốt dạng bài này 

trong phân môn TLV luôn nung nấu trong tôi. Sau đây, tôi xin đưa ra một số 

kinh nghiệm mà tôi đã thực hiện nhằm hướng dẫn HS lớp 2 học tốt dạng bài nói 

trên góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn TLV nói riêng và môn 

Tiếng Việt- môn học về tiếng mẹ đẻ nói chung. 
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Chương II. Một số biện pháp hướng dẫn học sinh học tốt phân môn 

Tập làm văn lớp 2 dạng bài dạng bài Thực hành nghi thức lời nói tối thiểu  

1. Một số biện pháp 

Tất cả những nghi thức lời nói luôn xảy ra trong đời sống hàng ngày. Tuy 

nhiên, có em mạnh dạn thì hay nói còn những em nhút nhát thì ít nói. Bởi vậy, 

giáo viên phải dùng những biện pháp tích cực để các em nhút nhát nói ra những 

điều mà các em suy nghĩ trong đầu. Có thể tổ chức trò chơi sắm vai với những 

tình huống cụ thể để mỗi HS được tự do bộc lộ suy nghĩ, cách diễn đạt của 

mình. Ngoài ra, GV nên lưu ý thái độ, cảm xúc của HS khi nói với từng đối 

tượng là lớn hơn mình, bằng mình hay nhỏ hơn mình thì có  những đại từ xưng 

hô khác nhau sao cho phù hợp và những cử chỉ thể hiện cũng khác tùy tình 

huống vui hay buồn.  

Mặt khác, GV không chỉ dạy cho HS thực hành giao tiếp trong tiết học mà 

còn phải giáo dục các em mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống hằng ngày xuyên 

suốt thời gian dài.  

Điều quan trọng hơn nữa là GV cần cho các em nắm rõ tình huống vì khi 

viết các em hay nhầm giữa lời đáp và lời  nói.  

Ví dụ:  Em nói thế nào khi bạn xin lỗi em vì đã làm rơi bút? Các em có 

thể bị nhầm lẫn và trả lời là : - Xin lỗi bạn vì tớ vừa làm rơi bút của bạn. 

Nguyên nhân là do các em chưa đọc kỹ đề, sự suy xét của các em còn non 

nớt.Bởi vậy, GV cần tập cho các em đọc kỹ đề bài, đặt  mình vào tình huống của 

đề bài, cùng sắm vai theo tình huống đó. Có vậy, các em mới đáp lời chính xác 

được. 

Sau đây tôi xin đưa ra một số biện pháp cụ thể để hướng dẫn HS. Các biện 

pháp này được sắp xếp theo thứ tự tương ứng với các cấp độ của Thang cấp độ 

tư duy Bloom ( Benjamin S. Bloom, 1956) 

Biện pháp 1: Lập nội dung chương trình dạy học Tập làm văn dạng 

bài Thực hành nghi thức lời nói tối thiểu: 

Là một trong ba dạng bài cơ bản ở chương trìnhTLV,dạng bài Thực hành 

NTLN tối thiểu có mối quan hệ hữu cơ, có tác dụng hỗ trợ với với hai dạng còn 

lại là thực hành về một số kĩ năng phục vụ học tập và đời sống hàng ngày; thực 

hành về kĩ năng diễn đạt. Muốn HS lĩnh hội tốt dạng bài này thì  phải dạy kĩ cả 

hai dạng còn lại. Để tiện cho việc nghiên cứu, soạn bài và chuẩn bị tốt cho các 

tiết dạy dạng bài này, tôi lập nội dung chương trình . ( Xem Phụ lục ) 

Việc lập mạng lưới nội dung dạng bài Thực hành NTLN sẽ giúp giáo viên 

chủ động xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ cũng như sưu tầm tư liệu, đưa ra các 

tình huống  vừa truyền tải được kiến thức bài học vừa tạo ra cơ hội cho HS “ 
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chạm” vào thực tế đời thường nhiều hơn. Từ đó, tăng được tính thực tế “ học đi 

đôi với hành”. 

Biện pháp 2. Dạy Tập làm văn bằng Bài giảng điện tử, Bài dạy E-

learning. 

  Tôi nhận thầy rằng một biện pháp hữu hiệu nữa giúp học sinh hào hứng, 

tích cực tham gia vào tiết học TLV là dạy bằng Bài giảng điện tử, Bài dạy E-

learning.Ngày nay, bằng các phương tiện hiện đại, trình độ sử dụng công nghệ 

thông thành thạo cho phép người GV thiết kế nên nhữngbài giảng hấp dẫn, lôi 

cuốn được sự chú ý của người học, đặc biệt là HS nhỏ tuổi. Không phải là 

những con chữ hay những bức tranh khô khan nữa mà thay vào đó các đoạn 

video về xử lý tình huống, những câu chuyện nhỏ được chuyển thể thành phim 

ngắn luôn làm cho các em háo hức, chăm chú nên giờ học không còn căng 

thẳng, nhàm chán so với kiểu dạy “chay”  của một số người dạy như trước đây. 

HS được xem, được nghe, được phân tích để giải quyết vấn đề bài học, thậm chí 

ở một mức nào đó chính các em là nhân vật trong đó, đặt mình vào vị trí của 

nhân vật trong những thước phim ấy để được cảm nhận rồi thể hiện lại bằng lời 

nói với cử chỉ, điệu bộ phù hợp. Nhờ đó mà ngôn ngữ lời nói của các em phát 

triển, câu từ phong phú hơn. Công nghệ hỗ trợ cho dạy học thật hiệu quả. Vì 

vậy, sử dụng các Bài giảng điện tử, Bài dạy E-learning là hết sức cần thiết. 

 

Biện pháp 3. Dạy học kết hợp nội dung liên môn, dạy Tập làm văn kết 

hợp với các phân môn trong môn Tiếng Việt và kết hợp dạy Tập làm văn 

với các môn học khác: Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội: 

Trong môn Tiếng Việt, các phân môn có thể kết hợp nội dung với phân 

môn TLV phải kể đến Tập đọc, Kể chuyện, Luyện từ và câu. Chẳng hạn,  khi 

dạy học bài Tập đọc “ Bông hoa Niềm Vui” HS học được lòng hiếu thảo, sự biết 

ơn và lễ phép của bạn Chi. Từ đó, các em hình thành thái độ, tình cảm rồi trên 

cơ sở đó vận dụng vốn từ đã học ở phân môn Luyện từ và câu để thể hiện bằng 

lời nói phù hợp. Nhờ đó mà kể chuyện, giao tiếp tốt hơn. 

Ở lớp 2, môn Đạo đức có nhiều bài liên quan đến những nội dung HS đã 

được học trong  phân môn TLV là các bài: Biết nhận lỗi và sửa lỗi; Biết nói lời 

yêu cầu, đề nghị; Lịch sự khi đến nhà người khác. Khi học mỗi bài học này HS 

đều được luyện tập những hành vi ứng xử phù hợp với các chuẩn mực đạo đức 

xã hội trong những tình huống đơn giản cụ thể. Vì thế nếu các em đã nắm vững 

được những kiến thức này thì khi học TLV sẽ thấy nhẹ nhàng , quen thuộc. 
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Chương trình môn TNXH lớp 2 cũng có một số bài liên quan đến nội 

dung HS đã được học ở phân môn TLV là: Gia đình; Trường học; Các thành 

viên trong nhà trường. Sau khi HS hiểu biết về công việc, vai trò của từng thành 

viên trong nhà trường, các em sẽ có lòng biết ơn, kính trọng và yêu quý đến thầy 

cô, bác lao công, bác bảo vệ, cô chăm sóc bán trú,...Đó là cơ hội, điều kiện để 

các em nói lời cảm ơn, lời chia vui hoặc lời an ủi,..với tình cảm chân thành, yêu 

mến, nhờ đó bồi đắp nhân cách, tâm hồn trẻ. 

Đây là một biện pháp khả thi và mang lại hiệu quả nếu chúng ta nắm được 

tầm quan trọng của dạy học kết hợp nội dung liên môn như vậy. 

Biện pháp 4. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học dạng bài Thực hành 

nghi thức lời nói tối thiểu: 

Ở mỗi tiết học, HS phải nắm được một nghi thức lời nói khác nhau. 

Chẳng hạn, khi học bài Chào hỏi. Tự giới thiệu, các em phải biết thể hiện lời 

chào, lời tự giới thiệu về bản thân bằng lời nói, ngữ điệu, vẻ mặt, ánh mắt, nụ 

cười, ...phải phù hợp với đối tượng mình gặp gỡ. Cách chào hỏi, cách xưng hô 

phù hợp với từng hoàn cảnh. Lời chào cần tự nhiên, lịch sự, thân thiện. Có thể 

chia ra theo cấp bậc khác nhau: Chào hỏi đối với người trên thì phải lễ phép, thể 

hiện sự tôn trọng thường có thêm  từ “ạ” ở cuối câu, ví dụ: Con chào cô ạ.  Còn 

khi chào hỏi bạn bè mình hay nhỏ hơn mình thì cần thân mật, gọn nhẹ, như câu: 

Chào em. Đi đôi với lời chào là ánh mắt, nụ cười thân thiện. Từng cử chỉ, nét 

mặt, giọng nói,..đều góp phần bộc lộ nội dung của mỗi nghi thức mà các em 

thực hiện.Tương tự, GV hướng dẫn HS thể hiện sao cho phù hợp với từng nghi 

thức : cảm ơn, xin lỗi, mời, nhờ, đề nghị, yêu cầu,... 

Dưới dây là một số trò chơi mà  tôi đã  áp dụng trong giờ tự học hoặc giờ 

ra chơi, giờ sinh hoạt lớp hay trong phần củng cố của mỗi tiết Tập làm văn. Qua 

các trò chơi này,HS được tăng cường rèn luyện các kiến thức đã học và giúp các 

em tham gia tích cực hơn khi học dạng bài Thực hành nghi thức lời nói trong 

phân môn Tập làm văn. Từ đó, các em sẽ vận dụng vào trong giao tiếp đời sống 

hằng ngày. 

a. Trò chơi phỏng vấn: 

Trò chơi này có thể áp dụng vào bài tập 1, tuần 1: Tự giới thiệu. Câu và 

bài. 

* Mục đích: 

- Luyện tập cách tự giới thiệu về mình và về người khác với thầy cô, bạn 

bè hoặc người xung quanh. 

- Phân công: 1 HS đóng vai phóng viên, còn 1 HS đóng vai người trả lời, 

sau đó đổi vai. 
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- HS có thể chơi trò chơi này theo nhóm hoặc cả lớp. 

- Để tất cả các em nắm được cách chơi, trước khi giao việc cho từng em, 

GV cần tổ chức cho một hoặc hai cặp HS làm mẫu trước lớp. 

* Cách chơi: - Một HS giới thiệu về mình (tên; quê quán; học lớp, 

trường; thích môn học nào; thích làm việc gì; … ) 

- Sau khi nghe bạn giới thiệu xong về mình, phóng viên phải giới thiệu lại 

từng bạn với cả lớp (hoặc nhóm ). Nội dung phải chính xác; cách giới thiệu càng 

rõ ràng, mạch lạc, hấp dẫn càng tốt. Cho nhiều HS tập làm phóng viên. 

- Cuối cùng cho lớp bình chọn phóng viên giỏi nhất. 

b. Chọn lời nói đúng: 

* Mục đích: 

 - Luyện tập cách nói lịch sự khi cần cảm ơn người khác và đáp lại lời cảm 

ơn của mình. 

- Rèn thói quen lịch sự trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày; tập cảm ơn 

và xin lỗi bằng những lời khác nhau. 

* Chuẩn bị: 

- 4 tranh minh hoạ (4 băng giấy ghi ) 4 tình huống khác nhau có xuất hiện 

lời cảm ơn và lời đáp lại lời cảm ơn. 

+ Một bạn trai tới xách giúp một túi giấy vụn nặng cho một bạn gái. 

+ Một bạn bị vấp ngã được một bạn khác đỡ dậy, đưa vào phòng y tế. 

+ Trong giờ Tập viết, bạn nữ cho bạn nam mượn bút. 

+ Trên đường đi học về, trời mưa, bạn nam cho bạn nữ che ô cùng. 

- Chia nhóm: 4 HS / 1 nhóm. 

- 1 túi giấy vụn nặng, 1 chiếc bút mực, 1 cái ô che 

- Cử 2 HS hỗ trợ GV. 

* Cách tiến hành: 

- Mỗi nhóm cử 2 HS tham gia trò chơi ở tình huống 1 trước lớp  

- HS đại diện của từng nhóm lần lượt lên chơi trò đóng vai ở mỗi tình 

huống đã cho trong khoảng một phút. 

Ví dụ: 2 HS đại diện cho nhóm 1 tham gia chơi. Một em đóng vai bạn gái 

đang xách một chiếc túi to, bước đi chậm chạp và nặng nhọc. Một HS đóng vai 

bạn trai đến bên bạn gái và nói: “Bạn để mình xách đỡ cho nào! ” rồi đỡ lấy 

chiếc túi từ tay bạn gái. Bạn gái nói: “Cảm ơn bạn, bạn tốt quá! ’’ Bạn trai cười 

tươi và nói: “Có gì đâu, việc nhỏ thôi mà! ” 

- Sau khi đại diện cả 4 nhóm đã chơi xong về một tình huống, GV yêu cầu 

2 HS giúp việc đọc to lời của hai vai trong từng nhóm để cả lớp cùng nghe lại và 

bình chọn lời nói đúng. 
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- HS tiếp tục chơi ở các tình huống khác theo gợi ý nói trên. 

Chú ý: 2 HS giúp việc GV ghi lại câu nói của hai bạn tham gia chơi ở 

từng tình huống, mỗi HS giúp việc cho GV chỉ chuyên ghi lại lời nói của một 

vai (vai “cảm ơn” hoặc vai “đáp lại lời cảm ơn ” ). 

c. Đóng vai an ủi nhau: 

* Mục đích: 

- Luyện tập cách nói lịch sự khi an ủi người khác và đáp lại lời người khác 

an ủi mình. 

- Rèn thói quen lịch sự trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày; tập nói lời 

an ủi bằng nhiều cách khác nhau. 

* Chuẩn bị: 

- 3 hình vẽ (3 băng giấy) 3 tình huống khác nhau có xuất hiện lời an ủi và 

đáp lại lời an ủi: 

 + Một bạn gái mặc bộ váy đẹp và bị giây mực ra váy. Một bạn khác đang 

an ủi bạn có váy đẹp bị giây bẩn. 

+ Bạn trai lỡ tay làm rách một trang sách của quyển truyện. Bạn khác đến 

bên cạnh nói lời an ủi, động viên. 

+ Một bạn bị điểm 3 môn toán đang buồn. Các bạn khác đến an ủi động 

viên. 

- 5 HS mặc quần áo có vết bẩn được tạo ra bằng phấn màu. 

- 5 bài kiểm tra toán có diểm 3. 

- Chia nhóm: 6 HS / 1nhóm: 2 HS đóng vai thực hiện 1 tình huống. 

- 2 HS giúp việc cho GV. 

* Cách tiến hành: 

 - Nêu cách chơi: (tương tự ở trò chơi: “Chọn lời nói đúng ” ). 

Ví dụ: Hai HS đại diện cho nhóm 4 tham gia chơi. Một em đóng vai bạn 

bị điểm kém. Một em đóng vai bạn đến động viên và nói lời an ủi: “Cậu đừng 

buồn nữa. Từ bây giờ cậu cố gắng chăm chỉ học bài, làm bài thì đến bài kiểm tra 

lần sau cậu sẽ đạt điểm cao thôi mà. Cậu yên tâm, bọn mình sẽ giúp đỡ cậu. ” 

* Thực hành chơi: 

- Các nhóm HS chơi đóng vai lần lượt từng tình huống theo cách đã 

hướng dẫn. 

- Khi 2 HS trong nhóm chơi xong ở tình huống đầu thì nhóm lại cử 2 HS 

khác chơi ở tình huống tiếp theo. Tiếp tục cử người chơi như vậy ở 3 tình 

huống. 
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- Hai HS giúp việc ghi lại câu nói của hai bạn tham gia chơi ở từng tình 

huống, mỗi HS chỉ chuyên ghi lại lời nói của một vai (vai “an ủi ” hoặc vai “ 

đáp lời an ủi ” ). 

- Sau mỗi tình huống, GV cho HS nhận xét và bình chọn nói đúng hay sai. 

Cuối cùng bình chọn nhóm chiến thắng. 

Thông qua mỗi tiết TLV dạy dạng bài Thực hành nghi thức lời nói GV chỉ 

là người tổ chức, định hướng cho HS cách làm bài với hình thức tổ chức như 

trên. Qua đó, HS sẽ phát huy được tính độc lập sáng tạo của mình, từ đó lĩnh hội 

kiến thức tốt. 

2. Kết quả đạt được 

Những biện pháp trên đây được tôi thường xuyên sử dụng có chọn lọc 

trong các tiết TLV khi dạy dạng bài này, tôi thấy rằng HS trở nên ham thích học 

TLV,các em tham gia học tập sôi nổi, hào hứng, mạnh dạn xung phong nói, 

hăng hái phát biểu ý kiến. Nhất là thông qua các trò chơi, các tranh ảnh động, 

các tiết dạy bằng giáo án điện tử,…đã giúp học sinh nắm và vận dụng tốt hơn 

các kiến thức, kĩ năng sống, kĩ năng Tiếng Việt vào phân môn này. Đánh giá lại 

tình hình học tập của HS, tôi nhận thấy chất lượng học tập của hai lớp đạt khá 

cao. Đến thời điểm này, các em đã biết sử dụng nghi thức lời nói rõ ràng, đúng 

thái độ và thể hiện một cách mạnh dạn, tự tin. Không những thế các em đã biết 

cách diễn đạt ý trọn vẹn, trôi chảy, vốn từ phong phú. Một số em nhút nhát, chưa 

nhanh đã diễn đạt khá tốt ý của mình. Dưới đây là thống kê số liệu khảo sát chất 

lượng dạng bài Thực hành NTLN năm học 2018-2019 tại lớp 2A1: 

   Yêu cầu Đầu năm học Cuối năm học 

Hiểu nội dung luyện nói 30 44 

Nói đúng nội dung yêu cầu 33 43 

Nói thành câu 33 44 

Diễn đạt ngữ điệu phù hợp 24 41 

Xung phong nói 23 42 

Nói hay, biểu cảm 13 25 

 

Nhiều em học giỏi hơn và chất lượng môn Tiếng Việt rất khả quan. 

 Cụ thể kết quả như sau: 

Năm học Sĩ số 
Hoàn thành 

tốt 
Hoàn thành 

Chưa hoàn 

thành 

2018-2019 45 20 24 1 

HKI(2019-2020) 45 26 19 0 
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Bảng thống kê dưới đây đã chứng minh được điều đó: 

 

Biểu đồ thống kê số liệu trước thực nghiệm

 

Biểu đồ thống kê số liệu sau thực nghiệm 

Sau thời gian áp dụng các biện pháp đã đề xuất như trên, chất lượng của 

HS lớp tôi đi lên rõ rệt. Tôi nhận thấy mình đã tìm được hướng đi đúng,cách làm 

phù hợp cho việc nâng cao chất lượng dạy học phân môn TLV dạng bài Thực 

hành NTLN. Tôi thấy bản thân mình đã tạo được niềm say mê, hứng thú trong 

mỗi giờ dạy.Tiết học trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn. Điều đó đã minh chứng 

cho tính đúng đắn của đề tài. 

3.Bài học kinh nghiệm: 

Để hướng dẫn cho HS lớp 2 học tốt dạng bài Thực hành NTNL phân môn 

TLV tôi rút ra được bài học sau: 

50%

35%

15%

Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành

60%

35%

5%

Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành
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-Ngay từ đầu năm học, tôi đã lên kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng 

dạy học để đáp ứng được tiến độ chương trình theo bảng nội dung chương trình 

dạy học Tập làm văn dạng bài Thực hành nghi thức lời nói tối thiểu (xem Phụ 

lục) 

-Tìm hiểu về từng HS ngay từ khi nhận lớp để kịp thời kèm cặp, giúp đỡ 

hoặc phân công nhiệm vụ hợp lí trong quá trình dạy học. 

-Luôn cập nhật để đổi mới, hình thức, phương pháp dạy học nhằm thiết kế 

bài tập sinh động, hiệu quả. Bên cạnh đó, GV phải nỗ lực học hỏi nâng cao trình 

độ chuyên môn về dạng bài này, nâng cao trình độ sử dụng trang thiết bị dạy học 

hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học hiệu quả. 

-Chú ý đến việc kết hợp nội dung liên môn, dạy TLV kết hợp với các 

phân môn trong môn Tiếng Việt, kết hợp dạy TLV với các môn Đạo đức, 

TNXH. 

-Kết hợp với cha mẹ HS để chung tay hướng dẫn, nhắc nhở HS thực hiện 

đúng nhiệm vụ bài học, uốn sửa kịp thời cho các em trong quá trình HS sử dụng 

lời nói hằng ngày theo đúng nghi thức. 

-GV giữ đúng phẩm chất, tư cách nhà giáo với lối sống lành mạnh, hành 

vi chuẩn mực để HS noi theo. Bên cạnh đó, rất cần ở GV sự tâm huyết với nghề, 

yêu thương HS, hiểu rõ về tâm lí trẻ để các em có cơ hội bộc lộ thái độ, hành vi, 

cảm xúc theo định hướng bài học. Khuyến khích HS học tập những lời nói hay, 

cử chỉ đẹp của bạn, của thầy cô trong giao tiếp hằng ngày. 

Từ kết quả và bài học như trên, tôi rút ra kết luận và khuyến nghị . 
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                    C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Qua vận dụng những biện pháp trên vào hướng dẫn học sinh lớp 2 thực 

hành nghi thức lời nói trong phân môn Tập làm văn, tôi đã rút ra kết luận như 

sau: 

- GV cần đổi mới tổ chức, phối hợp linh hoạt các hình thức và phương 

pháp dạy học,dạy học theo hướng tích cực, coi HS là chủ thể của hoạt động. Mặt 

khác, phảichú trọng phương pháp dạy học theo quan điểm giao tiếp, rèn kỹ năng 

nghe - nói - đọc - viết cho HS. 

- Vai trò của người GV rất quan trọng, chính GV là người hướng dẫn, gợi 

mở, cố vấn trong các hoạt động học tập, người mở ra khả năng tiềm ẩn của học 

sinh. Chính vì thế bản thân của người GV cần: 

+ Luôn học hỏi đồng nghiệp và tự học để nâng cao trình độ bản thân và 

nâng cao tay nghề. 

+ Phải hết sức nhạy bén và ứng xử kịp thời các tình huống phát sinh khi 

giảng dạy bằng cách chú ý lắng nghe ý kiến của HS để tìm ra ưu khuyết điểm 

chính của HS từ đó nhận xét, sửa chữa, góp ý đánh giá.
 

Động viên khuyến khích HS tự học, học theo phương pháp tự tìm tòi.Kịp 

thời khen ngợi những việc làm hay, lời nói tốt nhưng cũng uốn sửa ngay những 

biểu hiện sai lệch.Tạo điều kiện cho HS thể hiện. 

+ Khi đánh giá bài làm của HS, GV cũng cần có sự nhận xét cụ thể về 

những lỗi sai của các em để định hướng khắc phục. 

+ Kết hợp với phụ huynh HS luyện cho các em có thói quen học tập các ý 

hay trong bài văn mẫu,từ sách báo tham khảo. 

+ Sưu tầm tranh ảnh, phim tư liệu, vật thật có liên quan đến bài dạy và sử 

dụng triệt để, hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng bài giảng 

điện tử, E-learning để HS có điều kiện học tập tốt hơn. 

+ Dạy TLV theo phương pháp “tích hợp - lồng ghép” các phân môn trong 

môn Tiếng Việt. Kết hợp tốt các phương pháp, hình thức dạy học để tiết học 

sinh động nhưng nhẹ nhàng, hiệu quả. 

+ Biết tổ chức tốt cho HS cách quan sát tranh, cách dùng từ,đặt câukết 

hợp với điệu bộ, cử chỉ phù hợp với tình huống bài tập cụ thể và vận dụng được 

vào thực tế, luyện tập lâu dài để trở thành thói quen tích cực và bền vững. 
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+ Phối hợp hoạt động học tập với các hoạt động ngoài giờ lên lớp với 

nhiều hình thức tổ chức để cuốn hút các em tham gia, từ đó có cơ hội thể hiện 

lời nói, thái độ, cảm xúc hợp lý.  

2. Khuyến nghị 

* Về sách giáo khoa: 

  Sách giáo khoa lớp 2 trong chương trình Giáo dục phổ thông mới tới đây nên 

có những bài tập thực hành về nghi thức lời nói chuẩn mực, tình huống hay và 

hình ảnh sinh động như ở sách  giáo khoa lớp 1 mới sẽ triển khai vào năm học 

2020-2021. Có vậy mới làm cho HS hứng thú học tập, tìm hiểu và thực hành 

hiệu quả, GV đỡ vất vả hơn khi chuẩn bị tiết dạy. 

*Về phía các cấp lãnh đạo:  

- Cần tiếp tục tổ chức các chuyên đề dạy phân môn Tập làm văn lớp 2 có 

dạng  bài Thực hành nghi thức lời nói và tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi 

mới phương pháp dạy học để GV có điều kiện học hỏi, tham gia nhằm nâng cao 

chất lượng giờ dạy. 

-Tăng cường đào tạo kĩ năng  sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học 

nói chung và dạy phân mônTLV nói riêng, để GV thiết kế  tiết học sinh động, 

khả thi và hiệu quả hơn.  

          - Nhà trường cần khích lệ, tuyên dương HS học giỏi phân môn Tập làm 

văn hằng tháng, học kỳ. 

          - Đối với HS từ lớp 1, cần luyện nói theo chủ đề trong sách Học vần để 

rèn tính tự tin và diễn đạt trôi chảy hơn cho các em khi các em lên lớp 2. 

          - Nhà trường phối hợp cùng với GV chủ nhiệm và cha mẹ HS đẩy mạnh 

phong trào học tốt phân môn TLV hơn. 

Trên đây là “Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 2 học tốt 

phân môn Tập làm văn dạng bài Thực hành nghi thức lời nói tối thiểu” 

mà bản thân tôi đã vận dụng vào dạy học đạt hiệu quả. Rất mong nhận được sự 

đóng góp, chia sẻ của bạn bè đồng nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn và ghi 

nhận sự góp ý của Hội đồng Khoa học các cấp.  

Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm do mình viết, không sao 

chép nội dung của người khác. 

 Thanh Xuân, ngày 3 tháng 3 năm 2020 

Người viết 

 

 

 

Hoàng Diệu Hương 
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Phụ lục  

Bảng nội dung nội dung chương trình dạng bài Thực hành nghi thức lời nói 

tối thiểu trong chương trình Tập làm văn lớp 2 

Tuần Tên bài 
Bài tập thuộc dạng 

 thực hành NTLN 

1 Tự giới thiệu. Câu và bài Bài tập 1; 2 

4 Cảm ơn , xin lỗi Bài tập 2; 3; 4 

8 Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị.Kể ngắn theo cẩu hỏi Bài tập1 

9 
Ôn tập giữa học kì I ( Tiết 6) 

Ôn tập giữa học kì I ( Tiết 7) 

Bài tập2 

Bài tập3 

11 Chia buồn, an ủi Bài tập2 

15 Chia vui. Kể về anh chị em Bài tập1;2 

16 Khen ngợi. Kể ngắn về con vật Bài tập1 

17 Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu Bài tập 1;2 

18 

Ôn tập cuối học kì I ( Tiết 2) 

Ôn tập cuối học kì I (Tiết 5) 

Ôn tập cuối học kì I (Tiết 8) 

Bài tập2 

Bài tập 3 

Bài tập2 

21 Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim Bài tập1,2 

22 Đáp lời xin lỗi.Tả ngắn về loài chim Bài tập1,2 

25 Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi Bài tập1,2 

26 Đáp lời đồng ý.Tả ngắn về biển Bài tập1 

27 

Ôn tập giữa học kì II ( Tiết 1) 

Ôn tập giữa học kì II ( Tiết 3) 

Ôn tập giữa học kì II ( Tiết 5) 

Ôn tập giữa học kì II ( Tiết 7) 

Bài tập4 

Bài tập4 

Bài tập4 

Bài tập4 

28 Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối Bài tập1 

29 Đáp lời chia vui. Nghe trả lời câu hỏi Bài tập1 

31 Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ Bài tập1 

32 Đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc Bài tập1;2 

33 Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến Bài tập1;2 

35 

Ôn tập cuối học kì II (Tiết 4) 

Ôn tập cuối học kì II (Tiết 5) 

Ôn tập cuối học kì II (Tiết 6) 

Ôn tập cuối học kì II (Tiết 7) 

Bài tập2 

Bài tập2 

Bài tập2 

Bài tập2 



 

 

PHIÕU TH¡M Dß ý KIÕN GI¸O VI£N D¹Y LíP 2 
 

Xin anh/ chÞ vui lßng cho biÕt ý kiÕn cña m×nh vÒ mét sè vÊn ®Ò sau: 

Hä vµ tªn GV:……………… ……………………………………………………………... 

Trường :……………………………………………………………………………………. 

C©u 1: Anh chÞ sö dông nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y häc nµo sau ®©y trong giê dạy ph©n m«n Tập làm 

văn cã dạng bài thực hành nghi thức lời nãi  tối thiểu ở lớp 2: 

(Víi mçi ph¬ng ph¸p, h·y ®¸nh dÊu x vµo 1 trong 3 cét phï hîp víi suy nghÜ cña anh /chÞ) 

 

Ph¬ng ph¸p 
Møc ®é sö dông 

Thêng xuyªn §«i khi Kh«ng sö dông 

1. Quan s¸t    

2.Trß chơi    

3. Th¶o luËn nhãm    

4. §µm tho¹i (hái - ®¸p)    

5. DiÔn gi¶ng - thuyÕt tr×nh    

6. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò    

7. TruyÒn ®¹t    

8. §ãng vai    

9. KÓ chuyÖn    

10. §iÒu tra    

 

C©u 2: Theo anh chÞ, trong d¹y häc phân môn Tập làm văn có dạng bài Thực hành nghi thức lời nói 
tối thiểu  ở lớp 2, c¸c môc ®Ých díi ®©y cã tÇm quan träng nh thÕ nµo? 

 (Víi tõng môc ®Ých, h·y ®¸nh dÊu x vµo 1 trong 5 cét phï hîp nhÊt víi suy nghÜ cña anh chÞ) 

 

Môc ®Ých  

RÊt 

quan 

träng 

H¬i 

quan 

träng 

Ph©n 

v©n 

Kh«ng 

quan 

träng 

l¾m 

Hoµn 

toµn 

kh«ng 

quan 

träng 

1. Ph¸t triÓn n¨ng lùc  cho häc sinh      

2. Gióp cho häc sinh n¾m v÷ng vµ nhí l©u kiÕn thøc 
cÇn häc 

     

3. N©ng cao tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng nhËn thøc cña häc 
sinh trong häc tËp 

     

4. Sö dông ®å dïng vµ c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc mét 
c¸ch hîp lý vµ hiÖu qu¶ 

     

5. Thùc hiÖn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc trong nhµ 
trêng hiÖn nay 

     

6. H×nh thµnh cho häc sinh kÜ n¨ng sử dụng lời nói      

7. G©y høng thó häc tËp cho häc sinh      

8. Gi¸o viªn ®ì vÊt v¶ h¬n      

9. RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng thùc hµnh vµ vËn dông vµo 
cuéc sèng 

     

 

 

 

 



 

 

C©u 3: Theo anh chÞ, viÖc d¹y häc phân môn Tập làm văn có dạng bài Thực hành nghi thức lời nói  
tối thiểu ở lớp 2 gÆp nh÷ng khã kh¨n g×? 

(§¸nh dÊu x vµo nh÷ng cét phï hîp víi suy nghÜ cña anh chÞ) 

Khã kh¨n §ång ý Ph©n v©n 
Kh«ng  

®ång ý 

1. MÊt nhiÒu thêi gian chuÈn bÞ cho bµi d¹y    

2. Khã híng dÉn cho häc sinh     

3. Häc sinh khã tù m×nh hoàn thành bài tập    

4. Khã t¹o ra ®îc t×nh huèng     

5. GV khã chñ ®éng vÒ thêi gian    

6. GVcha cã kinh nghiÖm trong viÖc sö dông    

 
Xin c¶m ¬n sù hîp t¸c cña anh, chÞ! 



 

 

PhiÕu ®iÒu tra t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh  

Hä vµ tªn häc sinh:……………… ………………………………Lớp:……………. 

Trêng:……………………………………………………………………………… 

Em h·y cho biÕt ý kiÕn cña m×nh qua c¸c c©u hái sau: 

Đối với dạng bài Thực hành nghi thức lời nói tối thiểu trong phân môn 

Tập làm văn 

C©u 1: Th¸i ®é cña em là: 

(§¸nh dÊu x  vµo 1 trong 3 « trèng hoÆc ghi ý kiÕn kh¸c cña em) 

 RÊt thÝch 
 B×nh thêng 
 Kh«ng thÝch 
ý kiÕn 

:.................................................................................................................... 
 

C©u 2: H·y ®¸nh dÊu  x vµo nh÷ng ho¹t ®éng mµ em thÝch trong giê häc dạng 

bài Thực hành nghi thức lời nãi tối thiểu trong ph©n m«n Tập làm văn: 

 

C¸c ho¹t ®éng 

Møc ®é ho¹t ®éng 

RÊt thÝch  
T

hÝch 

Kh«ng 

thÝch 

- §äc SGK và  tr¶ lêi c©u hái    

- Trao ®æi, th¶o luËn víi b¹n ,với thầy c«    

- Ghi chÐp vµo vë    

- Thùc hµnh đóng vai    

- Tham khảo thêm  tư liệu trên sách báo, mạng Internet    

- Tìm ra các cách nói khác nhau trong cùng tình huống    

- Đánh giá, nhận xét bài cho bạn    

-Tự đánh giá, nhận xét bài của mình    

 

C©u 3: C¶m xóc cña em là: 

(§¸nh dÊu x vµo « trèng hoÆc ghi ý kiÕn kh¸c cña em) 

 Giê häc l«i cuèn, hÊp dÉn em 
 Em ®îc häc tËp tÝch cùc, hiÓu bµi s©u s¾c 
 Giê häc tÎ nh¹t 

Ý  kiÕn kh¸c:......................................................................................................... 

  

 

                   Cảm ơn em đã trả lời các câu hỏi.



 

 

Trường TH Thanh Xuân Bắc 

Giáo viên: Hoàng Diệu Hương 

Lớp: 2A1  

Thứ năm ngày 18 tháng 12 năm 2020 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

Phân môn: Tập làm văn      

Tuần: 15   Tiết: 15  

Tên bài dạy: CHIA VUI.  

KỂ VỀ ANH CHỊ EM 

 

I. Mục tiêu: 

- Kiến thức: HS biết nói lời chia vui (chúc mừng) hợp với tình huống giao tiếp. 

 Biết viết đoạn văn ngắn kể về anh, chị, em của mình. 

- Kỹ năng: Nói lưu loát, rõ ràng,viết câu đủ ý, rõ nghĩa. 

                   KNS Thể  hiện sự cảm thông. Xác định giá trị. Tự nhận thức về bản thân.  

- Thái độ: Biết yêu quý anh chị, em. 

II. Chuẩn bị: 

- Thầy: Máy tính, tranh SGK 

- Trò: SGK 

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

TG Nội dung các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1’ I. Ổn định:  Hát TT 

5’ II. Kiểm tra bài cũ: Nêu y/c   
   Kiểm tra bài 2 tiết trước                      -  2 HS đọc nhắn tin viết  

  Nhận xét trong tiết TLV trước 

 III. Bài mới:   

1’ 1.Giới thiệu bài: Nêu MĐ, y/c  Mở vở ghi bài,  mở SGK 
 2 . HD làm BT Ghi đầu bài lên bảng 1 HS đọc y/c 

7’ Bài 1:    

MT : HS biết nói lời chia vui 

(chúc mừng) hợp với tình huống 

giao tiếp. 

 

 

 

Đưa tranh trong SGK 

 

 

 

HS  quan sát tranh và 
  HDHS quan sát tranh đọc lời của Nam 
  - Khi nói lời chia vui phải  (nói tự nhiên, thể hiện 

  nói như thế nào ? thái độ vui mừng của em   

   trai trước thành công của 
   chị) 

7’ Bài 2:    Nêu yêu cầu  
 MT: Rèn KN nói lưu loát, rõ 

ràng. 

- Nói lời của em chúc  1 HS đọc y/c 

   chị Liên? (không nhắc 1 HS  nói mẫu 

  lại lời của bạn Nam) ? 2, 3 HS nói lời chúc của  

 VD: Em xin chúc mừng chị  Nhận xét, sửa cho HS Cả lớp nhận xét/x 
 Chúc chị học giỏi hơn nữa...   

 * Liên hệ: Lớp mình có bạn    

 Dương đạt giải nhất trong đợt  Nêu vấn đề 2, 3 HS nói lời chúc  

 thi “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp”   mừng bạn 

 cấp trường học  kì I. Con hãy  Nhận xét Lớp nhận xét 

 nói lời chúc mừng, chia vui với    
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TG Nội dung các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

 bạn.   
 



 

 

 

TG Nội dung các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

15’ Bài 3:       

 MT: Nắm được cách viết đoạn 

văn theo y/c. 

  2   HS đọc y/c 

 Viết 3-4 câu kể về anh chị em  Nêu y/c     CL  đọc thầm 

 ruột( hoặc anh chị em học) của    3 HS  thi nói 

  em.      1  HS nói mẫu 

 - Giới thiệu tên, đặc điểm, hình 

dáng, tính tình và tình cảm của 

em đối với người ấy  

 

GV gợi ý, giúp HS nắm 

được cách viết 

CL làm bài trong vở 

    

      3  HS đọc bài viết của 

mình   

   Cả lớp N/x 

    

  N/xét   

1’ IV. Củng cố:  Nhận xét giờ học  

1’ V. Dặn dò:   

 

Rút kinh nghiệm, bổ sung : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 


