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I. Phần mở đầu 
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I.1. Lí do chọn đề tài 

  Phân môn Tập làm văn là một phân môn có vai trò quan trọng trong việc giúp 

học sinh hình thành văn bản nói và viết. Đây là một phân môn mang tính trừu tượng 

trong chương trình Tiếng Việt tiểu học. Dạy phân môn Tập làm văn có hiệu quả cao 

tức là người giáo viên đã xâu chuỗi kiến thức từ các phân môn: Tập đọc, Kể chuyện, 

Luyện từ và câu. Chính vì thế mà phân môn tập làm văn có tính chất tổng hợp, là kết 

quả lĩnh hội các kiến thức của môn Tiếng Việt. Trong chương trình tiểu học hiện 

nay, mục tiêu chính của môn Tiếng Việt là hình thành và phát triển cho học sinh các 

kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt ở lớp 3, phân môn tập làm văn rèn cả bốn kỹ 

năng: nói, nghe, đọc và viết. Trong giờ tập làm văn học sinh được cung cấp kiến 

thức về cách làm bài và làm các bài tập (nói, viết); xây dựng các loại văn bản và các 

bộ phận cấu thành văn bản. Bên cạnh đó học sinh còn tập kể lại những mẩu chuyện 

được nghe thầy, cô kể trên lớp. Bên canh đó qua từng nội dung bài dạy, phân môn 

tập làm văn còn bồi dưỡng thái độ ứng xử có văn hoá, tinh thần trách nhiệm trong 

công việc, bồi dưỡng tình cảm lành mạnh tốt đẹp cho học sinh.  

    Nói và viết là những hình thức giao tiếp rất quan trọng, thông qua đó con 

người thực hiện quá trình tư duy – chiếm lĩnh tri thức, trao đổi tư tưởng, tình cảm, 

quan điểm, giúp mọi người hiểu nhau, cùng hợp tác trong cuộc sống lao động. Ngôn 

ngữ (dưới dạng nói - ngôn bản và dưới dạng viết - văn bản) giữ vai trò quan trọng 

trong sự phát triển xã hội. Chính vì vậy hướng dẫn học sinh nói đúng và viết đúng là 

hết sức cần thiết. Nhiệm vụ nặng nề đó phụ thuộc rất lớn vào việc giảng dạy môn 

Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn nói riêng. 

   Để thực hiện tốt mục tiêu của môn học, đòi hỏi người thầy phải biết vận dụng 

linh hoạt, sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học sao cho phù hợp 

với khả năng sử dụng ngôn ngữ và tâm lí lứa tuổi học sinh (HS) để giờ học diễn ra tự 

nhiên, nhẹ nhàng và có hiệu quả. Trong giảng dạy giáo viên phải có nghệ thuật sư 

phạm, biết dẫn dắt, gợi mở đưa học sinh giải quyết các tình huống và thông qua việc 

xử lí các tình huống đó học sinh lĩnh hội được kiến thức bài học. Đối với phân môn 

Tập làm văn, để thực hiện được điều đó càng khó hơn. Qua thực tế giảng dạy học 

sinh lớp 3, tôi thấy hầu như học sinh rất lúng túng, chưa biết cách vận dụng để làm 

các dạng bài Tập làm văn. Từ đó, tôi đã tìm cách để hướng dẫn học sinh phương 

pháp học tập để học tốt phân môn Tập làm văn với dạng bài: “Kể hay nói, viết về 

một chủ đề”. Từ thực tế vận dụng, tôi tổng hợp thành kinh nghiệm : "Một số biện 

pháp hỗ trợ học sinh nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn lớp 3" 

với dạng bài “Kể hay nói, viết về một chủ đề” với hi vọng trao đổi với đồng nghiệp 

về các phương pháp giảng dạy phân môn Tập làm văn dạng bài “Kể hay nói, viết về 

một chủ đề”, nhằm làm tốt hơn vai trò giảng dạy, giúp học sinh dễ dàng hơn trong 

khi làm các bài tập dạng này. 

 

I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 

* Mục tiêu 
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Việc dạy cho học sinh nắm được cách kể hay nói, viết về một chủ đè có hiệu 

quả trong phân môn Tập làm văn ở lớp Ba là rất quan trọng. Dạy tốt vấn đề này giúp 

học sinh rèn luyện các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết một cách linh hoạt để biết làm 

bài văn  kể hay nói, viết về một chủ đề cho trước có hiệu quả. Giúp học sinh mạnh 

dạn, tự tin và ham thích học văn. Vậy mục tiêu nghiên cứu trong đề tài này tập trung 

vào các nội dung chủ yếu sau: 

   - Tìm hiểu các bài nói, viết về một chủ đề có trong chương trình tập làm văn 

lớp 3. 

   - Thực trạng việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh về phân môn Tập 

làm văn lớp 3 ở trường tiểu học hiện nay. 

- Một số biện pháp hỗ trợ học sinh khi lam các bài tập dạng bài Kể hay nói, 

viết về một chủ đề. 

   * Nhiệm vụ 

 Nghiên cứu tìm ra một số giải pháp hợp lí nhằm nâng cao hiệu quả giờ học Tập 

làm văn ở lớp 3 với dạng bài: Kể hay nói, viết về một chủ đề. 

I.3. Đối tượng nghiên cứu 

Học sinh lớp 3 năm học 2011 – 2012 đến năm học 2014 – 2015. 

I.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu một số biện pháp giúp học sinh có thể làm tốt các bài tập dạng bài 

Kể hay nói, viết về một chủ đề trong phân môn Tập làm văn lớp 3. 

        Thời gian thực hiện đề tài bắt đầu thực hiện từ tháng 8 năm 2011 đến nay. 

I.5. Phương pháp nghiên cứu 

        1 - Phương pháp nghiên cứu tài liệu, lí luận. 

2 - Phương pháp phân tích, tổng hợp. 

3 - Phương pháp điều tra, khảo sát 

4 - Phương pháp luyện tập, thực hành 

5 - Phương pháp trao đổi, tranh luận. 

II. Phần nội dung 

II.1. Cơ sở lí luận 

Tiếng Việt lớp 3 được học trong 35 tuần, học kì I có 18 tuần, học kì II có 17 

tuần, mỗi tuần học 8 tiết, riêng phân môn Tập làm văn mỗi tuần học sinh được học 1 

tiết. Các tiết Tập làm văn đều được sắp xếp ở cuối mỗi tuần học, bởi vì đây là phân 

môn tích hợp của các phân môn khác trong môn Tiếng Việt. 
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Tập làm văn là một trong những phân môn có vị trí quan trọng của môn Tiếng 

Việt. Phân môn này đòi hỏi học sinh phải vận dụng những kiến thức, kĩ năng tổng hợp 

từ nhiều phân môn khác như: Học Vần, Tâp viết, Chính tả, Tập đọc, Luyện từ và câu… 

Để làm được một bài văn học sinh phải sử dụng cả bốn kĩ năng: “ Nghe, nói, đọc, viết “. 

Phải vận dụng những kiến thức về tiếng Việt, về cuộc sống thực tiễn. Phân môn Tập 

làm văn rèn luyện cho học sinh các kĩ năng tạo lập văn bản, trong quá trình lĩnh hội các 

kiến thức khoa học, góp phần dạy học sinh sử dụng tiếng Việt trong đời sống sinh hoạt. 

Bài tập làm văn là nơi thể hiện rõ nhất năng lực, kĩ năng, kiến thức của học sinh. Vì 

vậy, Tập làm văn được coi là phân môn có tính tổng hợp, toàn diện, sáng tạo có liên 

quan mật thiết đến các môn học khác. Trên cơ sở nội dung, chương trình phân môn Tập 

làm văn có rất nhiều đổi mới, nên đòi hỏi tiết dạy Tập làm văn phải đạt được mục đích 

cụ thể hơn, rõ nét hơn. Ngoài phương pháp của thầy, học sinh cần có vốn kiến thức 

ngôn ngữ về đời sống thực tế.  Điều này đòi hỏi phân môn Tập làm văn phải có nhiệm 

vụ cơ bản sau: Thứ nhất là giúp cho học sinh sau quá trình luyện tập lâu dài có ý thức 

nắm được cách viết và cách nói sáng tạo các văn bản theo nhiều phong cách khác nhau. 

Thứ hai là phân môn này góp phần bổ sung kiến thức, rèn luyện tư duy, trau dồi thái độ 

ứng xử có văn hóa, tinh thần trách nhiệm trong công việc, bồi dưỡng những tình cảm tốt 

đẹp; qua nội dung bài dạy, hình thành nhân cách cho học sinh. Còn nhiều nhiêm vụ 

khác nữa nhưng tôi chỉ nêu hai nhiệm vụ tôi coi là quan trọng nhất. Tóm lại: Dạy phân 

môn Tập làm văn theo hướng đổi mới phải khích lệ học sinh tích cực, sáng tạo, chủ 

động học tập, biết diễn đạt suy nghĩ của mình thành ngôn bản, văn bản.  

II.2. Thực trạng  

a. Thuận lợi, khó khăn 

* Thuận lợi về phía giáo viên 

- Đặc trưng phân môn Tập làm văn là hình thành và rèn luyện cho học sinh khả 

năng trình bày văn bản nói (viết) ở nhiều thể loại khác nhau. Để thực hiện mục tiêu 

đó, mỗi giáo viên không ngừng học hỏi, cải tiến phương pháp và hình thức tổ chức 

dạy học để giúp học sinh nắm được kiến thức, nói (viết) được đoạn văn theo yêu 

cầu. 

- Giáo viên luôn quan tâm chăm sóc học sinh trong từng tiết học, nghiên cứu 

nội dung bài dạy, lựa chọn các phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với mỗi đối 

tượng học sinh. 

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua bồi dưỡng chuyên môn thường 

xuyên, giáo viên luôn được tiếp cận với những phương pháp day học đổi mới, phát  

huy tính tích cực sáng tạo của học sinh. 

* Thuận lợi về phía học sinh 

- Ở lứa tuổi học sinh lớp 3, các em rất thích tìm tòi, học hỏi. 

- Nội dung chương trình môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn 

nói riêng rất phong phú. Sách giáo khoa kênh chữ rõ ràng, các câu hỏi sát thực; kênh 

hình được trình bày đẹp phù hợp tâm lí lứa tuổi. 
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- Học sinh đã được làm quen kĩ năng tạo lập văn bản ở các lớp dưới. Đây là cơ 

sở giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn ở lớp 3. 

* Khó khăn về phía giáo viên 

- Trong giảng dạy phân môn Tập làm văn, khi rèn kĩ năng nói, viết cho học sinh 

giáo viên có đầu tư nghiên cứu mục tiêu từng bài dạy, lựa chọn các phương pháp 

phù hợp với đối tượng học sinh nhưng sự đầu tư chưa sâu, hầu hết chỉ dựa vào sách 

giáo viên nên hiệu quả môn dạy chưa cao. 

-  Một số đề bài chưa thực sự gần gũi với học sinh như kể về một ngày hội, viết 

tin thể thao… thiếu thực tế nếu giáo viên chỉ nói suông thì học sinh không hiểu, 

không nắm bắt được nên hiệu quả chưa cao. 

 - Việc tổ chức giờ học trên lớp của giáo viên chưa phát huy dược vốn ngôn 

ngữ vốn có của các em cũng như chưa khơi dậy ở học sinh sự mạnh dạn tự tin trong 

học tập. 

* Khó khăn về phía học sinh 

  - Môn tập làm văn là một môn khó, nhiều em còn ngại làm văn, lười suy nghĩ 

nên ở các giờ học các em còn ngại phát biểu, viết bài sơ sài. Cách dùng từ đặt câu 

chưa đúng, viết đoạn văn còn nghèo ý, chưa có sự sáng tạo. Hầu hết học sinh chỉ trả 

lời hay viết đúng theo câu hỏi gợi ý. 

 Đây là những vấn đề nan giải đòi hỏi người giáo viên phải có biện pháp thích 

hợp để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Tập làm văn. 

b. Thành công, hạn chế 

b.1. Đối với học sinh 

Khi tôi vận dụng các biện pháp này trong giờ dạy Tập làm văn, học sinh buộc 

phải có sự tư duy động não suy nghĩ vấn đề mà giáo viên nêu ra, tìm tòi các từ ngữ, 

hình ảnh phù hợp với chủ đề trong bài nói, viết. Học sinh phải sắp xếp ý, hình ảnh 

phù hợp sau đó sắp xếp câu để thành đoạn văn phù hợp chủ đề. Tóm lại biện pháp 

này giúp học sinh học tập rất tích cực, hiệu quả. 

- Tiết học diễn ra nhẹ nhàng, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Qua kiểm tra, 

chất lượng các bài văn của học sinh nâng lên rõ rệt. Bài Tập làm văn dạng Kể hay 

nói, viết về một chủ đề đã có những ý tưởng độc lập, sáng tạo, có màu sắc riêng; một 

số em còn có những ý tưởng độc đáo, mới lạ. Hầu hết học sinh đã biết nói (viết) một 

đoạn văn ngắn theo chủ đề, diễn đạt khá lưu loát, trôi chảy. 

- Ở các tiết học Tập làm văn, khi đã làm quen với cách học này, học sinh mạnh 

dạn, tự tin hơn trong học tập cũng như giao tiếp nhất là đối với những học sinh trung 

bình và yếu. 

  - Khi vận dụng các giải pháp trên vào dạy Tập làm văn ở lớp 3, giờ học không 

trầm như trước mà học sinh chú ý học hơn nhiều, qua thực hành giao tiếp cho thấy  
 


