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Sơ đồ chu trình học qua trải nghiệm

Tr¶i  nghiÖm
Sù kiÖn ®· h oÆc võa x¶y 

ra chøa ®ùng vÊn ®Ò cÇn 

quan t©m

Áp dông
Thay ®æi c¸ch lµm cò

Thö nghiÖm c¸ch lµm  míi

Thùc hµnh hµng ngµy

Ph©n tÝch
Nh×n l¹i kinh nghiÖm ®· 

tr¶i qua, ph¸t hiÖn nh÷ng 

®Æc ®iÓm, ý nghÜa cña 

kinh nghiÖm ®ã

Kh¸i qu¸t rót ra bµi häc
T×m xu híng, lý luËn chung 

trong kinh nghiÖm tr¶i qua, ®óc 

kÕt thµnh kh¸i niÖm,  lý thuyÕt



7 bước thiết kế bài dạy theo chu 

trình học qua trải nghiệm

• Bước 1. Phân tích học sinh

• Bước 2.  Xác định mục tiêu

• Bước 3. Trải nghiệm

• Bước 4. Phân tích trải nghiệm, rút ra bài 
học

• Bước 5. Thiết kế bài tập áp dụng

• Bước 6. Củng cố, dặn dò

• Bước 7. Tạo hứng thú



Bước 1: Phân tích học sinh 

• Trước đây

+ Không phân tích HS

• Hiện nay

Phân tích HS theo các câu hỏi:

+   HS đã biết những dạng toán 

nào và làm được những dạng 

toán nào liên quan đến bài học 

này?

+  HS sẽ gặp khó khăn gì, hay 

mắc lỗi ở những chỗ nào khi 

nhận dạng và làm toán trong 

bài học này?

+  HS cần được học những gì từ 

bài học này về nhận dạng và 

làm toán.



Bước 2:  Xác định mục tiêu 

Trước đây

Chép mục tiêu trong 

sách giáo viên.

Ví dụ bài: Bài toán về 

nhiều hơn ( lớp 2)

Mục tiêu: Giúp HS:

- Củng cố kháiniệm“nhiều 

hơn „ biết cách giải và 

trình bày bài giải về 

bài toán nhiều hơn 

(dạng đơn giản).

- Rèn kĩ năng giải toán 

về nhiều hơn( toán 

đơn có một phép tính). 

Hiện nay

• Xác định mục tiêu cho từng nhóm HS cụ thể, 

riêng cho 2 phần học: Nhận dạng bài toán và 

làm toán. Các mục tiêu đáp ứng trực tiếp với 

từng khó khăn của từng nhóm HS.

Ví dụ bài: Bài toán về nhiều hơn ( lớp 2)

Sau bài học, học sinh sẽ:

- Nêu được  đặc điểm nhận dạng bài toán về“ 

nhiều hơn „

- Giải và trình bày được bài giải về bài toán nhiều 

hơn( dạng đơn giản)

- HS TB và Y giải được 2 bài toán về nhiều hơn , 

với sự hỗ trợ của GV,

- HSK, G giải được 3 bài toán về nhiều hơn, 

không cần GV hỗ trợ.



Các bước trải nghiệm, phân 

tích và áp dụng

Trước kia: 

• Dạy cùng một lúc cả 

phần nhận dạng bài 

toán và làm toán: Giới 

thiệu dạng toán, làm 

bài toán mẫu, đưa ra 

cách làm/ quy tắc 

chung, sau đó vận 

dụng làm bài tập.

Hiện nay: 

• Dạy từng phần theo 3 

bước trên: 

+ Phần nhận dạng theo 

3 bước:  trải nghiệm, 

phân tích, áp dụng.

+ Phần làm toán cũng 

theo 3 bước: trải 

nghiệm, phân tích, áp 

dụng.



Bước 3: Trải nghiệm phần nhận 

dạng  bài toán
Trước kia 

• Nội dung: Lấy y 

nguyên 1 bài toán 

trong sách giáo khoa.

Hiện nay

• Nội dung trải nghiệm: GV thiết 

kế bài dễ nhất có thể nhưng 

cùng dạng bài toán đó để học 

sinh nhận dạng. 

• Vídụ: Bài toán về nhiều hơn 

(lớp 2)

+ Lấy 6 hình tam giác, xếp thành 

2 hàng bằng nhau.

+ Thêm 2 hình tam giác vào 

hàng dưới.

+ Hàng nào nhiều hơn? Nhiều 

hơn bao nhiêu?



Bước 4: Phân tích, rút ra bài học 

- phần nhận dạng bài toán

Trước kia

• Không phân tích  và rút 

ra bài học cho phần nhận 

dạng mà chuyển sang 

làm toán luôn. 

Hiện nay

• Dùng câu hỏi phân 

tích.VD: 

+ Hàng dưới nhiều hơn 2 

hình tam giác nghĩa là 

như thế nào?

+ Bài toán này có gì khác 

với bài toán đã học?

+ Em hãy đặt tên cho dạng 

toán này?



Bước 5: Áp dụng- phần nhận 

dạng bài toán 
Trước kia 

• Không có áp dụng phần 

nhận dạng bài toán 

Hiện nay 

• Đưa ra nhiều bài tập áp 

dụng để học sinh nhận 

dạng bài toán. 

Nhiều hình thức: 

+ GV đưa bài toán tương 

tự, HS nói lại tên bài 

toán.

+ GV đưa nhiều bài toán, 

HS tự chọn bài giống 

dạng vừa học.

+ HS tự đưa ra bài toán ở 

dạng vừa học.



Bước 3: Trải nghiệm- phần làm toán
Trước kia

• Bài toán trải nghiệm 

lấy y nguyên trong 

SGK, thường là cấp 

độ khó TB. 

• HS làm dưới sự gợi ý 

của GV;GV làm mẫu.

• Bài tập trải nghiệm 

theo SGK

Hiện nay: 

• Bài toán trải nghiệm thiết 

kế bài dễ nhất nhưng vẫn 

đảm bảo dạng toán đang 

dạy.

• Tùy vào độ mới và khó 

của bài tập, sẽ có các 

hình thức như: HS làm 

dưới sự hướng dẫn của 

GV; HS có thể tự làm 

hoặc GV làm mẫu

• Trải nghiệm cho đến khi 

HS hiểu được mới thôi



Bước 4: Phân tích, rút ra bài 

học- phần làm toán
Trước kia

• GV thường sử dụng 

câu hỏi mang tính 

khái quát . 

• Ví dụ : Qua ví dụ này, 

bạn nào nêu cho cô  

cách làm/quy tắc 

dạng bài này.

Hiện nay

• Câu hỏi để học sinh 

nhớ lại cách làm

+ Bước đầu tiên ta làm 

gì?

+ Bước tiếp theo ta làm 

thế nào?

.....

+ GV nêu đầy đủ lại các 

bước thực hiện.



Bước 5: Áp dụng- Phần làm toán 

Trước kia:

• Chỉ sử dụng bài tập 

trong SGK

• Tất cả HS cùng làm 

một loạt bài 

• Các bài trong SGK có 

độ khó từ mức trung 

bình trở lên.

Hiện nay

• Thiết kế bài tập theo 

nhiều cấp độ (10 cấp 

độ 



10 cấp độ của bài tập áp dụng 

1. Làm lại bài tập trong phần trải nghiệm, các con 
số nhỏ dễ làm tính.

2. Thay đổi một thông số (so với bài tập trong 
phần trải nghiệm), giữ nguyên bối cảnh, giữ 
nguyên cách hỏi.

3. Thay đổi một số thông số, giữ nguyên bối cảnh 
của bài tập, giữ nguyên cách hỏi.

4. Thay đổi toàn bộ các thông số, giữ nguyên bối 
cảnh của bài tập, giữ nguyên cách hỏi.

5. HS tự ra bài tập theo đúng dạng bài tập cơ 
bản trong bài học.



10 cấp độ của bài tập áp dụng

6. Dùng các thông số của bài tập trải nghiệm , thay đổi  
cách hỏi, giữ nguyên bối cảnh của bài tập.

7. Dùng các thông số của bài tập trải nghiệm, thay đổi 
cách hỏi, thay đổi bối cảnh của bài tập.

8. Thay đổi toàn bộ thông số, thay đổi cách hỏi, và thay 
đổi bối cảnh bài tập.

9. Thêm thông số liên quan đến bài tập trước đó, thay 
đổi cách hỏi, thay đổi bối cảnh của bài tập.

10. Thay đổi phương pháp, hình thức trình bày bài tập.



Tác dụng của dạy học theo chu 

trình trải nghiệm

• Tất cả HS đều có ``công ăn việc làm`` phù hợp 

với khả năng của các em 

• HS yếu cũng phấn khởi vì được tham gia suốt 

bài học 

• Mối quan hệ giữa học sinh với GV tốt hơn: GV 

hiểu học sinh, học sinh đỡ sợ cô giáo, học sinh 

với học sinh cũng đỡ có khoảng cách hơn.

• GV lựa chọn được hình thức/phương pháp phù 

hợp nhất với từng nội dung, từng bước trong bài 

học và với học sinh của mình 



Kết quả môn Toán của học sinh 

trường Tiểu học xã Nam Phong

Năm

học

TSHS Giỏi Khá TB Yếu

SL % SL % SL % SL %

2010-

2011

294 99 33,7 93 31,

6

97 33,

0

5 1,7

2011-

2012

308 111 36,0 107 34,

8

86 27,

9

4 1,3

2012-

2013

306 115 37,6 112 36,

6

76 24,

8

3 1,0



Thách thức

• Tăng khối lượng công việc cho GV vì phải thiết 
kế kỹ càng

• Về kỹ thuật: GV chưa thực sự thông thạo với 
việc thiết kế thêm bài tập. 

• Đôi lúc Giáo viên còn thấy sợ vì đã thoát ra khỏi 
SGV và sách giáo khoa

• GV buộc phải nắm chắc được chương trình môn 
học toàn cấp mới phân tích được học sinh chính 
xác và biết được HS gặp khó khăn ở  đâu.

• Một số GV chưa triển khai được hết các bước 
trong 1 tiết học do HS chậm.

• Đòi hỏi khả năng quan sát, ứng phó nhanh của 
GV đối với nhu cầu của HS trên lớp. 



Những hỗ trợ để thực hiện

• Phòng Giáo dục, Ban Giám hiệu kiên định, ủng 
hộ và bảo vệ giáo viên. 

• Phòng GD và Ban giám hiệu có kiến thức sâu 
về chu trình học qua trải nghiệm ; có sự cam kết 
về việc thực hiện chu trình này

• Có sự hỗ trợ kỹ thuật của ChildFund trong suốt 
quá trình áp dụng (tập huấn, hội thảo, hội thi, 
sinh hoạt chuyên môn, tài liệu, văn phòng phẩm)

• Có cơ chế khen thưởng đối với giáo viên (đưa 
vào 1 tiêu chí thi đua của giáo viên)



Một số hình ảnh trong giờ học Toán



Một số hình ảnh trong giờ Toán



Thông qua áp dụng chu trình học 

qua trải nghiệm, học sinh thực sự 

trở thành trung tâm của quá trình 

dạy học. Quá trình này không chỉ 

giúp học sinh hứng thú học tập và 

có kết quả tốt hơn mà còn giúp 

biến đổi giáo viên: Giáo viên hứng 

thú dạy học, hiểu và gần gũi học 

sinh hơn. 



Chu trình học qua 

trải nghiệm trong dạy học             

môn Toán cấp tiểu học

Học sinh là trung tâm của quá trình dạy học

ĐIỀU GÌ TỐT CHO CHÚNG TÔI 

THÌ 

CŨNG TỐT CHO CÁC BẠN!


