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Abstract: From the study of theoretical basis of descriptive writing and experiential activities in
teaching writing descriptive text; surveying the status of organization of experiential activities in
teaching writing descriptive text today in primary schools under the Primary Vietnamese
Curriculum 2006; Analyzing the objectives and requirements for training skill of writing
descriptive text for elementary students in the Vietnamese Literature Curriculum 2018, we propose
a number of measures to overcome the limitations and disadvantages in organizing experiential
activities in teaching writing descriptive text today, thereby contributing to improving the quality
of teaching writing descriptive text for elementary students to meet the requirements of the General
Education Curriculum 2018.
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1. Mở đầu
Tập làm văn (TLV) có vị trí đặc biệt trong quá trình
dạy học (DH) Tiếng Việt (TV) ở tiểu học (TH) vì sản
phẩm của DH TLV là các ngôn bản và các văn bản,
đơn vị cao nhất của hoạt động giao tiếp bằng ngôn
ngữ. Vì vậy, TLV đã thực hiện mục tiêu cuối cùng,
quan trọng nhất của việc DH tiếng mẹ đẻ là học sinh
(HS) TH có năng lực sử dụng TV để tư duy, học tập
và giao tiếp [1].
Phân môn TLV của Chương trình TV TH năm 2006
có nội dung dạy HS TH viết văn miêu tả. Chương trình
giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018, một bộ phận của
Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó có
chương trình TV TH, mặc dù không phân chia thành các
phân môn như Chương trình TV TH năm 2006 nhưng
một trong những mục tiêu quan trọng là HS TH có kĩ
năng nói/viết các ngôn bản/văn bản, trong đó có kĩ năng
viết văn miêu tả [1] [2].
Viết văn miêu tả là một hoạt động sản sinh ngôn
ngữ có tính sáng tạo cao vì kết quả của hoạt động này
là các văn bản nghệ thuật. Khi viết văn miêu tả, ngoài
năng lực sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật, người viết phải
có vốn sống phong phú. Vốn sống là chất liệu để tạo ý
và khơi gợi cảm xúc khi viết văn miêu tả. Tuy nhiên,
HS TH không chỉ thiếu vốn ngôn ngữ mà còn thiếu
vốn sống do độ tuổi và do phần đông các em ít được
trải nghiệm thực tế. Các em gặp rất nhiều khó khăn khi
viết văn miêu tả. Vì vậy, phần lớn HS TH đều không
thích viết văn miêu tả.
Trong nhiều năm qua, chúng ta đã nỗ lực biên soạn
chương trình, sách giáo khoa (SGK); xây dựng và triển
khai việc DH TLV, trong đó có dạy viết văn miêu tả bằng

các biện pháp, thủ pháp DH, tổ chức các hình thức DH
khác nhau. HS đã bước đầu có những kiến thức và hình
thành, phát triển được các kĩ năng viết bài văn miêu tả
theo 5 chủ đề (tả đồ vật, tả con vật, tả cây cối, tả phong
cảnh và tả người), từ đó góp phần phát triển kĩ năng sử
dụng TV, rèn luyện tư duy và hình thành nhân cách. Tuy
nhiên, kết quả DH viết văn miêu tả nói riêng và kết quả
sử dụng TV của HS TH hiện nay vẫn chưa đạt yêu cầu
của xã hội hiện đại, khi mà đa năng lực giao tiếp là năng
lực chung, cơ bản mà mỗi HS cần có theo yêu cầu của
Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Tổ chức hoạt động trải nghiệm nói chung và tổ chức
hoạt động trải nghiệm đáp ứng mục tiêu môn học nói
riêng một cách hiệu quả nhằm khắc phục khó khăn thiếu
vốn sống, thiếu vốn ngôn ngữ, thiếu cảm xúc của HS TH
khi viết văn miêu tả là một trong những giải pháp tích
cực và đúng hướng.
Bài viết này tập trung bàn luận cơ sở lí luận về văn
miêu tả, hoạt động trải nghiệm trong DH viết văn miêu
tả, khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm
trong DH viết văn miêu tả hiện nay ở TH theo Chương
trình TV TH năm 2006, đồng thời, phân tích mục tiêu,
yêu cầu cần đạt của việc rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho
HS TH trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ
văn 2018, từ đó đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm
khắc phục những hạn chế, bất cập của việc tổ chức hoạt
động trải nghiệm trong DH viết văn miêu tả hiện nay, chỉ
ra những định hướng lớn trong thực hiện nội dung DH
văn miêu tả ở TH của Chương trình giáo dục phổ thông
môn Ngữ văn 2018, góp phần nâng cao năng lực ngôn
ngữ, năng lực TV cho HS TH, đáp ứng yêu cầu Chương
trình Giáo dục phổ thông 2018.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Miêu tả, văn miêu tả, văn miêu tả ở tiểu học
Miêu tả là dùng ngôn ngữ hoặc màu sắc, đường nét,
nhạc điệu để cho người khác hình dung được hình thức
các sự vật hoặc hình dáng, tâm trạng của con người trong
khung cảnh nào đó [3; tr 445]. Miêu tả là kết tinh của
những nhận xét tinh tế, những rung động sâu sắc mà
người miêu tả thu nhận được khi quan sát cuộc sống. Để
miêu tả cuộc sống một cách sinh động và sáng tạo, người
miêu tả cần có phương tiện, có vốn sống, có cảm xúc. Có
nhiều phương tiện để miêu tả sự vật, sự việc hoặc thế giới
nội tâm của con người như ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh,
ánh sáng,...
Văn miêu tả vẽ sự vật, sự việc hoặc thế giới nội tâm
con người bằng ngôn ngữ. Văn miêu tả có ba đặc điểm
lớn: (i) mang tính thông báo, thẩm mĩ, chứa đựng tình
cảm của người viết; (ii) có tính sinh động và tạo hình;
(iii) giàu cảm xúc và hình ảnh [4; tr 56-59]. Trong văn
miêu tả, yếu tố miêu tả đóng vai trò quan trọng. Yếu tố
miêu tả giúp người đọc, người nghe hình dung ra những
đặc điểm, tính chất nổi bật của sự vật, sự việc, thế giới
nội tâm con người…, làm cho chúng hiện lên trước mắt
người đọc, người nghe với những đặc điểm như vốn có
của chúng. Yếu tố miêu tả trong văn miêu tả có tính thẩm
mĩ cao, chứa đựng cảm xúc, tình cảm chủ quan của người
viết; tính sinh động và tạo hình thể hiện qua từng chi tiết,
ngôn ngữ miêu tả giàu cảm xúc và hình ảnh, đa nghĩa.
Văn miêu tả ở trường TH được hiểu là một loại văn.
HS học và làm những bài tập để hoàn chỉnh một bài văn
miêu tả. Khác với các tác phẩm văn học (thường đan xen
miêu tả với tường thuật, miêu tả với kể chuyện), bài văn
miêu tả ở TH thường rạch ròi giữa miêu tả và kể chuyện,
được chia thành nhiều kiểu bài căn cứ vào đối tượng
miêu tả (đồ vật, con vật, cây cối, phong cảnh, con người).
Các bài văn miêu tả ở TH mang tính quy phạm về độ dài,
về bố cục, cách tả,… [4; tr 59-61].
2.2. Trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải
nghiệm trong dạy học viết văn miêu tả ở tiểu học
Để có vốn sống, cảm xúc, có vốn ngôn ngữ, người
viết văn miêu tả cần được trải nghiệm, được sống với sự
vật, sự việc, được “hòa mình” vào thế giới khách quan,
vào đối tượng miêu tả.
Trải nghiệm là quá trình tiếp xúc trực tiếp, chiêm
nghiệm, quan sát, tương tác với môi trường, sự vật, hiện
tượng một cách tích cực, chủ động của con người bằng
các tri thức, kinh nghiệm, vốn sống,… của mình để tiếp
nhận tri thức mới [5; tr 36-40].
Trong nhà trường, hoạt động trải nghiệm là hoạt
động giáo dục, trong đó, từng cá nhân HS được trực tiếp
hoạt động thực tế trong nhà trường hoặc ngoài xã hội

dưới sự hướng dẫn và tổ chức của giáo viên (GV), qua
đó hình thành kiến thức, kĩ năng, phát triển các năng lực
và tích luỹ kinh nghiệm, vốn sống riêng cũng như phát
huy khả năng sáng tạo của HS.
Hoạt động trải nghiệm trong DH viết văn miêu tả ở
TH là hoạt động trải nghiệm môn học, thường được hiểu
là hoạt động giáo dục hướng đến mục tiêu môn học, bài
học TV, cụ thể là hướng tới việc viết bài văn miêu tả theo
nội dung chương trình.
Trong giờ học TV, HS được trải nghiệm thông qua
các ngữ liệu DH (các câu văn mẫu, bài văn mẫu), các bài
tập thực hành (bằng ngôn ngữ hoặc bằng tranh, ảnh,
video,…). HS cũng được trải nghiệm trong các môn học
khác (môn Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Lịch sử và Địa
lí, Khoa học,…). Ngoài giờ học, HS được trải nghiệm
thông qua các chuyến tham quan, du lịch,… do nhà
trường, gia đình tổ chức hoặc được trải nghiệm thông qua
việc đọc sách, báo, xem ti vi,…
2.3. Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm trong
dạy học viết văn miêu tả ở tiểu học theo Chương trình
Tiếng Việt tiểu học năm 2006
2.3.1. Về Chương trình
Trong Chương trình TV TH năm 2006, HS làm quen
với viết văn miêu tả từ lớp 2 (quan sát, trả lời câu hỏi). Ở
lớp 3, HS tập viết các đoạn văn miêu tả theo yêu cầu của
bài tập. Lên lớp 4, 5, việc DH viết văn miêu tả cụ thể, rõ
ràng và có tính hệ thống hơn. HS được cung cấp lí thuyết
về văn miêu tả theo các kiểu bài (cấu tạo bài văn tả đồ
vật/cây cối,...). Thời lượng DH viết văn miêu tả chiếm
tương đối lớn trong chương trình (lớp 4 chiếm 30/62 tiết;
lớp 5 chiếm 44/62 tiết). Mục tiêu dạy HS viết văn miêu
tả cũng được quy định rõ trong văn bản về chuẩn kiến
thức, kĩ năng của từng lớp.
2.3.2. Về khảo sát thực trạng dạy học
2.3.2.1. Quá trình khảo sát
Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, tác giả Nguyễn
Đức Vinh tiến hành khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động
trải nghiệm trong DH viết văn miêu tả tại một số trường
TH trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh [6; tr 24-40]. Việc khảo
sát tiến hành với 119 HS lớp 5; 6 cán bộ quản lí và 14
GV lớp 5 của 3 trường TH (Trường Quốc tế Canada,
Trường Quốc tế Việt Úc, Trường TH Lê Ngọc Hân). Nội
dung khảo sát tập trung vào các vấn đề: (i) Đối với cán
bộ quản lí, GV: Nhận thức, quan niệm, thái độ về DH
viết văn miêu tả, về hoạt động trải nghiệm trong DH văn
miêu tả; Những hình thức GV đã sử dụng khi tổ chức DH
văn miêu tả cho học sinh lớp 5; Những thuận lợi và khó
khăn của GV khi tổ chức hoạt động trải nghiệm trong DH
văn miêu tả lớp 5; Những kinh nghiệm, đề xuất giải pháp
của cán bộ quản lí, GV lớp 5 trong quá trình dạy TLV về
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nội dung viết văn miêu tả; Những mong muốn của GV
về tài liệu, kế hoạch, các biểu mẫu hướng dẫn tổ chức
hoạt động trải nghiệm cho HS lớp 5 trong DH văn miêu
tả. (ii) Đối với HS: Mức độ hứng thú học văn miêu tả;
Mức độ tham gia hoạt động trải nghiệm trong học văn
miêu tả; Mức độ hứng thú tham gia được tham gia trải
nghiệm khi học văn miêu tả; Mức độ mong muốn được
cung cấp các mẫu phiếu để ghi nhận kết quả trải nghiệm
khi tham gia các hoạt động trải nghiệm trong học văn
miêu tả của HS lớp 5.
Ở một nghiên cứu khác, trong khuôn khổ đề tài
nghiên cứu khoa học cấp trường, Nguyễn Thùy Dương
[7; tr 31-40] tập trung khảo sát thực trạng quan sát - kĩ
năng quan trọng của hoạt động trải nghiệm đối với 50
GV và CBQL của một số trường TH tại TP. Hồ Chí Minh
(Trường TH Phùng Hưng (Quận 11), Trường TH Phan
Chu Trinh (Quận Tân Phú), Trường TH Nguyễn Bỉnh
Khiêm (Quận 1), Trường TH Lê Đức Thọ (Quận Gò
Vấp) và Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (quận 4); 60 HS
lớp 4 tại Trường TH Phùng Hưng (quận 11). Nội dung
khảo sát tập trung vào các vấn đề: (i) Đối với cán bộ quản
lí,GV: Nhận thức, quan niệm, thái độ về tầm quan trọng
của kĩ năng quan sát của HS trong DH viết văn miêu tả;
Những hình thức GV đã sử dụng khi tổ chức cho HS
quan sát trong DH viết văn miêu tả; Những thuận lợi và
khó khăn của GV khi tổ chức cho HS quan sát; Những
kinh nghiệm, đề xuất giải pháp của CBQL, GV khi rèn
kĩ năng quan sát cho HS khi DH viết văn miêu tả. (ii) Đối
với HS: Mức độ hứng thú trong quan sát khi được trải
nghiệm; Mức độ của từng kĩ năng quan sát khi học viết
văn miêu tả; Những khó khăn trong quá trình quan sát;
Mức độ mong muốn được hướng dẫn quan sát khi tham
gia các hoạt động trải nghiệm trong học viết văn miêu tả.
2.3.2.2. Kết quả và những kết luận từ khảo sát
- Về nhận thức: (i) Đối với CBQL và GV: Hầu hết các
thầy cô (84%) đều nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa,
vai trò của việc tổ chức hoạt động trải nghiệm và kĩ năng
quan sát của HS trong DH văn miêu tả. Chỉ có một số GV
(14%) chưa hiểu rõ mục tiêu của hoạt động trải nghiệm
trong môn học với mục tiêu của hoạt động trải nghiệm
trong cuộc sống. Nhiều GV (56%) chưa hiểu hết các yêu
cầu và mức độ của kĩ năng quan sát. (ii) Đối với HS: Đại
đa số HS (85%) không thích viết văn miêu tả. Các em chưa
thực sự hứng thú quan sát các ngữ liệu mẫu, chưa nhận
thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của kĩ năng quan
sát đối với việc viết văn miêu tả. Hoạt động trải nghiệm
ngoài giờ học làm các em (87%) hứng thú nhưng nguyên
nhân là các em được tự do, được ra ngoài “đi chơi”, không
gò ép như trải nghiệm trong lớp học.
Nguyên nhân của trạng này là do việc bồi dưỡng
CBQL và GV TH còn manh mún, nội dung bồi dưỡng

chưa cập nhật những vấn đề có tính thời sự của hoạt động
giáo dục, GV còn thiếu thời gian,…
- Về quá trình tổ chức hoạt động trải nghiệm và tổ
chức rèn kĩ năng quan sát cho HS trong DH viết văn miêu
tả: Đại đa số GV, HS còn gặp nhiều khó khăn; Việc tổ
chức hoạt động trải nghiệm chưa khoa học, hệ thống; chủ
yếu trải nghiệm trong thời gian rất ít ỏi của tiết học, bài
học (qua các bài văn mẫu, qua tranh ảnh, video,…) hoặc
bằng hình thức HS “nhớ lại” những gì đã trải nghiệm
trong cuộc sống. Do vậy, mức độ, thời gian trải nghiệm,
kĩ năng trải nghiệm của HS (kĩ năng quan sát, kĩ năng
liên tưởng, tưởng tượng, kĩ năng tích lũy kết quả trải
nghiệm,…) còn nhiều hạn chế. Việc quan sát trong quá
trình trải nghiệm chưa được hướng dẫn cụ thể, kết quả
quan sát và trải nghiệm cũng chỉ tự phát, ít được vận dụng
trong bài học, giờ học.
Nguyên nhân của thực trạng này là do GV gặp khó
khăn về việc tổ chức trải nghiệm (thời gian, công tác tổ
chức, các điều kiện phục vụ trải nghiệm: kinh phí, hồ sơ,
người hướng dẫn, địa điểm trải nghiệm,…). Thực tế, GV
đã dùng video, tranh ảnh, các bài văn mẫu, các hoạt động
tham quan, ngoại khóa để cung cấp vốn sống cho HS. Tuy
nhiên, GV chưa giúp HS hiểu cách trải nghiệm, chỉ phân
tích trong từng ngữ liệu cụ thể. Biểu hiện là HS bắt chước
văn mẫu một cách máy móc; chưa biết cách quan sát, chưa
biết ghi chép, chưa biết liên tưởng và tưởng tượng...
- CBQL, GV và HS (100%) đều mong muốn nâng
cao hiệu quả trải nghiệm trong DH viết văn miêu tả nói
riêng hoạt động trải nghiệm đáp ứng mục tiêu môn học
nói chung trên nhiều phương diện: cách thức xác định
mục tiêu trải nghiệm, xây dựng hồ sơ trải nghiệm, các
bước tổ chức hoạt động trải nghiệm, quy trình vận dụng
kết quả trải nghiệm vào bài học, môn học,…
2.4. Phân tích mục tiêu, yêu cầu cần đạt của việc rèn kĩ
năng viết văn miêu tả của Chương trình Tiếng Việt tiểu
học trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ
văn 2018
Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018,
trong đó có chương trình TV TH quy định rõ mục tiêu, yêu
cầu cần đạt của việc rèn kĩ năng viết văn miêu tả ở TH. Nội
dung này được thể hiện từ lớp 1 đến lớp 5 [2; tr 20-40].
Lớp 1 yêu cầu viết được câu dưới tranh phù hợp với
nội dung câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe; viết câu nói về
hình dáng hoặc hoạt động của nhân vật dưới tranh trong
câu chuyện đã học dựa trên gợi ý. Lớp 2 yêu cầu viết được
4-5 câu tả một đồ vật gần gũi, quen thuộc dựa vào gợi ý;
viết được 4-5 câu giới thiệu về một đồ vật quen thuộc dựa
vào gợi ý. Lớp 3 yêu cầu viết được đoạn văn ngắn miêu tả
đồ vật; viết được đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc về
con người, cảnh vật dựa vào gợi ý. Lớp 4 yêu cầu viết được
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đoạn văn miêu tả con vật, cây cối; sử dụng nhân hóa và
những từ ngữ gợi ý lên đặc điểm nổi bật của đối tượng
được tả. Lớp 5 yêu cầu viết được bài tả người, phong cảnh;
sử dụng nhân hóa và những từ ngữ gợi tả để làm nổi bật
đặc điểm của đối tượng được tả.
Chương trình TV TH năm 2006 và Chương trình giáo
dục phổ thông môn Ngữ văn 2018 có điểm giống nhau
là: DH viết văn miêu tả theo các kiểu bài căn cứ vào đối
tượng miêu tả (đồ vật, con vật, cây cối, phong cảnh, con
người) từ lớp 2 đến lớp 5 với các yêu cầu ngày càng cao.
Tuy nhiên, điểm khác nhau là Chương trình TV TH năm
2006 chỉ yêu cầu HS lớp 2 làm quen với viết văn miêu tả
qua việc quan sát, trả lời câu hỏi nhưng ở Chương trình
Ngữ văn 2018 đã yêu cầu HS lớp 2 “viết được 4-5 câu tả
một đồ vật gần gũi, quen thuộc dựa vào gợi ý”. Yêu cầu
này cao hơn và khắc phục được tình trạng HS trả lời câu
hỏi theo tranh, theo quan sát mà không có ý thức hình
thành một văn bản do các câu trả lời rời rạc, không có sự
liên kết.
Nội dung, mục tiêu, các yêu cầu cần đạt từ lớp 3 đến
lớp 5 về DH văn miêu tả của Chương trình giáo dục phổ
thông môn Ngữ văn 2018 cũng được quy định cụ thể hơn
về các yêu cầu cần đạt, về kiến thức TV và văn học, về
ngữ liệu, đặc biệt quy định cả quy trình viết. Đây là cơ sở
quan trọng và là điểm mới có tính ưu việt của Chương
trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018 vì đã tạo
điều kiện có tính pháp lí cho việc tổ chức DH nói chung
và DH viết văn miêu tả nói riêng, trong đó có việc tổ chức
hoạt động trải nghiệm.
2.5. Một số đề xuất
2.5.1. Nâng cao nhận thức về dạy học văn miêu tả, về
hoạt động trải nghiệm cho giáo viên tiểu học
GV cần nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của
việc rèn năng lực viết văn miêu tả cho HS đối với việc hình
thành, phát triển phẩm chất và năng lực chung, năng lực
đặc thù của môn học (năng lực ngôn ngữ, năng lực văn
học) để từ đó có ý thức phát triển năng lực DH và tổ chức
các hoạt động giáo dục cho HS trong DH văn miêu tả.
2.5.2. Nâng cao năng lực về dạy học văn miêu tả, về hoạt
động trải nghiệm cho giáo viên tiểu học
- GV cần nắm vững yêu cầu về chuẩn kiến thức và kĩ
năng, nắm vững nội dung, đặc điểm của từng bài học
trong SGK (đối với Chương trình TV TH năm 2006),
nắm được mục tiêu về phẩm chất và năng lực (đối với
Chương trình giáo dục phổ thông 2018), nắm vững yêu
cầu cần đạt (đối với Chương trình giáo dục phổ thông
môn Ngữ văn 2018), từ đó xác định các hoạt động trải
nghiệm cụ thể. Chẳng hạn, DH viết văn miêu tả cho HS
lớp 5 trong Chương trình TV TH năm 2006 có nội dung
tả cảnh, căn cứ vào chủ điểm của SGK (tuần 1: Chủ đề

Việt Nam - Tổ quốc em) và căn cứ vào yêu cầu về chuẩn
kiến thức và kĩ năng viết văn tả cảnh, GV có thể tổ chức
hoạt động trải nghiệm “Em về với biển”.
- GV cần thiết kế được hồ sơ của một hoạt động trải
nghiệm.
Các bước để thiết kế một hồ sơ đề xuất như sau:
(i) Xác định và lựa chọn các nội dung cần trải nghiệm
trong từng bài học; (ii) Xác định mục tiêu trải nghiệm;
(iii) Tiến hành thăm dò, tham khảo ý kiến của GV và HS
về những mong muốn, đề xuất một số hoạt động trải
nghiệm cho giờ học văn miêu tả; (iv) Xây dựng mục
đích, yêu cầu cho một hồ sơ trải nghiệm; (v) Thiết kế hồ
sơ theo các mục đích và yêu cầu đã xây dựng.
Hồ sơ một hoạt động trải nghiệm bao gồm: (i) Kế
hoạch tổng thể về hoạt động trải nghiệm; (ii) Kế hoạch
cụ thể để tổ chức các hoạt động trải nghiệm; (iii) Các
biểu mẫu ghi nhận, xử lí, vận dụng kết quả trải nghiệm.
Cần lưu ý hồ sơ hoạt động trải nghiệm có hai loại: hồ sơ
trải nghiệm trong lớp học và hồ sơ trải nghiệm ngoài lớp
học. Hai loại này có thể kết hợp. Chẳng hạn, DH viết văn
miêu tả cho HS lớp 5 trong Chương trình TV TH năm
2006 có nội dung tả người (Luyện tập tả người (tả ngoại
hình), căn cứ vào chủ điểm của SGK (tuần 13: Chủ đề
Giữ lấy màu xanh), căn cứ vào yêu cầu về chuẩn kiến
thức và kĩ năng viết văn tả người, GV có thể thiết kế hồ
sơ tổ chức hoạt động trải nghiệm để tả chú thương binh.
Ví dụ về các biểu mẫu ghi nhận kết quả trải nghiệm
[6; tr 112-113]:
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Việc trải nghiệm trong lớp học không chỉ cho HS
xem tranh/ảnh/video, bài văn mẫu mà quan trọng hơn là
đưa HS vào tình huống giao tiếp giả định để trải nghiệm.
Việc trải nghiệm cần được tiến hành ngay từ đề bài
bằng cách GV giúp HS cá thể hóa đề bài. Chẳng hạn, từ
đề bài: “Em hãy tả thầy (cô) giáo của em”, chúng ta có
thể có đề bài: “Những ngày đầu tiên vào lớp 1, cô Trang
là người dạy dỗ, uốn nắn em từng nét chữ. Năm nay, em
gái của em chuẩn bị đi học TH. Hãy giới thiệu cô Trang
với em gái mình để em tự tin đến trường”.
Với đề bài được cá thể hóa, HS đã đặt mình vào tình
huống giao tiếp cụ thể (tự trải nghiệm), nhờ đó tự tạo
được hứng thú và cảm xúc.
GV cũng cần xác định phương tiện dùng để trải
nghiệm gián tiếp trong lớp học để xác định mục tiêu,
cách thức và sản phẩm trải nghiệm. Chẳng hạn, GV
dùng bài văn mẫu để thực hiện trải nghiệm trong lớp
học. Trước hết, GV cần xác định các tiêu chí chọn văn
mẫu, chọn được bài có chất lượng, phù hợp mục tiêu
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm
trải nghiệm. Tiếp đến, GV tổ chức phân tích bài văn
Cần xác định việc trải nghiệm diễn ra như thế nào
mẫu đó để HS thấy được tác giả quan sát như thế nào
(trong lớp/ngoài lớp; trực tiếp/gián tiếp) để hướng dẫn
(dùng các giác quan gì, phân chia đối tượng quan sát ra
HS quan sát, trải nghiệm.
sao, chú ý những gì đặc sắc, cách liên tưởng, tưởng
Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm trực tiếp, ngoài lớp
tượng ra sao...); tác giả dùng ngôn ngữ tả như thế nào
học, GV cần dựa vào hồ sơ đã thiết kế (kế hoạch tổng
(dùng từ ngữ, câu văn, đoạn văn,…). Phân tích bài văn
thể, kế hoạch cụ thể, các biểu mẫu) để triển khai từng
mẫu là quá trình tổ chức cho HS học hỏi cách trải
hoạt động. Kế hoạch tổng thể giúp GV hình dung toàn
nghiệm của tác giả bài văn.
bộ tiến trình trải nghiệm: tên, chủ đề, các môn tích hợp,
Trong quá trình trải nghiệm, dù trực tiếp hay gián
mục tiêu, các nội dung trải nghiệm (hoạt động, thời gian,
tiếp;
trong lớp học hay ngoài lớp học, GV cũng cần rèn
địa điểm, người phụ trách, các thiết bị, phương tiện hỗ
trợ,..). Kế hoạch cụ thể giúp GV hình dung các mục tiêu kĩ năng quan sát cho HS. HS cần biết phân chia đối tượng
cụ thể của từng hoạt động (của GV, của HS), dự kiến sản quan sát, biết chọn chi tiết tiêu biểu để quan sát, biết dùng
phẩm, tiêu chí đánh giá,…; Các biểu mẫu định hướng các giác quan để quan sát, biết lưu trữ kết quả quan sát…
cho HS khi trải nghiệm (để quan sát, để ghi chép,…) giúp GV cần hướng dẫn HS cách quan sát và lưu trữ kết quả
GV thống kê, nhận xét các kết quả trải nghiệm của HS quan sát bằng các sơ đồ tư duy.
Đây là một sơ đồ tư duy hướng dẫn HS quan sát cây
và giúp HS vận dụng kết quả trải nghiệm vào bài văn. Ví
dụ một trích đoạn trong kế hoạch cụ thể [6; tr 105]:
bóng mát [8; tr 20]:
Bảng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động trải nghiệm “CỘI NGUỒN HẠNH PHÚC” của khối lớp 5
tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất - thị trấn Long Hải,
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trích)
STT

3

Thời gian

Mục tiêu

Hoạt động
của GV

8:10 - 8:30

Xác định
được đối
tượng, địa
điểm, thời
gian, mục
đích quan sát.

Phát sổ tay
“Cội nguồn
hạnh phúc”

Hoạt động
của HS
Thực hiện
hoạt động 1:
“Chúng mình
cùng đến
thăm các
chú!”
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Kết quả của trải nghiệm không chỉ là kết quả quan
sát, tích lũy vốn sống, vốn ngôn ngữ mà là việc vận dụng
những gì đã trải nghiệm vào bài văn miêu tả. Vì vậy, GV
cần có hệ thống bài tập vận dụng những kết quả trải
nghiệm vào bài văn của HS.
3. Kết luận
Tạo lập văn bản/ngôn bản là tạo lập đơn vị cao nhất
của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Tạo lập văn bản
miêu tả là một hoạt động sản sinh ngôn ngữ có tính sáng
tạo cao vì kết quả của hoạt động này tạo ra là các văn bản
nghệ thuật. HS TH đang gặp nhiều khó khăn khi viết văn
miêu tả do thiếu vốn sống, vốn ngôn ngữ, thiếu cảm xúc.
Để khắc phục khó khăn này, tổ chức hoạt động trải
nghiệm cho HS một cách khoa học, có chất lượng là con
đường phù hợp.
Các đề xuất về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm
trong DH viết văn miêu tả cho HS TH trong bài viết hi
vọng sẽ là những gợi ý tích cực nhằm giúp GV phát triển
năng lực DH môn TV đáp ứng mục tiêu Chương trình
giáo dục phổ thông tổng thể 2018 và mục tiêu Chương
trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018.
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