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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1. QS là hoạt động nhận thức được con người sử dụng thường xuyên trong 

cuộc sống, để tiếp nhận tri thức, mở mang vốn sống, vốn hiểu biết cho bản thân. 

Khi tham gia hoạt động QS, con người có nội dung để trao đổi, trò chuyện, tham 

gia giao tiếp, nhờ đó mà con người hiểu biết về nhau, cùng vun đắp và phát triển 

cuộc sống chung. Đối với HS, QS là một kĩ năng học tập cơ bản giúp HS tiếp 

nhận kiến thức và tổ chức tốt các hoạt động sống của mình. Đối với nhiệm vụ 

học MVT, QS giúp HS có tư liệu để làm văn, giúp HS phát triển vốn từ TV để 

học tốt các môn học. 

2. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI 

về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo đã xác định rõ: “Tiếp tục đổi mới 

mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, KN của người học; kh c phục lối truyền thụ 

áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến 

khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, KN, phát triển 

năng lực”. Nghị quyết cũng chỉ rõ đổi mới là chuyển từ dạy học nặng về kiến thức 

sang hình thành năng lực và các phẩm chất tương ứng. Các môn học trong nhà 

trường đều tập trung phát triển những năng lực chung ở mỗi HS. Ở TH, năng lực 

ngôn ngữ là năng lực chung, năng lực này được tạo nên bởi nhiều thành tố khác 

nhau, trong đó, QS là KN đặc thù, là thành tố quan trọng giúp HS phát triển vốn từ, 

phát triển năng lực tạo lập văn bản, góp phần cấu thành nên năng lực chung (năng 

lực ngôn ngữ) cho HSTH. RL KNQS góp phần  phát triển năng lực ngôn ngữ cho 

các em HS. Vì thế, hoạt động QS góp phần cụ thể hóa quan điểm giao tiếp và quan 

điểm tích cực trong dạy học theo định hướng đổi mới. 

3. DTM  là một bộ phận máu thịt cấu thành nên cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam. Trong công cuộc xây dựng và kiến thiết nước nhà, Đảng và Nhà nước ta 

luôn coi trọng quyền của các nhóm dân tộc thiểu số, cũng như việc tăng cường 
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khối đoàn kết dân tộc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Những 

năm vừa qua, Chính phủ đã ban hành hệ thống chính sách giáo dục ở vùng dân 

tộc khá toàn diện, đồng bộ, với nguồn vốn đầu tư ngày càng tăng. Nhiều chương 

trình hỗ trợ giáo dục cho HS vùng khó, HS vùng dân tộc được thực hiện với mục 

tiêu cải thiện môi trường học tập và xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ cho HS dân 

tộc… Song giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều hạn 

chế, yếu kém, đặc biệt là HS TH ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Chất lượng 

giáo dục TH ở vùng cao, vùng sâu còn thấp, việc dạy học TV còn gặp nhiều khó 

khăn, chất lượng học môn TV còn nhiều bất cập cần phải khắc phục. Đặc biệt 

trong việc học và làm VMT, do HS DTM chưa có KNQS, các em nhìn mà 

không biết được gì nhiều về các đối tượng xung quanh mình. Mặt khác, do vốn 

từ TV của các em nghèo nàn nên các em gặp nhiều khó khăn trong việc diễn đạt 

lại kết quả QS bằng TV. Điều này làm cho chất lượng các bài VMT của các em 

chưa tốt, các em sợ  phải làm bài văn. 

4. Các nghiên cứu về QS, phương pháp QS đã được nhiều tác giả trong và 

ngoài nước quan tâm, bàn luận, song, vấn đề QS của HS dân tộc, vấn đề rèn 

luyện năng lực làm văn và RL KNQS cho HS DTM chưa được các nhà khoa 

học đề cập tới. 

Xuất phát từ những lý do trên, luận án đã lựa chọn và nghiên cứu vấn đề 

"Rèn luyện kỹ năng quan sát trong dạy học làm văn miêu tả cho học sinh 

lớp 5 dân tộc Mông  tỉnh Lào Cai” để tạo sự chuyển biến trong môn TV, góp 

phần nâng cao năng lực viết VMT, phát triển KNQS và hình thành nhân cách 

cho HS DTM, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng rèn luyện cho HS vùng khó, 

HS DTM của tỉnh Lào Cai. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất một số biện pháp RLKNQS trong quá trình dạy học VMT nhằm hỗ 

trợ HS DTM phát triển KNQS đồng thời góp phần nâng cao kết quả học tập môn 

TV cho các em. 
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3. Khách thể, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Quá trình dạy học phân môn TLV ở TH. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Quan hệ giữa dạy học VMT với hoạt động QS, với các KNQS của HS phục 

vụ cho việc học và làm VMT. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

Trong khuôn khổ luận án, chúng tôi lựa chọn HS lớp 5 DTM để nghiên cứu 

và TN. 

- Nghiên cứu điều tra thực trạng  được thực hiện tại 16 trường TH của 4 

huyện Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai trong tỉnh Lào Cai (nơi sinh 

sống chủ yếu của DTM, với các lớp học mà DTM chiếm số đông). 

- Nghiên cứu TN tại 02 trường TH có 100% HS DTM thuộc  xã Lử Thẩn, 

xã Sán Chải của huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. 

- Các biện pháp RL KNQS được áp dụng trong dạy học VMT lớp 5 cho 

HS DTM. 

4. Giả thuyết khoa học 

Nếu các biện pháp RLKNQS cho HS lớp 5 DTM trong dạy học VMT đảm 

bảo tập trung vào nhiệm vụ RLKNQS, từ khâu thiết kế bài học cho đến quá trình 

thực hiện tuân theo những yêu cầu kĩ thuật, phù hợp với bản chất của hoạt động 

QS thì KNQS của HS lớp 5 DTM ở Lào Cai sẽ được nâng cao, theo đó KN làm 

VMT và năng lực tiếng Việt của HS cũng được cải thiện. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Xây dựng cơ sở lí luận và điều tra thực trạng về RLKNQS cho HS lớp 

5 DTM trong dạy học VMT. 

5.2. Xây dựng biện pháp RLKNQS trong dạy học VMT ở lớp 5  môn TV cho 

HS DTM. 
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5.3. Tổ chức TN sư phạm để kiểm tra tính khả thi và tác động của các biện 

pháp RLKNQS trong dạy học VMT ở lớp 5 cho HS DTM. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1. Phƣơng pháp luận nghiên cứu 

Trong quá trình triển khai đề tài nghiên cứu, luận án quán triệt những quan 

điểm khoa học sau: 

- Quan điểm lịch sử duy vật biện chứng: xem  xét các sự vật, hiện tượng 

trong tiến trình vận động và phát triển, với sự tương tác, ràng buộc, phụ thuộc 

lẫn nhau. 

- Quan điểm hệ thống cấu trúc: Khi nghiên cứu không nhìn các sự vật, hiện 

tượng một cách tách rời, riêng lẻ mà luôn xem  xét chúng trong một hệ thống, 

trong mối quan hệ với các yếu tố khác trong hệ thống đó. 

- Quan điểm thực tiễn: những vấn đề nghiên cứu trong luận án phải xuất 

phát từ thực tiễn và hướng đến việc giải quyết những tồn tại trong thực tiễn dạy 

học VMT cho HS TH DTM. 

- Quan điểm hoạt động, kiến tạo: làm điểm tựa để xây dựng các biện pháp 

RLKNQS, cách thiết kế các hoạt động QS theo lí thuyết kiến tạo. 

6.2. Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 

6.2.1. Các phương pháp nghiên cứu lí luận 

- Phương pháp tổng hợp và khái quát lí luận: để xây dựng hệ thống tư liệu 

khoa học và khung lí thuyết của nghiên cứu. 

- Phương pháp phân tích lịch sử - logic: để tổng quan và xây dựng hệ thống 

kinh nghiệm và quan điểm khoa học làm điểm tựa cho tiến trình và logic tiến 

hành nghiên cứu, thực nghiệm sư phạm. 

- Phương pháp khái quát hóa: để xác định  những khái niệm công cụ và 

quan niệm, định hướng phương pháp luận nghiên cứu. 

- Phương pháp so sánh, đối chiếu: được dùng để so sánh các quan điểm, 

quan niệm khác nhau liên quan đến nội dung nghiên cứu; so sánh, đối chiếu kết 

quả khảo sát sau TN giữa lớp ĐC và lớp TN. 
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6.2.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp điều tra: được tiến hành  bằng  các kĩ thuật bảng hỏi, phỏng 

vấn, QS, dự giờ của GV, lấy ý kiến chuyên gia độc lập để tìm hiểu thực trạng 

RLKNQS cho HS DTM, trong dạy học VMT ở lớp 5 tại các trường TH ở Lào Cai. 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm để phân tích kinh nghiệm quốc tế và 

kinh nghiệm giáo dục TH tại địa phương. 

- Phương pháp TN khoa học được tiến hành nhằm kiểm tra tính khả thi và 

tác động sư phạm của các biện pháp RLKNQS cho HS lớp 5 DTM trong dạy 

học VMT. 

- Phương pháp nghiên cứu trường hợp nhằm làm rõ hơn, cụ thể hơn sự tiến 

bộ của một số HS trong và sau TN. 

- Phương pháp xử lý thông tin, số liệu: Sử dụng thống kê toán học để xử lý 

các số liệu hỗ trợ nghiên cứu thực trạng và thực nghiệm nhằm rút ra những nhận 

xét, kết luận có giá trị khách quan. 

7. Những luận điểm cần bảo vệ 

7.1. QS là hoạt động nhận  thức, KNQS đối với HS lớp 5 DTM rất cần thiết 

để các em tiến hành hoạt động học tập, giao tiếp và tư duy. 

7.2. Việc dạy VMT cho HS lớp 5 DTM chỉ đạt được kết quả tốt khi nhà 

giáo dục quan tâm tới đặc điểm tâm sinh lí của HS DTM và hiểu rõ bản chất của 

việc làm VMT trong đó có dạy học dựa vào kết quả QS và quan tâm tới việc 

RLKNQS cho các em. 

7.3. Có thể RLKNQS cho HS lớp 5 DTM trong dạy học VMT vì bản thân 

hoạt động dạy VMT có sự gắn bó mật thiết với QS, KN của con người có bản 

chất hành động, và đối tượng MT luôn phải được QS trước khi HS viết VMT.  

8. Những đóng góp của luận án 

8.1. Bước đầu xác lập quan niệm khoa học  về KNQS và RLKNQS trong 

dạy VMT cho HS lớp 5 DTM. 

8.2. Xác định được các KNQS cơ bản đối với HS lớp 5 DTM. 
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8.3. Chỉ ra được những đặc điểm tâm sinh lí của HS lớp 5 DTM, đặc điểm 

về QS cũng như những khó khăn của HS lớp 5 DTM trong học VMT. 

8.4. Đề xuất các biện pháp hỗ trợ RLKNQS cho HS lớp 5 DTM tỉnh Lào 

Cai dựa vào kĩ thuật thiết kế dạy học, các BT thực hành RLKNQS, các kĩ thuật 

dạy học tích cực giúp cho HS có KNQS góp phần nâng cao chất lượng học 

VMT và học TV cho HS lớp 5 DTM. 

9. Cấu trúc luận án 

- Ngoài phần mở đầu và kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo 

và phụ lục, phần nội dung của luận án gồm 4 chương: 

Chương 1. Cơ sở lí luận của việc RLKNQS cho HS lớp 5 DTM trong dạy 

học VMT. 

Chương 2. Thực trạng của việc RLKNQS cho HS lớp 5 DTM trong dạy 

học VMT. 

Chương 3. Biện pháp RL KNQS cho HS lớp 5 DTM trong dạy học VMT. 

Chương 4. Thực nghiệm Sư phạm. 
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CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG  

QUAN SÁT CHO HỌC SINH LỚP 5 DÂN TỘC MÔNG  

TRONG DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ 

 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

1.1.1 Nghiên cứu về quan sát, kĩ năng quan sát và rèn luyện kĩ năng 

quan sát ở tiểu học 

1.1.1.1. Nghiên cứu về quan sát 

Vấn đề QS được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm, nghiên cứu từ 

nhiều điểm nhìn khác nhau. 

a. Ở nước ngoài 

Nhiều tác giả quan tâm, đề cao vai trò của QS, cho rằng QS là nguồn gốc 

của mọi tri thức, là con đường quan trọng để nhận thức thế giới khách quan . 

Các đại diện tiêu biểu như: J.A. Komenxki, X.I.Kixegof, Petxtalôgi, 

K.D.Uxinxki [21, tr.71], [31, tr.51], [dẫn theo 80, tr.99], E. I. Rôgov [138, 

tr.234] L. A. Vengher, G. A.Uruntaeva, Billman.J [129], [136], [139]; M. N. 

Skatkin, M. A. Đanilôp, P. B. Exipốp [31], [32]. 

Các tác giả. J.J Rutxo, Petxtalogi coi QS là một phương pháp dạy học hữu 

hiệu, QS được thể hiện thông qua “nguyên tắc vàng” - dạy học trực quan - QS là 

phương tiện quan trọng để kích thích tính tích cực và phát triển tư duy cho các 

em. Các tác giả đều cho rằng, lời nói không đi trước sự vật, muốn nắm bắt được 

sự vật, hiện tượng một cách vững chắc phải cho trẻ nhìn, nghe, sờ, ngửi bằng tất 

cả các giác quan của mình. 

Vấn đề QS cũng được bàn đến trong những nghiên cứu của N.Đ. Levitop, 

P. A. Rudich, A.A. Xmirnop, Bogoxlopki,  V. I. Loginova, P. G. Xamorukova 

[67], [91], [137], Kym Iving [dẫn theo 114], MarkG, Bredekamp S, Lay-

Dopyera M and Dopyera J, Gae G. & Marlyn J, Ded A. & Abbe K, Betty R, 

Leonie A, Beecher B, Dockett S, Farmer S, Death E, v.v... [72], [126], [128], 
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[131], [132], [133], [134], [135]. Các kết quả nghiên cứu đề cập tới phương 

pháp QS nói chung và QS của trẻ Mầm non nói riêng. 

- Trong các nghiên cứu của M.Goorki, Lỗ Tấn A.Xâytlin, Alếcxêi Tônxtôi, 

Gôgôn (và các nhà văn uy tín của thế giới) đều cho rằng QS là vô cùng quan 

trọng, QS là phương pháp đầu tiên, có tính chất khởi đầu trong các phương pháp 

tìm tài liệu, coi QS là công cụ để tìm kiếm tư liệu trong sáng tác văn chương  để 

tạo nên các áng văn chương bất hủ.  

+ Lỗ Tấn khuyên chúng ta cần QS thật nhiều và khi QS thì hết sức chú ý, 

hết sức tập trung và phải QS toàn diện [dẫn theo 111]. 

+ A.Xâytlin (Nga) chú trọng tới  sự “tự QS” của mỗi con người, ông chỉ ra 

rằng chú ý của con người có vai trò cao trong khi QS, ông nói “sự chú ý là tiền 

đề dẫn tới việc tự QS; là tiền đề tất yếu để QS" [dẫn theo 121]. 

+  Alếcxêi Tônxtôi nói rằng: “Cần tập cho mình biết QS. Phải thích công 

việc này” [dẫn theo 121].  

Các tác giả Frederick Crews (Mỹ), X.L Rubinstein và B.M Cheplov (Nga) 

quan tâm tới QS ở góc độ tri giác, điểm nhìn. Họ cho rằng điểm nhìn được thể 

hiện đồng thời ở 2 khía cạnh: điểm nhìn và thái độ. Cùng quan tâm tới vấn đề 

này, nhóm các tác giả Pháp trong cuốn “Tiếng Pháp văn học và thực hành quyển 

3” (Literature et pratique du francais 3e) chỉ ra rằng có 3 loại điểm nhìn: điểm 

nhìn bên ngoài (người viết nhìn đối tượng từ bên ngoài); điểm nhìn bên trong 

(người viết như hiểu được tâm trạng của đối tượng); và điểm nhìn thấu suốt 

(người viết như hiểu biết tường tận mọi chi tiết về sự vật, đối tượng). 

V.V Bogoxlopxki và B.G Ananhev, L.X Vưgốtxki [119] nghiên cứu về QS 

trong mối liên hệ với ngôn ngữ, chỉ ra rằng QS là một hoạt động tâm lí phức tạp 

trong đó tri giác, tư duy và ngôn ngữ liên kết lại trong một hành động trí tuệ 

thống nhất và toàn vẹn. 

b. Ở Việt Nam 

Các tác giả như Tô Hoài, Phạm Hổ, Nguyễn Quang Sáng, Vũ Tú Nam 

trong các nghiên cứu và kinh nghiệm của mình, đã đề cập tới QS ở khía cạnh ý 
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thức của con người khi tham gia QS,  kinh nghiệm và cách thức QS khoa học, 

cách ghi chép hiệu quả. 

+ Nhà văn Nguyễn Quang Sáng trong mục “Đãi cát tìm vàng” đã thông qua 

câu chuyện cuộc sống và sáng tác của mình nói với các bạn trẻ lời khuyên chí tình, 

ông viết: “Nói đến viết văn, ai cũng bảo muốn viết văn phải QS. Đúng vậy! Nhưng 

QS thế nào? Theo tôi, không phải QS bằng mắt mà bằng tấm lòng” [74, tr.66]. 

+ Nói về ý thức khi QS, Tô Hoài cho rằng: “thói quen mài rũa cái nhìn, cái 

nghe, cái nghĩ, đó là công việc bắt sức óc phải chăm chú tìm tòi, đổi mới, lọc lõi đến 

tận chi tiết cho phong  phú”. Tác giả còn cung cấp cho bạn đọc cách thức QS: “QS 

không phải chỉ là đứng ngắm mà QS bắt ta hòa mình vào cuộc sống”. Nếu như người 

nào luôn “chỉ quanh quẩn gặm nhấm dăm ba suy nghĩ đã có sẵn trong sách, trong 

đầu, không chịu tiếp xúc và tìm hiểu đời sống, không thể có cái gì mới để viết ra 

được.” [46, tr.9]. Và cách QS hiệu quả là: “phải thấy ra nét chính, thấy những tính 

riêng, moi móc được những ngóc ngách của sự vật, của vấn đề"... 

- Nhà nghiên cứu Nguyễn Trí cho rằng: "QS là sự vận dụng các giác quan để 

xem xét, nhận biết sự vật và hiện tượng nào đó”.  Tác giả cũng chỉ ra cho mọi người 

thấy được việc QS không quá khó “Đây là một khả năng  mà mọi người có thể luyện 

tập, trau dồi để trở nên thành thạo”, đồng thời tác giả đề cao vai trò của liên tưởng, 

tưởng tượng; tác giả chỉ ra cho người đọc thấy “Khi QS và hồi tưởng, người QS 

thường từ những điều mình QS được, nhớ tới hình ảnh này, hình ảnh khác tương tự. 

Đó là quá trình tưởng tượng, liên tưởng. Nhờ tưởng tượng, liên tưởng phong phú, táo 

bạo, mới mẻ, người QS sẽ có nhận xét cụ thể, có tác động đến người đọc” [112], mặt 

khác tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến tính chân thật trong bài VMT.  

Các tác giả Nguyễn Quý Thanh - Nguyễn Công Khanh, nhóm tác giả 

Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang, tác giả Trần Trọng 

Thủy [100] đề cập tới QS trong tâm lí học và chú ý nghiên cứu QS qua đặc điểm 

của tri giác và năng lực nhìn.  
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+ Nguyễn Quý Thanh – Nguyễn Công Khanh nói rằng “QS là quá trình tri 

giác (mắt thấy, tai nghe) và ghi chép lại mọi yếu tố liên quan đến đối tượng 

nghiên cứu, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu nhằm mô tả, phân tích, nhận định, 

đánh giá đối tượng" [62].  

+ Nhóm tác giả Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang 

cho chúng ta thấy QS ở khía cạnh khác. Theo các tác giả ,“Hình thức tri giác cao 

nhất, tích cực nhất, chủ động và có mục đích là QS làm cho tri giác của con 

người khác xa tri giác của con vật” [115, tr.130]. Các tác giả còn đề cập tới năng 

lực QS và các điều kiện cần thiết để QS đạt kết quả tốt nhất. 

1.1.1.2. Kĩ năng quan sát  

KNQS cũng đã được một số tác giả quan tâm, nghiên cứu: Trần Thị Tố 

Oanh trong các nghiên cứu của  mình đã đề cập tới  vấn đề đặc điểm KNQS của 

HS TH. Bài viết đi sâu phân tích về nội dung KNQS của HSTH, các đặc điểm 

KNQS bao gồm: bản chất của QS, các kiểu QS, cấu trúc KNQS; đặc điểm 

HSTH, chủ thể của  đối tượng QS. Đây là tư liệu quý đối với chúng tôi trong 

quá trình nghiên cứu và thực hiện luận án [84].  

Cùng quan tâm tới KNQS, Trịnh Thị Xim [123] đề cập tới việc nghiên cứu 

KNQS của sinh viên Cao đẳng Sư phạm ngành giáo dục Mầm non trong giáo dục 

trẻ Mầm non. Tác giả đã chỉ ra rằng, KNQS trẻ là một KN rất cần thiết trong các 

KN sư phạm của GV Mầm non và đề xuất các biện pháp  RLKNQS trẻ. Luận án 

của  Phạm Minh Diệu [26] tập trung xây dựng hệ thống bài tập giúp HS ở trung 

học cơ sở rèn luyện năng lực QS, tưởng tượng trong dạy học VMT. 

 1.1.1.3. Rèn luyện kĩ năng quan sát ở tiểu học 

Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi thấy tài liệu có nội dung liên quan 

đến vấn đề RLKNQS cho HS tiểu học nói chung và HS lớp 5 DTM nói riêng 

rất ít. 

Nhìn chung, vấn đề QS, KNQS đã được các tác giả đề cập tới ở các khía cạnh 

như: khái niệm QS; vai trò, giá trị của QS trong các  lĩnh vực văn chương, dạy học 
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và tâm lí học; một số kinh nghiệm QS; tác dụng của hoạt động QS; đặc điểm QS 

của HSTH. Vấn đề QS chưa được quan tâm nghiên cứu sâu ở các lĩnh vực sau: 

- QS của chủ thể HS trong môi trường học tập và hoạt động của lứa tuổi, 

trong đó có QS của HS TH  DTM trong học và làm VMT.  

- Vấn đề RLKNQS cho HS (nhất là với HS dân tộc), không thể chỉ dựa vào 

những kinh nghiệm QS một cách tự nhiên mà phải xây dựng thành hệ thống KN và 

phải RLKNQS cho HS trong mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường như một 

hình thức tự học thường xuyên hiệu quả.  

 - Vấn đề giá trị của RLKNQS đối với HS dân tộc, RLKNQS không chỉ 

làm tăng hiểu biết, tạo mối quan hệ gắn bó và trách nhiệm giữa con người với 

môi trường, mà còn làm tăng cường khả năng ngôn ngữ, nhu cầu biểu đạt, làm 

nảy nở ở các em nhu cầu chia sẻ để các em phô khoe hiểu biết mới, ý nghĩ mới, 

tình cảm mới về đối tượng QS. 

1.1.2. Văn miêu tả và dạy học văn miêu tả ở tiểu học 

1.1.2.1. Văn miêu tả  

VMT được rất nhiều tác giả quan tâm, nghiên cứu. Các tác giả người nước 

ngoài như: J.Brun, ADoppagne, J.Chevalir; Philip Hamon và các tác giả trong 

nước như: Phan Kế Bính, Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Trí [9], [37], [109] đã 

đề cập tới VMT ở khía cạnh khái niệm, cách hiểu về VMT.  

- Các tác giả Phạm Hổ, Bùi Hiển, Nguyễn Quang Ninh đề cập tới khía cạnh 

cách thức MT khi làm văn. Các tác giả chỉ ra điểm khác biệt trong MT văn 

chương với MT trong nghiên cứu khoa học, VMT không phải là sự sao chép 

máy móc thực tế khách quan, mà đó là kết quả của sự nhận xét, đánh giá, tưởng 

tượng… hết sức phong phú của người viết. Bên cạnh đó, các vấn đề: đối tượng 

MT, nội dung MT, ngôn ngữ MT và các biểu hiện như mạch lạc, QS, tìm ý… 

cũng được các tác giả quan tâm trình bày cụ thể, sinh động. 
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1.1.2.2  Phương pháp dạy học tập làm văn miêu tả  

Quan tâm tới việc dạy học VMT, các tác giả Nghiêm Toản, Thái Huy, Từ 

Phát, Minh Văn, Xuân Tước đã đầu tư công sức vào việc nghiên cứu và dạy học 

VMT. Trong đó, các tác giả đặc biệt chú ý đến việc phát huy tính tích cực của 

trẻ trong học tập...  

Tác giả  Phan Trọng Luận đã bàn về vấn đề liên tưởng và tưởng tượng khi 

làm VMT. Cuốn “Làm văn” của các tác giả Lê A - Nguyễn Trí đã cung cấp các 

kiến thức như: yêu cầu cơ bản của một bài văn, các KN làm văn; khái niệm, vai 

trò, đặc điểm và các kiểu bài VMT thường gặp, đồng thời cung cấp cho bạn đọc 

phương pháp làm bài tả cảnh. 

 Đồng tác giả Đỗ Ngọc Thống, Phạm Minh Diệu trong cuốn "Văn MT 

trong nhà trường phổ thông" đã chỉ ra phương hướng để HS học và làm tốt VMT 

theo chương trình, SGK mới. Rất nhiều giáo trình của các tác giả, nhóm tác giả 

Lê Phương Nga, Nguyễn Trí, Đặng Kim Nga, Lê A, Thành Thị Yên Mỹ,  Cao 

Đức Tiến bàn về phương pháp dạy học VMT ở TH.  

Nhiều tác giả quan tâm đến kĩ thuật viết VMT ở TH cho ra đời nhiều cuốn 

sách “học tốt” như các tác giả: Văn Giá, Nguyễn Nghiệp, Nguyễn Trí, Trần Hòa 

Bình, Đặng Mạnh Thường, Nguyễn Khắc Tuân,…Đây là những  cuốn cẩm nang 

quý cho GV và HS khi dạy học VMT. Nhóm các tác giả Tạ Thanh Sơn, Nguyễn 

Việt Nga, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Đức Minh, Nguyễn Nhật Hoa; các tác giả 

Xuân Thị Nguyệt Hà, Lê Anh Xuân, Nguyễn Thúy Hồng, Nguyễn Thị Hương 

Lan, Vũ Thị Hồng Lê…, đã biên soạn rất nhiều bài văn mẫu cung cấp cho bạn 

đọc nhỏ tuổi các áng văn hay. Đây là những tài liệu tham khảo cho GV, các bậc 

phụ huynh và làm điểm tựa để các em HS học tập cách làm VMT ở TH. 

Nhìn chung, vấn đề VMT đã được nghiên cứu ở các khía cạnh: khái niệm, 

kĩ thuật, cách MT trong các văn bản văn chương, văn bản khoa học. Còn với 

VMT ở nhà trường, đã có một số cuốn giáo trình về phương pháp dạy học TV, 

một số cuốn sách viết về TLV MT ở TH,  sách hỗ trợ để HS biết làm tốt VMT 
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như: các sách tập hợp các bài văn mẫu, các đề mẫu và gợi ý cách lập dàn ý, viết 

đoạn văn từ những đề văn đó…. Nhìn chung, các tài liệu được đề cập đều chú ý 

đến phương diện kỹ thuật, kinh nghiệm để làm bài văn, một số tài liệu nghiên 

cứu chưa quan tâm chú ý đến nhu cầu, hứng thú  học VMT, cách thức khám phá, 

phát hiện thu lượm vật liệu, tìm ra cái mới, thú vị, bất ngờ làm nảy sinh ở các 

em  tình cảm mới, ý nghĩ mới, muốn được chia sẻ với người khác khi làm VMT. 

Vấn đề về làm VMT chưa được nhìn từ phía HS. 

1.1.3. Học sinh dân tộc Mông học Tiếng Việt  và học văn miêu tả  

Cộng đồng DTM đã được quan tâm và nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực như 

địa bàn cư trú, các đặc điểm về phong tục tập quán, ngôn ngữ, nguồn gốc xuất 

xứ, tên gọi (trước đây dân tộc Mông được gọi bằng các tên khác nhau: Miêu, 

Mèo, H’Mông, HMông, Mẹo, Mán Trắng…. Tại công văn số 09-CV/HĐDT 

ngày 04/12/2001 về việc đọc đúng tên và khái niệm về dân tộc, công văn đã nêu 

rõ “tên gọi dân tộc Mông nếu viết bằng chữ phổ thông là ngôn ngữ chính thức 

của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì viết là dân tộc Mông”). Chú 

ý đến việc học tập của HS dân tộc Mông, nhóm tác giả Nguyễn Văn Lợi (chủ 

biên), Hoàng Văn Ma, Tạ Văn Thông, Nguyễn Trí, Lí Thị Hoa đã đi sâu nghiên 

cứu vấn đề “Ngữ pháp tiếng Mông” nhằm giúp HS, trên cơ sở được học tiếng 

mẹ đẻ, đọc và viết tốt tiếng mẹ đẻ sẽ hỗ trợ hiệu quả trong việc học chương trình 

tiếng  phổ thông [69]. Nghiên cứu “Dạy học TV cho HS dân tộc với tư cách 

ngôn ngữ thứ hai”, tác giả  Nguyễn Thị Phương Thảo, cung cấp cho GV và HS ở 

các vùng có HS dân tộc cách thức và thao tác tư duy để học TV tốt nhất. Tài liệu 

bồi dưỡng GV dạy tiếng DTM trong các trường TH tham gia chương trình đảm 

bảo chất lượng trường học (SEQAP) đề cập tới đặc điểm tâm sinh lí, phương 

pháp dạy học TV cho HS dân tộc; các hoạt động cơ bản và môi trường học tập 

của HS TH dân tộc làm cơ sở cho việc dạy học tiếng Mông cho các em.  

Vấn đề HS DTM học TV và sử dụng TV để giao tiếp và tư duy trong học 

tập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều dự án. Các chuyên gia về ngôn ngữ, về 
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tâm lí, giáo dục… đã có nhiều công trình nghiên cứu, tổ chức nhiều lớp tập huấn 

cho GV, cán bộ quản lý nhằm tăng cường TV cho HS dân tộc, vì “Rào cản ngôn 

ngữ được xác định là một trong những trở ngại lớn nhất trong học tập và giao 

tiếp của trẻ em dân tộc thiểu số khi đến trường”…Chưa có tài liệu nghiên cứu về 

KNQS của HS lớp 5 DTM và RLKNQS để làm VMT dành cho HS DTM. 

1.2. Kĩ năng quan sát ở Tiểu học 

1.2.1. Một số khái niệm. 

1.2.1.1. Quan sát 

QS rất quan trọng đối với con người trong cuộc sống, vì vậy nó được nhiều 

nhà nghiên cứu quan tâm, xem xét. 

M. Bakhtin [5] chỉ ra rằng “trong thế giới, không có cái gì là vật thể, đối 

tượng, khách thể, chỉ có những chủ thể”, tất cả đều có tiếng nói riêng của nó 

đang mời gọi giao tiếp đối thoại. Người QS phải nghe được những tiếng nói này 

và tham gia tích cực, nhiệt tình vào cuộc giao tiếp, đối thoại này. QS thế giới 

phải trở thành cuộc giao tiếp giữa các chủ thể, người QS phải biết nghe, biết 

đọc, biết khám phá thế giới để phát hiện những điều mới lạ. Như vậy, với M. 

Bakhtin, QS sự vật là thực hiện những giao tiếp không lời với đối tượng đang 

tồn tại xung quanh mình. 

Trong tâm lí học và giáo dục học truyền thống, QS gần như được đồng nhất 

với tri giác - một quá trình nhận thức cảm tính, kết hợp các hình ảnh cảm giác 

bên ngoài với các hành động xử lí bằng trí tuệ và kinh nghiệm bên trong chủ thể 

khi các sự vật trực tiếp tác động vào các giác quan. Các nhà tâm lí học cho rằng 

“QS là quá trình tri giác có chủ đích, có kế hoạch các sự vật, hiện tượng xung 

quanh” [90, tr.178]; QS là một hình thức tri giác cao nhất, mang tính tích cực, 

chủ động và có mục đích rõ ràng, làm cho con người khác xa  con vật [117]. 

QS còn được hiểu là một hoạt động của tinh thần, nó giúp con người ý thức 

về những góc độ khác nhau của giao tiếp. Trong giao tiếp, QS chính là đọc suy 

nghĩ và cảm xúc của người khác (đối tượng giao tiếp): “QS đơn giản chỉ là nhìn 
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và lắng nghe những điều ngay trước mắt bạn, giống như những bong bóng nước 

sủi lên mặt ao, những hành vi này rất dễ thấy một khi chúng ta chịu để ý. Tất cả 

những điều chúng ta cần làm là QS đủ lâu - và bỗng nhiên chúng ta thấy chúng 

rõ như ban ngày, người đối diện dường như đang bày tỏ cho bạn thấy những gì 

họ nghĩ đằng sau ngôn từ”. Và như vậy, QS được hiểu là một hình thức khác của 

lắng nghe, QS là hành vi giải mã, là biết đọc thông tin từ bên trong đối tượng. 

Trong quá trình nghiên cứu, dựa vào lí thuyết hoạt động, lí thuyết kiến tạo 

chúng tôi hiểu QS là hoạt động nhận thức, chủ thể nhận thức tiếp nhận đối 

tượng, chuyển đối tượng từ bên ngoài vào trong chủ thể, cải biến đối tượng rồi 

lại chuyển ra bên ngoài thành sản phẩm của chủ thể QS một cách có ý thức. Từ 

đó, chúng tôi có cách hiểu về QS như sau: QS là quá trình con người chủ động, 

tích cực sử dụng các tri thức đã có cùng với các giác quan, cảm xúc và ngôn 

ngữ tham gia vào hoạt động tiếp xúc với các sự vật, hiện tượng xung quanh 

mình nhằm khám phá đối tượng, qua đó hình thành nét tâm lí mới cho bản thân. 

1.2.1.2. Kĩ năng 

KN là một vấn đề phức tạp. Cho đến nay, trong tâm lí học và lí luận dạy 

học vẫn tồn tại nhiều quan niệm khác nhau về KN. Nổi bật lên trong các nghiên 

cứu là hai dòng quan niệm: một là, coi KN là mặt kĩ thuật của thao tác, hành động 

hay hoạt động, hai là coi KN còn là biểu hiện mặt năng lực của con người. 

Ở dòng quan điểm thứ nhất, coi KN là mặt kĩ thuật của thao tác, hành động hay 

hoạt động, nổi bật lên là các tác giả V.A.Krutretxki, A.G.Côvaliôp, H.D.Lêvitov, tác 

giả Paul Hersey và Ken Blanchard, Trần Trọng Thuỷ, ... 

- V.A.Krutrexki cho rằng: “KN là thực hiện một hành động hay một 

hoạt động nào đó nhờ sử dụng những kĩ thuật,  những phương thức đúng 

đắn” [64, tr88].  

- A.G.Côvaliôp trong cuốn “Tâm lí học cá nhân” cho rằng: “KN là phương 

thức thực hiện hành động phù hợp với mục đích và điều kiện hành động” [20, 

tr11]. Có thể thấy rằng, ông không đề cập đến kết quả của hành động. Theo ông, 
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kết quả của hành động phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng hơn cả 

là năng lực của con người chứ không đơn giản là cứ nắm vững cách thức hành 

động thì đem lại kết quả tương ứng.  

- H.D.Lêvitov nói rằng: “KN là sự thực hiện có kết quả một tác động nào đó 

hay một hành động phức tạp hơn bằng cách lựa chọn và áp dụng đúng đắn các 

hình thức hành động nhằm thực hiện hành động có kết quả” [67, tr.70].  Các tác 

giả Paul Hersey và Ken Blanchard cho rằng “KN là khả năng sử dụng tri thức, các 

phương pháp kĩ thuật và thiết bị cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ nhất 

định có được từ kinh nghiệm rèn luyện và đào tạo” [85, tr.15].   

Ở dòng quan điểm thứ hai, coi KN không đơn thuần là mặt kĩ thuật của 

hành động mà nó còn là biểu hiện mặt năng lực của con người. Theo cách hiểu 

này, KN vừa có tính ổn định, vừa có tính mềm dẻo, tính linh hoạt, tính sáng tạo 

và tính mục đích. Đại diện cho quan điểm này có các tác giả: K.K.Platônôp, 

G.G.Golubev, Paul Hersey, P.A.Ruđich, Nguyễn Công Khanh... 

- Các nhà tâm lí học nổi tiếng của Xô Viết khi bàn đến KN đã rất chú ý tới 

mặt kết quả của hành động. Các tác giả đã nhấn mạnh: KN là năng lực thực hiện 

công việc có kết quả với một chất lượng cần thiết trong những điều kiện khác 

nhau và trong khoảng thời gian tương ứng. 

- X.I.Kixêgop cho rằng: “KN là khả năng thực hiện có hiệu quả hệ thống 

các hành động phù hợp với các mục đích và điều kiện của hệ thống này” [dẫn 

theo 64, tr.18]. 

- Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thành cho rằng: “KN là khả 

năng vận dụng kiến thức (khái niệm, cách thức, phương pháp…) để giải quyết 

một nhiệm vụ mới” [45, tr.109]. 

- Nguyễn Quang Uẩn thì cho rằng “KN là năng lực của con người biết vận 

hành các thao tác của một hành động theo đúng quy trình” [116]. 

Theo Nguyễn Công Khanh “KN là khả năng thực hiện một hành động hay 

hoạt động nào đó, bằng cách lựa chọn  và vận dụng những tri thức, những kinh 
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nghiệm, kĩ xảo đã có để hành động phù hợp với những mục tiêu và những điều 

kiện thực tế đã cho” [62, tr.96].  

Tựu trung lại, ở cả hai dòng quan niệm, khái niệm KN không khác biệt hay 

mâu thuẫn mà ít nhiều có liên quan đến nhau về các phương diện như sau: 

- Mọi KN đều phải dựa trên cơ sở của tri thức: muốn thao tác thì phải có 

hiểu biết. 

- Khi nói tới KN của con người là nói tới hành động có mục đích, tức là khi 

hành động, khi thao tác con người luôn hình dung ra kết quả sẽ đạt được. 

- Con người muốn có được KN thì cần phải biết cách thực hiện hành động 

trong những điều kiện cụ thể và hành động theo một quy trình với sự tập luyện 

nhất định. 

- KN liên quan mật thiết đến năng lực của con người, nó được xem là biểu 

hiện cụ thể của năng lực (năng lực vận dụng tri thức, năng lực biểu hiện tri thức 

thành hành động). 

Riêng Đặng Thành Hưng, trong các nghiên cứu của mình đã đưa KN vào 

một cách tiếp cận khác. Tác giả cho rằng KN là một hành động được thực hiện 

tự giác dựa trên tri thức về công việc, khả năng vận động và những điều kiện 

sinh học - tâm lí cá nhân như nhu cầu, tình cảm, ý chí, tính tích cực của cá 

nhân...để đạt được mục tiêu đã định theo chuẩn quy định [59]. KN không phải là 

khả năng thực hiện hành động mà chính là hành động. 

Trong luận án này khái niệm KN được soi sáng bởi  triết lí hoạt động, lí thuyết 

kiến tạo gắn liền với thực tiễn. Dựa vào các sự phân biệt KN, kĩ xảo, năng lực, kĩ 

thuật hành vi, bản chất của KN không phải khả năng cũng không phải năng lực; 

KN không phải là hành động tự động hóa mà có tính linh hoạt, di chuyển được 

trong những hoàn cảnh khác nhau. Kế thừa các quan niệm trên, và dựa vào những 

nghiên cứu của Đặng Thành Hưng về KN, chúng tôi hiểu KN như sau: KN là một 

dạng hành động có thật được thực hiện một cách tự giác, linh hoạt trong các hoàn 

cảnh khác nhau, trên nền tảng tri thức và các điều kiện xã hội nhất định, có sự 
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kiểm soát của ý thức, có kĩ thuật tiến hành và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí, 

hoàn cảnh thực tế của cá nhân, nhằm thực hiện thành công một công việc theo mục 

tiêu xác định. 

1.2.1.3. Kĩ  năng quan sát và rèn luyện kĩ năng quan sát 

QS là hoạt động nhận thức, là loại KN cao cấp ở người. KNQS cũng là KN 

học tập. Do đó, trong luận án này quan niệm: KNQS là những hành động QS cụ 

thể được thực hiện bởi cá nhân HS một cách chủ động tích cực, trong môi 

trường và điều kiện học tập khác nhau, dựa trên kinh nghiệm sống và hiểu biết 

về nhiệm vụ QS, khả năng sử dụng các giác quan, cảm xúc, ngôn ngữ của cá 

nhân để giải quyết nhiệm vụ học tập theo mục tiêu đã đề ra. 

KNQS là KN mà mỗi HS phải có để  học tốt các môn học khác trong nhà 

trường TH. Mặt khác, nó cũng là một KN học tập cụ thể mà GV cần chú ý rèn 

luyện cho HS trong quá trình dạy học nói chung, dạy VMT nói riêng. Với HS 

lớp 5 DTM khả năng QS vốn có phải được nâng lên thành KNQS và phải được 

RL theo quy trình một cách khoa học.  

KNQS là một nội dung rất quan trọng và thiết thực nhằm hiện thực hóa mục 

tiêu rèn luyện toàn diện của một nền giáo dục tiên tiến. Chúng tôi cho rằng: 

RLKNQS là hoạt động có chủ định của người học dưới sự hướng dẫn của người 

dạy, người học thực hiện một chuỗi hành động nào đó với khát khao, quyết tâm 

tiếp nhận cách thức khoa học, tinh thần luyện tập kiên trì, biến tính phức tạp của 

chính kĩ năng thành thành năng lực cho người học, giúp người học hiểu rõ cần 

phải học tập, rèn luyện những KNQS gì và cần học tập, rèn luyện nội dung đó 

như thế nào, đồng thời hỗ trợ cho hoạt động học tập của người học. 

Rèn KNQS cho HS phải được thực hiện thường xuyên trong mọi hoạt 

động trong trường, ngoài trường, trong mọi môn học theo hướng vừa trực 

tiếp, vừa tích hợp. 
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1.2.2. Chức năng, bản chất, cấu trúc, đặc điểm, và phân loại kĩ năng 

quan sát  

1.2.2.1. Chức năng, đặc điểm, bản chất, cấu trúc chung của kĩ năng quan sát 

- Chức năng của QS: Bên cạnh các chức năng phát triển giác quan, thu lượm 

thông tin…thì chức năng vô cùng quan trọng của QS là chức năng phát triển nhận 

thức.  Đây là KN bộ phận của KN tìm kiếm, khai thác dữ liệu học tập, trong đó, 

chức năng cơ bản nhất là theo dõi, QS tiến trình, phát hiện những đặc điểm cơ bản, 

đặc trưng, cốt lõi của đối tượng hay sự vật quan sát. Quan sát nhằm phát hiện sự 

thay đổi của đối tượng để giúp người học tích lũy, lưu giữ thông tin học tập, dữ liệu 

và sự kiện cần thiết cho nhiệm vụ học tập, giúp người học chọn lọc, hệ thống hóa 

tư liệu thu nhận được và xử lí những tư liệu đó thành bài học cho mình. Quan sát đi 

đôi với khả năng viết và trình bày báo cáo kết quả QS được hay thực hành bằng cấu 

trúc và công cụ khác nhau; Biết áp dụng bài học đó dưới dạng tri thức, KN, thái 

độ... để giải quyết vấn đề nhận thức của mình; Phát triển năng lực và KN xã hội 

tương ứng với bài học. 

Đối với HS lớp 5 DTM thì QS góp phần tích cực vào việc giúp HS tìm 

kiếm thu nhận thông tin về đối tượng cần miêu tả, phát triển nhận thức và phát 

triển năng lực ngôn ngữ TV liên quan đến đối tượng miêu tả. 

- Bản chất của KNQS: Theo các tài liệu tâm lí học, KNQS là tri giác có chủ 

định. Quan niệm đó chưa đầy đủ và chưa chính xác, vì trên thực tế, QS là hoạt 

động nghiên cứu không chỉ dựa vào cơ chế tri giác mà còn dựa vào các hành động 

vật chất cảm tính và các kĩ thuật bên ngoài. Tri giác có chủ định chỉ là một phần 

của hoạt động QS và là phần tâm lí của QS chứ không đồng nhất với QS.  

Còn bản chất của QS là hành động bên ngoài, kết hợp cả tư duy, tri giác, vận 

động, tâm vận động và những kĩ thuật mà người QS sử dụng. Có thể nói tri giác có 

chủ định là cơ sở tâm lí (điều kiện tâm lí) của QS chứ chưa phải là QS. Cho nên 

KNQS rõ ràng không phải là KN tri giác. Tri giác nghiêng về khía cạnh phản ánh 

và nhận thức thuần túy, còn QS nghiêng về nghiên cứu (hay học tập) khách thể 

(bao hàm nhận thức). Ngoài tri giác, QS đòi hỏi tư duy, trí nhớ, chú ý, vận động thể 
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chất và tâm vận động nữa. Vì thế, QS luôn tập trung vào phát hiện, tích lũy sự kiện, 

xây dựng và lưu giữ dữ liệu với mục đích cải tạo đối tượng QS và chủ thể QS. Còn 

tri giác có chủ định thì cũng chỉ nhằm thu giữ hình ảnh cảm tính về sự vật mà thôi. 

- Cấu trúc của KNQS: Theo Đặng Thành Hưng [56], cấu trúc kĩ thuật 

chung của mọi KN bao gồm những thành tố sau, được thể hiện trong hình vẽ 

dưới đây: 

 
Hình 1.1. Cấu trúc của KN 

QS là một KN, và như vậy, QS cũng  bao gồm một hệ thống các thao tác tối 

thiểu như: lựa chọn đối tượng, xác định mục tiêu, QS trực tiếp (nhìn, nghe, sờ mó, 

ghi chép,...), QS gián tiếp (tư duy, tưởng tượng, liên tưởng...), kiểm tra kết quả. QS 

được tiến hành theo một logic nhất định (QS theo sự biến đổi của thời gian, hoặc 

theo sự sắp đặt của đối tượng trong không gian, QS tổng thể đến bộ phận hoặc ngược 

lại), có sự hạn định bởi thời gian (QS nhanh hay chậm, ngắn hay dài...) và cũng có 

quá trình điều chỉnh hoạt động (QS và QS lại) để bổ sung thêm các nội dung phục vụ 

cho các nhiệm vụ học tập. 

- Đặc điểm của QS: Những đặc điểm chung của mọi kiểu QS đều gồm: Tính 

lựa chọn (tri giác có chủ định): chọn đối tượng, điều kiện, thời điểm, môi trường, kĩ 

thuật hay phương tiện QS; Tính tập trung (chú ý và vận động): theo sát diễn biến 
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của đối tượng, QS liên tục và trọn vẹn từ đầu đến cuối; Tính lịch sử cụ thể (thời 

gian, không gian và hoàn cảnh): tôn trọng những liên hệ phụ thuộc và liên hệ nhân 

quả khách quan tồn tại và tác động trong môi trường QS, trong chính đối tượng QS; 

Tính logic (tư duy lí luận hay tư duy biện chứng khoa học): sử dụng các hành động 

tư duy lí luận như phân tích, tổng hợp, phán đoán, so sánh, qui nạp, diễn dịch, khái 

quát hóa, v.v… trong quá trình QS và xử lí dữ liệu QS.   

KNQS có đặc điểm sau: 

+ KNQS là một hành động cụ thể, có thật. 

+ Có thể nhìn thấy và đo được KNQS ở từng cá nhân cụ thể, thông qua các 

tiêu chí và chỉ số nhất định. 

+ KNQS là một trong những KN cần thiết giúp con người nhận thức và 

điều chỉnh hành vi, thái độ để con người sống có ích, sống vui tươi. 

1.2.2.2. Phân loại  kĩ  năng quan sát  

Ở TH, KNQS cũng được chia ra thành các loại khác nhau song dựa vào đặc 

điểm của hoạt động QS trong làm VMT, chúng tôi chia QS đối với HS lớp 5 

thành 4 nhóm như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Phân loại KN quan sát 

KN lưu giữ kết quả QS 
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KN xử lí, phân tích sắp 

xếp kết quả QS 
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Mỗi nhóm KNQS lại được cấu thành bởi các KN nhỏ hơn. Trong khuôn khổ 

của luận án, chúng tôi phân các nhóm KNQS thành các KN bộ phận như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Các kĩ năng quan sát bộ phận 
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Xác định mục tiêu, Sử dụng các giác quan 

Lựa chọn nội dung QS 

Lựa chọn trình tự QS 

Xây dựng tình huống giả định 

KN chăm chú lắng nghe 

KN nhìn kĩ, nhìn chú ý, nhìn say sưa  

Nhập vai, hóa thân, trải nghiệm khi QS 

KN tìm tòi, phát hiện bản chất và cái hay, cái mới lạ  

 

Ghi chép trong QS 

KN chuyển kết quả QS thành lời nói, đoạn văn, bài văn  

KN trình bày, phản biện trong QS  

KN lựa chọn kết quả và ra quyết định sau QS 

Bày tỏ tình cảm, quan điểm, thái độ 

Đánh giá , nhận xét trong QS 

KN tái hiện, mô tả  
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1.2.3. Hệ thống kĩ năng quan sát ở tiểu học 

1.2.3.1. Các kiểu quan sát và đối tượng quan sát 

- Các kiểu QS: Theo kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Thị Tố Oanh [84], 

chúng tôi làm rõ hơn và phân chia thành các kiểu QS như sau: 

+ Kiểu QS có cấu trúc và QS không có cấu trúc (Xét theo tính kế hoạch). 

QS có cấu trúc thì đối tượng, địa điểm, kĩ thuật, thời điểm và thời gian, mục 

đích, nội dung, hình thức và từng hành động của người QS đều được tính toán 

và hoạch định chi tiết. QS không có cấu trúc thì ngược lại, không có kịch bản 

hay thiết kế nghiêm ngặt như vậy. Hai kiểu QS này đi kèm và bổ sung cho nhau. 

QS có cấu trúc đem lại dữ liệu có cấu trúc và có hệ thống, nó được bổ sung bằng 

dữ liệu QS không có cấu trúc có giá trị tham khảo và thường có tính khách quan. 

QS không có cấu trúc còn được gọi là QS ngẫu nhiên. 

+ Kiểu QS tham gia và QS không tham gia (Theo vai trò của người QS). QS 

tham gia là kiểu QS đòi hỏi người QS chủ động nhập cuộc, hòa mình vào các quan 

hệ với đối tượng QS (con người hay các quá trình, hoạt động, hệ thống  nào đó), và 

chủ thể là một thành viên của hoạt động. QS tham gia có nhiều ưu điểm vì hoạt 

động QS chủ động, vị thế QS kín đáo, điều kiện QS khách quan, đối tượng QS ở 

trạng thái tự nhiên, thông tin thu được chân thật và phong phú, sự hiểu biết về đối 

tượng sâu sắc hơn. Trái lại, QS không tham gia là kiểu QS tách bạch rõ ràng chủ 

thể QS với đối tượng QS, chủ thể chỉ đóng vai trò tiếp nhận, ghi chép. 

+ Kiểu QS cải trang và QS không cải trang (Theo tính bí mật hay công khai 

của người QS). QS cải trang là QS có ý đồ đánh lạc hướng đối tượng được QS, 

đối tượng không biết mình đang được nhận thức, xem xét và đánh giá. Còn QS 

không cải trang là kiểu QS mà đối tượng QS hoàn toàn ý thức được việc mình 

đang được đánh giá. QS công khai có thể khiến chủ thể QS thấy được đặc điểm, 

hành vi của đối tượng ở trạng thái tốt nhất. 

+ Kiểu QS dựa vào phản ứng và QS không dựa vào phản ứng (Theo mức độ 

ảnh hưởng hay tương tác với đối tượng QS). QS dựa vào phản ứng là kiểu QS 
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đòi hỏi phải chủ động tạo ra phản ứng từ đối tượng QS và tiến hành QS phản 

ứng đó. Có những đối tượng QS kín đáo, trầm lặng, không thể hiện tính cách 

hay hoạt động khiến việc QS gặp khó khăn và khó thu thập thông tin. Vì thế cần 

có tác động vào đối tượng, kích thích đối tượng hoạt động để chủ thể QS có thể 

QS trực tiếp đặc điểm, hành vi, thái độ của đối tượng QS. Kiểu QS này có nhiều 

ưu thế vì chủ động tạo ra những hiện tượng và hành vi mà mình muốn QS qua 

phản ứng của đối tượng, trong đó có cả những hiện tượng và loại hành vi không 

xuất hiện ở đối tượng trong điều kiện bình thường. 

+ Kiểu QS tự nhiên và QS nhân tạo (Theo cách tổ chức môi trường). QS tự 

nhiên là kiểu QS được thực hiện trong môi trường vốn có mà sự vật hay quá 

trình vẫn diễn ra, đúng với bản chất của nó. Tự nhiên ở đây không có nghĩa là 

thiên nhiên tương phản với xã hội, mà là chỉ môi trường với bản chất vốn có của 

nó. Còn QS nhân tạo là kiểu QS dựa vào môi trường do chủ thể QS tạo ra. Độ 

tin cậy của kiểu QS này phụ thuộc nhiều vào tính tương thích của môi trường 

nhân tạo với bản chất của đối tượng QS. 

+ Kiểu QS trực tiếp và QS gián tiếp (Theo dấu hiệu về mối liên hệ giữa 

người nghiên cứu và đối tượng). QS trực tiếp là chủ thể QS tiến hành với đối 

tượng có thật trước mắt mình, chủ thể QS có thể nhìn ngắm hoặc thao tác trực 

tiếp bằng các giác quan khác nhau để khám phá đối tượng. QS gián tiếp là chủ 

thể QS vẫn theo dõi, tìm hiểu về đối tượng, sự việc đang diễn ra, nhưng người 

QS sử dụng phương tiện, công cụ kĩ thuật hỗ trợ (xem truyền hình bóng đá trực 

tiếp, phương pháp nội soi trong y tế…) hoặc tiếp xúc, tìm hiểu về đối tượng qua 

phương tiện, công cụ trung gian. Trong lĩnh vực tiếp nhận văn học, người đọc 

QS lại kết quả QS của nhà văn (quan sát đối tượng miêu tả trong văn bản), QS 

thế giới nghệ thuật trong văn bản cũng được gọi là QS gián tiếp. 

+ Kiểu QS liên tục và QS gián đoạn (Theo dấu hiệu không gian, thời gian). 

QS liên tục là kiểu QS đối tượng trọn vẹn từ đầu đến cuối, không dừng, nghỉ. 

QS gián đoạn thì chỉ QS đối tượng tại một thời điểm (một lát cắt thời gian) để 

nắm bắt đặc điểm mà chủ thể lựa chọn. 
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Ở trường TH, khi tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan, dã ngoại, HS 

được làm quen với các hình thức QS tự nhiên, QS tham gia, QS liên tục, QS trực 

tiếp, nhưng không nhiều. Còn trong giờ học lý thuyết về VMT, HS thường được 

hướng dẫn cách QS trực tiếp và QS gián tiếp đối tượng. Nhiều đối tượng QS 

không thể đưa vào lớp học để QS trực tiếp nên phải QS qua tranh ảnh hoặc QS 

đối tượng miêu tả trong văn bản . QS con gà, con trâu thông qua tranh, QS cây 

chuối, cây sầu riêng trong bài VMT là QS gián tiếp. QS gián tiếp là HS QS lại 

kết quả QS của người khác (từ bài văn của các nhà văn, hoặc từ bức tranh của 

các họa sĩ). Trong QS gián tiếp GV thường hướng dẫn HS lựa chọn điểm nhìn 

của tác giả: Điểm nhìn của tác giả trong bài văn hoặc bức tranh, tức là, HS đặt 

mình vào vị trí của tác giả để mô tả lại kết quả QS của các nhà văn, các họa sĩ 

xem các tác giả đã QS bằng các giác quan nào, theo trình tự nào và nhận xét. 

Các câu lệnh thường sử dụng là: "các tác giả đã sử dụng các giác quan nào để 

QS?"; "tác giả QS cảnh vật theo trình tự nào?"...chưa cho HS QS bằng điểm 

nhìn thứ hai (điểm nhìn của người đọc văn bản hoặc người xem tranh). Theo 

cách này, HS đọc văn bản như đang đứng trước một bức tranh được vẽ lại bằng 

lời. Các em sẽ có cảm nhận như được sống trong một thế giới thực, theo chân 

nhà văn được nhìn ngắm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp phong phú nhiều sắc màu, ở 

ngay trước mắt mình. Các em có thể nói lại với bè bạn rằng các em đã nhìn 

thấy gì, nghe thấy gì, cảm thấy thế nào khi QS bức tranh trong bài văn. Việc tổ 

chức cho HS QS bằng các giác quan của mình, với tư cách là chủ thể của hoạt 

động QS sẽ giúp các em biết cách đọc văn bản, thấy được cuộc sống trong thế 

giới tự nhiên ẩn tàng phía sau những lớp ngôn từ. Các em được đặt mình vào 

thế giới nghệ thuật, được sống trong đó sẽ cảm nhận được thế giới nghệ thuật, 

thấy được sự sắp đặt của các sự vật trong không gian, thời gian, các hoạt động 

của con người, của cảnh vật một cách sống động; các em nghe thấy được âm 

thanh của cuộc sống từ đó cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống (đối tượng 

QS) thông qua văn bản. 
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- Đối tượng QS: Muôn vàn sự vật, hiện tượng tồn tại trong thế giới tự nhiên 

chỉ trở thành "đối tượng" khi được một chủ thể cụ thể lựa chọn. Đối tượng của 

hoạt động QS là tất cả những gì tồn tại xung quanh con người, là hiện thực 

khách quan có khả năng thỏa mãn nhu cầu của chủ thể QS và được chủ thể chọn 

làm mục tiêu. Đối tượng có thể do thiên tạo hoặc nhân tạo tồn tại dưới dạng vật 

chất (vật thể, hiện tượng) hoặc tinh thần (lí tưởng, khái niệm, biểu tượng). Đối 

tượng QS có thể chia ra thành các loại như sau: 

+ Đối tượng tĩnh, bao gồm: đồ vật thông thường tồn tại xung quanh con 

người (máy móc, nhà xưởng, thiết bị lao động, dụng cụ gia đình, đồ chơi của 

con trẻ...) hay cây cối và các đối tượng tượng trưng như: là tranh ảnh, hình vẽ, 

sơ đồ, bản đồ, mô hình, tài liệu viết (các tác phẩm văn học, thơ, bản nhạc...). 

+ Đối tượng động, bao gồm: con người, loài vật. 

Ở TH, đối tượng QS trong học tập làm VMT được giới hạn gọn hơn bao 

gồm môi trường xung quanh các em như: đồ vật, cây cối, loài vật, cảnh vật và 

con người. Ở lớp 5, các em vừa được ôn luyện MT các đồ vật, con vật, cây cối 

đã được học từ lớp 4 và học mới cách MT cảnh vật và con người. Đối tượng QS 

ở TH thường rất gần với các em HS. Đây là những đối tượng hết sức quen 

thuộc, các em có thể nhìn thấy hoặc bắt gặp hàng ngày, song để chuyển các đối 

tượng này vào bài VMT thì không hề dễ. Các em cần phải có KNQS cùng với 

tâm hồn rộng mở, vốn ngôn từ phong phú mới có thể cho ra đời các bài văn 

hay. Mỗi đối tượng QS tưởng rất nhỏ bé như cái cặp sách, con vật nuôi trong 

gia đình, nhưng đều chứa đựng trong nó nhiều kiến thức, mang lại rất nhiều 

lợi ích cho con người, mà phải được QS kĩ, nhìn thật tinh ý, với tấm lòng quý 

yêu mới có thể nhận ra vẻ đẹp và giá trị đích thực từ đối tượng QS.  

1.2.3.2. Hệ thống kĩ năng quan sát có thể phát triển cho học sinh trong dạy 

học văn miêu tả  ở tiểu học 

Trong các giờ học TLV ở Tiểu học, các KNQS có thể phát triển cho các em 

bao gồm: 
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- Nhóm KN thiết kế và thực hiện hoạt động QS: KN xác định mục tiêu và 

sử dụng các giác quan; KN lựa chọn trình tự QS; KN lựa chọn nội dung QS; KN 

xây dựng tình huống giả định trong QS; KN lắng nghe trong QS; KN nhìn kĩ, 

nhìn chú ý, nhìn say sưa; KN tìm tòi, phát hiện bản chất và cái hay, cái mới lạ 

của đối tượng trong QS; KN nhập vai, hóa thân, trải nghiệm khi QS.  

- KN lưu giữ kết quả QS: KN ghi chép, chụp ảnh  trong QS.  

- Nhóm KN xử lí, phân tích sắp xếp kết quả QS: KN tái hiện, mô tả khi QS; 

KN chuyển kết quả QS thành lời nói, đoạn văn, bài văn; KN trình bày, phản biện 

trong QS.   

- Nhóm KN đánh giá, lựa chọn, sử dụng kết quả QS: KN bày tỏ tình cảm, 

thái độ, quan điểm  trong QS; Đánh giá, nhận xét trong QS; KN ra quyết định 

trong QS. 

Đối với HS lớp 5 DTM, do giới hạn của giờ học, không thể cùng một lúc 

rèn luyện tất cả các KN này. Trong khuôn khổ luận án chúng tôi lựa chọn một số 

KNQS dưới đây để rèn luyện cho các em: 

TT Kĩ năng Các thao tác Nội dung 

1 

KN xác 

định mục 

tiêu và sử 

dụng các 

giác quan 

- KN xác định mục tiêu: 

+ Xác định mục tiêu khái 

quát, cụ thể; 

+ Sắp xếp và lựa chọn mục 

tiêu; 

+  Lập kế hoạch; 

+ Tổ chức thực hiện kế 

hoạch, rà soát và điều chỉnh; 

+ Đối chiếu kết quả với mục 

tiêu, đánh giá và rút kinh 

nghiệm. 

- KN sử dụng các giác quan: 

+ Phân biệt tác dụng của các 

giác quan; 

+ Lựa chọn các giác quan 

- HS nhận biết được các đặc 

điểm mục tiêu thông thường, 

tổ chức các hoạt động luyện 

tập để xây dựng mục tiêu 

QS, rèn luyện để HS luôn có 

ý thức xác định mục tiêu 

trước khi tiến hành hoạt 

động QS để QS đúng hướng 

và hiệu quả. 

 

 

 

- Nhận biết các  giác quan và 

tác dụng của từng giác quan; 

Tổ chức các hoạt động rèn 
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phù hợp hoạt động và đối 

tượng QS; 

+ Sử dụng đơn lẻ các giác 

quan khi QS; 

+ Sử dụng phối hợp các giác 

quan khi QS. 

luyện các giác quan; Rèn 

luyện ý thức sử dụng các 

giác quan trong cuộc sống. 

 

2 
Lựa chọn 

trình tự QS 

+ Phân biệt trình tự QS; 

+ Lựa chọn trình tự QS. 

- Nhận biết trình tự QS; tổ chức 

rèn luyện để hình thành KN lựa 

chọn trình tự QS cho các em; 

Xây dựng thói quen làm việc 

khoa học, có sự tính toán, sắp 

xếp ngăn nắp, gọn gàng. 

3 

Lựa chọn 

nội dung 

QS 

+ Chọn lọc  đối tượng QS; 

+ Phân tách đối tượng ra 

thành các lớp (mảng, các bộ 

phận...); 

+ Lựa chọn chi tiết để QS. 

- Biết tách đối tượng ra khỏi 

loại chung; Tách đối tượng 

thành từng mảng bộ phận 

nhỏ; RLKN để hình thành 

KN lựa chọn nội dung; Phát 

triển tư duy phân tích,  

4 

Xây dựng 

tình huống 

giả định 

trong QS 

+ Phân biệt tình huống giả 

định trong QS; 

+ Chọn lọc  đối tượng QS; 

+ Xác định các yếu tố ngữ 

cảnh trong tình huống giả 

định; 

+ Chuyển các yếu tố ngữ 

cảnh thành tình huống giả 

định trong QS. 

- Biết cách tạo tình huống 

giả định từ đối tượng QS để 

chọn đối tượng QS có thực, 

gần gũi, với bản thân HS, 

giúp HS biết cách xưng hô 

trong làm VMT, tạo nên tính 

chân thực và cảm xúc cho 

bài văn; Rèn luyện để tạo 

nên tình huống giả định 

nhằm mở rộng vốn từ; Thái 

độ tích cực, hứng thú, thích 

bày tỏ cảm xúc với đối 

tượng và các hoạt động cải 

thiện môi trường; làm việc 

thể hiện sự quan tâm tới mọi 

người xung quanh. 
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5 
Ghi chép 

trong QS 

+ Phân biệt ghi chép trong 

khi QS; 

+ Chọn, lập sơ đồ mô tả kết 

quả QS; 

+ Ghi chép kết quả dùng 

biện pháp so sánh, nhân hóa 

trong QS. 

- Nhận biết cách ghi chép  

ngắn gọn, khoa học; Tổ chức 

cho các em luyện tập, thực 

hành cách ghi chép trong 

QS; Hình thành, phát triển  

tư duy phân tích, khả năng 

sáng tạo cho HS. 

6 

Khám phá, 

phát hiện  

cái mới lạ 

trong QS  

+ Tìm tòi, phát hiện những 

nét nổi bật, khác biệt, mới 

lạ; 

+ Lựa chọn chi tiết để QS. 

 

- Biết sử dụng kinh nghiệm 

và khả năng liên tưởng, 

tưởng tượng trong QS; Xây 

dựng thói quen tạo lập mối 

liên hệ giữa đối tượng QS 

với cuộc sống của con 

người. 

7 

Nhập vai, 

hóa thân, 

trải nghiệm  

trong QS 

+ Phân biệt đối tượng QS để 

nhập vai, nhập cuộc, trải 

nghiệm; 

+ Thâm nhập vào thế giới tự 

nhiên; 

+ Nhập vai, hóa thân để trải 

nghiệm cùng đối tượng; 

+ Lùi xa, gián cách trong QS. 

- Biết hóa thân thành đối 

tượng QS; Nhập vai, trải 

nghiệm để thâm nhập vào 

cuộc sống thực mà đối tượng 

QS tồn tại, sinh sống; Tổ 

chức các hoạt động thực 

hành trải nghiệm và ý thức 

khi tham gia hoạt động nhập 

vai, hóa thân, trải nghiệm. 

8 

KN chuyển 

kết quả QS 

thành lời 

nói, đoạn 

văn, bài 

văn 

+ Lựa chọn từ ngữ, các từ 

nối để tạo câu; 

+ Sắp xếp các câu trả lời 

thành đoạn văn ngắn; 

+ Lựa chọn, sử dụng các 

biện pháp nghệ thuật tạo 

nên câu văn có hình ảnh 

đẹp, hay. 

- Xây dựng được các câu 

văn, đoạn văn; RLKN 

chuyển những gì QS được 

vào bài văn MT  đúng quy 

định và hay. 
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9 

Nhận xét, 

bày tỏ tình 

cảm, thái 

độ, quan 

điểm  trong 

QS 

+ Nhận xét đối tượng QS; 

+ Bày tỏ thái độ, tình cảm, 

quan điểm khi QS. 

- Biết dùng lời để nhận xét, 

đánh giá đối tượng QS; Có 

thói quen nhận xét, đánh giá, 

bày tỏ quan điểm của cá 

nhân trước các hiện tượng 

của cuộc sống để trân trọng 

hiện thực. 
 

Dựa vào nghiên cứu của Đặng Thành Hưng [56], chúng tôi xây dựng tiêu 

chí, chỉ số, thang đo cho các KN như sau: 

TT Tiêu chí Chỉ số 

1 

Tính đầy đủ của 

nội dung và cấu 

trúc của KNQS 

1. Thực hiện đầy đủ các thao tác của KNQS. 

2. Các thao tác đủ, đúng với nội dung của KN. 

2 

Tính hợp lí về 

logic của KNQS 

 

3. Các thao tác được thực hiện đúng trình tự, phù hợp 

với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

4. Các thao tác được thực hiện trong thời gian phù 

hợp, theo tiến độ nhất định. 

3 

Mức độ thành 

thạo của KNQS 

 

5. Thực hiện đúng các thao tác với tần số cao, đúng 

thời gian quy định 

6. Không bị lặp lại hoặc thực hiện chưa chuẩn xác các 

thao tác. 

4 

Mức độ linh 

hoạt của KNQS 

 

7. Sử dụng  đa dạng và thành thục các thao tác. 

8. Sử dụng linh hoạt, thay thế hoặc biến đổi một số 

thao tác với các nhiệm vụ khác nhau. 

5 

Hiệu quả của 

KNQS 

 

9. Thực hiện được hoạt động đáp ứng mục tiêu đề ra. 

10. Có  tác dụng  thiết thực đối với sự phát triển của cá 

nhân HS. 

 

Trong nghiên cứu này chúng tôi đánh giá KN theo thang đo 3 mức độ: 

chưa có KN; có KN; có KN tốt (phụ lục 8). 
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1.2.4. Quy trình hình thành kĩ năng 

Để hình thành bất cứ một KN nào cũng cần phải luyện tập, củng cố thông 

qua việc thực hiện các thao tác, các hành động và diễn ra theo một quy trình trong 

một khoảng thời gian nhất định. Việc hình thành KNQS cũng không nằm ngoài 

quy luật đó. Khi bàn về quy trình hình thành KN, các nhà tâm lí đưa ra nhiều quan 

điểm khác nhau. Theo X.I. Kixegop thì KN được hình thành qua 5 bước:  

Bước 1: Người học được giới thiệu cho biết về hoạt động sẽ được tiến hành 

như thế nào. 

Bước 2: Diễn đạt các quy tắc (trật tự thực hiện hành động). 

Bước 3: Trình bày mẫu hành động (GV làm mẫu). 

Bước 4: Người học thực hiện hành động một cách thực tiễn. 

Bước 5: Đưa ra các bài tập độc lập, có hệ thống và luyện tập. 

Tác giả Trần Quốc Thành phân chia quá trình hình thành KN thành 3 bước 

cơ bản [dẫn theo 96]. 

Bước 1: Người học nhận thức đầy đủ về mục đích, cách thức, điều kiện 

hành động. 

Bước 2: Quan sát và làm thử. 

Bước 3: Luyện tập để tiến hành hành động theo đúng yêu cầu, điều kiện 

hành động nhằm đạt được mục đích đề ra. 

Cả 3 bước nêu trên đều rất quan trọng cho việc hình thành KN. Để tiến 

hành rèn luyện thì người học cần có định hướng rõ về hành động của mình, từ 

đó lập kế họach, tìm kiếm các điều kiện, các giải pháp để hành động được thực 

hiện có hiệu quả. Ở bước 2, trên cơ sở QS mẫu, người học thực hiện các thao tác 

theo mẫu, đối chiếu với tri thức để điều chỉnh hành động, thao tác nhằm tổ chức 

hành động đạt hiệu quả. Để có được KN một cách ổn định thì người học cần 

được rèn luyện nhiều trong các tình huống đa dạng để người học có thể nắm 

vững các quy tắc, quy luật chung của hành động và triển khai nó khác xa với 

dạng ban đầu (có sáng tạo). 



 32 

Dựa vào các nghiên cứu của các nhà tâm lí học, chúng tôi nhận thấy, để 

hình thành KNQS cho HS lớp 5 DTM cần thực hiện theo hai giai đoạn và 5 

bước như sau:  

Giai đoạn 1: Tiếp nhận lí thuyết về QS (thông qua các giờ học, HS có hiểu 

biết về QS);  

Giai đoạn 2: Thực hành, luyện tập (HS dưới sự hướng dẫn của GV để 

chuyển lí luận vào thực tiễn, giúp HS củng cố tri thức, tạo cơ hội để các em 

"hiểu sâu, nhớ lâu, vận dụng tốt". Việc làm này được thực hiện qua việc HS 

được QS trực tiếp và thực hành làm các bài tập QS để giúp HS hình thành 

KNQS, và trải qua 5 bước sau: 

Bước 1: Củng cố, nhắc lại tri thức về QS. 

Bước 2: Xác định mục đích QS (QS nhằm hình thành KNQS nào); Nội 

dung QS (định rõ những công việc cần thiết để thực hiện hành động QS); 

Phương pháp thực hiện. 

Bước 3: QS (Xem GV hoặc người khác làm) và làm thử (HS thử làm trong 

tình huống cụ thể, GV và các bạn góp ý, sửa chữa những thao tác, hành động 

thiếu, thừa và rút kinh nghiệm). 

Bước 4: Luyện tập, thực hành (Luyện tập trong các tình huống thật với các 

đối tượng QS khác nhau). 

Bước 5: Đánh giá hoạt động QS. 

1.3. Văn miêu tả và dạy học tập làm văn miêu tả  ở lớp 5 

1.3.1. Văn miêu tả và đặc trưng của văn miêu tả  

1.3.1.1. Khái niệm 

Khái niệm MT đã được rất nhiều tác giả quan tâm, nghiên cứu, do đó cũng 

có nhiều cách hiểu khác nhau về MT:  

Theo Philip Hamon thì MT là một thao tác tư duy mở rộng. Với  thao tác 

này, người viết thay vì nêu một cách đơn giản một sự vật, một hiện tượng nào 
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đó, thì họ làm cho nó trở nên nhìn thấy được bằng trình bày sinh động, linh 

hoạt các đặc tính và hoàn cảnh thú vị đáng chú ý nhất của sự vật đó  [139]. 

Theo Phan Kế Bính trong Việt Hán văn khảo thì “cảnh - tượng của tạo hóa 

hiển hiện trước mắt ta, nghìn hình muôn trạng  làm cho ta phải nhìn phải ngắm, 

nghĩ - ngợi, ngẩn - ngơ. Ta cứ theo cái cảnh - tượng ấy mà tả ra thì gọi là văn - 

chương - tả - cảnh” [9, tr.12]. 

Theo Phạm Hổ thì MT là “khi đọc những gì chúng ta viết, người đọc như thấy 

cái đó hiện ra trước mắt mình: một con người, một con vật, một dòng sông…Người 

đọc còn có thể nghe được cả tiếng nói, tiếng kêu, tiếng nước chảy. Thậm chí còn 

ngửi thấy mùi mồ hôi, mùi sữa, mùi hương hoa, hay mùi rêu, mùi ẩm mốc v.v… 

Nhưng đó mới chỉ là MT bên ngoài. Còn có sự MT bên trong nữa, nghĩa là MT về 

tâm trạng vui, buồn, yêu ghét của con người, con vật và cả cỏ cây” [74, tr.9]. 

Nguyễn Trí cho rằng “VMT vẽ ra các sự vật, sự việc, hiện tượng, con người 

bằng ngôn ngữ một cách sinh động, cụ thể” [112, tr.51].  

Trong Luận án Tiến sĩ, Xuân Thị Nguyệt Hà cho rằng “VMT là một loại 

văn dùng các phương tiện ngôn ngữ để vẽ lại những đặc điểm nổi bật của các 

khách thể trong hiện thực khách quan (cảnh vật, sự vật, con người…) một cách 

cụ thể, sinh động, gợi hình, gợi cảm như nó vốn có trong đời sống nhằm tạo hiệu 

quả như  thật với người đọc, người nghe” [37].  

Tựu trung lại, ở mỗi  tác giả, VMT được  diễn đạt một cách khác nhau. 

Trên cơ sở các quan niệm của nhiều tác giả, chúng tôi thấy rằng: VMT không 

phải là một bức tranh được chụp lại một cách khô cứng mà VMT là kết quả 

của quá trình QS tinh tế, những rung động mãnh liệt, những tình cảm yêu 

mến của người viết đối với hiện thực, tạo nên ở người viết nhu cầu biểu đạt, 

mong muốn được trao đổi với bạn đọc để mọi người cùng  thưởng ngoạn và 

trân trọng  hiện thực. 

 



 34 

1.3.1.2. Đặc trưng của văn miêu tả  

a. VMT mang đậm dấu ấn chủ quan của người viết 

Thế giới hiện thực tồn tại ngoài con người với đầy đủ các bộ phận và chi 

tiết vốn có của nó nhưng việc đưa nội dung nào, chi tiết gì vào bài VMT là do ý  

chủ quan của người viết, bởi lẽ ở mỗi con người sự hiểu biết, sự gắn bó, sự cảm 

nhận, sự yêu thích đối với các đối tượng được lựa chọn để MT là khác nhau. 

Mỗi chi tiết hay bộ phận được MT bao giờ cũng thể hiện tình cảm, thái độ của 

người viết. 

b. VMT sống động và hấp dẫn 

Tính sinh động, hấp dẫn được thể hiện ở sự MT hàm súc, lời ít, ý nhiều, ở 

những chi tiết đặc biệt, gây ấn tượng sâu sắc nơi người đọc. Cái hay, cái đặc sắc 

của bài VMT được thể hiện nhờ các chi tiết MT sinh động. Đọc VMT người đọc 

như thấy các đối tượng vô tri vô giác cũng có hồn, các con vật cũng có đời sống 

và có những hoạt động như con người. Một bài văn được coi là sinh động, tạo 

hình khi các đồ vật,  loài vật, phong cảnh, con người hiện lên qua từng  câu, từng 

dòng như đang sống trong cuộc sống thực, người đọc tưởng như có thể “cầm 

được”, như “sờ được”, “ngửi thấy” và “cảm nhận” được cả cái không gian  xung 

quanh mà đối tượng MT đang tồn tại. Để tạo ra sự sinh động, hấp dẫn trong MT 

các tác giả thường dùng các biện pháp nghệ thuật như: so sánh, nhân hóa , ẩn dụ, 

cường điệu… đi cùng với các từ gợi tả, gợi cảm để tạo ấn tượng khi MT. 

c. Ngôn ngữ MT gợi tả, gợi cảm 

Ngôn ngữ MT gợi tả, gợi cảm, mang tính tượng hình làm cho đối tượng 

MT trở nên lung linh, đẹp. Để tạo nên tính hấp dẫn, truyền cảm trong  bài VMT, 

không thể không nói đến việc lựa chọn và sử dụng các phương tiện ngôn ngữ. 

Dùng ngôn ngữ, người viết có thể MT đối tượng, sự vật trong một quá trình vận 

động, có thể tả  từ những thứ hữu hình đến cái vô hình như âm thanh, hương vị, 

tư tưởng hay tình cảm thầm kín của con người. Chất liệu làm nên tính hình 

tượng và đa nghĩa của văn bản nghệ thuật nói chung và VMT nói riêng là lớp từ 
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ngữ gợi tả, gợi cảm hay còn gọi là lớp từ cụ thể. Bản thân lớp từ này mang đến 

sự cảm nhận tinh tế bằng tất cả các giác quan để người đọc có thể nhìn thấy 

được những màu sắc, đường nét, ánh sáng, trạng thái bên ngoài hay  những rung 

động bên trong của sự vật hiện tượng. Để tạo nên giá trị gợi tả, gợi cảm cho bài 

VMT người ta thường dùng các phương tiện ngôn từ như tính từ tuyệt đối, các 

từ láy, từ tượng thanh, tượng hình… 

d. Ngôn ngữ MT mang tính cụ thể, riêng biệt 

Để khắc họa rõ nét, cụ thể đối tượng MT, nhiều khi người viết phải dùng 

ngôn ngữ mang tính riêng biệt. Trong hệ thống từ vựng có những từ chuyên 

dùng cho sự vật, hiện tượng đó, tình cảm đó…làm cho chúng khu biệt với tất cả 

đối tượng cùng loại. Ví dụ: cùng để chỉ màu xanh ta có: xanh lam, xanh biếc, 

xanh rờn, xanh lè, xanh thắm, xanh tươi, xanh lơ… nhưng khi tả nước da của 

người mẹ quanh năm tần tảo kiếm sống nuôi con ăn học ta không dùng “xanh 

biếc” hay “xanh lơ” mà phải dùng “xanh xao”. Tính riêng biệt của ngôn ngữ có 

thể do nguyên nhân khách quan trong hệ thống ngôn ngữ và thói quen sử dụng 

quy định, nhưng tính riêng biệt này còn ảnh hưởng bởi cá tính của người viết 

nhằm thể hiện phong cách riêng của họ. Vì thế ngôn ngữ trong VMT bao giờ 

cũng gần gũi với thực tế, giàu hình ảnh và tràn đầy cảm xúc.   

Những đặc điểm trên của VMT đã làm nên đặc trưng cho loại văn này, 

làm cho VMT khác với văn nghị luận hay tự sự. Đây là yếu tố cần thiết để 

cấu tạo nên bài VMT, và điều này có thể thực hiện được nếu có sự hỗ trợ đắc 

lực của KNQS. 

1.3.2. Các kĩ năng làm văn miêu tả 

Cơ sở tâm lí của việc viết VMT là lí thuyết hoạt động. TLV là một hoạt 

động giao tiếp bằng ngôn ngữ được thể hiện dưới dạng nói hoặc viết. Để tạo lập 

(sản sinh) một văn bản, thường thường HS phải trải qua bốn giai đoạn: định 

hướng, lập chương trình biểu đạt, hiện thực hóa chương trình và kiểm tra, tương 

ứng với cấu trúc hoạt động của lời nói. Mỗi giai đoạn trên tương ứng với một 

nhóm KN làm văn.  
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- Giai đoạn định hướng tương ứng với KN tìm hiểu đề bài. Đây là KN quan 

trọng giúp HS định  hướng khái quát, kết quả của bài văn phụ thuộc vào việc xác 

định đề bài đúng hay sai so với yêu cầu. Trong KN này, HS phải xác định được 

các nhân tố tham gia giao tiếp để thiết lập nội dung và đích giao tiếp, phương 

thức giao tiếp phù hợp.  

- Giai đoạn lập chương trình biểu đạt tương ứng với các KN tìm ý, lập dàn ý 

cho bài văn. Trước hết, muốn viết được bài văn, HS phải có ý, từ ý phát triển 

thành lời tạo nên nội dung cho bài văn. Có nhiều cách để HS tìm ý như xem tranh, 

hồi tưởng, liên tưởng...song QS là việc làm thiết thực nhất trong việc giúp HS tìm 

ý. Đặc biệt là với các em HS DTM, khi sự hiểu biết, vốn ngôn ngữ còn chưa đầy 

đủ. Có KNQS sẽ giúp các em có một công cụ hữu hiệu để tìm kiếm thông tin 

xung quanh mình, nhờ QS mà các em tìm được khối lượng ý phong phú, phục vụ 

cho việc làm VMT. Khi đã có ý, HS thiết lập lên đề cương cho bài văn (dàn ý). 

Dàn ý là bản phác thảo sơ lược về toàn bộ bố cục của bài văn. Việc lập dàn ý giúp 

HS có cái nhìn bao quát, toàn diện về đối tượng MT, đồng thời xem xét, lựa chọn 

các ý chính, cơ bản; loại bỏ các ý không quan trọng, sắp xếp lại theo một trình tự 

hợp lí để đạt được mục đích giao tiếp, tránh được tình trạng lệch hướng, lạc đề 

trong khi viết văn. 

- Giai đoạn hiện thực hóa chương trình ứng với các KN dùng từ (dùng từ 

đúng với âm thanh, hình thức cấu tạo, đúng về nghĩa và quan hệ kết hợp; phù 

hợp với phong cách văn bản, chân thực, gợi cảm và hay); viết câu (câu phải phù 

hợp về: quy tắc ngữ pháp, quan hệ ngữ nghĩa; phương thức liên kết câu. Câu 

phải gợi tả, gợi cảm và sinh động hấp dẫn người đọc...), dựng đoạn và liên kết 

đoạn (đoạn văn có sự thống nhất về chủ đề, chặt chẽ, lôgic phù hợp với  phong 

cách chung của văn bản MT). 

- Giai đoạn kiểm tra ứng với KN phát hiện và sửa lỗi (phát hiện được các 

lỗi về bố cục, nội dung, lỗi diễn đạt, lỗi chính tả...)  
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Như vậy, để làm được một bài văn hoàn chỉnh, HS đồng thời phải có nhiều 

KN khác nhau. Các KN này hợp thành một hệ thống, KN này nối tiếp KN khác 

theo trật tự tuyến tính. Và việc hình thành các KN này cần phải được rèn luyện tới 

từng thao tác, từng KN bộ phận nhằm hình thành KN viết VMT chung cho HS. 

Thực tế dạy học cho thấy, thời lượng các tiết học trên lớp không nhiều,  

GV thường cung cấp cho HS các kĩ thuật để hình thành các KN bộ phận trình 

bày ở trên mà chưa chú ý đến việc rèn KNQS, dẫn đến chất lượng bài văn của 

HS chưa cao. Việc tập trung RLKNQS vừa giúp cho HS làm giàu vốn ngôn 

ngữ, có nội dung cho bài văn, đồng thời giúp các em hình thành được các KN 

bộ phận để việc làm VMT thuận lợi hiệu quả hơn. 

1.3.3. Quy trình dạy học các kiểu bài tập văn miêu tả ở tiểu học 

Trong nhà trường TH hiện nay, việc dạy TLV được thực hiện thống nhất 

theo 3 quy trình cho ba kiểu bài học, bao gồm: Quy trình dạy kiểu bài lí thuyết 

TLV; Quy trình dạy học kiểu bài thực hành TLV; Quy trình tiết trả bài TLV 

Trong các quy trình dạy học, bước cung cấp kiến thức về QS hay thực hành rèn 

KNQS thường ít được quan tâm. Các quy trình dạy học VMT thường tập trung 

dạy các em biết cách tạo lập văn bản dựa theo một khuôn mẫu văn bản đã quy 

định sẵn. Việc dạy TLV  thường thiên về dạy kỹ thuật, dạy cấu trúc hình thức 

bề ngoài của văn bản mà chưa chú ý đến cách thức thu thập thông tin để tạo 

nên nội dung của bài văn. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, năm 1973 đã có bài 

viết “Dạy văn là quá trình rèn luyện toàn diện”, trong đó  nói về dạy làm văn, 

ông phê phán kiểu “múa chữ”, ghép từ thành câu, ghép câu thành đoạn , ghép 

đoạn thành bài. “Dạy văn là dạy cho HS diễn tả cái gì mình suy nghĩ, mình cần 

bày tỏ một cách trung thành, sáng tỏ, chính xác, làm nổi bật điều mình muốn 

nói”. Phải có cái gì trong trí trước đã rồi mới tính đến diễn tả. Muốn có cái 

trong trí (cái để tư duy) thì người viết cần phải biết QS một cách kĩ lưỡng, có 

KNQS thì mới có được vốn hiểu biết về đối tượng MT, đồng thời có thêm vốn từ, 

có cảm hứng từ đó mới làm VMT. 
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1.3.4. Phƣơng pháp dạy học  trong văn miêu tả ở tiểu học 

Trong chương trình TV ở TH,  TLV MT được dạy theo những cách sau đây: 

- Với các bài dạy  lí thuyết TLV, SGK  đều triển khai dạy theo cách:  lựa chọn 

mẫu, phân tích mẫu, hình thành bài học lí thuyết, thực hành theo mẫu. Ví dụ bài 

“Cấu tạo của bài văn tả người” (TV5, tập 1, tr.119). Đây là bài dạy lí thuyết tập làm 

văn, có mục đích yêu cầu: “1/ Nắm được cấu tạo 3 phần của bài văn tả người. 2/ 

Biết vận dụng những hiểu biết về cấu tạo của bài văn tả người để lập dàn ý chi tiết 

tả một người thân trong gia đình - một dàn ý với ý riêng; nêu được những nét nổi 

bật về hình dáng, tính tình và hoạt động của đối tượng MT” (SGV TV5, tập 1, 

tr.241). Thể hiện mục đích, yêu cầu này, kết cấu bài dạy theo SGK TV5 gồm 3 

phần: Nhận xét, Ghi nhớ. Luyện tập. Phần Nhận xét gồm một bài văn tả Hạng A 

Cháng của Ma Văn Kháng. Nhiệm vụ của HS là đọc bài văn, trả lời câu hỏi phân 

tích bài văn để thấy đoạn mở bài, đoạn kết bài và thấy đặc điểm ngoại hình, hoạt 

động, phẩm chất của Hạng A Cháng đã được miêu tả cụ thể, sinh động như thế nào. 

Phần Ghi nhớ là bài học về cấu tạo 3 phần của một bài văn miêu tả, nội dung từng 

phần. Phần Luyện tập là thực hành “Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người 

trong gia đình em”.    

- Với bài dạy cách tạo lập văn bản viết hoặc nói, SGV TV5 đều hướng dẫn 

HS thực hiện theo 4 bước: Định hướng, lập chương trình biểu đạt, hiện thực hóa 

chương trình và kiểm tra. Dạy TLV theo cách này HS sẽ biết cách làm bài văn 

một cách khoa học, nghiêm túc. Nhưng theo Nguyễn Trí, trong cuốn “Dạy TLV 

ở trường TH” (tái bản lần 1, NXB Giáo dục 1999), 4 bước này chưa thể hiện rõ 

quan điểm giao tiếp. “Các kĩ năng trong giai đoạn định hướng hiện còn sơ sài, 

chưa phản ánh hết các mối quan hệ của văn bản với các nhân tố ngoài văn bản. 

Việc tìm hiểu đề hiện nay mới xoay quanh các câu hỏi: đề yêu cầu viết về cái 

gì? Trong phạm vi nào? bằng thể văn gì?. Các câu hỏi này mới cho thấy hiện 

thực được nói tới trong văn bản, còn các nhân tố nhân vật giao tiếp, hoàn cảnh 

giao tiếp và mục đích giao tiếp của văn bản chưa được đặt ra khi HS chuẩn bị làm 
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bài” [109, tr.101]. Thấy rõ điều còn hạn chế khi thực hiện cơ chế 4 bước trong tạo 

lập văn bản, tác giả đề xuất giải pháp: “Muốn làm bài, HS phải thực hiện một thao 

tác quan trọng: chuyển đề bài chung của cả lớp thành đề bài riêng của cá nhân các 

em, HS phải qua thao tác cá thể hóa đề bài. Các em phải trả lời các câu hỏi: Bài văn 

viết ra nhằm mục đích gì? Cho ai đọc? Trong hoàn cảnh giao tiếp nào?. Từ trước 

đến nay nhà trường chưa đưa KN này vào giảng dạy. Đó là một thiếu sót. Đã đến 

lúc chúng ta phải khắc phục thiếu sót này” [109, tr.102]. 

- Đến tài liệu “Hỏi đáp về dạy học TV 5” của tác giả Nguyễn Minh Thuyết  

các bước tạo lập văn bản đã gắn với giao tiếp, thể hiện quan điểm giao tiếp trong 

dạy TLV. “Nội dung các KN làm văn được dạy cho HS lớp 5 cũng được xây 

dựng trên cơ sở quy trình sản sinh ngôn bản tương tự như ở lớp 4 gồm: 

a. KN định hướng hoạt động giao tiếp. 

b. KN lập chương trình hoạt động giao tiếp. 

c. KN hiện thực hóa hoạt động giao tiếp. 

d. KN kiểm tra, đánh giá hoạt động giao tiếp” [103, tr.198]. 

Vì văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp, TLV là phương tiện giao 

tiếp và dạy TLV là dạy cách giao tiếp. Quan điểm giao tiếp phải được quán triệt 

trong cả quá trình dạy học TLV. Tuy nhiên, theo SGK TV, phương pháp dạy 

học các bài TLV hiện nay vẫn theo cách dựa vào văn bản mẫu để dạy các bài  Lí 

thuyết và luyện tập, thực hành. Đó là phương pháp hướng dẫn HS đi từ văn bản  

để nhận diện văn bản và tạo ra các văn bản theo mẫu. Phương pháp này có ưu 

điểm là giúp HS nhận diện được những kiến thức cơ sở về văn bản (câu, đoạn, 

bài), phương thức biểu đạt văn bản (kể, tả…) tức là hình  thành kiến thức về 

TLV. Cách dạy VMT theo mẫu chỉ tập trung vào dạy kĩ thuật để nhận diện văn 

bản để tạo lập văn bản, không dạy cho HS cách tìm kiếm vật liệu để cấu thành 

bài văn. HS làm văn mà không có gì để nói, luôn phải dùng mẫu để làm điểm 

tựa, dựa vào mẫu  để viết từng câu, viết từng đoạn, viết thành bài; dựa vào mẫu 
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để hình thành cấu trúc bài văn... Vì thế,  bài văn của một số em chưa hay. Khi 

làm văn, HS luôn phải dựa vào bài văn mẫu. Khi thoát li mẫu hay đứng trước 

một đối tượng MT mới, khác lạ, các em hay lo lắng, thấy lúng túng, khó có thể 

viết được bài VMT. 

1.4. Rèn luyện kĩ năng quan sát trong quá trình dạy học văn miêu tả 

cho  học sinh lớp 5 dân tộc Mông 

1.4.1. Mối quan hệ giữa quan sát và làm văn miêu tả 

QS và VMT có mối quan hệ khăng khít, tác động qua lại và ảnh hưởng  

trực tiếp đến nhau. HS muốn viết được bài VMT thì phải QS để thu lượm thông 

tin, chất liệu để miêu tả. Ngược lại, bài văn chính là sự thể hiện lại kết quả QS 

mà HS đã thu nhận được. Vì vậy, học VMT tất yếu phải học QS. QS là một nội 

dung của VMT, là một yếu tố quan trọng quyết định tới chất lượng bài VMT.  

Không có hoạt động QS thì HS sẽ khó có thể viết được bài VMT. Trong thực tế, 

QS là một hoạt động tự nhiên, vốn có của con người. Ai cũng cần QS để nhận 

biết cuộc sống xung quanh, nhưng QS phải được rèn luyện để thành KN mới 

mang lại hiệu quả như mong muốn. QS để làm VMT là loại QS đặc biệt, khác 

với các loại QS khác: 

+ Do các đặc trưng của VMT (tính gợi tả, gợi cảm, tượng hình, tính cá 

nhân, cụ thể, riêng biệt mang tính chủ quan…) nên QS trong VMT yêu cầu cá 

nhân HS phải trực tiếp tham gia vào hoạt động QS, nhập vai, nhập cuộc, cùng  

tương tác, trải nghiệm với đối tượng QS, từ đó tiếp nhận các đặc điểm về đối 

tượng, xây dựng thành biểu tượng trong trí óc rồi sử dụng ngôn ngữ của bản 

thân để tạo nên bài VMT hay và có cảm xúc. 

+ Do đặc điểm cấu tạo của bài VMT nên QS có những trình tự khác nhau. 

+ QS trong MT cần tính toàn diện, tổng thể, QS đối tượng ở mọi đặc điểm, 

từ hình dáng, màu sắc, tính chất đến hoạt động.... nên trong QS, đòi hỏi phải sử 

dụng nhiều giác quan. 
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+ QS hướng tới nhiều mục đích, trong đó có mục đích để làm VMT nên 

trong khi QS, các em phải ghi chép và sử dụng kiến thức KN TV để lưu giữ các 

kết quả đã QS được, sau đó cấu trúc thành câu, đoạn, bài VMT. 

QS và làm VMT là hai mặt của hoạt động tiếp nhận và bộc lộ. QS giúp HS 

chuyển đối tượng từ ngoài vào trong (tiếp nhận) và làm văn MT là chuyển hình 

ảnh về đối tượng trong trí óc ra ngoài bằng ngôn ngữ nói hoặc viết (bộc lộ). 

VMT là môi trường để kích thích hoạt động QS, là sân chơi để HS thể hiện tổng 

thể và toàn diện con người mình (từ nhận thức, tư tưởng, tình cảm). QS còn là 

nguồn lực vật chất, cung cấp chất liệu để trí óc tổ chức các hoạt động tư duy. Và 

như vậy, QS và VMT có mối quan hệ tác động qua lại, quy định và phụ thuộc 

lẫn nhau. 

- VMT là môn học thực hành ngôn ngữ, QS là cách thức giúp HS tự học, 

nhận diện các từ loại như danh từ gọi tên các sự vật, sự việc, gọi tên các bộ phận 

cấu thành  đối tượng; nhận diện các từ chỉ đặc điểm, tính chất, mầu sắc, hình 

dáng, hoạt động, trạng thái, vị trí… của đối tượng MT (tách mặt tinh thần ra 

khỏi đối tượng ), QS làm nảy sinh nhu cầu muốn chuyển kết quả QS thành ngôn 

ngữ để MT. 

- Vì VMT là "nghệ thuật của thời gian", do đó rất cần đến trình tự trong QS 

để HS sắp xếp lời văn thành đoạn, bài.  

- Bài văn ở TH có dung lượng vừa phải, cần có KN chọn lọc khi QS  để có 

được những đặc điểm tiêu biểu, điển hình về đối tượng, đưa vào bài văn.  

- Bài VMT cần thể hiện được tình cảm, cảm xúc, tư tưởng của người viết. 

KNQS vừa có lợi thế trong việc tìm hiểu tâm trạng, tình cảm của đối tượng QS, 

vừa là cơ hội để chủ thể QS bày tỏ quan điểm cũng như thể hiện thái độ, tình 

cảm của mình với đối tượng MT, với xã hội và môi trường xung quanh đối 

tượng. VMT là những trang viết, phản ánh chân thật, tràn đầy cảm xúc, bằng 

ngôn từ nghệ thuật.  

- VMT thể hiện năng lực ngôn ngữ chung - QS là năng lực bộ phận (năng 

lực nhận thức ngôn ngữ và tạo lập văn bản nói, viết). 
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1.4.2. Vai trò của việc rèn kĩ năng quan sát trong việc học văn miêu  tả  

của học sinh lớp 5 dân tộc Mông 

Đối với con người nói chung QS có vai trò to lớn, QS là nguồn gốc của mọi 

tri thức, là con đường quan trọng để nhận thức thế giới khách quan. 

+ RLKNQS góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động nhận thức:  QS là 

con đường để loài người tìm kiếm, thu thập thông tin để tiếp nhận tri thức nhằm 

mở mang vốn sống, vốn hiểu biết. QS đem lại cho người QS những tài liệu cụ 

thể, cảm tính trực quan song có ý nghĩa khoa học lớn, đem lại cho bản thân 

người QS những giá trị thực sự.  

+ RLKNQS làm cho con người chủ động, hoạt bát trong công việc. Mỗi 

việc làm của con người  đều có động cơ, có mục đích đã được con người nhận 

thức từ trước khi tiến hành hoạt động. Quá trình chuyển được kết quả QS từ 

ngoài vào trong là do ý muốn, sở thích và do từng chủ thể tự làm (không ai làm 

thay được). Do đó, QS làm cho con người luôn tích cực, chủ động trong hoạt 

động. Thực tế đã cho thấy người nào tự giác, tích cực, chủ động thì sẽ tiếp thu 

được nhiều tri thức bổ ích, có giá trị cho  bản thân.  

+ QS bổ sung cho hoạt động đọc và nghe của con người. QS là hoạt động  

tiếp nhận tri thức một cách độc đáo. Thông thường HS tiếp nhận tri thức qua 

hoạt động đọc và nghe từ các văn bản cho trước còn QS là hoạt động chuyển tri 

thức từ thế giới bên ngoài vào bên trong con người qua hoạt  động tích cực của 

các giác quan và cảm xúc. QS mang lại cho con người sự hiểu biết mà không lệ 

thuộc vào văn bản ngôn từ. QS vượt ra ngoài ngôn ngữ, vượt ra ngoài cuộc đời 

(vì trong QS có liên tưởng, tưởng tượng) nên nội dung tiếp nhận phong phú và 

đa dạng hơn.  

+ RLKNQS góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động QS: Được tham gia 

vào hoạt động QS một cách thường xuyên sẽ giúp con người thực hành rèn 

luyện các giác quan, các KNQS bộ phận, từ đó các KN trở nên thành thục và kết 

quả QS được tăng lên.  
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Ở trường TH, RLKNQS giúp HS hình thành biểu tượng một cách chính 

xác, đầy đủ và sinh động về thế giới xung quanh, qua đó giúp phát triển tư duy 

trừu tượng, phát triển ngôn ngữ cho các em HS đồng thời hình thành thế giới 

quan, óc QS - vũ khí sắc bén để nhận thức thế giới khách quan. Nhìn chung, QS 

với mọi HS là để tăng thêm hiểu biết, còn đối với HS lớp 5 DTM, KN QS có vai 

trò hết sức quan trọng bởi các lí do đặc biệt sau đây: 

+ Thứ nhất, bên cạnh những hiểu biết về QS, RLKNQS còn mang lại cho 

HS lớp 5 DTM vốn sống, vốn hiểu biết phong phú đồng thời hình thành ở các 

em nhiều KN. Đến với hoạt động QS các em HS DTM nhận được rất nhiều điều 

thú vị, bổ ích: Từ việc QS trực tiếp các đối tượng, các em thu thập được rất 

nhiều kiến thức về đối tượng MT một cách sinh động, mở mang vốn sống, vốn 

hiểu biết cho các em. Cụ thể: khi QS  đối tượng bất kì,  các em gọi được tên các 

bộ phận, các từ chỉ hình dáng, kích thước, màu sắc, tính chất, vị trí  của đối 

tượng QS trong không gian, thời gian; phân loại được đối tượng QS; các em 

biết chuyển kết quả QS được thành câu, đoạn, bài... đã mang lại cho các em 

sự hiểu biết sâu sắc về đối tượng QS. Khi QS trực tiếp hay gián tiếp (tiếp 

nhận lại kết quả QS của các thế hệ đi trước để lại) bên cạnh việc mở rộng 

hiểu biết về tri thức các em còn được phát triển các phẩm chất của tư duy 

như: chú ý, tưởng tượng, liên tưởng... phát triển các thao tác tư duy: so sánh, 

phân tích, phát triển cảm xúc, và các năng lực chung khác (lòng yêu thiên  

nhiên, yêu cuộc sống, yêu cái đẹp, biết giữ gìn và tạo ra cái đẹp). Việc 

RLKNQS giúp các em hình thành và rèn luyện các KN nhận thức như: tư duy 

phân tích, phê phán; tự nhận thức; đặt mục tiêu; xác định giá trị; nhận thức 

hậu quả; KN giải quyết vấn đề; khả năng sáng tạo. RLKNQS góp phần hình 

thành ở các em các KN xã hội bao gồm: KN giao tiếp, KN làm việc hợp tác; 

KN xử lí các tình huống nảy sinh trong giao tiếp. 

+ Thứ hai, QS giúp làm giàu vốn từ, nâng cao khả năng sử dụng TV trong 

học tập và giao tiếp như ngôn ngữ thứ hai. Thế giới tự nhiên và xã  hội chứa trong 
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nó một lượng từ vựng khổng lồ, RLKNQS là đưa các em vào thế giới ấy một cách 

tự nhiên và tràn đầy thích thú để các em HS lớp 5 DTM mở rộng, củng cố vốn từ 

vựng TV mà các em đang thiếu. RLKNQS tạo cơ hội cho HS được nói, được viết 

để khoe với thầy cô và bạn bè những điều mới lạ mà mình vừa tìm thấy, làm cho 

các em trở nên tự tin trong học tập và giao tiếp, giúp các em dễ dàng hòa nhập với 

cuộc sống  hiện đại. Khi tham gia vào hoạt động QS, được thể hiện lại kết quả QS 

ở các môi trường khác nhau, tức là HS được tham gia vào các hoạt động giao tiếp 

phong phú, đa dạng. Các em được ngắm nhìn, được bộc lộ, được nghe các bạn 

nói. Các em được nói, được viết những điều mình thu thập được qua trao đổi, thảo 

luận, trò chuyện, hoạt động nhóm…nhờ đó mà vốn từ được mở rộng, khả năng sử 

dụng TV được nâng cao. 

+ Thứ ba, RLKNQS giúp HS có xúc cảm, khát vọng, ước mơ cải tạo đối 

tượng và có chất liệu để làm VMT. QS giúp các em có nội dung để MT (biết 

được các đặc điểm về hình dáng, mầu sắc, tính chất, hoạt động bề ngoài của đối 

tượng, suy nghĩ, tình cảm bên trong của đối tượng; công dụng hay giá trị của đối 

tượng MT). QS giúp các em biết trình tự MT, có cảm xúc yêu mến đối tượng, từ 

đó nảy sinh sự ham muốn được bày tỏ sự hiểu biết của mình về đối tượng với 

bạn bè, với thầy cô giáo, việc làm này thúc đẩy nhu cầu giao tiếp, nhu cầu viết 

VMT ở HS. Ví như, khi QS một cây cho bóng mát (cây bàng), QS cho các em 

thấy các đặc điểm cấu tạo bề ngoài như: thân cây xù xì; cành lá xum xuê, xanh 

mát; quả vàng ươm, có vị ngọt...Chủ thể QS còn nhận thấy cây có sự thay đổi 

theo mùa; cây bàng còn có các trạng thái: ủ rũ khi trời nắng, vui mừng nhảy 

múa mỗi khi trời mưa; hào hứng, khỏe khoắn đón ánh mặt trời; buồn bã mỗi 

khi hè về phải rời xa các cô cậu học trò tinh nghịch. Cây bàng không chỉ cho 

bóng mát, điều hòa không khí mà lá bàng rụng xuống còn được dùng làm đồ 

chơi cho các em bé gái (giấy gói, hoặc tiền để chơi trò bán hàng; làm nón, làm 

mũ đóng giả công chúa, hoàng tử)...Từ đó các em thấy yêu quý cây bàng, thấy 

mình không nên bẻ cành, vặt lá và cần bảo vệ,  chăm sóc để cây ngày một xanh 
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tốt.  Các em có nhu cầu bộc lộ để chia sẻ với mọi người xung quanh, làm nảy 

nở và phát triển các hành vi và nhân cách tốt đẹp ở các em. 

+ Thứ tư, QS là công cụ hỗ trợ cho hoạt động trải nghiệm. Khi tham gia trải 

nghiệm HS cần có KNQS để thu nhận và xử lí thông tin, giúp phát triển tâm lí 

người và cải tạo xã hội. QS là chìa khóa đưa các em vào một sân chơi mới lạ, hấp 

dẫn lôi cuốn làm cho các em yêu thích việc học tập qua trải nghiệm, thích đến 

trường và thích học VMT. Đến với QS, các em có cơ hội nhập vai, hóa thân để 

khám phá đối tượng. QS đưa các em đến gần với cuộc sống thực, giúp các em được 

hòa mình vào đối tượng QS, để có sự cảm thông, chia sẻ; có khả năng nhận biết 

tâm tư, tình cảm của các đối tượng đang tồn tại xung quanh mình, nhận biết được 

hoàn cảnh thực tại, đánh giá chúng và ra các quyết định phù hợp, từ đó hình thành 

KN tự điều chỉnh hành vi cho bản thân mình. QS thúc đẩy cho hoạt động trải 

nghiệm, giúp phát triển nhân cách cho HS DTM. 

Vì những lợi ích to lớn nêu trên mà chúng tôi muốn tìm biện pháp 

RLKNQS cho HS lớp 5 DTM để các em  có thêm sự tự tin trong giao tiếp với 

mọi người bằng TV, giúp các em tự tin khi làm VMT, giúp các em trở thành 

chính con người của mình và xóa đi những suy nghĩ chưa đúng của mọi người 

xung quanh về HS DTM. 

 

Kết luận chƣơng 1 

1.1. QS có vai trò to lớn đối với con người nói chung và trong làm VMT 

nói riêng. Muốn làm được VMT HS phải tiến hành hoạt động QS, QS cung cấp 

chất liệu để HS học và làm VMT. Trong những công trình nghiên cứu, các tác 

giả đã chỉ ra nhiều cách hiểu khác nhau về KN, về QS, KNQS, và đề xuất một 

số nội dung mới về VMT, dạy học VMT ở TH, về vai trò của QS trong việc học 

và làm VMT. Những kết quả nghiên cứu đó đã giúp luận án xác định được nền 

tảng lí thuyết để nghiên cứu đề tài. Song vẫn còn một số vấn đề lí luận cần được 

làm sáng tỏ.  
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1.2. QS là quá trình con người tổ chức các hoạt động thu thập thông tin một 

cách có ý thức và tự giác. KNQS có cấu trúc logic bao gồm một hệ thống các 

thao tác rõ ràng đảm bảo thực hiện được trong quá trình học tập của HS. 

1.3. KNQS rất cần thiết trong học và làm VMT  đối với HS lớp 5 DTM. QS 

giúp các em mở mang vốn sống, vốn hiểu biết, phát triển các phẩm chất của tư 

duy, mặt khác QS giúp HS phát triển ngôn ngữ, làm giầu vốn từ, đặc biệt là QS 

mở ra một sân chơi kích thích HS nói năng tạo nên ở các em sự tự tin, mạnh dạn 

khi giao tiếp bằng TV. 

1.4. Ý thức được vai trò quan trọng của hoạt động QS  đối với HS DTM, 

luận án đã xây dựng hệ thống lí luận về QS, KNQS, về VMT, mối quan hệ 

giữa KNQS với làm VMT, với sự phát triển toàn diện con người HS DTM  để 

từ đó đề xuất các bước RLKNQS phù hợp với HS DTM. 
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CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

 QUAN SÁT CHO HỌC SINH LỚP 5 DÂN TỘC MÔNG 

TRONG DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ 

 

2.1. Vấn đề kĩ năng quan sát trong nội dung dạy học văn miêu tả của 

chƣơng trình môn Tiếng Việt lớp 5 

2.1.1. Nội dung dạy học văn miêu tả ở lớp 5. 

Trong chương trình TLV ở lớp 5, nội dung dạy học bao gồm: VMT; 

Luyện tập làm báo cáo thống kê; Luyện tập làm đơn; Lập biên bản một vụ 

việc; Tập viết đoạn đối thoại...Trong đó, có 44/62 tiết TLV là VMT. Trong nội 

dung dạy học VMT (không kể tuần ôn tập cuối học kì, cuối năm) chương trình 

học gồm 5 kiểu bài MT cho các đối tượng: ôn tập MT đồ vật, cây cối, con vật; 

học tả cảnh vật và tả con người. Ở mỗi kiểu bài VMT bao gồm các loại tiết học 

như sau: Cấu tạo về bài VMT theo từng kiểu loại đối tượng MT; Tiết luyện tập 

QS để MT (số tiết này chỉ xuất hiện ở kiểu bài MT đồ vật, cây cối); các tiết 

luyện tập dựng đoạn mở bài, kết bài; tiết viết bài VMT và tiết trả bài. Qua việc 

khảo sát SGK, chúng tôi thấy thời lượng dành cho VMT ở lớp 5 là khá lớn, 

chiếm khoảng 71% số tiết học học TLV. Để học và làm VMT thì không thể 

thiếu hoạt động QS. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để tiến hành RLKNQS 

cho HS trong dạy VMT. 

2.1.2. Những lợi thế và hạn chế trong nội dung dạy học văn miêu tả  ở lớp 

5 với rèn luyện kĩ năng quan sát 

2.1.2.1. Lợi thế 

- Chương trình TLV lớp 5, phần dành cho TLV miêu tả chiếm nhiều thời gian. 

Trong đó, các bài ôn tập và các bài mới đều được bố trí nhiều tiết thực hành. Ví dụ 

sau bài lý thuyết về tả cảnh có 10 tiết luyện tập. Đó là cơ hội thuận lợi để tích hợp 

nội dung  RLKNQS vào các tiết học TLV ở lớp 5 một cách thường xuyên và logic. 
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- Bản thân nội dung dạy học VMT ở lớp 5 đã chứa đựng yêu cầu QS để 

MT. So với lớp 4, ở lớp 5 số bài gắn với nội dung QS được tăng lên. Trong bài 

học đã có các câu hỏi hoặc những gợi ý để hướng dẫn HS nhận biết về trình tự 

QS, nhận biết các giác quan tham gia QS, thời điểm QS, chỉ ra kết quả QS của 

các giác quan khi tham gia vào hoạt động QS, cách chọn lọc chi tiết khi MT 

của các tác giả trong bài văn, đoạn văn mẫu…Ví dụ, sau yêu cầu HS đọc kỹ 

đoạn văn tả “Kênh mặt trời” của Đoàn Giỏi, HS trả lời các câu hỏi: 1/ Con 

kênh được QS vào những thời điểm nào trong ngày?. 2/ Tác giả nhận ra đặc 

điểm của con kênh chủ yếu bằng giác quan nào?. 3/ Nêu tác dụng của những 

liên tưởng khi QS và miêu tả con kênh.  Đây là điểm thuận lợi có tác dụng dẫn 

dắt, đặt nền móng cho việc RLKNQS mang tính hệ thống cho HS. 

- Đối tượng MT trong các bài học đều gần gũi với HS. Ví dụ tả một cơn 

mưa, tả ngôi trường em đang học, tả con đường quen thuộc từ nhà tới trường, 

tả một cảnh đẹp ở địa phương em. Những đối tượng này, các em dễ dàng có 

thể thực hành các hoạt động QS theo hướng dẫn, nhằm tăng cường vốn sống, 

vốn ngôn ngữ TV, như hình thức tự học thường xuyên tự giác, hào hứng, nếu 

các em được trang bị kỹ năng quan sát.  

2.1.2.2. Hạn chế 

- Nội dung chủ yếu của các tiết dạy VMT là cung cấp kiến thức lí 

thuyết về văn bản và cách tạo lập văn bản theo mẫu.  

- Số lượng bài học chứa nội dung QS có tăng lên, song chưa nhiều, bài 

có, bài không có, chưa liền mạch. QS chưa phải là kiến thức cần được dạy 

cho HS, cũng chưa được coi là KN cần được hình thành thông qua tiết học, 

vì QS được quan niệm như một phương tiện các em đã có, đã biết, đã sử 

dụng thành thạo. Dạy mỗi kiểu bài TLV MT thường chỉ hướng dẫn HS phân 

tích các văn bản điển hình, để rút ra nội dung, kiến thức mới trong tiết học. 

- Từ các bài dạy TLV MT trong SGK TV 5 chúng tôi thấy, cần phải 

RLKNQS cho HS vì  dạy học VMT luôn phải gắn liền với hoạt động QS và các 

đối tượng MT luôn phải được QS trước khi các em viết VMT. 
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Bảng 2.1. Thống kê số bài học có liên quan đến nội dung quan sát trong 

chƣơng trình, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 

TT Bài 
Đối 

tƣợng QS 
Đề bài trong SGK 

1 

Luyện tập tả 

cảnh 

 

Buổi sớm 

trên cánh 

đồng 

Đọc bài văn "Buổi sớm trên cánh đồng" và nêu 

nhận xét: 

a) Tác giả tả những sự vật gì trong buổi sớm 

mùa thu. 

b) Tác giả QS sự vật bằng những giác quan nào? 

c) Tìm một chi tiết thể hiện sự QS tinh tế của 

tác giả. 

2 
Luyện tập tả 

cảnh 
Cơn mưa 

1. Đọc bài văn "Mưa rào" và trả lời câu hỏi: 

- Tác giả đã QS cơn mưa bằng những giác quan 

nào? 

2. Từ những điều em đã QS được, hãy lập dàn 

ý bài văn MT một cơn mưa. 

3 

Luyện tập tả 

cảnh 

 

Trường 

em 

1.QS trường em. Từ những điều đã QS được, 

lập dàn ý cho bài VMT ngôi trường. 

4 
Luyện tập tả 

cảnh 

Biển, con 

kênh 

1. Đọc các đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi: 

- Con kênh được QS vào những thời điểm nào 

trong ngày? 

- Tác giả nhận ra đặc điểm của con kênh chủ 

yếu bằng giác quan nào? 

- Nêu tác dụng của những liên tưởng khi QS và 

miêu tả con kênh. 

5 

Luyện tập tả 

người (QS và 

chọn lọc chi 

tiết) 

Bà, 

Người thợ 

rèn 

1. Đọc bài văn "Bà tôi" và ghi lại đặc điểm ngoại 

hình của bà (mái tóc, đôi mắt, khuôn mặt...) 

2. Đọc bài "Người thợ rèn" và ghi lại những chi 

tiết tả người thợ rèn đang làm việc. 

6 
Ôn tập về tả 

cây cối 
Cây chuối 

1. Đọc bài văn "Cây chuối mẹ" và trả lời câu hỏi: 

- Cây chuối trong bài văn trên được tả theo 

trình tự nào? Em còn có thể tả cây chuối theo 

trình tự nào nữa? 

- Cây chuối đã được tả theo cảm nhận của giác 

quan nào? Em còn có thể QS cây cối bằng 

những giác quan nào nữa? 
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7 
Ôn tập về tả  

con vật 

Chim họa 

mi 

1. Đọc bài văn "Chim họa mi hót" và trả lời 

câu hỏi: 

a) Bài văn trên gồm mấy đoạn? Nội dung chính  

của mỗi đoạn là gì? 

b) Tác giả bài văn QS chim họa mi hót bằng 

những giác quan? 

8 
Ôn tập về tả 

cảnh 

Buổi sáng 

ở thành 

phố 

1. Đọc bài văn "Buổi sáng ở thành phố Hồ Chí 

Minh" và trả lời câu hỏi: 

a) Bài văn MT buổi sáng ở thành phố Hồ Chí 

Minh theo trình tự nào? 

b) Tìm những chi tiết cho thấy tác giả QS các 

sự vật rất tinh tế. 
 

- Bảng thống kê cho thấy, hoạt động QS được tiến hành rải rác ở các tiết 

học, nhưng chưa nhiều, chưa thành hệ thống. Trong từng kiểu bài, mỗi bài học 

thường gồm 3 bài tập, song chỉ có một BT (hoặc một đến hai ý) dành cho QS, số 

còn lại dành cho kĩ thuật tạo lập bài văn nên thời gian cho các em hiểu kĩ và 

thực hành QS để MT chưa thường xuyên. Không có nội dung riêng biệt dạy kiến 

thức, kĩ thuật QS cho HS.  

- Các bài tập chưa được thiết kế theo logic nội dung hay hình thức QS. Nội 

dung chỉ dừng lại ở việc nhận biết các giác quan, trình tự QS, sự tinh tế của tác 

giả trong văn bản mà chưa có hướng dẫn để HS được QS đối tượng MT. 

- Đa số các bài tập hoặc câu hỏi về QS trong SGK chỉ dừng lại ở yêu cầu HS 

QS gián tiếp các đối tượng được MT qua các văn bản văn học điển hình hoặc qua 

tranh ảnh. Vì vậy, các em thường dùng mắt để QS và nhận xét lại kết quả QS của 

các nhà văn. Các giác quan khác hầu như không được sử dụng, các hoạt động phân 

tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa không được huy động, dẫn đến hiệu 

quả QS chưa cao. 

- Các BT có chứa nội dung QS chưa được đưa ra dưới dạng tình huống giao 

tiếp để HS có cơ hội được tham gia vào giải quyết vấn đề. Các em chưa được nói hay 

viết những điều mình đã QS để chia sẻ với bạn hoặc với thầy cô giáo. Các em chưa 
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phân biệt được QS đối tượng MT trong tranh có điểm gì khác so với QS đối 

tượng MT trong văn bản, hay QS vật tĩnh với vật động.... QS các hiện tượng 

khách quan thì phải ra sao, đứng ở đâu, vào thời điểm nào, cách kết hợp các giác 

quan, và QS nội dung cơ bản gì....Đa số HS tự QS theo kinh nghiệm và hiểu biết 

của bản thân, kết quả QS chỉ dừng lại ở sự phản ánh những gì các em nhìn thấy 

bề ngoài, bằng mắt mà chưa đi vào chiều sâu của đối tượng cần QS….Điều này 

cản trở việc hình thành, phát triển năng lực QS của các em. 

2.1.3. Khả  năng  phát  triển kĩ  năng quan sát cho học sinh trong văn miêu tả  

Như đã trình bày ở trên, VMT và QS có mối quan hệ gắn bó, mật thiết 

với nhau. VMT cần đến QS, là mảnh đất mầu mỡ để gieo mầm QS, là nơi để 

QS trưởng thành và phát triển. Nhưng QS phải có KN, phải được rèn luyện 

thường xuyên theo chương trình. VMT có khả năng phát triển KNQS cho HS 

lớp 5 DTM. 

2.1.3.1. Phát triển nhu cầu quan sát 

Trong dạy học VMT thì khâu QS có vai trò đặc biệt quan trọng, đây là hoạt 

động khởi đầu cho việc làm VMT. HS phải QS thì mới lựa chọn, xác định được 

đối tượng để làm văn. QS để có nguyên vật liệu cho viết VMT. Bởi vậy, HS 

phải thường xuyên QS để thu thập thông tin, tích lũy kiến thức về đối tượng 

MT, trên cơ sở đó mới có thể lập dàn ý chi tiết và viết bài văn. Như vậy, muốn 

làm VMT phải QS và QS là nhu cầu thiết yếu của làm VMT. Mặt khác, qua làm 

VMT hình thành nhu cầu, thói quen, KN QS cho HS. 

2.1.3.2. Kích thích hành vi và thái độ tích cực trong quan sát 

 Chất lượng của bài VMT phụ thuộc nhiều vào kết quả của hoạt động QS. 

“Nếu chủ quan, chỉ quanh quẩn gặm nhấm dăm ba suy nghĩ đã có sẵn trong sách, 

trong đầu, không chịu tiếp xúc và tìm hiểu đời sống, không thể có cái gì mới để 

viết ra được” [31, tr.9]. Vì thế, HS nào chịu khó tìm tòi, có thói quen QS và khi 

QS thì cẩn thận, chăm chú, say mê thì sẽ thu lượm được nhiều thông tin về đối 

tượng QS, làm phong phú cho nội dung của bài VMT. Như vậy, VMT giúp hình 
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thành thói quen mài dũa cái nhìn, cái nghe, cái nghĩ cho HS khi QS, kích thích 

các em tìm tòi, sáng tạo, tích cực, chủ động để có nội dung viết VMT. 

2.1.3.3. Tạo môi trường và cơ hội thực hành, trải nghiệm kĩ năng quan sát  

Trong các tiết học của môn TV thì tiết TLV MT là tiết học mà QS được thể 

hiện nhiều hơn cả. Không chỉ QS trên lớp, ngoài sân trường, ở vườn trường mà 

HS còn được QS ở mọi nơi (ở nhà, trong rừng, trên nương rẫy…) trong mọi thời 

điểm để thu thập kiến thức có liên quan đến đối tượng MT, làm vật liệu để viết 

VMT. Có thể nói rằng, VMT đã tạo nên cơ hội và một môi trường rộng lớn để 

HS thực hành, trải nghiệm các KN QS. 

2.2. Đặc điểm học sinh lớp 5 dân tộc Mông ở Lào Cai 

Thông qua kết quả khảo sát về tìm hiểu học sinh dân tộc Mông của các GV 

trực tiếp giảng dạy cho HS DTM (phiếu khảo sát số 2), cùng với kinh nghiệm 

của bản thân  trong nhiều năm sinh sống và làm việc ở vùng cao, chúng tôi nhận 

thấy HS DTM có những đặc điểm sau: 

2.2.1. Đặc điểm về  điều kiện sống 

HS DTM cư trú ở các vùng núi cao, hẻo lánh, khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước, 

thiếu lương thực; giao thông đi lại khó khăn. Nhiều gia đình kinh tế còn nghèo, ít có 

cơ hội tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, phong tục tập quán còn lạc 

hậu, sinh nhiều con, chưa có điều kiện cho con em đi học. Do cuộc sống bó hẹp 

trong thôn, bản, HS ít tiếp xúc với các hoạt động bên ngoài thôn bản nên các em hạn 

chế trong giao tiếp, ngại thể hiện bản thân.  

2.2.2. Đặc điểm về học tập 

HS tiểu học DTM, thông minh, nhanh trí. Các em có khả năng duy trì và 

phát triển chú ý tốt. Các em có khả năng ghi nhớ có chủ định và  có tư duy lôgíc. 

Song do vốn từ TV chưa nhiều nên các em thường thiếu tự tin trong học tập. 

Đây là ưu điểm và hạn chế của các em đối với hoạt động QS. 

Trên thực tế, các em thường học theo kiểu sao chép, bắt chước, ít có tính 

chủ động. Các em thường tiếp nhận tri thức theo sự trình bày, sắp xếp của GV. 
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Kiến thức đó chưa được xử lí bởi các cơ chế tâm lí bên trong người học, chưa 

trở thành tài sản tinh thần của các em. Các em thích  học tập theo hình thức cá 

nhân, ngại tham gia vào các hoạt động nhóm, lớp. Trong học tập, các em  chưa 

hình thành được thói quen, chưa biết sử dụng các kinh nghiệm đã có để tiếp thu 

và hình thành kiến thức mới. Đa số các em chưa thực sự yêu thích việc học tập. 

Đây là trở ngại lớn đối với hoạt động QS và tích hợp nội dung rèn KNQS vào 

các bài học TLV MT, bởi để QS HS phải chủ động, tích cực, hợp tác thì QS mới 

hiệu quả. 

2.2.3. Đặc điểm về ngôn ngữ 

HS DTM nắm rất vững tiếng mẹ đẻ, giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ lưu loát, 

nhờ có sự hiểu biết về tiếng Mông và có khả năng chuyển nghĩa của từ TV sang 

tiếng Mông một cách nhanh chóng. Các em hào hứng và vui thích được nói 

tiếng mẹ đẻ, được giúp đỡ các thầy cô giáo những việc ở trường, đặc biệt là 

trong việc giúp GV giải nghĩa các từ, ngữ khó bằng tiếng mẹ đẻ. Vì không được 

học TV từ lúc sinh ra, các em chỉ được học TV khi đến trường nên vốn TV để  

các em học tập, giao tiếp còn nhiều hạn chế. Các em gặp nhiều khó khăn trong 

giao tiếp với bạn, với thầy cô và khách đến thăm lớp. Do ảnh hưởng của phương 

ngữ, nên khi sử dụng tiếng Việt, HS thường mắc các lỗi như sau: 

- Nhiều từ các em phát âm không đúng, các em thường phát âm sai các 

tiếng kết thúc bằng n, m, p, c, t, ch (cái bàn = cái bàng);  

- Dùng từ ngữ, các em thường sai về nghĩa do phát âm sai, dấu ngã thành 

dấu sắc (đã = đá; nghễnh ngãng = nghếnh ngáng); 

- Không biết và thường dùng sai từ xưng hô TV. Trong tiếng Mông, các em 

thường dùng từ "cur" (tương đương với các từ xưng hô ngôi thứ nhất trong 

Tiếng Việt: tôi, tao, tớ, em, con, cháu,...); từ "caox = mày" là đại từ nhân xưng 

ngôi thứ hai (gồm ông, bà, cha, mẹ, anh, cô giáo, ngài, sếp...); từ "nưl = nó" chỉ 

đại từ nhân xưng ngôi thứ ba (ngài ấy, ông ấy, bà ấy, chị ấy...)...để xưng hô với 

tất cả các đối tượng tham gia giao tiếp ở các quan hệ vai khác nhau, dù trong đối 
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thoại ngang bằng hay có thứ bậc. Việc dùng từ chỉ giới cũng không rõ ràng, 

người Mông thường dùng từ "tul" chỉ chung cho "đứa, thằng", vì vậy HS thường 

dùng từ "thằng" để chỉ cả nam và nữ khi xưng hô. Điều này làm cho các bài văn 

của các em thường lủng củng, không rõ vai giao tiếp hoặc vô nhân xưng; 

-  Nói câu không theo trật tự (trong danh ngữ tiếng Mông, yếu tố chỉ sự sở 

hữu luôn đứng trước, (ví dụ: cur "tôi" tsêr "nhà" = nhà tôi) nên các em hay sai 

trong sắp xếp trật tự các từ trong câu, các em thường hay nói, viết ngược…;  

- Ít sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong nói và viết (Từ láy trong TV 

thường làm giảm ý nghĩa của từ, còn trong tiếng Mông từ láy lại làm tăng ý 

nghĩa của từ, ví dụ: từ "đỏ" khi sử dụng phương thức láy trong TV có các từ "đỏ 

đỏ, đo đỏ" với nghĩa giảm nhẹ bằng "hơi đỏ" thì trong tiếng Mông "laz laz" lại 

có nghĩa "rất đỏ"; "đươz đươz" = trắng lắm; "cuz cuz"= rất nóng...);  

- Các em thiếu từ ngữ để tái hiện, mô tả, đánh giá,  nhận xét hay bày tỏ tình cảm 

thái độ của mình trong QS. Ví dụ: không có từ để diễn tả các từ, cụm từ như: long 

lanh, thơm ngào ngạt, bồng bềnh...Cho nên, các em gặp khó khăn trong việc MT. Ví 

dụ câu: "Những đám mây trắng xóa bồng bềnh trôi trên bầu trời" được HS viết thành 

"Những đám mây trắng xóa như miếng đậu phụ"... Sự khác biệt và thiếu hụt về ngôn 

ngữ TV là khó khăn lớn của HS DTM trong khi QS và làm VMT. 

2.2.4. Đặc điểm về quan sát 

Trong hoạt động QS, các em có lợi thế là được QS nhiều, QS trực tiếp 

các đối tượng, do các em được sống chan hòa với thiên nhiên hùng vĩ, sớm 

được làm quen với các công việc lao động, công việc của làng bản, công việc 

chăm sóc bản thân, chăm sóc các em nhỏ trong gia đình nên QS là một công 

việc hàng ngày với các em. QS của HS DTM cũng có nhiều hạn chế. Hoạt động 

QS của các em HS DTM có đặc điểm sau: 

- Ở trường học, đa số HS dùng thị giác, thính giác để QS là chính, các giác 

quan khác ít được sử dụng. 
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- Các em QS, song thường QS ngẫu nhiên, không có chủ đích (thích gì thì 

nhìn lâu, nhìn không ngại ngùng), khi được tổ chức QS, các em tham gia với 

mức độ vừa phải, không hứng thú, ít say mê. 

- Các em thường QS không theo trình tự không gian hay thời gian. Thường 

QS ngay những điểm nổi bật dễ thấy của đối tượng. 

- Trong khi QS các em dễ bị cuốn hút bởi màu sắc và âm thanh. Ít chú ý đến 

việc QS về hình dáng, ánh sáng hay sự vận động về tâm lí, hay các hoạt động của 

đối tượng. Các em thường thích QS và thể hiện về màu sắc, đặc biệt yêu thích các 

màu sắc đậm, mạnh, rõ. Các em hay chú ý đến âm thanh của đối tượng QS.  

- Khi QS các em thường ít so sánh, còn khi so sánh, các hình ảnh so sánh 

thường là những sự vật, hiện tượng gần gũi, xung quanh cuộc sống của con người 

nên câu văn thô nhám, không đẹp (ví dụ: béo như con lợn, mắt tinh như mắt chó; 

da trắng như hòn đá ở bờ suối.., bố em say rượu đi nghiêng như cây tre bị gió 

thổi...). Điều này làm cho câu văn đôi lúc ngô nghê, thô thiển, dễ gây cười. 

 - Kết quả của hoạt động QS chưa cao. Các em nhìn nhiều nhưng thường  chỉ 

nhìn thấy và gọi tên được đặc điểm bên ngoài của đối tượng QS. Do các em chưa 

được hướng dẫn cách thức nhập vai, giả định để liên tưởng, so sánh, tưởng tượng 

nên trong khi QS các em chưa thấy được sự vận động của đối tượng cũng như mối 

liên hệ, tình cảm, cảm xúc của đối tượng với thế giới tự nhiên, với con người. 

- Giống như các HS của các dân tộc khác, khi QS các em thường sử dụng 

câu trần thuật (câu kể) để diễn đạt kết quả QS, các loại câu khác (cảm thán, câu 

nghi vấn...) ít được sử dụng. 

2.2.5. Đặc điểm xã hội 

Đặc điểm về thẩm mỹ: Các em HS lớp 5 DTM yêu văn nghệ, hay thổi sáo, 

kèn lá, khèn môi, thích ca hát và nghe hát (luôn mang theo chiếc đài nhỏ để 

nghe hát trong khi lao động, đi trên đường và lúc nghỉ ngơi). Khả năng nghe và 

cảm nhận âm thanh của các em rất chuẩn xác. Các em hăng hái, yêu thích tham 

gia các hoạt động tập thể. Các em biết cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc 
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sống, yêu thích cái mới, lạ; biết tạo ra sản phẩm đẹp trong may vá, thêu thùa, 

làm đất trồng rau, trồng hoa, trang trí lớp học... 

 Đặc điểm về lao động: Các em ưa hoạt động, yêu thích lao động, tự giác, 

tích cực trong công việc. Các em được làm quen với các công việc nhà như nấu 

ăn, cõng nước, vệ sinh nhà cửa…từ khi còn rất nhỏ. Mặc dù mới học TH nhưng 

các em đã được tham gia vào các  hoạt động lao động sản xuất, gắn bó với đời 

sống thực: nhỏ thì thả trâu, lớn thì xay ngô, làm cỏ, địu củi. Các  em thường sớm 

được tham gia vào các công việc trọng đại, như: cúng tế trong gia đình, dòng họ; 

đám cưới, đám ma, lễ hội của thôn bản...nên các em có đôi tay khéo léo; vận 

động nhanh, gọn, chắc chắn.  

Đặc điểm về tình cảm xã hội: Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 

dòng họ, các em HS DTM hiếu học, rất quý trọng con người, sống giàu tình 

cảm, chan hòa với mọi người và luôn đoàn kết với nhau, thích giúp đỡ bạn bè, 

thầy cô trong học tập và lao động. Các em sống nền nếp và rất tôn trọng các nội 

quy, quy định của địa phương và đặc biệt không bao giờ vi phạm vào các điều 

quy ước, hương ước của thôn bản, thực hiện nghiêm túc các điều cấm kị trong 

nghi lễ của tộc người mình (không chặt cây, vặt lá hay bẻ cành trong dịp lễ cúng 

rừng; không vào nhà khi có lá (cành cây) treo (cắm) ở cửa; không trộm, cắp...). 

Các em rất thật thà, ngay thẳng; dũng cảm; tự tôn và tự trọng trong cuộc sống. 

Các em HS được cha mẹ rất thương yêu, cha mẹ người Mông  hầu như không 

đánh con cái, trong gia đình rất bình đẳng, các con được tự do nói suy nghĩ của 

mình và được coi trọng như nhau. Điểm thuận lợi lớn mà HS các dân tộc khác 

có ít hơn là sự quan tâm, chia sẻ hàng ngày của cha mẹ, anh, chị em và cộng 

đồng đối với việc học hành của con em. Nhiều bà mẹ Mông đến tận trường 

xem con em mình học. Các bậc cha mẹ, hay cộng đồng người Mông sẵn sàng 

tham gia vào việc rèn luyện con cái, hoặc giúp đỡ nhà trường như: hiến đất để 

xây trường học, góp sức lao động tu bổ trường lớp, làm đường, đóng bàn  ghế, 

bảng gỗ cho HS; giúp nhà trường vận động HS đi học. Nhiều bậc phụ huynh 
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còn đến trường dạy các em múa hát, thêu thùa, may vá, dạy võ; nấu ăn cho HS 

bán trú không lấy tiền công; hỗ trợ thày cô giáo trong việc dạy TV cho con em 

mình. Những gì không biết thì các em được người lớn tuổi, các anh chị trong 

gia đình chỉ bảo. Điều này tạo nên ở các em sự trưởng thành nhanh trong cuộc 

sống, các em ngoan ngoãn, có thái độ biết quý trọng và lễ phép với người lớn 

tuổi, song cũng dễ tự ái, lòng tự trọng cao. Các em dám chủ động đề xuất ý 

kiến, mạnh dạn khi thể hiện cảm xúc, có nhận thức về bản thân, giới tính, 

muốn được thể hiện bản thân. Đời sống tinh thần, tình cảm của các em phong 

phú, các em sống có trách nhiệm với thế giới thiên nhiên và con người. Những 

đặc điểm xã hội đã chỉ ra những ưu điểm chứng tỏ HS DTM yêu thích và biết 

cảm nhận cái đẹp từ bên ngoài, yêu thích hoạt động, kiên trì trong công việc, 

sống có trách nhiệm và giàu tình cảm…Đây là những điểm rất thuận lợi cho 

việc giao nhiệm vụ QS ở nhà để RLKNQS và bày tỏ thái độ, tình cảm khi QS 

của các em HS lớp 5 DTM. 

Như vậy, các đặc điểm được trình bày ở trên đã chỉ ra những điểm khác 

biệt, vừa là ưu thế, đồng thời cũng là những hạn chế của các em HS lớp 5 DTM. 

Vưgotxki  chỉ ra rằng “dạy học chỉ tốt khi nó đi trước sự phát triển”, do đó mỗi 

GV cần hiểu kĩ về HS để thấy được trình độ hiện thời của các em, đồng thời 

thấy được “vùng phát triển gần nhất” của các em để hướng dẫn các em tiến hành 

các hoạt động rèn luyện nhằm “khêu gợi hàng loạt các chức năng đang ở giai 

đoạn chín muồi, nằm trong vùng phát triển gần nhất” [117, tr45], giúp các em 

lĩnh hội được những khái niệm khoa học để phục vụ việc học tập và sinh sống, 

xóa tan những suy nghĩ chưa tích cực về HS DTM vẫn tồn tại trước đây.  

2.3. Khảo sát thực trạng rèn luyện kĩ năng quan sát cho học sinh lớp 5 

dân tộc Mông trong dạy học văn miêu tả  

2.3.1. Mục đích, quy mô, khách thể và địa bàn khảo sát 

2.3.1.1. Mục đích khảo sát 

Tổ chức điều tra nhằm thu thập, tìm kiếm, phân tích thông tin để có những 
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đánh giá chính xác về thực trạng KNQS và thực trạng về RL KNQS cho HS lớp 5 

DTM trong dạy học VMT trong phân môn TLV ở một số trường TH. Trên cơ sở 

thực trạng KNQS của HS lớp 5 DTM, chúng tôi xác định những KNQS cần thiết 

phải rèn luyện cho các em, đồng thời xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 

RLKNQS của các em, từ đó đề xuất các biện pháp phù hợp, tác động đến việc thực 

hiện RLKNQS cho đối tượng HS này trong dạy học VMT. 

2.3.1.2. Quy mô, khách thể và địa bàn khảo sát 

- Khảo sát được tiến hành trên 638 HS tại 16 trường TH thuộc 4 huyện của 

tỉnh Lào Cai. Đó là các trường có 100% HS là người DTM, các em đang sinh sống 

và học tập tại các huyện Mường Khương, Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai. 

- Khách thể khảo sát gồm 150 người (trong đó 50 CBQL và 100 GV dạy lớp 5). 

2.3.2. Nội dung khảo sát  

Chúng tôi quan tâm đến các nội dung sau: 

2.3.2.1. Nhận thức về RLKNQS cho học sinh lớp 5 dân tộc Mông 

Chúng tôi dùng bảng hỏi để khảo sát. Nội dung khảo sát gồm các nội dung: 

- Nhận thức và quan niệm của CBQL, GV về KNQS và RLKNQS cho HS 

lớp 5 DTM; Đánh giá về KNQS của HS DTM. 

- Thái độ của CBQL, GV về sự cần thiết, về vai trò, tầm quan trọng của 

hoạt động RLKNQS cho HS lớp 5 DTM.  

- Việc lựa chọn những KNQS phù hợp để rèn luyện cho HS. 

- Những phương pháp, hình thức tổ chức  phù hợp để RLKNQS cho HS. 

- Những khó khăn mà nhà trường và GV gặp phải khi tổ chức RLKNQS 

cho HS. 

 - Những kinh nghiệm của CBQL, GV trong việc RLKNQS cho HS. 

2.3.2.2. Thực trạng rèn luyện kĩ năng quan sát trong các môn học 

Chúng tôi trao đổi, đàm thoại với GV, CBQL về việc RLKNQS trong các 

môn học khác. 
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2.3.2.3. Thực trạng dạy học văn miêu tả ở lớp 5 

- Chúng tôi điều tra việc nắm vững đặc điểm, phẩm chất HS DTM của GV 

khi tham gia giảng dạy cho các em như: về tâm sinh lí, đặc điểm nhận thức, sức 

khỏe, ngôn ngữ… 

- Dự giờ TLV của GV, khảo sát hiệu quả tiết dạy qua việc đánh giá, nhận 

xét bài viết của HS. 

- Trao đổi, đàm thoại với GV về nội dung, phương pháp và các hình thức 

dạy học VMT cho HS. 

2.2.3.4. Thực trạng rèn luyện kĩ năng quan sát cho học sinh lớp 5 dân tộc 

Mông trong dạy học văn miêu tả 

- Chúng tôi điều tra thực trạng việc RLKNQS cho HS thông qua phiếu hỏi 

(phụ lục 1). 

2.3.3. Phương pháp và kĩ thuật tiến hành 

2.3.3.1. Bảng hỏi cán bộ quản lý, giáo viên 

Bảng hỏi dùng để thu thập thông tin, đánh giá từ phía CBQL, GV về  đặc 

điểm tâm sinh lí HS DTM, KNQS hiện có của các em và  thực trạng RLKNQS 

cho HS lớp 5 DTM. Chúng tôi thiết kế phiếu điều tra và tiến hành khảo sát trực 

tiếp trên GV và CBQL. 

2.3.3.2. Quan sát, dự giờ, phỏng vấn và đàm thoại 

Phương pháp QS, dự giờ  được chúng tôi sử dụng nhằm tìm hiểu về nội 

dung, phương pháp và hình thức dạy học VMT của GV, qua đó nhận biết được 

các biểu hiện KN QS của HS thông qua giờ học và khả năng của VMT trong 

việc RLKNQS cho HS. 

Phương pháp phỏng vấn, đàm thoại được sử dụng để khai thác các thông tin 

bổ sung cho bảng hỏi và QS, xác định rõ hơn những biểu hiện của KNQS, KN 

nhận thức, KN tự giải quyết vấn đề của HS, đồng thời khai thác sâu các yếu tố 

ảnh hưởng đến KNQS và RLKNQS cho HS lớp 5 DTM ở Lào Cai. 
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2.3.3.3. Nghiên cứu trường hợp 

Chúng tôi tiến hành QS, phỏng vấn trực tiếp 20 HS và khảo sát kết quả học 

và làm VMT của 10 HS ở hai trường PTDT Bán trú TH xã  Lử Thẩn và PTDT 

Bán trú TH xã Sán Chải 1. 

2.3.3.4. Xử lí số liệu bằng phần mềm thống kê 

Sử dụng phần mềm Excel để xử lí kết quả khảo sát. 

2.3.4. Kết quả khảo sát 

2.3.4.1.Thực trạng về rèn luyện kĩ năng quan sát trong văn miêu tả của 

giáo viên  và học sinh lớp 5 dân tộc Mông  

a. Thực trạng nhận thức về RLKNQS, việc RLKNQS cho HS trong dạy học 

VMT của GV, CBQL 

*Quan niệm về KNQS và RLKNQS 

Việc tìm hiểu nhận thức của GV, CBQL về vai trò quan trọng của KNQS, 

RLKNQS giúp chúng tôi nhận biết được quan điểm và cách hiểu của GV, 

CBQL về bản chất của KNQS và khái niệm KNQS, RLKNQS để nhận xét xem 

việc hiểu như vậy là đúng hay chưa đúng, chúng tôi thu được kết quả như sau: 

Số GV, CBQL đã có nhận thức đúng về KNQS chưa nhiều. Vẫn có những 

cách hiểu chưa đúng về KNQS. Có GV, CBQL cho rằng “KNQS là những phẩm 

chất và năng lực của con người”. Một số GV, CBQL nhầm lẫn giữa KNQS với 

các kĩ năng tồn tại cơ bản của con người. Sự đánh lừa từ vỏ bề ngoài của ngôn 

ngữ và thói quen vốn đã ăn sâu trong tiềm thức của một bộ phận không nhỏ GV, 

CBQL về QS, cho rằng QS là “nhìn” là “ngắm nhìn” hay là “nhìn rõ” về một 

người hay một vật nào đó. Cho nên, đại đa số các thầy/cô giáo lựa chọn đưa ra 

quan niệm chưa chính xác về KNQS. Từ cách quan niệm như trên sẽ dẫn đến 

việc rèn luyện hay dạy học dễ bị chệch hướng. Sự hiểu biết của GV, CBQL về 

RLKNQS được thể hiện ở bảng dưới đây. 

 



 61 

Bảng 2.2. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về rèn luyện kĩ năng quan sát 

TT Nội dung SL % 

1 

RLKNQS cho HS là  hình thành, rèn luyện hoặc thay đổi 

các hành vi QS của các em theo hướng tích cực, dựa 

trên cơ sở giúp HS có tri thức, giá trị, thái độ và KN 

phù hợp đáp ứng được những yêu cầu của cuộc sống 

hiện đại. 

34/150 23 

2 

RLKNQS cho HS là giúp các em mở rộng vốn từ và vốn 

hiểu biết, vốn sống góp phần làm tăng khả năng giao 

tiếp bằng TV cho các em. 

55/150 37 

3 

RLKNQS cho HS là giúp các em có được những KN để 

mở rộng các mối quan hệ xã hội, góp phần làm tăng chỉ 

số thông minh cho HS. 

38/150 25 

4 Ý kiến khác 23 15 

 

Kết quả tổng hợp cho thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau về RLKNQS. 

Sự hiểu biết về RLKNQS chưa thống nhất, chưa được hiểu đúng. Nhiều GV, 

CBQL cho rằng RLKNQS mang lại vốn từ và làm tăng khả năng giao tiếp 

bằng TV cho HS lớp 5 DTM (37%). Có ý kiến khác cho rằng RLKNQS là 

giúp cho các em có ý thức trong QS, biết trình tự trong QS hay biết cách giữ 

gìn đối tượng MT khi QS. 

Như vậy, phần nhiều GV, CBQL có nhận thức chưa đúng về KNQS, 

RLKNQS, điều này gây ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức hoạt động cũng như 

chất lượng RLKNQS cho các em HS DTM ở Lào Cai. 

* Nhận thức về mức độ cần thiết và vai trò của RLKNQS đối với HS lớp 

5 DTM ở Lào Cai 

Khi được hỏi nhận thức về mức độ cần thiết của RLKNQS thông qua 

hoạt động dạy VMT, chúng tôi nhận thấy hầu hết GV đều đưa ra ý kiến là rất 
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cần thiết. Như vậy hầu hết các GV đã nhận thức được tầm quan trọng của 

việc RLKNQS thông qua hoạt động làm VMT cho HS lớp 5 DTM. Nhận thức 

về vai trò của RLKNQS được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.3. Nhận thức về vai trò của rèn luyện kĩ năng quan sát 

TT Nội dung SL % 

1 
Cung cấp vốn sống, vốn hiểu biết về tự nhiên, xã hội và 

con người 
18 36 

2 
Phát triển vốn từ TV, tăng khả năng giao tiếp và năng lực 

giao tiếp cho HS 
15 30 

3 Góp phần phát triển KN sống 12 24 

4 Hình thành nhân cách con người Việt Nam 5 10 

5 Ý kiến khác 0 0 

 

Nhận thức của CBQL về vai trò của RLKNQS còn dàn trải, nhiều ý kiến 

thiên về kết quả của việc dạy học nhằm cung cấp tri thức văn hóa cho HS (66%) 

hơn là kết quả của việc rèn KN và năng lực, có 5 CBQL cho rằng hoạt động 

RLKNQS giúp hình thành nhân cách con người Việt Nam. Đây cũng là trở ngại 

cần lưu ý khi thực hiện RLKNQS cho HS. 

*Nhận thức của GV, CBQL về bản chất của hoạt động RLKNQS qua VMT 

 Khi GV có nhận thức đúng đắn về bản chất của hoạt động RLKNQS qua 

VMT, GV sẽ tổ chức được hiệu quả các hoạt động này tại nhà trường. Vì vậy, 

chúng tôi đưa nội dung này vào phiếu khảo sát để tìm hiểu. Khi thống kê kết 

quả, chúng tôi thu được số liệu như sau: 
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Bảng 2.4. Nhận thức về bản chất của hoạt động rèn luyện kĩ năng  

quan sát qua văn miêu tả  

TT Nội dung SL % 

1 
Là tổ chức song song RLKNQS trong thời gian dạy 

VMT trên lớp cho HS. 
0 0 

2 
Là tích hợp mục tiêu, nội dung của RLKNQS với mục 

tiêu, nội dung của hoạt động dạy VMT. 
65 43,3 

3 

Là việc tổ chức lồng ghép hoạt động RLKNQS với 

hoạt động dạy VMT với nhau thành một hoạt động 

chung. 

60 40 

4 Thực chất hai hoạt động đó là một. 25 16,6 

  

Qua bảng số liệu trên ta thấy đa phần GV vẫn chưa có sự thống nhất và 

nhận thức đúng đắn về bản chất của hoạt động RLKNQS thông qua dạy VMT. 

Bản chất của hoạt động này là tích hợp QS trong dạy VMT (bao gồm tích hợp cả 

về mục tiêu, nội dung, hình thức thực hiện để đạt được mục đích chung của 

RLKNQS và day VMT), tuy nhiên chỉ có 43,3% GV nhận thức đúng bản chất. 

Con số này là chưa lớn so với nhu cầu về hiệu quả của hoạt động RLKNQS 

thông qua dạy VMT. 

Nhiều ý kiến thiên về việc RLKNQS thực chất là hoạt động lồng ghép, tức 

là thông qua dạy VMT thì dạy thêm cho HS KN QS. Đây là cách hiểu chưa  thật 

đúng về bản chất của hoạt động này (chiếm 40%). Số  GV cho rằng hai hoạt 

động đó là một (chiếm 16,6%). 

*Nhận thức của GV, CBQL về mục đích của RLKNQS qua VMT 
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Bảng 2.5. Nhận thức về mục đích của của rèn luyện kĩ năng 

 quan sát qua văn miêu tả  

TT Mục đích SL % 

1 Nâng cao năng lực ngôn ngữ cho HS DTM. 22 14,7 

2 
Để thực hiện mục tiêu lồng ghép RLKNQS vào môn TV 

và thông qua hoạt động dạy VMT. 
21 14,6 

3 
Giúp HS vừa rèn luyện được KNQS, các KNS khác 

nhau vừa hoàn thành nhiệm vụ học tập nội dung VMT. 
37 11,3 

4 
Thực hiện nhiệm vụ rèn luyện do trường và ngành giáo 

dục đề ra. 
40 26,6 

  

Bảng số liệu trên cho thấy phần lớn GV đã nhận thức đúng về quan điểm 

tích hợp RLKNQS thông qua VMT (chiếm 60%) là thực hiện kép nhiều mục 

tiêu, vừa hình thành các kỹ năng đa dạng, vừa hoàn thành nội dung học tập 

VMT, đồng thời rút ngắn được thời gian, giảm bớt công sức trong việc 

RLKNQS và nâng cao chất lượng học VMT cho HS. 

Bên cạnh đó vẫn còn một phần không nhỏ các GV chưa nhận thức  trọn vẹn 

về mục đích của RLKNQS thông qua dạy VMT. Có GV cho rằng RLKNQS để 

giúp HS phát triển ngôn ngữ, nâng cao khả năng nói và viết TV. Điều này không 

sai nhưng chưa phản ánh đúng và đầy đủ bản chất và mục đích chính của hoạt 

động tích hợp trong dạy học. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến 

GV chưa thực sự tổ chức hiệu quả hoạt động này. 

* Tổng hợp nhận thức của GV, CBQL về RLKNQS trong dạy học VMT 

được thể hiện trong biểu đồ sau: 
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Hình 2.1. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về rèn luyện kĩ năng quan sát 

trong dạy học văn miêu tả 5 

Sở dĩ có tình trạng nêu trên là do đa số GV, CBQL đều chưa được tiếp cận 

hoặc làm quen với khái niệm KNQS, RLKNQS cho nên họ chưa có nhận thức 

đúng đắn về hoạt động này. Tại các nhà trường, nội dung này chưa được đề cập 

tới trong giảng dạy hay trong sinh hoạt chuyên môn. Đa số các nhà trường đều 

không có tài liệu tham khảo, không được tham gia tập huấn về RLKNQS. 

Tại câu số 7 chúng tôi nhận được sự đồng thuận của GV, CBQL của các 

nhà trường về việc hình thành và rèn luyện các KNQS cho HS. Tất cả đều cho 

rằng các KNQS bộ phận mà chúng tôi liệt kê đều rất cần thiết đối với HS, các 

KN này đều có tác dụng nhất định trong việc giúp HS làm VMT. 

b. Thực trạng tổ chức, thực hiện hoạt động RLKNQS trong dạy học VMT 

* Phương pháp thực hiện hoạt động RLKNQS trong dạy học  VMT 

  Mức độ phù hợp khi sử dụng các phương pháp để RLKNQS cho HS được 

đa số GV, CBQL nhận thức và đánh giá đúng. Nhiều thầy cô cho rằng việc sử 

dụng thường xuyên các phương pháp dạy học hiện đại (Phương pháp đóng vai, 

Phương pháp trò chơi, Phương pháp dạy học hợp tác, Phương pháp thảo luận 
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nhóm...) là rất phù hợp và hiệu quả. Đây là căn cứ để chúng tôi thiết kế và tổ 

chức hoạt động RLKNQS cho HS trong dạy VMT. 

Trong dạy học VMT chúng tôi có liệt kê các nội dung dạy học để xin ý kiến 

GV, CBQL để nhằm khảo sát kết quả của hoạt động QS trong dạy VMT. Kết 

quả thu được như sau: số GV, CBQL đã tổ chức RLKNQS qua VMT chưa 

nhiều, nội dung RLKNQS chưa đầy đủ trong các loại hình tiết học, phần lớn 

thực hiện ở mức độ sơ sài, hoặc không thực hiện nội dung này trong toàn bộ các 

tiết dạy. Đây là nguyên  nhân chủ yếu dẫn đến chất lượng học VMT của HS hiện 

nay chưa đạt mục tiêu đề ra. 

c. Thực trạng về kết quả RLKNQS trong dạy học VMT cho HS lớp 5 DTM ở 

Lào Cai. 

Việc tìm hiểu thực trạng KNQS của HS lớp 5 DTM ở Lào Cai được thực 

hiện theo hai con đường: (1) Sử dụng câu hỏi trong phiếu điều tra để lấy ý kiến 

đánh giá của các GV và CBQL ở TH đã và đang công tác tại Lào Cai, nơi có 

nhiều HS lớp 5 DTM; (2) QS trực tiếp quá trình học tập, sinh hoạt của HS lớp 5 

DTM qua dự giờ thăm lớp tại một số trường TH trên địa bàn các huyện thuộc 

tỉnh Lào Cai. Kết quả đánh giá thực trạng như sau: 

*Hứng thú tham gia vào hoạt động rèn luyện KNQS 

Để tìm hiểu hứng thú của HS khi tham gia RLKNQS qua hoạt động học 

VMT, chúng tôi đã đưa ra câu hỏi: “Em có thích tham gia vào các hoạt động QS 

ở lớp, ở trường mình không?” để hỏi 150 HS. Kết quả thu được như sau: 

Bảng 2.6. Hứng thú của học sinh trong hoạt động rèn luyện kĩ năng 

quan sát trong dạy học văn miêu tả  

TT Nội dung SL % 

1 Thích 46 28.4 

2 Bình thường 87 53.7 

3 Không thích 29 17.9 
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Đa phần HS cảm thấy bình thường khi tham gia RLKNQS trong dạy học 

VMT (chiếm 53,7%), có 28.4% HS cảm thấy hứng thú với hoạt động này và có 

tới 17,9% HS không thích tham gia hoạt động này. Khi chúng tôi tiến hành 

phỏng vấn thêm thì HS trả lời như sau: “Em không biết QS như thế nào nên 

không thích” hay “em nhìn nhưng không thấy gì nên không thích” (HS Sùng 

Thị Cú - 5A, TH Nàn Sán), hay “Em nhìn thấy nhưng không biết nói thế nào cô 

ạ”(HS Giàng Thị Pà - lớp 5A, TH Lử Thẩn). Qua đó có thể khẳng định HS chưa 

thực sự hứng thú với các hoạt động RLKNQS thông qua dạy học VMT trong 

trường học. 

*Các KNQS mà HS đang có 

Để tìm hiểu thêm nhu cầu hình thành và rèn luyện các KNQS của các 

em, chúng tôi sử đụng một số câu hỏi mở, mang tính chất gợi ý, để các em 

bày tỏ mong muốn của các em về việc RLKNQS như: “Em muốn có được KN 

QS nào trong giờ học VMT ?” hay “Nếu cho em chọn, em sẽ chọn KNQS nào 

để học trong tiết học VMT ?”. Kết quả chúng tôi thu được chủ yếu là các KN 

quan trọng đối với HS như: KN sử dụng các giác quan; KN lựa chọn trình tự 

QS; Kỹ năng khám phá, phát hiện cái mới khi QS; KN  ghi chép  trong QS; 

KN nhập vai, hóa thân, trải nghiệm khi QS; KN bày tỏ tình cảm, thái độ, quan 

điểm  trong QS. 

Chúng tôi  khảo  sát  kết quả của hoạt động QS trong các nhà trường qua 

phiếu hỏi thì nhận được những nhận định về kết quả QS như sau: 
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Bảng 2.7. Tổng hợp kết quả đánh giá các kĩ năng quan sát 

của học sinh lớp 5 dân tộc Mông tỉnh Lào Cai 

STT Các KN QS 

Mức độ thực hiện 

Thành 

thục 

Làm 

đƣợc 

Làm 

có trợ 

giúp 

Còn 

lúng 

túng 

Chƣa 

làm 

đƣợc 

1 

KN thiết 

kế và thực 

hiện hoạt 

động QS 

  

KN xác định mục tiêu 0 0 0 13 137 

2 
Sử dụng các giác quan trong 

QS 
0 22 38 46 44 

3 KN lựa chọn trình tự QS 0 0 0 22 128 

4 KN chăm chú lắng nghe 0 36 32 11 71 

5 KN nhìn kĩ, chú ý, say sưa 0 33 48 21 42 

6 KN tìm tòi, phát hiện bản 

chất và cái hay, cái mới lạ  
0 0 0 0 150 

7 Nhập vai, hóa thân, trải 

nghiệm khi QS 
0 0 0 0 150 

8 
KN lưu 

giữ kết 

quả QS  

Ghi chép trong QS 0 0 17 39 93 

9 KN xử lí, 

phân tích 

sắp xếp 

kết quả 

QS 

 

KN tái hiện, mô tả  0 0 15 32 103 

10 
KN chuyển kết quả QS 

thành lời nói, đoạn văn, bài 

văn  

0 2 18 33 97 

11 KN trình bày, phản biện 

trong QS  
0 24 31 33 62 

12 KN đánh 

giá, lựa 

chọn, sử 

dụng kết 

quả QS 

 

Bày tỏ tình cảm, quan điểm, 

thái độ 
0 0 0 0 150 

 

13 
KN lựa chọn kết quả và ra 

quyết định sau QS 
0 0 0 0 150 

 

Bảng trên cho thấy, đại đa số biểu hiện KNQS của HS lớp 5 DTM rơi 

vào khoảng thực hiện còn lúng túng và chưa thực hiện được. Các KN thành 

phần được thể hiện không đồng đều: có KN HS thực hiện được, cũng có 
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những KN mà 100% GV và CBQL đánh giá là các em còn chưa thực hiện 

được (KN nhập vai, hóa thân, trải nghiệm khi QS, KN ra quyết định phù hợp 

sau QS; Bày tỏ tình cảm, quan điểm, thái độ  khi QS …) 

* Hiệu quả của việc thực hiện RLKNQS trong hoạt động dạy VMT  

Nhìn chung, hiệu quả của việc thực hiện RLKNQS thông qua hoạt động 

dạy VMT của các nhà trường được 100% các thầy/cô giáo tự đánh giá là 

chưa cao. 

Bên cạnh việc điều tra thực trạng bằng bảng câu hỏi đối với GV, chúng 

tôi còn tiến hành QS, giao tiếp trực tiếp với HS và ghi biên bản theo mẫu 

(phụ lục 03). Phần  lớn  những HS lớp 5 DTM mà  chúng  tôi  tiếp  xúc  lần  

đầu thường rất rụt rè và có thái độ ngại ngùng, muốn lẩn tránh, nhưng sau 2, 

3 lần tiếp xúc, làm quen và thể hiện sự thân mật, quan tâm (nói chuyện tâm 

tình, cùng  tham gia hoạt động học và chơi, làm việc chung) thì  thái độ của 

các em đã có những chuyển biến rõ rệt, các em có thái độ cởi  mở, chủ động  

hơn  khi  trả lời phỏng vấn, và mạnh dạn trình bày sự hiểu biết của mình về 

QS. Cùng với việc trò chuyện trực tiếp, chúng tôi còn tiến hành QS các hoạt 

động của HS trong giờ học, trong giờ ra chơi và trong các hoạt động sinh 

hoạt tại trường (phụ lục 04). Kết quả QS cho thấy: trong giờ học, HS thường 

ít được tham gia vào QS. Khi được yêu cầu QS các tác phẩm, đoạn trích hay 

tranh ảnh, các em thường đọc hay QS một mình với  thái độ không hứng thú, 

không chủ động trao đổi hay giơ tay xin phát biểu ý kiến để trình bày kết 

quả đã QS được. Khi GV tổ chức cho HS làm việc nhóm, các em không có 

KN QS theo nhóm, không biết ghi chép kết quả theo trình tự QS, không khí 

giờ học cũng không sôi nổi, không có sự tranh luận, bàn bạc nhiều giữa các 

cá nhân HS về đối tượng QS hay kết quả QS. Trong giờ ra chơi và trong các 

hoạt động sinh hoạt chung ngoài giờ học, HS có sự cởi mở, chủ động, sôi nổi 

và rất đoàn kết. Tình hình khác hẳn khi các em QS hay thể hiện, tranh luận về 
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kết quả QS. Điều này cho thấy, khi HS lớp 5 DTM được tự do, không có cảm 

giác bị giám sát, bị đánh giá của GV thì các em trở nên hồn nhiên, mạnh dạn 

hơn. Chính vì vậy, trong các giờ học RLKNQS, GV nên thân thiện, tạo bầu 

không khí học tập sôi nổi, gần gũi, tránh gây áp lực cho HS. 

Ở nội dung phỏng vấn sâu với 20 HS lớp 5 (phụ lục 02) với các câu hỏi: 

“Điểm mạnh trong QS của em là gì?” (6/20 HS trả lời được nhưng chưa rõ 

ràng, chiếm 30%, còn lại 14/20 HS chỉ cười và không nói gì hoặc trả lời 

“không biết”, chiếm 70%), “Điểm yếu của em trong QS là gì?” (6/20 HS trả 

lời được nhưng câu trả lời còn đơn giản, chưa cụ thể, chiếm 30%, còn lại 

70% không trả lời được); “Em học VMT để làm gì?” (7/20 HS trả lời là để 

biết viết bài VMT chiếm 35%, 3/20 HS trả lời là để có kiến thức chiếm 15%, 

còn  lại 50% HS trả  lời đơn giản là để học hoặc không  trả  lời được); “Nếu 

được ước một điều gì đó về khả năng QS, em sẽ ước điều gì?”(4/20 HS nói 

ra rõ ràng ước muốn của mình và giải thích lý do, ví dụ: em ước có đôi mắt 

của vị thần để có thể nhìn xuyên thấu mọi vật... chiếm 20%; 8/20 HS nói ra 

được mong ước của mình nhưng không giải thích được lý do, chiếm 40%; 

còn lại 8/20 HS chỉ cười và lắc đầu, chiếm 40%). Điều này cho thấy giữa ý 

kiến đánh giá của GV và kết quả QS, phỏng vấn sâu HS có sự tương đồng. 

2.3.4.2. Thực trạng dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 5 dân tộc Mông 

a. Việc sử dụng các phương pháp và hình thức dạy học trong các tiết 

dạy VMT 

Qua việc dự giờ thăm lớp, trao đổi với GV giảng dạy, kết hợp với việc 

đọc hồ sơ dạy học của GV, chúng tôi nhận thấy đa số GV thực hiện dạy 

VMT theo đúng chương trình, SGK. 100% GV được hỏi đều soạn giáo án và 

thực hiện đúng tiến trình dạy học như sách giáo viên biên soạn. Về cơ bản, 

GV dạy VMT theo phương pháp làm mẫu. Ít GV dạy học theo nhu cầu nhận 
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thức của HS. Các phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại hầu như không 

được sử dụng trong các tiết dạy. Hình thức dạy học chủ yếu là nhóm (thường diễn ra 

ở đầu các tiết học để tìm ra kiến thức mới) và hoạt động cá nhân để tạo lập văn bản ở 

nửa cuối của tiết học. Do nhận thức về vai trò của QS chưa cao nên hầu như GV 

chưa chú ý đến việc RLKNQS trong các tiết dạy, chưa giúp HS có được cách thức 

QS để phục vụ cho việc học VMT. Thực trạng dạy học như trên ảnh hưởng không 

nhỏ đến chất lượng học VMT của HS. 

b. Kết quả bài làm VMT của HS lớp 5 DTM 

Việc khảo sát kết quả học tập làm VMT của HS lớp 5 DTM được thực 

hiện với 638 HS lớp 5. Việc khảo sát chất lượng viết VMT được thực hiện 

sau khi kết thúc giờ dự. Chúng tôi nhận thấy có hiện tượng đa số các bài viết 

của HS trong một lớp giống như nhau. Vì vậy, chúng tôi tiến hành khảo sát 

lần hai với yêu cầu mỗi HS MT đối tượng mới (do các em lựa chọn), khác 

với mẫu đã học, bài văn giao cho GV chấm, kết quả  thu được như sau:  

  



 72 

Bảng 2.8. Kết quả thống kê chất lƣợng bài văn miêu tả 

TT 

 

TRƢỜNG 

 

Xã 
TS 

HS 

Điểm 

Giỏi Khá T.bình Kém 

SL % SL % SL % SL % 

1 
PTDT bán trú 

TH xã Cán Cấu 
Cán Cấu  58   7 12.1 27 46.55 24 41.38 

2 
PTDT Bán trú 

TH xã Lử Thẩn 
Lử Thẩn  31   4 12.9 15 48.39 12 38.71 

3 

PTDT Bán trú 

TH xã Sán 

Chải 1 

Sán Chải  58   7 12.1 26 44.83 23 39.66 

4 

PTDT Bán trú 

TH xã Sán 

Chải 2 

Sán Chải  31   3 9.7 17 54.84 11 35.48 

5 
PTDT bán trú 

TH xã Nàn Sán 

Nàn Sán- 

Si Ma Cai 
48   7 14.6 20 41.67 21 43.75 

6 

PTDT bán trú 

TH xã Quan 

Thần Sán 

Quan 

Thần Sán 

 

43   6 14 24 55.81 13 30.23 

7 
TH Trung 

Lèng Hồ 

Trung 

Lèng Hồ  
25   4 16 14 56 7 28 

8 TH Dền Thàng 
Dền 

Thàng  
19   2 10.5 13 68.42 4 21.05 

9 TH Bản Phố Bản Phố  23   3 13 17 73.91 3 13.04 

10 

PTDT bán trú 

TH xã Thải 

Giàng Phố 

Thải 

Giàng 

Phố  

42 1 2.4 13 31 25 59.52 3 7.14 

11 
Hoàng Thu 

Phố 

Hoàng 

Thu Phố  
56   13 23.2 35 62.5 8 14.29 

12 
TH Lầu Thí 

Ngài 

Lầu Thí 

Ngài  
50 1 2 12 24 27 54 10 20 

13 
TH Tả Ngải 

Chồ 

Tả Ngải 

Chồ  
43   2 4.7 41 95.35  0 

14 TH Cao Sơn Cao Sơn  25   7 28 14 56 4 16 

15 TH Tả Thàng Tả Thàng  42   6 14.3 20 47.62 16 38.1 

16 TH Dìn Chin Dìn Chin  44   8 18.2 20 45.45 16 36.36 

 Cộng 16 638 2 0.3 104 16.3 355 55.6 175 27.4 



 73 

Bảng 2.9. Thống kê kết quả quan sát trong bài văn miêu tả  

Nội dung 
Có Không 

SL % SL % 

- Sử dụng KNQS để gọi được tên đối tượng 

được MT. 
496 58.4 354 41.65 

- Sử dụng KNQS để gọi được tên  các chi tiết, 

các bộ phận của đối tượng MT. 
354 41.6 496 58.35 

- Sử dụng KNQS để gọi được tên các từ ngữ 

chỉ hoạt động, trạng thái. 
251 29.5 599 70.47 

- Sử dụng KNQS để gọi được tên các từ ngữ 

chỉ đặc điểm, tính chất, hình dạng, màu sắc. 
173 20.4 677 79.65 

- Sử dụng KNQS để so sánh đối tượng với đối 

tượng khác. 
124 14.6 725 85.29 

- Sử dụng KNQS để nhân hóa đối tượng thành 

đối tượng khác . 
97 11.4 753 88.59 

- Sử dụng KNQS để có được những nhận xét 

hồn nhiên, ngây thơ thích thú. 
65 7.6 785 92.35 

- Sử dụng KNQS để biểu lộ tình cảm, cảm 

xúc. 
106 12.5 744 87.53 

 

Kết quả thống kê từ phiếu khảo sát, chúng tôi thấy các ý kiến của GV cũng 

thiên về nhận định đa số HS học VMT ở mức trung bình và rất không tốt, ít GV 

cho rằng HS học tốt hay rất tốt VMT.  Phân tích kết quả khảo sát và phân tích sâu 

10 bài văn của HS, chúng tôi nhận thấy kết quả làm văn của các em chưa đạt yêu 

cầu chung, chưa phản ánh được kết quả nhận thức của bản thân. Tỉ lệ HS có điểm 

trung bình, điểm yếu còn nhiều. Bài làm của các em nổi lên một số vấn đề sau đây: 

- Nhiều HS không biết viết VMT, không biết cách QS để thu lượm kiến 

thức phục vụ cho việc viết văn. Bài làm của các em thường chỉ là một đoạn văn 
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(khoảng 7-10 dòng), MT một vài nét về đối tượng, song rất sơ sài theo kiểu kể ra 

những điều các em nhớ được về đối tượng MT. 

- Bài viết của nhiều HS giống nhau. Các em không thoát ra khỏi mẫu để tự 

tả được đối tượng do mình lựa chọn mà hầu hết dựa vào bài mẫu do GV hướng 

dẫn ở trên lớp. Các bài viết chưa thể hiện được kết quả của sự QS tỉ mỉ, không 

MT được các nét tiêu biểu của đối tượng, không có cách nhìn mới lạ và độc đáo 

về đối tượng. 

- Bài viết của các em thường không có từ xưng hô (không biết viết văn cho 

ai đọc, viết để làm gì…) nên các câu văn rời rạc thiếu chủ ngữ, không có sự liên 

kết với nhau, nhiều câu văn lủng củng, không rõ ý. 

- HS không biểu lộ tình cảm trong bài văn. Các em hầu như không biết 

dùng các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa để làm cho câu văn hay và 

sinh động. Bài văn tả mà như kể. Các bài văn chưa thể hiện được sự nhận thức 

về vai trò của đối tượng với đời sống của con người và trách nhiệm của người 

viết đối với đối tượng MT (tính rèn luyện không cao). 

- Bài viết của các em mắc nhiều lỗi diễn đạt, cách dùng từ, đặt câu, lỗi viết 

sai chính tả. 

- Nội dung bài văn chưa có sự kết nối với cuộc sống thực, chưa phản ánh rõ 

thực trạng của đối tượng trong cuộc sống. Các đối tượng MT vẫn là các đối 

tượng mẫu và không bộc lộ được kết quả rèn luyện trong các bài văn (HS chưa 

nhận ra được điều gì từ đối tượng, thực trạng ấy tốt hay xấu, cần cải tạo hay phải 

chăm sóc, giữ gìn…các em phải làm gì để đối tượng phát triển, tồn tại có ích 

cho con người…).Nói cách khác, HS chưa thể hiện sự tác động của việc học 

VMT đến sự phát triển nhân cách con người, giúp HS hình thành thói quen sống 

có trách nhiệm, biết tự khẳng định mình. 

2.3.4.3. Thực trạng rèn luyện kĩ năng quan sát trong dạy văn miêu tả  

a. Thực trạng triển khai các nội dung tổ chức RLKNQS trong hoạt động 

dạy VMT 
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Nội dung dạy học VMT ở trường TH được quy định cụ thể theo từng lớp 

với từng mạch nội dung nhất định. Chúng tôi tìm hiểu thực trạng triển khai các 

nội dung RLKNQS thông qua dạy VMT ở các trường TH trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai và kết quả thu được như sau: đa số GV đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc 

các nội dung về dạy học VMT, song một số GV cho rằng việc triển khai c òn sơ 

sài, mang tính hình thức, một số nhà trường chưa đầu tư và quan tâm một cách 

thích đáng cho việc dạy học VMT. Các nội dung RLKNQS qua VMT hầu như 

chưa được tổ chức thực hiện ở các nhà trường dẫn đến HS không có KNQS 

(theo thống kê thì 100% GV, CBQL đều tích vào ô lựa chọn “chưa triển khai” 

hoạt động RLKNQS cho HS trong các tiết dạy học VMT). Điều này cũng là 

nguyên nhân khiến cho hiệu quả RLKNQS chưa cao và không đồng đều. 

b. Thực trạng về cách RLKNQS cho HS lớp 5 DTM 

Để tìm hiểu nguồn tiếp nhận các KNQS của HS chúng tôi đã đưa ra câu hỏi 

“Các em được biết KN QS  bằng cách  nào?".  Kết quả thu được như sau: 

Bảng 2.10. Các cách tiếp nhận các kĩ năng quan sát của học sinh 

TT Các cách tiếp nhận thông tin Thứ tự 

1 Thông qua bài dạy của thầy cô trên lớp. 1 

2 Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (tivi, báo, đài, 

mạng internet). 

3 

3 Thông qua hoạt động rèn luyện ngoài giờ lên lớp ở trường. 2 

4 Thông qua hoạt động lao động tại gia đình, hoạt động tại thôn bản. 6 

5 Thông qua bố mẹ và người lớn. 4 

6 Thông qua bạn bè. 5 

  

Từ đó có thể thấy HS lớp 5 DTM chủ yếu được tiếp nhận các KNQS thông qua 

con đường rèn luyện trong nhà trường (thông qua bài dạy trên lớp ở nhà trường). 

Điều này cho thấy các thầy cô giáo ở trường TH cũng đã có ý thức trọng việc dạy 

QS cho HS và bước đầu HS đã đạt được hiệu quả nhất định về QS. 
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Tuy nhiên, nhận thức được bản chất của việc rèn luyện và hình thành các 

KNQS cần một quá trình lâu dài và đòi hỏi sự phối hợp của tất cả các lực lượng 

rèn luyện khác nhau (gia đình - nhà trường - cộng đồng xã hội). Do vậy cần tăng 

cường RLKNQS cho HS lớp 5 DTM qua các con đường khác nhau, vì hoạt động 

QS chỉ đạt được hiệu quả khi HS được thực hành trải nghiệm thường xuyên 

trong cuộc sống thực, được tiếp xúc trực tiếp với các con vật, đồ vật và thế giới 

tự nhiên. Có như vậy, quá trình RLKNQS mới mang lại hiệu quả như mong đợi. 

Quan điểm đổi mới trong dạy học TV của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ 

phải tích cực hóa hoạt động của HS và dạy học TV trong giao tiếp, bằng giao 

tiếp để phát triển vốn ngôn ngữ cho HS dân tộc, đồng  thời giúp các em học tốt 

môn TV và các môn học khác ở nhà trường. Tuy nhiên theo kết quả khảo sát 

được thì HS tiếp nhận KNQS qua con đường học tập ở trên lớp, trong lớp là 

chính, HS chưa được học KNQS thông qua các hoạt động giao tiếp gắn với các 

tình huống thực trong cuộc sống của HS. 

2.4. Đánh giá, nhận xét chung 

2.4.1. Những thuận lợi 

Nhìn chung các GV, CBQL tâm huyết với nghề, sẵn sàng thay đổi phương 

pháp dạy học và làm mọi việc nhằm nâng cao chất lượng dạy học VMT. 

Các thầy cô đều hiểu rõ về đối tượng HS mình đang giảng dạy và hiểu rõ 

những khó khăn từ phía HS. Các thầy cô yêu thương và tôn trọng HS, đều mong 

muốn các em được học tập và phát triển. 

Đa số GV nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của việc RLKNQS cho 

HS và mong muốn được thực hiện trong các giờ dạy. 

2.4.2. Những tồn tại, khó khăn 

Bên cạnh những thuận lợi cũng còn tồn tại nhiều khó khăn mà các GV, 

CBQL đã nêu ở trên. Song chúng tôi nhận thấy khó khăn nhất vẫn là nhận thức 

của các cấp quản lí về vấn đề QS.  
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Trong nỗ lực cải thiện về chất lượng học tập,  một số đơn vị đã áp dụng các 

biện pháp, các phương pháp rèn luyện nhưng chưa phù hợp, chưa  khoa học làm 

giảm đi khả năng phát triển TV của HS dân tộc, làm mất thời gian và thêm gánh 

nặng cho các em. 

 Thêm vào đó là khó khăn về điều kiện tự học, tự nâng cao trình độ chuyên 

môn của GV, khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị của các nhà trường để hỗ 

trợ GV thực hiện các phương pháp và kĩ thuật hiện đại trong dạy học và rèn 

luyện HS. Thiếu các tài liệu tham khảo về KNQS, RLKNQS, GV không được 

tập huấn để tiếp cận nội dung này. Nội dung này lại không có trong chương trình 

học hiện hành nên khó có thể thực hiện một cách đầy đủ và thường xuyên trong 

các tiết học. Không có thời gian để thực hành, rèn luyện các KNQS, sự ủng hộ, 

giúp đỡ của gia đình và địa phương chưa đủ và hiệu quả không cao (do cha mẹ 

HS hầu như không biết TV, điều kiện gia đình còn rất nhiều khó khăn). Các nhà 

trường thiếu thốn về cơ sở vật chất nên chưa chuẩn bị được các đối tượng thực 

để HS được QS, không gian rèn luyện chưa đảm bảo. Mặt khác, do hạn hẹp về 

kinh phí nên chưa có điều kiện tổ chức cho HS được QS ngoài thiên nhiêu hay 

tổ chức các buổi tham quan, dã ngoại để HS được QS, trải nghiệm hỗ trợ cho 

việc học VMT. Trình độ, khả năng tổ chức của GV còn nhiều hạn chế trong khi 

số lượng HS học trung bình, HS yếu còn quá đông, khả năng nhận thức của HS 

DTM còn nhiều hạn chế. 

 

Kết luận chƣơng 2 

 

2.1. Bản thân nội dung chương trình VMT ở TH đã chứa nội dung và yêu 

cầu của QS. Vì vậy, việc RLKNQS có thể thực hiện được trong các tiết dạy 

VMT cho HS lớp 5 DTM. 

2.2. Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy HS lớp 5 DTM có nhiều ưu điểm 

nhưng cũng còn nhiều hạn chế trong việc QS để học, để làm VMT. Vấn đề đặt 
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ra cả về nhận thức, cả về hành động thực tiễn là phải nâng khả năng QS tự 

nhiên, vốn có của HS thành QS có KN và phải rèn KNQS thường xuyên cho HS.    

2.3. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, một số GV, CBQL còn hạn chế trong 

nhận thức lí luận về RLKNQS. GV, CBQL hiểu rất rõ về các phương pháp dạy 

học hiện đại, song vấn đề RLKNQS  nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sắc. Việc 

tổ chức hoạt động RLKNQS cho HS chưa được thực hiện tại các trường TH. HS 

chưa được tiếp xúc với kiến thức QS, chưa được tổ chức thực hành, RLKNQS 

để phục vụ cho việc học tập và giao tiếp. 

2.3. Qua khảo sát thực tế chúng tôi nhận thấy chất lượng của hoạt động 

dạy VMT chưa cao, kết quả của các bài văn chưa đạt yêu cầu như mong đợi. 

Các trường TH còn gặp nhiều khó khăn về nội dung, chương trình, về cơ sở vật 

chất và các điều kiện khác để tổ chức hoạt động RLKNQS cho HS lớp 5 DTM. 

KNQS là KN nhận thức cơ bản mà con người nói chung và HS TH nói 

riêng cần có. Nó đặc biệt cần thiết đối với HS lớp 5 DTM trong việc phát triển 

vốn từ TV, vốn sống và cảm hứng để làm VMT. Vì vậy, cần phải có biện pháp 

phù hợp trong việc tổ chức RLKNQS cho HS lớp 5 DTM, giúp các em học tập 

tiến bộ và tự tin hòa nhập với cuộc sống hiện đại. 
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CHƢƠNG 3.  BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG QUAN SÁT CHO  

HỌC SINH  LỚP 5 DÂN TỘC MÔNG TRONG DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ 

 

Yêu cầu đổi mới trong dạy học hiện nay là đề cao vai trò của người học, đặt 

người học vào vị trí trung tâm, vì vậy mọi hoạt động dạy học đều hướng tới người 

học, đưa HS vào các hoạt động cụ thể, kích thích HS hoạt động tự giác, tích cực 

nhằm thành cho HS năng lực và các phẩm chất tương ứng. Như vậy, GV cần hiểu 

rõ HS muốn gì, thiếu gì để bổ sung và tạo môi trường thích hợp thông qua các dạng 

BT để HS tự thực hiện nhằm bù lấp những phần mà các em còn thiếu. Mặt khác, 

như đã trình bày ở trên, HS lớp 5 DTM rất cần được nâng hành vi QS tự nhiên 

thành QS có KN và được rèn KNQS thường xuyên để học tập và giao tiếp. Trong 

chương này, chúng tôi xây dựng một số biện pháp  RLKNQS được thực hiện trong 

các tiết học để GV hỗ trợ cho HS lớp 5 DTM có được KNQS phục vụ cho việc học 

TV nói chung và học VMT nói riêng. 

3.1. Xây dựng kĩ thuật thiết kế bài học tập làm văn miêu tả chứa nội dung 

rèn luyện kĩ năng quan sát 

3.1.1. Ý nghĩa của việc xây dựng kĩ thuật thiết kế bài học Tập làm văn 

miêu tả 

Việc xây dựng kĩ thuật thiết kế bài học tập làm VMT hướng vào RLKNQS 

mang lại cho người dạy một công cụ hữu hiệu để thiết kế các bài học một cách 

khoa học, tiên tiến, phù hợp với đối tượng HS, nhằm thực hiện tốt nhất hoạt 

động RLKNQS cho HS lớp 5 DTM trong khi học VMT. 

3.1.2. Nội dung kỹ thuật thiết kế bài học 

Các tài liệu nghiên cứu về phương pháp dạy học hiện đại của Đặng Thành 

Hưng [49], [50], [51], [52] đã phân tích kĩ thuật thiết kế bài học có vai trò vô 

cùng quan trọng trong dạy học hiện nay. Thiết kế bài học giúp GV định hình 

được những công việc của GV, HS và các điều kiện cần thiết để tiến hành một 

tiết học. 
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Để các tiết học TLV MT thành công thì GV cần có được kĩ thuật thiết kế bài 

học TLV MT,  bao gồm: 

- Xây dựng tiêu chí cụ thể cho bài học TLV MT. 

- Thiết kế mục tiêu, nội dung, phương pháp cho bài dạy VMT có tác dụng 

RLKNQS cho HS. 

- Thiết kế các hoạt động dạy - hoạt động học trong tiết học TLV MT cụ thể 

có nội dung RLKNQS. 

- Thiết kế môi trường học tập chứa các điều kiện QS. 

    Căn cứ vào đặc điểm của HS, nội dung bài học và các điều kiện thực tế, GV tiến 

hành thiết kế bài học cụ thể: 

 a. Thiết kế  mục tiêu: Mục tiêu bài học cần đảm bảo các nguyên tắc: 

- Bảo đảm tính toàn vẹn của bài học. 

- Bao quát đủ 3 lĩnh vực chung  của học tập (nhận thức, tình cảm và khả năng 

biểu đạt, năng lực hoạt động thực tiễn). 

- Các yếu tố trong mục tiêu được mô tả dưới hình thức những hành vi QS được. 

- Mục tiêu có chức năng chỉ đạo cho việc thiết kế những giai đoạn tiếp theo 

của bài học. 

 b. Thiết kế  nội dung học tập: GV cần xác định mục tiêu bài học sau đó thiết 

kế mục tiêu cụ thể theo định hướng phát triển năng lực. Lựa chọn, thiết kế nội dung 

học tập phù hợp dựa trên đặc điểm nhận thức, tâm sinh lí HS. Nội dung học tập 

được phản ánh trong chương trình, sách, học liệu...Nội dung học tập của bài học 

cần được mô tả và thiết kế theo các nguyên tắc: 

+ Nội dung cần thể hiện rõ bản chất, những đặc điểm của bài học: hình 

thức, cấu trúc, chức năng, đặc điểm,… 

+ Các nội dung cần được tổ chức theo một hệ thống logic với nhau. Những 

khái niệm thành phần cần nằm trong toàn thể mạng khái niệm chứa nó. 

+ Nội dung bài học cần gợi ra được cấu trúc, tính chất và cường độ của các 

hoạt động, và có thể thực hiện linh hoạt, trong hoàn cảnh phù hợp. 
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+ Các nội dung dạy học cần được thể hiện cụ thể bởi các từ chỉ hành động, 

mang tính chất đường dẫn, giúp người học có thể tự học để tự tìm ra được kiến 

thức mới cho bản thân. 

c. Thiết kế các hoạt động của người học (đây là hạt nhân trong thiết kế bài 

học), gồm các hoạt động sau: 

+ Hoạt động tìm tòi-phát hiện: để có thông tin, dữ kiện, sự kiện và bằng chứng 

cần thiết mà nghĩ mà cảm và hành động nhận thức. 

+ Hoạt động biến đổi-xử lí-phát triển: xử lí những thông tin, dữ kiện, sự kiện 

đã thu  được theo quan điểm, ý tưởng hay cung cách nào đó biến những thông tin, 

dữ kiện, sự kiện thành công cụ, sản phẩm. 

+ Hoạt động áp dụng-củng cố: là hoạt động thử nghiệm để kiểm tra độ tin cậy 

của các hành động vừa xử lí vừa để học KN chuyên biệt ứng với tri thức đó. 

+ Hoạt động đánh giá-điều chỉnh: rà soát lại toàn bộ quá trình và kết quả học 

tập, thu thập thông tin để điều chỉnh hoặc bổ sung hoạt động. 

d. Thiết kế các hoạt động của người dạy, bao gồm: các hoạt động lãnh đạo 

người học (định hướng, khuyến khích tư tưởng, tình cảm, nhu cầu của người học; 

thuyết phục, động viên, nâng đỡ người học; tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người 

học) và quản lí học tập (lập kế hoạch học tập, rèn luyện cho HS; tổ chức lớp học và 

các nguồn lực học tập; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, điều chỉnh quá trình, hành vi 

và môi trường học tập; đánh giá người học và việc học để ra quyết định về việc dạy 

học của mình). Những hoạt động dạy học được thực hiện thông qua nhiều biện 

pháp, kĩ thuật và phong cách sư phạm đa dạng có sự hỗ trợ của phương tiện, học 

liệu và bối cảnh dạy học cũng như kinh nghiệm và nghệ thuật giáo dục của GV. 

e. Thiết kế môi trường học tập: Môi trường học tập là môi trường chung của 

dạy học và học tập, thiết kế môi trường học tập là tạo ra điều kiện chung của dạy 

học trong đó ưu tiên cho các hoạt động của người học. 
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3.1.3. Cách thức tiến hành 

Trước khi tiến hành xây dựng thiết kế bài học TLV MT, GV cần xác định 

tiêu chí của bài dạy VMT có tác dụng RLKNQS làm căn cứ để thiết kế các bài 

học. Trên cơ sở các tiêu chí, tiến hành xây dựng kĩ thuật thiết kế từ mục tiêu đến 

quy trình tổ chức bài học hướng vào RLKNQS cho HS. 

3.1.3.1. Tiêu chí của bài dạy văn miêu tả có tác dụng rèn luyện kĩ năng 

quan sát 

a. Bài dạy có chứa đựng yêu cầu, nhiệm vụ QS 

Bài dạy TLV MT cần chứa một hay một vài nội dung QS để HS được 

khám phá, tìm hiểu nhằm hình thành kiến thức về QS. Nội dung QS có thể là các 

câu hỏi hoặc các yêu cầu chứa trong các BT. Trong bài học cần có các BT để HS 

nhận diện về lí thuyết và tham gia vào việc thực hành QS đối tượng miêu tả 

trong văn bản hoặc QS đối tượng  thực, song song với việc học và làm VMT. 

Ví dụ: Em hãy đọc bài văn “Mưa rào” và trả lời câu hỏi: Những dấu hiệu 

nào báo cơn mưa sắp đến? - Đây là BT không chứa yêu cầu QS (Luyện tập tả 

cảnh - SGK TV lớp 5, tập 1, trang 32). GV có thể điều chỉnh nội dung câu hỏi 

thành: Em hãy đọc bài văn “Mưa rào”, QS cảnh mưa và trả lời câu hỏi “Trong 

bài văn, em thấy có những dấu hiệu nào báo cơn mưa sắp đến?”.  

b. Đề bài TLV MT cần gắn với cuộc sống thực của HS DTM 

Nội dung dạy học VMT cần xuất phát từ đặc điểm nhận thức và gắn với đời 

sống, sinh hoạt của HS DTM. Các đối tượng QS phải hết sức gần gũi với HS có 

điều kiện thực hành QS ở lớp, ở trường cũng như ở nhà để tích lũy vốn hiểu biết 

và để làm VMT. Ví dụ: “Tả một ca sĩ đang biểu diễn” (SGK TV5, tập 2), là một 

nội dung dạy học cách xa với cuộc sống của HS DTM, các em khó có thể thực 

hiện được yêu cầu của BT này. Thay vào đó có thể yêu cầu HS “QS và MT chú 

bộ đội biên phòng đang đi tuần tra” hoặc “QS và MT bác trưởng thôn đang đi 

vận động HS đi học”… 
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c. Bài dạy cần mở ra môi trường để HS QS 

Mỗi bài dạy cần sử dụng đa dạng các phương pháp và kĩ thuật dạy học, tạo 

ra các sân chơi, mở ra một môi trường QS để các em dễ dàng thực hiện hoạt 

động QS và rèn luyện KNQS. Môi trường QS có thể tạo dựng ở trong lớp hoặc ở 

ngoài lớp học (ngoài vườn trường, ở gia đình hoặc các địa điểm tham quan, trải 

nghiệm…), HS có thể thực hiện theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm. 

d. Bài dạy tạo cơ hội để HS thể hiện KNQS 

Bài dạy cần được thiết kế dưới dạng các BT rèn luyện để HS được thực 

hành, trải nghiệm. Các BT này cần được tổ chức từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều 

để từng HS có thể trực tiếp tham gia vào hoạt động QS, độc lập QS một cách 

hiệu quả ở trường hoặc ở nhà. 

3.1.3.2. Kĩ thuật thiết kế bài dạy văn miêu tả hướng vào rèn luyện kĩ năng 

quan sát 

a. Thiết kế mục tiêu bài học 

Khi RLKNQS trở thành nội dung của bài học thì mục tiêu chung của bài học 

có chứa mục tiêu của việc RLKNQS. Mục tiêu bài học được xác định cần tuân 

thủ các quy tắc trình bày ở trên và thể hiện được mục tiêu kép: vừa đạt được mục 

tiêu về nhận thức, năng lực hoạt động thực tiễn, tình cảm và khả năng biểu cảm 

trong dạy VMT đồng thời thể hiện được mục tiêu RLKNQS cho HS lớp 5 DTM. 

Việc trình bày mục tiêu có thể thể hiện chung hoặc viết tách rời mục tiêu 

RLKNQS thành mục riêng. 

Ví dụ:  với tiết học Luyện tập tả cảnh (SGK TV5, tập 1, tr 14). 

1. Đọc bài văn “Buổi sớm trên cánh đồng”, em hãy tưởng tượng như em 

đang đứng giữa cánh đồng vào buổi sáng sớm cùng với nhà văn để QS cánh 

đồng rồi nói lại kết quả quan sát cho các bạn cùng biết: 

- Em đã nhìn thấy những sự vật gì trong buổi sớm mùa thu trên cánh đồng? 

- Để có được những thông tin về cánh đồng buổi sáng, em thấy nhà văn đã  

QS sự vật bằng những giác quan nào? 
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- Theo em chi tiết nào thể hiện sự QS tinh tế của tác giả. 

2. Em hãy QS bức tranh buổi sáng trên cánh đồng (nương rẫy). Lập dàn ý 

bài văn tả cảnh một buổi sáng trên cánh đồng (nương rẫy). 

Đây là một bài học đã được điều chỉnh về nội dung, bài học có chứa nội 

dung RLKNQS. Với bài học này cần xác định mục tiêu như sau 

* Mục tiêu về năng lực: HS có được những hiểu biết về các giác quan, tác 

dụng của các giác quan, vận dụng các giác quan và trí tưởng tượng để QS lại kết 

quả QS của nhà văn thông qua bài văn “Buổi sớm trên cánh đồng”. HS xây dựng 

được dàn ý một bài văn tả cảnh. HS phân tích được bài văn cho trước, thiết lập 

được dàn ý theo yêu cầu của đề bài. Có KN sử dụng các giác quan để QS, có 

KN trình bày kết quả QS với bạn bè, thầy cô giáo; nhận xét, bình luận kết quả 

QS của bạn. 

* Mục tiêu về phẩm chất: Hình thành ở HS thái độ học tập tự giác, kiên trì 

trong QS. Có ý thức yêu quý và bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp xung quanh mình. 

b. Xác định nội dung dạy học: Nội dung học tập trong các tiết học TLV MT 

là những tri thức về kĩ thuật tạo lập văn bản. Những tri thức này được thể hiện 

trong SGK TV lớp 5, sách BT và các bài văn mẫu. Khi thiết kế nội dung học tập 

của bài học VMT cần được thể hiện được các nội dung: 

+ Khái niệm QS; đặc điểm của hoạt động QS. 

+ Cách thức, kĩ thuật QS (lựa chọn đối tượng QS; vị trí, trình tự QS; 

điểm nhìn trong QS; cách ghi chép trong QS; cách nhập vai, hóa thân, trải 

nghiệm khi QS...) 

+ Cấu tạo của các bài văn MT (tả đồ vật, loài vật, tả cây cối tả cảnh, tả 

người) gắn với trình tự QS, ghi chép trong QS. 

+ Cách xây dựng đoạn văn, bài văn từ kết quả QS. 

Trong chương trình, SGK TV lớp 5, nội dung QS hiện có rất ít, GV cần căn 

cứ vào bài học trong SGK, tìm các nội dung phù hợp để có thể tích hợp một 

cách tự nhiên, phù hợp làm xuất hiện các nhiệm vụ QS trong các bài học để HS 
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được rèn luyện KNQS (phụ lục 9). Nội dung học tập cần được xây dựng một 

cách khoa học theo trình tự logic ở các bài học, nội dung cần được mô tả thành 

hành động hoặc KN hành vi để HS dễ lĩnh hội. 

Ví dụ: Đọc bài văn “Buổi sớm trên cánh đồng” và nêu nhận xét: Tác giả tả 

những sự vật gì trong buổi sớm mùa thu? Tác giả QS sự vật bằng những giác 

quan nào? Tìm một chi tiết thể hiện sự QS tinh tế của tác giả. Đây là nội dung 

bài học trong SGK và không chứa nội dung RLKNQS. Để BT này có thể 

RLKNQS cho học sinh, GV nên thiết kế nội dung học tập thành hoạt động trải 

nghiệm thực tế trong 1 tiết học với yêu cầu như sau: Em hãy cùng các bạn 

trong nhóm QS buổi sớm trên nương ngô (nương lúa) và thực hiện các nhiệm 

vụ dưới đây: 

(1) Em hãy QS cảnh vật bằng các giác quan của mình, ghi chép ngắn gọn 

những điều em QS được về nương ngô (nương lúa) (bằng các từ chìa khóa, hình 

vẽ hoặc sơ đồ tư duy). 

(2) Em hãy QS và tìm một chi tiết thể hiện sự vẻ đẹp của nương ngô 

(nương lúa) trong buổi sáng. 

 Như vậy, nội dung bài học trên đã được chỉnh sửa có chứa nội dung QS để 

RLKNQS cho HS. 

c. Thiết kế hoạt động của học sinh 

Khi tham gia chiếm lĩnh một đơn vị kiến thức (một khái niệm, một KN hay 

một chuẩn mực…) HS cần trải qua các hoạt động học tập. Hoạt động của HS 

trong tiết dạy học VMT để RLKNQS cũng là hoạt động chiếm lĩnh kiến thức để 

hình thành KN và phẩm chất, nhân cách. Và như vậy, người GV cần biết thiết kế 

các hoạt động học cho HS để thực hiện trong các tiết học. 

*Hoạt động 1: Tìm kiếm kiến thức về QS 

Từ những thông tin do GV cung cấp, do tiếp nhận từ SGK và tài liệu tham 

khảo, HS bước đầu nhận thức tri thức mới, từ đây HS tiến hành hoạt động tìm 
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tòi, phát hiện để thu thập thêm thông tin để bổ sung thêm sự kiện, dữ liệu, kiểm 

tra giả thuyết làm sáng tỏ phán đoán của bản thân. 

Trong các tiết TLV MT hoạt động tìm kiếm tri thức về QS thường diễn ra ở 

phần nhận xét trong tiết dạy kiến thức lí thuyết TLV MT. Kiến thức thường 

chứa đựng trong các văn bản điển hình (thường gọi là các bài văn mẫu), hoặc 

các đối tượng QS cụ thể. HS phải phân tích vấn đề được nêu ra, phân tích tình 

huống trong văn bản mẫu, tích lũy sự kiện có nội dung tương đồng chứa trong 

bài văn mẫu (qua việc trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các BT nhỏ) để rút ra 

kiến thức ẩn chứa hoặc tiềm tàng trong bài văn mẫu. 

 Ví dụ: trong giờ TLV MT cảnh vật, để giúp HS có hiểu biết về các GQ 

khi QS, GV giao việc: HS đọc bài văn "mưa rào" và trả lời câu hỏi "Tác giả đã 

QS cơn mưa bằng những giác quan nào?" Theo yêu cầu trong SGK, GV tổ chức 

cho HS hoạt động tìm tòi kiến thức về các GQ bằng yêu cầu bổ sung: Em hãy 

xem clip về cơn mưa rào và trả lời câu hỏi: Em nhìn thấy những điều gì về cơn 

mưa?(hạt mưa to, hạt mưa rơi nhanh, rơi nhiều; hạt mưa rơi lẹt đẹt, lẹt đẹt, lách 

tách, rào rào, ồ ồ...); Do đâu mà em thấy được những điều đó? (do em nhìn, 

nghe, cảm thấy)... để HS tích lũy hiểu biết các GQ (nhìn bằng mắt=thị giác, 

nghe bằng tai=thính giác...) được dùng khi QS. 

*Hoạt động 2: Hoạt động xử lí, biến đổi và phát triển vấn đề QS  

Từ những thông tin, các giá trị đã thu nhận được về QS, HS xử lí, biến đổi 

thông tin, dữ liệu đã tìm được để tạo nên những sự kiện mới cho bản thân. Từ đó 

nảy sinh quá trình tư duy, tưởng tượng, cảm nhận, suy luận, khái quát giúp cho 

người học nâng lên một trình độ mới cao hơn trình độ nhận biết, ghi nhớ ban đầu. 

Hoạt động xử lí, biến đổi và phát triển vấn đề QS thường được thực hiện ở 

bước 2 (phần ghi nhớ) trong tiết dạy lí thuyết tập làm VMT. Trên cơ sở các câu 

trả lời từ hoạt động 1, HS hình thành ý tưởng, sắp xếp, xâu chuỗi những kết quả 

đã tìm được, phát biểu thành kiến thức mới dưới dạng kết luận, ghi nhớ hoặc 

khái niệm (Khái niệm về QS, cách sử dụng các GQ khi QS, trình tự QS, cách 

ghi chép trong QS…). 
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Ví dụ: ở hoạt động 2 HS đã có những hiểu biết về tên gọi của các GQ, GV 

cho HS trả lời câu hỏi: Khi QS các em thường sử dụng các GQ nào? cách dùng 

ra sao? để các em khái quát thành những điều cần ghi nhớ: trong QS cần sử 

dụng thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và cảm giác. 

+ Dùng thị giác để nhận biết các đặc điểm về cấu tạo, mầu sắc, hình khối, 

phương hướng...của đối tượng QS. 

+ Dùng thính giác để nhận biết về âm thanh phát ra từ đối tượng QS. 

+ Dùng vị giác để nhận biết về vị (chua, ngọt, mặn, chát...) từ đối tượng QS... 

Phải phối kết hợp các GQ khi QS: Kết hợp các GQ: thị giác và xúc giác 

(mắt + da) để có thể MT "mầu - nóng"; Kết hợp thính giác và xúc giác (tai + da) 

để có thể MT "nghe - rạo rực"; Kết hợp vị giác và xúc giác (lưỡi + da) để có thể 

miêu tả "ngọt - mát".  Phối hợp GQ với xúc cảm  để có kết quả QS hiệu quả (ví 

dụ: Phối hợp vị giác với xúc cảm: ăn trái cam ngọt sắc tỉnh cả người)... 

*Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập, thực hành các KNQS 

Đây là hoạt động HS áp dụng các kết quả lí thuyết đã thu nhận được qua 

hoạt động tìm tòi-phát hiện; xử lí, biến đổi, phát triển kiến thức về QS để tiến 

hành các hoạt động QS cụ thể, củng cố những kiến thức vừa thu nhận được. 

Hoạt động này thường được thực hiện trong bước 3 (phần luyện tập) của 

tiết học tập làm VMT. Ở bước này HS giải quyết các BT từ dễ đến khó. Biến đổi 

kiến thức lí thuyết thành KN và phẩm chất tương ứng cho bản thân. 

Ví dụ: Để QS hiệu quả cảnh ngôi trường, em cần sử dụng các GQ nào? hay 

"Em hãy QS ngôi nhà em đang ở bằng các GQ của mình và ghi chép lại kết quả 

QS bằng sơ đồ cây"... 

Các BT thực hành BTRL các KNQS trong SGK chưa có nhiều, do đó GV 

cần xây dựng các BT phù hợp để cho HS thực hành lồng ghép trong các tiết học. 

*Hoạt động 4: Hoạt động đánh giá quá trình và kết quả QS 

Hoạt động đánh giá quá trình và kết quả QS giúp người học nhận thấy tiến 

độ học tập của bản thân là đúng hay sai, nhanh hay chậm, đủ hay thiếu…để tự 
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điều chỉnh nội dung và cách thức học tập của mình đồng thời phát triển những ý 

tưởng mới. Mỗi hoạt động có thể bao gồm một hay một số hoạt động đánh giá 

khác nhau tùy thuộc vào dung lượng kiến thức và thời gian của tiết học. 

Hoạt động đánh giá quá trình và kết quả học tập thường diễn ra vào cuối 

tiết học VMT. Kết quả của hoạt động QS và làm VMT được thể hiện bằng bài 

văn nói hoặc viết. GV tổ chức thành sân chơi để HS thể hiện bài làm của mình 

trước lớp, cho HS đánh giá kết quả học tập lẫn nhau qua cách đánh giá đồng 

đẳng hoặc đơn giản chỉ là lời nhận xét, bình luận, nêu cảm nghĩ về bài làm của 

bạn, giúp bạn chỉnh sửa bài viết của mình tốt hơn. 

Trong mỗi thiết kế của mình, GV cần căn cứ vào nội dung học tập và đặc 

điểm nhận thức của HS mà thiết kế một hay cả 4 hoạt động học của HS cho phù 

hợp, hiệu quả. 

d. Thiết kế phương pháp, phương tiện, học liệu 

Ở từng bài học cần thể hiện rõ phương pháp dạy học, các phương tiện và 

học liệu cần thiết để tiến hành bài dạy. 

Phương pháp dạy học cần phải phù hợp với kiểu học tập của HS, thống 

nhất với từng hoạt động của người học, kích thích được HS tích cực, chủ động 

tham gia vào các hoạt động học (Ví dụ: ở hoạt động Tìm kiếm kiến thức về QS 

của HS, GV cần lựa chọn và sử dụng phương pháp công não, kiến tạo - tìm tòi 

kết hợp với kiểu khuyến khích tham gia hoặc làm mẫu tái tạo kết hợp với kiểu 

kiến tạo - tìm tòi…). 

Các phương tiện, học liệu dạy học cần phù hợp, dễ kiếm, dễ sử dụng và hỗ 

trợ đắc lực cho quá trình dạy học của GV. Ví như, để QS và tả cảnh buổi sáng 

trên cánh đồng, GV cần phải có tranh minh họa. Thực hiện mô hình thảo luận 

nhóm cho hoạt động xử lí kiến thức QS thành KN tương ứng, GV cần xác định 

các phương tiện và học liệu như: phiếu BT, chọn và thiết kế các câu hỏi với 

dung lượng phù hợp, các học liệu hỗ trợ như bảng nhóm, tranh ảnh, bảng thống 

kê… các dụng cụ đo, thiết bị trình diễn thông tin, các kĩ thuật tạo nhóm và kĩ 

thuật quản lí thời gian…để HS thuận lợi khi tham gia hoạt động nhóm. 
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3.1.3.3. Thiết kế môi trường quan sát 

Trong từng bài học cần xác định các hình thức tổ chức giờ học phù hợp với 

nội dung và phương pháp dạy học, tạo môi trường học tập sinh động, hấp dẫn HS 

tham gia vào hoạt động học. Cần tổ chức đa dạng các hình thức học tập: cá nhân, 

nhóm, lớp; học trong lớp, học ngoài thiên nhiên, học ở trường và học ở nhà để HS 

có điều kiện QS. 

Ví dụ: khi học tiết “Luyện tập tả cảnh”, GV có thể tổ chức cho HS học 

trong thực tế tại cánh đồng vào buổi sáng thay vì việc ngồi trong lớp học và đọc 

đoạn văn “Buổi sớm trên cánh đồng” như trong SGK, để HS có cơ hội thực hành 

KNQS. Các em được QS cảnh thực, người thực và như vậy, bài viết của các em 

sẽ đúng và hay hơn. 

Khi thiết kế bài dạy cần chú ý đến đặc điểm tâm lí, tình cảm của HS DTM 

để xây dựng các BT và hoạt động phù hợp, đảm bảo tính sư phạm và hiệu quả. 

Cần chú ý đến đặc điểm tự ti, nhút nhát và mặc cảm để giảm thiểu tối đa hạn chế 

này của các em bằng cách tạo nên các sân chơi hấp dẫn để các em tự yêu thích 

và chủ động tham gia. 

3.1.3.4. Xác định quy trình tiến hành bài dạy Tập làm văn miêu tả tích hợp 

rèn luyện kĩ năng quan sát cho học sinh lớp 5 dân tộc Mông 

Khi tiến hành thực hiện bài dạy theo thiết kế, một số tiết dạy học tập làm 

VMT cần thực hiện theo quy trình dưới đây để đảm bảo thực hiện được mục tiêu 

dạy VMT đồng thời RLKNQS cho HS. 

Bước 1: Tìm hiểu nhiệm vụ học tập 

 Kết quả QS tạo nên nội dung cho bài VMT, cho nên, với từng BT trong tiết 

dạy, GV cần tổ chức các hoạt động giúp HS nhận thức được nhiệm vụ học tập 

đối với bản thân mình (QS gì, MT đối tượng nào, yêu cầu tả ra sao…). Trình 

bày được nhiệm vụ trước lớp bằng cách chỉ ra các từ chìa khóa, các nhiệm vụ 

trọng tâm, thứ tự thực hiện công việc được nêu ra trong nhiệm vụ. Trao đổi bàn 

bạc với bạn ngồi cạnh về vấn đề được nêu trong nhiệm vụ. Giải thích được 

nhiệm vụ QS và MT cho thầy cô và các bạn được biết. 
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Bước 2: Nhận thức được đối tượng MT trong bối cảnh cụ thể mang dấu ấn 

cá nhân. 

Trên cơ sở những phát biểu của HS về việc nhận thức nhiệm vụ của từng 

cá nhân HS, GV cần tổ chức các hoạt động nhằm chính xác hóa nhiệm vụ cho 

HS qua hoạt động cá thể hóa đề bài. GV giải thích hoặc bổ sung để làm rõ 

nhiệm vụ của HS bằng việc đưa ra các tình huống, các ví dụ hoặc làm mẫu của 

mình để giúp cho HS nhận thức rõ bối cảnh xuất hiện đối tượng và vấn đề chứa 

đựng ở đối tượng mà HS cần phải tìm tòi và giải quyết. Việc làm này dễ dàng 

thực hiện được khi GV hướng dẫn HS biết cách cá thể hóa đề bài VMT. Tức là, 

từ đề bài TLV chung cho cả lớp, HS chuyển thành đề bài riêng của mình để 

xác định đối tượng MT mà mình đã trực tiếp QS và để giả định các nhân tố 

tham gia giao tiếp.  

Ví dụ, từ đề bài “Hãy tả một đồ dùng học tập của em” khi được GV hướng 

dẫn, làm mẫu cách cá thể hóa đề bài, đề bài mới có diện mạo như sau: “Kết thúc 

học kì I, em là HS  tiên tiến, được nhà trường thưởng cho một chiếc cặp sách, em 

muốn báo tin vui với bố đang đi công tác ở xa nhà và tả về chiếc cặp mới được 

thưởng cho bố biết”. Đây là đề bài của HS, gắn liền với sự hiểu biết và kỉ niệm 

của các em vì vậy các em sẽ thuận lợi trong QS và MT. 

Bước 3: Sắp xếp trình tự QS theo lựa chọn của HS 

Khi HS đã nhận thức rõ nhiệm vụ cần giải quyết, GV tổ chức cho HS sắp 

xếp và lựa chọn trình tự QS, tổ chức các hoạt động QS phong phú (nhập vai, hóa 

thân, trải nghiệm sáng tạo), với hình thức học tập đa dạng (cá nhân, nhóm, lớp) 

và phương pháp dạy học phù hợp để HS thực hiện nhằm tìm tòi, phát hiện ra 

những tri thức mới từ đối tượng MT. HS có thể tiến hành QS theo hai hướng: 

+ QS theo đặc điểm của đối tượng: QS theo cấu tạo của đối tượng (đầu → 

mình→ chân trong MT con vật hay QS rễ → thân → cành, lá trong MT cây cối hoặc 

QS đặc điểm về hình dáng → tính nết → hoạt động trong MT con vật, MT người…). 
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+ QS theo nhận thức của chủ thể (theo ý kiến chủ quan của người QS): QS 

tổng thể rồi đến bộ phận hoặc ngược lại, hay chỉ QS một, hai đặc điểm nổi bật 

của đối tượng MT mà người QS thấy đặc biệt, hứng thú. 

Bước 4: Tiến hành QS và trình bày kết quả QS  

Trên cơ sở lựa chọn trình tự QS, HS tiến hành QS theo dự định. Ghi chép 

lại kết quả QS dưới dạng dàn ý sơ lược. 

Kết quả của quá trình QS để làm VMT thật sự có hiệu quả khi HS được 

trao đổi, thể hiện những hiểu biết của mình với bạn dưới hình thức nói và viết, 

các em được phản hồi, đóng góp ý kiến về sản phẩm QS của bạn. Vì thế, trong 

tiết học, GV cần tổ chức thật sinh động hoạt động trao đổi, phản hồi để các em 

có cơ hội bộc lộ kết quả nhận thức của bản thân. Có thể sử dụng đa dạng các 

hình thức báo cáo, trao đổi, nhận xét, đánh giá để thu hút HS vào hoạt động.  

+ Dưới dạng nói, có thể tổ chức cho HS báo cáo cá nhân, đại diện nhóm 

báo cáo hoặc cả nhóm đóng vai thể hiện lại kết quả QS của cả nhóm hoặc có thể 

tổ chức thành cuộc thi hùng biện để giới thiệu về đối tượng, giá trị, công dụng 

của QS và MT … 

+ Với hình thức viết, GV có thể tổ chức cho các em thi viết một đoạn văn 

ngắn giới thiệu vẻ đẹp hay công dụng của đối tượng QS và MT cho mọi người 

biết, hoặc vẽ lại đối tượng theo kết quả QS, hình dung, tưởng tượng của mình. 

Bước 5: Củng cố và vận dụng KNQS. 

Sau từng nội dung bài học, tùy từng nội dung QS mà HS vừa thực hiện, GV tổ 

chức cho HS thực hành vận dựng những kiến thức vừa thu nhận được qua việc thực 

hiện một số BT. GV cần xây dựng các BT để HS được luyện tập thực hành củng cố 

tri thức và rèn luyện KN vừa được tiếp thu ở đầu tiết học nhằm giúp các em khắc 

sâu kiến thức và thành thục về  KN. Các BT vận dụng cần giúp HS vừa RL KNQS 

đồng thời viết được thành đoạn, thành bài VMT. Có thể tổ chức thực hiện ngay tại 

lớp với sự giúp đỡ, chia sẻ của bạn, của thầy cô, hoặc có thể thực hiện ở nhà với sự 

trợ giúp của người lớn tuổi. 
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3.2. Xây dựng một số bài tập rèn luyện kĩ năng quan sát cho học sinh 

lớp 5 dân tộc Mông trong dạy học văn miêu tả   

3.2.1. Ý nghĩa của việc xây dựng các bài tập rèn luyện kĩ năng quan sát 

trong dạy học văn miêu tả   

Trong dạy học, việc sử dụng các BT để RLKN cho HS là một biện pháp hợp 

lý, phù hợp với xu hướng phát triển của phương pháp dạy học hiện đại (học qua 

tìm tòi - trải nghiệm). Sử dụng BT RLKNQS cho HS có ý nghĩa to lớn: 

- BT là một “chương trình hành động” được vạch ra nhằm định hướng kiến 

thức cho HS tự giải quyết vấn đề. Căn cứ vào những yêu cầu của bài học, GV 

xây dựng những BT phù hợp để HS tự học. Qua việc giải quyết các BT, HS 

hoàn thiện được bài học, hoàn thiện chương trình học của mình một cách chủ 

động, tự lực, thích thú. 

- BT có tác dụng tích cực hóa hoạt động của người học. BT mở ra các tình 

huống khác nhau, luôn luôn đặt HS ở trạng thái phải tư duy, phải vận động trí não. 

Muốn giải quyết vấn đề, HS phải biết thu thập thông tin, xử lí thông tin và vận 

dụng chúng để giải quyết các tình huống. Từ đó từng bước hình thành cho HS 

những KN tương ứng (KN tự học, KN tự giải quyết vấn đề; KN xác định mục 

tiêu…), khắc phục được tình trạng học thụ động - dạy giáo điều. 

- BT là  gợi ý có tác dụng định hướng, rút ngắn thời gian tự học, tự mày mò 

của  HS, kích thích trí tò mò, gây dựng ở các em lòng ham hiểu biết, thích hoạt 

động khám phá để tìm ra các tri thức mới cho bản thân. 

3.2.2. Nội dung một số bài tập rèn luyện kĩ năng quan sát 

Các BT RLKNQS cho HS lớp 5 DTM được xây dựng trên nền tảng là nội 

dung, kiến thức và KN của phân môn TLV, được chia thành hai lĩnh vực: kiến 

thức QS và các kĩ thuật QS để định hướng cho làm VMT. BT được chia thành 

ba nhóm lớn với các loại BT như sau:  

- Nhóm BT nhằm RLKN thiết kế và thực hiện QS (BT 1 đến 17). 

- Nhóm BT nhằm rèn luyện kĩ năng lưu giữ kết quả QS (BT 17 đến 19).  

- Nhóm BT tổng hợp RL cả 4 nhóm KNQS (BT 20 đến 40). 
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Bài tập RLKNQS để nhận biết đối tượng MT và BT RLKNQS để thể hiện 

cá tính HS là các BT giúp HS hình thành các KNQS cụ thể đồng thời giúp HS 

thu lượm được các vật liệu viết VMT ở dạng rời rạc, chi tiết. Nhóm BT RLKN 

chuyển kết quả QS thành đoạn, bài văn không trực tiếp rèn luyện các KNQS mà 

chỉ sử dụng kết quả QS ở hai nhóm BT trên để sắp  xếp, kết cấu thành đoạn, bài 

VMT (là đích và cũng là sản phẩm hoàn chỉnh mà tiết VMT cần đạt được). 

3.2.3. Cách thức thực hiện 

Xây dựng các BT RLKNQS cho HS cần bám sát thực tiễn dạy học, phù 

hợp điều kiện để rèn luyện các KNQS cần thiết cho HS và phù hợp điều kiện để 

GV thực hiện trong các tiết dạy. Về cơ bản, các BT được trình bày dưới hình 

thức luận đề (các loại câu hỏi, BT tương tự như trong SGK), có tính lôgic từ 

mục tiêu QS đến sự thể hiện kết quả QS trong bài VMT. GV cần chủ động xây 

dựng các bài tập RLKNQS cho HS theo trình tự: 

- Xem xét kĩ bài học VMT trong SGK. 

- Xác định nội dung  kiến thức và KNQS HS cần để thực hiện thành công 

nội dung tiết học. 

- Xác định nội dung kiến thức của tiết học VMT có thể tích hợp nội dung 

RLKNQS. 

- Lựa chọn cách thiết kế bài tập (trắc nghiệm hay tự luận). 

- Xây dựng bài tập RLKNQS đảm bảo mục tiêu kép. 

* Các BT RLKNQS cho HS cần đảm bảo các nguyên tắc xây sau đây: 

- Tính mục đích, khoa học: Các BT phải đảm bảo rèn luyện kiến thức về 

QS theo chuẩn kiến thức KN của môn học và RLKNQS phù hợp với từng  

bài học cụ thể. 

- Tính vừa sức: Các BT cần phải phù hợp với trình độ, đặc điểm lứa tuổi và 

kinh nghiệm của HS DTM, nếu quá đơn giản hoặc quá phức tạp đều không 

mang lại hiệu quả rèn luyện. 



 95 

- Tính thực tiễn: Các BT cần gắn chặt với nhu cầu của HS (bù lấp những 

phần HS còn thiếu), gắn bó mật thiết với thực tiễn cuộc sống của  HS DTM. Đối 

tượng QS cần dễ kiếm, dễ tìm. HS có thể dễ dàng thực hành QS ở  lớp, ở nhà, ở 

nơi các em sinh sống. 

- Tính trải nghiệm và hợp tác: Nhiệm vụ của các BT đòi hỏi cần có sự tham 

gia tích cực của từng cá nhân trong nhóm, mỗi thành viên đều có phần việc của 

mình và tự giác thực hiện. Có sự chia sẻ, hỗ trợ, động viên lẫn nhau trong lúc 

chơi, lúc học để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của nhóm. 

- Tính hiệu quả: Việc xây dựng các BT cần có hiệu quả nhất định sao 

cho khi tiến hành rèn luyện, HS có được các KN tối thiếu, giúp cho việc lĩnh 

hội kiến thức của môn học đạt kết quả tốt hơn, mối quan hệ giữa các thành 

viên trong nhóm, trong lớp ngày càng gắn bó, sự tích cực hợp tác trong học 

tập được cải thiện và trở thành nhu cầu của mỗi em HS. 

3.2.4. Một số bài tập minh họa 

3.2.4.1. Nhóm A: Bài tập RLKN thiết kế và thực hiện QS  

A1. Bài tập RLKN xác định mục tiêu khi QS 

Việc xác định mục tiêu cho hoạt động giúp HS có thói quen làm việc khoa 

học và hướng đích. Khi QS có mục tiêu rõ ràng sẽ giúp HS tập trung hơn vào nội 

dung QS và kết quả QS được hiệu quả.  Để xây dựng được các BT này GV dựa 

trên mục đích cần đạt được (giúp HS trả lời câu hỏi: QS để làm gì? và thiết lập 

nội dung QS, phương pháp, cách thức QS, các điều kiện để QS) từ đó lập thành 

các BT với các hình thức khác nhau. GV có thể giúp HS hình dung ra được công 

việc xác định mục tiêu của hoạt động QS qua một số BT như: 

BT minh họa 1: Em hãy điền vào chỗ chấm để hoàn thiện bài tập dưới đây: 
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PHIẾU XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU QUAN SÁT 

Đối tượng QS: Ngôi nhà của em 

Địa điểm QS:………………………………………………………… 

Ngày giờ QS::………………………………………………………… 

Họ và tên người QS………………………………………...………… 

Nội dung QS: 

- Em QS ngôi nhà để…………………………………………………… 

- Em sẽ QS ngôi nhà với các bộ phận sau:.............................................. 

- Em sẽ QS ngôi nhà trong khoảng thời gian là:..................................... 

- Em cần chuẩn bị các điều kiện sau để QS ngôi nhà  

+....................................................................................................................... 

+....................................................................................................................... 

+....................................................................................................................... 

- Khi quan sát ngôi nhà, em có thể gặp khó khăn là:...................................... 

 

BT minh họa 2: Em hãy  trả lời các câu hỏi sau đây: 

- Em QS ngôi nhà để làm gì? 

- Em sẽ chọn và QS các bộ phận nào của ngôi nhà? 

- Em thích QS ngôi nhà vào lúc nào? 

- Em sẽ QS ngôi nhà trong khoảng thời gian bao lâu? 

- Em cần chuẩn bị những gì để QS ngôi nhà? 

A2. Bài tập RLKN sử dụng các giác quan trong QS 

 * Mục đích: Trong các tiết TLV MT hiện nay, HS thường chỉ dùng mắt để 

nhận biết các sự vật, hiện tượng xung quanh mình mà chưa biết sử dụng các giác 

quan khác hay sử dụng kết hợp các giác quan trong khi QS. QS  phải gọi  được 

tên của đối tượng QS, gọi được tên các bộ phận cấu thành nên đối tượng, đặc 

điểm, tính chất, màu sắc, hình dáng, hoạt động, trạng thái của đối tượng được 

QS qua các kiểu BT khác nhau. Cần giúp cho học sinh nhận biết tác dụng và 

mục đích sử dụng các giác quan trong QS.  
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BT minh họa 3: Em hãy nối cột A với  cột B sao cho thích hợp 

A  B 

1. QS bằng thị giác  

 a. Nhận biết được âm thanh, phân biệt độ cao, 

âm sắc khác nhau của âm thanh: trong, đục; 

trầm, bổng…. 

2. QS bằng xúc giác  

 b. Nhận biết được vị ngọt, đắng, chua, cay; 

nhận ra được các sắc độ đậm đà hay nhạt nhẽo 

hay cay nồng trong vị của đối tượng. 

3. QS bằng vị giác  
c. Nhận biết được độ nhẵn hay xù xì,  mát hay 

nóng, mềm hay cứng... của đối tượng. 

4. QS bằng khứu giác  

d. Nhận biết được hình dáng, đường nét, hình 

khối, các đặc điểm về màu sắc, ánh sáng... của 

đối tượng. 

5. QS bằng thính giác  
e. Nhận biết được các loại mùi đặc trưng của 

đối tượng. 
 

BT minh họa 4: Khi QS cánh đồng lúa chín, em có thể sử  dụng mấy loại 

giác quan 

(1). Chỉ sử dụng một giác quan. 

(2). Sử dụng hai giác quan. 

(3). Sử dụng tất cả các giác quan 

BT minh họa 5: Khi QS một cây ăn quả, mỗi giác quan đem lại cho em 

những hiểu biết gì: 

- Mắt:.............................................................................. 

- Mũi: .............................................................................. 

- Miệng: .......................................................................... 

- Tai:............................................................,.................... 

- Da:................................................................................. 

BT minh họa 6: Em có thể dùng những giác quan nào để QS ngôi nhà? 

BT minh họa 7: Em hãy dùng mắt để QS và nói tên các bộ phận của ngôi 

nhà cho các bạn cùng nghe.  
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BT minh họa 8: Em dùng các giác quan để QS "ngôi nhà của em"  em sẽ 

nhận biết được đặc điểm về màu sắc, hình dạng, kích thước, vị trí các bộ phận  

của ngôi nhà như thế nào? 

BT minh họa 9: Em hãy hoàn thiện phiếu QS dưới đây: 

PHIẾU HƢỚNG DẪN QUAN SÁT 

- Đối tượng QS: ngôi nhà 

- Nhiệm vụ: Em hãy dùng các giác quan để QS và ghi lại những đặc điểm 

của ngôi nhà 

Giác quan  Gợi ý  Kết quả QS 

- Thị giác 
- Hình dáng của ngôi nhà 

- Màu sắc tường nhà, mái nhà, cửa sổ… 
 

- Thính giác - Mở các cửa sổ, em nghe thấy âm thanh gì?   

- Xúc giác 
- Chạm vào tường nhà, cột nhà em có cảm 

giác gì? 
 

- Khứu giác 
- Mùa xuân đến, em thấy xung quanh ngôi 

nhà có mùi như thế nào?  
 

- Đứng dưới hiên nhà em có cảm giác thế nào? 

- Khi đi xa về ngôi nhà thân yêu em thấy như thế nào?  
 

 

BT minh họa 10: Em nhìn thấy gì, nghe thấy gì, cảm thấy gì khi em QS 

dòng suối ở bản, em hãy nói lại cho các bạn cùng nghe. 

BT minh họa 11: Em hãy QS em bé và trả lời các câu hỏi dưới đây: 

- Mắt em bé như thế nào? 

- Da của em bé có đặc điểm gì nổi bật? 

- Em bế thử em bé và ước lượng xem em bé nặng hay nhẹ? 

- Em bé thường có những cử chỉ gì đáng yêu? 

A3. Bài tập RLKN lựa chọn trình tự QS 

Lựa chọn trình tự QS  là cách giúp HS biết chia (phân lớp) đối tượng ra từng 

phần, từng đoạn, có thể là theo vị trí không gian hoặc thời gian để QS. Trình tự 

QS có mối quan hệ mật thiết với  bố cục hay kết cấu nội dung của bài VMT giúp 
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cho bài văn mạch lạc, rõ ràng và có trình tự  hợp lí. Mỗi trình tự có cách thức QS 

riêng và đem lại hiệu quả nhất định. Vì vậy, GV cần giúp các em nhận biết trình 

tự QS và thực hành rèn luyện trình tự QS qua BT  sau: 

BT minh họa 12: Em biết những trình tự QS nào dưới đây? (em hãy khoanh 

vào chữ số mà em chọn). 

(1). QS từ gần đến xa, từ xa đến gần. 

(2). QS từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. 

(3). QS từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. 

(4). QS theo trình tự trước, sau, bên phải, bên trái. 

(5). QS theo trình tự của các mùa: xuân, hạ, thu, đông. 

(6). QS theo trình tự thời gian trong ngày: sáng, trưa, chiều, tối. 

BT minh họa 13: Em hãy QS  ngôi nhà của em rồi trả lời các câu hỏi sau: 

- Từ xa, em nhìn thấy những gì? 

- Lại gần ngôi nhà em thấy những gì? 

- Vào bên trong ngôi nhà em thấy có  những đồ đạc gì, chúng được sắp xếp 

ra sao? 

BT minh họa 14: Nếu bạn của em chọn trình tự QS khu rừng theo thời gian 4 

mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông và nhìn từ xa đến gần thì theo em, em sẽ chọn trình tự 

QS nào? Trình tự đó cho em biết được những gì về khu rừng? 

BT minh họa 15: Ngoài cách QS theo trình tự từ gần đến xa, em còn có thể 

QS trường học của em theo trình tự nào nữa. Mỗi trình tự đó cho em biết những 

gì về ngôi trường?  

A4. BT RLKN lựa chọn nội dung khi QS 

Đối tượng, sự vật xung quanh con người vô cùng phong phú và đa dạng, ở 

mỗi loại đối tượng lại chia thành các tiểu loại khác nhau (cảnh vật chia thành: 

cảnh buổi sáng, ngôi trường, cánh rừng, dòng sông…; tả người lại chia thành tả 

em bé, thầy cô giáo, ca  sĩ...). Ở mỗi đối tượng lại có vô vàn đặc điểm. Và  mỗi 

đối tượng  khi QS từ những góc độ, khía cạnh khác nhau cho ta những hình ảnh 
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đa dạng khác nhau. Vì vậy, HS cần được định hướng nội dung QS qua việc phân 

loại, chia tách và chọn lọc đối tượng QS. Chỉ lựa chọn những chi tiết ấn tượng, 

những đặc điểm riêng biệt, nổi bật dễ gây cảm xúc và ấn tượng mạnh mẽ ở 

người QS và người đọc. Bài VMT hay, không phải là kết quả của việc QS và mô 

tả đầy đủ các bộ phận, các chi tiết, đặc điểm về đối tượng rồi viết thành bài văn 

với lời lẽ mượt mà, sáo rỗng mà ta thường gọi là "công thức", "ước lệ". Bài văn 

hay là bài văn mà chỉ cần qua một số đặc điểm MT điển hình giúp người đọc 

thấy lôi cuốn, thích thú, như  đối tượng đang hiện lên độc đáo, sinh động trước 

mắt mình. Hệ thống BT cần giúp HS trả lời câu hỏi: QS cái gì và tả như thế nào? 

theo các BT gợi ý sau: 

BT minh họa 16: Khi tả cái cây cho bóng mát em sẽ chọn bộ phận nào của 

cây để QS và MT, em hãy ghi kết quả QS được vào bảng dưới đây: 

Các bộ phận của cây Đặc điểm nổi bật 

M: Thân cây M: Cao sừng sững (mầu nâu lấm tấm trắng, xù xì.. ) 

  

 

BT minh họa 17: Em hãy QS người thân của mình và chỉ ra đặc điểm khác 

biệt về hình dáng hoặc tính nết của người thân mà em yêu thích nhất. 

3.2.4.2. Nhóm B: BT RLKN ghi chép  trong QS 

GV cần hướng dẫn HS trong khi QS, không biểu thị kết quả QS ngay 

thành câu văn mà chỉ ghi lại một cách vắn tắt bằng các từ chìa khóa, tiêu biểu 

dưới dạng sơ đồ tư duy. Sau khi QS xong sẽ diễn đạt lại thành câu, đoạn, bài. 

Cần ghi chép theo tiến trình QS, ghi chép chung các nội dung lựa chọn, sau đó 

ghi lần lượt từng bộ phận của đối tượng MT và kèm theo từ ghi hình ảnh so 

sánh, nhân hóa (nếu có) và ghi từ nói về cảm xúc của mình với đối tượng MT. 

Ví như: Khi QS để MT khuôn mặt của cô giáo cần ghi các từ chính: khuôn 

mặt, mắt, mũi, miệng. Sau đó ghi các từ QS được của từng bộ phận: QS “mắt” 

chỉ ghi: dài, nâu, hiền, lóng lánh, giọt nước, đẹp; mũi = cao, thẳng; miệng = nhỏ, 

tươi, hoa, răng trắng, đều, hạt bắp… 
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BT minh họa 18: Em hãy đọc đoạn văn sau và ghi lại đặc điểm bên ngoài 

của ngôi nhà bằng 6 - 8 từ: "Ngôi nhà em ở không phải là nhà xây cao tầng. Đó 

là một ngôi nhà sàn nhỏ  nhắn, nằm chắc chắn trên một khoảng đất trống sau quả 

đồi thấp. Ngôi nhà không to lắm. Mái được lợp bằng cỏ gianh, buộc bằng lạt 

mềm. Nhà có bốn cột to chống bên dưới, tạo một khoảng không gian giữa nền 

nhà và mặt đất. Chúng được bố em chọn từ những cây lim tốt nhất trong rừng". 

BT minh họa 19: Em hãy QS em bé đang tập nói và ghi lại các đặc điểm nổi 

bật trong hoạt động của em bé bằng các từ ngữ tiêu biểu. 

BT minh họa 20: Em hãy QS đặc điểm bên ngoài của cái trống trường em 

và viết các hình ảnh so sánh vào bảng sau: 

Các bộ phận của cái trống Từ so sánh Hình ảnh so sánh 

Giá để trống M: giống như chiếc kiềng đun bếp 

Thân trống   

Đai trống   

Mặt trống   

Rùi trống   

Tiếng trống   
 

3.2.4.3. Nhóm C: BT tổng hợp hỗ trợ RL các KNQS 

C1. BT RLKN khám phá, phát hiện cái mới khi QS 

Ở lứa tuổi HS TH, các em nhìn vạn vật bằng tình cảm yêu mến; luôn ngạc 

nhiên trước cái mới, cái đẹp, cái lạ; các em thích khám phá, phát hiện thế giới xung 

quanh mình. Vì thế, BT RLKNQS cần định hướng nhiệm vụ cho HS, khuyến khích 

các em tìm tòi, khám phá để thấy được cái đẹp, mới, lạ, hoặc độc đáo khác thường, 

đáng yêu của đối tượng. Hướng dẫn để HS QS và MT đối tượng  được lựa chọn 

bằng những tìm tòi, khám phá, phát hiện của mình.   

Các BT cần giúp HS thấy được cái ẩn tàng bên trong, đằng sau những cái 

dễ thấy, dễ QS được. Cần khơi dậy ở các em trí tưởng tượng phong phú, kết hợp 



 102 

với việc vận dụng vốn kinh nghiệm tích lũy được trong cuộc sống hằng ngày 

vào hoạt động QS. Cần giúp các em có những liên hệ giữa đối tượng QS với 

cuộc sống thường ngày để nhận ra được mối liên hệ mật thiết giữa con người với 

thế giới tự nhiên, giá trị của thế giới tự nhiên đối với cuộc sống của con người. 

Từ đó, các em hình dung ra được cuộc sống sinh động của đối tượng và rút ra 

được kết quả QS tinh tế, sâu sắc về đối tượng MT. 

BT minh họa 21: Em hãy QS ngôi nhà em ở và cho biết em phát hiện thấy 

điều gì đặc biệt (khác lạ) ở ngôi nhà em ở so với các ngôi nhà khác? Em thấy ngôi 

nhà em ở có những giá trị gì với gia đình em? Tình cảm của em với ngôi nhà này? 

BT minh họa 22: Em hãy QS bức tường của ngôi nhà em đang ở và cho biết 

bức tường có đặc điểm gì? Có giá trị gì? Em tưởng tượng xem bức tường đó trông 

giống với cái gì?  Tình cảm của em với bức tường. 

BT minh họa 23: Em hãy QS cây thông và cho biết, cây thông có hình dáng 

màu sắc, đặc điểm gì khác lạ khiến em thích thú ngắm nhìn.   

C2. BT RLKN nhận xét, bày tỏ tình cảm, thái độ, quan điểm  trong QS 

Nhận xét trong QS hướng tới mục tiêu tìm hiểu ý nghĩa, giá trị thẩm mĩ của 

các chi tiết. BT RLKN nhận xét giúp HS nhận ra các chi tiết có ý nghĩa, hiểu sâu 

hơn về ý nghĩa của các chi tiết cấu thành nên đối tượng QS. RLKN bày tỏ tình 

cảm, thái độ, quan điểm  trong QS tức là giúp HS biết đặt mình vào đối tượng và 

tưởng tượng, liên tưởng để HS nhận thấy rằng: cây cối cũng như mọi vật khác 

đều có sự sống, có thế giới riêng, có tiếng nói, có tình cảm, cảm xúc như con 

người; Cũng biết đau đớn khi bị các bạn nhỏ bẻ cành, vặt lá; Biết nô đùa cùng 

chim, bướm, gió, mây; Biết biểu lộ sự  mừng vui khi đón những cơn mưa; Cũng 

hiền hòa, dễ chịu khi được các bạn HS yêu quí, chăm sóc; Cũng tự hào khi được 

tỏa bóng mát che cho các em HS những ngày nắng gắt... Khi QS, HS cần biết 

nhận xét, đánh giá về đặc điểm bề ngoài của đối tượng, biết so sánh đối tượng 

này với đối tượng khác để chỉ ra được vẻ đẹp hay giá trị của đối tượng trong 

cuộc sống.  
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BT minh họa 24: Em hãy đứng dưới cây bàng, QS và nói cho các bạn 

trong lớp được biết: em có thích cây bàng không? Vì sao? (rất thích thú vì mát 

mẻ, sảng khoái; tán lá to, xòe rộng như che chở, cho em cảm giác an toàn, …) 

BT minh họa 25: Em có nhận xét gì khi QS quang cảnh buổi sáng nơi em ở? 

Nếu có phép lạ, em sẽ ước điều gì để quê hương em ngày một tươi đẹp? 

C3. BT RLKN nhập vai, hóa thân, trải nghiệm khi QS 

QS chính là trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm trong QS được chia ra làm 

hai mức độ: mức độ 1 là QS trực tiếp (đến tận nơi, nhìn tận mắt đối tượng); 

mức 2 là QS trong tưởng tượng. RLKN nhập vai, hóa thân trong khi QS chính 

là hướng dẫn các em trải nghiệm ở mức độ 2, HS tưởng tượng mình là đối 

tượng QS, đặt mình vào tình huống sống, sinh hoạt của đối tượng để hiểu rõ, 

hiểu kĩ về đối tượng QS. RLKN nhập vai, hóa thân cho HS là đưa các em từ 

môi trường học tập trong phạm vi hẹp (lớp học) vào cuộc sống thực (thế giới 

mới lạ, thế giới đầy mầu sắc của đối tượng QS). Việc làm này nhằm phát triển 

tư duy hình tượng, khả năng liên tưởng, tưởng tượng ở HS, khơi gợi ở các em 

khả năng tìm tòi, khám phá những điều thú vị về đối tượng QS, giúp các em 

thấy được giá trị của các đối tượng QS đối với cuộc sống của con người. Từ đó 

các em yêu quý, gắn bó với thế giới tự nhiên, biết thể hiện tình cảm của mình 

với đối tượng MT, dám đề xuất các ý tưởng để cải tạo đối tượng, để cho đối 

tượng ngày càng trở nên tươi đẹp và có ích cho con người hơn. Việc RLKN 

nhập vai nhập cuộc trong khi QS còn tạo sự hưng phấn, thích thú cho các em, 

khiến các em trở nên linh hoạt, bạo dạn, tự tin, nhiệt tình khi tham gia hoạt 

động, từ đó nhân cách của các em được hình thành và phát triển. BT RLKNQS 

bao gồm: 

BT minh họa 26: Mỗi người trong nhóm của em hãy chọn một đồ dùng 

học tập của mình (cái thước, cái bút chì, bút mực, bút bi, sách TV, vở BT TV 

hoặc cái cặp sách…), QS thật kĩ rồi đóng vai đồ vật, giới thiệu về mình cho các 

bạn biết. 
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Gợi ý: 

- Giới thiệu tên của đồ vật. 

- Chất liệu làm nên đồ vật. 

- Đặc điểm chính (hình dáng, màu sắc, kích thước...). 

- Điểm mới lạ, khác biệt của đồ vật. 

- Tác dụng của đồ vật. 

- Cách sử dụng đồ vật hiệu quả. 

- Tình cảm và mơ ước của đồ vật. 

BT  minh họa 27: Trong những con vật nuôi trong nhà, con vật nào em yêu 

quý nhất? Em hãy giới thiệu vẻ bề ngoài, thói quen, sở thích của con vật đó cho 

các bạn cùng biết (em hãy giới thiệu con vật như giới thiệu một người bạn thân). 

BT  minh họa 28: Em hãy QS thật kĩ cây bàng, rồi đóng vai mình là cây 

bàng giới thiệu về bản thân mình cho các bạn cùng biết (Ví dụ: Tôi là lá bàng, 

bạn hãy sờ vào tôi mà xem, tôi trơn tru, mát dịu và vô cùng bóng mượt, mặt  lá 

của tôi bằng một gang tay đẫy của các bạn đấy. Hãy xoa tay vào thân tôi  để biết 

áo của tôi  đang mặc rất sần sùi, thô nhám vì tôi đã nhiều lần thay áo. Các bạn 

hãy nhìn vào thân tôi và đoán xem tôi béo hay gầy nào? tôi đã được 5 năm tuổi 

rồi. Nếu các bạn muốn ôm tôi vào lòng thì hai bạn nắm tay nhau mới ôm hết độ 

lớn của thân tôi đấy các bạn ạ, …). 

BT minh họa 29: Em hãy QS một cây cho bóng mát và trả lời các câu hỏi sau: 

- Nếu em là Ông Mặt trời em sẽ nói gì với cây? 

- Nếu em là Cô Gió, em sẽ nói với cây điều gì? 

- Nếu em là thầy Hiệu trưởng, em sẽ làm thêm những gì để cho cây đẹp 

hơn, để có nhiều cây bóng mát hơn? 

BT minh họa 30: Em hãy QS một buổi trưa trên cánh đồng hoặc trên nương 

rẫy rồi tưởng tượng mình là bác nông dân đang cày ruộng và nêu cảm nhận của 

mình về công việc trồng lúa. 

Tưởng tượng mình là đối tượng QS là một cách để HS bày tỏ sáng kiến cá 

nhân, nêu đề xuất, để các em biết đặt mình vào nhiều vai khác nhau, nói nhiều 
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giọng trong một bài văn. Đã là giả định thì các em có thể đặt mình vào mọi 

cương vị, từ bác nông dân, chú bảo vệ, thầy cô giáo hiệu trưởng, cô chủ nhiệm 

lớp đến các nhân vật có địa vị, có khả năng tác động để thay đổi đối tượng QS 

như: chủ tịch Tỉnh, Bộ trưởng, Thủ tướng đến Chủ tịch nước,…Các em sẽ 

không còn bé nhỏ, tự ti, nhút nhát nữa. GV cần giúp các em làm quen và tự xây 

dựng các tình huống để tự trải nghiệm, từ đó các em có cơ hội để bày tỏ cảm xúc 

của mình với đối tượng được QS và với người tiếp nhận bài văn của các em. 

C4. BT lựa chọn từ ngữ diễn tả kết quả QS 

VMT có thế mạnh trong việc làm giầu vốn từ cho HS qua việc QS, ghi chép 

kết quả và sử dụng các kết quả QS để tạo câu. Việc GV tổ chức cho các em QS 

nói và viết lại những điều bản thân các em đã QS được sẽ giúp cho vốn từ của 

các em được mở rộng. Từ chỗ biết “nói đúng, nói hay” về đối tượng QS, HS biết 

tưởng tượng, biết dùng từ ngữ để biểu thị tình cảm của mình với đối tượng QS. 

 Trên cơ sở kết quả QS, các bài tập đưa ra ở dạng điền khuyết hoặc thay thế 

với hai mức độ: Một là, HS được chọn một từ trong các từ ngữ cho trước để điền 

vào chỗ trống; Hai là, các em sử dụng các từ ngữ có được trong QS kết hợp với 

các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa...để điền hoặc thay thế làm cho câu 

văn đoạn văn hay, hấp dẫn hơn. 

BT minh họa 31: Em hãy chọn những từ ngữ đúng và hay nhất (trong ngoặc 

đơn) điền vào chỗ trống cho các câu văn miêu tả dưới đây: 

- Những chú chim én khoác áo xanh đen...... (mượt mà, bóng mượt, 

bóng loáng). 

- Bụng chim én phủ một lớp lông mịn như tuyết,.......... mượt mà (trắng xóa 

trắng phau, trắng muốt).  

- Cái mỏ mầu ngà, cái cổ rướn cao, họa mi hót...... (líu lo, mê say, ríu rít). 

- Mỗi chú chim nhỏ ở trong một chiếc lồng son vô cùng........(nhỏ nhắn, 

xinh xắn, xinh xẻo). 
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BT minh họa 32: Em hãy dùng những từ ngữ ghi chép được trong khi QS  

để thay thế những từ ngữ in đậm trong đoạn văn tả cảnh ngôi trường để 

đoạn văn được hay hơn: 

Trường em rộng khoảng 5000m vuông, được bao quanh bằng một bức 

tƣờng đá cao 1,5m. Cánh cổng bằng sắt, sơn mầu xanh. Sân trường được đổ xi 

măng, sạch sẽ. Trong sân trường, hai hàng cây hoa sữa thẳng tắp. Trước cửa 

nhà ban giám hiệu có một vườn hoa được trồng thành hình ngôi sao năm cánh, 

lúc nào cũng có hoa nở. Ở cửa các lớp học cũng có các bồn hoa nhỏ. Có một số 

lớp còn treo cả hoa ngoài hiên, các chậu hoa mọc trên không trông rất lạ. 

BT minh họa 33: Em hãy QS dòng sông rồi dùng các hình ảnh so sánh phù 

hợp để hoàn thành các câu văn miêu tả sau: 

 - Khi mặt trời lên, dòng sông lấp lánh như......... 

 - Những buổi trưa nắng đẹp, dòng sông như........ 

- Mùa thu, nước sông trong như........ 

- Nhìn từ trên cao, dòng sông như...... 

Việc thực hiện các BT này rất quan trọng vừa để kiểm tra kết quả của hoạt  

động QS vừa giúp các em biết cách lựa chọn và sắp xếp các từ ngữ thành 

câu văn hoàn chỉnh vừa rèn luyện KN sử dụng TV, đồng thời tạo nên ở các em 

sự tự tin, mạnh dạn trong nói và viết VMT. 

C5. BT xây dựng tình huống giả định trong QS để viết đoạn mở bài 

Tình huống giả định là tình huống giao tiếp do HS xây dựng lên nhằm giúp 

các em định hình được các nhân tố tham gia giao tiếp: Em viết cho ai đọc? Em 

viết với mục đích gì?. Đây là bước cá thể hóa đề bài nhằm chuyển từ đề bài 

chung thành đề bài riêng của mỗi HS. Việc tạo ra các tình huống giao tiếp giả 

định giúp các em dễ viết được đoạn mở bài, đưa hoạt động viết VMT từ nhiệm 

vụ học tập bắt buộc thành hoạt động giao tiếp tự nhiên, gần gũi với các em, giảm bớt 

đi sự căng thẳng của việc học tập,  giúp cho bài văn của các em tới được đích giao 

tiếp. Các em biết dùng từ xưng hô, biết biểu lộ cảm xúc trong làm VMT. 
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Hướng dẫn HS cách xây dựng tình huống giả định,  GV phải giúp HS nhận 

biết cấu trúc của tình huống giả định bao gồm: mục đích giao tiếp, nhân vật giao 

tiếp, hoàn cảnh giao tiếp, đề tài hội thoại, không gian, thời gian xuất hiện vấn đề 

cần giải quyết. Sau đó, GV cung cấp cho HS các bước để tạo tình huống giả 

định bao gồm:                

- Làm quen, phân biệt được ngữ cảnh (các nhân tố tham gia giao tiếp); 

 - Phân tích ngữ cảnh từ các để bài để lập tình huống giả định;  

 - Thực hành xây dựng các tình huống giả định.  

BT minh họa 34:  Cho đề bài “Tả cái đồng hồ báo thức”, em hãy đọc kĩ đề 

bài và trả lời các câu hỏi sau: 

- Đề bài yêu cầu em tả đồ vật nào và tả cho ai biết? (nhân vật giao tiếp). 

- Đồ vật đó của ai? Do đâu mà có? (hoàn cảnh giao tiếp). 

- Em tả đồ vật đó để làm gì? (mục đích giao tiếp). 

- Em sẽ QS và tả những bộ phận, chi tiết nào của đồ vật? (nội dung giao tiếp). 

- Em sẽ chọn từ ngữ nào để xưng hô cho phù hợp với người đọc khi em viết 

bài văn? 

BT minh họa 35: Với đề bài “Tả một cây cổ thụ mà em biết”, em hãy xác 

định, em tả cây cổ thụ nhằm mục đích gì, em hãy khoanh tròn vào chữ số đặt 

trước câu trả lời mà em lựa chọn, sau đó, em lập dàn ý miêu tả để thể hiện theo 

mục đích em chọn. 

- Thể hiện tình cảm yêu mến của em đối với cây cổ thụ. 

- Ca ngợi vẻ đẹp cổ kính và lợi ích của cây cổ thụ. 

- Muốn mọi người biết được tác dụng của cây cổ thụ để chăm sóc và bảo vệ 

cây cổ thụ. 

BT minh họa 36: Từ đề bài “Em hãy tả một con vật mà em yêu thích” em 

hãy trả lời các câu hỏi dưới đây, dựa vào câu trả lời, em hãy viết một đoạn văn 

(2 đến 3 câu) để mở bài cho bài VMT. 
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- Con vật đó do đâu mà em có? 

- Em MT con vật đó cho ai đọc? Em MT để làm gì? 

- Vì sao lại phải MT con vật đó? 

 Sắp xếp các câu trả lời lại ta được tình huống giả định như sau: “Kết thúc học 

kì I, em là HS tiên tiến, em được bà ngoại thưởng cho một chú chó nhỏ. Em muốn 

khoe với bố về chú chó mới, vì bố đang đi làm ở xa nhà”. Tình huống giả định này 

có thể sử dụng làm đoạn văn mở bài gián tiếp cho bài VMT. 

Để các em củng cố và khắc sâu cấu trúc của tình huống giả định, GV có thể 

tạo nên các bài tập phản hồi ngược trở lại để từ các tình huống (đoạn văn mở 

bài) HS phân tích và chỉ ra được cấu trúc của tình huống giả định. Ví dụ về việc 

chỉ ra các nhân tố tham gia giao tiếp như sau: 

BT minh họa 37: Cho tình huống giả định sau: “Em được bác thợ mộc, 

hàng xóm nhà em làm cho em một chiếc thước kẻ nhân dịp khai giảng năm học 

mới, em tả lại chiếc thước kẻ cho bạn thân của em nghe”. Lựa chọn các từ trong 

ngoặc, điền vào chỗ trống cho thích hợp (bạn thân, em, khai giảng, khoe, cái 

thước kẻ). 

- ....... MT 

- Tả cho .......... nghe 

- Tả nhân dịp............ 

- Tả về ..................... 

- Tả để .........với bạn 

BT minh họa 38: Em hãy xây dựng tình huống giả định làm thành đoạn mở 

bài cho đề bài TLV MT sau: Em hãy QS và tả một cảnh vật mà em yêu thích. 

 C6. BT xây dựng đoạn mở bài, kết bài thể hiện kết quả QS  

Trong làm VMT, KNQS giúp HS nhận biết các đặc điểm của đối tượng MT 

và thể hiện lại bằng lời nói. Vì vậy, VMT có sự gắn bó mật thiết với ngôn ngữ.  

Việc chuyển các kết quả QS thành đoạn, thành bài văn rất quan trọng, giúp 
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HS đạt được mục tiêu cuối cùng: tạo lập được văn bản MT. Văn bản VMT có 

hình thức cấu tạo chuẩn mực của một văn bản gồm mở bài, thân bài, kết bài. 

Rèn luyện KN chuyển kết quả QS thành văn bản cần được hướng dẫn kĩ lưỡng 

để HS biết cách giả định các nhân tố giao tiếp, để chuyển nhiệm vụ MT thành 

nhu cầu được bộc lộ, được phô khoe với người khác kết quả QS, khám phá, phát 

hiện về đối tượng của các em. Các em sẽ biết lựa chọn từ xưng hô, sắp xếp 

những kết quả QS rồi chuyển ý thành lời, sử dụng cấu trúc ngữ pháp, phương 

thức nối để gắn kết các từ thành câu, thành các đoạn văn (đoạn mở bài, thân bài, 

kết bài) nhằm tạo thành bài VMT trọn vẹn. 

Các BT trình bày ở trên có tác dụng giúp HS biết QS và ghi chép những 

đặc điểm chính về hình dáng, mầu sắc, đường nét, hoạt động, tính cách, tâm tư, 

tình cảm,...của đối tượng MT. Nói cách khác, đây là bước HS tìm tư liệu,  tìm ý, 

lập dàn ý,  tạo thành ý tưởng để viết câu văn, đoạn văn. Nhóm BT này tập trung 

giúp HS có tư liệu để viết phần thân bài trong bài VMT. Đoạn văn mở bài và kết 

luận có tác dụng dẫn dắt và khép lại bài văn. Đoạn mở đầu gây hứng thú, định 

hướng đối với người đọc, đoạn kết luận làm hài lòng đồng thời tạo nên sự trăn 

trở, suy tư  ở người đọc. Viết đoạn mở bài và kết bài thường mất nhiều thời gian 

đối với HS DTM. 

Để HS mở bài, kết bài một cách tự nhiên, chủ động và cảm xúc, chúng tôi 

gợi ý một số bài tập dưới đây: 

a. BT RLKN chuyển kết quả QS thành đoạn thân bài 

Để tạo thành các đoạn thân bài, HS cần sắp xếp các chi tiết theo trình tự QS 

và dùng từ nối để liên kết các đoạn MT về hình dáng hay tính chất, mầu sắc, âm 

thanh hoặc hoạt động, trạng thái của...của đối tượng MT. Lời văn trong phần 

thân bài cần phải sinh động, hấp dẫn, giàu hình ảnh. HS cần được  hướng dẫn 

cach sử dụng các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa.  

 BT minh họa 39: Từ kết quả QS khuôn mặt của cô giáo, em hãy viết thành 

đoạn văn MT đặc điểm khuôn mặt của cô giáo, dựa vào những ghi chép sau: 
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- Khuôn mặt: tròn, phúc hậu. 

- Mắt: dài, nâu, long lanh, hiền, vui. 

- Mũi: cao, thẳng 

- Miệng: nhỏ, tươi. 

BT minh họa 40:  Từ kết quả QS sau, em hãy viết lại thành 3 đoạn văn MT 

hình dáng, hoạt động, tính nết của em bé. 

Cƣời toe 

toét, hoa

háu ăn, 

ăn 

nhanh

Dễ ngủ, 

dang tay 

chân

Em bé Hoạt 

động

Đi lẫm 

chẫm, hay 

ngã,lật đật

Tính 
nết

Mau chán

Khóc 

nhỏ, i i, 

mƣa rơi

Mặt tròn, 

bầu bĩnh, 

đáng yêu

Miệng 

nhỏ, tƣơi

Mắt đen, 

sáng, lóng 

lánh

Chân tay 

bụ bẫm, 

trắng

Ngoan, hay 

cƣời, dễ

khóc

Hình 

dáng

 
 

b. BT rèn kĩ năng xây dựng đoạn kết bài từ kết quả quan sát  

Đoạn kết bài thường là lời nhận xét về công dụng, lời phát biểu cảm 

nghĩ của HS về đối tượng QS, đối tượng MT. Có hai cách kết bài là mở rộng 

và không mở rộng. Các BT rèn luyện cần được xây dựng với các hình thức 

đa dạng giúp HS hoàn thiện được đoạn kết bài theo hai cách này. Nội dung 

phần kết bài đã được HS nhận ra trong quá trình thực hiện các BT QS để bày 

tỏ ý kiến, quan điểm, ước mơ của mình về đối tượng QS. Vì thế, GV cần 

hướng dẫn HS biết sử dụng kết quả QS để thực hiện các BT khi viết đoạn 

văn kết bài. 
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+ Đối với cách kết bài không mở rộng, HS cần ghi lại câu nhận xét hoặc 

ngợi ca về đối tượng QS. Có thể là một câu văn rất ngắn gọn như "thích" hay 

"không thích" về đối tượng MT; hay nói về tác dụng thiết thực mà đối tượng MT 

mang lại cho em và gia đình em mà em đã nhìn thấy hoặc được hưởng thụ. BT 

minh họa cho kết bài không mở rộng: 

BT minh họa 41:  QS một chú gà trống, em thấy chú có những điều gì khiến 

em yêu quý, thích thú, tự hào? Theo em, nuôi chú gà trống có tác dụng gì? 

BT minh họa 42: Điều gì khiến em yêu quý, tự hào với ngôi nhà em đang ở. 

Nếu có điều ước, em ước gì cho ngôi nhà của em. 

 + Còn đối với kiểu kết bài mở rộng GV hướng dẫn HS đưa ra những đặc 

điểm nổi bật mà mình đã phát hiện về đối tượng, đồng thời chỉ ra mối quan hệ gắn 

bó khăng khít giữa đối tượng với con người từ đó có những ước mơ, có những 

việc làm tốt đẹp nhằm thay đổi đối tượng. BT minh họa cho kết bài mở rộng. 

BT minh họa 43: QS nương lúa, em thấy cây lúa có những giá trị gì mà bố 

mẹ em và dân bản phải tốn bao công sức để làm ruộng bậc thang, dẫn nước, trồng 

cấy lúa? Em sẽ làm gì, em mong ước điều gì để nương lúa nhà em luôn tươi tốt? 

BT minh họa 44: Khi QS con đường quen thuộc từ nhà em đến trường, em 

thấy con đường có gì đẹp, đáng yêu? Nếu cho em một điều ước, em sẽ ước gì 

cho con đường hàng ngày em đi đến trường? Em ước gì cho gia đình, cho làng 

bản, cho DTM của em? 

3.2.5. Một số lưu ý khi sử dụng các bài tập rèn luyện kĩ năng quan sát 

Để nâng cao chất lượng làm VMT, HS lớp 5 DTM cần phải thực hiện nhiều 

công việc khác nhau. Các BT RLKNQS trình bày ở trên là  BT rèn các KNQS bộ 

phận cho HS. Đây là các BT không quá mới mẻ với các thầy cô giáo, nhưng chưa 

quen thuộc với HS DTM. Vì vậy, việc thực hiện các BT cần đầu tư nhiều thời gian 

và công sức, để HS được thực hành trong thời gian học tập trên lớp cũng như ở nhà. 

Trong khi tiến hành các BT rèn luyện, GV cần nhận thức rõ những hạn chế của HS 

để lựa chọn và tổ chức luyện tập cho các em nhằm phát triển KNQS mà HS còn yếu.  
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Để các BT phát huy hiệu quả, GV cần chú ý: 

- GV cần hiểu rõ mục đích thực hiện các BT trong từng tiết dạy. Căn cứ 

vào tình hình thực tế của bài học, đặc điểm và trình độ hiện có của HS mà lựa 

chọn các BT phù hợp, thiết thực đối với HS để tích hợp trong quá trình dạy học 

các tiết VMT. 

- GV cần hết sức linh hoạt và sáng tạo trong việc vận dụng các BT trong quá 

trình dạy học để không mất nhiều thời gian và mang lại hiệu quả cao. 

- Có thể thay đổi dạng thức của các BT ở các nhóm, loại, kiểu bài khác 

nhau nếu GV thấy cần thiết và phù hợp với đối tượng HS. 

Để giúp các em HS có được KNQS và chuyển kết quả QS thành bài VMT, 

GV cần thực hiện đúng quy trình rèn luyện và kiên trì thực hiện các công việc 

sau đây: 

 + Lựa chọn bài tập phù hợp.  

+ Việc thực hành các BT cần được xem xét cụ thể và xây dựng thành một 

hệ thống BT khoa học, xuyên suốt trong toàn bộ chương trình học. Trong khi 

dạy học, GV cần tạo môi trường cho các em được thực hành liên tục trong các 

buổi học chính khóa và ngoài giờ học để hình thành thói quen QS cho HS. 

+ Các BT cần được tổ chức dưới hình thức phong phú như trò chơi, đóng vai, 

đóng kịch...nhằm tạo không khí nhẹ nhàng, không gây áp lực học văn cho các em. 

+ Các BT cần được tổ chức theo trình tự sau: 

 Bước 1: GV giao nhiệm vụ thật cụ thể tới từng cá nhân HS. Cần giúp HS 

được thực hành QS, trải nghiệm ở lớp và ở nhà, ở nơi HS cư trú. Chú ý đưa ra 

yêu cầu có sự tham gia của bố mẹ hoặc người lớn tuổi để gia đình hỗ trợ thêm 

cho các em. Yêu cầu mỗi em tự tập nói hoặc hoặc trình bày cho ông bà, bố mẹ 

cùng nghe để người lớn cùng góp ý, sửa chữa. Các em có thể viết thành  đoạn, 

thành bài VMT để báo cáo trước lớp. 

 Bước 2: Tổ chức báo cáo kết quả QS và trải nghiệm trước lớp. HS thảo 

luận theo nhóm để lựa chọn và thống nhất hình thức báo cáo của nhóm (nhóm 
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có thể trình bày miệng hoặc cùng nhau đóng kịch hay tổ chức thành trò chơi sắm 

vai...) để các em được thể hiện sự hiểu biết và kết quả QS của mình, đồng thời  

nhận các lời góp ý, nhận xét của nhóm bạn, của thầy cô giáo. 

 Bước 3: Tổ chức cho cá nhân viết lại các kết quả đã QS và trải nghiệm 

thành bài viết hoàn chỉnh. 

 Bước 4: Cho các em lựa chọn hoạt động ứng dụng phù hợp với điều kiện và 

hoàn cảnh sống để các em kết nối lí thuyết với thực tiễn, chuyển kiến thức đã học 

thành hành động cụ thể nhằm cải tạo đối tượng QS và MT. 

3.3. Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực hỗ trợ thực hiện các bài 

học nhằm rèn luyện  kĩ năng quan sát qua dạy học văn miêu tả   

3.3.1. Ý nghĩa của việc sử dụng các kĩ thuật dạy học 

Kĩ thuật dạy học là những cách thức hành động của của GV và HS trong 

các tình huống, nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Trong mỗi tiết 

học, người GV có thể sử dụng đa dạng các phương pháp và kĩ thuật dạy học để 

tạo nên các giờ học hiệu quả. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy 

những kĩ thuật dạy học tích cực giúp HS chủ động tham gia vào quá trình học, 

kích thích tư duy, sự sáng tạo và sự cộng tác làm việc của các em. Để thuận lợi 

cho việc thực hiện các thiết kế dạy học với mục tiêu RLKNQS phục vụ cho việc 

làm VMT, trong luận án này, chúng tôi sử dụng các kĩ thuật dạy học nhằm 

những mục đích sau: 

- Tạo ra môi trường để HS được tham gia nhiều vào môi trường QS tự nhiên, 

sinh động. Sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp và kĩ thuật dạy học sẽ giúp 

HS  tích cực, tự giác hơn trong QS, các em được hỗ trợ khi QS để  biết cách QS.  

- Kích thích, tác động trở lại đối với HS, phát huy sự tham gia tích cực 

của HS vào quá trình QS, kích thích tư duy, sự sáng tạo và sự cộng tác làm 

việc của HS. Nhờ đó mà các em yêu thích QS, có KNQS, kết quả QS tốt hơn, 

phong phú hơn. 
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- Các kĩ thuật dạy học tích cực mở ra một sân chơi để HS có cơ hội luyện 

nói (HS nói ra những kết quả, những phát hiện mới lạ mà các em đã thu nhận 

được trong quá trình QS, là nơi để HS có điều kiện nói bằng TV, trình bày 

những nhận thức mới của mình). QS là hoạt động tiếp nhận, các kĩ thuật dạy học 

tích cực đưa các em vào hoạt động bộc lộ sự hiểu biết, hoạt động sản sinh lời nói 

theo ý nghĩ của bản thân các em. Như vậy, việc sử dụng các kĩ thuật dạy học 

tích cực vừa giúp các em nhận thức về QS, vừa củng cố cho các em vốn từ TV 

trong khi thể hiện kết quả nhận thức. 

3.3.2. Cách lựa chọn kĩ thuật dạy học 

Các quan điểm dạy học hiện đại đã mô tả rất nhiều phương pháp và kĩ thuật 

dạy học giúp các nhà giáo thuận tiện trong việc tổ chức các hoạt động dạy học. 

Các tiết tập làm văn MT ở TH là một trong các tiết khó dạy đối với GV. Khó dạy 

vì phải tạo ra sản phẩm thuộc năng lực HS. Việc thiết kế và tổ chức các giờ học 

này sẽ dễ dàng hơn khi GV biết  sử dụng phù hợp các kĩ thuật dạy học hiện đại. 

Để hoạt động RLKNQS cho HS lớp 5 DTM trở nên dễ dàng và hiệu quả, GV cần: 

- Lựa chọn kĩ thuật dạy học phù hợp (dễ tổ chức, dễ thực hiện, phù hợp với 

điều kiện cơ sở vật chất và không gian lớp học).  

- Kĩ thuật dạy học phải giúp cho GV tốn ít thời gian và công sức mà mang 

lại hiệu quả cao trong tiết học. 

- Các kĩ thuật dạy học kích thích được HS vào hoạt động, làm cho HS yêu 

thích việc học và học tập hiệu quả. 

- Kĩ thuật dạy học phải phù hợp với nội dung học tập và rèn luyện, phù hợp 

với đặc điểm nhận thức của HS; giúp HS dễ tiếp thu cũng như thể hiện được 

những sản phẩm của mình trong hoạt động học. 

3.3.3. Nội dung các kĩ thuật dạy học hiện đại và ví dụ minh họa  

Để các thiết kế dạy học được thực hiện thành công, trong các tiết dạy, GV cần 

sử dụng đa dạng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại, giúp người học thực 

hiện nhanh chóng và hiệu quả các hoạt động học. Ở chương 1 chúng tôi đã chỉ ra 
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rằng, RLKNQS góp phần hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ (năng lực tiếp 

nhận và tạo lập văn bản) cho HS. Trong các tiết dạy VMT, GV có thể sử dụng một 

trong số kĩ thuật dạy học như: Kĩ thuật động não; Sơ đồ tư duy (giúp học sinh tiếp 

nhận văn bản); Kĩ thuật trình bày một phút; Kĩ thuật viết tích cực (giúp học sinh tạo 

lập văn bản) để tích hợp có hiệu quả hoạt động RLKNQS. Cụ thể: 

a. Kĩ thuật động não 

Động não là kĩ thuật giúp cho HS trong một thời gian ngắn có được nhiều 

ý tưởng mới mẻ, độc đáo về một đối tượng QS nào đó. HS được cổ vũ tham gia 

một cách tích cực, trong một thời gian cực ngắn, không hạn chế các ý tưởng 

(nhằm tạo ra cơn lốc các ý tưởng). Động não thường được dùng trong giai đoạn 

giới thiệu bài, để tìm các phương án giải quyết vấn đề, để thu thập các khả 

năng lựa chọn và suy nghĩ khác nhau. 

Động não có thể tiến hành theo các bước sau : 

- GV nêu nhiệm vụ QS trước cả lớp hoặc trước nhóm. 

- Khích lệ HS QS, phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt. 

- Liệt kê tất cả kết quả QS, mọi ý kiến nhận xét, đánh giá về đối tượng QS 

lên bảng hoặc giấy to, không loại trừ một ý kiến nào, trừ trường hợp trùng lặp. 

- Phân loại các kết quả QS. 

- Làm sáng tỏ những ý kiến chưa rõ ràng. 

- Tổng hợp kết quả QS hoặc ý kiến nhận xét của HS và rút ra kết luận.  

Đối với các tiết dạy học VMT, kĩ thuật này có thể áp dụng  ở tất cả các giai 

đoạn của hoạt động học của HS (được sử dụng nhiều trong hoạt động phát hiện và 

tìm tòi kiến thức), giúp HS có khả năng nhận thức được sự khác biệt trong đối 

tượng QS để có thói quen QS tích cực, có hứng thú khi QS. Kỹ thuật này giúp HS  

tìm được nhiều từ ngữ để gọi tên các bộ phận của đối tượng MT một cách nhanh 

chóng và chính xác, góp phần củng cố, mở rộng vốn từ và rèn luyện các thao tác tư 

duy cho các em. 
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Ví dụ 1: Cho HS sử dụng kĩ thuật động não liệt kê thật nhanh các bộ phận trên 

gương mặt của em bé khi QS để thi đua cùng với bạn ngồi cùng bàn với mình. 

Ví dụ 2: Khi cho HS QS bức tranh con đường đi học, GV sử dụng kĩ thuật 

động não cho các em QS và gọi tên những gì mình đã QS được, sau đó nói nối 

tiếp nhau trước lớp. 

Ví dụ 3: Cho HS tưởng tượng lại cánh đồng lúa chín và nói thật nhanh một 

chi tiết mà em cho là nổi bật (mỗi HS nói 1 chi tiết). 

b. Sơ đồ tư duy 

Sơ đồ tư duy là một công cụ tổ chức tư duy. Đây là cách dễ nhất để chuyển 

tải thông tin vào bộ não rồi đưa thông tin ra ngoài bộ não. Nó là một phương 

tiện ghi chép đầy sáng tạo và rất hiệu quả nhằm “sắp xếp” ý nghĩ. 

 
 

Cách lập sơ đồ tư duy: Ở vị trí trung tâm sơ đồ là một hình ảnh hay một 

cụm từ ghi tên đối tượng QS hoặc từ chìa khóa mô tả đặc điểm chính của đối 

tượng QS. Từ ý chính hay từ ngữ hoặc hình ảnh trung tâm sẽ được phát triển 

bằng các nhánh phụ: các chi tiêt cụ thể làm rõ đối tượng QS (các cụm từ hay 

hình ảnh cấp 1). Từ các cụm từ hay hình ảnh cấp 1 lại được phát triển thành các 

nhánh phụ dẫn đến các cụm từ hay hình ảnh cấp 2, cấp 3,…Mỗi từ/ảnh/ý nên 

đứng độc lập và được nằm trên một nhánh. Tạo ra một kiểu sơ đồ riêng cho 
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mình (Kiểu đường kẻ, màu sắc,…), nên dùng các đường kẻ cong thay vì các 

đường thẳng vì các đường cong được tổ chức rõ ràng sẽ thu hút được sự chú ý 

của mắt hơn rất nhiều. Bố trí thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm. 

Kĩ thuật sơ đồ tư duy yêu cầu phải đảm bảo hai nguyên tắc: thiết thực 

(Nội dung nào cần, trọng tâm, nổi bật thì giữ lại, không cần thì bỏ qua) và 

nguyên tắc tương đương (vẽ sơ đồ tương đương với cấu tạo hoặc đặc điểm 

của đối tượng MT).  

Trong dạy học VMT, kĩ thuật sơ đồ tư duy được sử dụng để ghi chép trong 

QS và lập dàn ý trong dạy học VMT . 

Ví dụ: Khi cho HS QS để MT đồ vật mà em yêu thích, GV hướng dẫn HS 

cách ghi chép kết quả QS được dưới dạng sơ đồ tư duy như sau: 

 

Mặt

Công 

dụng

Yêu quý, 

giữ gìn

Chiếc 

đồng hồ

Bố tặng

Tích 

tắc…

Bao quát

Tình cảm

Hình tròn

Thủy tinh, sắt

Mầu xanh

Kim

Số

Mở bài

Kết bài

Thân 

bài

Cụ thể

 

Ví dụ 2: QS lớp học của em. Ghi chép vắn tắt nội dung QS được dưới dạng 

sơ đồ tư duy hoặc tranh vẽ. (Thực hiện vào hoạt động mở rộng cuối tiết học bài 

Luyện tập tả cảnh - Tuần 2, lớp 5). 
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Quan sát lớp học của em

Cửa lớp Trong lớp Cuối lớp

Cánh 

cửa 

xanh

Rèm 

cửa 

hồng

20 bộ

bàn 

ghế

HS

Bàn 

ghế

GV

Trên trần

06 

quạt 

trần

Biểu 

theo 

dõi 

chuyên 

cần

Treo 

vở

sạch 

chữ 

đẹp

Góc 

văn 

học

Góc 

văn 

hóa 

dân 

tộc

Bảng 

lớp

 
Kĩ thuật này có thể áp dụng trong tất cả các giai đoạn của hoạt động học 

của HS nhằm giúp HS nhận thức và rèn luyện KN xác định mục tiêu, KN sử 

dụng các giác quan lựa chọn nội dung QS và trình tự QS trong học VMT. 

c. Kĩ thuật “ Trình bày một phút” 

Đây là kĩ thuật tạo cơ hội cho HS tổng kết lại kiến thức đã QS được và đặt 

những câu hỏi về những điều còn băn khoăn, thắc mắc bằng các bài trình bày ngắn 

gọn và cô đọng với các bạn cùng lớp. Các câu hỏi cũng như các câu trả lời HS đưa 

ra sẽ giúp củng cố quá trình học tập của các em và cho GV thấy được các em đã 

hiểu vấn đề như thế nào. Kĩ thuật này có thể tiến hành như sau: 

- Cuối tiết học (thậm chí giữa tiết học), GV yêu cầu HS suy nghĩ, trả lời các 

câu hỏi sau: Điều các em QS được hôm nay là gì? Theo các em, đặc điểm gì là 

quan trọng nhất mà em chưa tìm được tên để gọi hay chưa biết dùng lời để mô 

tả?  Em thích nhất đặc điểm gì của đối tượng em vừa QS?... 

- HS suy nghĩ và viết ra giấy. Các câu hỏi của HS có thể dưới nhiều hình 

thức khác nhau. 

- Mỗi HS trình bày trước lớp trong thời gian 1 phút về những điều các em 

đã học được và những câu hỏi các em muốn được giải đáp hay những vấn đề các 

em muốn được tiếp tục tìm hiểu thêm. 

Trong dạy học có tích hợp RLKNQS thì kĩ thuật trình bày một phút giúp HS 

biết cách tái hiện, mô tả hay phản hồi, đánh giá những kết quả mà HS đã QS được 
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dưới dạng văn bản nói. Ban đầu là nói những từ để gọi tên các bộ phận của đối 

tượng, sau đó là mô tả các đặc điểm về hình dáng, tính nết, hoạt động, trạng thái, 

tính cách...của đối tượng mà em QS được. Cao hơn nữa là các bài nói về cảm xúc, 

những nhận xét, liên tưởng, tưởng tượng của em về đối tượng MT...  

Ví dụ 1: Khi học xong tiết học Luyện tập tả cảnh (tuần 1) GV đặt ra câu hỏi 

cuối tiết học: Qua việc QS cảnh vật trong bài văn “Buổi sớm trên cánh đồng”, em 

đã QS được những gì? Chi tiết nào em QS được làm cho em thích thú? Vì sao? 

Ví dụ 2: HS đóng vai giả định mình là dòng sông hoặc con suối giới thiệu 

về mình cho các bạn cùng nghe trong 1 phút. 

Ví dụ 3: HS trình bày trong 1 phút kết quả sự QS của mình về việc ô nhiễm 

nguồn nước nơi em sinh sống. 

Ví dụ 4: Sau khi QS, em thấy dòng suối có ích gì cho thôn bản em? Em hãy 

nói trong 1 phút để khuyên các bạn cách giữ gìn dòng suối luôn trong sạch. 

Kĩ thuật này thường dùng khi tổ chức hoạt động cho HS xử lí những kiến 

thức về QS vừa tìm được và khi tổ chức thực hiện các BT  rèn KN, giúp phát 

triển KN nói, KN bày tỏ tình cảm, thái độ, quan điểm trong QS,  KN phản hồi 

sau khi QS cho HS. 

d. Kĩ thuật “Viết tích cực” 

Trong quá trình dạy học VMT, GV đặt câu hỏi và dành thời gian cho HS tự 

do viết câu trả lời. GV cũng có thể yêu cầu HS liệt kê ngắn gọn những gì các em 

biết về đối tượng MT trong khoảng thời gian nhất định. 

GV yêu cầu một vài HS chia sẻ trước lớp, nội dung mà các em đã viết. Kĩ 

thuật này cũng có thể sử dụng trong các tiết học để HS ghi lại những hình ảnh 

nổi bật, những câu MT có sử dụng các biện pháp nghệ thuật HS thu hoạch được. 

Ví dụ 1: Em hãy QS và ghi lại những hình ảnh em thích trong bài văn 

“Rừng trưa”. GV tổ chức cho HS sử dụng kĩ thuật viết tích cực để các em QS và 

ghi lại những hình ảnh em thích trong bài văn “Rừng trưa”. 

Ví dụ 2: Em hãy viết một câu văn MT "mắt" của em bé, trong đó có sử  

dụng biện pháp nghệ thuật so sánh. 
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Hoặc sử dụng cuối tiết học để tóm tắt nội dung đã học, để phản hồi cho GV 

về việc nắm kiến thức của HS và những chỗ các em còn hiểu sai. 

Ví dụ 3: Em hãy viết một câu văn, MT lại đặc điểm đặc sắc nhất của dòng sông 

em biết. 

Ví dụ 4: Em hãy ghi lại cảm xúc mà em có khi QS ngôi trường của em. 

Kĩ thuật này có thể áp dụng trong việc hình thành và phát triển KN chuyển  

kết quả QS thành lời nói, đoạn văn, bài văn. KN ghi chép  trong QS. 

e. Kĩ thuật “Khăn phủ bàn” 

Là kĩ thuật tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá 

nhân và hoạt động nhóm trong QS và làm văn MT nhằm: 

- Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực của từng cá nhân HS vào hoạt 

động QS và viết VMT. 

- Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS khi QS và làm văn. 

- Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS trong hoạt động học. 

Cách tiến hành: 

- Tạo nhóm 4 HS, hoạt động theo nhóm. 

- Chia tờ A0 thành 5 phần, đánh số  cho từng phần và từng HS, mỗi HS 

chọn số, ngồi vào vị trí (ngồi xung quanh tờ giấy A0). 

- Cá nhân tập trung vào câu hỏi hoặc nhiệm vụ đã được giao. 

- QS và viết vào ô mang số của mình câu trả lời, kết quả đã QS được 

hoặc ý kiến của mình về nội dung bài học. Mỗi cá nhân làm việc độc lập 

trong khoảng 2-3 phút. 

- Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, các thành viên chia sẻ, thảo luận kết 

quả của mình, các HS khác nhận xét, thảo luận và thống nhất các câu trả lời. 

- Viết kết quả chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0). 

Trong dạy học VMT, kĩ thuật “Khăn phủ bàn” có thể dùng cho những nội 

dung kiến thức khó, trong hoạt động xử lí, biến đổi kiến thức đã tìm được hoặc ở 

các nội dung BT áp dụng kiến thức vừa thu nhận được, cần đến sức mạnh của trí 

tuệ tập thể. Hoặc dùng cho những nhóm HS còn chậm trong hoạt động, cần có 
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sự tương trợ, giúp đỡ của các bạn trong nhóm, như: Khi tiến hành QS để khám 

phá, phát hiện ra những đặc điểm mới lạ trong QS hoặc bày tỏ ý kiến nhận xét 

của mình về đối tượng QS hay viết lại kết quả QS thành đoạn văn, bài văn... 

Ví dụ 1: các nhóm hãy chuyển kết quả (đã QS ở hoạt động 1) thành đoạn 

mở bài cho bài văn miêu tả “Tả con đường quen thuộc từ nhà em tới trường”. 

Ví dụ 2: Dựa vào kết quả QS về cánh đồng lúa chín em hãy viết đoạn kết 

bài cho bài văn MT cánh đồng lúa chín. 

Như vậy, có rất nhiều kĩ thuật dạy học hiện đại có thể sử dụng trong dạy 

học VMT ở TH. Tùy vào từng nội dung tiết học, GV có thể lựa chọn một hoặc 

nhiều kĩ thuật khác nhau để thực hiện thành công tiết học VMT. 

 

Kết luận chƣơng 3 
 

3.1. Biện pháp RLKNQS cho HS lớp 5 DTM qua VMT chỉ thực sự hiệu 

quả khi các bài học có sự điều chỉnh về mục tiêu, nội dung, phương pháp và 

hình thức tổ chức dạy học. Việc thiết kế bài dạy tập làm VMT hướng vào 

RLKNQS là chìa khóa để đưa HS đạt được mục tiêu hình thành và phát triển 

KNQS, đồng thời hỗ trợ cho việc học VMT ngày một tốt hơn, giúp cho GV dễ 

dàng hơn trong việc dạy học VMT. 

3.2. KNQS của HS chỉ thực sự có được và thực hiện hiệu quả khi các em 

thường xuyên được thực hành, luyện tập. Các BT là con đường giúp các em tiếp 

cận đến KN một cách ngắn nhất. Chỉ thông qua việc thực hiện một loạt các BT, 

HS mới có điều kiện để củng cố kiến thức và hoàn thiện KN. Vì vậy, GV phải 

luôn tạo ra các BT và sử dụng đa dạng các BT trong từng thiết kế để HS được 

tiếp cận và thực hiện. 

3.3. Các thiết kế sẽ dễ dàng được thực hiện nếu trong các tiết dạy GV sử 

dụng hài hòa các kĩ thuật dạy học hiện đại nhằm đưa HS vào các hoạt động đa 

dạng, giúp HS có cơ hội trải nghiệm và thể hiện con người mình, làm cho việc 

học tập của HS hiệu quả  hơn. 
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CHƢƠNG 4: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 
 

4.1. Tổng quát quá trình thực nghiệm 

4.1.1. Mục đích, quy  mô, đối tượng và địa bàn thực nghiệm 

4.1.1.1. Mục đích thực nghiệm 

Việc tổ chức thực  nghiệm sư phạm nhằm mục đích: Kiểm chứng tính đúng 

đắn của giả thuyết khoa học mà đề tài đã nêu; Kiểm nghiệm độ tin cậy, tính khả 

thi, hiệu quả của tác động từ các biện pháp RLKNQS trong dạy học VMT cho 

HS  lớp 5 DTM. 

4.1.1.2. Quy mô, đối tượng và địa bàn thực nghiệm 

TN được tiến hành trên 4 lớp với 57 mẫu HS lớp 5 DTM TN và 56 em HS 

nhóm ĐC. 

Chúng tôi lựa chọn địa bàn TN là Huyện Si Ma Cai, vì đây là huyện xa và 

khó khăn nhất của tỉnh Lào Cai, HS phần lớn thuộc dân tộc Mông, có nhiều lớp 

học 100% học sinh là người DTM. Hai trường được lựa chọn để TN là Trường 

PTDT bán trú TH xã Lử Thẩn (cách xa trung tâm), xã Sán Chải 1 (gần trung tâm 

huyện), song có điều kiện tương đồng về chất lượng, số lượng HS và các điều 

kiện dạy học. 

4.1.2. Nội dung thực nghiệm  

Lựa chọn nội dung bài học trong chương trình TLV lớp 5 phù hợp với việc 

RLKNQS để thiết kế bài học có tích hợp nội dung RLKNQS. Trong các thiết kế 

có sử dụng các BT, các kĩ thuật dạy học khác nhau đã được xây dựng ở chương 

3 để phục vụ cho mục tiêu bài học.  Bài học được chọn dạy ở lớp 5 học kì I, II, 

năm học 2015-2016. Cụ thể: 

a. Thực nghiệm thăm dò 

- Bài: Luyện tập tả cảnh (tuần 1, Sách giáo khoa TV 5, tập 1, trang 14). 

- Bài: Luyện tập tả cảnh (tuần 2, Sách giáo khoa TV 5, tập 1, trang 21). 

b. Thực nghiệm tác động 

- Bài: Luyện tập tả cảnh (tuần 6, Sách giáo khoa TV 5, tập 1, trang 62). 
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- Bài: Luyện tập tả cảnh (tuần 7, Sách giáo khoa TV 5, tập 1, trang 74). 

- Bài: Luyện tập tả cảnh (tuần 8, Sách giáo khoa TV 5, tập 1, trang 81). 

- Bài: Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài), (tuần 8, Sách giáo 

khoa TV 5, tập 1, trang 83). 

c. Các KN được lựa chọn và TN 

- KN Xác định mục tiêu, sử dụng các giác quan. 

- RLKN ghi chép trong  QS. 

- RLKN lựa chọn trình tự QS. 

- RLKN nhập vai, hóa thân, trải nghiệm khi QS. 

- RLKN xây dựng tình huống giả định khi QS. 

GV lớp TN dạy học dựa vào các thiết kế đã được đề xuất (phụ lục 11). 

Trong quá trình dạy học, GV tiến hành RLKNQS cho HS theo mục tiêu của bài 

học. Trong quá trình TN, tập trung vào những KNQS mà HS còn chưa được 

thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt. 

4.1.3. Phương pháp và kĩ thuật tiến hành 

4.1.3.1. Phương pháp thực nghiệm 

Quá trình thu thập số liệu để đánh giá kết quả TN, chúng tôi đã sử dụng các 

phương pháp TN sau: 

+ QS: Đánh giá HS thực hiện các KNQS, mức độ thành thục, linh hoạt, 

sáng tạo trong QS qua phiếu QS HS. 

+ Nghiên cứu sản phẩm: Để đảm bảo khách quan trong đánh giá kết quả TN, 

chúng tôi tiến hành đánh giá các sản phẩm của quá trình học tập bao gồm: bài khảo 

sát, các BT thực hành QS, các bài VMT của HS, kế hoạch bài học, nội dung bài 

học, các sản phẩm trong các tiết học của HS (phiếu bài tập, báo cáo nhóm…). 

+ Phỏng vấn sâu: Chúng tôi đồng thời sử dụng phiếu phỏng vấn sâu để tìm 

hiểu mức độ nhận biết về KN QS của HS. 

+ Nghiên cứu trường hợp: Chúng tôi chọn ngẫu nhiên 03 HS, yêu cầu thực 

hiện các KNQS qua bài tập và viết VMT để đánh giá mức độ thành thục của KN 

và sự tiến bộ trong làm VMT. 
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Phương pháp đánh giá, phân tích kết quả TN. 

* Tiêu chí đánh giá  

a. Đối với KNQS: Hiệu quả của việc RLKNQS cho HS qua VMT được 

đánh giá từ các mặt: 

+ Các KNQS của HS (05 KN đã nêu ở phần nội dung TN). 

+ Kết quả lĩnh hội tri thức, KN theo mục tiêu bài học. 

- Kĩ thuật đánh giá: đánh giá qua QS việc thực hiện các KN theo thiết kế 

của từng hoạt động học.  

- Cách thức tiến hành: QS hoạt động học của HS và nhóm HS. Mỗi nhóm 6 

HS và mỗi GV sẽ QS một nhóm,  ghi chép theo dõi sự tiến bộ của HS trong việc 

thực hiện KNQS, trong từng hoạt động học của HS. 

- Tiêu chí đánh giá KNQS (theo thang đo được trình bày ở chương 2).  

b. Đối với kết quả học VMT 

Kết quả của việc học VMT được chúng tôi tính bằng điểm số (theo thang 

điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân), chia ra thành các mức: giỏi, 

khá, trung bình, yếu (phụ lục 7). 

- Kết quả bài kiểm tra sau TN: bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập sau TN 

được thiết kế sử dụng thang điểm 10 nhằm đo đạc cụ thể kết quả tiếp thu nội 

dung kiến thức bài học qua bài VMT của HS. 

Công cụ và kĩ thuật đánh giá:  sử dụng phần mềm SPSS để xử lý các số liệu 

thu được từ các nhóm TN và ĐC; tiến hành so sánh, phân tích, đánh giá kết quả 

xử lý số liệu để chỉ ra hiệu quả của TN sư phạm. 

4.1.3.2. Kĩ thuật tiến hành 

a. Chọn mẫu thực nghiệm và nhóm đối chứng 

- Chúng tôi đã tiến hành công việc trao đổi với CBQL của trường tham gia 

TN, nêu rõ mục đích yêu cầu của TN. 

- Tiến hành lựa GV, chọn lớp TN và ĐC theo nguyên tắc: số lượng HS 

không chênh lệch nhau đáng kể, có sức học và KNQS tương đương nhau (qua 

kết quả HKI, nhận xét của BGH, GVCN lớp, qua QS giờ dạy). 
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- Đánh giá chất lượng ở lớp TN và lớp ĐC trước TN. 

+ Về kết quả học tập, sử dụng kết quả cuối học kỳ II năm học 2014-2015 ở 

lớp 4. Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm hai môn Toán, TV của cả 2 lớp TN 

và ĐC là tương đương nhau. Tất cả HS đều được xếp loại hoàn thành yêu cầu 

học tập. 

+ Về KNQS: tiến hành khảo sát KNQS của HS 2 lớp TN và ĐC qua tham 

khảo ý kiến của GVCN và tổ chức QS qua dự giờ tiết dạy của GV. Chúng tôi sử 

dụng thang đánh giá và phiếu QS để đánh giá.  

- Căn cứ vào số lượng HS, chất lượng học tập và mức độ đạt được về 

KNQS qua khảo sát ban đầu để chọn ra cặp TN và ĐC. Mỗi lớp chúng tôi chọn 

HS để tổ chức TN, đảm bảo nguyên tắc tương đương nhau về số lượng và kết 

quả học tập, KNQS ban đầu của các em, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết 

bị dạy học ở các lớp. Chúng tôi chọn lớp TN và ĐC như sau: 

Bảng 4.1. Lớp thực nghiệm và đối chứng 

TT Trƣờng Lớp 
Kí 

hiệu 

Số 

HS 
GV 

1 PTDT Bán trú TH xã Lử Thẩn 
5A TN 28 Đinh Thị Toàn 

5B ĐC 27 Đỗ Quốc Huy 

2 PTDTBán trú TH xã Sán Chải 1 
5A TN 29 Trần Thị Thu Hằng 

5B ĐC 29 Bùi Trọng Hải 

Cộng 4 113  

 

b. Khảo sát trước thực nghiệm 

- Về kết quả học tập (cuối HKII): HS các lớp TN và ĐC đều được đánh giá 

là hoàn thành. Như vậy kết quả học tập của các lớp TN và ĐC là tương đương 

nhau. Kết quả bài làm VMT cụ thể như sau:  

*Tiểu học Lử Thẩn 
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Bảng 4.2. Bảng tổng hợp kết quả làm văn miêu tả  của HS  

trƣớc thực nghiệm 

Trường Lớp 
TS 

bài 

Điểm 

giỏi  

(9-10) 

Điểm khá 

(7-8) 

Điểm TB 

(5-6) 

Điểm kém 

(dưới 5) 

SL % SL % SL % SL % 

PTDT Bán trú Tiểu 

học xã Lử Thẩn 

TN 28 0 0 3 10,7 22 78,6 3 10,7 

ĐC 27 0 0 2 7,4 22 81,5 3 11,1 

 
Hình 4.1. Biểu đồ tần số điểm bài văn miêu tả  trƣớc thực nghiệm nhóm 

thực nghiệm - Trƣờng Lử Thẩn 

 
Hình 4.2. Biểu đồ tần số điểm bài văn miêu tả trƣớc thực nghiệm nhóm  

đối chứng - Trƣờng Lử Thẩn 
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- Kết quả khảo sát trước TN cho thấy phổ điểm của hai lớp là tương 

đương nhau, đa số HS đạt điểm trung bình và dưới trung bình, không có 

điểm giỏi. 

* Tiểu học Sán Chải 1 

Bảng 4.3. Bảng tổng hợp kết quả làm văn miêu tả của HS  

trƣớc thực nghiệm 

Trƣờng Lớp 
TS 

bài 

Điểm 

giỏi  

(9-10) 

Điểm khá 

(7-8) 

Điểm TB 

(5-6) 

Điểm kém 

(dƣới 5) 

SL % SL % SL % SL % 

PTDT Bán trú 

Tiểu học xã 

Sán Chải 1 

TN 29 0 0 3 10,345 21 72,414 5 17,241 

ĐC 29 0 0 1 3,4 24 82,8 4 13,8 

 

 

Hình 4.3. Biểu đồ tần số điểm bài văn miêu tả trƣớc thực nghiệm nhóm 

thực nghiệm - Trƣờng Sán Chải 1 
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Hình 4.4. Biểu đồ tần số điểm bài văn miêu tả trƣớc thực nghiệm nhóm  

đối chứng- Trƣờng Sán Chải 1 

- Kết quả khảo sát trước TN cho thấy phổ điểm của hai lớp là tương đương 

nhau,  đa số HS đạt điểm trung bình và dưới trung bình, không có điểm giỏi. 

* Kết quả đánh giá KNQS của HS các nhóm HS trƣớc TN đƣợc thể 

hiện bằng các bảng dƣới đây  

* Trường TH Lử Thẩn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5. Biểu đồ kết quả các kĩ năng quan sát trƣớc thực nghiệm nhóm 

thực nghiệm - Trƣờng Lử Thẩn 
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Hình 4.6. Biểu đồ kết quả các kĩ năng quan sát trƣớc thực nghiệm của 

nhóm đối chứng - Trƣờng Lử Thẩn 

Kết  quả thống kê cho thấy KNQS của HS lớp ĐC và TN là tương đối 

tương đương nhau và không có ý nghĩa thống kê. 

*Đối với trường TH Sán Chải 

 

Hình 4.7. Biểu đồ kết quả các kĩ năng quan sát trƣớc thực nghiệm của  

nhóm thực nghiệm - Trƣờng Sán Chải 1 
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Hình 4.8. Biểu đồ kết quả các kĩ năng quan sát trƣớc thực nghiệm của 

nhóm đối chứng - Trƣờng Sán Chải 1 

Kết quả thống kê cho thấy KNQS của HS lớp ĐC và TN là tương đối tương 

đương nhau và không có ý nghĩa thống kê. 

c. Bồi dưỡng GV dạy TN và tổ chức TN thăm dò để điều chỉnh tài liệu học 

tập và kĩ thuật dạy học. 

* Chúng tôi tiến hành bồi dưỡng GV  tham gia TN về các nội dung: 

- Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về KNQS và RLKNQS. 

- Bồi dưỡng cho GV về phương pháp dạy học hiện đại và kĩ thuật dạy học 

tích cực. 

- Bồi dưỡng về phương pháp đánh giá sự tích cực hợp tác, sự tiến bộ về các 

KNQS của HS qua TN. 

- Thống nhất kế hoạch TN.  

- Thời gian tổ chức bồi dưỡng: Đã tiến hành tổ chức bồi dưỡng tháng 

8/2015 (cùng với chương trình bồi dưỡng chuyên môn hè cho GV).  

*Thực nghiệm thăm dò:  

- Sau khi kết thức thời gian bồi dưỡng chúng tôi tổ chức TN thăm dò nhằm 

mục đích kiểm tra khả năng thực hiện của các thiết kế và hệ thống BT luận án đã 
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xây dựng đối với HS, từ đó rút ra những yêu cầu cần thiết về khả nãng vận dụng 

trong thực tế rèn luyện.  

- Cách thức thực hiện thực TN dò:  người nghiên cứu cùng GV lựa chọn bài 

tập làm VMT, chỉnh sửa nội dung bài học, xây dựng thiết kế, các BT tương ứng 

và tổ chức thực hiện các thiết kế bài học tại các trường TH đã được lựa chọn. 

Người nghiên cứu dự giờ, tham gia đánh giá kết quả học tập và kết quả hoạt 

động RLKNQS của HS tại các lớp học. 

- Sau mỗi tiết học TN chúng tôi tiếp tục điều chỉnh tài liệu học tập và kĩ 

thuật dạy học sao cho phù hợp và hiệu quả đồng thời rút ra kết luận về TN. TN 

thăm dò không có hình thức ĐC. 

- Thời gian tiến hành TN thăm dò: tháng 9/2015 trong học kỳ I, năm học 

2015 - 2016. 

d. TN tác động để RLKNQS qua một số thiết kế bài dạy và BT MT. 

- TN tác động nhằm kiểm tra, đánh giá việc vận dụng các thiết kế, các BT mà 

luận án đề xuất vào các tiết học cụ thể trong chương trình VMT. 

- Thời gian tiến hành TN tác động được tổ chức từ tháng 10/2015 đến hết 

học kì II lớp 5, năm học 2015 - 2016 tại lớp TN. 

- Cách thức tiến hành TN tác động: người nghiên cứu xây dựng một số thiết 

kế dạy học cùng hệ thống BT rèn luyện tương ứng, hướng dẫn GV tổ chức dạy 

học tại lớp TN (Thiết kế đính kèm phần phụ lục). 

e. Kết thúc thực nghiệm 

Khi kết thúc TN, tiến hành phân tích tổng hợp kết quả của 2 lớp TN và ĐC 

để đánh giá về mức độ tích cực hợp tác, sự tiến bộ của HS về KNQS và kết quả 

tiếp thu nội dung kiến thức bài học qua các tiết dạy VMT. Đã tiến hành đánh giá 

nhiều lần trong quá trình TN và so sánh kết quả của các lần đo được thực hiện ở 

thời gian bắt đầu, giữa và kết thúc quá trình TN. Phần kiểm tra kết quả học tập 

được thực hiện vào cuối đợt TN bằng hai bài kiểm tra có cùng mức độ đối với 

lớp TN và lớp ĐC.  
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4.2.  Nhận xét, đánh giá kết quả thực nghiệm 

4.2.1. So sánh kết quả kĩ năng quan sát trước thực nghiệm giữa hai 

nhóm thực nghiệm và đối chứng 

4.2.1.1. Sự phát triển kĩ năng quan sát của học sinh 

a. Đối với trường TH Lử Thẩn 

Nghiên cứu này sử dụng kiểm định Mann-Whitney Test cho hai mẫu độc lập 

để đánh giá sự khác biệt về KNQS giữa nhóm TN và nhóm ĐC. Kết quả kiểm định 

Mann-Whitney Test bằng phần mềm SPSS như sau: Kết quả kiểm định Mann-

Whitney Test cho thấy Sig = 0,003 (< 0,05). Điều này chứng tỏ sự khác biệt về kết 

quả KNQS sau thực nghiệm giữa nhóm TN và nhóm ĐC là có ý nghĩa thống kê. 

Kiểm định Mann-Whitney Test cho kết quả của từng lĩnh vực KNQS sau TN. 

Kiểm định sự khác biệt về các lĩnh vực KNQS sau TN: 

 

KN xác 

định MT và 

SD  các 

giác quan  

sau TN 

Ghi chép 

trong QS 

sau TN 

Lựa chọn 

trình tự QS 

sau TN 

Nhập vai hóa 

thân, trải 

nghiệm khi 

QS sau TN 

Xây dựng 

tình huống 

giả định 

khi QS sau 

TN 

Mann-Whitney U 270.000 227.000 243.500 262.000 283.500 

Wilcoxon W 648.000 605.000 621.500 640.000 661.500 

Z -2.130 -2.847 -2.534 -2.232 -1.980 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.033 .004 .011 .026 .048 

 

Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS (bảng trên) cho thấy, sự khác biệt 

về KNQS giữa nhóm TN và nhóm ĐC trong tất cả các lĩnh vực là có ý nghĩa 

thống kê (với Sig đều nhỏ hơn 0,05).  

b. Trường TH Sán Chải 1 

Nghiên cứu này sử dụng kiểm định Mann-Whitney Test cho hai mẫu độc lập để 

đánh giá sự khác biệt về KNQS giữa nhóm TN và nhóm ĐC. Kết quả kiểm định 

Mann-Whitney Test bằng phần mềm SPSS như sau: Kết quả kiểm định Mann-
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Whitney Test cho thấy Sig  0,000 (< 0,05). Điều này chứng tỏ sự khác biệt kết quả 

KNQS sau thực nghiệm giữa nhóm TN và nhóm ĐC là có ý nghĩa thống kê. 

Kiểm định Mann-Whitney Test cho kết quả của từng lĩnh vực KNQS sau TN. 

 

KN xác định 

MT và SD  

các giác quan  

sau TN 

Ghi chép 

trong QS sau 

TN 

Lựa chọn 

trình tự QS 

sau TN 

Nhập vai hóa 

thân, trải 

nghiệm khi 

QS sau TN 

Xây dựng 

tình huống 

giả định khi 

QS sau TN 

Mann-Whitney U 286.500 190.500 255.500 255.000 290.000 

Wilcoxon W 721.500 625.500 690.500 690.000 725.000 

Z -2.484 -4.065 -2.898 -3.229 -2.809 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.013 .000 .004 .001 .005 

 

Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS (bảng trên) cho thấy, sự khác biệt 

giữa nhóm TN và nhóm ĐC trong tất cả các lĩnh vực là có ý nghĩa thống kê (với 

Sig đều nhỏ hơn 0,05).  

4.2.1.2. Kết quả học  tập làm văn miêu tả 

Để đánh giá kết quả học tập VMT của HS lớp TN và ĐC sau TN chúng tôi 

tiến hành khảo sát kết quả của việc học VMT qua bài viết VMT. Do là lớp học 

cuối cấp, các em được ôn tập và thực hành ở cả 5 đối tượng MT, cho nên đề bài 

được GV đề xuất với đối tượng MT gần gũi và phù hợp đối với các em HS 

DTM, đó là MT con vật. Ở cả hai lớp ĐC và TN cùng thực hiện chung một yêu 

cầu: “Em hãy MT con vật mà em yêu thích” trong thời gian 40 phút. Bài viết 

được giao cho một nhóm GV chấm (GV dạy lớp ĐC, lớp TN, GV là tổ trưởng tổ 

chuyên môn khối 4,5) theo thang điểm đã được xây dựng. Kết quả phân tích 

điểm bài làm VMT sau TN. 

a. Đối với trường TH Lử Thẩn: 

Kết quả kiểm định Mann-Whitney Test cho thấy Sig = 0,004 (< 0,05). Điều 

này chứng tỏ sự khác biệt kết quả  bài VMT sau thực nghiệm giữa nhóm TN và 

nhóm ĐC là có ý nghĩa thống kê. 
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Biểu đồ so sánh kết quả học tập VMT giữa lớp TN và ĐC như sau: 

 

Hình 4.9. Biểu đồ tần số điểm bài văn miêu tả sau thực nghiệm nhóm  

Thực nghiệm- Trƣờng Lử Thẩn 

 

Hình 4.10. Biểu đồ tần số điểm bài văn miêu tả sau thực nghiệm nhóm  

Đối chứng - Trƣờng Lử Thẩn 
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b. Đối với trường TH Sán Chải 1 

Kết quả kiểm định Mann-Whitney Test cho thấy Sig = 0,000 (< 0,05). 

Điều này chứng tỏ sự khác biệt trong kết quả bài VMT sau TN giữa nhóm TN 

và nhóm ĐC là có ý nghĩa thống kê. 

Diểu diễn kết quả làm VMT bằng các sơ đồ dưới đây: 

 

Hình 4.11. Biểu đồ tần số điểm bài VMT sau thực nghiệm nhóm  

Thực nghiệm- Trƣờng Sán Chải 1 

 

Hình 4.12. Biểu đồ tần số điểm bài VMT sau thực nghiệm nhóm  

Đối chứng - Trƣờng Sán Chải 1 
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Căn cứ  vào kết quả làm bài của HS các lớp TN và ĐC; căn cứ vào phiếu đánh 

giá tiết dạy TN của ban giám hiệu nhà trường; Căn cứ vào ý kiến trao đổi, phỏng 

vấn GV dạy TN về các vấn đề liên quan, chúng tôi rút ra một số nhận xét như sau: 

(1) Trong quá trình dạy học TN, do được hướng dẫn chi tiết về cách thiết kế 

nội dung và kế hoạch dạy học, cách xác định mục tiêu dạy học, cách thức tổ 

chức và tiến trình thực hiện, sự vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học 

hiện đại, cách vận dụng các BT rèn luyện tương ứng nên đa số các GV dạy học 

TN đã thực hiện tốt các tiết học. Các giờ dạy đã khai thác được tiềm năng của 

người học, kích thích được sự tích cực của HS, tác động tốt đến nhận thức của 

các em. Qua các tiết học TN, HS đã có những hiểu biết nhất định về QS và có 

được KNQS, biết sử dụng KNQS để học và làm VMT, biết vận dụng kiến thức 

về QS để thực hành các BT nhằm củng cố KN và thu thập kiến thức về đối 

tượng phục vụ tốt cho việc học và làm VMT. Ở tất cả các KNQS, lớp TN đều có 

sự thay đổi đáng kể so với lớp ĐC. 

(2) Qua bảng tổng hợp kết quả làm VMT của HS cho thấy điểm trung bình 

của lớp TN cao hơn lớp ĐC, xuất hiện điểm giỏi ở lớp TN, điều này chứng tỏ 

chất lượng bài VMT của lớp TN đã có sự thay đổi theo hướng tiến bộ hơn. So 

với  lớp ĐC, bài viết của HS lớp TN có sự tiến bộ khác biệt về chất lượng, thể 

hiện cụ thể ở các nội dung sau: 

+ Các bài văn đã không giống hệt như nhau, không giống bài văn mẫu. Các 

em đã tự viết bài của mình theo kết quả QS của bản thân, mặc dù chưa được hay 

song nó thể hiện sự tự lực của các em trong quá trình làm bài. Ví dụ bài làm của em 

Giàng Thành Công - Trường Nàn Sán 2. Trong lần khảo sát đầu tiên, em không 

viết được văn, bài làm giống hệt như mẫu. Lần này, em đã tự viết bài của mình, ví 

dụ phần thân bài em viết như sau: “Chú trâu có hàm răng trắng muốt và có hai cái 

lỗ mũi. Chú có cái sừng thì hơi cong như con dao phát. Cái cổ của chú thì hơi méo 

một tí. Thân của chú thì hơi tròn một tí. Chú có 4 chân dài khoảng 50 cm. Chú có 

cái đuôi thì ve vẩy, chú có bộ lông mầu trắng như tuyết”. 
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+ Các bài văn ở lớp TN đã định hình rõ nét cấu trúc của một văn bản gồm 3 

phần: mở bài, thân bài và kết bài. Nội dung từng phần đầy đủ và lôgic với nhau 

(Phần mở bài trong các bài văn của HS lớp TN được viết theo cách gián tiếp  thể 

hiện rõ nhân tố tham gia giao tiếp và từ xưng hô phù hợp. Nội dung ở phần thân 

bài khá đầy đủ, các chi tiết và bộ phận của đối tượng QS được phản ánh đầy đủ.. 

Đoạn kết bài được viết theo cách mở rộng, thể hiện đa dạng các cung bậc cảm 

xúc của các em).  

Ví dụ: Lớp ĐC: Mở bài các em thường viết giống nhau “Trong số các  con 

vật nuôi trong gia đình em, em thích nhất là con chó, tên của nó là milu”. 

Lớp TN: Chủ nhật vừa qua, em được mẹ cho đi chợ phiên. Vì em chăm chỉ 

học tập nên mẹ đã mua cho em một chú chó nhỏ. Em đặt tên cho nó là “Lọ 

Lem” vì trông nó không sạch và lông có các màu nâu, vàng, cả trắng nữa. (Sùng 

Thị Xuân-Trường TH Lử Thẩn). 

+ Đối tượng MT được các em cá thể hóa trong phần chuyển đề bài chung 

thành đề bài của cá nhân sau khi QS nên đối tượng MT khá phong phú, không bị 

trùng lặp như ở lớp ĐC. 

Lớp ĐC: đa số HS chọn và MT một vài con vật (con chó, gà và con trâu). 

Lớp TN: Đối tượng MT đa dạng, các em MT các con vật khác nhau, bao gồm: 

con mèo,  con chó, con vịt, con trâu, con thỏ, con gà trống, con dê, con bò… 

+ Đối tượng được MT cụ thể, sinh động, hấp dẫn và chân thực, gây được sự 

thích thú ở người đọc. 

Ví dụ: Ở lớp ĐC các em thường MT đầy đủ và so sánh không hay: “Đầu 

của con chó nhà em to như đầu con trâu, bốn chân của chú chó nhỏ như que 

tăm” (Giàng Thị Dở - TH Lử Thẩn);  “Con chó nhà em chạy nhanh như con gà” 

(Vàng Seo Dình - TH Lử Thẩn); Em Giàng Thị Tấu - TH Sán Chải 1 MT chú 

chó của mình như sau: “Đôi mắt của chú chó hình dọc dừa. Đầu to bằng quả 

bóng, mồm nó to bằng cái ống bơ, mình nó to bằng người em, chân nó to bằng 

khủyu tay của anh em, đuôi nó dài như cái thước kẻ của em”. 
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Còn ở lớp TN, các em đã biết dùng các hình ảnh so sánh, nhân hóa và câu 

văn đã phản ánh sự nhận thức mang màu sắc của cá nhân: Cổ chú mèo tròn, đen 

ánh xanh như thân cây tre. (Thào Thị Mủa - TH Lử Thẩn); Con ngan nhà em có 

đôi con ngươi bóng mỡ, lóng lánh như ướt mưa. (Thào Seo Thành - TH Lử 

Thẩn); Cái mỏ của chú gà trống khum khum hình trăng cuối tháng và cong 

xuống ở đầu chót. Cái đuôi dài, rủ xuống cong mềm như cây dương xỉ trong 

rừng. (Ly Thị Nhung - TH Sán Chải 1); Bộ lông màu đen lẫn trắng của chú mèo 

óng ánh như tuyết đậu trên những tảng đá buổi sớm mùa đông. Hai mắt chú tròn 

tròn, có mầu giống như viên bi tiêu em thường chơi, thỉnh thoảng lại óng ánh 

như ngôi sao khi có ánh nắng chiếu vào (Giàng Thị Dung - TH Sán Chải 1). 

+ Các em đã biết dùng từ xưng hô. Bài văn của các em đã bộc lộ đa dạng 

các cung bậc cảm xúc chân thực, xúc động của bản thân. Em Thào Thị Thù - TH 

Lử Thẩn MT con gà trống của em như sau: “Chú gà trống có cái cánh đẹp như là 

cô tiên, thân chú to bằng cái cọc tre. Lông nó mượt như tóc của mẹ em. Nó gân 

cổ gáy thùn thụt trông rất vất vả. Em rất thương chú gà quá, hôm giỗ ông em nó 

không còn nữa vì nó đã bị bố em mổ thịt. Nó già hơn bố của em”. 

+ Nhiều bài văn đã mạnh dạn thể hiện mong muốn, ước mơ của mình qua 

việc MT đối tượng. Qua đó cho thấy các em mong muốn có cuộc sống hòa bình, 

thân thiện tươi đẹp và hạnh phúc. 

Ví dụ: “Em rất yêu quý chú trâu nhà em, em ước mơ nhà em có nhiều 

ruộng để chú trâu có việc để làm cho đỡ bị lạnh, em cũng không phải nghỉ học 

để đi chăn trâu.” (Giàng Duy Tân - TH Sán Chải 1). Hay, “em mong muốn Uỷ 

ban Nhân dân xã làm cho thôn em một con đường đi không lồi lõm, không bẩn 

để chúng em không phải đi ủng đi học” (Giàng Minh Ngọ - TH Sán Chải 1). 

4.2.2. Phân tích trường hợp 3 học sinh ở nhóm thực nghiệm 

Trong quá trình TN, KNQS của HS lớp 5 DTM đã được cải thiện rất nhiều 

so với trước TN. Dưới đây sẽ phân tích một số trường hợp cụ thể: 
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(1). Em Giàng Thị Dung, HS lớp 5- Trường PTDT Bán trú TH xã Lử Thẩn 

Qua trao đổi với GV chủ nhiệm và QS em  trong tiết học chúng tôi nhận 

thấy em Dung rất hiền, hay cười; em ngoan và có cố gắng trong học tập. Tuy 

nhiên, em còn nhút nhát, ít nói, ngại tham gia vào hoạt động, không dám thể 

hiện ý kiến của bản thân trước lớp. Khi GV tổ chức hoạt động học tập trong tiết 

học VMT, em ít quan tâm, không tỏ ra thích thú. Việc chủ động QS, lắng nghe 

và chia sẻ ý kiến chưa được tập trung lắm, em thường làm một mình, ít chia sẻ 

hay trao đổi với bạn, không thể hiện sự tương trợ, giúp đỡ bạn trong giờ học. 

Kết quả học tập của em ở mức trung bình, em chưa biết làm VMT và không 

thích học VMT. 

Tuy nhiên, trong quá trình TN, những tiết học TLV với nội dung QS mới, 

được GV tổ chức với các hoạt động đa dạng, các em được thực hiện 4 hoạt động 

học rõ ràng, được trực tiếp thực hành qua các BT cụ thể, em đã thay đổi thái độ 

với môn học. Em Dung đã bạo dạn và thích thú hơn trong tiết học. Em nhận ra 

trách nhiệm của mình trong nhóm và đã đoàn kết, hợp tác chia sẻ trong học tập 

với bạn. Chủ động tham gia vào học tập, em  biết dùng TV để trình bày kết quả 

mà mình QS được cho bạn và thầy cô nghe, dám nói lên những điều mình nghĩ, 

mình cảm nhận được ở đối tượng MT. Em đã nhận biết các KNQS và biết dùng 

các KN này phục vụ cho việc làm VMT. Sự chuyển biến được thể hiện rõ nét 

trong tính cách và chất lượng học VMT của em. KNQS của em trước TN phần 

nhiều ở mức 1. Sau TN kết quả đã có chuyển biến, các KN đều đạt từ mức 2, có 

KN đạt ở mức 3 (mức tốt). 

Bài văn của em Dung trước thực nghiệm: 

“Trong số các  con vật nuôi trong gia đình em, em thích nhất là con mèo. 

Nó có bộ lông em rất yêu quý và rất đẹp em rất thích nó. Nó có 4 chân rất 

đẹp  và nó có hai cái mắt tròn như quả bóng và cái mũi và  như con mèo đó rất 

là đẹp và em rất thích và nó có cái mắt rất đen và con mèo đó rất đẹp. 

Con mèo của em rất đẹp và nó có hai cái mắt rất đẹp, và có 4 cái chân”. 
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Bài văn của em Dung sau TN (phụ lục 14). 

So với bài trước TN, bài văn sau TN bài viết của em có tiến bộ hơn, em QS 

và MT chú mèo chi tiết hơn, câu văn đã có hình ảnh so sánh rất gần gũi với cuộc 

sống của em “Cái đầu của chú tròn như quả hồng sắp già trên cây hồng của nhà 

em” hay “Đôi mắt của chú xanh như hai viên bi ve mà em trai em vừa được thầy 

giáo cho” hoặc “Tai của mèo giống như chiếc lá của bông hoa giấy cô giáo trồng 

ở cửa lớp học”...Bài văn đã có phần kết luận và  thể hiện được tình cảm yêu quý 

của em đối với con vật nuôi trong gia đình “Em thường bế con mèo cho thức ăn 

để mèo ăn. Chuột không dám ăn ngô ăn thóc nhà em nữa. Em sẽ chăm sóc con 

mèo cẩn thận”. 

(2). Em Tráng Seo Hông, HS lớp 5 - Trường PTDT Bán trú TH xã Lử Thẩn 

Qua trao đổi với GV chủ nhiệm và QS, thấy em Hông chưa ngoan, hay 

nghỉ học. Cứ đến lớp học thì chỉ thích quậy nghịch, hay trêu chọc các bạn gái 

khác và rất hay nói trống không; không biết vệ sinh bản thân; không hay nói vì 

em nói ngọng. Rất thích tham gia vào các trò chơi nhưng khi được giao nhiệm 

vụ học tập hay QS thì em chưa hứng thú tham gia, hoặc có thực hiện nhưng 

chưa hiệu quả. 

Qua quá trình TN được sự tư vấn từ nhóm nghiên cứu, GV quan tâm, 

hướng dẫn và động viên em Hông nhiều hơn và em đã có nhiều thay đổi. Điều 

mà GV và cả chúng tôi mừng nhất là em Hông đã chăm chỉ đi học. Em ít mất 

trật tự trong tiết học, biết vệ sinh cá nhân, tham gia cả vào việc vệ sinh lớp học 

hộ cho các bạn. Khi được phân công làm việc theo nhóm, em đã di chuyển rất 

nhanh vào nhóm và nhận nhiệm vụ của mình. Rất tích cực hoàn thành các nhiệm 

vụ QS của mình. Em tự tin hơn, nói nhiều hơn, muốn trao đổi ý kiến với các bạn 

trong nhóm, tôn trọng ý kiến của các bạn trong nhóm và biết giúp đỡ các bạn 

hoàn thành bài tập của nhóm mình. KNQS của em trước TN đều ở mức 1. Sau 

TN kết quả đã có chuyển biến, nhiều KN của em đạt ở mức 2. Kết quả học VMT 

của em cũng có nhiều tiến bộ. 
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Bài văn của em Hông trước TN: 

“Trong số các con vật nuôi trong gia đình em, em thích nhất là con trâu. 

Con trâu đấy rất là đẹp nên em rất yêu quý con trâu mà con trâu ấy rất đẹp, 

rồi con trân đấy có hai tay và hai chân và mình đẹp nên em rất thích và rất yêu, 

con trâu đôi chân thì đi rất là nhanh, rồi mà bây giờ em cũng rất yêu quý con 

trâu nữa, bây giờ con trâu cũng rất đẹp, lúc nào em cũng yêu con trâu nữa. Em 

đang ngồi học em nghe thấy tiếng khóc của con trâu đấy, rồi em đi xem thì con 

trâu nín rồi, mà em nhìn thấy con trâu đấy, em cũng rất là vui rồi. 

Con trâu đấy lúc nào mẹ em cũng bảo em đi chăn trâu rồi mà, em cũng rất 

yêu quý con trâu rồi mà. Em cũng rất là yêu con trâu rồi mà”. 

Bài văn của em Hông sau TN:  

“Hôm thứ bẩy tuần trước bố mua một con trâu mầu đen rất to về cho em 

nuôi. Em rất thích con trâu đó. 

Lông của nó ít, nhưng rất là mềm mượt hơn những con trâu khác. Cái đầu 

con trâu tròn. Hai cái sừng cong cong rất đẹp ở trên đầu, Tai con trâu hơi to, 

giống như cái lá cây dướng, nó hai lỗ mũi bằng ngón tay cái của em. Con trâu 

của nhà em chí có một hàm răng trắng muốt tinh. Nó có 4 cái chân dài như cái 

thước kẻ của cô giáo nhưng hơi to, thân con trâu dài bằng chiếc bàn học của cô 

giáo em, cái đuôi dài bằng hai gang tay của em. Sáng hôm nay bố em đi cày, bố 

cho trâu ăn uống rồi dắt trâu đi cày, khi đi cày về em giúp bố mẹ tắm cho trâu.  

Con trâu nhà em rất đẹp, em rất yêu quý con trâu. Vì vậy em phải chăm sóc 

con trâu cẩn thận để nó giúp bố em em làm ruộng, nương, để em có thóc, có ngô 

để ăn, để đi học không bị đói”. 

Trao đổi với em Hông sau khi khảo sát TN và chúng tôi trò chuyện với em 

Hông thì nhận được câu trả lời của em là “em rất thích đi học, không hay nghỉ ở 

nhà đi chơi nữa”, “Em biết QS để làm VMT, song biết ít ít thôi, chưa tốt lắm”, 

“Em thích nhập vai đóng giả thành các nhân vật trong bài văn để nói chuyện với 

các bạn”.  
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(3). Em Giàng Thị Ngọc Vân, HS lớp 5 – Trường PTDT Bán trú TH xã Sán Chải 1 

Được biết gia đình em Vân có nhiều khó khăn, nhà em ở thôn xa, em chưa 

có điều kiện để đi học đều. Tính em trầm, buồn, ít tham gia vào hoạt động. 

Trong học tập cũng như trong lao động, em Vân chưa cố gắng. Ý thức giữ gìn 

sách vở và các đồ dùng thiết bị của lớp chưa tốt. Không có tinh thần giúp đỡ 

bạn. Kết quả học tập của em chưa cao. 

Qua dự giờ các tiết học TN, được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ  của cô 

giáo và gia đình, em Vân đã có những thay đổi trong tâm lí. Em hay cười hơn, 

đã tham gia vào các hoạt động học cùng các bạn và cố gắng để hoàn thành bài 

tập của mình. Được cô giáo luôn khuyến khích, em đã chủ động trong hoạt động 

QS, biết điền ý kiến của mình vào bảng mục tiêu, biết sử dụng các giác quan để 

QS, biết ghi chép kết quả QS…Qua từng tiết học, em đã có ý thức giữ gìn đồ 

dùng học tập, biết giúp đỡ, hỗ trợ bạn ngồi cùng bàn, các bạn trong nhóm, dám 

bày tỏ ý kiến của mình với bạn, với thầy cô. Em đã tự hoàn thiện được bài VMT 

của mình. 

Bài văn của em Vân trước TN:  

“Trong số các con vật nuôi trong gia đình em, em thích nhất là con gà trống. 

Và nó có hai tai ở đầu và em rất thích con gà trống và hai con mắt tròn và 

nó có đôi chân và em rất yêu quý con gà và em thấy con gà rất là đẹp. Nó có 

mầu đỏ và mầu vàng và cái bụng mầu vàng và mầu nâu và nó có móng chân 

mầu vàng và nó có bộ lông rất là đẹp và thức ăn là ngô và lúa và ăn quả dưa 

chuột và con giun và tiếng hót con gà rất là hay và em nhìn thấy con gà rất xinh 

và con gà rất béo. 

Và con gà rất là lớn và rất to và cái cổ rất là to và rất là béo và rất yêu quý 

và con gà này em rất thích nhất”. 

Bài văn của em Vân sau TN (phụ lục 14) cũng thể hiện rõ 3 phần của bài 

văn, em đã biết MT từng bộ phận của chú gà, câu văn mượt mà, sáng tỏ hơn. 

Các bộ phận của con gà được MT chi tiết và hay hơn, em đã biết nhận xét về các 
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chi tiết mình QS được “Chú gà khoác trên mình bộ lông nhiều mầu rất đẹp”, biết 

dùng các hình ảnh so sánh cho bài làm của mình “Cái mào đỏ chói uốn cong 

vành, trông có nhiều tia nhọn như bông hoa mào gà” hay “Đôi mắt rất là sáng 

trông như hai giọt sương động đậy, đưa đi đưa lại” và “Cái đuôi cao vòng lên, ở 

cuối thon lại có mầu đen, vàng, đỏ trông như chiếc liềm cắt cỏ của mẹ”…Bài 

viết cũng thể hiện được tình cảm của mình với chú gà “Em đi đâu về em cũng  

cho chú gà trống ăn bên cửa sổ, em coi chú như người bạn của em và em rất yêu 

quý chú gà trống của em”, đồng thời thể hiện mong muốn về chú gà “ Em ước 

mơ chú lớn thật nhanh để mẹ mang đi chợ bán, có nhiều tiền mua thêm nhiều 

chú gà trống khác về tặng cho em”. 

Qua phân tích các trường hợp nghiên cứu điển hình ở trên đã chứng tỏ 

rằng các tiết học VMT đã giúp HS cải thiện được KNQS một cách đáng kể. 

Điều chúng tôi nhận thấy là khi GV nắm rõ đặc điểm của từng HS, xây dựng 

hoạt động học tập phù hợp, sử sụng các kĩ thuật dạy học hợp lí, quan tâm đúng 

mức tới HS thì việc RLKNQS đạt hiệu quả cao. Điều này đã làm rõ luận điểm 

mà chúng tôi đã trình bày ở phần lí do chọn đề tài: dạy HS dân tộc thì cần hiểu 

rõ mục tiêu, hiểu kĩ về các em thì dạy học mới đạt hiệu quả. 

4.3. Đánh giá chung kết quả thực nghiệm 

4.3.1. Tác dụng của việc rèn luyện kĩ năng quan sát đối với học sinh lớp 

5 dân tộc Mông 

Kết quả TN cho thấy, KNQS rất phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nhận 

thức của HS lớp 5 DTM, KNQS đã giúp cho HS có thêm cơ hội trải nghiệm 

trong thực tế cuộc sống làm cho vốn TV của các em phong phú và góp phần làm 

phát triển nhân cách cho HS. Đây là điều có giá trị và cần thiết nhất đối với HS 

dân tộc.  Được tiếp cận và trải nghiệm với KNQS làm  cho các em trở nên nhanh 

nhẹn hơn, hoạt bát hơn, mạnh dạn và tự tin hơn trong giao tiếp bằng TV, các em 

hiểu hơn về TV, biết dùng TV để thực hiện các nhiệm vụ đa dạng của người HS.  
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Mỗi tiết học đều khêu gợi ở các em sự thích thú, hào hứng với từng nhiệm vụ 

học tập. Các em tham gia tích cực với tinh thần đoàn kết, hợp tác trong hoạt 

động, đã làm nảy nở ở các em những tình cảm và phẩm chất đạo đức tốt đẹp.  

Các em yêu thích việc đi học, các em thêm yêu trường, yêu lớp; thích học và 

làm VMT. 

4.3.2. Sự cải thiện kĩ năng quan sát 

Qua từng tiết học VMT, KNQS của HS lớp 5 DTM được cải thiện đáng kể, 

mức độ “chưa có KN” hầu như không còn, các mức độ “có KN” và “có KN tốt” 

đã tăng lên rất nhiều so với trước khi TN.  

Mỗi HS người Mông là một thực thể sống sinh động, luôn chứa  trong mình 

ý tưởng sáng tạo, và luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và có khả năng thực hiện 

các thao tác, các hành động một cách chuẩn mực và hiệu quả. Nếu rèn luyện 

đúng cách thì các em sẽ thực hiện được và phát huy tốt khả năng của mình. 

RLKNQS là một trong nhiều cách để phát huy những khả năng còn tiềm ẩn 

trong mỗi HS. 

4.3.3. Sự cải thiện kết quả học tập văn miêu tả   

Kết quả kiểm tra sau TN cho thấy, kết quả học tập của các lớp TN tốt hơn 

các lớp ĐC, HS lớp TN tiếp thu tốt kiến thức bài học. Do được rèn luyện kĩ càng 

nên chất lượng các bài văn được nâng lên rõ rệt, không còn tình trạng sao chép 

hoặc viết lại bài văn y như mẫu (HS tự viết được bài văn của mình, mặc dù dung 

lượng chưa được dài), số bài văn mắc lỗi ít hơn, nhiều em viết được đoạn mở bài 

và kết bài hay, các em biết cách dùng từ xưng hô, dùng từ ngữ giàu hình ảnh 

trong khi diễn đạt câu văn. Chỉ còn một số ít HS chưa làm rõ được mục đích 

miêu tả, vẫn còn sa vào liệt kê các hình ảnh quan sát được mà chưa có sự kết nối 

hay chau chuốt cho câu văn gọn gàng, súc tích. Điều này khẳng định, nếu HS 

được rèn luyện thường xuyên và có KNQS tốt thì kết quả học tập VMT sẽ tốt. 
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Kết luận chƣơng 4 

 

1. Kết quả TN sư phạm cho thấy, các biện pháp RLKNQS qua dạy học 

VMT đã tác động tích cực đến kết quả học và làm VMT của HS. Chính trong 

quá trình trải nghiệm để rèn luyện KNQS đã giúp cho HS tích cực hơn trong học 

tập, các em biết cách tìm kiếm vật liệu, thu thập thông tin để viết VMT. Các bài 

viết của các em phản ánh chân thực sự hiểu biết và tình cảm của các em với đối 

tượng MT. Có KNQS tốt là điều kiện thuận lợi để các em học tập VMT đạt kết 

quả tốt hơn.  

2. Kết quả TN bước đầu cho thấy, các biện pháp RLKNQS cho HS lớp 5 

DTM qua VMT đã có tác động tích cực đến việc cải thiện KNQS của HS. Sau 

TN, KNQS của HS đã được cải thiện đáng kể ở cả 5 nhóm KN. Những phân 

tích định lượng và định tính với những phép đo và kiểm định khoa học đã 

khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp RLKNQS qua dạy học VMT cho 

HS lớp 5 DTM. 

3. Kết quả TN đã khẳng định giả thuyết khoa học của đề tài là đúng đắn và 

đã được chứng minh. Các biện pháp RLKNQS cho HS lớp 5  DTM qua VMT là 

có tác động đến sự phát triển KNQS của các em trong học tập, góp phần nâng 

cao chất lượng của việc học tập đồng thời góp phần hình thành và phát triển 

nhân cách cho HS. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. KNQS là những KN học tập cơ bản có chức năng nhận thức rất cần rèn 

luyện cho HS TH. Những nghiên cứu trong khoa học và những sự kiện thực tế 

qua khảo sát thực trạng ở một số trường TH đã chứng minh điều đó. Tìm hiểu 

công trình nghiên cứu của các chuyên gia, chúng tôi thấy vẫn còn nhiều quan 

điểm khác nhau về KN, KNQS, RLKNQS và còn nhiều vấn đề lí luận cần được 

tiếp tục nghiên cứu, luận giải.  

1.2. Những nghiên cứu về KN rất phong phú, nhưng nghiên cứu về  KN 

học tập và KNQS thì chưa nhiều. Tuy nhiên, đó vẫn là nền tảng để chúng tôi 

nghiên cứu sâu hơn về RLKNQS ở TH. Luận án bước đầu đề cập tới một số 

KN bộ phận của KNQS và  phân chia các KN một cách tương đối. Luận án 

cũng đã chỉ ra các KNQS mà HS DTM còn thiếu và các KNQS cần  rèn luyện 

cho các em.  

1.3. Thực tiễn dạy học VMT ở Tiểu học cho thấy, còn nhiều việc cần giải 

quyết để nâng cao chất lượng dạy VMT, để thông qua dạy văn, dạy HS cách 

nâng cao năng lực, phẩm chất con người. Chương trình TV được xây dựng theo 

quan điểm giao tiếp, tích hợp, và tích cực hóa hoạt động học TV để hình thành 

và phát triển ở HS các KN sử dụng TV, để các em “học tập và  giao tiếp trong 

các môi trường hoạt động lứa tuổi”, “góp phần hình thành nhân cách con người 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Nhiều  GV, CBQL đã nhận thức đúng về mục đích 

và tầm quan trọng của RLKNQS trong dạy học TV, song chưa chú trọng việc 

tìm giải pháp để RLKNQS cho HS trong chính bài học trên lớp, từ khâu thiết kế 

mục tiêu,…đến quá trình dạy học trên lớp. Chính điều đó đã khiến nhiều HS 

chưa có KNQS. 

1.4. Từ kết quả nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn, luận án đã đề xuất 

một số biện pháp RLKNQS và xây dựng được tiến trình RLKNQS qua dạy 

VMT gồm: Thiết kế bài dạy và tổ chức thực hiện bài dạy TLV MT hướng vào 
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RLKNQS; Xây dựng các BT nhằm RLKNQS cho HS DTM trong dạy học 

VMT; Cách sử dụng các kĩ thuật dạy học hiện đại để thực hiện các bài học 

nhằm RLKNQS trong dạy làm VMT. Các biện pháp có sự liên kết chặt chẽ 

với nhau tạo thành một chỉnh thể, cùng hỗ trợ nhau để RLKNQS cho HS 

trong dạy VMT đạt kết quả tốt nhất. Việc tạo môi trường khuyến khích HS 

RLKNQS là biện pháp được thực hiện xuyên suốt trong tiến trình RLKNQS 

trong các tiết  dạy học VMT, giúp cho HS tích cực tham gia hoạt động học 

tập để RLKNQS. 

1.5. TN cho thấy, các biện pháp RLKNQS cho HS lớp 5 DTM trong dạy học 

VMT đã có tác động tích cực đến việc cải thiện KNQS và kết quả làm VMT của 

các em. Sau TN, KNQS của HS đã được cải thiện đáng kể ở cả 5 nhóm KN. Mức 

độ QS của HS cũng đã được nâng lên rõ rệt. Chính trong quá trình trải nghiệm để 

RLKNQS đã giúp cho HS tích cực hơn trong học tập, có KNQS tốt là điều kiện 

thuận lợi để các em viết được các bài VMT đúng và hay. Kết quả thực nghiệm đã 

khẳng định giả thuyết khoa học của đề tài là đúng đắn và đã được chứng minh. 

2. Kiến nghị 

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Cần nghiên cứu và có giải pháp đổi mới về chương trình, SGK phân môn 

TLV ở TH vùng HS dân tộc, cùng với đó là sự thay đổi về phương pháp dạy 

học, đổi mới trong nhận thức về kiểm tra, đánh giá phân môn TLV, khuyến 

khích HS viết văn chân thực và hay. 

Về nội dung dạy học TLV MT cần được xây dựng theo hướng mở, tăng 

cường các hoạt động thực hành QS và trải nghiệm để giúp đỡ HS trong học 

VMT nói riêng và học TLV nói chung, tạo ra sân chơi để các em tự học, tự rèn 

luyện khả năng QS góp phần phát triển TV, phục vụ việc học tập và giao tiếp. 

2.2. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Cần tham mưu với lãnh đạo các cấp đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng 

trường lớp xanh, sạch, đẹp, có không gian để HS thực hành QS và tổ chức các 
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giờ học ngoài trời, phục vụ cho việc QS và làm VMT của các em. Trao quyền 

chủ động cho GV về nội dung và phương pháp giảng dạy. Tạo điều kiện thuận 

lợi cho GV vận dụng các phương pháp dạy học tích cực. Khuyến khích GV tìm 

tòi, thiết kế tích hợp các nội dung dạy học, phù hợp với mục tiêu và năng lực 

HS để thực hiện có hiệu quả  trong dạy học và rèn luyện. 

2.3. Đối với nhà trƣờng Tiểu học 

Phải có kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi 

cho GV trong học tập nâng cao trình độ, tiếp cận và mạnh dạn áp dụng nhiều 

phương pháp dạy học hiệu quả. Cần có chính sách phù hợp, khuyến khích GV 

sáng tạo và tích cực trong dạy học và rèn luyện. 

2.4. Đối với giáo viên Tiểu học 

Không ngừng học hỏi, tìm tòi nghiên cứu về tâm sinh lí HS TH, đặc biệt 

là HS dân tộc và quan tâm RLKNQS cho HS, lựa chọn những KN cần thiết để 

thiết kế và tổ chức RLKNQS trong các tiết dạy VMT. Điều quan trọng hàng 

đầu là việc rèn luyện những KN nghề nghiệp liên quan đến thiết kế bài học và 

sử dụng các phương pháp và kĩ thuật hiện đại trong dạy học, nâng cao khả 

năng xây dựng các bài tập rèn luyện và thiết kế nội dung dạy học cho phù hợp 

với đốí tượng HS dân tộc. 

2.5. Đối với các nhà nghiên cứu 

Cần quan tâm nghiên cứu mở rộng đề tài RLKNQS nói chung và 

RLKNQS qua VMT nói riêng sang các môn học khác ở TH. Tiếp tục nghiên 

cứu và xuất bản các loại sách, tài liệu tham khảo về RLKNQS trong dạy VMT 

giúp GV có nguồn tham khảo để nghiên cứu thực hiện. Biên soạn thêm các tài 

liệu tham khảo dành riêng cho đối tượng HS dân tộc về KNQS trong làm 

VMT, giúp GV và HS DTM có thêm kênh thông tin để tự học, tự bồi dưỡng, 

để HS DTM có thể chủ động trong học tập và yêu thích việc học tập giúp cho 

giáo dục ở miền núi và ở miền xuôi không còn khoảng cách. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 01: 

Phiếu số 1 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Dành cho CBQL, giáo viên giảng dạy ở các trƣờng tiểu học) 

 

Kính thưa quý thầy/cô giáo! 

Để phục vụ mục đích nghiên cứu việc rèn kĩ luyện năng quan sát 

(RLKNQS) cho học sinh lớp 5 dân tộc Mông thông qua học văn miêu tả, xin 

thầy/cô vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của mình về một số vấn đề sau bằng 

cách đánh dấu “x” vào ý kiến mà chị đồng ý hoặc trả lời ngắn gọn.  

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Xin thầy/cô vui lòng cho biết một vài thông tin cá nhân: 

           Họ và tên: 

Chức vụ:  

Giáo viên lớp: 

Trình độ chuyên môn:                                    Số năm công tác: 

Thâm niên dạy lớp 5 (hoặc quản lí): 

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

1.Thầy/cô hiểu kĩ năng quan sát là gì? 

 Là khả năng con người có thể nhìn thấy tất cả các đặc điểm, trạng thái, tính 

chất, hoạt động, tư tưởng, tình cảm, mối quan hệ... của người và vật. 

 Là kĩ năng cơ bản giúp con người có thể nhận thức, tồn tại được trong 

cuộc sống. 

 Là hành động của con người tích cực, chủ động sử dụng các tri thức, vốn 

kinh nghiệm của bản thân cùng với các phương tiện để nhận thức đối tượng một cách 

đầy đủ, sinh động và sáng tạo đồng thời có những hành động phù hợp để cải biến đối 

tượng ngày một tốt hơn. 

 Là những phẩm chất là năng lực cơ bản của con người. 

2. Theo thầy/cô thế nào là rèn luyện  kĩ năng quan sát cho học sinh? 

 RLKNQS cho học sinh là hình thành, rèn luyện hoặc thay đổi các hành vi  
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của các theo hướng tích cực, dựa trên cơ sở giúp học sinh có tri thức, giá trị, thái độ và 

các kĩ năng phù hợp đáp ứng được những yêu cầu của cuộc sống hiện đại. 

 RLKNQS cho sinh là giúp các em mở rộng vốn từ và vốn hiểu biết, vốn sống góp  

phần giáo dục kĩ năng sống, làm tăng khả năng giao tiếp bằng Tiếng việt cho các em. 

 RLKNQS cho sinh là giúp các em có được những kĩ năng để mở rộng các 

mối quan hệ xã hội, góp phần làm tăng chỉ số thông minh cho học sinh. 

3. Theo thầy/cô, bản chất của hoạt động RLKNQS thông qua hoạt động dạy văn 

miêu tả là: 

 Là tổ chức rèn luyện  KNQS trong thời gian dạy văn miêu tả trên lớp cho  

học sinh. 

 Là tích hợp mục tiêu, nội dung của rèn luyện KNQS với mục tiêu, nội dung  

của hoạt động dạy văn miêu tả. 

 Là việc tổ chức lồng ghép hoạt động rèn luyện  KNQS với hoạt động dạy 

văn miêu tả với nhau thành một hoạt động chung. 

 Thực chất hai hoạt động đó là một. 

4. Theo thầy/cô, RLKNQS thông qua hoạt động dạy văn miêu tả cho học 

sinh nhằm mục đích gì? 

 Thực hiện nhiệm vụ giáo dục do trường và ngành giáo dục đề ra.  

 Nâng cao năng lực ngôn ngữ cho học sinh dân tộc Mông. 

  Để thực hiện mục tiêu lồng ghép rèn luyện KNQS trong môn Tiếng việt và 

thông qua hoạt động dạy văn miêu tả. 

 Giúp học sinh vừa rèn luyện được KNQS, các KNS khác nhau vừa hoàn 

thành nhiệm vụ học tập nội dung văn miêu tả.  

5.  Thầy/cô đánh giá  thế nào về mức độ cần thiết của việc RLKNQS cho học sinh lớp 5 

dân  tộc Mông  nhằm góp phần phát triển toàn diện nhân cách của các em. 

 Rất cần thiết.  Cần thiết  Ít cần thiết.  Không cần thiết. 

6. Theo thầy/cô, có cần thiết phải có các biện pháp hướng dẫn phù hợp để RLKNQS 

cho học sinh lớp 5 dân tộc Mông trong các tiết học văn miêu tả không? 

 Rất cần thiết  Cần thiết  Ít cần thiết  Không cần thiết 
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7. Thầy /cô cho biết những kĩ năng quan sát nào dưới đây là phù hợp và cần thiết để 

rèn luyện học sinh lớp 5 dân tộc Mông. Xin vui lòng đánh giá mức độ sử dụng các 

kĩ năng để giáo dục cho học sinh. 

STT Kĩ năng 

Mức độ sử dụng 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

bao giờ 

1 
Kĩ năng xây dựng mục tiêu khi 

quan sát 
  

 
 

2 Kĩ năng sử dụng các giác quan     

3 Kĩ năng lựa chọn trình tự quan sát     

4 
Kĩ năng tiếp nhận thông tin và xử lý 

thông tin khi  quan sát 
  

 
 

5 
Kỹ năng khám phá, phát hiện cái 

mới khi quan sát 
  

 
 

6 Kĩ năng  ghi chép  trong quan sát     

7 
Kĩ năng  nhập vai, hóa thân, trải 

nghiệm khi  quan sát 
  

 
 

8 
Kĩ năng  xây dựng tình huống giả 

định  trong quan sát 
  

 
 

9 
Kĩ năng  bày tỏ tình cảm, thái độ, 

quan điểm  trong quan sát 
  

 
 

10 
Kĩ năng  chuyển kết quả quan sát 

thành lời nói, đoạn văn, bài văn 
  

 
 

11 Kỹ năng khác     

8. Thầy/cô được tiếp cận với  tài liệu tham khảo hoặc tham gia các chương trình tập 

huấn về RLKNQS cho học sinh như  thế nào?  

 Rất thường xuyên    Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Chưa bao giờ   

9. Trường của thầy/cô đã quan tâm đến việc RLKNQS cho học sinh lớp 5 dân tộc 

Mông trong các môn học chưa? 

 Rất quan tâm    Quan tâm  bình thường  Ít quan tâm  Chưa quan tâm   
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10. Trường thầy/cô đã thực hiện RLKNQS cho các em HS  thông qua con đường 

nào dưới đây 

 Rèn luyện KNQS thông qua hoạt động dạy học các môn học ở nhà trường. 

 Rèn luyện KNQS thông qua hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.  

 Rèn luyện KNQS thông qua hoạt động tham vấn trường học. 

 RLKNQS thông qua hình thức trải nghiệm sáng tạo 

 Rèn luyện KNQS thông qua con đường giáo dục gia đình và xã hội. 

 Rèn luyện KNQS thông qua việc dạy văn miêu tả. 

11. Khi tổ chức dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 5 dân tộc Mông, thầy/cô đã sử 

dụng những hình thức nào dƣới đây nhằm RLKNQS cho các em? Mức độ sử dụng? 

STT Hình thức thực hiện 

Mức độ sử dụng 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

bao giờ 

1 
Lồng ghép trong các hoạt động hàng 

ngày của học sinh 
    

2 
Tổ chức thông qua các tiết ngoại 

khóa trong lớp, trong môn học 
    

3 
Lồng ghép trong các hoạt động tập 

thể (chào cờ, tập thể dục…) 
    

4 Tổ chức cho học sinh tham quan     

5 
Kết hợp với các hoạt động trong các 

ngày lễ, ngày hội 
    

6 
Thiết kế các chủ đề Rèn luyện 

KNQSriêng cho học sinh 
    

 

12. Các thầy/cô đã triển khai các nội dung RLKNQS cho học sinh thông qua hoạt 

động dạy văn miêu tả ở trường mình như thế nào? 

TT Nội dung dạy học văn miêu tả 

Mức độ triển khai 

Đầy 

đủ 
Sơ sài 

Không  

triển khai 

1 Các tiết lí thuyết về tả cảnh    

2 Các tiết thực hành về tả cảnh    

3 Các tiết lí thuyết về tả người    

4 Các tiết thực hành về tả người    

5 Các tiết ôn tập văn tả đồ vật, cây cối, con vật    
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Nếu đã triển khai thực hiện, thì qua quá trình tổ chức các hoạt động trên, theo 

thầy cô đã hình thành và rèn luyện cho học sinh những kỹ năng chủ yếu nào? (Xếp thứ 

tự theo mức độ thường xuyên nhất - Kỹ năng được rèn luyện nhiều nhất xếp thứ 1 - từ 

đó đến hết) 

TT Kỹ năng quan sát Thứ tự 

1 Kĩ năng xây dựng mục tiêu khi quan sát  

2 Kĩ năng sử dụng các giác quan  

3 Kĩ năng lựa chọn trình tự quan sát  

4 Kĩ năng tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin khi  quan sát  

5 Kỹ năng khám phá, phát hiện cái mới khi quan sát  

6 Kĩ năng  ghi chép  trong quan sát  

7 Kĩ năng  nhập vai, hóa thân, trải nghiệm khi  quan sát  

8 Kĩ năng  xây dựng tình huống giả định  trong quan sát  

9 Kĩ năng  bày tỏ tình cảm, thái độ, quan điểm  trong quan sát  

10 Kĩ năng  chuyển kết quả quan sát thành lời nói, bài viết  

13. Thầy/cô cho biết ý kiến của mình về các phương pháp RLKNQS cho học sinh 

lớp 5 dân tộc Mông thông qua hoạt động dạy văn miêu tả? 

TT Các phƣơng pháp 

Mức độ phù hợp Mức độ sử dụng 
Rất 

phù 

hợp 

Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chưa 

bao 

giờ 

1 Làm mẫu        

2 Trực quan        

3 Thảo luận nhóm        

4 Dạy học dự án        

5 Dạy học hợp tác        

6 
Nghiên cứu trường 

hợp điển hình 
  

 
    

7 Giải quyết vấn đề        

8 Đóng vai        

  9 Trò chơi        

10 Bàn tay nặn bội        

11 Dạy học theo góc        
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14. Theo thầy/cô, mức độ thực hiện các kỹ năng được liệt kê dưới đây của  học sinh 

lớp 5 dân tộc Mông trường thầy cô là: 

STT Các kĩ năng quan sát 

Mức độ thực hiện 

Thành 

thục 

Làm 

đƣợc 

Làm 

có 

trợ 

giúp 

Còn 

lúng 

túng 

Chƣa 

làm 

đƣợc 

1 

Kĩ năng 

tiếp nhận 

khi quan 

sát 

Kĩ năng đặt mục tiêu      

2 
Sử dụng đơn lẻ và phối hợp các 

giác quan 
   

 
 

3 Trình tự quan sát      

4 
Nhập vai, hòa cảm  trong quan 

sát 
   

 
 

5 Lựa chọn nội dung khi quan sát      

6 Xây dựng tình huống giả định      

7 
Học sinh biết chăm chú lắng 

nghe 
   

 
 

8 Nhìn kĩ, chú ý, say sưa      

9 
Khả năng phát hiện ra những 

điều mới, lạ 
   

 
 

10 
Kĩ năng 

lƣu giữ 

kết quả 

quan sát 

Ghi chép ngắn gọn, khoa học, 

hiệu quả 
   

 
 

11 
Kĩ năng chuyển kết quả quan sát 

thành lời 
   

 
 

12 

Kĩ năng 

phản hồi 

khi quan 

sát 

Kĩ năng mô tả, tái hiện  trong 

quan sát 
   

 

 

13 
Kĩ năng 

đánh giá 

khi quan 

sát 

Kĩ năng bày tỏ tình cảm, thái 

độ, quan điểm  trong quan sát 
   

 
 

14 Kĩ năng trình bày và phản biện    
 

 

15 
Kĩ năng ra quyết định phù hợp 

sau quan sát 
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15. Hiệu quả của việc thực hiện RLKNQS thông qua hoạt động dạy văn miêu tả của 

trường thầy cô là: 

 Rất hiệu quả    Hiệu quả  Bình thường  Chưa hiệu quả 

16. Trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học văn miêu tả nhằm RLKNQS cho học 

sinh, thầy/cô thường gặp phải những khó khăn nào? (nguyên nhân thầy cô cho là quan 

trọng nhất - xếp thứ  1, cứ thế cho đến hết) 

TT Các nguyên nhân ảnh hƣởng 
Sắp 

thứ tự 

1 
Giáo viên chưa được tập huấn về RLKNQS và cách tổ chức hoạt động 

RLKNQS thông qua dạy văn miêu tả 
 

2 
Nhà trường ít quan tâm đến việc RLKNQS thông qua hoạt dạy văn 

miêu tả 
 

3 
Thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho RLKNQS thông qua hoạt thông qua 

hoạt dạy văn miêu tả 
 

4 Nhận thức của học sinh hạn chế, không tự giác và hào hứng tham gia  

5 Không có thời gian cho việc RLKNQS thông qua hoạt dạy văn miêu tả  

6 Thiếu sự quan tâm, phối hợp từ phía phụ huynh.  

7 Hạn chế về mặt kinh phí  

 

17. Xin thầy/côcho biết một vài kinh nghiệm (biện pháp) để RLKNQS cho học 

sinh. Thầy/cô có đề xuất, kiến nghị gì để việc RLKNQS cho học sinh lớp 5 dân tộc 

Mông  thông qua việc dạy văn miêu tả  đạt được  hiệu quả hơn? 

 

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và giúp đỡ ! 
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Phiếu số 2 

PHIẾU KHẢO SÁT GIÁO VIÊN  

Về việc hiểu học sinh dân tộc Mông và tình hình dạy văn miêu tả cho học sinh  

tiểu học dân tộc Mông 

I.Thông tin giáo viên 

Họ và tên giáo viên: 

Chức vụ: 

Đơn vị công tác: 

Số năm công tác: 

Số năm trực tiếp giảng dạy lớp 4,5: 

Trình độ chuyên môn: 

II. Anh (chị) hãy vui lòng khoanh tròn vào chữ cái đặt trƣớc câu trả lời cho 

anh (chị) cho là đúng nhất đối với học sinh dân tộc Mông: 

1. Học sinh dân tộc Mông có đặc điểm nổi bật nào? 

Về thể chất:  

A. Thể lực tốt, khỏe mạnh, cơ thể phát triển cân đối, dẻo dai  

B. Thể lực tốt, khỏe mạnh, cơ thể phát triển cân đối; dẻo dai trong hoạt động, 

đôi tay khéo léo; vận động nhanh, gọn, chắc. 

C. Cơ thể thấp bé, dễ mệt mỏi; phát triển không cân đối, chưa khéo léo trong 

vận động  

D. Thể lực yếu, cơ thể phát triển thiếu cân đối, dễ mệt mỏi  trong hoạt động,  

Về nhận thức:  

A. Có khả năng phát triển chú ý, khả năng ghi nhớ có chủ định và tư duy lôgíc; 

hiểu biết về thiên nhiên, môi trường sống phong phú 

B. Nhận thức nhanh, thích khám phá tò mò, ham hiểu biết.  

C. Nhận thức chậm, khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ định yếu, tư duy trực 

quan, cụ thể 

D. Có khả năng duy trì chú ý, ghi nhớ có chủ định, tư duy lôgíc cụ thể, không 

chặt chẽ; ít hiểu biết về thiên nhiên, môi trường sống  

 Về  ngôn ngữ và giao tiếp 

A. Nắm vững tiếng mẹ đẻ, giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ lưu loát  

B. Vốn Tiếng Việt phong phú, chưa mạnh dạn, thiếu tự tin trong giao tiếp 

C. Mạnh dạn, tự tin, văn minh trong giao tiếp bằng tiếng Việt  

D. Hạn chế và rụt rè trong giao tiếp bằng tiếng Việt 

 Về tình cảm xã hội: 

A. Biết thể hiện cảm xúc, mạnh dạn, hồn nhiên, có thái độ biết quý trọng và lễ 

phép với người lớn tuổi 
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B. Biết thể hiện tình cảm với cô giáo và các bạn với mọi người xung quanh, biết 

giúp đỡ bạn bè, đoàn kết hợp tác khi chơi với các bạn. Không tự ái, lòng tự trong cao. 

C. Ngại ngùng khi hiện cảm xúc, nhút nhát, hay trầm tư, ngoan ngoãn và lễ 

phép với người lớn tuổi, biết giúp đỡ bạn bè, đoàn kết hợp tác khi chơi với các bạn, dễ 

tự ái, lòng tự trong cao. 

D.  Mạnh dạn khi thể hiện cảm xúc, có  nhận thức về bản thân, giới tính, thích 

được thể hiện bản thân.  

 Về thẩm mỹ:  

A. Biết cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống. 

B. Yêu văn nghệ và hăng hái tham gia các hoạt động tập thể. 

C. Yêu thích cái mới, biết tạo ra sản phẩm đẹp.  

D. Các em biết cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống, yêu thích cái mới, biết 

tạo ra sản phẩm đẹp. Yêu văn nghệ và hăng hái tham gia các hoạt động tập thể 

2. Trong quá trình dạy học và tiếp xúc với học sinh dân tộc Mông, anh chị nhận 

thấy học sinh dân tộc Mông có những khả năng gì?  

A. Khả năng tập trung chú ý cao 

B. Năng  lực phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu 

C. Khả năng vận động 

D. Khả năng liên tưởng, tưởng tượng 

3. Trong quá trình dạy học và tiếp xúc với học sinh dân tộc Mông, anh chị nhận 

thấy học sinh dân tộc Mông có những phẩm chất ý chí nào?  

A. Tính độc lập, tự chủ 

B. Tính bền bỉ, làm việc có mục đích 

C. Tính dũng cảm, kiên cường 

D. Tính tự kiềm chế 

III. Anh (chị) hãy vui lòng khoanh tròn vào chữ cái đặt trƣớc câu trả lời 

cho anh (chị) cho là đúng nhất khi dạy tập làm văn cho học sinh dân tộc Mông: 

1. Anh (chị) dạy văn miêu tả học sinh tiểu học dân tộc Mông nhằm mục đích gì?   

A. Giúp học sinh hiểu thế nào là văn miêu tả, cách làm bài văn miêu tả 

B. Nắm được cấu trúc của bài văn miêu tả  

C. Giúp các em biết cách quan sát, trình tự quan sát, cách tả. 

D. Phát triển vốn từ Tiếng Việt, biết diễn đạt tình cảm cá nhân trong bài văn 

đồng thời phát triển nhân cách cho học sinh. 
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2. Trong các tiết dạy học sinh dân tộc Mông tập làm văn miêu tả anh (chị) thấy  

tiết dạy nào khó hƣớng dẫn cho học sinh?  

A. Quan sát để miêu tả 

B. Luyện tập xây dựng đoạn văn 

C. Viết bài tập làm văn viết 

D. Tiết trả bài viết 

3. Khi dạy văn miêu tả cho học sinh dân tộc Mông, kĩ năng nào đƣợc anh (chị) 

chú ý dạy cho học sinh nhất? 

A. Kĩ năng diễn đạt, viết đoạn, viết bài 

B. Kĩ năng tìm hiểu đề 

C. Kĩ năng tìm ý và lập dàn ý 

D. Kĩ năng phát hiện và sửa lỗi 

4. Anh (chị)  thấy học sinh dân tộc Mông thể hiện tốt dấu hiệu nào dƣới đây của 

văn miêu tả? 

A. Dùng các danh từ để gọi tên đối tượng miêu tả 

B. Sử dụng các từ miêu tả, các từ chỉ hành động, trạng thái 

C. Dùng hình ảnh so sánh, biện pháp nhân hóa 

D. Dùng từ, ngữ bày tỏ thái độ của người viết 

5. Khi chấm bài viết của học sinh, anh  (chị) thấy học sinh dân tộc Mông thƣờng 

mắc những lỗi viết văn miêu tả nào?  

A. Lỗi về bố cục bài văn 

B. Lỗi về nội dung miêu tả 

C. Lỗi dùng từ, đặt câu 

D. Lỗi viết đoạn, tách đoạn, liên kết các đoạn thành bài 

6. Những khó khăn mà học sinh dân tộc Mông gặp phải khi làm văn miêu tả là gì? 

A. Học sinh thiếu vốn sống 

B. Học sinh thiếu vốn từ 

C. Khả năng liên tưởng, tưởng tượng thấp 

D. Không có cảm hứng khi làm văn  

7. Theo anh (chị), để làm đƣợc các bài văn miêu tả học sinh dân tộc Mông cần 

phải có năng lực gì? 

A. Tư duy lôgic 

B. Khả năng tập trung chú ý cao 

C. Khả năng quan sát tốt 

D. Khả năng giao tiếp và tư duy bằng Tiếng Việt  
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8. Theo anh (chị), học sinh tiểu học dân tộc Mông khi quan sát có đặc điểm gì 

khác với các em học sinh dân tộc khác? Các em thƣờng gặp khó khăn gì khi tiến 

hành quan sát để làm văn miêu tả? 

…………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………...........…………………… 

……………………………………….......................................……………………… 

9. Để dạy tốt văn miêu tả cho học sinh dân tộc Mông anh (chị ) có đề xuất gì? 

…………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

Ngày      tháng      năm 2013 

                                                                                                     Người góp ý 
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Phiếu số 3 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Dành cho CBQL, giáo viên giảng dạy ở các trƣờng tiểu học) 

Kính thưa quí thầy/cô giáo! 

Để phục vụ mục đích nghiên cứu việc rèn luyện kĩ năng quan sát (RLKNQS) cho 

học sinh lớp 5 dân tộc Mông thông qua học văn miêu tả, xin thầy/cô vui lòng cho chúng 

tôi biết ý kiến của mình về một số vấn đề sau bằng cách khoach tròn hoặc đánh dấu “x” 

vào ý kiến mà chị đồng ý hoặc trả lời ngắn gọn. 

I.THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Xin thầy/cô vui lòng cho biết một vài thông tin cá nhân: 

           Họ và tên: 

Trường:  

Chức vụ:  

Giáo viên lớp: 

Trình độ chuyên môn:                              Số năm công tác: 

Thâm niên dạy lớp 5 (hoặc quản lí): 

II. NỘI DUNG KHẢO SÁt 

Thầy/cô hãy vui lòng khoanh tròn vào chữ cái đặt trƣớc câu trả lời mà 

Thầy/cô lựa chọn: 

1. Thế nào là văn miêu tả? 

A. Miêu tả là làm cho đối tượng miêu tả trở lên nhìn thấy được  một cách sinh động. 

B. Miêu tả là nêu lên đặc điểm vốn có của sự vật, nhân vật trong thực tế mà 

người viết quan sát được. 

C. Miêu tả là vẽ lại bằng lời những đặc điểm nổi bật của cảnh, của người, của vật 

giúp người nghe, người đọc hình dung được các đối tượng ấy. 

D. Miêu tả là dùng ngôn ngữ hoặc một phương tiện nghệ thuật nào đó làm cho 

người. khác có thể hình dung được toàn thể sự vật, sự việc hoặc thế giới nội tâm của 

con người. 

2. Đặc trưng nổi bật của văn miêu tả là gì? 

A. Tính đầy đủ, cụ thể 
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B. Tính sáng tạo  

C. Tính hấp dẫn, truyền cảm 

D. Tính chân thực 

3. Mục tiêu của việc dạy văn miêu tả cho học sinh là gì? 

A. Rèn các kĩ năng sống cho học sinh 

B. Biết viết văn bản miêu tả 

C. Mở rộng vốn tư cho học sinh 

D. Sử dụng Tiếng việt  hiệu quả trong học tập và giao tiếp 

4. Vài trò, ý nghĩa của việc dạy văn miêu tả trong trƣờng tiểu học là gì? 

A. Giúp học sinh tạo lập và lĩnh hội văn bản thông thường 

B. Bồi dưỡng tầm hồn, tình cảm, trí tuệ cho học sinh  

C. Biết tạo lập và lĩnh hội văn bản nghệ thuật 

D. Phát triển các năng lực vốn  có để hòa nhập với cuộc sống xã hội  

5. Những yêu cầu cần đạt đối với một bài văn miêu tả là gì? 

A. Bài văn miêu tả đúng đối tượng 

B. Bài làm liệt kê đúng, đầy đủ các đặc điểm của đối tượng cần miêu tả 

C. Bài làm sạch, chữ đẹp, có đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết luận 

D. Bài làm miêu tả chân thực, sống động đối tượng qua các biện pháp nghệ thuật, 

chan chứa tình cảm của người viết. 

 6. Thầy/cô thường chú ý dạy kĩ năng nào cho học sinh trong các tiết dạy  tập 

làm văn miêu tả. 

A. Kĩ năng quan sát để miêu tả.  

B. Kĩ năng tìm ý 

C. Kĩ năng lập dàn ý 

D. Kĩ năng viết các đoạn mở bài, thân bài và kết bài 
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7. Thầy/cô thường sử dụng các phương pháp nào dưới đây để dạy văn miêu tả cho 

học sinh lớp 5 dân tộc Mông (Ghi dấu x vào ô tương ứng) 

STT Các phƣơng pháp dạy học 

Tần xuất sử dụng 

Thường 

xuyên 
Rất ít Không 

1 Phương pháp làm mẫu    

2 Phương pháp trực quan    

3 Phương pháp thảo luận nhóm    

4 Phương pháp đóng vai    

5 Phương pháp trò chơi    

6 Phương pháp dự án    

7 Phương pháp giao tiếp    

8 Phương pháp thuyết trình    

9 Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề    

10 Phương pháp thảo luận nhóm    
 

 8. Thầy/cô thường sử dụng các hình thức tổ chức nào dưới đây để dạy văn 

miêu tả cho học sinh lớp 5 dân tộc Mông? 

A. Cá nhân 

B. Lớp 

C. Nhóm 

 9. Thông qua các tiết dạy văn miêu tả, anh (chị) mong muốn dạy học sinh lớp 

5 dân tộc Mông phát huy những năng lực gì? 

A. Năng lực giao tiếp bằng Tiếng Việt 

B. Năng lực viết văn miêu tả 

C. Năng lực nhận diện và cấu trúc văn bản 

D. Năng lực sử dụng Tiếng Việt trong học tập, giao tiếp và tư duy 

 10. Kết quả học tập làm văn miêu tả của các em học sinh thế nào? 

A. Rất tốt 

B. Tốt 

C. Trung bình 

D. Rất không tốt 
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11. Thầy/cô hãy  đánh giá mức độ đạt được của học sinh qua các bài văn miêu tả  

dựa vào các dấu hiệu nêu ở bảng dưới đây? (Ghi dấu x vào ô tương ứng) 

STT Các dấu hiệu miêu tả 
Đánh giá của giáo viên 

T  K TB Yếu 

1 Dùng các danh từ để gọi tên đối tượng miêu tả     

2 Sử dụng các từ miêu tả     

3 Dùng từ chỉ hành động, trạng thái     

4 Dùng hình ảnh so sánh     

5 Dùng biện pháp nhân hóa     

6 Dùng từ, ngữ bày tỏ thái độ của người viết     

 

12. Khi chấm bài văn miêu tả của học sinh, thầy/cô thấy học sinh lớp 5 dân 

tộc Mông thường mắc những lỗi nào? (Ghi dấu x vào ô tương ứng) 

STT Các loại lỗi trong bài văn miêu tả 
Tần xuất mắc lỗi 

Thường xuyên Rất ít Không 

1 Bố cục bài văn    

2 Nội dung miêu tả    

3 Lỗi dùng từ    

4 Lỗi viết câu    

5 Lỗi tách đoạn    

6 Liên kết đoạn    

7 Lỗi chính tả    

  

 13.  Xin thầy/cô cho biết một vài khăn mà thầy/cô gặp phải khi dạy văn miêu 

tả cho học sinh lớp 5 dân tộc Mông? Để dạy tốt văn miêu tả cho học sinh dân tộc 

thầy/cô có đề xuất gì? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và giúp đỡ ! 
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Phụ lục 02:                         NỘI DUNG PHỎNG VẤN SÂU 

 

Câu 1: Em có thích học văn miêu tả không? Vì sao? 

Câu 2: Em học VMT để làm gì?  

Câu 3: Trong các tiết học văn miêu tả, em có được học cách quan sát không? 

Câu 4: Em có thích được quan sát không? Vì sao? 

Câu 5: Điểm mạnh của em khi quan sát là gì? 

Câu 6: Điểm yếu của em khi quan sát là gì? 

Câu 7: Em thích được học tập và rèn luyện KNQS nào thông qua giờ học văn miêu tả? 

Câu 8: Nếu cho em chọn, em sẽ chọn KNQS nào dưới đây để học trong tiết học văn 

miêu tả? 

- KN xây dựng mục tiêu khi quan sát  

- KN sử dụng các giác quan  

- KN lựa chọn trình tự quan sát  

- KN tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin khi  quan sát  

- Kỹ năng khám phá, phát hiện cái mới khi quan sát  

- KN  ghi chép  trong quan sát  

- KN  nhập vai, hóa thân, trải nghiệm khi  quan sát  

- KN  xây dựng tình huống giả định  trong quan sát  

- KN  bày tỏ tình cảm, thái độ, quan điểm  trong quan sát  

- KN  chuyển kết quả quan sát thành lời nói, đoạn văn, bài văn. 

Câu 9: Nếu được ước một điều gì đó về khả năng QS, em sẽ ước điều gì? 

Câu 10: Các em thường được RLKNQS qua các hoạt động nào dưới đây? 

- Thông qua bài dạy của thầy cô trên lớp. 

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (tivi, báo, đài, mạng internet). 

- Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường. 

- Thông qua hoạt động lao động tại gia đình, hoạt động tại thôn bản. 

- Thông qua bố mẹ và người lớn. 

- Thông qua bạn bè. 
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Phụ lục 03: 

MẪU BIÊN BẢN QUAN SÁT HỌC SINH 

1. Thời  gian:………………………………………………………………… 

2. Địa điểm: :………………………………………………………………… 

3. Thành phần: :……………………………………………………………… 

4. Nội dung, hình thức quan sát 

- Nội dung: hoạt động của học sinh khi tham gia vào hoạt động quan sát. 

- Hình thức: quan sát trực tiếp kết hợp với trao đổi, trò chuyện cùng học sinh 

5. Kết quả 

a.Thái độ của học sinh khi tham gia học tập, giao tiếp 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

b. Tần xuất tham gia vào hoạt động quan sát 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

c. Tinh thần, thái độ khi tham gia quan sát 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

d. Sử dụng kĩ thuật quan sát 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Phụ lục 04: 

PHIẾU QUAN SÁT KĨ NĂNG QUAN SÁT CỦA HỌC SINH LỚP 5  

DÂN TỘC MÔNG 

Bài ………………………………………………… 

 

 Các kĩ năng Các biểu hiện Đánh giá 

Kĩ năng sử dụng 

các giác quan 

trong quan sát 

- Nhận biết các giác quan và tác dụng của 

các giác quan. 

- Lựa chọn giác quan phù hợp với nội dung 

quan sát 

- Sử dụng chính xác giác quan để quan sát 

đối tượng 

 Có kĩ năng Tốt 

 Có kĩ năng 

 Chưa có kĩ năng 

Kĩ năng lựa 

chọn trình tự 

quan sát 

- Nhận biết các trình tự thường xuất hiện 

trong khi quan sát 

- Lựa chọn đúng trình tự quan sát phù hợp 

với đối tượng quan sát 

- Sử dụng trình tự đã chọn để tiến hành 

quan sát đối tượng 

 Có kĩ năng Tốt 

 Có kĩ năng 

 Chưa có kĩ năng 

Nhập vai, nhập 

cuộc, trải 

nghiệm 

trong QS 

+ Phân biệt  đối tưng QS để nhập vai, nhập 

cuộc, trải nghiệm. 

+ Thâm nhập vào thế giới tự nhiên 

+ Nhập vai, hóa thân để trải nghiệm cùng 

đối tượng. 

+ Lùi xa, gián cách trong QS 

 Có kĩ năng Tốt 

 Có kĩ năng 

 Chưa có kĩ năng 

 

Ngày  …  tháng … năm 2016 

                                                                                                  Ngƣời quan sát 
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  Phụ lục 05: 

ĐỀ KHẢO SÁT TRƢỚC THỰC NGHIỆM 

Đề 1: Hãy miêu tả một đồ vật mà em yêu thích nhất. 

Đề 2: Em hãy QS ngôi nhà em đang ở và thực hiện các bài tập dưới đây: 

Câu 1: Đọc và trả lời các câu hỏi sau đây: 

- Em QS ngôi nhà để làm gì? 

- Em QS các bộ phận nào của ngôi nhà? 

- Em thích QS ngôi nhà vào lúc nào? (sáng, trưa, chiều hay tối). 

- Em sẽ QS ngôi nhà trong khoảng thời gian bao lâu? 

Câu 2: Khi QS ngôi nhà em thường  dùng các giác quan nào? 

Câu 3: Em biết những trình tự QS nào dưới đây? (em hãy khoanh vào chữ cái mà em 

chọn). 

A. QS từ gần đến xa, từ xa đến gần. 

B. QS từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong 

C. QS từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. 

D. QS theo trình tự trước, sau, bên phải, bên trái. 

E. QS theo mùa Xuân, Hạ, Thu hay Đông... 

F. QS theo trình tự thời gian (sáng, trưa, chiều, tối). 

Câu 4. Em hãy QS  ngôi nhà của em rồi trả lời các câu hỏi sau: 

- Từ xa, em nhìn thấy những gì? 

- Lại gần ngôi nhà em thấy những gì? 

- Vào bên trong ngôi nhà em thấy có  những đồ đạc gì, chúng được sắp xếp ra 

sao? 

Câu 5: Em hãy QS và ghi lại các đặc điểm nổi bật về ngôi nhà của em bằng các từ ngữ 

tiêu biểu. 

Câu 6: Em hãy giả định mình là các nhân vật dưới đây và viết lại cảm nghĩ của 

mình cho mọi người biết: 

a. Nếu em là Bức tường em sẽ nói gì với mọi người? 

b. Nếu em là Bậc cửa, em sẽ nói với mọi người điều gì? 

c. Nếu em là Bố (hoặc là người lớn tuổi trong nhà), em sẽ làm thêm những gì để 

cho ngôi nhà của mình đẹp hơn?. 
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Phụ lục 06: 

ĐỀ KIỂM TRA SAU THỰC NGHIỆM 

 

Đề 1: Hãy miêu tả một con vật mà em yêu thích nhất. 

Đề 2: Em hãy QS ngôi trường đã gắn bó với em nhiều năm qua và thực hiện 

các bài tập dưới đây: 

Câu 1: Em hãy điền vào chỗ chấm để hoàn thiện phiếu  xác định mục tiêu dưới 

đây: 

PHIẾU XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU QUAN SÁT 

 

Đối tượng QS: Trường học của em 

Địa điểm QS:………………………………………………………… 

Ngày giờ QS:………………………………………………………… 

Họ và tên người QS………………………………………...………… 

Nội dung QS: 

- Em QS ngôi trường để……………………………………………… 

- Em sẽ QS ngôi trường với các bộ phận sau:......................................... 

- Em sẽ QS ngôi trường trong khoảng thời gian là:................................ 

- Em cần chuẩn bị các điều kiện sau để QS ngôi trường: 

+................................................................................................................ 

+................................................................................................................ 

- Khi QS ngôi trường em gặp khó khăn là:............................................. 
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Câu 2: Em hãy hoàn thiện phiếu QS dưới đây: 

PHIẾU HƢỚNG DẪN QUAN SÁT 

- Đối tượng QS: ngôi trường 

- Nhiệm vụ: Em hãy dùng các giác quan để QS và ghi lại những đặc điểm 

của ngôi trường 

Giác quan  Gợi ý  Kết quả QS 

- Thị giác 
- Hình dáng  

- Mầu sắc của các bộ phận 
 

- Thính giác - Nghe thấy âm thanh gì?   

- Xúc giác 
- Chạm vào các bộ phận (tường, cửa, bảng, 

cây…) em có cảm giác gì? 
 

- Khứu giác 
- Tường của ngôi trường, sơn của các cánh 

cửa có mùi như thế nào?  
 

- Khi đến trường em thấy như thế nào? Khi về nhà em cảm 

thấy thế nào? 
 

 

Câu 3: Nếu bạn của em chọn trình tự QS ngôi trường theo thời gian sáng, trưa, 

chiều và nhìn từ xa đến gần. Em sẽ chọn trình tự QS nào? Vì sao? 

Câu 4. Em hãy QS thật kĩ ngôi trường của em rồi trả lời các câu hỏi sau: 

- Từ xa, em nhìn thấy những gì? 

- Lại gần em thấy những gì? 

- Vào bên trong sân trường em thấy có  những gì, chúng được sắp xếp ra sao? 

Câu 5: Em hãy QS và ghi lại các đặc điểm nổi bật về ngôi trường của em bằng 

các từ ngữ tiêu biểu. 

Câu 6: Em hãy giả định mình là các nhân vật dưới đây và viết lại cảm nghĩ của 

mình cho mọi người biết: 

c. Nếu em là Cây bàng ở ngoài sân trường em sẽ nói gì với các bạn HS? 

d. Nếu em là Lớp học, em sẽ nói với các bạn nhỏ điều gì? 

c. Nếu em là Hiệu trưởng, em sẽ làm thêm những gì để cho ngôi trường ngày càng 

đẹp hơn? 
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Câu 7: Từ đề bài “Tả lại ngôi trường mà em đã g n bó nhiều năm”, em hãy đọc kĩ đề 

bài và trả lời các câu hỏi sau: 

- Em tả ngôi trường  nào? 

- Ngôi trường đó ở đâu? 

- Em tả ngôi trường cho ai biết? 

- Em tả ngôi trường để làm gì? 

- Em sẽ  chọn từ ngữ nào để xưng hô cho phù hợp với người đọc khi em viết bài 

văn tả ngôi trường? 
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Phụ lục 07: 

HƢỚNG DẪN CHẤM BÀI VĂN MIÊU TẢ 

 

+ Loại Giỏi (9 - 10 điểm): Bài viết đảm bảo đúng cấu trúc của văn bản (có 

đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài). Nội dung các phần đầy đủ và cân đối về 

mặt dung lượng (khoảng 150 chữ). Bài văn thể hiện được các đặc điểm tiêu biểu 

của đối tượng miêu tả. Có sử dụng các biện pháp nghệ thuật, biết sử dụng so 

sánh, nhân hóa để viết lời văn miêu tả sinh động, giầu cảm xúc, phản ánh chân 

thật và hay. Thể hiện được mong muốn, hay ước mơ về đối tượng miêu tả, đề 

xuất được các biện pháp để đối tượng phát triển ngày một tốt đẹp hơn. HS viết 

đúng chính tả, trình bày sạch, đẹp. 

+ Loại Khá (7 - 8 điểm): Bài viết đảm bảo đúng cấu trúc của văn bản (có 

đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài). Nội dung các phần đầy đủ và đảm bảo về 

mặt dung lượng. Bài văn thể hiện đầy đủ các đặc điểm của đối tượng miêu tả. 

Có sử dụng các biện pháp nghệ thuật, lời văn miêu tả sinh động, có cảm xúc, 

phản ánh chân thật về đối tượng miêu tả. HS viết đúng chính tả, trình bày sạch, 

đẹp. 

+ Loại Trung bình (5 - 6 điểm): Bài viết đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết 

bài. Nội dung các phần đầy đủ và đảm bảo về mặt dung lượng ở mức trung bình. 

Bài văn thể hiện được các đặc điểm của đối tượng miêu tả. Lời văn miêu tả chưa 

sinh động, phản ánh chân thật về đối tượng miêu tả. HS viết còn sai một số lỗi 

chính tả, trình bày chưa sạch, đẹp. 

+ Loại Kém (dưới 5 điểm): Bài văn không đạt được các yêu cầu nêu trên. 
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Phụ lục 08: 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG QUAN SÁT 

 

+ Chưa có KN: Nhiều thao tác thực hiện chưa chuẩn, trình tự thao tác 

không linh hoạt, nhiều thao tác thừa, không đảm bảo thời gian, thao tác bị vấp 

váp nhiều, đạt kết quả thấp so với mục tiêu hoặc không đạt mục tiêu. 

+ Có KN: Các thao tác thực hiện khá chuẩn, trình tự thao tác khá linh 

hoạt, hợp lí, phù hợp với yêu cầu nội dung công việc, còn một số thao tác thừa, 

thao tác khá lưu loát, tiết kiệm thời gian và đạt được mục tiêu với chất lượng khá 

tốt. 

+ Có KN tốt: Các thao tác thực hiện chuẩn, trình tự thao tác linh hoạt, hợp 

lí, phù hợp với yêu cầu nội dung công việc, ít có thao tác thừa, thao tác lưu loát, 

tiết kiệm thời gian và đạt được mục tiêu với chất lượng tốt. 
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Phụ lục 09: 

NỘI DUNG BÀI HỌC ĐÃ ĐƢỢC CHỈNH SỬA 

THĂM DÒ 

TUẦN 1: Bài: LUYỆN TẬP  TẢ CẢNH 

(Sách giáo khoa TV 5, tập 1, trang 14) 

1. Đọc bài văn và thực hiện các nhiệm vụ dưới đây: 

a) Em hãy dùng các GQ của mình để QS bài văn, ghi chép ngắn gọn những 

điều em QS được (bằng các từ chìa khóa, hình vẽ hoặc sơ đồ tư duy) 

b) Em hãy QS và tìm một chi tiết thể hiện sự tinh tế và hay trong bài văn. 

Buổi sớm trên cánh đồng 

Từ làng, Thủy đi tắt qua đồng để ra bến tầu điện. Sớm đầu thu mát lạnh. 

Giữa những đám mây xám đục, vòm trời hiện ra như những khoảng xanh vòi 

vọi. Một vài giọt mưa loáng thoáng rơi trên chiếc khăn quàng đỏ và mái tóc xõa 

ngang vai của Thủy; những sợi cỏ ướt đẫm lùa vào dép Thủy làm bàn chân nhỏ 

bé của em ướt lạnh. Người trong làng gánh lên phố những  gánh rau thơm, 

những bẹ cải sớm và những bó hoa huệ trắng muốt. Bầy sáo cánh đen mỏ vàng 

chấp chới liệng trên cánh đồng lúa mùa thu đang kết đòng. Mặt trời đã mọc trên 

những ngọn cây xanh tươi của thành phố.  

Theo LƯU QUANG  VŨ 

2. Lập dàn ý bài văn tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong vườn 

cây (hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy). 
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TUẦN 2: Bài: LUYỆN TẬP  TẢ CẢNH 

(Sách giáo khoa TV 5, tập 1, trang 21) 

Em hãy QS và ghi lại những hình ảnh em thích trong mỗi bài văn dưới 

đây: 

Rừng trƣa 

Rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời 

vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn lên trời, chẳng khác gì những cây 

nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang 

mầu vàng úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng 

chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các 

trảng rộng và chung quanh những lùm cây mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá 

còn xanh, ta có thể nghe tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh 

không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra 

đã vội tàn nhanh trong nắng. Mùi hương ngòn ngọt nhức đầu của những loài hoa 

rừng không tên tuổi đắm vào ánh nắng ban trưa khiến con người dễ sinh buồn ngủ 

và sẵn sàng ngả lưng dưới bóng cây nào đó, để cho thứ cảm giác mệt mỏi chốn 

rừng trưa lơ mơ đưa mình vào giấc ngủ chẳng đợi chờ. 

Theo ĐOÀN GIỎI 

Trảng: khoảng đất rộng giữa rừng hoặc hai khu rừng. 

1. QS bài văn và hoàn thiện phiếu sau đây: 

PHIẾU HƢỚNG DẪN QS 

- Đối tượng QS: ………………………………………… 

- Nhiệm vụ: Em hãy dùng các GQ để QS và ghi lại những đặc điểm, 

nhận xét  của em về cảnh chiều tối  

GQ  Em ghi kết quả QS Nhận xét của em 

   

   

   

- Khi chiều tối đến em cảm thấy như thế nào?   
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Chiều tối 

Nắng đã bắt đầu rút lên những chòm cây cao, rồi nhạt dần và như lẫn với 

ánh sáng trắng nhợt cuối cùng. 

Trong những bụi cây đã thấp thoáng những mảng mầu tối. Mầu tối lan dần 

dưới từng gốc cây, ngả dài trên thảm cỏ, rồi đổ lốm đốm trên lá cành, trên những 

vòm xanh rậm rạp. 

Bóng tối như bức màn mỏng, như thứ bụi xốp, mờ đen, phủ dần lên mọi vật. 

Trong nhập nhoạng, thình thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ngày 

vương lại. Một vài tiếng dế gáy sớm, vẻ thăm dò, chờ đợi. Có đôi ánh đom đóm 

chấp chới, lúc lên cao, lúc  xuống thấp, lúc lại rơi xuống mặt cỏ không còn rõ 

hình cây lá nữa mà mịn màng hòa lẫn như một mặt nước lặng êm. 

Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra, và tung 

tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành. 

Theo PHẠM ĐỨC 

2. Dựa vào những kết quả em QS được, em hãy viết đoạn văn tả  

cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong vườn cây (hay trong công viên, trên 

đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy). 

 

TÁC ĐỘNG  

 

TUẦN 6                Bài:   LUYỆN TẬP TẢ CẢNH 

(Sách giáo khoa TV 5, tập 1, trang 62) 

1. QS các đoạn văn dưới đây và hoàn thiện phiếu QS: 

a) Biển luôn thay đổi mầu tùy theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng 

xanh thẳm, như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng 

dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biểm xám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm dông 

gió, biển đục ngầu giận dữ...Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, 

lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng. 

Theo VŨ TÚ NAM 
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b) Con kênh này có tên là kênh Mặt Trời. Nơi đây,  suốt ngày, ánh nắng 

rừng rực đổ lửa xuống mặt đất. Bốn phía chân trời trống huếch trống hoác. Từ 

lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn không kiếm đâu ra một bóng cây để tránh 

nắng. Buổi sáng, con kênh còn phơn phớt màu đào, giữa trưa bỗng hóa ra một 

dòng thủy ngân cuồn cuộn lóa mắt, rồi dần biến thành một con suối lửa lúc trời 

chiều. Có lẽ bởi vậy mà nói được gọi là kênh Mặt Trời.  

Theo ĐOÀN GIỎI 

Thủy ngân: Kim loại lỏng, có màu trắng như bạc. 

PHIẾU HƢỚNG DẪN QS 

Nhiệm vụ: Em hãy dùng các GQ để QS và ghi lại những đặc điểm, 

nhận xét  của em về cảnh được miêu tả. 

a. Kết quả QS cảnh biển: 

GQ 
Em ghi kết quả 

QS 
Thời điểm QS 

Liên tƣởng 

của tác giả 

Tác dụng của 

liên tƣởng 

     

     

b. Kết quả QS cảnh kênh Mặt Trời: 

     

 

2. Dựa vào kết quả  QS của mình, em hãy lập dàn ý bài VMT một cảnh 

sông nước ( một vùng biển, một dòng sông, một con suối hay một hồ nước). 
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TUẦN 7             

Bài : LUYỆN TẬP TẢ CẢNH 

(Sách giáo khoa TV 5, tập 1, trang 74) 

 

Đề bài: Dựa theo dàn ý mà em đã lập trong tuần trước, hãy viết một đoạn 

VMT cảnh sông nước. 

Gợi ý các việc cần làm: 

1. Xác định đối tượng miêu tả của đoạn văn (Em tả cảnh sông nước nào?  Em 

miêu tả đặc điểm nào hoặc bộ phận nào của cảnh? Em tả cho ai biết? Em sẽ  chọn 

từ ngữ nào để xưng hô cho phù hợp với người đọc khi em viết bài văn?) 

2. Xác định trình tự miêu tả trong đoạn: 

- Theo trình tự thời gian: sáng, trưa, chiểu, tối; xuân, hạ, thu, động,... 

- Theo trình tự không gian: Từ xa đến gần, từ cao xuống thấp,... 

- Theo cảm nhận của từng GQ: thị giác, thính giác, xúc giác,... 

3. Tìm những chi tiết nổi bật, những liên tưởng thú vị sẽ trình bày trong đoạn. 

- Cảnh sông nước có gì đẹp, đặc sắc, khác biệt, lạ lẫm? 

4. Tìm cách thể hiện tình cảm, cảm xúc.  

- Qua việc QS cảnh sông nước em có yêu quý cảnh sông nước không? em 

thấy sông nước có tác dụng gì? Em cần làm gì cho cảnh sông nước? 

5. Xác định nội dung của câu mở đầu và câu kết đoạn 

- Câu mở đầu có thể nêu ý của toàn đoạn: Em thấy cảnh sông nước ở đâu?  

Vì sao em chọn tả cảnh đó? 

- Câu kết đoạn có thể nhận xét hoặc nêu cảm nghĩ của mình về cảnh. (Khi 

QS cảnh sông nước em thấy có gì đáng quý. Nếu cho em một điều ước, em sẽ 

ước gì cho cảnh sông nước? Em ước gì cho gia đình, cho làng của em? 
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TUẦN 8               

Bài: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH 

(Sách giáo khoa TV 5, tập 1, trang 81) 

 

1. Lập dàn ý miêu tả một cảnh đẹp ở địa phương em. 

2. Dựa theo dàn ý đã lập, hãy viết một đoạn VMT cảnh đẹp ở địa phương 

em. 

Gợi ý: 

a) Xác định đối tượng miêu tả của đoạn văn (lựa chọn đối tượng miêu  

tả, chọn chi tiết ấn tượng, những đặc điểm riêng biệt, nổi bật dễ gây cảm 

xúc và ấn tượng mạnh mẽ của cảnh đẹp để miêu tả) 

b) Xác định trình tự miêu tả của đoạn văn. 

- Theo trình tự thời gian: sáng, trưa, chiểu, tối; xuân, hạ, thu, động,... 

- Theo trình tự không gian: Từ xa đến gần, từ cao xuống thấp,... 

- Theo cảm nhận của từng GQ: thị giác, thính giác, xúc giác,... 

c) Xác định cấu tạo của đoạn VMT 

- Mở đoạn (1-2 câu): nêu ý chính của đoạn văn. 

- Thân đoạn: phát triển ý của đoạn, miêu tả từng chi tiết. 

- Kết đoạn (1-2 câu): nêu cảm nghĩ về cảnh đã miêu tả trong đoạn. 
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Bài: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH 

(Dựng đoạn mở bài, kết bài) 

(Sách giáo khoa TV 5, tập 1, trang 83) 
 

1. Em hãy QS các cách mở bài, kết bài của bài văn “Tả con đường quen thuộc 

từ nhà em tới trường” và cho biết kiểu mở bài, kết bài của mỗi đoạn.  

a) -Từ nhà em đến trường có thể đi theo nhiều ngả đường. Nhưng con 

đường mà em thích đi hơn cả là đường Nguyễn Trường Tộ. 

- Tuổi thơ của em có biết bao kỉ niệm gắn với những cảnh vật của quê 

hương. Đây là dòng sông nhỏ đầy ắp tiếng cười của bọn trẻ chúng em mỗi buổi 

chiều hè. Kia là triền đê rộn rã tiếng hát của thanh niên nam nữ những đêm trăng 

sáng. Nhưng gần gũi, thân thiết nhất với em vẫn là con đường từ nhà đến trường 

- con đường đẹp đẽ suốt những năm tháng học trò của em. 

b) - Con đường từ nhà đến trường có lẽ không khác nhiều lắm những con 

đường trong thành phố, nhưng nó thật thân thiết với em. 

 - Em rất yêu quý con đường từ nhà đến trường. Sáng nào đi học, em cũng 

thấy con đường rất sạch sẽ. Em biết đấy là nhờ công quét dọn ngày đêm của các 

cô bác công nhân vệ sinh. Em và các  bạn bảo nhau không xả rác bừa bãi để con 

đường luôn sạch,  đẹp. 

2. Em hãy trả lời các câu hỏi dưới đây, viết lại câu trả lời để có đoạn văn 

kết bài cho bài VMT “Tả con đường quen thuộc từ nhà em tới trường”. 

a) Khi QS con đường quen thuộc từ nhà em tới trường em thấy con đường 

có gì đẹp? Em yêu (thích) con đường từ nhà em tới trường như thế nào? 

b) Khi QS con đường quen thuộc từ nhà em đến trường em thấy con đường 

có gì đáng quý? Nếu em là con đường em muốn nói gì với người lớn, nói gì với 

các bạn HS? 

3. Viết một đoạn văn mở bài kiểu gián tiếp và một đoạn kết bài kiểu mở 

rộng cho bài VMT cảnh thiên nhiên ở địa phương em. 

Phụ lục 10: 
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GIÁO ÁN ĐỐI CHỨNG (THĂM DÒ) 

TUẦN 1                                      TẬP LÀM VĂN 

Bài: LUYỆN TẬP  TẢ CẢNH 

I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 

 1.   Nêu được nhận xét về cách miêu tả cảnh vật trong bài “Buổi sáng trên cánh 

đồng”. 

 2.  Lập được dàn ý cho bài văn tả cảnh môt buổi trong ngày. 

 3.  Cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên hiên qua bài bài “Buổi sáng 

trên cánh đồng”. 

II. Đồ dùng: Bảng phụ,vở bài tập TV, bảng nhóm 

III.Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1.Bài cũ : -  Nhắc lại ghi nhớ về cấu tạo bài văn 

tả cảnh? 

- Nhắc lại cấu tạo của bài bài nắng trưa? 

- GV nhận xét. 

2.Bài mới:. 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu, nêu yêu 

cầu  

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập luyện tập. 

 Bài 1: HS đọc thầm bài “Buổi sáng trên cánh 

đồng”    

   Tổ chức cho HSthảo luận nhóm trả lời câu hỏi a,b 

trong SGK 

    - Gọi đại diện nhóm trả lời.GV nhận xét,chốt lời 

giải đúng: 

 a) Những sự vật được miêu tả trong bài là: vòm 

trời, giạt mưa, sợi cỏ, gánh rau, bó hoa hụê, bấy 

 

2 HS lên bảng trả lời. 

 

 

 

 

  

- HS đọc thầm  bài  

“Buổi sáng trên 

cánh đồng” Thảo 

luận trả lời câu hỏi 

a,b bài 1 trong SGK.  

Đại diện nhóm trình 

bày, các nhóm khác 

bổ sung thống nhất 

lời giải đúng. 
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sáo, cánh đồng lúa mùa thu, mặt trời mọc… 

 b)TG đã sử dụng những GQ: thị giác, xúc giác… 

 - Yêu cầu HS suy nghĩ làm câu c vào vở, phát biểu 

trước lớp. GV nhận xét, bổ sung. 

-  Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp, sự trong lành 

của cánh đồng quê vào buổi sáng. 

Bài 2: Hướng dẫn HS lập dàn ý bài văn tả một buổi 

trong ngày vào vở bài tập.Một số HS làm vào bảng 

nhóm. 

-Hỗ trợ:cho HS QS tranh ảnh một số cảnh vừơn 

cây,công viên,đường phố,nương rẫy,cánh đồng… 

-Treo bảng phụ ghi dàn ý chung của bài văn tả 

cảnh: 

Mở bài: giới thiệu cảnh vật định tả (cảnh gì? Tả vào 

thời gian nào trong ngày.) 

Thân bài: -Tả bao quát chung -Tả chi tiết cảnh vật. 

 (Hoặc:tả thay đổi của cảnh vật theo trình tự thời 

gian) 

Kết bài: Nhận xét, cảm nghĩ của em về cảnh vật 

- GV chữa bài trên bảng nhóm.  

Hoạt động cuối:  

 Hệ thống bài. 

 Dặn HS làm lại bài 2 vào vở TLV 

 Nhận xét tiết học. 

- HS làm ý c vào vở, 

phát biểu trước lớp. 

 

 

- HS phát  biểu cảm 

nghĩ về cảnh đẹp của 

cánh đồng vào buổi 

sáng. 

 

-HS đọc yêu cầu bài 

2. Lập dàn ý vào vở 

bài tập. Nhận xét, bổ 

sung bài trên bảng 

nhóm. 

 Tự sửa dàn bài trong 

vở. 

 

 

 

 

 

- HS  nhắc lại dàn 

ý chung của bài 

văn tả cảnh. 
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TUẦN 2 

TẬP LÀM VĂN 

Bài: LUYỆN TẬP  TẢ CẢNH 

I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 

1. Biết phát hiện những hình ảnh đẹp trong bài “Rừng trưa” và bài “Chiều tối”. 

 2. Dựa vào dàn ý đã lập ở tiết trước viết được một đoạn văn tả cảnh một buổi 

trong ngày. 

3. Cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên qua bài “Rừng trưa” và bài 

“Chiều tối”. 

II.Đồ dùng:   Bảng phụ ghi dàn ý mẫu.;Vở bài tập TV. 

III.Các hoạt động dạy học: 

 

1.Bài cũ:   - Gọi một số HS đọc lại dàn ý 

(BT2) tiết trước. 

                - Gọi HS nhắc lại cấu tạo của bài 

văn tả cảnh. 

               - GV nhận xét. 

2. Bài mới 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: 

    GV Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động2: Hướng dẫn HS luyện tập: 

Bài 1: Gọi 2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung 

bài1.Yêu cầu cả lớp đọc thầm 2 bài văn dùng 

bút chì gạch dưới những hình ảnh đẹp trong 

mỗi bài  mà em thích. Gọi HS nối tiếp nhau 

phát biểu ý kiến. Khuyến khích HS nêu đựơc 

những hình ảnh đẹp mà em thích, và giải 

thích rõ lý do vì sao mình thích hình ảnh đó. 

+ Qua bài Rừng trưa, GD HS ý thức bảo vệ 

 

- 2, 3 HS đọc dàn ý tiết 

trước. 

- 3 HS nhắc lại cấu tạo bài 

văn tả cảnh.Lớp nhận xét,bổ 

sung. 

 

 

 

HS theo dõi. 

 

 

-HS đọc và gạch dưới những 

hình ảnh em thích ở 2 bài 

Rừng trưa và Chiều tối. Nối 

tiếp nhau phát biểu trước lớp. 
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rừng, bảo vệ, bảo vệ những động vật hoang 

dã trong rừng. Qua bài Chiều tối GD HS cảm 

nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên. 

Bài 2: Yêu cầu HS đọc  yêu cầu bài 2. GV 

hướng dẫn HS chọn các ý trong phần thân bài 

để viết thành đoạn văn hoàn chỉnh. 

- Cho một HS khá làm mẫu:đọc dàn ý và chỉ 

rõ sẽ chọn ý nào viết thành đoạn văn. 

- Cho HS viết đoạn văn vào vở bài tập. 

- Gọi HS đọc đoạn văn  đã viết trước lớp. Lớp 

nhận xét 

- GVnhận xét, đánh giá sản phẩm của HS 

- Hỗ trợ:Treo bảng phụ có ghi dàn ý mẫu. 

Đọc cho HS nghe những đoạn văn mẫu để 

tham khảo 

Hoạt động cuối:  

- Hệ thống bài. 

- Dặn HS tập viết đoạn văn ở nhà. QS để lập 

dàn ý cho bài văn tả cơn mưa vào tiết sau. 

- Nhận xét tiết học 

-HS liên hệ bảo vệ rừng, giữ 

gìn cảnh đẹp ở địa phương. 

 

 

 

 

- HSđọc yêu cầu bài, đọc lại 

dàn ý đã lập ở tiết trước. Viết 

đoạn văn vào vở. Đọc trước 

lớp. 

Nhận xét, bình chọn bạn viết 

đoạn văn hay. 

 

 

 

 

Nhắc lại cấu tạo của bài văn 

tả cảnh. 
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Phụ lục 11: 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM (THĂM DÒ) 

TUẦN 1                                      TẬP LÀM VĂN 

Bài: LUYỆN TẬP  TẢ CẢNH 

I. Mục tiêu 

 1. Vận dụng các GQ để QS lại kết quả QS của nhà văn thông qua bài văn 

“Buổi sớm trên cánh đồng”. Vận dụng những hiểu biết của mình để thiết lập dàn 

ý bài văn tả cảnh buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong vườn cây (hay trong công 

viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy). 

 2. HS phân tích được bài văn cho trước, thiết lập dàn ý theo yêu cầu của đề 

bài. Có KN sử dụng các GQ để QS. KN trình bày kết quả QS với bạn bè, thầy cô 

giáo; nhận xét, bình luận kết quả QS của bạn. 

 3. Có thái độ học tập tự giác, kiên trì trong QS. Có việc làm cụ thể để bảo 

vệ thiên nhiên tươi đẹp xung quanh mình. 

II. Thiết bị, đồ dùng, tƣ liệu học tập 

1. GV: Hình ảnh thiên nhiên, video, clip phù hợp với bài học. Góc đồ  

dùng: Tranh ảnh thiên nhiên, từ điển, bảng nhóm, phiếu bài tập. 

2. HS: Bảng phụ, vở viết tập làm văn, bảng nhóm, sách giáo khoa 

         III. Các hoạt động dạy học 

Hoạt 

động 

Hình thức, 

kĩ thuật, 

thời gian 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1.Khởi 

động 

Trò chơi, 3 

phút 

- Mở vi deo, clip các 

cảnh đẹp của quê 

hương Việt Nam 

- Xem và nói đúng, nhanh 

tên từng cảnh đẹp 

2. Tìm 

tòi, xử lí, 

phát 

hiện 

thông 

tin 

Cá nhân,  

Khăn trải 

bàn, 5 phút. 

 

 

 

Bài 1: 

- Nêu yêu cầu, giao 

nhiệm vụ, phát phiếu 

- QS và giúp đỡ HS 

chậm. 

- Cùng HS rút ra kết 

- HS QS bài “Buổi sớm trên 

cánh đồng” và thực hiện các 

công việc sau 

a) Dùng các GQ để QS bài 

văn, ghi chép ngắn gọn 

những điều em QS được 
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- Nhóm đôi, 

viết tích 

cực, 7 phút 

luận về cách sử dụng 

các GQ trong QS; cách 

ghi chép trong khi QS. 

 

 

- Nêu yêu cầu  

(bằng các từ chìa khóa, hình 

vẽ hoặc sơ đồ tư duy) 

b) Tìm một chi tiết thể hiện sự 

tinh tế và hay trong bài văn. 

Đại diện nhóm báo cáo kết quả. 

- Viết lại nội dung đã QS 

được từ bài văn thành dàn ý 

3.Vận 

dụng, 

thực 

hành 

 

- Cá nhân,  

động não, 5 

phút. 

- Cá nhân,  

sơ đồ tư 

duy, 10 

phút. 

 

 

- Cả lớp, 

trình bày 1 

phút, 5 phút 

Bài 2: 

- Phát tranh cho các 

nhóm HS. 

- Nêu yêu cầu: QS 

tranh và lập dàn ý cho 

cảnh vừa chọn, 3 HS 

làm bài vào bảng nhóm 

 

 

- Nêu yêu cầu 

- Nhận xét, đánh giá 

bài làm của HS. 

- HS lựa chọn đối tượng 

miêu tả, chọn tranh tương 

ứng để tiến hành QS tranh. 

- HS lập dàn ý bài văn tả cảnh 

buổi sáng (hoặc trưa, chiều) 

trong vườn cây (hay trong công 

viên, trên đường phố, trên cánh 

đồng, nương rẫy). 

- HS báo cáo kết quả bài 

làm của mình trước lớp. 

- Chỉ định HS khác nhận 

xét, đánh giá bài làm của 

mình. 

- Nêu cảm nhận của em về  

cảnh vật mà HS lựa chọn để 

miêu tả. 

4. Đánh 

giá 

nhận 

xét 

 

Cá nhân, 5 

phút. 

 

- GV phát phiếu tự 

đánh giá.  

- HS tự nhận xét. Các em 

ghi lại những GQ đã được 

sử dụng để QS tiết học. 

5.Mở 

rộng 

Làm ở nhà, 

có sự hỗ trợ 

của người 

lớn 

- QS một cảnh thiên 

nhiền gần nơi em ở. 

Ghi chép vắn tắt nội 

dung QS được dưới 

dạng sơ đồ tư duy hoặc 

tranh vẽ. 

 

TUẦN 2 
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TẬP LÀM VĂN 

Bài: LUYỆN TẬP  TẢ CẢNH 

I. Mục tiêu 

1.  Sử dụng các GQ để QS lại kết quả QS của nhà văn thông qua bài văn 

“Rừng trưa”, “Chiều tối”. Vận dụng những hiểu biết của mình để viết đoạn văn 

tả cảnh buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong vườn cây (hay trong công viên, trên 

đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy). 

2. HS phân tích, phát hiện những hình ảnh đẹp trong bài “Rừng trưa”. Nêu 

được nhận xét của mình về cảnh “Chiều tối” từ kết quả đã QS được. Có KN sử 

dụng các GQ để QS. KN chuyển kết quả QS thành đoạn VMT. 

3. Có thái độ học tập tự giác, kiên trì trong QS. Cảm nhận được vẻ đẹp của 

môi trường thiên nhiên qua bài “Rừng trưa” và bài “Chiều tối”. Có việc làm thể 

hiện sự yêu quý và bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp xung quanh mình. 

II. Thiết bị, đồ dùng, tƣ liệu học tập 

1. Giáo viên 

- Hình ảnh thiên nhiên phù hợp với bài học, chiếc hộp bí mật chứa câu hỏi 

kiểm tra bài cũ. 

- Góc đồ dùng: Tranh ảnh thiên nhiên, từ điển, bảng nhóm, phiếu bài tập. 

2. HS 

- Bảng phụ, vở viết tập làm văn, bảng nhóm, sách giáo khoa 

III. Các hoạt động dạy học 

Hoạt 

động 

Hình thức, 

kĩ thuật, 

thời gian 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1.Khởi 

động 

Trò chơi, 3 

phút. 

- Tổ chức chơi trò 

chơi “Chiếc hộp bí 

mật” 

- HS chơi trò chơi và  trả 

lời câu hỏi:  nêu cấu tạo 

của bài văn tả cảnh. Đọc 

lại dàn ý bài văn tả cảnh 

của em đã làm ở nhà. 
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2.Vận 

dụng, 

thực 

hành 

 

- Cá nhân,  

viết tích cực, 

7 phút. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhóm bốn,  

Thảo luận 

nhóm, 7 phút 

Bài 1: 

- Nêu yêu cầu. 

- Giải nghĩa từ “trảng”  

- Hướng dẫn và giúp 

đỡ HS chậm. 

- Cùng HS củng cố 

kiến thức về QS. Chốt 

lại những hình ảnh 

đẹp trong bài văn. 

Bài 2: 

- Nêu yêu cầu, giao 

nhiệm vụ, phát phiếu 

QS. 

- QS và giúp đỡ HS 

chậm. 

- HS QS và ghi lại những 

hình ảnh em thích trong 

bài văn “Rừng trưa”. 

- Trình bày kết quả QS 

trước lớp. 

 

 

 

 

 

 

 

- HS QS bài văn  “Chiều 

tối” và hoàn thiện phiếu 

QS. Đại diện nhóm trình 

bày kết quả trước lớp. 

- Cá nhân,  

động não, 10 

phút. 

 

 

 

 

 

 

- Cả lớp, 

trình bày 1 

phút, 5 phút 

Bài 3: 

- Nêu yêu cầu trên 

bảng phụ: viết đoạn 

văn tả cảnh,  

- 4 HS làm bài vào 

bảng nhóm 

 

 

 

- Nêu yêu cầu 

- Nhận xét, đánh giá 

bài làm của HS. 

 

 

 

- Chiếu đoạn văn mẫu 

cho HS tham khảo 

 

- HS dựa vào những kết 

quả em QS được, em hãy 

viết đoạn văn tả cảnh một 

buổi sáng (hoặc trưa, 

chiều) trong vườn cây 

(hay trong công viên, trên 

đường phố, trên cánh 

đồng, nương rẫy). 

- 4 HS báo cáo kết quả bài 

làm của mình trước lớp. 

- Chỉ định HS khác nhận 

xét, đánh giá bài làm của 

mình. 

- Nêu cảm nhận của em về  

cảnh vật mà HS lựa chọn 

để miêu tả. 

- 2 HS đọc lại đoạn văn 

mẫu  trên máy tính. 
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3.Đánh 

giá 

nhận 

xét 

 

- Nhóm, 5 

phút 

- GV cho HS tạo 

nhóm để đánh giá 

- Các nhóm HS tự nhận 

xét về kết quả QS của 

nhóm bằng cách liệt kê 

các GQ tham gia QS và 

kết quả tiêu biểu của các 

GQ 

4.Mở 

rộng 

- Cá nhân, có 

sự hỗ trợ của 

GV, 3 phút. 

- QS lớp học của em. 

Ghi chép vắn tắt nội 

dung QS được dưới 

dạng sơ đồ tư duy 

hoặc tranh vẽ. 
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GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM (TÁC ĐỘNG) 

TUẦN 6                         

Bài 1:   LUYỆN TẬP TẢ CẢNH 

I. Mục tiêu 

1. Biết vận dụng các GQ để QS lại kết quả QS của nhà văn thông qua đoạn 

VMT cảnh biển và kênh Mặt Trời.Vận dụng những hiểu biết của mình để lập dàn ý bài 

VMT một cảnh sông nước (một vùng biển, một dòng sông, một con suối hay một hồ 

nước). 

 2. HS có KN sử dụng các GQ để QS, mô tả, nhận xét những điều QS được, biểu 

thị kết quả QS dưới dạng dàn ý bài văn. 

 3.  Có ý thức kiên trì trong QS. Cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường sông 

nước. Thực hành làm những việc nhỏ thể hiện lòng yêu quý, sự bảo vệ cảnh vật thiên 

nhiên. 

II. Thiết bị, đồ dùng, tƣ liệu học tập 

1. Giáo viên 

- Hình ảnh sông nước  phù hợp với bài học. 

- Góc đồ dùng: Tranh ảnh thiên nhiên về  biển, hồ, sông, suối, bảng nhóm, phiếu bài tập. 

2. HS 

- Vở viết tập làm văn, bảng nhóm, sách giáo khoa 

         III. Các hoạt động dạy học 

Hoạt 

động 

Hình thức, kĩ 

thuật, thời 

gian 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1.Khởi 

động 

Trò chơi, 

Động não, 5 

phút 

- Trình chiếu trên máy 

tính cảnh sông nước. 

- Cho HS động não tìm 

nhanh đặc điểm nổi bật 

trong bức tranh 

- HS QS nhanh và cho biết đó 

là cảnh gì (ao, hồ, hay sông 

suối, kênh rạch, biển, biển 

hồ...) 

2.Vận 

dụng, 

thực 

hành 

Nhóm đôi,  

viết tích cực, 

10 phút. 

 

 

 

Bài 1: 

* Nêu yêu cầu QS. 

- Giải nghĩa từ “thủy 

ngân”  

- Giao phiếu bài tập. 

- QS và giúp đỡ nhóm 

- HS QS các đoạn văn (a), (b) 

và hoàn thiện phiếu QS. Đại 

diện nhóm báo cáo kết quả. 

 

 

 



 201 

  chậm. 

* Nêu yêu cầu: Em dùng 

các GQ nào để QS. Mỗi 

GQ cho em biết thêm điều 

gì về biển và kênh? 

- GV nhận xét, chốt nội 

dung bài tập 1. 

 

- 3-5 HS trả lời 

 

 

- Cá nhân,  

động não, 15 

phút. 

 

 

 

- Cả lớp, trình 

bày 1 phút, 4 

phút 

Bài 2: 

- Nêu yêu cầu trên bảng 

phụ: lập dàn ý bài văn  tả 

cảnh sông nước.  

- 3 HS làm bài vào bảng 

nhóm. 

- Nêu yêu cầu 

- Nhận xét, đánh giá bài 

làm của HS. 

 

 

 

- Chiếu đoạn văn mẫu cho 

HS tham khảo 

- HS dựa vào kết quả QS của 

mình, lập dàn ý bài VMT một 

cảnh sông nước (một vùng biển, 

một dòng sông, một con suối 

hay một hồ nước). 

- 3 HS báo cáo kết quả bài làm 

của mình trước lớp. 

- Chỉ định HS khác nhận xét, 

đánh giá bài làm của mình. 

- Nêu cảm nhận của em về  

cảnh vật mà HS lựa chọn để 

miêu tả. 

- 2 HS đọc lại đoạn văn mẫu  

trên máy tính. 

3.Đánh 

giá 

nhận 

xét 

- Cá nhân, 3 

phút. 

- GV phát phiếu tự đánh 

giá kết quả QS. 

- HS tự đánh giá kết quả QS, 

đổi phiếu cho bạn bên cạnh 

cùng xem. 

4.Mở 

rộng 

- Cả lớp, 3 

phút. 

 

 

- Làm ở nhà, 

có sự hỗ trợ 

của người lớn 

- Liên hệ thực tế. 

 

 

 

- Giao nhiệm vụ QS: QS 

một cảnh thiên nhiền gần 

nơi em ở 

+ Ghi chép vắn tắt nội 

dung QS được dưới dạng 

sơ đồ tư duy hoặc tranh 

vẽ. 

+ Cho biết em QS cảnh 

thiên nhiên theo trình tự 

nào? 

- HS trình bày sự ô nhiễm 

nguồn nước mà em đã QS được 

nơi em ở. 

- Nêu các cách để bảo vệ môi 

trường nước. 
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TUẦN 7 

Bài: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH 

I. Mục tiêu 

1. Biết vận dụng sự liên tưởng trong QS để xác định đối tượng, trình tự cách thể 

hiện cảm xúc khi viết đoạn VMT. Biết chuyển một phần dàn ý (thân bài) thành đoạn tả 

cảnh sông nước. 

 2. HS có KN chuyển kết quả QS thành đoạn VMT. Trình bày đúng đoạn VMT 

cảnh sông nước. 

3. Giáo dục lòng yêu cảnh vật thiên nhiên, có những việc làm thể hiện ý thức 

bảo vệ môi trường sạch đẹp. 

II. Thiết bị, đồ dùng, tƣ liệu học tập 

1. Giáo viên 

- Hình ảnh sông nước  phù hợp với bài học. 

- Góc đồ dùng: Tranh ảnh thiên nhiên về  biển, hồ, sông, suối, bảng phụ. 

2. HS 

- Vở viết tập làm văn, sách giáo khoa 

         III. Các hoạt động dạy học 

Hoạt động 

Hình thức, kĩ 

thuật, thời 

gian 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1.Khởi 

động 

- Trò chơi 

đoán nhanh, 

đoán đúng, 

Động não, 5 

phút 

- Trình chiếu trên 

máy tính các đoạn 

VMT yêu cầu HS đọc 

và đoán nhanh 

+ Cảnh được QS và 

miêu tả là cảnh gì? 

+ Cảnh được QS và 

miêu tả theo trình tự 

nào? 

- HS đọc nhanh và cho biết 

đoạn VMT cảnh gì (ao, hồ, 

hay đồi núi, cảnh đồng lúa 

hay chùa chiền...); nêu trình 

tự QS và miêu tả của từng 

đoạn văn. 

2.Vận 

dụng, thực 

- Cá nhân,  

động não, 15 

- Nêu yêu cầu: Dựa 

theo dàn ý mà em đã 

- HS đọc đề, xác định  

mục tiêu, nội dung và yêu 
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hành 

 

phút. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cả lớp, trình 

bày 1 phút, 5 

phút 

 

lập trong tuần trước, 

hãy viết một đoạn 

VMT cảnh sông 

nước. 

- Treo bảng phụ có 

gợi ý những việc cần 

làm. 

- Chiếu 4 cảnh sông 

nước trên màn hình 

máy tính để hỗ trợ HS 

yếu 

- Nêu yêu cầu 

- Nhận xét, đánh giá 

bài làm của HS. 

 

 

 

 

- Chiếu đoạn văn mẫu 

cho HS tham khảo 

cầu của đề bài. 

 

 

- Đọc gợi ý 

 

- Dựa vào gợi ý, dựa vào 

tranh, QS và viết đoạn văn 

vào vở. 5 HS viết đoạn văn 

ra bảng nhóm. 

 

 

- 5 HS báo cáo kết quả bài 

làm của mình trước lớp. 

- Chỉ định HS khác nhận 

xét, đánh giá bài làm của 

mình. 

- HS chỉ ra sự QS hay, tinh 

tế từ bài làm của bạn. Nhận 

xét câu mở đầu, câu kết 

đoạn của bạn. 

- 2 HS đọc lại đoạn văn mẫu  

trên máy tính. 

3. Đánh giá 

nhận xét 

 

- Nhóm, trình 

bày 1 phút, 8 

phút 

 

- GV nêu yêu cầu: các 

nhóm đánh giá kết 

quả  đạt được qua bài 

học 

- HS tạo nhóm, các nhân tự 

nhận xét kết quả của sự 

tưởng tượng khi QS, nhóm 

thống nhất và nhận xét trước 

lớp. 

4.Mở rộng - Cả lớp, trình 

bày 1 phút, 7 

phút. 

 

- Liên hệ thực tế. 

 

- HS đóng vai giả định mình 

là dòng sông hoặc con suối 

giới thiệu về mình cho các 

bạn cùng nghe. Khuyên các 

bạn cách giữ gìn con sông 

không bị ô nhiễm. 
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TUẦN 8 

LUYỆN TẬP TẢ CẢNH 

I. Mục tiêu 

1. Biết lựa chọn đối tượng và nội dung QS. Biết  lập dàn ý miêu tả cảnh đẹp ở địa 

phương, viết được một đoạn VMT cảnh đẹp ở địa phương em có đủ câu mở đoạn, thân 

đoạn, kết đoạn. 

 2. HS có KN chuyển kết quả QS thành đoạn VMT. Trình bày đúng đoạn VMT 

cảnh đẹp ở địa phương em. 

3. Giáo dục lòng yêu cảnh vật thiên nhiên, có những hành động đẹp thể hiện ý 

thức bảo vệ môi trường. 

II. Thiết bị, đồ dùng, tƣ liệu học tập 

1. Giáo viên 

- Cảnh đẹp có ở địa phương phù hợp với bài học. 

- Góc đồ dùng: Tranh ảnh về cảnh thiên nhiên có ở địa phương   

2. HS 

- Vở viết tập làm văn, sách giáo khoa, tranh ảnh cảnh đẹp của địa phương mình. 

         III. Các hoạt động dạy học 

Hoạt 

động 

Hình thức, kĩ 

thuật, thời 

gian 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1.Khởi 

động 

Trò chơi, 

nhóm, 7 phút 

- Thi kể về cảnh đẹp ở 

địa phương em. 

- HS bày tranh ảnh đã sưu tầm 

được về cảnh địa ở địa phương 

mình. Tạo thành 2 tổ, mỗi tổ 

chọn một tranh và giới thiệu về 

bức tranh của mình nói về cảnh 

đẹp của địa phương mình 

2.Vận 

dụng, 

thực 

hành 

 

- Cá nhân,  

động não, viết 

tích cực, 15 

phút. 

 

 

Bài 1: 

- Nêu yêu cầu: Lập 

dàn ý miêu tả một 

cảnh đẹp ở địa 

phương em. 

 

- HS đọc đề, xác định mục tiêu, 

nội dung và yêu cầu của đề bài. 

- HS QS tranh ảnh đã chuẩn bị 

và lập dàn ý miêu tả cho cảnh 

đẹp mà mình có. 
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- Cả lớp, trình 

bày 1 phút, 5 

phút 

- Nhắc nhở HS kĩ 

thuật QS và ghi chép 

khi QS. 

Bài 2: 

- Treo bảng phụ có 

gợi ý những việc cần 

làm. 

 

 

- Nêu yêu cầu 

- Nhận xét, đánh giá 

bài làm của HS. 

 

 

 

 

- Chiếu đoạn văn mẫu 

cho HS tham khảo 

 

 

- Đọc gợi ý 

- HS dựa theo dàn ý đã lập, 

chọn nội dung và viết một đoạn 

VMT cảnh đẹp ở địa phương 

em. 3 HS viết đoạn văn ra bảng 

nhóm. 

- 3 HS báo cáo kết quả bài làm 

của mình trước lớp. 

- Chỉ định HS khác nhận xét, 

đánh giá bài làm của mình. 

- HS chỉ ra sự QS hay, tinh tế 

từ bài làm của bạn. Nhận xét, 

sửa câu mở đầu, câu kết đoạn 

của bạn. 

- 2 HS đọc lại đoạn văn mẫu  

trên máy tính. 

3. Đánh 

giá nhận 

xét 

 

- Cá nhân, 

trình bày 1 

phút, 5 phút 

- GV nêu yêu cầu - HS ghi nhanh vào phiếu điều 

đạt được và chưa đạt được khi 

lựa chọn đối tượng và nội dung 

QS. Tự đọc nhận xét của mình 

trước lớp. 

4.Mở 

rộng 

- Cả lớp, trình 

bày 1 phút, 8 

phút. 

 

- GV đưa bài tập mở 

rộng cho HS thi điền 

đúng, điền nhanh kết 

quả QS vào chỗ trống 

 

 

 

 

- Liên hệ thực tế: Giả 

sử cảnh đẹp của địa 

phương em dần bị ô 

nhiễm (bị hỏng hoặc 

xuống cấp), em sẽ 

làm gì? 

- HS trả lời miệng  

+ Khi mặt trời lên, dòng sông 

lấp lánh như......... 

+ Những buổi trưa nắng đẹp, 

dòng sông như........ 

+ Mùa thu, nước sông trong 

như........ 

+ Nhìn từ trên cao, dòng sông 

như...... 

- HS đóng vai giả định mình là 

cảnh đẹp của địa phương, nói 

về việc mình sẽ làm để giữ gìn, 

bảo vệ cảnh đẹp  cho các bạn 

được biết hoặc vẽ lại cảnh đẹp 

như mình mong muốn. 
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TẬP LÀM VĂN 

Bài: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH 

(Dựng đoạn mở bài, kết bài) 

I. Mục tiêu 

1. Biết vận dụng các GQ để QS đoạn mở bài, kết bài. Xây dựng được đoạn văn mở 

bài kiểu gián tiếp và một đoạn kết bài kiểu mở rộng cho bài VMT cảnh thiên nhiên ở địa 

phương. 

 2. HS có KN QS đoạn VMT cho trước. Thiết lập được đoạn văn mở đầu và kết 

thúc cho bài văn tả cảnh  thiên nhiên ở địa phương em. 

3. Giáo dục HS lòng yêu cảnh vật thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sạch đẹp. 

Biết đề xuất ý kiến cải tạo đối tượng khi QS 

II. Thiết bị, đồ dùng, tƣ liệu học tập 

1. Giáo viên 

- Cảnh đẹp có ở địa phương phù hợp với bài học. 

- Góc đồ dùng: Tranh ảnh về cảnh thiên nhiên có ở địa phương, đoạn văn mở bài, kết 

bài mẫu. 

2. HS 

- Vở viết tập làm văn, SGK, tranh ảnh cảnh đẹp của địa phương. 

         III. Các hoạt động dạy học 

Hoạt động 

Hình thức, 

kĩ thuật, 

thời gian 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1.Khởi 

động 

Cả lớp. Trò 

chơi xì điện+ 

Động não, 5 

phút 

- Cho HS hỏi đáp về  

cấu tạo bài VMT. 

- HS đặt câu hỏi cho bạn trả 

lời để nhắc lại cấu tạo cấu 

bài VMT. Ai trả lời đúng 

được phép xì điện bạn tiếp 

theo. 

(3 phần: mở bài, thân bài, 

kết bài. Mở bài giới thiệu về 

đối tượng miêu tả. Thân bài 
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miêu tả đặc điểm, hình dáng, 

mầu sắc, hoạt động...của đối 

tượng. Kết bài: nêu cảm 

nghĩ của mình về đối tượng 

miêu tả) 

 

 

 

2.Vận 

dụng, thực 

hành 

 

- Nhóm đôi, 

5 phút. 

 

 

 

 

 

- Nhóm bốn,  

Khăn phủ 

bàn, 7 phút. 

 

Bài 1: 

- Nêu yêu cầu, giao 

nhiệm vụ. 

- Hỗ trợ nhóm HS 

chậm. 

Bài 2:  

- Nêu yêu cầu, giao 

nhiệm vụ. 

- Nhận xét. Hướng 

dẫn  HS cách chuyển 

kết quả QS thành 

đoạn mở bài, kết bài 

qua việc đặt và trả 

lời câu hỏi sau khi 

QS. 

- HS QS hai cách mở bài, 

kết bài của bài văn “Tả con 

đường quen thuộc từ nhà em 

tới trường” và cho biết kiểu 

mở bài, kết bài của mỗi 

đoạn. 

Đại diện nhóm trình bày. 

 

- HS trả lời các câu hỏi a,b, 

viết lại câu trả lời để có 

đoạn văn kết bài cho bài 

VMT “Tả con đường quen 

thuộc từ nhà em tới trường”. 

Đại diện nhóm trình bày. 

 

- Cá nhân,  

viết tích cực, 

8 phút. 

 

 

 

 

- Cả lớp, 

trình bày 1 

Bài 3: 

- Nêu yêu cầu: viết 

đoạn văn. Nhắc HS 

nhớ lại kết quả đã 

QS được, sắp xếp 

thành đoạn mở bài, 

kết bài. 

- Nêu yêu cầu 

- Nhận xét, đánh giá 

- HS viết một đoạn văn mở 

bài kiểu gián tiếp và một 

đoạn kết bài kiểu mở rộng 

cho bài VMT cảnh thiên 

nhiên ở địa phương em. Hai 

HS làm ra bảng nhóm. 

- 2 HS báo cáo kết quả bài 

làm của mình trước lớp. 

- Chỉ định HS khác nhận 
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phút, 5 phút bài làm của HS. 

 

 

 

 

- Chiếu đoạn văn 

mẫu cho HS tham 

khảo 

xét, đánh giá bài làm của 

mình. 

- HS chỉ ra kiểu mở bài, kết 

bài từ bài làm của bạn. Nhận 

xét, sửa chữa bài của bạn. 

- 2 HS đọc lại đoạn văn mẫu  

trên máy tính. 

3. Đánh 

giá nhận 

xét 

- Cá nhân, 

trình bày 1 

phút, 3 phút 

- GV giao nhiệm vụ - HS nhận xét kết quả QS 

của mình trong giờ học 

4.Mở rộng - Cả lớp, 

trình bày 1 

phút, 7 phút. 

 

- Nêu tình huống: 

Giả sử con đường đi 

học nơi em ở bị 

hỏngS 

- HS đóng vai giả định mình 

là con đường, nói về mơ ước 

của mình với người lớn, 

người có thẩm quyền được 

biết để cải tạo cho con 

đường. 
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Phụ lục 12:  

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

I. Kết  quả thống kê trƣờng PTDTBT TH xã Lử Thẩn 

1. Kết quả phân tích điểm bài làm văn miêu tả trƣớc thực nghiệm Tiểu học 

Lử Thẩn bằng phần mềm SPSS 

Phân loại điểm bài làm văn miêu tả trước thực nghiệm  

của nhóm TN Tiểu học Lử Thẩn 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Điểm kém 3 10.7 10.7 10.7 

Điểm trung 

bình 
22 78.6 78.6 89.3 

Điểm khá 3 10.7 10.7 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 

Phân loại điểm bài làm văn miêu tả trước thực nghiệm  

của nhóm ĐC Tiểu học Lử Thần 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Điểm kém 3 11.1 11.1 11.1 

Điểm trung 

bình 
22 81.5 81.5 92.6 

Điểm khá 2 7.4 7.4 100.0 

Total 27 100.0 100.0  
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Phân loại điểm sau thực nghiệm của nhóm TN Tiểu học Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Điểm trung bình 21 75.0 75.0 75.0 

Điểm khá 5 17.9 17.9 92.9 

Điểm giỏi 2 7.1 7.1 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Phân loại điểm sau thực nghiệm của nhóm ĐC Tiểu học Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Điểm kém 2 7.4 7.4 7.4 

Điểm trung bình 22 81.5 81.5 88.9 

Điểm khá 3 11.1 11.1 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 

2. Kết quả đánh giá KNQS của HS trước TN bằng phần mềm SPSS 

Kết quả đánh giá KNQS của học sinh nhóm TN Tiểu học Lử Thẩn trƣớc 

thực nghiệm 
 

 N 
Mean Median Mode Minimum Maximum Valid Missing 

MT và sử dụng các 

GQ trước TN 
28 0 1.29 1.00 1 1 3 

Ghi chép trong QS 

trước TN 
28 0 1.29 1.00 1 1 2 

Lựa trọn trình tự QS 

trước TN 
28 0 1.39 1.00 1 1 3 

Nhập vai hóa thân, 

trải nghiệm khi QS 

trước TN 

28 0 1.11 1.00 1 1 2 

XD tình huống giả 

định khi QS trước TN 
28 0 1.11 1.00 1 1 2 
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KN xác định MT và sử dụng các GQ trƣớc TN nhóm TN Tiểu học 

Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 21 75.0 75.0 75.0 

2 6 21.4 21.4 96.4 

3 1 3.6 3.6 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 

Ghi chép trong QS trƣớc TN nhóm TN Tiểu học Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 20 71.4 71.4 71.4 

2 8 28.6 28.6 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 

Lựa trọn trình tự QS trƣớc TN nhóm TN Tiểu học Lử Thẩn 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 18 64.3 64.3 64.3 

2 9 32.1 32.1 96.4 

3 1 3.6 3.6 100.0 

Total 28 100.0 100.0  
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Nhập vai hóa thân trải nghiệm khi QS trƣớc TN nhóm TN Tiểu học 

Lử Thẩn 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 25 89.3 89.3 89.3 

2 3 10.7 10.7 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

XD tình huống giả định trƣớc TN nhóm TN Tiểu học Lử Thẩn 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 25 89.3 89.3 89.3 

2 3 10.7 10.7 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 
Kết quả đánh giá KNQS của học sinh nhóm TN Tiểu học Lử Thẩn sau thực nghiệm 

 

 
N 

Mean Median Mode Minimum Maximum 
Valid Missing 

MT và sử dụng các 

GQ sau TN 
28 0 1.57 2.00 2 1 3 

Ghi chép trong QS 

sau TN 
28 0 1.82 2.00 2 1 3 

Lựa trọn trình tự QS 

sau TN 
28 0 1.79 2.00 2 1 3 

Nhập vai hóa thân, 

trải nghiệm khi QS 

sau TN 

28 0 1.68 2.00 2 1 3 

XD tình huống giả 

định khi QS sau  TN 
28 0 1.46 1.00 1 1 3 
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KN xác định MT và sử dụng các GQ sau TN nhóm TN Tiểu học Lử Thẩn 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative Percent 

Valid 1 13 46.4 46.4 46.4 

2 14 50.0 50.0 96.4 

3 1 3.6 3.6 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Ghi chép trong QS sau TN nhóm TN Tiểu học Lử Thẩn 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 10 35.7 35.7 35.7 

2 13 46.4 46.4 82.1 

3 5 17.9 17.9 100.0 

Total 28 100.0 100.0  
 

Lựa chọn trình tự QS sau TN nhóm TN Tiểu học Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 9 32.1 32.1 32.1 

2 16 57.1 57.1 89.3 

3 3 10.7 10.7 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Nhập vai hóa, thân trải nghiệm sau TN nhóm TN Tiểu học Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 12 42.9 42.9 42.9 

2 13 46.4 46.4 89.3 

3 3 10.7 10.7 100.0 

Total 28 100.0 100.0  
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XD tình huống giả định khi QS sau TN nhóm TN Tiểu học Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 16 57.1 57.1 57.1 

2 11 39.3 39.3 96.4 

3 1 3.6 3.6 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 
 

Kết quả đánh giá KNQS của học sinh nhóm ĐC Tiểu học Lử Thẩn trƣớc 

thực nghiệm 

 

 

N 
Mean Median Mode Minimum Maximum 

Valid Missing 

MT và sử dụng 

các GQ trước TN 
27 0 1.19 1.00 1 1 2 

Ghi chép trong QS 

trước TN 
27 0 1.26 1.00 1 1 2 

Lựa trọn trình tự 

QS trước TN 
27 0 1.37 1.00 1 1 3 

Nhập vai hóa thân, 

trải nghiệm khi QS  

trước TN 

27 0 1.26 1.00 1 1 2 

XD tình huống giả 

định khi QS trước 

TN 

27 0 1.19 1.00 1 1 2 
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KN xác định MT và sử dụng các GQ trƣớc TN nhóm ĐC Tiểu 

học Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 22 81.5 81.5 81.5 

2 5 18.5 18.5 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 

Ghi chép trong QS trƣớc TN nhóm ĐC Tiểu học Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 20 74.1 74.1 74.1 

2 7 25.9 25.9 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 
 

 

Lựa chọn trình tự QS trƣớc TN nhóm ĐC Tiểu học Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 18 66.7 66.7 66.7 

2 8 29.6 29.6 96.3 

3 1 3.7 3.7 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 

Nhập vai, hóa thân, trải nghiệm trƣớc TN nhóm ĐC Tiểu học Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 20 74.1 74.1 74.1 

2 7 25.9 25.9 100.0 

Total 27 100.0 100.0  



 216 

XD tình huống giả định trƣớc TN nhóm ĐC Tiểu học Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 22 81.5 81.5 81.5 

2 5 18.5 18.5 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 

Kết quả đánh giá KNQS của học sinh nhóm ĐC Tiểu học Lử Thẩn sau thực nghiệm 

 

N 
Mean Median Mode Minimum 

Maxi

mum Valid Missing 

MT và sử dụng các GQ 

sau TN 
27 0 1.26 1.00 1 1 2 

Ghi chép trong QS sau 

TN 
27 0 1.30 1.00 1 1 2 

Lựa trọn trình tự QS sau 

TN 
27 0 1.37 1.00 1 1 3 

Nhập vai hóa thân, trải 

nghiệm khi QS sau TN 
27 0 1.30 1.00 1 1 2 

XD tình huống giả định 

khi QS sau TN 
27 0 1.19 1.00 1 1 2 

 

 
KN xác định MT và sử dụng các GQ sau TN nhóm ĐC Tiểu học 

Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 20 74.1 74.1 74.1 

2 7 25.9 25.9 100.0 

Total 27 100.0 100.0  
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Ghi chép trong QS sau TN nhóm ĐC Tiểu học Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 19 70.4 70.4 70.4 

2 8 29.6 29.6 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 

Lựa chọn Trình tự QS sau TN nhóm ĐC Tiểu học Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 18 66.7 66.7 66.7 

2 8 29.6 29.6 96.3 

3 1 3.7 3.7 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 

Nhập vai, hóa thân, trải nghiệm sau TN nhóm ĐC Tiểu học Lử 

Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 19 70.4 70.4 70.4 

2 8 29.6 29.6 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 
XD tình huống giả định sau TN nhóm ĐC Tiểu học Lử Thẩn 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 22 81.5 81.5 81.5 

2 5 18.5 18.5 100.0 

Total 27 100.0 100.0  
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II. Kết  quả thống kê trƣờng PTDTBT TH xã Sán Chải 1 

1.Kết quả phân tích điểm bài làm văn miêu tả trước thực nghiệm Tiểu họcSán 

Chải 1 bằng phần mềm SPSS 

Phân loại điểm bài làm văn miêu tả trƣớc thực nghiệm của nhóm TN 

Tiểu học Sán Chải 1 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Điểm kém 5 17.241 17.241 17.241 

Điểm trung bình 21 72.414 72.414 89.655 

Điểm khá 3 10.345 10.345 100.0 

Total 29 100.0 100.0   

 

Phân loại điểm bài làm văn miêu tả trƣớc thực nghiệm của nhóm ĐC 

Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Điểm kém 4 13.8 13.8 13.8 

Điểm trung bình 24 82.8 82.8 96.6 

Điểm khá 1 3.4 3.4 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

 
Phân loại điểm bài làm văn miêu tả sau thực nghiệm của nhóm TN 

Tiểu học Sán Chải 1 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Điểm 

trung bình 
23 79.3103 79.3103 79.310 

Điểm khá 5 17.2414 17.2414 96.552 

Điểm giỏi 1 3.4483 3.4483 100.0 

Total 29 100.0 100.0   
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Phân loại điểm bài làm văn miêu tả sau thực nghiệm của nhóm ĐC 

Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Điểm kém 4 13.8 13.8 13.8 

Điểm trung 

bình 
25 86.2 86.2 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

2.Kết quả đánh giá KNQS của HS trước TN bằng phần mềm SPSS 

Kết quả đánh giá KNQS của học sinh nhóm TN Tiểu học Sán Chải 1 trƣớc thực 

nghiệm 

 
N 

Mean Median Mode Minimum Maximum 
Valid Missing 

MT và các GQ trước TN 29 0 1.24 1.00 1 1 2 

Ghi chép trước TN 29 0 1.24 1.00 1 1 3 

trình tự QS trước TN 29 0 1.24 1.00 1 1 2 

Nhập vai nhập cuộc 

trước TN 
29 0 1.10 1.00 1 1 2 

XD tình huống trước TN 29 0 1.00 1.00 1 1 1 

 
 

MT và các GQ trƣớc TN nhóm TN Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative Percent 

Valid 1 22 75.9 75.9 75.9 

2 7 24.1 24.1 100.0 

Total 29 100.0 100.0  
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Ghi chép trƣớc TN nhóm TN Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 24 82.8 82.8 82.8 

2 3 10.3 10.3 93.1 

3 2 6.9 6.9 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

trình tự QS trƣớc TN nhóm TN Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 22 75.9 75.9 75.9 

2 7 24.1 24.1 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

Nhập vai nhập cuộc trƣớc TN nhóm TN Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 26 89.7 89.7 89.7 

2 3 10.3 10.3 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
XD tình huống trƣớc TN nhóm TN Tiểu học Sán Chải 1 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 29 100.0 100.0 100.0 

 

 

 



 221 

Kết quả đánh giá KNQS của học sinh nhóm TN Tiểu học Sán Chải 1 sau thực nghiệm 

 

N 

Mean Median Mode Minimum 

Maxi

mum Valid Missing 

MT và các GQ sau 

TN 
29 0 1.69 1.00 1 1 3 

Ghi chép sau TN 29 0 1.86 2.00 2 1 3 

trình tự QS sau TN 29 0 1.79 2.00 2 1 3 

Nhập vai nhập cuộc 

sau TN 
29 0 1.62 1.00 1 1 3 

XD tình huống sau 

TN 
29 0 1.38 1.00 1 1 2 

 

MT và các GQ sau TN nhóm TN Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 51.7 51.7 51.7 

2 8 27.6 27.6 79.3 

3 6 20.7 20.7 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

Ghi chép sau TN nhóm TN Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 9 31.0 31.0 31.0 

2 15 51.7 51.7 82.8 

3 5 17.2 17.2 100.0 

Total 29 100.0 100.0  
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trình tự QS sau TN nhóm TN Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 11 37.9 37.9 37.9 

2 13 44.8 44.8 82.8 

3 5 17.2 17.2 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

Nhập vai nhập cuộc sau TN nhóm TN Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 15 51.7 51.7 51.7 

2 10 34.5 34.5 86.2 

3 4 13.8 13.8 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

XD tình huống sau TN nhóm TN Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 18 62.1 62.1 62.1 

2 11 37.9 37.9 100.0 

Total 29 100.0 100.0  
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Kết quả đánh giá KNQS của học sinh nhóm ĐC Tiểu học Sán Chải 1 trƣớc 

thực nghiệm 

 

N 

Mean Median Mode Minimum Maximum Valid Missing 

MT và các GQ 

trước TN 
29 0 1.21 1.00 1 1 2 

Ghi chép trước TN 29 0 1.17 1.00 1 1 2 

trình tự QS trước 

TN 
29 0 1.28 1.00 1 1 2 

Nhập vai nhập cuộc 

trước TN 
29 0 1.14 1.00 1 1 2 

XD tình huống 

trước TN 
29 0 1.03 1.00 1 1 2 

 

MT và các GQ trƣớc TN nhóm ĐC Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 23 79.3 79.3 79.3 

2 6 20.7 20.7 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

Ghi chép trƣớc TN nhóm ĐC Tiểu học Sán Chải 1 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 24 82.8 82.8 82.8 

2 5 17.2 17.2 100.0 

Total 29 100.0 100.0  
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trình tự QS trƣớc TN nhóm ĐC Tiểu học Sán Chải 1 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 21 72.4 72.4 72.4 

2 8 27.6 27.6 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

Nhập vai nhập cuộc trƣớc TN nhóm ĐC Tiểu học Sán Chải 1 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 1 25 86.2 86.2 86.2 

2 4 13.8 13.8 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

XD tình huống trƣớc TN nhóm ĐC Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative Percent 

Valid 1 28 96.6 96.6 96.6 

2 1 3.4 3.4 100.0 

Total 29 100.0 100.0  
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Kết quả đánh giá KNQS của học sinh nhóm ĐC Tiểu học Sán Chải 1 sau 

thực nghiệm 

 
N 

Mean Median Mode Minimum Maximum 
Valid Missing 

MT và các giác 

quan  sau TN 
29 0 1.21 1.00 1 1 2 

Ghi chép sau TN 29 0 1.17 1.00 1 1 2 

trình tự QS sau 

TN 
29 0 1.28 1.00 1 1 2 

Nhập vai nhập 

cuộc sau TN 
29 0 1.10 1.00 1 1 2 

XD tình huống 

sau TN 
29 0 1.07 1.00 1 1 2 

 

MT và các GQ sau TN nhóm ĐC Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 23 79.3 79.3 79.3 

2 6 20.7 20.7 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

Ghi chép sau TN nhóm ĐC Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 24 82.8 82.8 82.8 

2 5 17.2 17.2 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

 



 226 

trình tự QS sau TN nhóm ĐC Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 21 72.4 72.4 72.4 

2 8 27.6 27.6 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

Nhập vai nhập cuộc sau TN nhóm ĐC Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 26 89.7 89.7 89.7 

2 3 10.3 10.3 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

XD tình huống sau TN nhóm ĐC Tiểu học Sán Chải 1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 27 93.1 93.1 93.1 

2 2 6.9 6.9 100.0 

Total 29 100.0 100.0  
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Phụ lục 13: 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

QUAN SÁT CHO HỌC SINH QUA VĂN MIÊU TẢ. 

 

Học sinh vẽ lại cảnh đẹp nhƣ mình mong muốn. 
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Bài làm: ghi chép kết quả quan sát dƣới dạng sơ đồ từ duy 
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Phiếu quan sát bài “Chiều tối” của học sinh 

 

 

Chúng em thực hành làm bài theo kĩ thuật khăn phủ bàn 
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Nhóm em lắng nghe các bạn trình bày tích cực 

 

 

Em báo cáo kết quả của nhóm 

 



 232 

Phụ lục 14: MỘT SỐ BÀI VĂN MIÊU TẢ CỦA HỌC SINH 

1. Bài văn trƣớc thực nghiệm 
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 235 

2.Bài tập làm văn sau thực nghiệm 
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 237 
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