VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 9/2018, tr 123-126

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN TOÁN
PHẦN SỐ THẬP PHÂN CHO HỌC SINH LỚP 5
Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN, HÀ NỘI
Nguyễn Thị Kim Phượng - Trường Tiểu học Chu Văn An, Hà Nội
Ngày nhận bài: 05/09/2018; ngày sửa chữa: 10/09/2018; ngày duyệt đăng: 27/09/2018.
Abstract: Decimal number is a difficult part, therefore the process of conceptual formation of
decimal number for students is also difficult. In keeping with the visual thinking of elementary
school age, the concept formation of decimal number and calculations for decimals should be done
through different steps, in which, mainly based on the measurement of quantity, first of all the
length measurement. The article presents some measures to improve effectiveness of teaching
Decimal number in Mathematics grade 5.
Keywords: Teaching decimals, measures, primary, student.
1. Mở đầu
Môn Toán ở tiểu học gồm 5 mạch kiến thức, được bố
trí xen kẽ nhau ở mỗi khối lớp, trong đó Số thập phân là
một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình
môn Toán lớp 5. Đối với học sinh (HS) tiểu học thì tư
duy trực quan và hình tượng chiếm ưu thế. Nhận thức
của các em chủ yếu là nhận thức trực quan cảm tính. Khả
năng phân tích, tổng hợp, làm rõ mối liên hệ giữa các
kiến thức trong quá trình lĩnh hội tri thức mới cũng như
trong thực hành chưa sâu sắc. Năng lực phán đoán, suy
luận còn thấp. Nhưng đến giai đoạn lớp 4, 5, đặc biệt là
lớp 5, tư duy trừu tượng của HS đã phát triển mạnh mẽ.
Trong dạy học phần Số thập phân trong chương trình
môn Toán lớp 5 ở Trường tiểu học Chu Văn An, Hà Nội,
chúng tôi nhận thấy, HS còn gặp khó khăn khi hình thành khái
niệm, các phép tính đối với số thập phân, các em chưa chủ
động, tích cực trong học tập. Bài viết đề xuất một số biện pháp
nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Toán phần Số thập phân cho
HS lớp 5 ở Trường tiểu học Chu Văn An, Hà Nội.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng dạy học phần Số thập phân trong
chương trình môn Toán lớp 5 ở Trường Tiểu học Chu
Văn An, Hà Nội
Chúng tôi đã thực hiện khảo sát giờ học bài: Nhân một
số thập phân cho một số thập phân (Toán 5) ở Trường
tiểu học Chu Văn An, Hà Nội, năm học 2016-2017, với
phương pháp dạy học truyền thống, kết quả như sau:
Lớp

Số HS

5E
5G

58
57

HS tự chiếm lĩnh
kiến thức
Số lượng
Tỉ lệ %
13
22,4
13
22,8

Chúng tôi nhận thấy: - Về phía HS: còn lúng túng,
thực hiện sai các phép tính, khả năng tự chiếm lĩnh kiến
thức còn hạn chế; bị động trong quá trình tiếp thu kiến
thức, khả năng vận dụng kiến thức vào giải các bài toán
chưa tốt; chưa say mê học tập.
- Về phía giáo viên (GV): + GV còn phụ thuộc vào
sách giáo khoa, sách GV mà chưa có sự sáng tạo trong
quá trình dạy học. Vì vậy, chưa khắc sâu được nội dung
kiến thức cho HS; - Việc tự làm và sử dụng đồ dùng trong
dạy học Toán đã được GV quan tâm thực hiện nhưng vẫn
chưa thật phổ biến, đồ dùng dạy học còn ít được sử dụng.
Do vậy, việc tìm ra biện pháp nâng cao hiệu quả
giảng dạy nói chung và dạy học phần Số thập phân trong
chương trình môn Toán lớp 5 nói riêng là rất cần thiết.
2.2. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy
học Toán phần Số thập phân cho học sinh lớp 5
Trường Tiểu học Chu Văn An, Hà Nội
2.2.1. Sử dụng hệ thống trò chơi học tập
* Mục tiêu của biện pháp: nhằm thu hút sự tập trung, chú
ý, kích thích hứng thú học tập của HS. Từ đó, phát triển tính
tích cực, độc lập, sáng tạo của HS trong quá trình học tập.
* Nội dung và cách thực hiện biện pháp: bản chất của
trò chơi học tập là dạy học thông qua việc tổ chức hoạt
động học tập cho HS. Dưới sự hướng dẫn của GV, HS
được học tập thông qua các trò chơi. Luật chơi (cách
chơi) thể hiện nội dung và phương pháp học tập của HS.

HS biết vận dụng kiến thức
vào thực hành
Số lượng
Tỉ lệ %
18
31
17
29,8
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HS yêu thích môn học
Số lượng
22
17

Tỉ lệ %
37,9
29,8
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Hiện nay ở tiểu học, GV thường tổ chức trò chơi học
tập để củng cố và hình thành kiến thức mới, rèn kĩ năng
học tập cho HS, qua đó tạo hứng thú học tập cho các em.
Tuy nhiên, việc tổ chức các trò chơi học tập cho HS cần
được sử dụng hợp lí.
Quy trình thực hiện: - Bước 1: GV giới thiệu tên, mục
đích của trò chơi; - Bước 2: GV hướng dẫn cách chơi. Ở
bước này, GV chuẩn bị các dụng cụ để thực hiện trò chơi
(chẳng hạn: giấy khổ to, quân bài, thẻ từ, cờ,…). Tiếp
theo, GV hướng dẫn từng nhiệm vụ cụ thể cho người
chơi hoặc đội chơi về thời gian, các quy định về luật chơi;
- Bước 3: Thực hiện trò chơi; - Bước 4: Tổng kết trò chơi.
Bước này gồm các nhiệm vụ sau: + GV nhận xét về kết
quả tham gia trò chơi của từng đội, từng HS, những việc
làm chưa tốt của các đội để rút kinh nghiệm; + Công bố
kết quả chơi của từng đội, cá nhân và trao phần thưởng
cho đội thắng cuộc; + Các HS nêu kiến thức, kĩ năng
trong bài học thông qua trò chơi.
- Một số trò chơi học tập GV có thể sử dụng trong
dạy học môn Toán:
Ví dụ 1: Khi dạy học bài: Chia một số thập phân cho
10; 100; 1000,…, GV có thể sử dụng trò chơi: “Ai nhanh,
ai đúng?” trong phần kiểm tra bài cũ.
- Bước 1: HS thực hiện được phép chia một số cho
10; 100; 1000;... Mục đích của trò chơi: kiểm tra phép
nhân một số thập phân với 10; 100; 1000;… và nhân một
số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;… Từ đó, thông qua
phần kiểm tra bài cũ để giới thiệu bài mới.
- Bước 2: GV hướng dẫn cách chơi.
- Chuẩn bị: GV lựa chọn 4, 5 câu hỏi và các phương
án trả lời; chuẩn bị và phát cho HS các thẻ học.
- Thời gian chơi: 3-4 phút.
- Luật chơi: + GV (sử dụng giáo án điện tử) đọc lần
lượt từng câu hỏi và các phương án trả lời; + HS có thời
gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 5 giây. Hết thời gian suy
nghĩ, HS đưa ra phương án của mình; + HS chọn đúng
phương án thì tiếp tục chơi, lựa chọn sai câu trả lời thì
dừng quyền chơi; + HS có thể chơi cá nhân hoặc chơi
theo nhóm.
- Bước 3: Thực hiện trò chơi. GV đọc lần lượt từng
câu hỏi, HS lựa chọn phương án trả lời.
a) 35,7 c) 0,357
Câu 1: 3,57 x 10 = …
b) 357 d) 3570
a) 0,01 c) 100
Câu 2: 1m2 = … dm2
b) 0,1 d) 10
a) 649 c) 0,649
Câu 3: 64,9 x 0,01 = …
b) 6,49 d) 6490
a) 0,1 c) 10
Câu 4: 29,8 x … = 2980
b) 0,01 d) 100

Kết thúc trò chơi, GV nhận xét và tuyên bố người
thắng cuộc và có những hình thức khen thưởng phù hợp.
2.2.2. Tổ chức câu lạc bộ toán học
* Mục tiêu của biện pháp: hoạt động của câu lạc bộ
tạo cơ hội cho HS được chia sẻ những kiến thức, kĩ năng
của mình trước lớp, trước nhóm.
* Nội dung của biện pháp: thông qua câu lạc bộ, GV
tập hợp những HS có cùng khả năng, sở thích ở một lĩnh
vực học tập để tổ chức các hoạt động dạy học; qua đó
phát triển các kĩ năng học tập như: giao tiếp; lắng nghe
và biểu đạt ý kiến; hợp tác và làm việc nhóm; ra quyết
định và giải quyết vấn đề,…
* Cách thực hiện: để tổ chức các hoạt động của câu
lạc bộ, GV cần tổ chức theo quy trình sau:
- Bước 1: căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của HS,
mục tiêu kế hoạch của nhà trường, GV xác định loại hình
câu lạc bộ.
- Bước 2: xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, nội
dung hoạt động, hình thức tổ chức. Bước này có thể do
GV thực hiện, hoặc giao cho HS tự xây dựng.
- Bước 3: tập hợp các thành viên, tổ chức, thống nhất
nguyên tắc hoạt động, thông qua kế hoạch, xây dựng nội
quy hoạt động, thống nhất lịch sinh hoạt. Xây dựng kế
hoạch thực hiện dài hạn và ngắn hạn.
- Bước 4: tổ chức các buổi sinh hoạt, trong đó xác
định rõ nội dung, nhiệm vụ, có kiểm tra và nhận xét đánh
giá cuối mỗi giờ học.
GV có thể tổ chức nhiều loại hình câu lạc bộ cho HS
lựa chọn, trong đó có câu lạc bộ toán học. Các câu lạc bộ
sinh hoạt định kì 1-2 tuần/ 1 lần trong các giờ sinh hoạt
lớp hoặc trong các tiết hướng dẫn học. Các câu lạc bộ tự
bầu nhóm trưởng để điều hành quá trình hoạt động. Sau
mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm trưởng cần báo cáo
kết quả làm việc của từng thành viên, của nhóm. GV là
người kiểm tra và giám sát các hoạt động của câu lạc bộ.
2.2.3. Nắm vững đặc điểm đối tượng học sinh trong lớp
để lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp
* Mục tiêu của biện pháp: trong quá trình dạy học,
GV cần nắm được khả năng của từng HS trong lớp để có
kế hoạch lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp.
* Nội dung của biện pháp: GV đóng vai trò là người
tổ chức, hướng dẫn, định hướng các nhiệm vụ học tập
cho HS. Trong quá trình giảng dạy, GV quan sát, phát
hiện và phân loại đối tượng HS, từ đó lựa chọn được các
phương pháp dạy học phù hợp.
* Cách thực hiện: để phân loại HS, GV có thể dựa
vào quá trình dạy học trên lớp (chẳng hạn: thông qua
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các bài kiểm tra, kiểm tra bài cũ, dạy học bài mới, áp
dụng kiến thức đã học vào các tình huống mới). Từ đó,
GV nắm được khả năng học của từng HS, phát triển
năng lực và sở trường của từng em. Mỗi HS cần chủ
động, độc lập, tích cực trong học tập theo hướng dẫn
của GV, qua đó các em có nhiều cơ hội để thể hiện khả
năng của bản thân.
2.2.4. Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm cho HS (áp
dụng cho bài học hình thành kiến thức mới hoặc vận
dụng kiến thức đã học vào thực tế)
* Mục tiêu của biện pháp: giúp HS được trải nghiệm
thực tế để khám phá kiến thức.
* Nội dung của biện pháp: Trong quá trình dạy học
Toán, GV tổ chức cho HS một số hoạt động trải nghiệm
liên quan đến nội dung kiến thức đang học.

(thước dây, máy tính,...). Trong tiết hoạt động tập thể, HS
sẽ tiến hành đo.
- Bước 3: Nhóm trưởng tổng hợp kết quả đo được của
nhóm mình theo mẫu của GV:
Lớp: 5E, Trường Tiểu học Chu Văn An
PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm:………………….............................................
Quan sát khuôn viên trường học của em, đo một số
công trình xây dựng có mặt sàn là các hình chữ nhật và
thực hiện các yêu cầu sau:
1. Trường học của em có các công trình nào có mặt
sàn là các hình chữ nhật ?
……………………………........................………...
2. Thực hành:
Chuẩn bị:..................................................................

* Cách thực hiện: GV có thể thực hiện các hoạt động
trải nghiệm cho HS trong các giờ học chính khóa hoặc
giờ ngoại khóa.

Cách đo:..................................................................
Kết quả:

Các bước tiến hành:
- Bước 1: GV xác định mục tiêu của tiết học, lên kế
hoạch bài học cụ thể. GV giao nhiệm vụ học tập cụ thể
cho từng tổ, từng nhóm (có thể các tổ có cùng nhiệm vụ
hoặc khác nhiệm vụ).
- Bước 2: HS trao đổi và phân công nhiệm vụ. Trong
quá trình HS thực hiện nhiệm vụ, GV quan sát và có sự
hỗ trợ khi cần.
- Bước 3: HS tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Bước 4: tổ chức dạy học (GV có thể tiến hành trong
những giờ hoạt động tập thể hoặc giờ hướng dẫn học).
HS báo cáo kết quả của nhóm. GV tổng hợp kết quả đó
và đối chiếu với số liệu chính xác. Sau đó xử lí các số
liệu theo mục tiêu bài học đã đặt ra.
Ví dụ: Sau khi HS đã học các phép tính với số thập
phân, GV có thể tổ chức một số hình thức cho HS trải
nghiệm thực hành tính diện tích hình chữ nhật:
- Bước 1: GV xác định mục tiêu bài học: dựa vào
công thức tính diện tích hình chữ nhật, HS thực hành
tính diện tích mặt sàn một số công trình xây dựng
trong nhà trường.
GV giao nhiệm vụ cho các nhóm đo kích thước và
tính diện tích mặt sàn các khu nhà A, B, C, D (GV phát
phiếu học tập).
- Bước 2: Các nhóm trao đổi và phân công nhiệm vụ
cho các thành viên. Trong quá trình HS thực hiện nhiệm
vụ, GV quan sát và có sự hỗ trợ khi cần. Nhóm trưởng sẽ
phân công cho các bạn chuẩn bị các dụng cụ cần thiết

STT

Công trình

Chiều
dài

Chiều
rộng

Ghi chú

- Bước 4: Tổ chức dạy học (GV có thể tiến hành trong
những giờ hoạt động tập thể hoặc giờ hướng dẫn học).
Trong tiết học, HS sẽ báo cáo kết quả đo và so sánh với
số liệu đúng của GV đưa ra để tìm nguyên nhân tại sao
đo chưa chính xác (do chưa biết cách đặt thước đo, do
thước đo chưa chuẩn, do trong quá trình tổng hợp bị
nhầm lẫn); - Sau đó, HS sẽ tính diện tích mặt sàn các khu
nhà A, B, C, D.
Công
Chiều
Chiều
Diện tích
Ghi
trình
dài
rộng
mặt sàn
chú
Khu
26,4m 16,65m
439,56m2
nhà A
Khu
36,4m 9,25m
336,7m2
nhà B
Khu
27,2m 12,1m
329,12m2
nhà C
Khu
9,25m 38,6m
357,05m2
nhà D
Sân
14,8m
5,4m
79,92m2
khấu
Trước khi HS thực hành, GV cần nêu rõ nhiệm vụ
học tập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
Thông qua các hoạt động trải nghiệm, GV kết hợp giáo
dục kĩ năng sống cho HS.
2.2.5. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích
cực theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học Toán
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* Mục tiêu của biện pháp: dựa vào khả năng, trình độ
của HS, nội dung dạy học, GV lựa các phương pháp dạy
học tích cực phù hợp. Một số phương pháp dạy học tích
cực thường được sử dụng trong dạy học Toán ở tiểu học
như: dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học theo
dự án, dạy học đàm thoại, dạy học theo nhóm,...
* Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp: GV
cần căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình
và sách giáo khoa, nội dung bài học, khả năng của HS để
lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp. Trong giờ học,
GV có thể vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học
nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Để tổ chức, hướng dẫn
cho HS tìm tòi, phát hiện, chiếm lĩnh kiến thức, GV cần
tổ chức các nhiệm vụ học tập phù hợp với đa số đối tượng
HS tham gia học tập.
3. Kết luận
Để nâng cao hiệu quả dạy học Toán nói chung và dạy
học phần Số thập phân trong chương trình môn Toán lớp
5 nói riêng, cùng với các biện pháp dạy học nêu trên, GV
cần tạo không khí thoải mái trong giờ học; nắm được khả
năng của HS để khai thác bài học hiệu quả.
Bên cạnh đó, theo chúng tôi, các trường tiểu học cần:
- Cập nhật các tập san, tạp chí để GV có điều kiện tiếp
cận với các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học;
- Tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy
học nhằm trang bị cho GV những kĩ năng nghề nghiệp
trong dạy học môn Toán.
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ...
(Tiếp theo trang 111)
Câu hỏi 3: Bộ đồ chơi LEGO đang được khuyến mại
50% so với giá niêm yết sản phẩm. Đôi giày thể thao

được giảm giá 10% so với giá niêm yết sản phẩm. Nếu
Hiển muốn mua đôi giày thể thao và bộ đồ chơi LEGO
thì số tiền thực tế phải trả là bao nhiêu? Nếu em muốn
mua cả 3 bộ sản phẩm thì hết bao nhiêu tiền?
Qua bài tập nêu trên sẽ góp phần đánh giá năng lực
giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận
toán học cho HS.
3. Kết luận
Giáo dục phổ thông ở nước ta đang thực hiện chuyển từ
chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng
lực, nghĩa là chuyển từ quan tâm đến người học cần biết
được gì sang hướng người học vận dụng cái được học để
làm được gì. Vì vậy, bên cạnh đổi mới phương pháp dạy
học nhằm phát triển năng lực của HS thì quá trình kiểm tra
đánh giá cũng phải chuyển từ cách đánh giá kết quả học tập
nặng về kiểm tra trí nhớ, tái tạo kiến thức sang đánh giá khả
năng vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết
các vấn đề thực tiễn. Hiện nay, khá nhiều giáo viên vẫn còn
lúng túng khi đánh giá theo định hướng năng lực; do vậy,
hiểu và biết cách sử dụng một số kĩ thuật, biện pháp đánh
giá theo định hướng năng lực là điều cần thiết.
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