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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH LỚP 4
NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
QUA VIỆC NẮM VỮNG TRI THỨC VỀ VĂN BẢN
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Asbtract: Teaching text reading comprehension is one of the most important requirements of the
general education curriculum in all countries. Reading comprehension is considered an
instrumental competency to help each person to study for life. In the primary program of Laos,
Laotian subject is a tool, a key and means for students to receive knowledge of other subjects. In
which, teaching reading, especially reading comprehension is important.
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1. Mở đầu
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, tất cả các quốc
gia đều quan tâm đến việc đổi mới giáo dục và cải cách
giáo dục sao cho phù hợp với yêu cầu của xã hội. Giáo
dục phổ thông của Lào cũng không nằm ngoài ảnh hưởng
chung này và đang thực hiện bước chuyển từ chương
trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực
của người học. Tiểu học là cấp học cơ sở, nền tảng cho
toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Trong chương trình
tiểu học của Lào, môn Tiếng Lào là môn học công cụ, là
“chìa khóa”, phương tiện để học sinh (HS) tiếp nhận tri
thức của các môn học khác. Trong đó, dạy học Tập đọc,
đặc biệt là đọc hiểu có ý nghĩa quan trọng.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quan niệm về năng lực đọc hiểu và các yếu tố cấu
thành năng lực đọc hiểu
Theo UNESCO, “Năng lực đọc hiểu là khả năng
nhận biết, thấu hiểu, giải thích, sáng tạo, trao đổi, tính
toán và sử dụng tài liệu viết hoặc in kết hợp với những
bối cảnh khác nhau; nó đòi hỏi sự học hỏi liên tục, cho
phép một cá nhân đạt được mục đích của mình, phát triển
kiến thức, tiềm năng và tham gia đầy đủ trong xã hội
rộng lớn” [1; tr 4].
Năng lực đọc hiểu cũng có các yếu tố cấu thành như
những năng lực khác. Theo đó, năng lực bao gồm những
yếu tố cấu thành sau:
- Tri thức về văn bản, về chiến lược đọc hiểu.
- Kĩ năng thực hiện các thao tác đọc hiểu.
- Sự sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ học tập, các
nhiệm vụ trong đời sống cần đến đọc hiểu (nhiệm vụ
trong từng tình huống cụ thể) [2; tr 88-97].
Năng lực đọc hiểu được phát triển và hoàn thiện ở
mức độ ngày càng cao khi được dùng để giải quyết
nhiệm vụ học tập của các môn học khác, giải quyết

nhiệm vụ của cuộc sống, lúc này nó trở thành năng lực
chung của mỗi HS, mỗi cá nhân.
Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi xin được
phân tích yếu tố tri thức nền về văn bản - yếu tố đầu tiên
để phát triển năng lực đọc hiểu cho HS.
2.2. Phát triển năng lực nắm vững tri thức về văn bản
Các nhà nghiên cứu về đọc hiểu đã khẳng định vai trò
tham gia tích cực của kiến thức nền vào quá trình giải mã
và kiến tạo nghĩa cho văn bản. Kiến thức nền chính là
những kiến thức mà HS thâu nhận được từ trước đó, có
thể đơn giản là những trải nghiệm trong đời sống thực
của trẻ. Khi tạo được liên kết giữa văn bản đang đọc với
kiến thức nền của mình, khả năng đọc hiểu sẽ tăng lên.
Giúp trẻ thực hiện hoạt động vận dụng kiến thức nền
trước, trong, sau khi đọc, chúng ta đang dạy trẻ
một phương pháp đọc hiểu quan trọng mà những người
đọc tốt nhất đã đạt đến trình độ sử dụng tự động. Với
Pardo (2004), “khái niệm “hiểu” thường được định
nghĩa theo một cách phổ biến là một quá trình mà người
đọc kiến tạo ý nghĩa bằng cách tiếp xúc với văn bản
thông qua sự kết hợp giữa các yếu tố như kiến thức nền,
kinh nghiệm trước đó, thông tin trong văn bản và vị thế,
lập trường, quan điểm của người đọc trong mối quan hệ
với văn bản” [3].
Langer (1995) cũng nhấn mạnh mỗi người đọc với
những kiến thức nền khác nhau sẽ đem đến những hình
dung, tưởng tượng khác nhau về cùng một văn bản. Do
đó, kiến thức nền của người đọc càng kết nối với văn bản
được đọc thì người đọc càng có khả năng ý thức về
những gì sẽ được đọc [3].
2.2.1. Các tri thức về tự nhiên và xã hội
Lên đến lớp 4, HS đã tích luỹ được những hiểu biết
về tự nhiên và xã hội thông qua học tập và trải nghiệm
thực tế. Giáo viên (GV) cần tôn trọng và phát huy vốn
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hiểu biết này của các em trong quá trình hướng dẫn HS
học tập nói chung, đọc hiểu văn bản nói riêng.
Việc khai thác, phát huy vốn hiểu biết về tự nhiên và
xã hội có ý nghĩa rất lớn, hỗ trợ quá trình đọc hiểu của
HS. GV cần khai thác vốn hiểu biết về tự nhiên và xã hội
của HS bằng cách tổ chức tốt hoạt động khởi động (thông
qua trò chơi, câu hỏi, mẩu chuyện, bài hát, video clip,
tranh ảnh, vật thật,...), xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập
giúp HS tái hiện những hiểu biết có liên quan đến nội
dung văn bản đọc. Để tổ chức tốt hoạt động khởi động,
GV cần nghiên cứu kĩ nội dung văn bản đọc, đặt nội dung
bài đọc trong mối liên hệ với những kiến thức HS đã
được hình thành trước đó để lựa chọn hình thức khởi
động phù hợp. Khởi động tốt vừa tạo tâm thế tốt cho HS
bước vào giờ học, vừa đánh thức năng lực nền tảng của
các em.
Ví dụ, khi các em học văn bản Hoa đại [4; tr 40],
những hiểu biết về tự nhiên xã hội sẽ giúp các em hiểu
được tại sao hoa Đại (hoa Chăm pa) lại được nhân dân
xem là quốc hoa của đất nước Lào. Nếu Việt Nam chọn
cho mình biểu tượng là những bông hoa sen cao quý, Hà
Lan làm say lòng thế giới bằng loài tulip ngát hương,
Nhật Bản gắn liền với hoa anh đào kiêu sa thì Lào lại
chọn cho mình loài hoa Chăm Pa thanh khiết và gần gũi.
Đây là loại hoa có màu sắc tinh khiết và mùi hương nhẹ
nhàng, thanh nhã và hương sắc lan tỏa làm say đắm lòng
người. Hoa Chăm Pa nở vào tháng 4, 5 hằng năm, đúng
dịp tết cổ truyền của người Lào. Mặc dù Lào là xứ có
nhiều hoa thơm, có nhiều loài hoa đẹp hơn, thơm hơn hoa
Chăm Pa nhưng đối với đất nước Lào thì Chăm Pa là loài
hoa hội tụ những triết lí nhân sinh cao quý và sâu sắc.
Hoa Chăm Pa có ý nghĩa về với đạo lí nhà Phật, thể hiện
tính cách hiền hòa, đôn hậu, đại diện cho tính cách của
người dân nơi đây.
Hằng năm khi dịp lễ Bupimay diễn ra, người dân Lào
thường kết từng vòng hoa Chăm Pa cài lên tóc để cầu
bình yên, may mắn cho một năm sắp tới. Ở Lào, những
đôi trai gái yêu nhau cũng thường tặng nhau những bông
hoa Chăm Pa thanh khiết để thể hiện sự tha thiết, chung
thủy lứa đôi. Và cứ thế, hoa Chăm Pa đi sâu vào đời sống
của người dân xứ Lào, bình dị mà thân thuộc.
Những kiến thức về lịch sử hỗ trợ HS rất nhiều trong
quá trình đọc những văn bản được sáng tác gắn với
những sự kiện lịch sử của dân tộc. Với những văn bản
như Chăm pa xinh đẹp, Đồng bào Viên Chăn, Lễ hội mãn
chay, Tinh thần ngày Quốc khánh, Hai bên sông Ngưm,
Quê hương Lào, Đất vàng, Lễ hội năm mới của nước
Lào..., những kiến thức lịch sử đã tạo hứng thú, giúp các
em có những cảm nhận sâu sắc hơn về nội dung bài đọc.
Ví dụ: Khi đọc văn bản Lễ hội năm mới của Lào, HS
đã được tìm hiểu và trải nghiệm về ngày Tết, nên sẽ dễ

dàng hiểu được tục té nước cầu may. Tết Lào (tiếng Lào:
ປີໃຫມ່ ລາວ; phiên âm: Bunpimay) diễn ra từ 14 đến 16/4
hằng năm. Đây là Tết theo Phật lịch vì ở Lào, đạo Phật
từ lâu đã trở thành quốc đạo. Người dân té nước để cầu
may, bình yên cho cả năm. Người Lào tin rằng nước sẽ
giúp gột rửa điều xấu xa, bệnh tật và cầu chúc năm mới
sống lâu, sạch sẽ và mạnh khỏe. Ai bị ướt nhiều là hạnh
phúc nhiều. Tục lệ té nước (tạt nước) trong ngày tết của
Lào cũng có phần do thời tiết nóng bức (tháng 4 là thời
điểm nóng nhất ở Lào). Trước khi té nước cho nhau,
người ta thường dành cho nhau những lời chúc tốt lành.
Tương tự như vậy, khi đọc văn bản Sự hình thành của
That Luang (Thạt Luổng), những kiến thức lịch sử về đất
nước sẽ giúp các em hiểu và yêu quý những công trình
kiến trúc độc đáo của đất nước Lào. That Luang được
xây dựng từ năm 1566 dưới triều vua Xệt-thả-thi-lạt, theo
hình một nậm rượu, trên một phế tích của một ngôi đền
Ấn Độ thế kỉ XIII. Đây cũng là ngôi chùa cổ lớn nhất
nước Lào. That Luang được đánh giá như một công trình
kiến trúc văn hóa mang tính tôn giáo đặc sắc, là biểu
tượng của trí tuệ và sự sáng tạo. Trong thâm tâm người
Lào, That Luang được xem như ngọn lửa vàng, luôn cháy
sáng thắp cho họ sự cuồng nhiệt, lòng tin vào cuộc sống
và niềm tự hào lịch sử.
Những kiến thức về địa lí hỗ trợ HS đọc hiểu những
văn bản có nội dung viết về các vùng miền với những đặc
trưng rất riêng như Miền Trung của đất nước ta [2; tr 92],
Chăm Pa Sắc xinh đẹp [2; tr 94], Hai bên bờ sông Ngưm
[2; tr 100]...
Ví dụ: Khi đọc hiểu văn bản Hai bên bờ sông Ngưm
[2; tr 100]..., nhờ có kiến thức địa lí về việc bồi đắp phù
sa và việc tạo thủy điện nhờ dòng nước chảy mà HS sẽ
thấy thú vị khi tìm hiểu sâu hơn về việc đánh bắt thủy
sản, trồng cấy mùa màng và vận tải đường thủy của
người dân hai bên bờ sông Ngưm, lí giải được vì sao cuộc
sống của nhân dân hai bên bờ sông lại thay đổi và phát
triển như ngày nay.
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Hay khi đọc hiểu bài Miền Trung của đất nước ta
[2; tr 92], với những kiến thức địa lí, HS sẽ hiểu biết sâu
hơn về vị trí địa lí, kinh tế của các tỉnh miền Trung. Ở
miền Trung của đất nước Lào có thủ đô Viêng Chăn
thuộc thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn, tỉnh
Borikhamxay, tỉnh Khammuane và tỉnh Savannakhet.
Miền Trung của đất nước Lào là vùng phát triển hơn các
miền khác vì có thủ đô, nơi tập trung các cơ quan đầu não
của nhà nước. Các tỉnh này là tỉnh có diện tích rộng rãi,
có dân cư đông đúc và kinh tế phát triển... bởi vì các tỉnh
này đều giáp với các nước láng giềng như: phía đông giáp
với Việt Nam và phía Tây giáp với Thái Lan, có điều kiện
thuật lợi cho sự trao đổi, thông thương giữa các nước.
Ngoài ra mỗi tỉnh đều giáp với sông Mê Kông và các
nhánh của nó. Đó là yếu tố tạo điều kiện thuận lợi để vận
tải đường thủy và đánh bắt thủy sản, đáp ứng cho đời
sống của nhân dân miền Trung.
Trình độ, vốn sống, vốn hiểu biết của HS không
giống nhau. GV cần chú ý đến vốn hiểu biết của từng HS,
cách thức khai thác vốn hiểu biết đối với từng văn bản cụ
thể để kiến thức nền tảng hỗ trợ tốt cho quá trình đọc
hiểu. Trước khi đọc, GV cần kích hoạt để HS huy động
kiến thức đã có về vấn đề trong bài đọc.
Biện pháp dạy học dựa vào vốn hiểu biết về tự nhiên,
xã hội và năng lực ngôn ngữ nền tảng của HS thể hiện
nguyên tắc dạy học dựa vào đặc điểm tâm lí và trình độ
tiếng mẹ đẻ của HS - một trong những nguyên tắc dạy
học quan trọng. Đồng thời, biện pháp dạy học này cũng

chú trọng đến nguyên tắc dạy học theo tiếp cận năng lực
- dạy học dựa vào năng lực nền tảng của người học. GV
cần chủ động, linh hoạt khi sử dụng biện pháp này để đạt
hiệu quả cao.
2.2.2. Các tri thức về từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ pháp trong
văn bản
Tri thức về văn bản là những hiểu biết về từ vựng,
ngữ nghĩa, ngữ pháp có trong văn bản, là những hiểu biết
về cấu trúc, thể loại của văn bản. Người đọc muốn nắm
bắt được ý nghĩa của văn bản thì việc đầu tiên là phải
hiểu ý nghĩa của các từ ngữ trong văn bản, hiểu được
cách diễn đạt của tác giả thông qua các mô hình ngữ pháp
được tác giả sử dụng trong văn bản.
HS lớp 4 của Lào đã tích luỹ được vốn từ vựng tương
đối nhiều, đủ sử dụng trong những tình huống giao tiếp
cụ thể. Vốn từ ngữ các em đã có là cơ sở hỗ trợ quá trình
đọc hiểu văn bản mới, giúp các em có thể diễn đạt cách
hiểu của mình về văn bản. Tuy nhiên, vốn từ của HS
không giống nhau do năng lực học tập, điều kiện sống,
đặc điểm vùng miền,... nên GV cũng cần chú ý khi khai
thác. Nhờ tích lũy được những kiến thức về từ vựng, HS
sẽ trả lời được câu hỏi Tại sao? khi tìm hiểu một số từ
ngữ, hình ảnh so sánh, nhân hoá,... từ đó hiểu nội dung
bài đọc.
Ví dụ 1: Khi đọc các câu văn:
Một buổi sáng thức dậy, tôi đi ra ngoài nhà, tôi đã
nhìn thấy sương mù đọng trên cây và cả một khu đồi có
sương trắng giăng khắp nơi. Bầu trời tối vì được bao phủ
bởi sương mù. Gió thổi càng làm cho không gian thêm
lạnh buốt. Phần cơ thể mà cảm thấy lạnh nhất là tai,
chân và đôi tay. Nhìn ra ngoài thấy các lớp sương rơi
giống như mưa phùn.
(Trích Mùa đông lạnh ở miền núi [2; tr 80])
Nhờ những hiểu biết về cái lạnh của mùa đông miền
núi, về sương mù..., các em sẽ hiểu nghĩa các từ lớp
sương, giăng, lạnh buốt...
HS lớp 4 của Lào cũng đã được trang bị những kiến
thức ngữ pháp nhất định giúp nhận diện được đơn vị từ,
câu, đoạn văn; nhận diện được từ loại, từ xét về mặt cấu
tạo; nhận diện được các biện pháp tu từ so sánh, nhân
hoá; nhận diện được các kiểu câu; xác định được các
thành phần câu,... Những kiến thức ngữ pháp này rất có
ý nghĩa trong việc giúp HS nhận xét, đánh giá giá trị nội
dung, nghệ thuật; kết nối thông tin trong văn bản.
Việc tìm hiểu nghĩa của từ và mô hình câu trong bài
tập đọc là ngữ liệu để HS thực hiện các bài học về danh
từ, động từ, tính từ, đại từ, quan hệ từ cũng như hình
thành cho HS các kiến thức về câu như câu đơn, câu
ghép, câu cảm thán...; viết lại các câu thành một câu ghép
có sử dụng quan hệ từ; từ ngữ nào được lặp lại để nối các
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câu trong đoạn văn bằng phép lặp hay trong đoạn văn từ
ngữ nào được dùng đế thay thế cho các từ ngữ khác.
Ví dụ: ở bài Bảo vệ rừng [4; tr 20], HS được học về
Câu ghép (khái niệm: Câu ghép là câu có từ 2 cụm C-V
trở lên, có thể có dấu phẩy hoặc có quan hệ từ và có dấu
chấm vào cuối câu) thì ví dụ minh họa được trích dẫn từ
bài tập đọc Bảo vệ rừng: Rừng có rất nhiều các loại gỗ
quý hiếm mà con người chúng ta có thể dùng để xây nhà,
làm bàn ghế và các loại tiện nghi...
Lí thuyết ngôn ngữ học đã chỉ ra rằng, nghĩa của từ
trong hệ thống và trong hoạt động không phải là một,
nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nghĩa của từ trong
hoạt động có cơ sở của từ trong hệ thống và làm phong
phú hơn hệ thống nghĩa của từ. Dạy đọc hiểu cho HS phải
bắt đầu từ việc hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa của từ, nhất
là những từ “chìa khóa”. Tiếp đó hướng dẫn HS phát hiện
những câu quan trọng, nêu ý chung của bài, tìm hiểu
những hình ảnh chi tiết tiêu biểu. Mặt khác cần tìm được
mối liên hệ bên trong của văn bản để thấy ý nghĩa hàm
ẩn của nó chứ không phải chỉ có nghĩa biểu hiện. Ví dụ
bài Cái giếng làng em [4; tr 44], Miền trung của đất nước
ta [4; tr 92] không chỉ là ca ngợi vẻ đẹp, lợi ích của cái
giếng làng, của miền đất thân yêu, của tình yêu quê
hương mà cần phải cắt nghĩa đúng nguyên nhân của tình
yêu ấy là tình yêu quê hương, đất nước, gia đình và niềm
tự hào về vẻ đẹp của quê hương.
Để khơi gợi kiến thức nền cho HS trong quá trình
phát triển năng lực đọc hiểu, GV có thể sử dụng biểu đồ
K - W - L. Đây là biểu đồ giúp HS hiểu sâu về những
điều mình đọc.

KWL là sơ đồ liên hệ giữa K (Know) là những điều
đã biết; W (Want) - những điều muốn biết và L (Learned)
là những điều đã học được. Để thực hiện biện pháp này,
bước đầu tiên, GV phát phiếu học tập KWL (với 3 cột
những điều đã biết, những điều muốn biết và những điều
đã học được) sau khi giới thiệu bài học và mục tiêu cần
đạt của bài học; sau đó, hướng dẫn HS điền các thông tin
vào phiếu ở 2 cột K và W; cuối cùng, điền nốt cột L sau
khi học xong bài.

Mục đích của các bước này một mặt khơi gợi kiến
thức nền - tức những hiểu biết của HS về những vấn đề
liên quan đến văn bản sắp đọc; một mặt để GV biết được
HS nắm văn bản đến đâu, các em muốn biết, muốn học
và quan tâm đến điều gì từ văn bản để có những hướng
giúp HS tiếp cận văn bản một cách hiệu quả.
Ví dụ: Khi HS đọc hiểu bài Việc đánh bắt cá ở nước
ta [4; tr 24]
Đất nước Lào chúng ta có sông quan trọng nhất là
sông Mê Kông, chảy từ Bắc xuống Nam. Mê Kông là
sông lớn nhất nước Lào, có nhiều con suối to, nhỏ tạo
thành các nhánh sông nhỏ.
Mê Kông và các nhánh sông là nơi sinh sống và phát
triển của các động vật thủy sinh như: cá, tôm, cua ,ốc,...
Những loài động vật này là nguồn thức ăn rất quan trọng
đối với cuộc sống của con người. Mùa mưa, sông Mê Kông
và các sông nhánh dâng nước lên cao, nước sẽ tràn vào các
vùng đồng bằng ven bờ, vào các cánh đồng và rừng, từ đó
xảy ra lũ lụt. Các loài thủy sinh vui mừng chào đón mùa
nước nổi, tràn ra ngoài tìm kiếm thức ăn và tìm chỗ sinh
sản. Còn vào mùa khô, nước cạn xuống thì các loài cũng di
chuyển tìm sang chỗ còn có nước để mà sinh sống.
Người dân Lào rất linh hoạt với việc sáng tạo công
cụ để bắt cá như chài lưới, đó đầm, nơm cá, vó bè...
Trong việc bắt cá, người ta sẽ dùng những dụng cụ phù
hợp với từng hoàn cảnh cụ thể.
Cá và các loại động vật dưới nước đều là thức ăn có
vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người nên
việc bắt thủy sản không được vì lợi ích trước mắt mà cần
đánh bắt theo quy định của pháp luật. Không nên dùng
thuốc độc, bom điện để bắt cá vì nó không chỉ làm tuyệt
chủng các thủy sinh mà còn rất nguy hiểm với tính mạng
của bản thân mình và người xung quanh.
GV giúp HS sử dụng biểu đồ KWL để phát huy năng
lực đọc hiểu.
K
W
L
1. Sông Mê Kông, chảy
- HS bộc 1. Sông Mê từ Bắc xuống Nam.
lộ những Kông chảy từ
2. Mê Kông và các nhánh
kỉ niệm, đâu đến đâu ?
là nơi sinh sống và phát
dấu ấn, 2. Sông Mê
triển của các động vật
cảm xúc Kông và các
thủy sinh như : cá, tôm,
trước
chi nhánh có
cua, ốc,...là nguồn thức
một dòng vai trò quan
ăn quan trọng đối với
sông đã trọng như thế
cuộc sống con người.
từng gắn nào ?
bó hoặc 3. Dụng cụ 3. Người dân Lào có
đã ghé bắt cá có công cụ để bắt cá như
chài lưới, đó đầm, nơm
chân qua. những gì ?
cá, vó bè...
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ra sự bình đẳng giữa giảng viên và giữa những môn học
với nhau. Đối với giáo dục cao đẳng thì những môn
chung (gồm Thể chất, Chính trị, Anh văn, Tin học, Pháp
luật, Quốc phòng An ninh) là môn học tạo kiến thức, kĩ
năng cần thiết cho sinh viên để học tập, nhưng quy định
phân biệt như trên của Bộ đã tạo ra sự phân biệt, những
trường cao đẳng và sinh viên sẽ có tâm lí môn chung là
môn phụ, không cần thiết, xem thường kiến thức môn
chung. Điều đó cũng ảnh hưởng đến tâm lí, vị thế của
giảng viên giảng dạy môn chung.
3. Kết luận
Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII khẳng định:
“GD-ĐT là quốc sách hàng đầu ...”. Giáo dục tác động
mạnh mẽ đến vận mệnh quốc gia, dân tộc. Vì vậy, để có
một nền giáo dục tốt thì cần có một đội ngũ nhân lực vừa
có đức và tài, tâm huyết với nghề, nhưng hiện nay chế độ
dành cho giảng viên chưa phù hợp, bình đẳng nên khó
thu hút những người có năng lực trụ lại với nghề. Từ
những phân tích trên, thiết nghĩ cần có sự thống nhất chế
độ dành cho giảng viên giữa những cơ quan quản lí giáo
dục và giữa các môn học nhằm tạo sự hài hoà cho người
lao động trong cùng hệ thống giáo dục, cùng trình độ đào
tạo góp phần vào tiến trình đổi mới giáo dục theo xu thế
toàn cầu hoá.

3. Kết luận
Mục đích của dạy học Tập đọc là phát triển năng lực
đọc cho HS. Chính vì vậy, dạy HS đọc hiểu văn bản có
vai trò quan trọng trong dạy học phân môn Tập đọc nói
riêng và trong dạy học tiểu học ở nước Cộng hòa Dân
chủ Nhân dân Lào nói chung. Trong đó, việc khai thác
những tri thức nền có vai trò rất quan trọng trong việc
đọc hiểu văn bản, tác phẩm. Để giờ tập đọc có hiệu quả,
GV cần phải linh hoạt vận dụng những biện pháp để khơi
gợi kiến thức nền của HS, giúp các em tái hiện, vận dụng
kiến thức đã có để hình thành kiến thức mới.
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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU...
(Tiếp theo trang 296)
- HS kể
lại hoặc
tưởng
tượng về
việc
đánh bắt
cá trên
sông.
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4. Cách bắt
cá trái phép
có hại như
thế nào với
cuộc
sống
của
con
người và loài
động
vật
dưới nước?

4. Cách bắt cá trái phép
nó không chỉ làm tuyệt
chủng các thủy sinh mà
còn rất nguy hiểm với
tính mạng của bản thân
mình và người xung
quanh.

