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Trang 2 

 

A/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

 

 Moät ngoâi nhaø toát phaûi baét ñaàu baèng moät neàn moùng vöõng chaéc. Ñoái vôùi 

quaù trình hoïc taäp cuûa hoïc sinh, neàn moùng vöõng chaéc aáy chính laø phaàn kieán 

thöùc ôû baäc tieåu hoïc, nhöõng kó naêng cô baûn ñöôïc hình thaønh ôû baäc hoïc naøy. 

 Noùi laø moät trong boán kó naêng quan troïng cuûa moân Tieáng Vieät caàn hình 

thaønh cho hoïc sinh. Vieäc noùi ñuùng caâu, ñuû yù, duøng töø chính xaùc seõ giuùp caùc 

em truyeàn taûi thoâng tin ñeán vôùi ngöôøi  nghe moät caùch maïch laïc vaø ñaày ñủ. 

Trong moái quan heä bieän chöùng giöõa caùc kó naêng nghe - noùi - ñoïc - vieát thì 

khoâng theå thieáu ñöôïc vai troø cuûa kó naêng noùi. 

 Haøng ngaøy, caùc em hoïc sinh ñeàu phaûi giao tieáp baèng lôøi noùi trong nhieàu 

tình huoáng khaùc nhau. Nhöng trong thöïc teá, kó naêng noùi cuûa caùc em coøn raát 

yeáu nhaát laø ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 1, caùc em  thöôøng noùi khoâng ñuû caâu, chöa ñuû 

yù, voán töø coøn ít, nhieàu hoïc sinh chöa dieãn ñaït ñuùng yù muoán noùi … 

 Vaäy laøm theá naøo ñeå giuùp hoïc sinh lôùp 1 coù theå noùi moät caùch töï nhieân, 

ñuùng caâu vaø ñuû yù? 

 Rieâng ñoái vôùi baûn thaân, tôi nhận thấy: vieäc luyeän noùi cho hoïc sinh laø 

moät vieäc laøm raát quan troïng, noù taùc ñoäng raát lôùn ñeán keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc 

sinh vaø vieäc giao tieáp cuûa caùc em ôû gia ñình, nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi. Vì theá, qua 

quaù trình giaûng daïy lôùp 1 toâi ñaõ aùp duïng “Moät soá giaûi phaùp reøn kó naêng luyeän 

noùi cho học sinh lớp 1 trong phân môn Tập đọc và Học vần”. 

 

B/ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 

I/ THÖÏC TRAÏNG 

1. Thuaän lôïi 

- Ban lãnh đạo raát quan taâm chæ ñaïo vaø toå chöùc thöïc hieän vieäc naâng cao 

tay ngheà cho giaùo vieân, naâng cao chaát löôïng hoïc sinh. 

 - Giaùo vieân ñaõ daïy lôùp 1 nhieàu naêm lieân tuïc. 

 - Cơ sở vật chất, phương tiện dạy học của lớp đã được trang bị đầy đủ, 

phục vụ tốt cho việc dạy – học. 

- Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em. Học sinh được 

chăm sóc chu đáo, mua sắm đầy đủ các đồ dùng học tập cần thiết… 

2. Khoù khaên 

-  Nhieàu phuï huynh chöa naém ñöôïc yeâu caàu cuûa chöông trình  lôùp 1 neân 

vieäc boài döôõng kó naêng “noùi” cho hoïc sinh coøn laø moät vaán ñeà khaù xa laï, môùi 

meû. 
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- Nhaän thöùc daïy hoïc theo quan ñieåm giao tieáp ôû moät vaøi giaùo vieân coøn 

haïn cheá, chæ nghieâng veà kó naêng ñoïc – vieát maø chöa chuù troïng vaøo kó naêng 

nghe - nói. 

- Trong lớp còn một số hoïc sinh nhuùt nhaùt khi giao tieáp vôùi thaày coâ, baïn 

beø, noùi chöa ñuû caâu …    

-Vieäc phoái hôïp giöõa gia ñình vaø nhaø tröôøng ñoâi luùc chöa kòp thôøi, chöa 

thöôøng xuyeân. Phụ huynh bận rộn công việc nên ít có thời gian dành cho con 

em. 

 - Tâm sinh lý học sinh không ổn định, có nhiều thay đổi, các em chưa có 

ý thức tự giác để hoàn thành nhiệm vụ của bản thân cũng như thực hiện các 

chuẩn mực hành vi đạo đức, còn thiếu kĩ năng sống do được bố mẹ chăm sóc kỹ, 

gần như làm thay con hầu hết mọi việc. 

3. Tình hình cuï theå  

 - Khaû naêng tieáp thu cuûa hoïc sinh trong lôùp khoâng ñoàng ñeàu: trong số 22 

em của lớp đã coù 05 em voán töø coøn ít, nhuùt nhaùt khi ñöùng tröôùc ñaùm ñoâng, 

nhieàu em chöa bieát noùi thaønh caâu. Nhöõng em khaù, gioûi thì maïnh daïn, töï nhieân 

hôn trong khi noùi nhöng dieãn ñaït cuûa caùc em coøn vuïng veà.  

 - Kó naêng noùi cuûa hoïc sinh chöa löu loaùt, ñaàu naêm coù tôùi 51% hoïc sinh 

noùi chöa ñuùng caâu, ñuû caâu, noùi nhoû, noùi khoâng töï nhieân. 

 - Nhieàu em khoâng coù ñuû voán töø ñeå dieãn ñaït nhöõng ñieàu muoán noùi. Ñaëc 

bieät laø caùc em hoïc sinh yeáu thöôøng noùi khoâng ñuùng chuû ñeà, khoâng ñuùng töø, 

caâu, thieáu töø ñeå dieãn ñaït, noùi chöa ñuùng maãu caâu … 

Chính töø thöïc traïng treân vaø qua moät thôøi gian giaûng daïy cho hoïc sinh 

lôùp 1, toâi maïnh daïn aùp duïng moät soá giaûi phaùp ñeå giuùp hoïc sinh lôùp 1 luyeän noùi  

ñeå caùc em noùi chuaån hôn, ñuùng hôn vaø hay hôn. 

4. Phạm vi áp dụng 

Giải pháp này nhằm áp dụng trong  dạy luyện nói cho học sinh lớp 1 trong 

phân môn Tập đọc và Học vần, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc 

trong việc hướng dẫn học sinh luyện nói của giáo viên dạy Tiếng Việt. 

5. Thời gian áp dụng:  

Áp dụng trong năm học 2015 – 2016 đối với lớp Một. 5 - trường Tiểu học 

- THCS - THPT Việt Úc - Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Tính mới của đề tài: 

 “ Một số giải pháp rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 trong phân môn Tập 

đọc và Học vần” không chỉ tập trung vào việc tìm các phương pháp để nâng cao 

chất lượng môn Tiếng Việt mà còn chú trọng rèn kỹ năng nói trong học tập và 

đời sống thực tế cho học sinh. Rèn kĩ năng nói giúp cho học sinh nói đúng câu, 

đủ ý, tự tin trong giao tiếp và đó còn là nền tảng để các em học tốt môn Tập làm 

văn ở các lớp trên. Giáo viên khắc sâu cho học sinh các quy tắc để các em ghi 

nhớ khi nói không chỉ trong dạy phân môn Học vần, Tập đọc mà còn tích hợp 

dạy nói trong các môn học khác như Kể chuyện, giải toán có lời văn, kể cả trong 
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hoạt động nhóm của môn Đạo đức hay Tự nhiên xã hội… giáo viên lồng ghép kĩ 

năng nói, cách trả lời câu hỏi cho học sinh ngay trong những lúc sửa kết quả bài 

làm của nhóm, của cá nhân … 

 

II/ GI AÛI PHAÙP 

Trong giai ñoaïn hieän nay, vieäc ñoåi môùi saùch giaùo khoa vaø phöông phaùp 

daïy hoïc laø vaán ñeà ñöôïc toaøn xaõ hoäi quan taâm. Nhaø tröôøng, gia ñình – xaõ hoäi laø 

neàn taûng cho söï phaùt trieån giaùo duïc toaøn dieän. Trong ñoù nhaø tröôøng vaãn ñoùng 

vai troø chuû ñaïo maø giaùo vieân laø ngöôøi giöõ troïng traùch tröïc tieáp thöïc hieän 

nhieäm vuï giaùo duïc.  

 1. Giaùo vieân phaûi laø ngöôøi coù uy tín, maãu möïc veà moïi maët vaø gương 

mẫu qua từng lôøi noùi, vieäc laøm . 

- Hoïc sinh tieåu hoïc nhaát laø hoïc sinh lôùp 1, moïi thao taùc, hoaït ñoäng cuûa caùc 

em haàu nhö laø baét chöôùc giaùo vieân. Do vaäy, muoán hoïc sinh noùi ñuû to, roõ raøng, 

thaønh caâu, giaùo vieân phaûi laø ngöôøi noùi ñuùng, noùi chuaån ôû moïi nôi, moïi luùc. 

Neáu giaùo vieân noùi sai thì hoïc sinh seõ deã laøm theo caùi sai aáy. 

+ Ví duï: giaùo vieân noùi “hoàn cảnh” thaønh “hoàng cảnh” thì hoïc sinh cuõng seõ 

noùi “hoàng cảnh”. 

Hoaëc giaùo vieân noùi khoâng coù ngöõ ñieäu thì hoïc sinh cuõng seõ khoâng bieát caùch 

theå hieän ngöõ ñieäu trong lôøi noùi. 

 2. Ngoaøi ñoøi hoûi veà naêng löïc sö phaïm vaø löông taâm ngheà nghieäp, 

giaùo vieân phaûi laø ngöôøi thaät kieân nhaãn, taän taâm. 

Coù theå noùi ñaây laø yeáu toá ñoùng vai troø quyeát ñònh trong vieäc hình thaønh 

cho hoïc sinh kó naêng noùi ñuùng và nói chuaån. 

- Ña soá hoïc sinh coøn nhuùt nhaùt, ruït reø … Do vaäy, vieäc ñaàu tieân laø giaùo 

vieân taïo cô hoäi cho caùc em ñöôïc thöôøng xuyeân noùi tröôùc ñaùm ñoâng. Khen 

ngôïi, khuyeán khích, ñoäng vieân ñeå caùc em töï tin hôn, côûi môû hôn khi noùi tröôùc 

thầy cô, tröôùc caùc baïn … 

- Theâm nöõa, khi daïy ñoïc, giaùo vieân phaûi höôùng daãn caùc em phaùt aâm thaät 

chuaån bôûi coù ñoïc ñuùng thì môùi noùi ñuùng. Neáu caùc em chöa phaùt aâm ñuùng thì 

seõ ngaïi khi noùi vì sôï caùc baïn cheâ cöôøi neân khoâng daùm noùi to (vöøa ñuû nghe), 

ngöôïng nghòu, maát töï nhieân … 

- Sau khi höôùng daãn, neâu yeâu caàu cuûa vieäc luyeän noùi, ban ñaàu giaùo vieân 

coù theå laøm maãu ñeå hoïc sinh bieát ñöôïc caùc em caàn phaûi noùi to, roõ raøng nhö theá 

naøo, cöû chæ ñieäu boä ra laøm sao … 

- Neáu töø theå hieän chuû ñeà luyeän noùi khoù thì giaùo vieân coù theå giaûi thích 

cho hoïc sinh hieåu yù nghóa cuûa töø tröôùc khi luyeän noùi. 

Ví duï: Töø “leã hoäi”, giaùo vieân coù theå giaûi thích cho hoïc sinh hieåu ñaây laø moät 

ngaøy hoäi mang tính vaên hoaù daân gian, trong leã hoäi coù nhieàu troø chôi daân gian. 
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- Khi ñaõ taäp ñöôïc cho hoïc sinh ñöôïc taùc phong töï nhieân, noùi to, roõ raøng, 

giaùo vieân phaûi bieát caùch gôïi yù kheùo leùo cho caùc em noùi ñuùng chuû ñeà, noùi 

thaønh caâu. Ban ñaàu, khi caùc em coøn bôõ ngôõ, baèng phöông phaùp tröïc quan vaø 

heä thoáng caâu hoûi, giaùo vieân gôïi yù cho caùc em noùi ñuùng caâu phuø hôïp vôùi chuû 

ñeà. 

Ví duï: Luyeän noùi theo chuû ñeà “Mai sau khoân lôùn” (Baøi vaàn oân – ôn) 

 - Cho hoïc sinh quan saùt tranh veõ veà moãi ngöôøi laøm moät ngheà khaùc nhau 

ñeå cung caáp cho hoïc sinh bieát veà caùc ngheà phoå bieán: giaùo vieân, baùc só, coâng 

an, boä ñoäi, lao coâng, thôï xaây… 

 - Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi: 

 + Mai sau khoân lôùn em seõ laøm gì? 

 HS: Mai sau khoân lôùn em seõ laøm coâng nhaân. 

 + Muoán trôû thaønh moät coâng nhaân gioûi thì  baây giôø em phaûi laøm gì? 

 HS: Em phaûi coá gaéng hoïc taäp. 

Nhö vaäy, caùc em seõ bieát noùi ñuùng caâu, ñuùng chuû ñeà. Thông qua nội dung này, 

giáo viên giáo dục các em phải làm theo các nội quy trường, lớp, có cách học 

phù hợp để có kết quả học tập tốt. 

 - Sau khi hoïc sinh ñaõ bieát noùi ñuû caâu, ñuùng chuû ñeà coù theå cho hoïc sinh 

töï hoûi ñaùp vôùi  baïn mình moät caùch töï nhieân. 

Ví duï: Luyeän noùi theo chuû ñeà “Ngaøy chuû nhaät” (Baøi aêt – aât) 

- Coù theå gôïi yù cho hoïc sinh noùi theo heä thoáng caâu hoûi sau: 

 + Chuû nhaät baïn laøm gì? 

 + Trong caùc vieäc ñoù, baïn thích nhaâtù vieäc naøo? 

 + Haõy keå cho mình nghe veà moät ngaøy chuû nhaät maø baïn nhôù nhaát? 

 - Trong quaù trình höôùng daãn hoïc sinh luyeän noùi, giaùo vieân phaûi tuaân 

theo nhöõng thao taùc sö phaïm baét buoäc: 

 + Giôùi thieäu chuû ñeà luyeän noùi (coù theå yeâu caàu hoïc sinh neâu teân chuû ñeà) 

 + Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt tranh cuûa chuû ñeà. 

 + Höôùng daãn hoïc sinh luyeän noùi theo yeâu caàu. 

 + Cho hoïc sinh luyeän noùi (vôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau) 

 - Thôøi gian daønh cho phaàn luyeän noùi trong tieát Hoïc vaàn (hoïc kì I) vaø 

Taäp ñoïc (ôû hoïc kì II) raát ít (5 – 7 phuùt), do vaäy, giaùo vieân caàn haïn cheá noùi 

nhieàu. Ñieàu quan troïng laø giaùo vieân phaûi bieát caùch khôi gôïi, tạo hứng thú cho 

hoïc sinh noùi, boäc lộ được caûm xuùc, yù nghó cuûa mình. 

Ví duï: Khi daïy baøi “Ngoâi  nhaø”, phaàn luyeän noùi giaùo vieân phaûi kheùo leùo gôïi 

môû ñeå moãi hoïc sinh ñeàu muoán boäc loä mô öôùc veà ngoâi nhaø trong töông lai.  

Hoaëc daïy baøi “Vì baây giôø meï môùi veà” phaûi bieát caùch laøm cho hoïc sinh hieåu 

yeâu caàu hoûi nhau döïa treân baøi noäi dung baøi ñoïc: 

 + Baïn coù hay laøm nuõng cha meï khoâng? 
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 + Baïn coù cho laøm nuõng cha meï laø moät thoùi xaáu khoâng? 

 + Haõy keå veà moät laàn baïn laøm nuõng cha meï? … 

Töø ñoù, hoïc sinh seõ nghó ra nhöõng caâu hoûi, caâu traû lôøi töï nhieân, hoàn nhieân, ñoäc 

ñaùo. 

 - Vôùi moät vaøi baøi ñoïc, yeâu caàu luyeän noùi coù theå laø: noái caùc töø ngöõ hay 

meänh ñeà theå hieän söï hieåu bieát noäi dung, noùi tieáp caâu dôû dang. Giaùo vieân phaûi 

neâu yeâu caàu thaät cuï theå, roõ raøng. Coù theå goïi moät vaøi hoïc sinh khaù, gioûi laøm 

maãu tröôùc lôùp. 

Ví duï: Noùi veà caây sen trong baøi “Ñaàm sen” 

 - Caây sen moïc trong ñaàm. 

 - Laù sen……………….. (Laù sen maøu xanh thaãm.) 

 - Caùnh hoa………………. (Caùnh hoa maøu ñoû nhaït.) 

 - Neáu caùc em ñaõ noùi ñuùng yeâu caàu trong hoäi thoaïi thì vieäc reøn kó naêng 

noùi thaønh baøi (keå laïi moät caâu chuyeän ñôn giaûn ñaõ ñöôïc nghe) seõ deã daøng vaø 

thuaän lôïi hôn. 

 - Trong quaù trình hoïc sinh luyeän noùi, giaùo vieân caàn chuù yù uoán naén, söûa 

sai kòp thôøi khoâng chæ veà lôøi noùi maø coøn cöû chæ, ñieäu boä nhaát laø khi caùc em 

luyeän noùi thaønh baøi. 

 - Trong caùc giôø hoïc nhaát laø ñoái vôùi caùc em noùi nhoû, chöa ñuû caâu, giaùo 

vieân phaûi thöôøng xuyeân yeâu caàu caùc em traû lôøi caâu hoûi, ñoäng vieân, khuyeán 

khích caùc em traû lôøi caâu hoûi, ñoäng vieân, khuyeán khích caùc em maïnh daïn hôn. 

 - Gaàn guõi vôùi hoïc sinh, söûa sai khoâng chæ trong giôø hoïc maø keå caû khi caùc 

em giao tieáp vôùi thaày coâ, baïn beø trong giôø chôi… 

 - Sau mỗi chủ đề luyện nói, giáo viên cần khéo léo liên hệ giáo dục kĩ 

năng sống cho học sinh, cách xử lí các tình huống trong thực tế. 

 Toùm laïi, ñeå hoïc sinh noùi ñuû to, roõ raøng, ñuùng caâu, ñuû yù  dieãn ñaït, giaùo 

vieân phaûi thaät söï kieân nhaãn, taän taâm, taän tuî höôùng daãn. Cuõng töø vieäc reøn noùi 

trong caùc giôø hoïc maø giuùp cho caùc em sôùm coù tính maïnh daïn, côûi môû, töï tin. 

 3. Chuaån bò tranh aûnh, ñoà duøng daïy hoïc thaät ñeïp, sinh ñoäng vaø chu 

ñaùo ñeå taïo höùng thuù cho hoïc sinh khi hoïc luyeän noùi. 

 Neáu giaùo vieân chæ  duøng lôøi noùi ñeå giaûng baøi cho hoïc sinh nghe thì hieäu 

quaû seõ raát thaáp. Vì vaäy, neáu bieát caùch toå chöùc kheùo leùo ñeå hoïc sinh tham gia 

tröïc tieáp vaøo quaù trình hoaït ñoäng aáy thì vieäc daïy – hoïc seõ raát coù hieäu quaû. 

 - Caùc ñoà duøng tröïc quan nhö tranh, aûnh minh hoaï, caùc vaät thaät… ñoùng 

vai troø raát quan troïng trong vieäc giuùp hoïc sinh noùi theo ñuùng chuû ñeà. Ngoaøi ra, 

coøn taïo höùng thuù cho hoïc sinh khi hoïc phaàn luyeän noùi. 

 - Ngoaøi caùc tranh ñaõ coù saün trong saùch giaùo khoa, giaùo vieân caàn chuaån 

bò theâm caùc tranh coù cuøng chuû ñeà hoaëc caùc vaät thaät phuø hôïp vôùi noäi dung 

luyeän noùi. 
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Ví duï: Khi höôùng daãn hoïc sinh luyeän noùi theo chuû ñeà “Ñeøn daàu, ñeøn ñieän, ñeøn 

huyønh quang”. 

 + Giaùo vieân chuaån bò caùc loaïi ñeøn treân (loaïi nhoû) mang ñeán lôùp cho hoïc 

sinh quan saùt, so saùnh theo nhoùm. Caùc em noùi trong nhoùm roài môùi noùi tröôùc 

lôùp. 

 - Beân caïnh vieäc chuaån bò cuûa giaùo vieân, ñoái vôùi nhöõng chuû ñeà gaàn guõi 

vôùi hoïc sinh, giaùo vieân yeâu caàu caùc em chuaån bò nhöõng tranh, aûnh, vaät thaät ôû 

nhaø. Khi leân lôùp, goïi caùc em leân tröôùc lôùp vaø noùi veà ñoà duøng tröïc quan cuûa 

mình. Nhö  vaäy, chuû ñeà luyeän noùi cuûa caùc em seõ phong phuù hôn, caùc em töï 

mình coù theå noùi ñöôïc nhieàu maãu caâu hôn. 

Ví du: Khi luyeän noùi theo chuû ñeà “Hoûi – ñaùp veà caùc loaøi caây” (Baøi Luyõ tre).  

+ Tröôùc khi hoïc baøi naøy, giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh söu taàm tranh aûnh 

veà caùc loaøi caây hoaëc moät soá loaøi caây thaät (caây nhoû) mang ñeán lôùp. 

+ Trong quaù trình daïy luyeän noùi, yeâu caàu hoïc sinh noùi theo nhoùm ñoâi: 

hoûi – ñaùp veà caây treân tranh, aûnh maø em söu taàm ñöôïc hoaëc caây em ñaõ mang 

ñeán lôùp. 

+ Goïi ñaïi dieän 2 – 3 nhoùm hoïc sinh leân noùi tröôùc lôùp, keøm theo tranh, 

aûnh veà caây hoaëc caây thaät. Chaúng haïn: 

. Hoïc sinh A: Baïn coù theå cho mình bieát ñaây laø caây gì? 

. Hoïc sinh B: Ñoù laø caây hoa lan. 

. Hoïc sinh A: Baïn coù bieát caây hoa lan soáng ôû ñaâu khoâng? 

. Hoïc sinh B: Noù soáng treân cây, ở trong mùn đất... 

. Hoïc sinh A: Caây hoa lan coù theå duøng laøm gì? 

. Hoïc sinh B: Hoa lan để trang trí. …  

4. Thay ñoåi vieäc toå chöùc lôùp hoïc 

- Phaàn luyeän noùi trong tieát hoïc laø raát ít song phaàn naøy ñöôïc theå hieän 

thöôøng xuyeân trong töøng baøi. Do vaäy, giaùo vieân phaûi thay ñoåi caùc hình- thöùc 

luyeän noùi ñeå hoïc sinh khoâng nhaøm chaùn. 

 - Toå chöùc luyeän noùi theo chuû ñeà trong nhoùm ñoâi sau ñoù cho caùc em noùi 

ôû nhoùm lôùn (4 – 6 em) vaø môùi noùi tröôùc lôùp. Coù nhö vaäy caùc em seõ vöõng vaøng 

hôn ñeå töï tin khi noùi tröôùc lôùp. 

 - Trong khi toå chöùc hoaït ñoäng theo nhoùm lôùn ôû taát caû caùc moân hoïc, chuù 

yù luaân phieân nhoùm tröôûng ñeå taát caû caùc em trong nhoùm ñeàu ñöôïc ñaïi dieän 

nhoùm noùi tröôùc lôùp. 

 - Caàn nghieân cöùu kó noäi dung cuûa baøi luyeän noùi ñeå coù caùch toå chöùc, chia 

nhoùm cho hôïp lí coù theå laø nhoùm nhieàu trình ñoä hoaëc nhoùm cuøng trình ñoä. 

Ví duï: Vôùi chuû ñeà “Saùng sôùm, chieàu toái, ñeâm khuya” (Baøi uô – uya), coù theå 

chia nhoùm cuøng trình ñoä (moãi nhoùm 3 – 4 em). 
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 + Vôùi nhoùm khaù, gioûi: ngoaøi vieäc quan saùt tranh ñeå xaùc ñònh caûnh trong 

tranh laø caûnh cuûa buoåi naøo trong ngaøy, hoaït ñoäng cuûa ngöôøi, vaät trong töøng 

caûnh, töôûng töôïng xem ngöôøi ta coøn laøm gì trong caùc buoåi naøy, giaùo vieân coøn 

höôùng daãn cho caùc em noùi veà coâng vieäc cuûa em hoaëc moät ngöôøi naøo ñoù trong 

gia ñình em thöôøng laøm vaøo caùc buoåi trong ngaøy. 

 + Vôùi nhoùm trung bình: yeâu caàu caùc em xaùc ñònh caûnh trong tranh laø 

caûnh buoåi naøo, hoaït ñoäng cuûa ngöôøi vaø vaät trong töøng caûnh, noùi veà coâng vieäc 

cuûa em thöôøng laøm vaøo moät buoåi trong ngaøy. 

 + Vôùi nhoùm hoïc sinh yeáu: chæ yeâu caàu caùc em xaùc ñònh caûnh trong tranh 

laø caûnh buoåi naøo, hoaït ñoäng cuûa ngöôøi vaø vaät trong töøng caûnh. 

- Taêng cöôøng vieäc hoïc sinh nhaän xeùt hoïc sinh vaø söûa sai giuùp baïn. 

 - Khuyeán khích caùc em xung phong phaùt bieåu xaây döïng baøi trong giôø 

hoïc.  

 -Phaùt huy tính maïnh daïn cuûa hoïc sinh. 

 5. Giaùo vieân caàn quan taâm deán töøng ñoái töôïng hoïc sinh trong quaù 

trình reøn kó naêng luyeän noùi. 

  Ñaây laø moät vieäc laøm voâ cuøng quan troïng, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söï 

tieán boä cuûa hoïc sinh. Do vaäy, giaùo vieân caàn phaûi quan taâm ñeán moïi ñoái töôïng 

hoïc sinh trong lôùp hoïc, vôùi moãi ñoái töôïng cuï theå caàn coù caùc phöông phaùp thích 

hôïp. 

 - Ñoái vôùi hoïc sinh khaù, gioûi (coù theå noùi ñuùng, töï nhieân, löu loaùt: caàn boài 

döôõng baèng caùc caâu hoûi môû roäng, phaân coâng laøm nhoùm tröôûng ñeå coù theå nhaän 

xeùt vaø giuùp caùc baïn trong nhoùm söûa sai. 

 - Ñoái vôùi hoïc sinh trung bình (chæ bieát noùi theo maãu, ñuùng chuû ñeà): caàn 

taïo nhieàu tình huoáng phuø hôïp vôùi chuû ñeà cho caùc em noùi. Khuyeán khích caùc 

em noùi tröôùc ñaùm ñoâng, giuùp caùc em maïnh daïn, töï tin. 

 - Ñoái vôùi hoïc sinh yeáu: caàn cung caáp cho hoïc sinh moät voán töø thaät chuaån 

(qua phaàn taäp  ñoïc, quan saùt tranh  aûnh…). Giaùo vieân caàn höôùng daãn thaät tæ mæ 

vaø cuï theå, khoâng noùng voäi khi caùc em noùi sai, noùi nhoû. Ban ñaàu coù theå giuùp 

hoïc sinh noùi baèng caùch traû lôøi caâu hoûi (theo maãu). 

Ví duï: Chuû ñeà “ Bữa cơm” (Baøi vaàn ôm - ơm ) 

 + Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi: Em thường ăn cơm cùng với ai? (Em 

thường ăn cơm với ba, mẹ và em.)… 

Khi hoïc sinh ñaõ noùi ñöôïc theo chuû ñeà thì môùi höôùng daãn caùc em töï hoûi 

vaø traû lôøi vôùi baïn. 

Ví duï: Chuû ñeà “Bieån caû” (Baøi  ieân -yeân) 

 Hoïc sinh A: Nöôùc bieån coù maøu gì? 

 Hoïc sinh B: Nöôùc bieån coù maøu xanh…. 
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Trong caùc hoaït ñoäng nhoùm, giaùo vieân caàn thöôøng xuyeân giuùp ñôõ nhöõng hoïc 

sinh naøy. Vaø khen ngôïi, ñoäng vieân khi caùc em có sự cố gắng. Khoâng quaùt naït, 

goø eùp … caùc em seõ sôï, noùi moät caùch mieãn cöôõng, noùi lí  nhí trong mieäng. 

Coù laøm ñöôïc nhö vaäy thì hoïc sinh môùi thöïc söï tieán boä khoâng chæ kó naêng 

l uyeän noùi maø caû nhöõng kieán thöùc, kó naêng ôû caùc moân hoïc khaùc. 

 6. Giaùo vieân daïy tích hôïp nhieàu moân ñeå daïy luyeän noùi cho hoïc sinh. 

- Khoâng chæ daïy hoïc sinh luyeän noùi trong tieát Hoïc vaàn, Taäp ñoïc maø caàn 

keát hôïp vôùi taát caû caùc moân hoïc khaùc nhö Töï nhieân – Xaõ hoäi, Ñaïo ñöùc, Mó  

thuaät, Thuû coâng, Hoaït ñoäng ngoaøi giôø… 

Ví duï: Khi caùc em hoïc  taäp veõ baøi “Veõ töï do”, sau khi hoïc sinh hoaøn thaønh saûn 

phaåm, giaùo vieân gôïi yù cho caùc em noùi veà saûn phaåm cuûa mình, chaúng haïn:  

 + Em haõy noùi veà böùc tranh cuûa mình cho caùc baïn nghe? (Trong böùc 

tranh naøy, mình veõ caûnh vöôøn caây aên quaû. Ñaây laø caây cam coù quaû chín maøu 

vaøng, ñaây laø caây saàu rieâng, coøn ñaây laø haøng caây mít …) 

Hoaëc trong caùc tieát Hoaït ñoäng ngoaøi giôø, giaùo vieân coù theå neâu leân moät 

chuû ñeà roài yeâu caàu hoïc sinh noùi noái tieáp theo chuû ñeà ñoù. Chaúng haïn: 

 + Giaùo vieân neâu chuû ñeà: An toaøn treân ñöôøng ñi hoïc 

 + Hoïc sinh A: Khi ñi boä chuùng ta phaûi ñi beân phaûi. 

 + Hoïc sinh B: Khoâng ñaù boùng, ñuøa giôõn treân ñöôøng ñi. … 

- Trong nhöõng tieát Ñaïo ñöùc ôû hoaït ñoäng cho hoïc sinh saém vai tình 

huoáng, thaûo luaän nhoùm ñoâi … giaùo vieân keát hôïp linh hoaït vieäc reøn kó naêng noùi 

cho hoïc sinh khi caùc em trình baøy trong nhoùm, tröôùc lôùp. Nhö vaäy, vöøa ñaït 

ñöôïc muïc tieâu cuûa hoaït ñoäng vöøa reøn ñöôïc kó naêng noùi hoïc sinh. 

 - Khi caùc em traû lôøi caâu hoûi ôû taát caû caùc tieát hoïc hay ngay caû khi caùc em 

chôi cuøng vôùi baïn, giaùo vieân caàn chuù yù söûa sai ngay nhöõng loãi noùi khoâng ñuû 

töø, ñuû caâu, chöa ñuû yù. 

 - Khi giaùo vieân trao ñoåi, troø chuyeän vôùi caùc em khi ra chôi hoaëc khi gaëp 

gôõ vôùi hoïc sinh ôû ngoaøi phaïm vi lôùp hoïc, tröôøng hoïc,  neáu phaùt hieän caùc em 

maéc phaûi nhöõng loãi veà caùch phaùt aâm, caùch duøng töø… thì nheï nhaøng chænh söûa 

cho caùc em . 

 - Trong khi daïy luyeän noùi cho hoïc sinh, giaùo vieân caàn löu yù ñeán vieäc 

phaùt huy töø voán soáng cuûa caùc em, khoâng aùp ñaët hoïc sinh phaûi noùi theo maãu 

höôùng daãn. Nhö vaäy vöøa phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc cuûa hoïc sinh vöøa taïo cho 

caùc em höùng thuù khi luyeän noùi. 

Ví duï: Khi höôùng daãn cho sinh luyeän noùi theo chuû ñeà “Taøu hoaû, taøu thuyû, oâ toâ, 

maùy bay” (Baøi ueâ – uy), sau khi giôùi thieäu chuû ñeà , giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh 

quan saùt tranh  chæ  töøng loaïi phöông tieän vaø ñöôøng ñi cuûa chuùng. Ngoaøi ra, 

yeâu caàu caùc em hoûi baïn veà: 

 + Baïn ñöôïc ñi loaïi phöông tieän naøo trong ñaây? (oâ toâ) 
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 + Baïn caûm thaáy theá naøo khi ñöôïc ñi oâ toâ? … 

 - Sau khi daïy xong moät chuû ñeà luyeän noùi, giaùo vieân caàn giaùo duïc hoïc 

sinh theo noäi dung chính cuûa chuû ñeà. 

Ví duï: Khi hoïc sinh luyeän noùi xong chuû ñeà “Ngheà nghieäp cuûa cha meï” (Baøi 

öôp - ieâp). Giaùo vieân ñaët caâu hoûi ñeå ruùt ra baøi hoïc giaùo duïc hoïc sinh phaûi bieát 

kính troïng, thöông yeâu, giuùp ñôõ cha meï laøm nhöõng vieäc vöøa vôùi söùc cuûa mình 

vaø cha meï ñaõ phaûi laøm vieäc vaát vaû ñeå nuoâi daïy chuùng ta khoân lôùn, neân ngöôøi. 

Nhö vaäy, khi keát hôïp daïy luyeän noùi vôùi taát caû caùc moân hoïc trong 

chöông trình, trong quaù trình giao tieáp giöõa giaùo vieân vôùi hoïc sinh, giöõa hoïc 

sinh vôùi giaùo vieân vaø giöõa hoïc sinh vôùi hoïc sinh khoâng chæ giuùp ñaït hieäu quaû 

trong caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc maø coøn giuùp cho hoïc sinh khaéc phuïc nhöõng loãi 

trong quaù trình phaùt aâm ôû hoaøn caûnh giao tieáp cuï theå. 

 7. Ñaùnh giaù söï tieán boä cuûa hoïc sinh 

 Vieäc ñaùnh giaù söï tieán boä trong quaù trình luyeän noùi cuûa hoïc sinh ñaëc bieät 

quan troïng. Neáu giaùo vieân bieát ñoäng vieân, khuyeán khích kòp thôøi seõ giuùp hoïc 

sinh taïo ñöôïc nieàm tin ñeå coá gaéng phaán ñaáu. Hôn ai heát, giaùo vieân laø ngöôøi 

tröïc tieáp kieåm tra, phaùt hieän nhöõng sai soùt ñeå uoán naén kòp thôøi. Khi ñaùnh giaù 

caàn ñaûm baûo tính khaùch quan, coâng baèng vaø taïo ñöôïc höùng thuù thi ñua hoïc taäp 

cuûa hoïc sinh. 

 - Giaùo vieân caàn xaùc ñònh ñuùng yeâu caàu veà kó naêng luyeän noùi maø hoïc 

sinh lôùp 1 phaûi ñaït ñöôïc: 

1. Noùi trong hoäi thoaïi: 

- Noùi ñuû to, roõ raøng, thaønh caâu. 

- Bieát ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi löïa choïn veà ñoái töôïng. 

- Bieát chaøo hoûi, chia tay trong gia ñình, tröôøng hoïc. 

2. Noùi thaønh baøi: Keå laïi moät caâu chuyeän ñôn giaûn ñaõ ñöôïc nghe. 

- Tuyø vaøo töøng ñoái töôïng cuï theå trong lôùp (ñaëc bieät laø hoïc sinh yeáu) maø 

coù caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù khaùc nhau. Tröôùc moät söï coá gaéng cuûa hoïc sinh duø 

laø nhoû, tuyeät ñoái giaùo vieân khoâng ñöôïc boû qua maø phaûi khích leä ñeå động viên 

hoïc sinh caøng coá gaéng hơn. 

 + Ñoái vôùi hoïc sinh yeáu möùc ñaùnh giaù thaáp hôn so vôùi caùc ñoái töôïng hoïc 

sinh khaùc, caàn khuyeán khích, ñoäng vieân ñaëc bieät ñoái töôïng naøy. 

 8. Giaùo vieân taän duïng vaø phaùt huy toái ña caùc moâi tröôøng giaùo duïc 

(nhaø tröôøng – gia ñình – xaõ hoäi) ñeå reøn kó naêng noùi cho hoïc sinh lôùp 1. 

- Vieäc keát hôïp giaùo duïc giöõa nhaø tröôøng vaø gia ñình coù vai troø ñaëc bieät 

quan troïng trong söï tieán boä cuûa hoïc sinh. ÔÛ tröôøng, caùc em ñöôïc tieáp xuùc, giao 

löu vôùi thaày coâ, baïn beø, caùc anh chò lôùp treân, ñöôïc tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng 

cuûa nhaø tröôøng toå chöùc. ÔÛ nhaø, caùc em ñöôïc tieáp xuùc, sinh hoaït vaø giao tieáp 

vôùi ngöôøi thân. Vì theá phaûi ñöôïc söï quan taâm cuûa moïi ngöôøi taïo tình huoáng 
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cho caùc em ñöôïc noùi vaø luyeän noùi thöôøng xuyeân nhö: chaøo, hoûi, xin pheùp, taâm 

söï ... Ñoái vôùi nhöõng em laø hoïc sinh người nước ngoài caàn taêng cöôøng cho caùc 

em noùi tieáng Việt nhieàu hôn keå caû nhöõng luùc ôû nhaø khi noùi chuyeän, trao ñoåi 

cuøng ba meï, anh chò em. 

- Coù söï lieân laïc thöôøng xuyeân giöõa gia ñình vaø nhaø tröôøng nhaèm chaán 

chænh, uoán naén kòp thôøi nhöõng sai leäch trong quaù trình phaùt trieån naêng löïc hoïc 

taäp cuûa caùc em. Thoâng qua soå báo bài, nhöõng buoåi hoïp phuï huynh vaø nhöõng 

laàn giaùo vieân gặp gỡ tröïc tieáp phuï huynh hoïc sinh caàn trao ñoåi cuï theå vaø tìm ra 

nhöõng giaûi phaùp toái öu nhaát ñeå giuùp hoïc sinh noùi löu loaùt, töï nhieân. 

Ví duï: Khi daïy luyeän noùi veà “Sen” trong baøi  “Ñaàm sen”. 

+ Ñoái vôùi moät soá em laø hoïc sinh yeáu, noùi chöa löu loaùt, chöa duøng ñuùng 

töø, ñuùng caâu, chöa phuø hôïp vôùi chuû ñeà khi luyeän noùi, giaùo vieân phaùt phieáu veà 

gia ñình ñeå phuï huynh luyeän noùi cho con em mình. Yeâu caàu phuï huynh ñaùnh 

soá laàn hoïc sinh ñaõ luyeän noùi maãu caâu ñoù vaø khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc keát 

quaû maø hoïc sinh ñaõ ñaït ñöôïc. 

Noäi dung cuûa phieáu nhö sau: 

 

Maãu caâu caàn luyeän noùi Soá laàn ñaõ noùi Keát quaû 

Noùi noái tieáp veà sen: Caây 

sen moïc trong ñaàm. Laù 

sen… 

 a. Noùi ñuùng maãu caâu, 

löu loaùt, roõ raøng, töï 

nhieân. 

b. Noùi ñuùng maãu caâu 

nhöng chöa löu loaùt, roõ 

raøng, töï nhieân. 

c. Noùi chöa ñuùng maãu 

caâu. 

 

 + Ñeán ñaàu buoåi hoïc, giaùo vieân thu laïi phieáu ñoù vaø kieåm tra laïi keát quaû 

luyeän noùi cuûa hoïc sinh. Ñoái vôùi nhöõng chuû ñeà khoù, hoïc sinh chöa theå ghi nhôù 

ñöôïc maãu caâu, baèng caùch naøy caùc em seõ ñöôïc luyeän taäp, khaéc saâu theâm, töø ñoù 

seõ ghi nhôù vaø noùi toát hôn. 

 - Trong hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp, giaùo vieân thöôøng xuyeân cho caùc 

em kó naêng noùi coøn keùm leân noùi tröôùc caùc baïn. Nhö vaäy, caùc em seõ maïnh daïn, 

töï tin hôn khi noùi tröôùc ñaùm ñoâng. 

 + Sau moãi laàn sinh hoaït nhö vaäy giaùo vieân phaûi chuù troïng ñeán vieäc trao 

giaûi thöôûng ñeå khích leä tinh thaàn cho nhöõng hoïc sinh ñaõ coù coá gaéng. Giaûi 

thöôûng coù theå chæ laø nhöõng moùn quaø raát nhoû nhö caây vieát chì, moät quyeån vôû… 

nhöng coù taùc duïng ñoäng vieân, khích leä caùc em raát nhieàu. Khi trao giaûi thöôûng, 

giaùo vieân yeâu caàu caùc em noùi veà caûm xuùc, suy nghó cuûa mình khi ñöôïc nhaän 



       Moät soá giaûi phaùp reøn kó naêng noùi cho hoïc sinh lôùp 1 trong phaân moân Taäp ñoïc vaø Hoïc vaàn 

 

Trang 12 

phaàn thöôûng, qua ñoù cuõng ñaõ reøn luyeän cho caùc em kó naêng noùi. Giaùo vieân coù 

theå gôïi yù cho hoïc sinh noùi trong nhöõng laàn ñaàu tieân.  

 - Trong caùc giôø ra chôi, daønh ra 2 buoåi / 1 tuaàn cho caùc em ñoïc truyeän 

tranh hoaëc nghe thaày coâ keå chuyeän. Qua ñoù, seõ cung caáp cho hoïc sinh moät voán 

töø nhaát ñònh ngoaøi vieäc giaùo duïc tình caûm ñaïo ñöùc cho caùc em qua caâu 

chuyeän. 

Coù nhö vaäy, hoïc sinh môùi coù moâi tröôøng hoïc taäp toát, caùc em seõ coù ñuû töï 

tin, seõ côûi môû hôn, töï nhieân hôn trong khi noùi thì kó naêng luyeän noùi cuûa caùc em 

toát hôn. 

 

III/ TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN 

 1. Giaùo vieân chuû nhieäm 

 Hieän nay, vieäc daïy – hoïc theo quan ñieåm giao tieáp coøn haïn cheá. Vôùi 

taâm lí hoïc sinh chæ nghieâng veà kó naêng ñoïc – vieát maø chöa chuù troïng vaøo kó 

naêng nghe daãn ñeán kó naêng noùi cuûa caùc em chöa ñöôïc löu loaùt, caùch söû duïng 

töø chöa chính xaùc, hieäu quaû dieãn ñaït chöa cao. Do vaäy, ñeå daïy phaàn luyeän noùi 

coù hieäu quaû, giaùo vieân caàn thöïc hieän ñöôïc caùc yeâu caàu cô baûn sau : 

 a. Chuaån bò baøi (soaïn baøi) 

 Giaùo vieân phaûi nghieân cöùu thaät kó chuû ñeà luyeän noùi cuûa baøi. Đaëc bieät 

chuù troïng ñeán ñoái töôïng hoïc sinh ñeå coù caùch thieát keá baøi daïy cho phuø hôïp. 

Moät soá töø theå hieän chuû ñeà caàn phaûi giaûi nghóa thì giaùo vieân phaûi tra cöùu tröôùc 

trong töø ñieån tieáng Vieät. 

 Ñoái vôùi nhöõng baøi coù chuû ñeà luyeän noùi khoâng gaàn guõi vôùi hoïc sinh, 

giaùo vieân coù theå thay ñoåi chuû ñeà cho phuø hôïp maø vaãn ñaûm baûo muïc tieâu 

baøi hoïc. 

Ví duï: Baøi Chöõ thöôøng – Chöõ hoa: Giaùo vieân coù theå thay chuû ñeà: Ba Vì baèng 

Cuû Chi… đảm bảo mục tiêu nhận biết chữ hoa có trong từ ngữ. 

 b. Höôùng daãn hoïc sinh noùi 

 Ñaây laø yeáu toá voâ cuøng quan troïng ñoái vôùi hoïc sinh, giaùo vieân höôùng daãn 

nhö theá naøo thì caùc em seõ noùi nhö theá ñaáy. Giaùo vieân caàn coù söï chuaån bò chu 

ñaùo cho yeâu caàu naøy. Caàn traùnh söï chuaån bò raäp khuoân, maùy moùc ôû baøi naøo 

cuõng höôùng daãn nhö baøi naøo maø phaûi phuï thuoäc vaøo chuû ñeà luyeän noùi. Traùnh 

söï höôùng daãn tuyø tieän ñaëc bieät laø caùch phaùt aâm. Nhaát laø ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 1, 

moät soá em coøn noùi ngoïng, giaùo vieân phaûi chòu khoù söûa nhieàu, luùc ñoù caùc em 

môùi phaùt aâm chuaån ñöôïc. 

Ví duï: inh/ in, anh/ aên, r / d… 

Nhöõng loãi naøy, giaùo vieân caàn phaûi naém baét ñeå kòp thôøi söûa chöõa, khoâng chæ 

trong luyeän noùi  trong giôø Hoïc vaàn, Taäp ñoïc maø coøn trong caùc giôø hoïc khaùc, 

keå caû khi hoïc sinh giao tieáp vôùi moïi ngöôøi. 
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 c. Taêng cöôøng luyeän noùi treân lôùp 

 - Moãi chuû ñeà luyeän noùi ñeàu mang tính giaùo duïc cao, gaàn guõi vôùi caùc em. 

Ngoaøi yù nghóa môû roäng voán hieåu bieát cuûa hoïc sinh coøn mang tính giaùo duïc vaø 

thaåm myõ, chæ ra caùc töø ñöôïc giaûi nghóa ñeå phaùt trieån voán töø. Vì theá, trong quaù 

trình daïy hoïc, giaùo vieân phaûi ñaëc bieät chuù troïng vaán ñeà naøy. 

Ví duï: khi höôùng daãn hoïc sinh luyeän noùi xong veà chuû ñeà “Mai sau khoân lôùn” 

(Baøi oân – ôn), giaùo vieân caàn môû roäng: 

 - Laøm theá naøo ñeå ñaït ñöôïc nhöõng döï ñònh, nhöõng öôùc mô ñoù? (Phaûi 

chaêm hoïc, hoïc thaät gioûi…) 

 d. Coi troïng hình thöùc toå chöùc daïy - hoïc 

 - Giaùo vieân toå chöùc cho hoïc sinh hoïc caù nhaân, hoïc nhoùm ngay trong giôø 

hoïc, giaûm bôùt thuyeát trình, giaûng giaûi maø taêng giôø töï hoïc ôû lôùp vaø ngoaøi lôùp 

hoïc. Ngoaøi vieäc luyeän noùi theo caëp, nhoùm, giaùo vieân coù theå toå chöùc thaønh troø 

chôi gaàn guõi vôùi caùc em. 

Ví duï: Baøi vaàn ieâu – yeâu, giaùo vieân thay ñoåi chuû ñeà luyeän noùi Bé tự giới thiệu 

thaønh sieâu thò.  

 Hình thöùc toå chöùc: troø chôi ñi sieâu thò, caùc em ñoùng vai ngöôøi mua haøng, 

nhaân vieân baùn haøng, nhaân vieân thu ngaân… 

 Nhö vaäy, caùc em ñöôïc luyeän noùi veà caùc haøng hoùa, caùch löïa choïn saûn 

phaåm phuø hôïp vôùi soá tieàn mình coù, caùch xeáp haøng khi traû tieàn… Qua ñoù, giaùo 

vieân giaùo duïc kó naêng soáng cho hoïc sinh.  

 - Caùc hình thöùc daïy – hoïc reøn kó naêng noùi cho hoïc sinh ñoøi hoûi giaùo vieân 

phaûi chuaån bò thaät toát ñoà duøng daïy hoïc ñeå traùnh laõng phí thôøi gian, maát traät töï 

vaø keùm hieäu quaû. 

 e. Keát hôïp haøi hoaø caùc phöông phaùp daïy hoïc 

 - Giaùo vieân caàn vaän duïng linh hoaït nhieàu phöông phaùp nhaèm phaùt huy 

tính tích cöïc chuû ñoäng cuûa hoïc sinh. 

 + Phöông phaùp reøn luyeän theo maãu 

 + Phöông phaùp phaân tích ngoân ngöõ 

 + Phöông phaùp ñaøm thoaïi 

 + Phöông phaùp neâu tình huoáng coù vaán ñeà 

 + Phöông phaùp quan saùt 

 + Phöông phaùp thaûo luaän nhoùm 

 + Troø chôi ñoùng vai 

 + Taïo tình huoáng giao tieáp vaø thöïc haønh giao tieáp. … 

- Ñeå hoïc sinh coù keát quaû hoïc taäp toát, giaùo vieân phaûi nheï nhaøng, gaàn guõi, 

quan taâm giuùp ñôõ hoïc sinh; phaûi khơi gôïi, ñoäng vieân, khuyeán khích caùc em 

hoïc moät caùch tích cöïc. 
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- Thöôøng xuyeân gaëp gôõ, trao ñoåi vôùi phuï huynh hoïc sinh veà tình hình 

hoïc taäp cuûa con em mình, laøm toát coâng taùc phoái keát hôïp giaùo duïc giöõa gia 

ñình - nhaø tröôøng. 

- Taêng cöôøng daïy luyeän noùi theo höôùng tích cöïc hoaù, phaùt huy voán soáng 

cuûa hoïc sinh  

2. Veà phía phuï huynh hoïc sinh 

- Caàn naém vöõng muïc tieâu cô baûn cuûa chöông trình lôùp 1 nhaát laø phaàn 

luyện noùi. 

- Phoái hôïp chaët cheõ vaø thöôøng xuyeân cuøng nhaø tröôøng. Theo doõi saùt sao 

söï tieán boä cuûa con em mình. 

- Chænh söûa vieäc noùi cuûa con em mình trong quaù trình treû giao tieáp vôùi 

moïi ngöôøi trong gia ñình, ngoaøi xaõ hoäi. Söûa sai cho con em mình ngay töø vieäc 

chaøo hoûi, thöa göûi, noùi chuyeän vôùi oâng baø, cha meï, anh chò em… 

- Khi daïy ñoïc cho con em ôû nhaø caàn kieåm tra phaàn luyeän noùi cuûa caùc 

em. Thöôøng phuï huynh khoâng quan taâm nhiều ñeán vieäc naøy. 

- Taïo ñieàu kieän veà thôøi gian, ñoà duøng hoïc taäp … cho con em. 

3. Veà phía nhaø tröôøng 

- Caàn tuyeån choïn nhöõng giaùo vieân coù naêng löïc chuyeân moân, taän taâm, 

kieân nhaãn. 

- Nhaø tröôøng taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc phoái hôïp toå chöùc caùc 

phong traøo nhaèm phaùt trieån kó naêng luyeän noùi cho hoïc sinh.  

-Toå khoái thöôøng xuyeân toå chöùc caùc chuyeân ñeà, hoäi thaûo veà reøn luyeän 

kó naêng noùi cho hoïc sinh, phöông phaùp giuùp hoïc sinh noùi to, roõ raøng … 

 

IV/ KEÁT LUAÄN 

1. Keát quaû 

Qua quaù trình thöïc hieän ñoái vôùi hoïc sinh lôùp ñang giaûng daïy, hoïc sinh coù 

nhieàu tieán boä ñaùng keå, ñaëc bieät hoïc sinh ñaõ maïnh daïn, töï tin trong giao tieáp. 

Ña soá hoïc sinh trong lôùp ñaõ noùi ñuùng caâu theo ñuùng chuû ñeà, moät soá em khaù 

gioûi nhö Leâ Khanh, Minh Quaân, Nguyeân Anh, Phuù Cöôøng …  khoâng chæ noùi 

ñuùng maø coøn noùi raát töï nhieân, löu loaùt tröôùc ñaùm ñoâng. Caùc em coù kó naêng noùi 

chöa toát nhö Haïo Nhieân, Ñan Quyønh … ñaõ bieát noùi ñuùng caâu, noùi to, roõ ñuùng 

theo maãu, theo gôïi yù cuûa giaùo vieân. 

- Gaàn cuoái hoïc kì I, toâi ñaõ khaûo saùt 22 em hoïc sinh trong lôùp vôùi chuû ñeà 

luyeän noùi “Em toâ, veõ, vieát” vaø keát quaû thu ñöôïc nhö sau: 

 

TS

HS 

Möùc ñoä noùi Soá 

löôïng 

Tæ leä 

% 

Hoï vaø teân hoïc sinh 

22 - Hoïc sinh noùi ñuùng maãu, 15 47% - Minh Quaân, Leâ Khanh, 
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löu loaùt,roõraøng, töï nhieân. 

 

- Hoïc sinh noùi ñuùng theo 

maãu nhöng chöa löu loaùt, 

töï nhieân. 

- Hoïc sinh chöa noùi ñuùng 

theo maãu, ruït reø, nhuùt 

nhaùt. 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

53% 

 

 

0% 

Phuù Cöôøng, Gia Nhi, 

Nguyeân Anh … 

- Ñan Quyønh, Thuøy 

Trang, Haïo Nhieân… 

 

  

 

- Ngoaøi ra, ñoái vôùi caùc moân hoïc khaùc vaø trong giao tieáp haøng ngaøy, caùc 

em ñaõ noùi roõ raøng hôn, ñuùng caâu ñuû yù hôn, maïnh daïn vaø töï tin hôn raát nhieàu. 

2. Moät soá kinh nghieäm böôùc ñaàu 

- Ñeå ñaït ñöôïc keát quaû nhö mong muoán, tröôùc heát laø söï taän taâm, nhieät tình 

cuûa giaùo vieân vaø söï coá gaéng hoïc taäp, reøn luyeän cuûa hoïc sinh. 

- Phaûi laøm toát coâng taùc phoái hôïp giöõa gia ñình vaø nhaø tröôøng trong vieäc 

chænh söûa, uoán naén kó naêng noùi cho hoïc sinh ôû moïi nôi, moïi luùc. 

- Giaùo vieân phaûi cung caáp cho hoïc sinh moät heä thoáng voán töø thaät chuaån 

vaø chính xaùc. 

- Ngoân ngöõ cuûa giaùo vieân phaûi thaät chuaån vaø phuø hôïp vôùi trình ñoä tieáng 

Vieät cuûa hoïc sinh. 

- Trong quaù trình daïy ôû taát caû caùc moân hoïc, giaùo vieân phaûi chuù troïng ñeán 

vieäc phaùt trieån caû boán kó naêng: nghe – ñoïc – noùi – vieát. 

- Taêng cöôøng daïy hoïc tích hôïp nhieàu moân ñeå luyeän noùi cho hoïc sinh. 

Lôøi keát 

Treân ñaây laø nhöõng giaûi phaùp maø baûn thaân toâi ñaõ vaän duïng trong quaù 

trình reøn luyeän kó naêng noùi cho hoïc sinh lôùp 1 vaø ñaõ mang laïi nhöõng keát 

quaû böôùc ñaàu ñoái vôùi hoïc sinh lôùp Một.5 - tröôøng Tiểu học - THCS -  

THPT Vieät UÙc. Toâi raát mong ñöôïc söï goùp yù cuûa Hoäi ñoàng xeùt duyeät saùng 

kieán kinh nghieäm, cuûa BGH nhaø tröôøng vaø caùc ñoàng nghieäp ñeå toâi tìm ra 

ñöôïc nhöõng phöông phaùp höõu ích hôn trong quaù trình giaûng daïy. 

   Xin traân troïng caûm ôn! 

     Hồ Chí Minh, ngaøy 25 tháng 12 năm 2015 

Ngöôøi vieát 

Vũ Thị Nga 


