ĐỀ TÀI
Thiết kế và tổ chức trò chơi trong môn Học vần lớp 1
Giáo viên Nguyễn Thị Ái Nhi
Cơ sở Sunrise
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Chúng ta đều biết rằng, lớp 1 là lớp đầu tiên của bậc Tiểu học, là lớp thừa hưởng
trực tiếp kết quả học tập của các em từ lớp Mẫu giáo lên. Ở Mẫu giáo, hoạt động
chính của các em là vui chơi, chính vì vậy các em học sinh (HS) lớp 1 thường khó
tập trung trong một thời gian dài, học theo cảm hứng. Cho nên, kết quả học tập của
các em chưa cao. Với phân môn Học vần, các em có thể nhanh chóng nhớ được mặt
chữ nhưng cũng rất nhanh quên. Người giáo viên (GV) phải có biện pháp giúp HS
có hứng thú học tập. Để làm được điều đó, người GV phải kết hợp sử dụng nhiều
phương pháp dạy học (PPDH) với nhiều hình thức khác nhau để lôi cuốn, hấp dẫn
trẻ vào bài học. Trò chơi là một giải pháp có tính hiệu quả cao.
Trên thực tế, hiện nay, GV khối 1 tại cơ sở Sunrise của hệ thống trường TH THCS - THPT Việt Úc đã chú trọng đến việc tổ chức trò chơi trong môn Học vần
lớp 1 và đã mang lại nhiều hiệu quả. Học sinh rất hào hứng tham gia và nhanh chóng
nắm vững kiến thức ngay tại lớp. Điều này là một nguồn động lực rất lớn để giáo
viên khối 1 như tôi dành thời gian và công sức để thiết kế và tổ chức trò chơi cho các
em. Tuy nhiên, để tổ chức trò chơi trong tiết Học vần, các giáo viên thường gặp nhiều
khó khăn đó là: các trò chơi cần có thời gian chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ mà giáo viên
không có nhiều thời gian để chuẩn bị, các trò chơi chưa phong phú, thiếu tính hấp
dẫn.
Cơ sở Sunrise của hệ thống trường TH - THCS - THPT Việt Úc là một cơ sở
mới, hiện đại với phòng học rộng rãi, thiết bị dạy học đầy đủ, mỗi phòng đều được
trang bị máy vi tính, máy chiếu, đặc biệt có các phòng với bảng tương tác, sân chơi
rộng rãi … rất thích hợp để tổ chức nhiều trò chơi, hấp dẫn và các trò chơi ứng dụng
công nghệ thông tin (CNTT)
Từ những lí do trên, tôi quyết định chia sẻ kinh nghiệm “Thiết kế và tổ chức
trò chơi trong môn Học vần lớp 1” để giới thiệu thêm các trò chơi mà tôi đã áp
dụng có hiệu quả trên học sinh của lớp tôi.
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PHẦN NỘI DUNG
I. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ:
1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng: Hệ thống trò chơi, biện pháp và quy trình tổ chức trò chơi dạy học
môn Học vần lớp 1.
Phạm vi: Học sinh lớp 1 qua các năm tôi phụ trách
2. Thực trạng:
Các tiết Học vần còn mang hình thức GV là người cung cấp kiến thức, HS tiếp
nhận kiến thức một cách thụ động, chưa phát huy tối đa phương pháp: HS tự lĩnh hội
kiến thức.
GV có tổ chức trò chơi trong môn Học vần nhưng chưa thường xuyên, ngân
hàng trò chơi còn sơ sài, không có thời gian chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ chơi.
Trò chơi tổ chức chưa mang lại hiệu quả cao vì chưa phù hợp, mất thời gian,
GV không quản lý được HS khi chơi.
Các trò chơi chủ yếu tổ chức trong lớp nên không gian tổ chức bị hạn chế.
3. Giải pháp giải quyết thực trạng:
GV cần tìm hiểu mục tiêu, nội dung chương trình môn Học vần lớp 1, đặc điểm
tâm lý của HS lớp 1 để có phương pháp giáo dục tích cực.
GV cần tìm hiểu về trò chơi học tập để thiết kế và tổ chức trò chơi trong môn
Học vần lớp 1 mang lại hiệu quả cao.
Cần thay đổi địa điểm tổ chức để trò chơi được đa dạng và gây hứng thú cho
HS.
GV cần sưu tầm, chia sẻ ngân hàng trò chơi được phong phú. Khi chuẩn bị đồ
dùng để chơi, cần đầu tư để có thể sử dụng lại cho những lần sau.

II.

NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP NGHIÊN CỨU:
1. Cơ sở lí luận về dạy học môn Học vần lớp 1:
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1.1. Mục tiêu môn Học vần lớp 1:
Mục tiêu dạy học Học vần cũng như các phân môn khác là rèn luyện bốn
kĩ năng cho HS là nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên, kĩ năng nghe và nói đã khá
quen thuộc với HS, kĩ năng đọc và viết còn nhiều mới lạ, không phải HS nào
cũng được làm quen trước khi bước vào lớp 1. Bởi vậy, theo quan điểm hiện
hành, mục tiêu đặc biệt cần đạt tới của phân môn Học vần là dạy chữ, tức là làm
thế nào để HS biết đọc, biết viết một cách nhanh và hiệu quả nhất.
2. Nội dung, chương trình phân môn Học vần
Trong chương trình môn Tiếng Việt 1, phân môn Học vần được giảng dạy
trong vòng 21 tuần, mỗi tuần dạy 5 bài. Mỗi bài được dạy trong 2 tiết, thời lượng
mỗi tiết dạy là 35 phút, giữa hai tiết có 5 phút nghỉ giải lao.
Nội dung của phân môn Học vần gồm hai phần. Phần một dạy về hệ thống âm,
chữ ghi âm và thanh điệu bao gồm 28 bài đầu. Phần hai dạy về hệ thống vần, gồm
75 bài tiếp theo.
3. Cơ sở lí luận về trò chơi học tập:
3.1. Khái niệm
Trò chơi học tập là trò chơi có luật và nội dung cho trước, là trò chơi của
sự nhận thức, hướng đến sự mở rộng, chính xác hoá, hệ thống hoá các biểu tượng
đã có, nhằm phát triển các năng lực trí tuệ, giáo dục lòng ham hiểu biết cho trẻ −
trong đó có nội dung học tập được kết hợp với hình thức chơi.
3.2.

Đặc điểm

Trò chơi học tập thuộc nhóm trò chơi có luật, thường do người lớn nghĩ ra cho
trẻ con chơi và dùng nó vào mục đích giáo dục và dạy học, hướng tới phát triển trí
tuệ cho trẻ.
Trò chơi học tập khác với các loại trò chơi khác ở chỗ: nhiệm vụ nhận thức và
luật chơi trong trò chơi học tập đòi hỏi trẻ phải huy động trí óc làm việc thực sự
nhưng lại được thực hiện dưới hình thức chơi thú vị, vui vẻ. Trò chơi học tập là trò
chơi có luật chơi cố định.
Trên thực tế, có nhiều GV nhầm lẫn giữa trò chơi học tập và các bài tập được
tổ chức dưới dạng trò chơi (ai làm nhanh nhất, ai làm đúng nhất). Chúng tôi xin đưa
ra bảng so sánh bài tập và trò chơi học tập:
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Tiêu chí

Bài tập
- Động cơ của hoạt động giải
bài tập nằm ở kết quả của
1. Động cơ hoạt động – nhận thức đúng.
Động cơ này xuất phát từ nhu
cầu nhận thức.
- Nhiệm vụ nhận thức được
đưa ra trực tiếp, cụ thể, rõ
ràng thông qua yêu cầu của
bài tập. Việc giải quyết nhu
2. Nhiệm vụ
cầu nhận thức chính là mục
nhận thức
tiêu của hoạt động.

Trò chơi học tập
- Động cơ của hoạt động chơi
nằm ở ngay bản thân hành
động chơi.

- Nhiệm vụ nhận thức không
được đưa ra trực tiếp mà nằm
trong nhiệm vụ chơi, trong
luật chơi và hành động chơi.
Việc giải quyết nhiệm vụ nhận
thức chỉ là cách thức, con
đường đi đến đích cuối cùng là
“thắng” chứ không phải là
mục tiêu của hoạt động.
- Là hoạt động độc lập của trẻ,
mang tính tự do, tự nguyện.
- Trẻ hành động theo thứ tự,
theo lượt phù hợp với luật
chơi, biết tính đến mong muốn
của người khác.

- Là hoạt động bắt buộc, HS
không muốn cũng phải thực
3. Đặc điểm, hiện.
tính chất của - Hành động giải bài tập diễn
hoạt động
ra độc lập ở mỗi HS, không
chịu chi phối bởi mong muốn
của người khác.
- So sánh kết quả với đáp án - So sánh các kết quả với nhau
4. Kết quả
để xác định “đúng sai”. để xác định “thắng thua”. (có
(không có yếu tố thi đua)
yếu tố thi đua)

3.3. Cấu trúc
 Nhiệm vụ nhận thức
Mỗi một trò chơi học tập có nhiệm vụ nhận thức của mình, chính điều đó làm
cho trò chơi này khác trò chơi khác.
 Hành động chơi
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Các hành động chơi là thành phần chính của trò chơi học tập, thiếu chúng thì
không còn là trò chơi nữa. Những hành động ấy càng nhiều bao nhiêu thì bản thân
trò chơi càng lí thú bấy nhiêu.
 Luật chơi
Luật chơi là những quy định sẵn có mà nhất thiết người chơi phải tuân thủ trong
khi chơi.
Mỗi trò chơi học tập có luật chơi riêng, do nội dung chơi quy định. Các luật
chơi đã tạo nên cơ chế tự điều khiển hành vi của của HS và nhờ luật chơi, GV có thể
điều khiển được hành vi của HS trong khi chơi.
 Kết quả:
Trò chơi học tập bao giờ cũng có một kết quả nhất định. Đó là lúc kết thúc trò
chơi, người học giải quyết thành công một nhiệm vụ nhận thức nào đó mà trò chơi
yêu cầu. Kết quả của trò chơi thường thoả mãn nhu cầu nhận thức cũng như nhu cầu
chơi của HS.
3.4.

Vai trò của trò chơi đối với sự phát triển trí tuệ của HS

Học trong quá trình vui chơi là quá trình lĩnh hội tri thức, vốn kinh nghiệm xã
hội nhẹ nhàng, tự nhiên, không bị gò bó, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí ở HS.
Qua trò chơi học tập, HS lĩnh hội, tiếp thu và khắc sâu được nhiều tri thức,
nhiều khái niệm và hình thành được những biểu tượng rõ rệt về các sự vật, hiện tượng
xung quanh. Trên cơ sở đó, các phẩm chất trí tuệ của các em được hình thành như:
sự nhanh trí, tính linh hoạt, sáng tạo, tính kiên trì, ...
Trò chơi học tập có ảnh hưởng sâu sắc tới việc giáo dục đạo đức cho HS. Nó
góp phần giáo dục cho các em tính thật thà, tính tổ chức, tính tự lực, tính đoàn kết,
Trò chơi học tập được coi là một phương tiện quan trọng trong quá trình dạy học
tiểu học nói chung và dạy học lớp 1 nói riêng bởi những lí do sau:
- Trò chơi học tập giúp HS lĩnh hội tri thức và các kĩ năng khác nhau mà
không có chủ định từ trước.
- Ở trò chơi học tập có sự tự nguyện và bình đẳng giữa các HS. Mọi HS đều
có vị trí, nhiệm vụ như nhau khi tham gia trò chơi.
- Ở trò chơi học tập, HS cảm nhận được một cách trực tiếp kết quả hành động
của mình: đúng – sai, phát hiện ra cái mới, ... Kết quả này có ý nghĩa to lớn
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với các em, nó mang lại niềm vui vô hạn, thúc đẩy tính tích cực, củng cố và
mở rộng vốn hiểu biết của các em.
4. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh Tiểu học:
4.1. Đặc điểm nhận thức
6.1.1. Tri giác
Tri giác của HSTH nói chung và của HS lớp 1 nói riêng gắn liền với
hành động và hoạt động thực tiễn, mang nặng tính cảm xúc.
Trò chơi là một dạng hoạt động thực hành thú vị, hấp dẫn, nó có thể
kích thích tri giác của HS. Do vậy, khi tổ chức trò chơi, GV cần hướng dẫn
HS quan sát (có thể sử dụng tranh hướng dẫn, ví dụ mẫu, GV chơi thử). Các
trò chơi cần phong phú, đa dạng để tránh nhàm chán.
6.1.2. Chú ý
Chú ý của HSTH chủ yếu vẫn là chú ý không chủ định. HSTH, đặc biệt
là HS lớp 1 thường chỉ chú ý đến những cái mà các em thấy thích thú, nổi
bật.
Khi sử dụng trò chơi, GV cần chú ý không nên đưa những trò chơi có
cách chơi phức tạp, thời gian chơi cũng không nên kéo dài.
6.1.3. Trí nhớ
HS lớp 1 không xác định được mục đích, nội dung và cách thức để ghi
nhớ. Do vậy, các em ghi nhớ theo ý thích của bản thân. Đối với HS lớp 1, ghi
nhớ trực quan – hình tượng tốt hơn ghi nhớ từ ngữ − logic. Các em có khuynh
hướng ghi nhớ máy móc bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần.
Trò chơi học tập là một hoạt động hấp dẫn và qua hoạt động này, HS sẽ
ghi nhớ dễ dàng hơn, bền vững hơn nội dung của bài học
6.1.4. Tưởng tượng
Tưởng tượng của HS lớp 1 còn tản mạn, ít có tổ chức. Các hình ảnh
tưởng tượng còn đơn giản, chưa bền vững, gắn liền với những hình ảnh sự
vật cụ thể, chưa có tính sáng tạo.
Khi tổ chức trò chơi, GV cần chú ý lồng ghép những kiến thức cần hình
thành hoặc ôn tập vào những tình huống thú vị, gắn liền với cuộc sống của
trẻ để trẻ dễ dàng tưởng tượng ra.
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6.1.5. Tư duy
Tư duy của HS lớp 1 là tư duy cụ thể, mang tính hình thức bằng cách
dựa vào những đặc điểm trực quan của những đối tượng, hiện tượng cụ thể.
Do vậy, GV cần dựa vào những đặc điểm này để lựa chọn, xây dựng trò chơi
phù hợp và chuẩn bị tranh ảnh trực quan kích thích tư duy cho HS.
6.1.6. Ngôn ngữ
Ngôn ngữ của HS được hình thành thông qua giao tiếp và hoạt động.
Ngôn ngữ của HS lớp 1 còn nhiều hạn chế, đặc biệt là ngôn ngữ viết. Do đó,
khi tổ chức trò chơi, GV nên tổ chức cho HS chơi nhóm để tăng cường giao
lưu giữa các HS và chú ý tạo cơ hội để HS phát triển ngôn ngữ viết.
4.2. Đặc điểm nhân cách
6.2.1. Tính cách
Hành vi của HS lớp 1 thường mang tính tự phát.
Chính vì vậy, khi lựa chọn trò chơi, GV phải xây dựng luật chơi cụ thể,
dễ hiểu, thưởng phạt rõ ràng, tạo ra một sân chơi công bằng; lành mạnh.
6.2.2. Nhu cầu
Lớp 1 là lớp chuyển giao giữa mẫu giáo và tiểu học. Do vậy, HS lớp 1
vẫn còn nhiều đặc điểm của lứa tuổi mẫu giáo – nhu cầu thích vui chơi cao.
Để cuốn HS vào hoạt động học tập một cách tự nhiên, hiệu quả, GV cần sử
dụng các trò chơi phù hợp. Như vậy, HS vừa được chơi vừa được học.
6.2.3. Tình cảm
HS lớp 1 giàu cảm xúc, khả năng kiềm chế tình cảm chưa cao, tình cảm
dễ nảy sinh nhưng không bền vững. Các em dễ dàng nảy sinh tình cảm với
những cái mới lạ, tạm quên hoặc quên hẳn những cái cũ.
Trò chơi học tập sẽ có tác dụng làm đời sống tình cảm của HS lớp 1
phong phú hơn, khả năng kiềm chế tình cảm tốt hơn.
6.2.4. Ý chí và hành động ý chí
Ý chí của HSTH nói chung và HS lớp 1 nói riêng chịu sự chi phối của
tình cảm. tình cảm có thể thúc đấy hoặc kìm hãm ý chí. Các em ít khi tự mình
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giải quyết được nhiệm vụ mà thường phải có sự trợ giúp của người khác.
Tính bột phát và ngẫu nhiên trong hành động của các em còn nhiều.
Khi chơi trò chơi, các em sẽ được rèn luyện tính kiên trì độc lập và tự
chủ để đi đến chiến thắng cuối cùng. Đây là động cơ thúc đẩy các em trog
học tập.
4.3. Phương pháp thực hiện:
- Phương pháp thử nghiệm thực tế.
- Phương pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu
- Phương pháp tổng hợp – phân tích dữ liệu
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:
Sau khi dùng các phương pháp nghiên cứu trên các đối tượng HS lớp 1 qua các
năm tôi phụ trách, tôi đã rút ra được các kết quả như sau:
III.

1. Các nguyên tắc lựa chọn và tổ chức trò chơi dạy học Học vần
1.1. Các nguyên tắc lựa chọn trò chơi
Khi lựa chọn trò chơi, GV cần chú ý tuân thủ các nguyên tắc sau đây:
 Nguyên tắc 1: Trò chơi đảm bảo tính giáo dục.
 Nguyên tắc 2: Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu.
 Nguyên tắc 3: Trò chơi đảm bảo tính vừa sức.
 Nguyên tắc 4: Trò chơi đảm bảo tính khả thi.
 Nguyên tắc 5: Đảm bảo tính hiệu quả.
 Nguyên tắc 6: Đảm bảo tính khoa học và sư phạm.
1.2. Các nguyên tắc tổ chức trò chơi
- Nguyên tắc thứ nhất: Đảm bảo cho HS hiểu rõ yêu cầu, nội dung và cách thức
tổ chức trò chơi.
- Nguyên tắc thứ hai: Đảm bảo phát huy được tính tích cực, độc lập, sáng tạo
của HS trong quá trình tổ chức trò chơi.
- Nguyên tắc thứ ba: Đảm bảo tổ chức trò chơi một cách tự nhiên không gò ép.
HS phải tự nguyện tham gia chơi và chơi một cách thoải mái.
- Nguyên tắc thứ tư: Đảm bảo luân phiên, thay đổi các trò chơi một cách hợp
lý.
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- Nguyên tắc thứ năm: Đảm bảo tổ chức trò chơi với tinh thần “thi đua” đồng
đội.
Những nguyên tắc trên đây có liên quan mật thiết với nhau, có tác dụng chỉ
đạo việc lự chọn và thực hiện những trò chơi trong dạy Học vần theo một quy trình
nhất định.
2. Biện pháp tổ chức trò chơi dạy học Học vần
2.1. Biện pháp lựa chọn trò chơi
GV phải xây dựng được một ngân hàng trò chơi Học vần phong phú, đa dạng
và phù hợp. Để có được ngân hàng trò chơi đó GV có thể sưu tầm ở các sách giáo
viên, sách tham khảo, các tờ báo “Nhi đồng cười”, “Nhi đồng chăm học”, “Hoạ
mi”. GV cũng có thể tự mình thiết kế xây dựng trò chơi dựa trên các trò chơi dân
gian các em đã biết, các trò chơi trên truyền hình để tăng tính hấp dẫn và đa dạng
cho các trò chơi.
2.2. Biện pháp tổ chức trò chơi
 Biện pháp tạo và duy trì sự hứng thú chơi của HS
GV nên dùng những câu hỏi mang tính gợi mở, các lời đề nghị hoặc tạo tình
huống chơi tập trung chú ý, quan sát, ghi nhớ đối với HS kích thích các em đến với
trò chơi, phải mở đầu thật hấp đẫn ấn tượng bằng nhiều cách khác nhau.
GV nên sử dụng những bài thơ vui, những bản nhạc, những câu chuyện, những
bài hát tươi vui để làm lời dẫn của trò chơi để vừa tạo cảm giác nhịp điệu vừa tạo
hứng thú chơi cho HS nhằm thực hiện trò chơi một cách có hiệu quả.
Cần tích hợp môn Toán, Tự nhiên xã hội, Đạo đức vào trò chơi dạy Học vần.
Động viên khuyến khích HS.
- Sử dụng cử chỉ, điệu bộ nét mặt để điều khiển - điều chỉnh hành động chơi
của HS theo kế hoạch.
- Luân phiên vai chơi một cách thường xuyên.
- Đảm bảo quyền bình đẳng của các thành viên khi chơi.
- Sử dụng phong phú các loại trò chơi khác nhau với nhiều hình thức chơi khác
nhau
 Biện pháp phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của HS
Tuỳ thuộc vào trình độ của HS, GV cần lựa chọn cách tổ chức với các mức độ
tham gia của HS từ thấp đến cao như sau:
+ GV chọn, hướng dẫn và tổ chức trò chơi.
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+ GV chọn và hướng dẫn trò chơi còn HS thì tự tổ chức trò chơi.
+ GV chọn trò chơi, còn HS tự nghiên cứu để hướng dẫn và tự tổ chức trò chơi.
+ HS tự chọn, tự hướng dẫn và tự tổ chức trò chơi.
Tạo ra sự thi đua lành mạnh giữa HS trong quá trình chơi. GV cần xác định
một cái đích và treo giải cho ai đạt được.
GV phải tính đến đặc điểm cá nhân của mỗi HS để có biện pháp đối xử cá biệt,
linh hoạt trong trò chơi.
Biện pháp phát triển kĩ năng chơi
Làm mẫu, giải thích: Đối với những trò chơi có cách thức mới hoặc những
cách thức mà lâu trẻ không được chơi thì GV cần làm mẫu, giải thích để HS nắm
được cách chơi.
Kiểm tra: Với những trò chơi HS đã được làm quen với cách chơi, GV có thể
kiểm tra mức độ ghi nhớ, sự nhanh nhẹn, tính linh hoạt, sáng tạo khi chơi trò chơi.
Theo dõi và sữa sai: Trong quá trình trẻ chơi, GV thường xuyên theo dõi và
kịp thời sữa sai cho những em chơi chưa đúng.
 Biện pháp nâng cao thái độ của HS trong quá trình chơi
GV giúp HS thiết lập mối quan hệ bạn bè thân ái, biết phối hợp cùng nhau trong
trò chơi.
GV phải kịp thời nhắc nhở khi HS có thái độ không tốt với bạn chơi.
Nhận xét đánh giá của GV đối với HS.
GV nên tạo điều kiện cho trẻ tự nhận xét đánh giá sau buổi chơi.
 Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy Học vần
Khi tổ chức trò chơi dạy Học vần trong giờ lên lớp ta có thể tổ chức trong tiết
dạy học âm vần mới hoặc có thể sử dụng trong các tiết ôn tập âm vần học để củng
cố những kiến thức vừa mới học hoặc ôn lại những kiến thức đã học trong tiết trước.
Một trong những cách làm hiệu quả nhất thường thấy là lồng ghép bài tập cần luyện
tập vào trong một trò chơi đã biết.
Khi tổ chức trò chơi GV cần phải giúp HS thực hành được nhiều nhất các kiến
thức Học vần cần ôn tập, củng cố.
Cần đa dạng hoá các trò chơi học tập để HS có thể vận dụng các kiến thức hoặc
rèn luyện các kĩ năng trong các tình huống khác nhau, như vậy tri thức củng cố mới
vững chắc.
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Điều kiện sử dụng các biện pháp tổ chức trò chơi dạy học Học vần
3.1. Điều kiện về GV
GV phải là người có năng lực sư phạm, lòng yêu nghề, yêu trẻ nắm rõ đặc điểm
phát triển tâm lý của HS, hiểu được tác dụng và ý nghĩa của trò chơi Học vần đối với
quá trình dạy học vần.
GV phải đầu tư thời gian công sức để sưu tầm trò chơi, lập kế hoạch tổ chức trò
chơi, …
GV phải được đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng tổ chức trò chơi, phải được phổ biến
các biện pháp tổ chức trò chơi. GV cần nắm vững nội dung chơi, luật chơi, biện pháp
hướng dẫn trò chơi.
3.2. Điều kiện về cơ sở vật chất
 Địa điểm
Những nơi có thể tổ chức trò chơi cho HS đó là trong phòng học, ngoài sân và
ở nhà.
Tuỳ theo nội dung trò chơi mà GV chọn địa điểm chơi thích hợp.
 Đồ chơi phương tiện chơi
Đồ chơi có tác dụng gây hứng thú chơi cho HS.
Đồ chơi không cần hiện đại nhưng nên dễ tìm, dễ làm, đa dạng về vật liệu,
phong phú về màu sắc, hình khối, đảm bảo về vệ sinh.
GV nên sắp xếp các đồ chơi trong một khu vực riêng của lớp học có thể gọi là
góc vui chơi.
3.3. Điều kiện về xã hội
Xã hội cần phải thay đổi quan niệm coi nhẹ tác dụng của trò chơi.
Gia đình là lực lượng giáo dục có ảnh hưởng lớn đối với HS lớp 1, góp phần
phát triển toàn diện nhân cách của các em. Vì vậy, GV cần giúp gia đình HS hiểu và
biết cách phối hợp để cùng tổ chức trò chơi Học vần một cách thành công tại nhà cho
các em.
3.

Quy trình tổ chức trò chơi dạy học Học vần
4.1. Giai đoạn 1: Lựa chọn trò chơi
Nội dung và khả năng giáo dục của trò chơi vừa chọn với yêu cầu, mục đích
của hoạt động.
4.2. Giai đoạn 2: Chuẩn bị tổ chức trò chơi
4.
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Tuỳ thuộc từng trò chơi nêu các phương tiện vật chất cần thiết như đồ chơi,
phần thưởng, cách tiến hành, GV phải học thuộc luật chơi.
4.3. Giai đoạn 3: Tổ chức trò chơi
Giới thiệu tên trò chơi.
Nêu yêu cầu của trò chơi.
GV giải thích rõ ràng, mạch lạc nội dung chơi, luật chơi và chơi thử (nếu cần).
GV cho HS thực hiện trò chơi theo các hoạt động đã nêu. GV theo dõi quá
trình thực hiện các hành động chơi của HS; theo dõi khả năng tư duy, ngôn ngữ của
HS; động viên, khuyến khích HS tham gia chơi; theo dõi tiến độ chơi và đánh giá kết
quả bộ phận (nếu cần).
4.4. Giai đoạn 4: Nhận xét đánh giá sau khi chơi
Giúp HS nhận xét về:
Mức độ thực hiện và nắm vững luật chơi.
Thành tích của HS trong khi chơi.
Những quan hệ của HS trong nhóm chơi.
GV nhận xét lại (sửa chữa, bổ sung các ý kiến nhận xét chưa chính xác), nhận
xét chung, phát phần thưởng (nếu có).
4.5. Giai đoạn 5: Rút ra bài học, nhấn mạnh các kiến thức Học vần
Củng cố
GV tổ chức cho HS nhắc lại các kiến thức âm, vần cần ôn tập trong trò chơi.
Cho HS đọc, viết lại các từ đã tìm được trong trò chơi
Như vậy, có thể thấy quy trình lựa chọn và tổ chức trò chơi Học vần cho HS
lớp 1 trải qua 5 giai đoạn cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, đây là một quy trình mềm dẻo,
linh hoạt, sự phân chia các giai đoạn Khi tổ chức trong thực tế, các bước này có thể
đan xen với nhau.
5.

Giới thiệu một số trò chơi tổ chức trong môn Học vần lớp 1
5.1. Trò chơi dân gian:
-

Hát âm theo giai điệu
Đọc vè
Đọc kiểu đồng dao kết hợp vỗ tay
Em làm nhạc sĩ
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5.2. Trò chơi tổ chức trong lớp:
-

Xếp hạt
Bác đưa thư
Bàn cờ chữ cái
Tìm bạn:
Chuyền bóng
Ai nhanh hơn (đập bảng)
Tìm từ gắn với bảng phù hợp
Bingo
Tinh mắt tìm chữ
Ghép chữ
Bé làm họa sĩ

5.3. Trò chơi tổ chức ngoài trời hoặc hội trường:
-

Tiến tiến, lùi lùi
Cướp cờ
Mèo bắt chuột
Đi chợ
Nhảy lò cò
Ô tô vào bến

5.4. Trò chơi ứng dụng CNTT:

6.

- Rung chuông vàng
- Ai là triệu phú
- Chiếc nón kì diệu
- Trúc xanh
- Giải ô chữ
Một vài ví dụ minh họa trò chơi
6.1. Trò chơi dân gian:
6.1.1. Hát âm, vần theo giai điệu bài hát quen thuộc.
 Mục đích:
Ghi nhớ cách phát âm và phát âm chuẩn xác các nguyên âm hoặc vần mới.
 Chuẩn bị:
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Bài hát cả lớp đều thuộc.
 Cách tiến hành:
GV bắt nhịp cho HS hát, sau đó chỉ vào nguyên âm hoặc vần yêu cầu học
sinh thay lời bài hát bằng nguyên âm hoặc vần đó mà vẫn theo giai điệu của bài
hát.
 Lưu ý:
Thời điểm áp dụng: sau hoạt động luyện đọc âm, vần mới, nghỉ giữa tiết hoặc
hoạt động củng cố
6.1.2. Đọc vè
 Mục đích:
Giúp HS nhanh chóng thuộc các đoạn thơ ứng dụng
 Chuẩn bị:
GV tự nghĩ ra giai điệu vè phù hợp với đoạn thơ
 Cách tiến hành:
GV đọc mẫu sau đó tổ chức thi đua cho HS đọc lại theo hình thức nhóm
hoặc cá nhân. HS có thể kết hợp vỗ tay và chơi oẳn tù tì sau khi kết thúc đoạn
thơ.
 Lưu ý:
Thời điểm áp dụng: sau hoạt động luyện đọc câu ứng dụng tiết 2 kết hợp
nghỉ giữa tiết hoặc hoạt động củng cố.
6.2. Trò chơi tổ chức trong lớp:
6.2.1. Xếp hạt
 Mục đích:
Củng cố và rèn luyện khả năng nhận diện các chữ cái.
Phát triển trí tưởng tượng cho trẻ.
Luyện khả năng khéo léo, tính thẩm mĩ cho trẻ.
 Chuẩn bị:
Chuẩn bị số hạt dưa (hạt na, hạt bưởi, cúc áo hoặc que diêm) cho HS.
Hạt xếp mẫu cho GV.
 Cách tiến hành:
GV phát cho HS mỗi HS số hạt đã chuẩn bị.
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GV yêu cầu HS quan sát cô xếp mẫu chữ cái. GV vừa xếp vừa hướng dẫn
trẻ xếp thứ tự các nét chữ, xếp từ trên xuống, từ trái qua phải.
Sau khi xem mẫu, GV yêu cầu HS xếp. Trong khi HS xếp, GV đi lại, quan
sát, nếu có HS không xếp được thì GV có thể giúp đỡ bằng cách yêu cầu HS đó
vẽ chữ cái đó trước, rồi xếp theo chữ vừa vẽ.
HS nào xếp nhanh và đẹp nhất sẽ được GV khen thưởng.
VD: Chữ a, ă, â:

 Lưu ý:
Thời điểm sử dụng: Sau khi hướng dẫn viết bảng con tiết 1 hoặc trong thời
gian củng cố tiết 2.
GV cũng có thể sử dụng đất nặn để HS nặn thành các chữ cái.
6.2.2. Bàn cờ chữ cái
 Mục đích:
Nhằm cũng cố nhận biết chữ cái và khả năng ghi nhớ mặt chữ.
Kích thích sự hứng thú của trẻ.
 Chuẩn bị:
Bàn cờ ghi các chữ cái cần ôn (khoảng 4 chữ cái).
1 quân xúc xắc là một khối vuông: 1cm x 1cm mỗi mặt ghi 1 chữ cái ứng với
các chữ cái ghi trên bàn cờ.
1 ống (hoặc ca, cốc con) để lắc quân xúc xắc và hạt làm quân đi.
 Cách tiến hành:
4 HS chơi trên một bàn cờ. Trước khi chơi cho các HS "oẳn tù tì", HS nào
thắng sẽ được đổ quân xúc xắc trước. HS cho quân vào ống (ca, cốc) lắc nhiều
lần rồi đổ ra, mặt trên của quân xúc xắc có chữ cái nào ứng với chữ cái ghi trên
bàn cờ thì HS được lấy 1 hạt đặt vào ô ghi chữ cái đó trên bàn cờ. Rồi tiếp tục
các HS bên cạnh đi tiếp (theo chiều kim đống hồ).
Trong quá trình chơi, nếu HS nào đổ quân xúc xắc có chữ cái trùng với
chữ cái đã có quân đi rồi thì coi như mất lượt đi. HS nào có quân xếp kín các ô
trên bàn cờ, HS đó thắng cuộc.

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

16

Thiết kế và tổ chức trò chơi trong môn Học vần lớp 1
 Lưu ý:
Thời điểm sử dụng: Trong thời gian củng cố cuối tiết 2.
6.2.3. Tìm từ trong bảng
 Mục đích:
Luyện đọc, viết những từ ứng dụng chứa các vần đang học.
Rèn luyện kĩ năng quan sát.
Phát triển kĩ năng phân tích, suy luận.
 Chuẩn bị:
GV chuẩn bị cho mỗi HS một phiếu trò chơi.
VD: Bài 67: Phiếu ôn tập có nội dung:

1. VƯỜN ƯƠM
2.
3.

4.
5.
6.

 Cách tiến hành:
GV hướng dẫn chơi: Trong ngôi nhà này có rất nhiều các con vật. Các con
hãy tìm ở hàng ngang, hàng dọc tên những con vật đó, dùng bút chì khoanh vào,
sau đó viết lại vào bảng.
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Bạn nào tìm được nhiều và nhanh nhất là người thắng cuộc.
Đáp án:
1. VƯỜN ƯƠM
2. CÁNH BUỒM
3. AO CHUÔM

4. CHÁY ĐƯỢM
5. ĐÀN BƯỚM
6. NƯỜM NƯỢP

 Lưu ý:
Thời điểm sử dụng: Trước thời gian luyện đọc (GV lấy đáp án làm ngữ
liệu luyện đọc), trong thời gian củng cố cuối giờ hoặc kiểm tra bài cũ.
GV có thể tổ chức HS chơi theo nhóm để HS có thể bổ sung cho nhau
những từ còn thiếu, chơi theo kiểu tiếp sức.
6.2.4. Tinh mắt tìm chữ
 Mục đích:
Củng cố, ghi nhớ và nhận diện đúng, nhanh các chữ cái trong bảng chữ cái
tiếng Việt.
Ghi nhớ thứ tự các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
Rèn luyện sự nhanh nhẹn, tinh mắt.
 Chuẩn bị:
GV chuẩn bị cho mỗi cặp chơi một tờ giấy, trong đó ghi lộn xộn các chữ
cái không theo một chiều nhất định.
Chia lớp học thành các cặp chơi.
Mỗi cặp chơi tự chuẩn bị hai chiếc bút màu khác nhau.
 Cách tiến hành:
Hai người trong cặp chơi sẽ tìm những chữ cái theo thứ tự trong bảng chữ
cái. Đầu tiên cả hai sẽ cùng tìm chữ “a”, ai tìm được trước người đó sẽ dùng bút
màu của mình khoanh lại, sau đó lại tìm chữ cái “b” và cứ tiếp tục như vậy cho
đến chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái tiếng Việt là chữ “y”. Hết thời gian
quy định, hai người sẽ cùng đếm số chữ cái mà mình đã khoanh được, ai tìm
được nhiều hơn, người đó là người thắng cuộc.
 Lưu ý:
Thời điểm sử dụng: Trong thời gian củng cố tiết 2 bài 28.
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6.2.5. Bé làm họa sĩ

 Mục đích:
Rèn luyện khả năng nhận diện, phân biệt các chữ cái.
Rèn luyện kĩ năng tô màu.
 Chuẩn bị:
Chuẩn bị một bức tranh chưa tô màu khổ to, trong đó có đánh dấu các màu
cần tô cho mỗi phần của bức tranh bằng một chữ cái tương ứng.
Phô tô cho mỗi HS một bức tranh chưa tô màu khổ bé.
HS chuẩn bị bút màu.
 Cách tiến hành:
GV phát cho HS một tờ giấy phô tô bức tranh chưa tô màu khổ bé.
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GV phổ biến luật chơi: Bức tranh trên vẫn chưa được tô màu. Các con hãy
tô màu cho bức tranh trên bằng cách dùng bút màu để tô màu bức tranh theo
hướng dẫn
HS trưng bày sản phẩm trên bảng nhóm.
 Lưu ý: Thời điểm sử dụng: Trong thời gian củng cố cuối tiết 2.
6.2.6. Giải ô chữ
 Mục đích:
Huy động, ôn tập và mở rộng vốn từ tiếng Việt của mình.
Rèn luyện trí thông minh và phản xạ nhanh.
 Chuẩn bị:
GV chuẩn bị một ô chữ khổ to để trình chiếu hoặc treo lên bảng và các câu
hỏi gợi ý để giải ô chữ.
 Cách tiến hành:
Trò chơi này có thể tiến hành chung cả lớp hoặc chia lớp học thành
nhiều nhóm để các nhóm thi đua với nhau, tùy theo số lượng HS trong lớp mà
GV có thể tổ chức cho phù hợp.
GV nêu câu hỏi gợi ý để HS giải từng ô chữ hàng ngang theo thứ tự từ trên
xuống. HS nào hoặc nhóm nào giải được trước sẽ ghi điểm (giải mỗi ô chữ hàng
ngang được 10 điểm, giải ô chữ hàng dọc được 30 điểm). Kết thúc trò chơi, ai
hoặc nhóm nào ghi được nhiều điểm, nhóm đó sẽ thắng.
 Lưu ý:
Trò chơi này có thể được tổ chức dưới hình thức khác theo từng cặp: một
người giải thích nghĩa của từng từ, một người đoán từ. Trong một thời gian nhất
định, cặp nào giải được nhiều ô chữ, đội đó thắng.
Thời điểm sử dụng: Trong tiết 2, khi luyện đọc. GV tổ chức giải ô chữ rồi
lấy ngữ liệu của trò chơi để luyện đọc hoặc trong thời gian củng cố cuối bài.
Trò chơi này có thể sử dụng cho nhiều loại bài khác nữa.
6.3. Trò chơi tổ chức ngoài trời hoặc hội trường:
6.3.1. Cướp cờ
 Mục đích:
Luyện khả năng nhận biết nhanh các chữ cái đã học
Rèn luyện khả năng nhanh nhẹn, tính kỷ luật.
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 Chuẩn bị:
5 đến 6 lá cờ, các lá cờ có gắn chữ cái (các chữ không trùng nhau).
1 ống cắm cờ
 Cách tiến hành:
Chơi cả lớp ở ngoài sân. Chia làm hai đội (số người bằng nhau).
GV vẽ 1 vòng tròn có đường kính là 30cm, đặt ống cắm cờ vào giữa vòng
tròn và cắm các lá cờ có gắn chữ cái (lá cờ phải được cắm thẳng để trẻ nhìn rõ
mặt chữ). Từ vòng tròn đặt ống cắm cờ khoảng 3 − 4m ở hai đầu sân GV kẻ
một vạch mốc.
GV cho HS của hai đội lên đứng ở vạch mốc, quay mặt về phía ống cắm
cờ. Khi nghe hiệu lệnh của GV: Chuẩn bị: "Cướp cờ chữ Ơ". Hai HS chạy nhanh
tới lấy cờ có chữ Ơ. HS nào lấy đúng cờ chữ ơ và chạy nhanh về đội của mình
là thắng cuộc (khi lấy cờ không được chạm người vào nhau).
GV lại gọi tiếp hai HS khác lên cướp cờ. Chơi cho đến hết cờ cắm ở ống.
Đội nào lấy được nhiều cờ và đúng chữ là thắng cuộc.
 Lưu ý:
Thời điểm sử dụng: Trong tiết 2.
Trò chơi này có thể sử dụng cho nhiều loại bài khác nữa.
6.4. Trò chơi ứng dụng CNTT:
6.4.1. Chiếc nón kì diệu
 Mục đích:
Luyện đọc, viết những từ ứng dụng chứa các vần đang học.
Rèn luyện kĩ năng quan sát.
Phát triển kĩ năng phân tích, suy luận.
 Chuẩn bị:
GV file trò chơi thiết kế trên Power Ponint
HS: Bảng con, phấn.
 Cách tiến hành:
GV chia lớp thành các nhóm có số lượng thành viên bằng nhau.
Các nhóm oẳn từ tì xem nhóm nào được quay trước. Mũi tên dừng ở vần
nào, GV sẽ đọc một câu hỏi mà đáp án có chứa vần vừa quay vào, các nhóm
bàn bạc tìm xem đó là từ nào và viết vào bảng. Khi có hiệu lệnh, các nhóm phải
giơ bảng. Nhóm nào tìm được đúng từ được 10 điểm.
Sau 2 lượt chơi, nhóm nào nhiều điểm nhất sẽ giành chiến thắng.
 Lưu ý:
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Thời điểm sử dụng: Trước thời gian luyện đọc (GV lấy đáp án làm dữ liệu
luyện đọc), trong thời gian củng cố cuối giờ hoặc kiểm tra bài cũ hoặc ôn bài cũ.
6.4.2. Giải ô chữ
 Mục đích:
Giúp HS:
- Huy động, ôn tập và mở rộng vốn từ tiếng Việt của mình.
- Rèn luyện trí thông minh và phản xạ nhanh.
 Chuẩn bị:
- GV chuẩn bị một ô chữ khổ to để trình chiếu hoặc treo lên bảng và các câu
hỏi gợi ý để giải ô chữ.
 Cách tiến hành:
- Trò chơi này có thể tiến hành chung cả lớp hoặc chia lớp học thành
nhiều nhóm để các nhóm thi đua với nhau, tùy theo số lượng HS trong lớp mà GV
có thể tổ chức cho phù hợp.
- GV nêu câu hỏi gợi ý để HS giải từng ô chữ hàng ngang theo thứ tự từ
trên xuống. HS nào hoặc nhóm nào giải được trước sẽ ghi điểm (giải mỗi ô chữ
hàng ngang được 10 điểm, giải ô chữ hàng dọc được 30 điểm). Kết thúc trò chơi,
ai hoặc nhóm nào ghi được nhiều điểm, nhóm đó sẽ thắng.
 Lưu ý:
- Trò chơi này có thể được tổ chức dưới hình thức khác theo từng cặp: một
người giải thích nghĩa của từng từ, một người đoán từ. Trong một thời gian nhất định,
cặp nào giải được nhiều ô chữ, đội đó thắng.
- Thời điểm sử dụng: Trong tiết 2, khi luyện đọc. GV tổ chức giải ô chữ rồi
lấy ngữ liệu của trò chơi để luyện đọc hoặc trong thời gian củng cố cuối bài.
- Trò chơi này có thể sử dụng cho nhiều loại bài khác và môn học khác như
Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức.
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IV.

ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

Việc nghiên cứu đề tài: “Thiết kế và tổ chức trò chơi trong môn Học vần lớp 1”
có giá trị rất lớn trong thực tiễn. Giúp tôi có thể tìm hiểu sâu hơn về phương pháp trò
chơi học tập, các nguyên tắc, quy trình tổ chức từ đó nâng cao chất lượng dạy – học
môn Học vần lớp 1.
Các GV khác có thể áp dụng sáng kiến kinh nghiệm của tôi vào công tác giảng
dạy và quản lý lớp. Khắc phục được các khó khăn khi tổ chức trò chơi trong môn
Học vần lớp 1.
Phụ huynh có thể tổ chức một số trò chơi với con em tại nhà để ôn luyện bài cũ.
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PHẦN KẾT LUẬN
I. KẾT LUẬN
Trò chơi học tập có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển tâm lí đặc biệt là phát
triển trí tuệ của HS, tạo hứng thú cho HS từ đó nâng cao chất lượng dạy học, góp
phần đổi mới phương pháp.
Thiết kế và tổ chức trò chơi trong môn Học vần lớp 1 sẽ giúp việc học của học
sinh trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả cao.
GV thường xuyên thiết kế và tổ chức các trò chơi trong môn Học vần lớp 1 sẽ
dễ dàng hiểu được đặc điểm tâm lí của các em học sinh, từ đó có những biện pháp
tích cực để giảng dạy cũng như quản lý các học sinh.
Sáng kiến kinh nghiệm này giúp tôi hệ thống lại những kiến thức và kinh
nghiệm trong quá trình giảng dạy của mình, đồng thời cũng là một tài liệu tham khảo
cho các bạn đồng nghiệp khi gặp khó khăn trong việc sưu tầm, thiết kế và tổ chức trò
chơi trong môn Học vần lớp 1 hoặc các môn học ở các lớp khác.
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Các cơ quan giáo dục, các trường tiểu học cần đầu tư cơ sở vật chất cũng như
đầu tư các sách tham khảo về tổ chức trò chơi học tập nói chung và trò chơi Học vần
nói riêng cho GV.
GV lớp 1 nên chú trọng đến việc tổ chức trò chơi dạy Học vần, đầu tư sưu tầm,
thiết kế trò chơi Học vần và bồi dưỡng năng lực tổ chức trò chơi của chính mình.
Các trường sư phạm cần chú trọng hơn đến phương pháp dạy học bằng trò
chơi để cung cấp cho những GV tương lai một phương pháp dạy học hiệu quả, tích
cực, góp phần vào công cuộc đổi mới PPDH.
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