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I. PHẦN MỞ ĐẦU 

I. 1. Lý do chọn đề tài 

Xã hội càng phát triển, nhu cầu giáo dục ngày càng cao. Trong chương 

trình giáo dục phổ thông, bậc Tiểu học được coi là bậc học nền móng. Theo mục 

tiêu của giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu 

cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và 

các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học lên trung học cơ sở. Bên cạnh đó 

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh thì chữ viết cũng ảnh 

hưởng không nhỏ đến việc học tập của các em, dùng chữ viết để học tập và giao 

tiếp.  

Ngày nay trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, thời đại công 

nghệ thông tin, vậy việc rèn luyện chữ viết cho học sinh có quan trọng hay 

không. Là một giáo viên tiểu học đứng lớp, tôi nghĩ rằng chữ viết không đơn 

thuần là phương tiện ghi nhận kiến thức, mà nó còn là một phần kiến thức cơ 

bản của học sinh tiểu học, điều này đã được ghi nhận trong quy định chuẩn kiến 

thức về đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học. Do vậy, việc rèn kĩ năng 

viết chữ cho học sinh là một việc làm hết sức quan trọng. Đó cũng là một trong 

những nội dung giáo dục ở tiểu học. Thông qua đó sẽ hình thành và xây dựng 

những kĩ năng, thói quen và phẩm chất tốt cho học sinh.  

Trước khi thực hiện đề tài tôi nhận thấy chữ viết của học sinh nơi tôi công 

tác, là trường đặc thù (học sinh dân tộc Ê-đê chiếm 97,7%) đa số học sinh trong 

trường chưa thật sự chú ý vào việc rèn chữ, giữ vở. Tỉ lệ học sinh viết chữ đẹp 

còn ít, hầu hết các em chưa nắm vững quy trình viết chữ, sách vở còn bị rách, 

nhàu nát, quăn góc và bẩn. Chữ viết tuỳ tiện, sai chính tả, viết thiếu dấu, nét cao, 

nét thấp, viết hoa chưa đúng mẫu,.... Trong đó chữ viết của học sinh lớp tôi khi 

mới nhận lớp chất lượng vở sạch – chữ đẹp đạt tỉ lệ rất thấp, cụ thể như sau:  

ĐẦU NĂM 

HỌC 

LỚP TSHS Xếp loại A Xếp loại B Xếp loại C 

SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % 

2013 – 2014 3A 29 4 13,8 10 34,5 15 51,7 

2014 – 2015 3D 17 0 0 5 29,4 12 70,6 

Nguyên nhân là do một số giáo viên trình bày bảng chưa khoa học, còn 

hạn chế trong việc hướng dẫn học sinh các thao tác viết. Một số giáo viên chữ 

viết còn chưa đúng, đẹp, chưa có kinh nghiệm rèn chữ cho học sinh. Chưa chấm 

chữa bài một cách tỉ mỉ, thường xuyên cho học sinh. Bên cạnh đó, đa số các bậc 

cha mẹ học sinh trình độ dân trí còn thấp cộng với đời sống kinh tế còn nhiều 

khó khăn nên chưa quan tâm đến việc rèn chữ cho con em mình. Chính vì lẽ đó 

mà phần nào học sinh đã sao nhãng trong việc rèn chữ, giữ vở của mình. Bởi 

vậy, rèn luyện chữ viết cho học sinh tiểu học là vô cùng quan trọng. Vấn đề đặt 

ra là làm thế nào để học sinh viết chữ đúng và đẹp, chính là yêu cầu bức xúc của 

người giáo viên.  

Xuất phát từ trong quá trình giảng dạy và giáo dục học sinh với ý thức 

lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp, bản thân tôi luôn suy nghĩ và trăn trở, 

không ngừng tích lũy kinh nghiệm về chữ viết để giúp các em dân tộc thiểu số 

có được chữ viết đúng, đẹp. Tôi mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp rèn 

chữ viết cho học sinh lớp 3”. 
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I. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 
Nghiên cứu đề tài nhằm tìm ra biện pháp rèn chữ viết đẹp cho học sinh 

dân tộc thiểu số, nhằm nắm bắt thực trạng chữ viết của học sinh, nguyên nhân 

làm hạn chế chất lượng chữ viết và việc giữ vở sạch. Đồng thời tìm những biện 

pháp để nâng cao chất lượng chữ viết giúp các em viết chữ đúng mẫu, viết 

đúng nét, viết đúng chính tả, rõ ràng, viết nhanh, viết đẹp và biết cách giữ 

gìn sách vở sạch sẽ. Bên cạnh đó, nghiên cứu đề tài còn giúp cho việc nâng cao 

trình độ chuyên môn của bản thân. 

Nhiệm vụ chủ yếu để giúp học sinh rèn chữ viết đẹp là: Nghiên cứu cơ sở 

lí luận và cơ sở thực tiễn có liên quan đến vấn đề rèn chữ viết đẹp cho học sinh 

dân tộc thiểu số. Đánh giá đúng thực trạng chữ viết của học sinh, cũng như công 

tác dạy học của giáo viên. Tìm ra nguyên nhân, hạn chế của việc giữ vở và rèn 

chữ viết cho học sinh. Từ đó có những biện pháp tốt nhất giúp học sinh viết chữ 

ngày càng đẹp hơn. 

I. 3. Đối tượng nghiên cứu 

Học sinh lớp 3A, trường Tiểu học A (Năm học 2013 – 2014). 

Học sinh lớp 3D, trường Tiểu học A (Học kì I, Năm học 2014 – 2015). 

I. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Đề tài được nghiên cứu và áp dụng kết quả nghiên cứu tại trường Tiểu 

học A năm học 2013 – 2014 và Học kì I, Năm học 2014 – 2015. 

- Học sinh dân tộc thiểu số lớp 3 trong trường Tiểu học A, xã Ea Bông, 

huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk. 

- Cha mẹ học sinh dân tộc thiểu số đang sinh sống tại xã Ea Bông, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk. 

- Giáo viên trong trường Tiểu học A, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh 

Đăk Lăk. 

I. 5. Phương pháp nghiên cứu  

          Phương pháp quan sát.  

          Phương pháp làm mẫu.  

          Phương pháp thuyết trình, giảng giải.  

          Phương pháp luyện tập thực hành.  

          Phương pháp điều tra viết. 

          Phương pháp thảo luận, phỏng vấn. 

          Phương pháp sử dụng trò chơi học tập. 

          II. PHẦN NỘI DUNG 

          II. 1. Cơ sở lý luận  
          Con người muốn làm được người tốt thì phải rèn luyện từng tí một. Nét 

chữ cũng vậy, là học trò phải viết vở sạch đẹp, rõ ràng. Người xưa có câu: "Văn 

là người, Chữ cũng là người". Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Người tâm huyết 

với sự nghiệp trồng người cũng đã từng nhắc nhở: “Chữ viết là biểu hiện của 

nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn 

luyện cho các em tính cẩn thận, tính kỷ luật, lòng tự trọng đối với mình cũng 

như đối với thầy cô và bạn đọc bài vở của mình”. Khẳng định sự cần thiết của 

việc rèn chữ viết đẹp cho học sinh tiểu học, từ năm 2011 – 2012 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đã có quyết định về việc tổ chức thi viết chữ đẹp hàng năm cho giáo  


