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                                   KINH NGHIỆM VỀ 

TẠO HỨNG THÚ HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP MỘT 
 

 

I. Phần mở đầu: 

                                                   LỜI NÓI ĐẦU 

Bậc học tiểu học là bậc học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và 

phát triển toàn diện nhân cách của con người. Những gì thuộc về tri thức và kĩ năng, 

về hành vi và nhân tính... được hình thành và định hình ở học sinh tiểu học sẽ theo 

suốt cuộc đời mỗi người (như chữ viết, kĩ năng ứng xử trong cuộc sống thường 

ngày...). Những gì đã hình thành và định hình ở trẻ em rất khó thay đổi, khó cải tạo 

lại. 

Học sinh lớp Một là lớp đầu tiên của bậc tiểu học, học sinh vào lớp Một là 

thời điểm đánh dấu bước ngoặc trong cuộc sống và phát triển tâm lí. Các em phải 

tham gia mọi hoạt động mới trong học tập cũng như trong các hoạt động giao tiếp. 

Để các em có điều kiện học tập tốt, giáo viên dạy lớp Một cần phải hình thành và 

xây dựng những thói quen học tập cho các em ngay từ buổi đầu tiên. Phải duy trì 

thường xuyên vì thói quen đó mang lại kết quả cao trong học tập và tạo hứng thú yêu 

thích là điều kiện quyết định quá trình giảng dạy của giáo viên và việc học tập của 

học sinh. Tạo nền tảng vững chắc để các em tiếp tục học lên các lớp trên. 

Lớp Một là lớp học đầu cấp được tuyển từ lớp Mẫu giáo lớn, sự hiểu biết của 

các em không đồng đều, có em hết sức nhanh nhẹn nhưng lại có em còn chập chạp. 

Học sinh chưa có ý thức tự giác cao, bên cạnh đó nhiều gia đình ít quan tâm dẫn đến 

các em không xác định được cho mình một hướng đi đúng (ý thức, trách nhiệm) 

trong học tập, kỉ luật còn rất tự do chưa đi vào thói quen học tập. 
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1. Lí do chọn đề tài : 

Từng bước hình thành cho các em mọi hoạt động ở lớp, từ thói quen học tập, 

ý thức kỉ luật, thái độ giao tiếp với thầy cô, bạn bè, trong gia đình và ngoài xã hội... 

rất nhiều điều cần quan tâm, trong đó mảng học tập là một mảng quyết định hiệu quả 

giáo dục khi các em đang ngồi trên ghế nhà trường. Muốn các em có thói quen hứng 

thú trong học tập cũng như trong sinh hoạt, biết ngăn nắp, gọn gàng, khoa học trong 

từng hoạt động, người giáo viên phải uốn nắn, rèn giũa cho các em ngay từ khi bước 

chân vào ngưỡng cửa nhà trường. Nếu ngay từ lớp Một được rèn thói quen học tập 

một cách nghiêm túc và có hiệu quả thì ở các lớp sau các em cũng sẽ là những học 

sinh có thói quen học tập tốt, tạo bước đi vững chắc cho các em trong việc học tập ở 

các lớp trên và tạo tiền đề cho việc rèn luyện, phấn đầu thành người công dân có ích 

cho đất nước sau này. 

Hoạt động học là hoạt động cơ bản, đầu tiên của học sinh Tiểu học, do vậy 

cần đòi hỏi phương pháp tổ chức khéo léo của người giáo viên để cuốn hút các em 

vào học tập. Đối với các lớp đầu cấp Tiểu học, nhất là lớp một, do đặc điểm tâm lý 

lứa tuổi nên các em rất dễ chán học tập. Đặc biệt nhiều học sinh lớp Một rất ngại 

môn Toán vì môn Toán khô khan, không có những câu văn, câu thơ bay bổng, 

không có những ngôn từ hoa mỹ mà chỉ có những con số, những phép tính và một số 

bài phải tính toán rất phức tạp. Theo chương trình Toán hiện hành thì môn Toán lớp 

Một, các em đã phải làm tính cộng trừ trong phạm vi 100 (thay vì trước đây, theo 

chương trình cải cách giáo dục thì chỉ cộng trừ trong phạm vi 10) mà kĩ năng tính 

toán của các em lại chưa có. Hơn nữa, một bộ phận học sinh chưa thích ứng với môi 

trường học tập và các em chưa thoát khỏi hoạt động vui chơi là chính của các bậc 

học mầm non. Do vậy mà người giáo viên phải biết tổ chức để khơi dậy ở các em 

niềm hứng thú học tập, nhất là học Toán. Vì những lẽ đó mà tôi chọn đề tài: “Tạo 

hứng thú học Toán cho học sinh  lớp Một”. 
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 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài: 

- Mục đích của tôi khi nghiên cứu đề tài này là để hiểu rõ hơn về hứng thú học 

Toán của học sinh lớp Một, từ đó tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao 

niềm say mê, tạo hứng thú học tập môn Toán cho học sinh để thực hiện tốt mục tiêu 

dạy học đã xác định. 

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận có liên quan đến phương pháp tạo hứng thú 

học tập cho học sinh. 

- Tìm hiểu hứng thú học Toán của học sinh lớp Một ở đơn vị mình. 

- Tìm ra các biện pháp khắc phục. 

3. Đối tượng nghiên cứu: 

Học sinh lớp 1B Trường Tiểu học A. 

4. Giới hạn của đề tài: 

     Trong chương trình toán lớp 1. 

5. Phương pháp nghiên cứu:  

- Để đánh giá thực trạng về hứng thú học toán của học sinh lớp một do tôi phụ 

trách  và tìm ra biện pháp khắc phục, tôi đã sử dụng các phương pháp sau: 

* Phân tích tổng hợp tài liệu khoa học. 

      * Điều tra khảo sát thực tế. 

        * Thống kê. 

* Vấn đáp. 

          * Đọc tài liệu, báo chí...có liên quan đến đề tài. 

II.Phần nội dung: 

  1. Cơ sở lý luận: 

Học tập cũng như bất kì hoạt động nào của con người nếu có sự hứng thú thì 

sẽ có hiệu quả cao. Trong học tập nếu có sự hứng thú thì học sinh sẽ đam mê tìm tòi, 

khám phá khoa học và sẽ tự chiếm lĩnh tri thức. Một khi sự hứng thú đã đem lại một 

kết quả nào đó thì sự hứng thú đam mê đó sẽ là động lực, là bước đầu đem tới sự 
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thành công tiếp theo trên con đường học tập, cứ thế kết quả học tập ngày một nhân 

lên. Ta có thể nói rằng sự hứng thú là con thuyền đưa người học vượt qua bao 

“nghìn trùng sóng gió” để cập tới bến bờ của sự thành công. 

Vậy hứng thú là gì? 

Theo tác giả Vũ Xuân Thái (trong “Tiếng việt gốc và nghĩa”) thì “Hứng thú 

là cảm thấy niềm yêu thích ở trong lòng.” 

Như vậy một khi học sinh đã yêu thích môn học nào đó ở trong lòng thì các 

em sẽ tự giác, say sưa học tập môn học đó. Nhờ thế mà kết quả học tập sẽ tăng lên 

nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra cho mỗi cấp học, bậc học, môn học, lớp học. 

Nhưng để học sinh có được sự ham thích, hứng thú học tập thì người giáo viên cần 

có phương pháp kích thích hứng thú học tập ở học sinh, nhất là bậc tiểu học. 

  2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu: 

    a. Thuận lợi – khó khăn: 

       * Thuận lợi: 

Được sự quan tâm của PGD-ĐT Cư Mgar và Ban Giám  hiệu Trường Tiểu 

học A cùng các đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ tôi về chuyên môn cũng như tinh 

thần. 

Giáo viên có tâm huyết, yêu nghề, chịu khó học hỏi. 

Sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương; Ban đại diện cha mẹ học 

sinh và phụ huynh của lớp. 

*Khó khăn: 

Trong năm học 2017-2018 tôi được nhà trường phân công dạy lớp 1 với sĩ số 

25 học sinh, trong đó nữ 11, học sinh dân tộc: 15 em. Trình độ tiếp thu không đồng 

đều một số em thì tiếp thu nhanh còn một số em thì tiếp thu quá chậm dẫn đến chưa 

hứng thú học toán, một số em nói tiếng phổ thông chưa thành thạo. 

 Một số học sinh còn nhút nhát, sợ sệt, chưa tự tin trong học tập cũng như giao 

tiếp nhất là đối với học sinh dân tộc. 
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Ngoài ra, một khó khăn mà tôi gặp phải nữa là đa số học sinh là dân tộc thiểu 

số, gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn, đa số phụ huynh là những người làm 

việc nương rẫy nên sự quan tâm đến việc học của con em mình còn hạn chế. Hầu 

như phụ huynh giao phó tất cả việc học tập của con mình cho giáo viên. Có những 

lúc tôi đã mời phụ huynh lên để trao đổi nhưng cứ vì lí do bận đi làm. 

Với những mặt thuận lợi và khó khăn tôi đã nêu trên nên qua bao đêm tôi 

không ngủ, tôi suy nghĩ mình phải làm gì? Làm cách nào?  “Thương trò như thể 

thương con”. Để giúp các em có thể theo kịp các bạn và rồi những biện pháp, hình 

thức dạy học nhằm giúp các em dễ dàng tiếp thu, tạo hứng thú để các em khắc 

sâu kiến thức đã dần hình thành trong tâm trí của tôi và tôi đã đưa vào dạy thử 

nghiệm trong các giờ học toán và sau đây là nội dung của các biện pháp, hình thức 

dạy mà tôi đã áp dụng trong các giờ học toán ở lớp 1B các em tiếp thu bài, vận dụng 

thực hành vào bài đạt hiệu quả cao. 

b. Thành công – hạn chế: 

*Thành công: 

 Xuyên suốt quá trình nghiên cứu và công tác thực tiễn thành công lớn nhất 

của đề tài là tiết dạy và học toán ở lớp 1B hằng ngày trở nên sôi nổi hơn, quan hệ 

giữa cô và trò thêm phần gần gũi thân thiện hơn. Phần lớn các em cá biệt, thụ động 

đã phần nào sôi nổi hẳn lên, không còn cảm giác lo sợ khi đến giờ học toán nữa. Từ 

đó đã khích lệ sự ham học phát triển trí tuệ, khả năng tư duy, giữ gìn được tâm hồn 

ngây thơ trong sáng của học sinh lứa tuổi Tiểu học. Góp phần làm cho vốn hiểu biết 

của các em học sinh trở nên phong phú hơn, đam mê học toán hơn, giúp các em tích 

cực hóa bộ môn này. Nhờ vậy mà chất lượng môn toán qua các kì kiểm tra được 

nâng lên rõ rệt. 

 *Hạn chế: 

Một số học sinh còn nhút nhát, sợ sệt, chưa tự tin trong học tập cũng như giao 

tiếp nhất là đối với học sinh dân tộc. Vấn đề tạo hứng thú học toán cho học sinh lớp  


