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L Ờ I  N Ó I  Đ Ầ U
Nhằm giúp cho các giáo viên tiểu học hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chương trình 
giáo dục phổ thông môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức ban hành theo Thông tư số 32/2018/
TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và  
tổ chức thực hiện dạy học hiệu quả các môn học này theo sách giáo khoa mới Toán 1, 
Tiếng Việt 1, Đạo đức 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn Tài liệu 
tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Toán, Tiếng Việt,  
Đạo đức 1 (Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong Giáo dục).
Cuốn tài liệu gồm 3 môn học, mỗi môn có cấu trúc 3 phần:
Phần một: Hướng dẫn chung. Nội dung phần này tập trung giới thiệu về sách giáo khoa 
môn Toán 1/ Tiếng Việt 1/ Đạo đức 1; về cấu trúc sách và cấu trúc bài học trong sách 
giáo khoa Toán 1/ Tiếng Việt 1/ Đạo đức 1; về phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động; 
về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; về khai thác thiết bị và học liệu trong dạy học cũng 
như cách khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam trong dạy học từng môn.
Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số dạng bài/ tổ chức hoạt động. Nội dung 
phần này chủ yếu gợi ý, hướng dẫn cho giáo viên cách tổ chức dạy học một số dạng bài 
cơ bản trong sách giáo khoa Toán 1/ Tiếng Việt 1/ Đạo đức 1. 
Phần ba: Các nội dung khác. Nội dung phần này chú trọng giới thiệu và hướng dẫn cho 
giáo viên cách sử dụng hiệu quả sách giáo viên và các sách bổ trợ, sách tham khảo môn 
Toán/ Tiếng Việt/ Đạo đức.
Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Toán, Tiếng 
Việt, Đạo đức 1 được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới và trên cơ sở 
kế thừa, phát triển những thành tựu đổi mới về phương pháp và hình thức tổ chức dạy 
học theo định hướng phát triển năng lực. Do đó, các tác giả hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu 
ích, thiết thực cho các giáo viên tiểu học khi triển khai đồng bộ, đại trà chương trình và 
sách giáo khoa mới. Đồng thời tài liệu cũng được biên soạn theo hướng mở nhằm giúp 
giáo viên có thể chủ động, linh hoạt trong tổ chức dạy học để phù hợp với điều kiện của 
các địa phương và năng lực thực tế của học sinh trên mọi vùng miền đất nước. 
Các tác giả rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý thầy cô giáo và độc giả để tài liệu 
được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau. 
Trân trọng cảm ơn!

CÁC TÁC GIẢ
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1. GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA MÔN TOÁN 1

1.1. Quan điểm biên soạn sách giáo khoa Toán 1

Tập thể tác giả sách giáo khoa Toán 1 - Bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong Giáo 
dục” quán triệt các quan điểm dưới đây trong quá trình biên soạn:

• Bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018.

•  Bám sát các tiêu chuẩn sách giáo khoa mới ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/
TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

• Vấn đề tích hợp được thể hiện trong từng chủ đề:

–  Tích hợp nội môn: giữa mạch Số và phép tính với Hình học và đo lường, Hoạt động 
trải nghiệm toán học.

–  Tích hợp liên môn: giữa môn Toán với các môn Tiếng Việt, Khoa học, Giáo dục môi 
trường, Giáo dục an toàn giao thông, Giáo dục STEM, công nghệ 4.0,…

•  Nội dung các bài học đảm bảo tính khả thi khi giáo viên tổ chức dạy học ở các vùng 
miền trên cả nước (đảm bảo tính vừa sức đối với những vùng khó khăn nhất).

•  Tạo điều kiện cho giáo viên có nhiều sự lựa chọn khi tổ chức dạy học, có không gian 
mở, sáng tạo khi lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học.

• Đại diện các dân tộc, các vùng miền đều tìm thấy hình ảnh của mình trong bộ sách.
• Hình ảnh minh hoạ bắt mắt, phù hợp với tâm sinh lí của học sinh lứa tuổi tiểu học.

1.2. Những điểm mới của sách giáo khoa Toán 1

•  Các số đến 10 được hình thành theo từng nhóm ba số: (1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9), 0 và 10. 
Sự lựa chọn này có ưu điểm:

–  Mỗi kĩ năng (đọc, viết, đếm, so sánh, tách số) học sinh được tập trung rèn luyện trong 
1 tiết. Như vậy học sinh sẽ có kĩ năng thành thục.

HƯỚNG DẪN CHUNG

PHẦN THỨ NHẤT
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–  Nếu dạy từng số thì trong mỗi tiết, học sinh phải trải nghiệm với tất cả các kĩ năng trên, 
do vậy hiệu quả sẽ hạn chế và dễ gây nhàm chán vì các hoạt động lặp đi lặp lại.

Chẳng hạn, nhóm các số (7, 8, 9) được thiết kế như sau:

+  Tiết 1: Rèn kĩ năng nhận dạng, đọc, viết các số 7, 8, 9.

+  Tiết 2: Rèn kĩ năng đếm đến 9.

+  Tiết 3: Rèn kĩ năng so sánh các số trong phạm vi 9.

Số 0, số 10 và kĩ năng tách các số từ 2 đến 10 được rèn trong các tiết riêng.

•  Hình thành các số có hai chữ số, hình thành các bảng cộng và phép cộng không nhớ 
trong phạm vi 100 đều sử dụng nhất quán:

– Kĩ thuật hình thành đều dùng phép đếm thêm (có kết hợp phép gộp).

– Chất liệu là que tính.

Cách làm này có ưu điểm:

–  Học sinh được hoạt động trải nghiệm thao tác trên vật thật (là que tính) để khám phá 
kiến thức mới.

–  Vật liệu (là que tính) dễ kiếm, nên đảm bảo tính khả thi ngay cả ở những vùng khó 
khăn nhất.

• Dạy các bảng cộng theo cấu trúc của các bảng nhân. Chẳng hạn:

– �Bảng cộng 5 trong phạm vi 10 sách giáo khoa trình bày: 5 + 1 = 6; 5 + 2 = 7; 5 + 3 = 8; 
5 + 4 = 9; 5 + 5 = 10.

– Thay cho Bảng cộng trong phạm vi 5: 1 + 4 = 5; 2 + 3 = 5; …

Cách dạy này có ưu điểm: 

– Thống nhất với cách dạy bảng nhân ở các lớp trên.

– Học sinh dễ thuộc bảng cộng.

–  Tiện lợi trong thực hành tính toán (khi thực hành tính toán, học sinh cần nhớ 5 + 4 
bằng mấy chứ không cần nhớ 5 cộng với mấy bằng 9).

• Các số có hai chữ số được trình bày gọn trong 3 tiết:

– Các số tròn chục.

– Đọc, viết, cấu tạo các số có hàng đơn vị khác 1, 4, 5.

– Đọc, viết, cấu tạo các số có hàng đơn vị bằng 1, 4 hoặc 5. 

•  Các hoạt động trải nghiệm toán học được thiết kế thành 4 chủ đề thực hiện trong 4 tiết 
học: đáp ứng yêu cầu thể hiện một trong những điểm mới trong Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018.
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•  Bằng hình ảnh, sách giáo khoa giới thiệu một số hình thức tổ chức dạy học (trò chơi 
“Xì điện”, “Ném bóng”, “Tiếp sức”,…) nhằm tăng cường tính tích cực của học sinh trong 
học tập để giáo viên tham khảo (mà không áp đặt).

•  �Hệ thống các bài toán mở (bài toán có nhiều cách giải, nhiều đáp án) tạo cơ hội cho học 
sinh phát huy tính sáng tạo, phát triển tư duy toán học. Đáp ứng yêu cầu dạy học phân 
hoá theo đối tượng học sinh.

•  Hệ thống các bài lắp ghép hình đều xuất phát từ bộ hình mẫu trong bộ đồ dùng dạy 
học môn Toán. Vì vậy, học sinh được hoạt động trải nghiệm thao tác trên các vật thật 
để giải các bài tập dạng này.

• Cuối mỗi tiết học, chúng tôi sử dụng LOGO “Em học xong bài này” nhằm giúp:

– Giáo viên xác định đúng mục tiêu bài học.

– Học sinh có thể tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của mình sau bài học.

–  Phụ huynh học sinh biết yêu cầu cần đạt của bài học để có thể hỗ trợ con em mình 
trong học tập.

2. CẤU TRÚC SÁCH GIÁO KHOA VÀ CẤU TRÚC CHỦ ĐỀ, BÀI HỌC 
MÔN TOÁN 1

2.1. Cấu trúc sách giáo khoa Toán 1

Bộ sách giáo khoa Toán 1 gồm hai tập, phân chia thành 5 chủ đề:
Chủ đề 1. Các số đến 10.
Chủ đề 2. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.
Chủ đề 3. Số và phép tính trong phạm vi 20.
Chủ đề 4. Các số trong phạm vi 100.
Chủ đề 5. Phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100.
Mạch Hình học và Đo lường được tích hợp trong 5 chủ đề nói trên. 
 Ngoài ra trong bộ sách còn có các Hoạt động trải nghiệm toán học.

2.2. Cấu trúc chủ đề, bài học

Mỗi chủ đề được phân chia thành các bài học. Mỗi bài thực hiện trong 1 –  2 tiết  
(1 tiết lí thuyết + 1 tiết luyện tập), trong đó:

Chủ đề 1: Gồm 17 tiết trình bày các nội dung: 

– Nhận biết vị trí, định hướng trong không gian (trên – dưới; bên phải –  bên trái; trước 
– sau, ở giữa). 

–  Biểu tượng các hình (hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn, khối hộp 
chữ nhật và khối lập phương).
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– Nhận dạng, đọc và viết các số từ 0 đến 10.
– Đếm đến 10.
– So sánh các số trong phạm vi 10.
– Tách số (từ 2 đến 10).
Chủ đề 2: Gồm 36 tiết, trình bày các nội dung:
– Hình thành phép cộng (ý nghĩa của phép cộng, đọc, viết phép tính cộng).
– Các bảng cộng (từ 1 đến 9 trong phạm vi 10).
– Các bảng trừ (trong phạm vi từ 4 đến 10).
Chủ đề 3: Gồm 12 tiết, trình bày các nội dung:
– Các số từ 11 đến 20 (nhận dạng, đọc, viết và cấu tạo mỗi số).
–  Phép cộng không nhớ trong phạm vi 20 (cách đặt tính, quy tắc cộng và thực hành kĩ 

năng cộng,…).
–  Phép trừ không nhớ trong phạm vi 20 (cách đặt tính, quy tắc trừ và thực hành kĩ năng 

trừ,...).
– Độ dài – đo độ dài – đơn vị đo độ dài.
– Bài toán giải bằng một phép tính cộng.
– Bài toán giải bằng một phép tính trừ.
– Các chủ đề về Hoạt động trải nghiệm toán học: 

+�Em khám phá các nhóm vật.
+�Tìm hiểu lớp em.

Chủ đề 4: Gồm 15 tiết, trình bày các nội dung:
– Các số từ 21 đến 100 (nhận dạng, đọc, viết, cấu tạo mỗi số).
– So sánh các số có hai chữ số.
– Đọc giờ đúng trên đồng hồ và các ngày trong tuần lễ.
– Chủ đề về Trải nghiệm toán học:

+�Em đo độ dài.
(Một số thay đổi về cách viết các số đo đại lượng so với sách giáo khoa hiện hành là: giữa số 
đo và đơn vị đo có 1 dấu cách (không viết liền) chẳng hạn: 15 cm thay cho 15cm!)

Chủ đề 5: Gồm 20 tiết, trình bày các nội dung:
– Phép cộng không nhớ trong phạm vi 100 (cách đặt tính, quy tắc cộng và thực hành kĩ 
năng cộng,…).
–  Phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 (cách đặt tính, quy tắc trừ và thực hành kĩ năng 

trừ,…).
– Chủ đề về Trải nghiệm toán học:

+�Khám phá ngôi trường em học.
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– Ôn tập cuối năm.
Tổng cộng có 100 tiết, 5 tiết còn lại dành 2 tiết kiểm tra cuối học kì và 3 tiết dự phòng 
các ngày nghỉ lễ, nghỉ do thiên tai. Nếu các ngày nghỉ trên không trùng vào các tiết học 
Toán thì giáo viên chủ động thiết kế nội dung cho 3 tiết này (ôn tập hoặc sinh hoạt câu 
lạc bộ Toán học).

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
*  Dạy học môn Toán lớp 1 theo bộ sách giáo khoa “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo 

dục” giáo viên cần phát huy, khai thác các phương pháp, kĩ thuật dạy học đã được tập 
huấn qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên.

Ngoài ra, với đối tượng là học sinh lớp 1, khi dạy học cần lưu ý:
–  Vốn từ và chữ viết các em còn hạn chế. Vì vậy cần tận dụng ngôn ngữ hình ảnh để hỗ 

trợ bài giảng, truyền tải kiến thức cho học sinh.
–  Cần sự hỗ trợ của giáo viên để học sinh hiểu nhiệm vụ cần thực hiện và cách thực hiện 

yêu cầu bài học trong các tiết học đầu năm.
– Tạo không khí nhẹ nhàng “học mà chơi, chơi mà học” để gây hứng thú cho học sinh.
–  Khi thiết kế nội dung các bài học, các tác giả đã tạo điều kiện tối đa cho học sinh có cơ 

hội hoạt động, trải nghiệm để khám phá, chiếm lĩnh kiến thức mới hoặc hình thành, 
phát triển các kĩ năng toán học. Vì vậy giáo viên cần khai thác đặc điểm này để tiết học 
sinh động, hiệu quả. 

–  Các tác giả không áp đặt các hình thức tổ chức dạy học trong sách giáo viên, nhưng có 
gợi ý một số hình thức tổ chức dạy học có thể vận dụng để giáo viên tham khảo.

*  Các bài học được hình thành theo ba loại: tiết lí thuyết (dạy kiến thức mới), tiết luyện 
tập và tiết ôn tập hoặc luyện tập chung (sau mỗi chủ đề hoặc cuối mỗi học kì).

3.1. Các tiết lí thuyết 

Thường được trình bày theo trình tự: hoạt động hình thành kiến thức mới, hoạt động 
thực hành củng cố kiến thức mới và rèn kĩ năng tính toán. Các kĩ năng về hình học và 
đo lường, các tình huống vận dụng toán học được tích hợp trong các hoạt động thực 
hành – luyện tập.

Ví dụ minh hoạ:

TIẾT 49

Bảng trừ trong phạm vi 10
1. Hoạt động hình thành kiến thức mới

Thông qua hoạt động trải nghiệm “thao tác trên các que tính”, giáo viên giúp học sinh 
từng bước hình thành các phép tính trong bảng trừ phạm vi 10.
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2. Thực hành – luyện tập các kĩ năng tính toán với các phép trừ trong phạm vi 10

Thông qua các bài tập, học sinh được luyện tập các kĩ năng tính toán mức độ nâng 
cao dần:
– Thuộc bảng trừ để tìm kết quả các phép trừ; 
– Vận dụng bảng trừ trong phạm vi 10 để tìm thành phần chưa biết trong phép trừ.

3. Kĩ năng nhận dạng hình (được tích hợp)

Thông qua bài tập về nhận dạng khối lập phương, học sinh được củng cố kĩ năng 
đếm hình hình học.  

4. Vận dụng bảng trừ vào thực tiễn

Chọn tình huống “học sinh lấy cam từ rổ”, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức về 
bảng trừ trong phạm vi 10 để nêu bài toán và viết phép trừ tương ứng mô tả tình 
huống đó.  

3.2. Các tiết luyện tập 

Thường được trình bày theo trình tự: rèn luyện và củng cố các kĩ năng tính toán; các kĩ 
năng về hình học và đo lường. Các tình huống vận dụng toán học được tích hợp trong 
các hoạt động thực hành – luyện tập.

Ví dụ minh hoạ: 

TIẾT 84

Luyện tập (về phép trừ không nhớ trong phạm vi 100)

1. Luyện tập, rèn kĩ năng trừ không nhớ trong phạm vi 100

Thông qua các bài tập, học sinh được luyện tập các kĩ năng tính toán mức độ nâng cao 
dần:

– Củng cố kĩ năng đặt tính trừ theo cột dọc; 

– Kĩ năng đặt tính rồi tính kết quả của phép trừ không nhớ.

2. Kĩ năng về hình học, đo lường được tích hợp 

Thông qua:

–  Bài tập cộng, trừ các số đo độ dài với đơn vị là xăng-ti-mét, học sinh được tích 
hợp đồng thời rèn các kĩ năng về đo lường với kĩ năng thực hành phép cộng và 
trừ không nhớ trong phạm vi 100.

–  Bài tập về nêu tên các đồ vật có hình dạng khối hộp chữ nhật và khối lập phương, 
học sinh được củng cố kĩ năng vận dụng hiểu biết về hình học trong cuộc sống.
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3. Kĩ năng đo lường 

Thông qua bài tập về ước lượng độ dài bước chân với đơn vị đo là xăng-ti-mét, học 
sinh được củng cố về kĩ năng sử dụng đơn vị đo độ dài (cm) kết hợp với ước lượng 
bằng mắt và kiểm nghiệm bằng đo thực tế.

3.3. Các tiết luyện tập chung, ôn tập 

(bao gồm ôn tập sau một chủ đề và ôn tập cuối mỗi học kì).

Tiết ôn tập sau một chủ đề thường được trình bày hệ thống bài tập giúp học sinh luyện 
tập, củng cố từng kiến thức và kĩ năng cần đạt của chủ đề đó tích hợp với các kĩ năng 
hình học và đo lường. Đồng thời đưa ra tình huống để học sinh huy động tổng hợp các 
kiến thức và kĩ năng tích luỹ được trong chủ đề giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực 
tiễn cuộc sống.

Ví dụ minh hoạ:

TIẾT 88

Luyện tập chung (về phép cộng và phép trừ không nhớ trong phạm vi 100)

1. Luyện tập, rèn kĩ năng cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100

Thông qua các bài tập, học sinh được luyện tập các kĩ năng tính toán mức độ nâng 
cao dần:

–  Củng cố kĩ năng cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 100; 

– Kĩ năng đặt tính rồi tính kết quả của phép cộng và phép trừ không nhớ.

2. Kĩ năng hình học, đo lường được tích hợp

Thông qua:

–  Bài tập cộng, trừ các số đo độ dài với đơn vị là xăng-ti-mét (cm), học sinh được 
tích hợp đồng thời rèn các kĩ năng về đo lường với kĩ năng thực hành phép cộng 
và trừ không nhớ trong phạm vi 100, kĩ năng tính giá trị của dãy tính.

–  Bài tập về lắp ghép các khối hộp chữ nhật và khối lập phương, học sinh được 
củng cố kĩ năng lắp ghép hình trong không gian.

3. Kĩ năng vận dụng giải quyết vấn đề

Thông qua bài tập về giải toán với một phép tính cộng hoặc trừ, học sinh được 
củng cố khả năng vận dụng kĩ năng cộng, trừ không nhớ để xử lí tình huống, đồng 
thời tích hợp với hoạt động về giáo dục môi trường.
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3.4. Ôn tập cuối học kì 

Thường được thiết kế theo cách tổng hợp nội dung của từng chủ đề trong cả học kì, 
chẳng hạn: Số và cấu tạo số; So sánh số; Các phép tính; Hình học; Đo lường. Trong 
mỗi tiết loại này thường được trình bày hệ thống bài tập giúp học sinh luyện tập, củng 
cố từng kiến thức và kĩ năng cần đạt của chủ đề đó trong học kì. Đồng thời đưa ra tình 
huống để học sinh huy động tổng hợp các kiến thức và kĩ năng tích luỹ được trong chủ 
đề giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn cuộc sống.

Ví dụ minh hoạ:

TIẾT 51

Ôn tập về hình học (cuối học kì 1)

Mục tiêu của tiết ôn tập về hình học cuối học kì 1 là học sinh được tổng hợp rèn 
luyện và củng cố các kiến thức và kĩ năng hình học: nhận dạng hình, lắp ghép 
hình, vận dụng vào cuộc sống.

1. Luyện tập, rèn kĩ năng nhận dạng hình. Thông qua các bài tập, học sinh 
được luyện tập các kĩ năng tính toán mức độ nâng cao dần
– Đếm số lượng mỗi hình trong một khối hình; 
– Phân tích quy luật tích hợp với nhận dạng hình trong một dãy các hình.

2. Kĩ năng lắp ghép hình được củng cố theo mức độ tăng dần
Thông qua:
– Bài tập về lắp ghép các hình phẳng.
– Bài tập về lắp ghép hình khối trong không gian.

3. Kĩ năng vận dụng hiểu biết về hình học trong cuộc sống

Thông qua bài tập về nêu tên các đồ vật có cùng hình dạng với mỗi hình đã học (hình 
vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn, khối hộp chữ nhật và khối lập phương) 
học sinh được tạo cơ hội liên hệ kiến thức về hình học với thực tiễn cuộc sống. 

4. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

4.1. Kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất

Định hướng quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 là: chuyển từ dạy 
học theo hướng truyền tải nội dung sang dạy học theo hướng tiếp cận và phát triển năng 
lực của người học.
Vì vậy hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh cần tổ chức đánh giá năng lực 
và phẩm chất của học sinh. Đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh cần hướng tới 
các tiêu chí sau:
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 – Đánh giá những kiến thức học sinh tích luỹ được trong quá trình học tập.  
 –  Đánh giá những kĩ năng học sinh hình thành và phát triển được trong quá trình học tập.
 –  Đánh giá ý thức và khả năng vận dụng hiểu biết về toán học đã tích luỹ được trong quá 

trình học tập để xử lí các tình huống trong cuộc sống, xã hội.
Đánh giá bao gồm đánh giá thường xuyên (được tiến hành trong suốt quá trình dạy 
học và đánh giá định kì (đối với môn Toán lớp 1 được tiến hành cuối học kì 1 và cuối  
năm học).
Đề kiểm tra định kì môn Toán lớp 1 cần đảm bảo các yêu cầu sau đây:
Cấu trúc của đề gồm hai phần
1. Trắc nghiệm khách quan: chiếm khoảng 70% đề ;
2. Tự luận: chiếm khoảng 30% đề.

•  �Số lượng bài trong một đề: Khoảng 20 bài (mỗi phép tính được hiểu là 1 bài, mỗi câu 
trắc nghiệm được hiểu là 1 bài).

•  �Phân chia tỉ lệ theo hai mạch kiến thức: 

1. Mạch số và phép tính chiếm khoảng 80% đề.

2. Mạch hình học và đo lường chiếm khoảng 20% đề.

•  �Phân chia tỉ lệ theo 4 mức trong đánh giá năng lực:
Mức 1 (nhận biết): khoảng 3,5 điểm;
Mức 2 (thông hiểu): khoảng 3,5 điểm;
Mức 3 (vận dụng): khoảng 2 điểm;
Mức 4 (phản hồi và phát triển): khoảng 1 điểm.
Dưới đây là một số ví dụ minh hoạ.
(Giáo viên lưu ý: Khi soạn đề kiểm tra cần sử dụng font chữ, cỡ chữ giống như sách giáo khoa)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

Câu 1. (Mức 1) 1 điểm. Viết số:

a) 

b)  
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Câu 2. (Mức 1) 1 điểm

a) Số  ?

1 2 6 9

  
b)   

Câu 3. (Mức 2) 1 điểm <, >, =
 
?

2 + 4 . . .  9 – 2     3 + 6 . . .  10 – 1   3 + 5 . . .  7 – 4 

Câu 4. (Mức 2) 1 điểm 

a) Các số 9, 0, 5, 2 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:                                

 .........................................................................................................................................

b) Các số 1, 7, 3, 10 xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

 .........................................................................................................................................                    

Câu 5. (Mức 1) 1 điểm. Tính:

5 + 4 = ….   8 – 2 =….         10 – 5 = ….

Câu 6. (Mức 2) 1 điểm Số  ?

 

8 gồm ... và 4 10 gồm 7 và ... 9 gồm ... và ...

8

? 4

10

7 ?

9

? ?
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Hình vuông:             Hình chữ nhật:             Khối lập phương:  

Hình tam giác:               Khối hộp chữ nhật:  

Câu 7. (Mức 2) 1 điểm.

Cho dãy hình:

?

Khoanh vào hình thích hợp dưới đây thay cho dấu ? :

Câu 8. (Mức  3) 1 điểm <, >, =
 
?

  10 – 5 + 3 . . .  4 + 6               5 + 4 – 3 . . .  8 – 6 

Câu 9. (Mức 3) 1 điểm

a) Các số nằm giữa 4 và 9 là: ..…........................

b) Số lớn nhất nhỏ hơn 8 là: ...............................

Câu 10. (Mức 4) 1 điểm  

Em hãy nêu ba vật nhìn thấy theo nhóm 4 (chẳng hạn con chó có 4 chân):

 .........................................................................................................................................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

Câu 1. (Mức 1) 1 điểm. Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ trống:

Viết là Đọc là
Số có

Chục Đơn vị
38 3 8

Bốn mươi tư
7 1

95
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Câu 2. (Mức 1) (1 điểm).  Tính:

30 + 70 = …..     12 + 6 = ….     58 – 8 = …..

Câu 3. (Mức 1 + 2) (1 điểm). 

a) Mỗi tuần có … ngày. Các ngày trong tuần là  .......................................................

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

b) Hôm nay là thứ……….., ngày mai là thứ………, hôm qua là thứ  ...................

 .........................................................................................................................................

Câu 4. (Mức 2) (1 điểm)

Các số 49, 18, 45, 75 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là .............................................

Câu 5. (Mức 1) (1 điểm). Đặt tính rồi tính:

52 + 46  78 – 35          7 + 31 

…………  ………..        ………..

…………  ………..        ………..

…………  ………..        ………..

Câu 6. (Mức 2) (1 điểm). Tính: 

31 + 24 – 43 = ……………………= ……….

90 – 50 + 38 = ……………………= ……….

Câu 7. (Mức 2 + 4) (1 điểm). Em hãy kể tên:

a) Ba đồ vật có dạng hình chữ nhật.

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

b) Ba đồ vật có dạng hình tròn.

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................
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Câu 8. (Mức 3) 1 điểm. Nối theo mẫu:

70 – 20  < 
 
< 40 + 42                            64 + 35 > 

 
> 90 – 20 

                              
52

     
60

     
80

     
95

78 – 38 < 
 
< 20 + 50  

Câu 9. (Mức 3) 1 điểm 

a) Các số tròn chục nằm giữa 20 và 80 là: .................................................................

c) Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là........... Số nhỏ nhất có hai chữ số giống      
    nhau là  .......................................................................................................................

Câu 10. (Mức 4) 1 điểm. Viết phép tính, nêu câu trả lời:  

a) Cuộn vải hoa sau khi cắt bán 30 m thì còn lại 45 m. Hỏi lúc đầu cuộn vải dài 
bao nhiêu mét?

(m)

Trả lời: Lúc đầu cuộn vải dài …….. m.

b) Đầu tháng chú Tư trồng thêm 20 cây xoài, đến nay vườn nhà chú có tất cả 98 
cây xoài. Hỏi trước khi trồng thêm, vườn nhà chú Tư có bao nhiêu cây xoài? 

(cây)

Trả lời: Trước khi trồng thêm vườn nhà chú Tư có …….. cây xoài.

4.2. Một số gợi ý về hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực trong 
môn Toán 

Việc đánh giá thường xuyên ta có thể tiến hành đồng thời trong các hoạt động dạy học, 
chẳng hạn, 

 * Khi dạy học số và phép tính:

Khi dạy các số đến 10, phép cộng không nhớ trong phạm vi 100 ta có thể cho học sinh 
vận dụng phép đếm và so sánh các số trong phạm vi 10 để xử lí các tình huống gặp trong 
cuộc sống gia đình và cộng đồng, chẳng hạn: 
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•  �Em tìm hiểu rồi trả lời các câu hỏi sau:

a) Nhà em có tất cả mấy phòng? Trong đó có mấy phòng ngủ? Kể tên các phòng còn lại.

b) Nhà em có mấy cửa đi? Mấy cửa sổ? Mỗi cửa đi có mấy cánh cửa và mỗi cửa sổ có 
mấy cánh cửa?

c) Trên bàn uống nước có mấy cái ấm và mấy cái chén uống nước? Em hãy kể tên những 
người thường ngồi uống nước sau bữa ăn tối.

•  �Em tìm hiểu rồi điền chữ hoặc số vào chỗ trống:

a) Mỗi bàn tay có …… ngón tay. Mỗi bàn chân có …... ngón chân. Mỗi người có số ngón 
tay ....... số ngón chân.

b) Mỗi con thỏ có ...... cái chân, ……. cái tai và ....... cái đuôi. Số tai ………….......... số 
chân và ……………….. số đuôi.

•  �Em hãy điền số thích hợp vào chỗ trống:

Cô chủ nhiệm có ba chục bông hoa. Cô giao cho bạn lớp trưởng cắm vào hai lọ, sao cho 
số bông hoa trong mỗi lọ là số tròn chục.

Vậy lọ thứ nhất có .… bông và lọ thứ hai có ….. bông.

*  Khi dạy học hình học:

•  �Em hãy kể tên:

a) Hai đồ vật có dạng hình vuông;

b) Ba đồ vật có dạng hình tròn;

c) Hai đồ vật có dạng hình tam giác;

d) Bốn đồ vật có dạng hình chữ nhật;

e) Hai đồ vật có dạng khối lập phương;

g) Hai đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật.

•  �Cho 8 mảnh gỗ hình tam giác giống nhau:

Hãy ghép 8 mảnh gỗ đó để được một mặt bàn hình vuông.
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*  Khi dạy học đại lượng

Khi dạy “Tuần lễ”, xem giờ trên đồng hồ ta có thể cho học sinh vận dụng để xử lí các tình 
huống trong cuộc sống:

•  �Em tìm hiểu rồi điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ trống:

a) Hằng tuần, các cô chú công nhân thường đi làm vào các ngày.........................................

......................................................................................................... và được nghỉ vào các ngày 

.........................................................................................................................................................

b) Hằng ngày, lớp em vào học từ ……. giờ, bố em làm việc từ ……… giờ. Bố em làm việc 

……………. so với giờ vào học của lớp em.

5. HƯỚNG DẪN KHAI THÁC, SỬ DỤNG NGUỒN TÀI NGUYÊN 
SÁCH VÀ CÁC HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 
VIỆT NAM
Để hỗ trợ cho giáo viên, học sinh trong dạy – học toán, chúng tôi thiết kế website sach-
thietbigiaoduc.vn.  Website này giúp:

Giáo viên: Có thể tham khảo những thông tin mới nhất được cập nhật liên quan đến dạy 
học ở Tiểu học. Có thể truy cập nguồn tài nguyên phục vụ các bài giảng và có cơ hội kết 
nối trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với các tác giả sách giáo khoa và các 
chuyên gia giáo dục.

Học sinh: Có thể đọc tham khảo các tài liệu mình quan tâm. Có thể kết nối trực tuyến 
với các tác giả sách giáo khoa, sách tham khảo và cộng đồng để nhận được sự giải đáp 
thắc mắc của mình trong học tập.

Phụ huynh: Thông qua website nắm được những tài liệu cần thiết cho việc học của con 
em mình. Có thể kết nối trực tuyến với các tác giả và cộng đồng để tự tin trong việc hỗ 
trợ, giúp đỡ và quản lí việc học tập của con em mình.

Để khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của Nhà xuất 
bản Giáo dục Việt Nam, mỗi giáo viên hoặc mỗi em học sinh cần có một thiết bị có thể 
truy cập vào Internet (mạng), như: máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông 
minh,... và làm theo các bước như sau:

Bước một: Truy cập vào một trong các trình duyệt Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer,...
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Bước hai: Gõ sachthietbigiaoduc.vn, sau đó nhấn enter

Bước ba: 

Đối với học sinh, phụ huynh: Nhấp chuột vào phần “HỖ TRỢ HỌC SINH, PHỤ HUYNH”

Khi đó phía trên màn hình hiển thị như dưới đây, lần lượt thực hiện các thao tác: Vào 
Sách giáo khoa\ Sách học sinh\ Tiểu học\  Môn Toán.
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Màn hình sẽ hiển thị ra hai cuốn: Sách giáo khoa Toán 1 – Tập một và Sách giáo khoa 
Toán 1 – Tập hai. 

Trong mỗi mục Sách giáo khoa sẽ có các hình ảnh được chia theo các tiết tương ứng với 
các tiết trong bài học. 

Mỗi giáo viên hoặc mỗi học sinh có thể tải hình ảnh đó về để thuận tiện cho việc học tập 
và vận dụng.

Đối với giáo viên: Nhấp chuột vào “HỖ TRỢ GIÁO VIÊN” 

Khi đó phía trên màn hình hiển thị, lần lượt thực hiện các thao tác: Vào Sách giáo khoa 
\ Sách giáo viên\ Tiểu học\ Môn Toán.
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Màn hình sẽ hiển thị ra cuốn Sách giáo viên, trong mục này sẽ có các hình ảnh ứng với 
từng tiết dạy giúp giáo viên thuận tiện trong việc biên soạn bài giảng của mình.

Bên cạnh việc cung cấp các hình ảnh cho từng tiết học, website còn có tính tương tác rất cao. 
Mỗi giáo viên hoặc mỗi học sinh có thể gửi những thắc mắc tới tác giả qua các hình thức: 
thư điện tử, gửi tin nhắn qua Zalo hoặc gửi câu hỏi trực tiếp vào trang fanpage của công ty.

Đặc biệt, trong mục “CHIA SẺ TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC” giáo viên cũng như học sinh 
có thể tìm kiếm các tài liệu tham khảo được nén dưới dạng văn bản hoặc audio (có hình 
ảnh hoặc âm thanh) để làm học liệu hỗ trợ dạy và học; các bài giảng mẫu để giáo viên có 
thể nắm bắt được tinh thần của bộ sách giáo khoa mới. Việc chia sẻ này có thể giúp giáo 
viên trao đổi được các phương pháp dạy học mới, cập nhật các xu hướng giáo dục trên thế 
giới để vận dụng phù hợp với hoàn cảnh và môi trường giáo dục của địa phương mình. 

Website được ra đời nhằm giúp đỡ tối đa giáo viên, phụ huynh học sinh cũng như các em 
học sinh có thể kết hợp các phương pháp học tập truyền thống và phương pháp học tập 
hiện đại (sử dụng công nghệ 4.0 trong học tập) để nâng cao hiệu quả dạy và học. Điều 
này vừa giúp các em học sinh hào hứng trong học tập vừa tạo sự liên kết chặt chẽ giữa 
giáo viên và học sinh.

6. KHAI THÁC THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU TRONG DẠY HỌC  
MÔN TOÁN 1

6.1. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các học liệu phục vụ việc dạy học  
môn Toán

Các học liệu phục vụ dạy học môn Toán bao gồm:
– Sách giáo khoa Toán 1
– Sách giáo viên Toán 1
– Vở thực hành Toán 1
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– Em tự học và đánh giá năng lực Toán 1
– Tài liệu hướng dẫn đánh giá môn Toán 1
– Đồ dùng và thiết bị dạy học Toán 1.

6.2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học

Thiết bị thường sử dụng trong dạy học môn Toán lớp 1 gồm: 
– Máy trình chiếu (projector)
– Máy chiếu đa năng (máy chiếu ảnh báo)
– Kết nối Internet (wifi)
– Màn hình TV.

Cách khai thác sử dụng các thiết bị nêu trên các tác giả đã hướng dẫn khi thiết kế bài học 
trong sách giáo viên.

Đối với những vùng khó khăn, không được trang bị các thiết bị nêu trên, giáo viên có thể 
tổ chức bài học như đã gợi ý.  

7.  MỘT SỐ LƯU Ý LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO  
THÔNG TƯ SỐ 3866/BGDĐT-GDTH

Thông tư số 3866/BGDĐT-GDTH nhấn mạnh mấy vấn đề:

•  �Hiệu trưởng chủ động xây dựng chương trình nhà trường phù hợp với chủ trương 
“Một chương trình, nhiều sách giáo khoa”:

–  Sau khi đã lựa chọn bộ sách giáo khoa dùng trong trường mình, hiệu trưởng cần chỉ 
đạo xây dựng kế hoạch dạy học theo bộ sách giáo khoa đó.

–  Lựa chọn nội dung “Giáo dục địa phương” phù hợp với trường mình để đưa vào nội 
dung và kế hoạch hoạt động của nhà trường.

–  Kế hoạch giáo dục buổi 2/ngày được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt. Thông tư 
không quy định nội dung và thời lượng dành cho các hoạt động trong buổi 2/ngày. Vì 
vậy, dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Hội đồng sư phạm cần chủ động xây dựng kế 
hoạch dạy học buổi 2/ngày phù hợp với thực tế của địa phương mình.

•  Giáo viên cần bàn bạc thống nhất triển khai kế hoạch dạy học trong tổ chuyên môn 
đảm bảo thiết thực và hiệu quả.
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1.  MỘT SỐ DẠNG BÀI TIÊU BIỂU TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN 1
Cách phân chia các dạng bài trong dạy học môn Toán lớp 1 tuỳ thuộc vào cách tiếp cận. 
Chẳng hạn:

Dựa theo cấu trúc chương trình, ta có thể phân chia thành:

– Các bài dạy về số và so sánh số.

– Các bài dạy về phép tính.

– Các bài dạy về đo lường.

– Các bài dạy về hình học.

– Các bài dạy về vận dụng giải quyết vấn đề (giải toán có lời văn);

– Các bài dạy về hoạt động trải nghiệm toán học.

Dựa theo yêu cầu cần đạt, ta có thể phân chia như sau:

– Các tiết dạy kiến thức mới (dạy lí thuyết);

– Các tiết dạy thực hành –  luyện tập;

– Các tiết dạy thực hành ngoài lớp học;

– Các tiết dạy luyện tập chung (ôn tập sau một chủ đề);

– Các tiết dạy ôn tập cuối học kì;

– Các tiết dạy hoạt động trải nghiệm toán học.

GỢI Ý, HƯỚNG DẪN  
TỔ CHỨC DẠY HỌC 
MỘT SỐ DẠNG BÀI

PHẦN THỨ HAI
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2. HƯỚNG DẪN DẠY HỌC THEO TỪNG DẠNG BÀI CỤ THỂ
Dưới đây chúng tôi xin chia sẻ một vài gợi ý khi tổ chức dạy học một số dạng bài nói trên:

2.1. Các bài dạy học về số và so sánh số

Mục tiêu chung khi tổ chức dạy học các tiết này là giúp học sinh:

– Nhận dạng, đọc, viết được các số (từ 0 đến 100);

– Đếm được thành thạo các số trong phạm vi của bài học;

– So sánh được các số trong phạm vi bài học;

– Tách được các số theo yêu cầu;

– Vận dụng để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.

Trong một tiết dạy thường chỉ đề ra một hoặc một số trong các yêu cầu nói trên. Vì vậy 
giáo viên cần xác định tiết dạy cần đạt tới yêu cầu nào trong hệ thống các yêu cầu đó.

Đồ dùng dạy học:

Giáo viên cần căn cứ cụ thể vào thực tế của trường, lớp mình sẽ dạy để lựa chọn đồ dùng 
dạy học cho phù hợp. Nếu có điều kiện thì lựa chọn các đồ dùng, thiết bị với ứng dụng 
của công nghệ thông tin để tổ chức dạy học. Nếu không có điều kiện thì tổ chức dạy học 
với sách giáo khoa, vở thực hành Toán, que tính và bộ đồ dùng dạy học Toán 1 là đủ.

Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

• Nếu tổ chức dạy học với ứng dụng của công nghệ thông tin:

–  Giáo viên sử dụng các slide trình chiếu để hình thành kiến thức mới như hướng dẫn 
trong sách giáo viên.

–  Giáo viên sử dụng máy chiếu để học sinh đọc, phân tích yêu cầu của bài tập trên  
màn hình.

– Cho học sinh làm bài vào vở thực hành Toán hoặc thao tác trên đồ dùng học tập.

–  Giáo viên chiếu bài làm của học sinh lên màn hình. Học sinh nhận xét và chữa bài. 
Giáo viên chiếu đáp án lên màn hình.

– Cho học sinh đổi vở kiểm tra chéo.

–  Đối với hoạt động củng cố: Giáo viên thiết kế một video clip dưới dạng một trò chơi 
như gợi ý trong sách giáo viên để củng cố từng kiến thức, kĩ năng trong bài học.

• Nếu không có điều kiện sử dụng các thiết bị thông tin:

–  Cho học sinh quan sát trong sách giáo khoa rồi nêu nhận xét để hình thành kiến thức 
mới như hướng dẫn trong sách giáo viên.

–  Các hoạt động luyện tập cho học sinh quan sát sách giáo khoa thay cho thao tác chiếu 
slide lên màn hình và thực hiện nhiệm vụ như trên.
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–  Vấn đề đánh giá kết quả học tập của học sinh: Cho học sinh trả lời miệng hoặc giáo 
viên chọn một số vở của học sinh cho các bạn nhận xét thay cho chiếu vở lên màn hình. 

–  Đối với hoạt động củng cố: Giáo viên cho học sinh làm miệng như gợi ý trong sách 
giáo viên để củng cố từng kiến thức, kĩ năng trong bài học.

2.2. Các bài dạy học về phép tính

Mục tiêu chung khi tổ chức dạy học các tiết này là giúp học sinh:

–  Thuộc bảng cộng hoặc bảng trừ và vận dụng để tính toán và xử lí các tình huống trong 
cuộc sống (đối với chủ đề phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10).

–  Thực hiện được các phép cộng và trừ trong phạm vi 100 (bao gồm đặt tính, vận dụng 
quy tắc để tính).

–  Vận dụng kĩ năng thực hành cộng, trừ trong phạm vi 100 để xử lí các tình huống trong 
cuộc sống.

Đồ dùng dạy học:

Giáo viên cần căn cứ cụ thể vào thực tế của trường, lớp mình sẽ dạy để lựa chọn đồ dùng 
dạy học cho phù hợp. Nếu có điều kiện thì lựa chọn các đồ dùng, thiết bị với ứng dụng 
của công nghệ thông tin để tổ chức dạy học. Nếu không có điều kiện thì tổ chức dạy học 
với sách giáo khoa, vở thực hành  Toán, que tính và bộ đồ dùng dạy học Toán 1 là đủ.

Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

Các hoạt động Thực hành – luyện tập cần luyện cho học sinh thành thạo các kĩ năng: đặt 
tính; vận dụng quy tắc thực hành cộng, trừ để tính ra kết quả; vận dụng hiểu biết về phép 
tính để xử lí các tình huống trong cuộc sống.

Cách thức tiến hành tương tự dạng bài trên.

2.3. Các bài dạy học về đo lường

Nội dung phần đo lường lớp 1 gồm hai đại lượng: Độ dài và thời gian.

Mục tiêu dạy học đối với mỗi đại lượng này là:

– Học sinh biết biểu tượng về độ dài. 

–  Có khái niệm về đơn vị đo độ dài: theo đơn vị tự quy ước và đơn vị xăng-ti-mét, đo 
được độ dài các vật với các đơn vị nêu trên.

–  So sánh và tính toán được với các số đo độ dài. Vận dụng xử lí các tình huống trong 
cuộc sống. (Chú ý quy định mới về cách viết số đo độ dài).

– Biết tuần lễ có 7 ngày và nêu tên các ngày trong tuần.
– Đọc được giờ đúng trên đồng hồ và vận dụng vào cuộc sống.
Trong một tiết dạy thường chỉ đề ra một hoặc một số trong các yêu cầu nói trên. Vì vậy, 
giáo viên cần xác định tiết dạy cần đạt tới yêu cầu nào trong hệ thống các yêu cầu đó.
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Đồ dùng dạy học:

Nhìn chung các tiết dạy về đo lường học sinh cần được thao tác trên các vật thật để khám 
phá kiến thức mới và phát triển các kĩ năng về đo lường (đọc số liệu, thực hành đo lường, 
ước lượng và tính toán với các số liệu), vì vậy giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy 
học (như gợi ý trong sách giáo viên) cho các tiết học này.

2.4. Các bài dạy học về hình học

Nội dung phần hình học lớp 1 giới thiệu cho học sinh biểu tượng về các hình hình học: 
hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn, khối hộp chữ nhật và khối lập 
phương.

Các kĩ năng hình học cần hình thành và rèn cho học sinh: nhận dạng hình (nêu tên hoặc 
đếm hình), lắp ghép hình, quy luật dãy hình và vận dụng để xử lí các tình huống trong 
cuộc sống.

Nói chung, các kĩ năng hình học được tích hợp trong các tiết dạy về số, phép tính,…

2.5. Các bài dạy học về vận dụng giải quyết vấn đề (giải toán có lời văn)

Toán có lời văn ở Tiểu học được đưa vào Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 
dưới hình thức “Vận dụng số, phép tính, hình học và đo lường để giải quyết vấn đề”.
Toán có lời văn lớp 1 không thiết kế thành tiết dạy độc lập mà được tích hợp vào các tiết 
dạy về số, phép tính hoặc đo lường để giúp học sinh:
– Nhận biết bài toán có lời văn.
– Viết được phép tính phù hợp với bài toán và nêu được câu trả lời cho bài toán.
– Đây là thay đổi lớn so với chương trình hiện hành, vì vậy giáo viên cần lưu ý khi tổ 
chức dạy học nội dung này.

2.6. Các bài dạy về hoạt động trải nghiệm 

Hoạt động trải nghiệm toán học là nội dung mới trong chương trình Giáo dục phổ thông 
môn Toán 2018. 

Mục tiêu của hoạt động này là: 
– Tạo cơ hội cho học sinh thông qua các hoạt động thâm nhập thực tế cuộc sống, học 
sinh tìm và phát hiện cơ hội vận dụng hiểu biết về toán học để xử lí các tình huống trong 
cuộc sống.
– Qua đó học sinh thấy được ý nghĩa của việc học Toán trong nhà trường và tạo hứng 
thú cho học sinh khi học Toán.
Cách thức tổ chức các hoạt động này các tác giả đã gợi ý trong sách giáo viên và phân 
tích cụ thể hơn trong phần thứ ba.
Đối với cách phân dạng thứ hai: giáo viên có thể tham khảo cách tổ chức dạy học trong 
mục “Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên” dưới đây.
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1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN 1
Sách giáo viên (hay còn gọi là tài liệu hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 1) gồm hai phần:

PHẦN THỨ NHẤT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 1 

Trong phần này, các tác giả giới thiệu tổng quan về cấu trúc, nội dung, yêu cầu cần đạt 
của Chương trình môn Toán lớp 1 và một số lưu ý khi thực hiện Chương trình môn 
Toán lớp 1.

Bộ học liệu Toán 1 gồm:
a) Sách giáo khoa Toán 1;
b) Vở thực hành Toán 1;
c) Sách giáo viên Toán 1;
d) Em tự học và đánh giá năng lực Toán 1;
e) Tài liệu hướng dẫn đánh giá môn Toán lớp 1;
f) Bộ đồ dùng dạy học Toán 1.

Các tác giả giới thiệu tổng quan về cấu trúc, nội dung và hướng dẫn cách sử dụng hiệu 
quả mỗi học liệu đó. Chẳng hạn:

Vở thực hành Toán 1

Để tạo điều kiện cho giáo viên khi tổ chức dạy học và học sinh khi học bài trên lớp theo 
sách giáo khoa Toán 1, chúng tôi biên soạn tài liệu Vở thực hành Toán 1. Nội dung bao gồm 
các bài tập trong sách giáo khoa được biên soạn lại để học sinh có thể thực hiện bài giải 
vào vở trong khi vốn từ còn hạn chế, đồng thời giáo viên sử dụng vở này thay cho việc thiết 
kế phiếu học tập khi thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Vở thực hành Toán 1 có thể 
được sử dụng thay cho vở ghi bài môn Toán của học sinh. 

Vở thực hành Toán 1 được biên soạn theo từng tiết trong sách giáo khoa. Học sinh thực 
hiện các bài tập trên lớp học vào vở này.

CÁC NỘI DUNG KHÁC

PHẦN THỨ BA
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Em tự học và đánh giá năng lực Toán 1 

Khi biên soạn sách giáo khoa, tập thể tác giả luôn quán triệt tiêu chí “Đảm bảo tính vừa 
sức và tính khả thi cho tất cả các đối tượng học sinh trên các vùng, miền”. 
Em tự học và đánh giá năng lực Toán 1 là tài liệu hỗ trợ khi tổ chức dạy học phân hoá theo 
yêu cầu đổi mới giáo dục ở tiểu học. Vì vậy, trong Em tự học và đánh giá năng lực Toán 1 
chúng tôi trình bày theo cấu trúc thống nhất:
•  �Bài tập được biên soạn theo từng tiết học (bám sát mục tiêu của bài học) được xác định 

trong sách giáo khoa và sách giáo viên.
•  �Mỗi tiết học chúng tôi biên soạn 6 bài tập theo thang đánh giá năng lực 4 mức (theo 

hướng dẫn của Bộ GD & ĐT): Nhận biết (2 bài), Thông hiểu (2 bài), Vận dụng (1 bài), 
Phản hồi và phát triển hay Vận dụng cao (1 bài).

•  �Giáo viên có thể sử dụng Em tự học và đánh giá năng lực Toán 1 trong quá trình dạy 
học để đáp ứng yêu cầu của từng đối tượng: học sinh đại trà và học sinh có năng lực 
vượt trội về môn Toán.

•  �Em tự học và đánh giá năng lực Toán 1 cũng tạo cơ hội cho học sinh thường xuyên tiếp 
cận và rèn luyện trong từng tiết học bám sát yêu cầu đánh giá năng lực môn Toán theo 
hướng dẫn của Bộ GD & ĐT.

•  �Em tự học và đánh giá năng lực Toán 1 có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo hỗ trợ 
trong các tiết học hoặc sử dụng trong dạy học buổi 2/ngày.

Tài liệu Hướng dẫn đánh giá môn Toán lớp 1

Đánh giá là khâu quan trọng trong quá trình dạy học.
Dạy học phát triển năng lực học sinh là định hướng quan trọng trong quá trình triển 
khai thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới. 
Đánh giá năng lực môn Toán của học sinh là yêu cầu cần đạt khi dạy học theo sách giáo 
khoa Toán 1.
Chúng tôi biên soạn tài liệu Hướng dẫn đánh giá môn Toán lớp 1 nhằm giúp giáo viên 
khắc phục khó khăn trong công tác kiểm tra và đánh giá khi dạy học theo sách giáo khoa 
mới. Trong tài liệu này, chúng tôi trình bày theo cấu trúc:
•  �Định hướng về đổi mới sách giáo khoa phổ thông nói chung và sách giáo khoa môn 

Toán nói riêng trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
•  ��Định hướng về đổi mới công tác kiểm tra và đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 

số 22 của Bộ GD & ĐT.
•  �Giới thiệu cấu trúc một đề kiểm tra định kì môn Toán theo yêu cầu đổi mới.
•  �Giới thiệu một số đề kiểm tra (định kì) minh hoạ theo định hướng đổi mới nói trên. 
Tài liệu Hướng dẫn đánh giá môn Toán lớp 1 giúp giáo viên nắm được yêu cầu của hoạt 
động đánh giá (bao gồm đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì) kết quả học tập, 
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năng lực và phẩm chất của học sinh lớp 1. Đồng thời tài liệu cũng gợi ý cấu trúc đề kiểm 
tra định kì môn Toán nhằm đánh giá năng lực của học sinh thông qua một số đề minh hoạ.
PHẦN THỨ HAI. HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC BÀI TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 1.

Trong phần này, chúng tôi hướng dẫn lần lượt cách xây dựng kế hoạch bài học theo từng 
tiết học trong sách giáo khoa Toán 1.
Trong sách giáo khoa thể hiện yêu cầu cần đạt qua từng bài học bằng LOGO “Em học 
xong bài này” sau mỗi tiết học. LOGO này giúp giáo viên, học sinh trong quá trình dạy 
học và các bậc phụ huynh khi hỗ trợ con em mình xác định được yêu cầu cần đạt của 
bài học. 
Các tác giả không thể hiện các hình thức tổ chức dạy học cụ thể cho từng tiết học trong 
sách giáo khoa để tránh sự áp đặt, khô cứng đồng thời đảm bảo sự mềm dẻo, linh hoạt 
trong phương pháp dạy học.
Trong sách giáo viên, khi hướng dẫn dạy học mỗi tiết học chúng tôi đều gợi ý một số sự 
lựa chọn (tuỳ thuộc điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của từng vùng miền) 
khi tổ chức các hoạt động dạy học. 
Trong các bộ học liệu chúng tôi sử dụng LOGO thống nhất cho các hoạt động: Khởi động, 
Thực hành – luyện tập, Vận dụng và Củng cố cùng với một số sự lựa chọn nêu trên. 
Sách giáo viên là Tài liệu Hướng dẫn dạy học được biên soạn cho từng tiết học theo cấu  
trúc thống nhất:
Mục tiêu: là chuẩn đầu ra của tiết học được xác định trong sách giáo khoa (bằng LOGO 
“Em học xong bài này”)
Đồ dùng dạy học: Giới thiệu một số sự lựa chọn dành cho những vùng có điều kiện về 
cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và dành cho những vùng sâu, vùng xa có khó khăn 
về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Nguồn tranh ảnh, hình vẽ được lấy từ trang web: 
sachthietbigiaoduc.vn
Gợi ý các hoạt động dạy - học chủ yếu: Giới thiệu một số hình thức tổ chức dạy học cho 
từng hoạt động. 
Đối với các tiết dạy bài mới:
Khởi động (Mở đầu): Thường là một trò chơi toán học nhằm tái hiện kiến thức đã biết 
làm cầu nối dẫn dắt học sinh vào bài mới.
Khám phá kiến thức mới: Thông qua hoạt động trải nghiệm (thảo luận nhóm hoặc tự 
khám phá) học sinh tìm ra kiến thức mới của bài học. 
Thực hành - luyện tập: Thông qua hệ thống bài tập bằng hình thức hoạt động cá nhân 
hoặc hoạt động nhóm, hoặc trò chơi giúp học sinh hình thành và củng cố các kĩ năng 
tính toán hướng tới chuẩn đầu ra của bài học. 
Vận dụng: Học sinh vận dụng hiểu biết (về kiến thức, kĩ năng) trong bài học để xử lí một 
tình huống gặp trong cuộc sống hướng tới chuẩn đầu ra của bài học. 
Củng cố: Thường được thực hiện dưới hình thức một trò chơi “Chinh phục đỉnh Olympia” 
hoặc “Rung chuông vàng”,...
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Đối với các tiết luyện tập, luyện tập chung và ôn tập thì không có Hoạt động khám phá 
nhưng Hoạt động thực hành – luyện tập có thể phân chia thành các hoạt động riêng lẻ 
để rèn từng kĩ năng cụ thể theo yêu cầu của bài học. 

Các hình thức tổ chức dạy học trong tài liệu chỉ là sự gợi ý (không áp đặt) đảm bảo không 
gian mở, sáng tạo cho giáo viên khi lựa chọn phương pháp dạy học.

Một số ví dụ minh hoạ.

Tiết 10. Các số  7, 8, 9
(Tiết dạy kiến thức mới)

Trong  sách giáo viên hướng dẫn như sau:

MỤC TIÊU

Nhận dạng, đọc và viết được các số 7, 8, 9 (chính là nội dung trong LOGO  
“Em học xong bài này” trong sách giáo khoa.

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

– Sách giáo khoa Toán 1, Vở thực hành Toán 1.
–  Bản trình chiếu hình ảnh các bức tranh trong phần bài mới và bức tranh bài tập 4 trong 

sách giáo khoa. 
–  Máy chiếu (nếu có thể).
Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:
–  Ở những vùng có điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thì đồ dùng cần 

chuẩn bị cho tiết học là sách giáo khoa, vở thực hành Toán, truy cập vào trang Web 
sachthietbigiaoduc.vn để lấy bản trình chiếu hình ảnh các bức tranh trong phần bài mới 
và bức tranh bài tập 4 (sách giáo khoa). Và chuẩn bị máy chiếu để trình chiếu các hình 
ảnh này.

–  Ở những vùng khó khăn, không có điều kiện trang bị những thiết bị nêu trên, thì giáo viên 
chỉ cần chuẩn bị sách giáo khoa và vở thực hành Toán cho tiết học.

GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

 Hoạt động 1.  Khởi động: Trò chơi “Truyền điện”. 

Kể tên vài đối tượng gắn với số 5 (chẳng hạn: Ngôi sao có 5 cánh). Giáo viên gọi một học 
sinh trả lời rồi chỉ định bạn tiếp theo.



34 Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Toán , Tiếng Việt, Đạo đức 1

Tương tự với số 6.

Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:

–  Thông qua trò chơi, giúp học sinh tái hiện lại kiến thức đã học (các số 4, 5, 6) làm cầu nối, 
dẫn học sinh vào bài mới (các số 7, 8, 9)

–  Tạo không khí vui vẻ, hồ hởi, thoải mái cho học sinh bước vào bài học. 

 Hoạt động 2.  Hình thành biểu tượng các số 7, 8, 9 

Giáo viên chiếu hình thứ nhất trong sách giáo khoa lên màn hình, lần lượt chỉ vào từng 
nhóm đối tượng trong tranh và cho học sinh nêu: bảy cái kèn, bảy con búp bê, bảy cái 
máy bay, bảy chấm tròn và bảy khối lập phương. 

Giáo viên: Ta viết số 7 và đọc là bảy (cho học sinh phân biệt số 7 viết in và viết thường).

Có thể cho học sinh quan sát trong sách giáo khoa và lần lượt nêu như trên (nếu không 
có máy chiếu).

Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:

–  Đối với những vùng có điều kiện: Giáo viên chiếu hình ảnh của ô thứ nhất (giới thiệu số 7) 
trong sách giáo khoa lên màn hình, cho học sinh quan sát rồi giáo viên lần lượt (theo 
chiều kim đồng hồ) chỉ vào các bức tranh và cho học sinh nêu: bảy cái kèn, bảy con búp 
bê, bảy cái máy bay, bảy chấm tròn và bảy khối lập phương. 

Sau đó giáo viên nêu: “Ta viết số 7 và đọc là bảy” (cho học sinh nhận xét cách viết số 7 và 
phân biệt số 7 viết in và viết thường).

–  Đối với những vùng khó khăn: Giáo viên cho học sinh quan sát bức tranh trong sách giáo 
khoa (thay cho thao tác trình chiếu) và lần lượt hướng dẫn như trên.

Cách làm tương tự với các số 8, 9.   

 Hoạt động 3.  Thực hành - luyện tập  
Bài 1. Thực hành viết số. Giáo viên hướng dẫn học sinh viết theo mẫu lần lượt số 7, số 
8, số 9 (vào vở thực hành Toán), sau đó nhận xét và chữa bài của học sinh. 
Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:
–  Theo chỉ đạo của Bộ GD & ĐT: Không tạo cơ hội cho học sinh viết vào sách giáo khoa cho 

nên học sinh phải thực hiện bài tập 1 vào vở ghi bài.
–  Do vốn từ và vốn chữ còn hạn chế nên nhiều bài tập học sinh không thể viết đầy đủ câu 

trả lời theo yêu cầu của bài.
–  Vì vậy, chúng tôi biên soạn vở thực hành Toán (thay cho vở ghi bài môn Toán) để học sinh 

thực hiện yêu cầu của các bài tập, khắc phục những khó khăn nêu trên.
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–  Nếu có máy chiếu, giáo viên chiếu  bài của học sinh lên màn hình cho học sinh nhận  xét 
và chữa.

–  Nếu không có điều kiện thì giáo viên chọn một số vở của học sinh giơ lên và nhận xét.

Bài 2. Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu của bài. 
Cho học sinh thảo luận nhóm đôi rồi làm bài vào vở thực hành Toán. 
Giáo viên chọn một số bài của học sinh cho các bạn nhận xét và chữa bài.
Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:
Gợi ý hai sự lựa chọn (dành cho vùng có điều kiện và vùng khó khăn): cách tổ chức tương 
tự như trong bài 1.   

Bài 3. Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu của bài. 

Từng cá nhân làm bài. 

Giáo viên chọn một số bài của học sinh chiếu lên bảng rồi cho học sinh nhận xét bài của 
bạn và chữa hoặc chọn một số bài, nhận xét và chữa chỗ sai.

Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:

–  Vì học sinh không được viết vào sách giáo khoa nên học sinh phải thực hiện yêu cầu của 
bài trong Vở thực hành Toán 1.

–  Để tạo cơ hội cho học sinh hoạt động và tạo hứng thú cho học sinh, chúng tôi biên soạn 
lại thành bài tập dạng "Tô màu thêm cho đủ số hình" như trong Vở thực hành Toán 1. 

–  Giáo viên có hai sự lựa chọn để chữa bài (dành cho vùng có điều kiện và vùng khó khăn nêu trên).

–  Đối với những vùng khó khăn: Giáo viên cho học sinh quan sát bức tranh trong sách giáo 
khoa (thay cho thao tác trình chiếu) và lần lượt hướng dẫn như trên. 

 Hoạt động 4.  Vận dụng

Bài 4. Giáo viên chiếu hình ảnh của bài 4 lên màn hình hoặc quan sát sách giáo khoa, 
giải thích “mẫu” để học sinh hiểu yêu cầu của bài.
Học sinh thảo luận nhóm 4 rồi làm bài vào Vở thực hành Toán 1. 
Giáo viên cho đại diện một số nhóm báo cáo kết quả rồi cho học sinh nhận xét bài của 
bạn và chữa chỗ sai.

Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:
–  Nếu có điều kiện, GV chiếu lên màn hình hình ảnh của bài tập 4 và hướng dẫn HS nhận 

biết yêu cầu của bài.

–  HS thảo luận nhóm 4 rồi làm vào vở thực hành Toán.

–  GV chọn và chiếu một số bài làm của bạn lên màn hình, cho HS nhận xét và chữa.
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–  HS tự chữa bài vào Vở thực hành Toán 1.

–  Đối với những vùng khó khăn: GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK (thay cho thao 
tác trình chiếu) và lần lượt hướng dẫn như trên.

 Hoạt động 5.  Củng cố 

Có thể cho HS chơi trò chơi để củng cố cách nhận dạng, đọc các số 7, 8, 9, chẳng hạn:

Chọn đáp án đúng:

Hình bên có:

A. 7 hình tam giác          

B. 8 hình tam giác        

C. 9 hình tam giác

 

Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:

–  Nếu có điều kiện, giáo viên cho học sinh củng cố bài bằng một trò chơi (Rung chuông vàng 
chẳng hạn) bằng 3 bài trắc nghiệm để củng cố kĩ năng: Nhận biết, đọc, viết các số 7, 8, 9  
bằng 3 bài trắc nghiệm khách quan (bài trên là một gợi ý).

– Nếu không có điều kiện, cho học sinh củng cố 3 kĩ năng trên bằng miệng.

Tiết 58. Luyện tập 
(về phép trừ không nhớ trong phạm vi 20)

Trong  sách giáo viên hướng dẫn như sau:

MỤC TIÊU

Thực hiện được phép cộng và phép trừ không nhớ trong phạm vi 20 và vận dụng 
được để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.

– Lắp ghép được các hình theo yêu cầu.

 (chính là nội dung của LOGO “Em học xong bài này” trong sách giáo khoa.
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ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

– Sách giáo khoa Toán 1, Vở thực hành Toán 1, bảng phụ, bộ đồ dùng học tập.

– Bản trình chiếu bài tập 5.

– Máy chiếu (nếu có).

Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:

–  Ở những vùng có điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thì đồ dùng cần chuẩn 
bị cho tiết luyện tập này là sách giáo khoa, Vở thực hành Toán 1, truy cập vào trang Web  
sachthietbigiaoduc.vn để lấy bản trình chiếu bức tranh bài tập 5 (sách giáo khoa) và 
chuẩn bị máy chiếu để trình chiếu các hình ảnh này.

–  Ở những vùng khó khăn, không có điều kiện trang bị những thiết bị nêu trên, thì giáo viên chỉ 
cần chuẩn bị sách giáo khoa và Vở thực hành Toán 1 hoặc bảng phụ ghi nội dung bài tập 1 
cho tiết học.

GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

 Hoạt động 1.  Khởi động: Cho 3 học sinh lên bảng làm bài 2, tiết 57. Sau đó các bạn nhận 
xét và chữa.

Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:

–  Thông qua 3 học sinh lên bảng giải bài tập 2, các bạn nhận xét giúp cả lớp tái hiện kiến 
thức về phép trừ không nhớ trong phạm vi 20 (bao gồm kĩ năng đặt tính, vận dụng quy 
tắc trừ, ...) mà học sinh đã học trong bài trước (tiết lí thuyết).

– Từ đó làm cầu nối, dẫn dắt học sinh vào tiết học. 

 Hoạt động 2.  Thực hành - luyện tập

Bài 1. Giáo viên treo bảng phụ bài 1 hoặc cho học sinh quan sát sách giáo khoa rồi nêu 
yêu cầu bài 1. Sau đó 3 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở. Giáo viên chiếu bài 
làm của một số học sinh và nhận xét. Học sinh đổi vở kiểm tra chéo.

Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:

–  Giáo viên treo bảng phụ ghi 3 phép tính bài 1 lên bảng cho học sinh quan sát hoặc nhìn 
sách giáo khoa nêu yêu cầu của bài. Sau đó gọi 3 học sinh lên làm bài vào bảng phụ. Cả 
lớp làm vào Vở thực hành Toán 1.

–  Giáo viên cho học sinh nhận xét bài của bạn làm trên bảng rồi chữa. Chọn một số vở của 
học sinh chiếu lên màn hình và nhận xét.

–  Nếu không có máy chiếu thì giáo viên nhận xét vở của học sinh.

–  Sau đó đổi vở kiểm tra chéo.     
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Bài 2. 

Học sinh nêu yêu cầu của bài. Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm đôi rồi làm vào 
vở. Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, học sinh nhận xét bài làm của bạn rồi chữa bài 
của mình.

Bài 3. 
Học sinh đọc đề bài trong sách giáo khoa và nêu yêu cầu của bài. 
–  Giáo viên gọi 3 học sinh lên bảng (mỗi học sinh làm 1 bài). Cả lớp làm vào Vở thực 

hành Toán 1.
–  Cho học sinh nhận xét bài làm của bạn và chữa.
–  Học sinh đổi vở kiểm tra chéo.
Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là

Các hình thức tổ chức dạy học nêu trên có thể vận dụng cho tất cả các đối tượng học sinh.

Bài 4. 
Học sinh thảo luận nhóm 4 và thao tác trên bộ đồ dùng học tập. Đại diện các nhóm nêu 
cách ghép. Các bạn nhận xét.
Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:

–  Đây là bài tập nhằm rèn kĩ năng về lắp ghép hình.

–  Những hình mẫu cho trong đề bài đều có trong bộ đồ dùng học tập. Vì vậy cho học sinh 
hoạt động nhóm 4 thao tác trên đồ dùng học tập để tìm ra các cách ghép khác nhau,  
tạo hứng thú cho học sinh khi làm bài.

 Hoạt động 3.  Vận dụng

Bài 5. 
Giáo viên chiếu hình ảnh bài tập 5 lên màn hình, hoặc cho học sinh quan sát sách giáo 
khoa rồi nêu yêu cầu của bài sau đó thảo luận theo nhóm 4: Cách phát biểu bài toán và 
nêu phép tính tương ứng.
Đáp án: 10 + 5 = 15 hoặc 5 + 10 = 15 hoặc 15 – 5 = 10 hoặc 15 – 10 = 5 đều được. 
Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:
–  Nếu có điều kiện, giáo viên chiếu hình ảnh của bài tập 5 lên màn hình, cho học sinh quan 

sát rồi nêu yêu cầu của bài.
–  Đây là dạng toán mở: Từ hình ảnh trong bài tập 5, học sinh có thể phát biểu bài toán để 

dẫn đến 4 phép tính:  10 + 5 = 15 hoặc 5 + 10 = 15 hoặc 15 – 5 = 10 hoặc 15 – 10 = 5 
đều được.

–  Cho học sinh thảo luận tìm ra những phép tính có thể để phát triển tư duy sáng tạo của học 
sinh. Yêu cầu là phát biểu được bài toán phù hợp với phép tính nêu ra là được chấp nhận. 
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 Hoạt động 4.  Củng cố bài bằng trò chơi “Chinh phục đỉnh Olympia”: Một bài về kiểm 
tra kĩ năng đặt tính, một bài về phép cộng hoặc trừ không nhớ trong phạm vi 20 và một 
bài về dãy tính hoặc cho học sinh làm miệng (nếu không có điều kiện) để củng cố ba kĩ 
năng trên.
Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:

–  Nếu có điều kiện, giáo viên thiết kế bản trình chiếu một trò chơi “Chinh phục đỉnh Olym-
pia” với 3 câu trắc nghiệm Đ – S : 1 câu kiểm tra kĩ thuật đặt tính, 1 câu về phép cộng 
hoặc phép trừ không nhớ trong phạm vi 20 và 1 câu về dãy tính. 

–  Nếu không có điều kiện thì giáo viên cho học sinh trả lời miệng để củng cố ba kĩ năng  
nêu trên.

Tiết 59. Hoạt động trải nghiệm

Em khám phá các nhóm vật 
Trong  sách giáo viên hướng dẫn như sau:

MỤC TIÊU

–  Khám phá, phát hiện các nhóm vật thường thấy theo nhóm đôi.

–  Khám phá, phát hiện các nhóm vật thường thấy theo nhóm ba.

–  Khám phá, phát hiện các nhóm vật thường thấy theo nhóm bốn.

–  Khám phá, phát hiện các nhóm vật thường thấy theo nhóm năm.

–  Chia sẻ cùng gia đình và người thân những điều em khám phá được.

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Bước 1. Giao nhiệm vụ:
Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm.
Giao cho hai nhóm làm chủ đề 1 và hai nhóm làm chủ đề 2.
Hướng dẫn từng nhóm hiểu yêu cầu công việc của nhóm mình.
Các nhóm về thực hiện nhiệm vụ.

Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:

–  Trong một tiết học của buổi 2/ ngày giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho 
hai nhóm làm chủ đề 1 và hai nhóm làm chủ đề 2.
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–  Giáo viên giải thích rõ cho học sinh về yêu cầu công việc của mỗi nhóm và cách thức tiến 
hành tổ chức trải nghiệm, khám phá để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

–  Công việc này tiến hành ít nhất 1 tuần để các nhóm về triển khai nhiệm vụ.

Bước 2. Học sinh báo cáo kết quả trải nghiệm:
Giáo viên cho các nhóm báo cáo kết quả.
Các bạn thảo luận và bổ sung.
Hoàn thiện báo cáo.
Tổng kết: nhóm nào làm tốt hơn sẽ được thưởng.

Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:
–  Sau thời gian ít nhất là 1 tuần từ khi giao nhiệm vụ, giáo viên cho học sinh thực hiện bài 

học trong tiết Toán.
–  Lần lượt từng nhóm báo cáo kết quả trải nghiệm.
–  Các bạn trong lớp góp ý, giúp mỗi nhóm hoàn thiện báo cáo.

Bước 3. Giao lưu - chia sẻ:
Trưng bày kết quả trải nghiệm ở một góc lớp.
Nhắc học sinh kể lại cho gia đình và người thân về kết quả trải nghiệm của lớp em.
Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:

–  Cô giáo dành một vị trí tường trong lớp học để các nhóm treo báo cáo kết quả trải nghiệm. 

–  Các bạn có thể đọc, chia sẻ kết quả trải nghiệm của lớp mình với người thân trong gia 
đình và cộng đồng.

Tiết 60. Đo độ dài
Trong sách giáo viên hướng dẫn như sau:

MỤC TIÊU

– So sánh được độ dài hai vật

– Đo được độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân,…

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

– Sách giáo khoa Toán 1, Vở thực hành Toán 1, vài đoạn tre dùng để đo độ dài lớp học, 
đoạn tre nhỏ để đo độ dài mặt bàn, thước kẻ, bút chì cho từng học sinh.
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Hoạt động 1.   Khởi động

Giáo viên có thể tổ chức cho học sinh chơi trò chơi, hoặc đố vui trong lớp liên quan 
đến hiểu biết xung quanh độ dài như: tìm hiểu so sánh quãng đường đi của các bạn đến 
trường, so sánh chiều cao các bạn,… Từ đó dẫn dắt vào bài. 

Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:

–  Cho học sinh so sánh độ dài một số đồ vật quen thuộc, chẳng hạn: chiều dài cạnh bàn với 
cạnh bảng; chiều rộng lớp học với chiều dài lớp học, chiều cao cửa sổ với cửa đi lớp học, 
... học sinh quan sát và ước lượng (chọn tình huống dễ thực hiện), sau đó đo lại để kiểm 
tra kết quả đo.

– Từ đó dẫn dắt học sinh vào bài.

  Hoạt động 2.   Hình thành kiến thức mới

Dài hơn, ngắn hơn, dài bằng nhau

Học sinh làm việc theo nhóm đôi: So sánh độ dài thước kẻ và bút chì, hai bút chì với 
nhau (dóng từng cặp thước và bút chì xuống mặt bàn theo cách so đũa, chú ý rằng kết 
quả so sánh độ dài hai bút chì chưa chắc giống sách giáo khoa). Học sinh nêu và giải 
thích kết quả.

Học sinh thực hiện thao tác so sánh độ dài của thước và bút chì, đưa ra kết luận thước 
dài hơn hay bút chì dài hơn, giải thích tại sao.

Giáo viên cho học sinh quan sát các băng giấy trong từng cặp và nêu kết quả so sánh độ 
dài các băng giấy. 

Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:

–  Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm đôi quan sát sách giáo khoa rồi nêu nhận xét về 
độ dài của các cặp đồ vật.

Cách đo độ dài

a. Đo độ dài bảng lớp bằng sải tay

Giáo viên cho một bạn lên bảng và hướng dẫn đo độ dài bảng lớp bằng sải tay (kết quả 
có thể là hơn 2 sải tay hoặc gần 3 sải tay,…). Một vài bạn khác lên đo và nêu kết quả đo.

b. Đo độ dài mặt bàn học bằng gang tay

Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm đôi, đo độ dài mặt bàn bằng gang tay, hai 
bạn cùng bàn kiểm tra thao tác đo và kết quả đo (kết quả là gần đúng).

c. Đo độ dài lớp học bằng bước chân, que tre

Cho hai nhóm học sinh thực hành đo độ dài lớp học bằng bước chân, các nhóm khác đo 
độ dài lớp học bằng đoạn tre. Các nhóm thông báo kết quả. Cả lớp nhận xét.
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Kết quả đo của hai nhóm có thể sẽ khác nhau do bước chân của các bạn dài, ngắn khác nhau
Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:
– Giáo viên hướng dẫn 1, 2 học sinh lên bảng đo độ dài bảng bằng sải tay và nêu kết quả.
–  Giáo viên cho học sinh hoạt động theo nhóm đôi để đo mặt bàn bằng gang tay. Kết quả 

nêu số gần đúng
–  Sau đó chia học sinh theo nhóm 4 hoặc nhóm 5 đo độ dài lớp học với đơn vị đo là bước 

chân, đoạn tre, …

Các nhóm báo cáo kết quả đo.

 Hoạt động 3.  Thực hành – luyện tập
Bài 1. Giáo viên cho học sinh quan sát từng tranh ở sách giáo khoa rồi so sánh độ dài 
các đồ vật: 
Bút chì ngắn hơn đoạn gỗ, đoạn gỗ dài hơn bút chì,
Bút mực dài hơn bút xoá, bút xoá ngắn hơn bút mực,
Lược dài bằng lọ keo khô, lược và lọ keo khô dài bằng nhau.

Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:

–  Cho học sinh quan sát sách giáo khoa để so sánh độ dài các cặp đồ vật (dài hơn, ngắn hơn, 
bằng nhau). Học sinh chỉ cần quan sát bằng mắt, không cần đo.

Bài 2. Giáo viên cho học sinh quan sát mẫu, giải thích tại sao ghi số 1, tại sao ghi số 2 
trên các đoạn thẳng, sau đó cho học sinh làm việc theo nhóm đôi và tìm số thích hợp 
thay cho dấu ?.

Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:
– Giáo viên cho học sinh quan sát sách giáo khoa và nêu yêu cầu của bài.
– Học sinh quan sát theo nhóm đôi và làm bài vào vở thực hành Toán.
– Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả.

 Hoạt động 4.  Vận dụng 

Bài 3. Giáo viên cho học sinh làm việc theo nhóm, mỗi nhóm nhận 1 nhiệm vụ: đo chiều 
dài mặt bàn hoặc chiều dài chân bàn bằng gang tay, đo chiều dài bảng bằng sải tay,… Các 
nhóm thông báo kết quả đo. 

Giáo viên lưu ý: gang tay, sải tay, bước chân… là các đơn vị đo độ dài, kết quả khác nhau 
phụ thuộc người đo, đây là đơn vị đo tự quy ước. 

Bài 4. Giáo viên cho học sinh quan sát, ước lượng chiều dài lớp học (ghi vào vở). Một vài 
học sinh thực hành đo chiều dài nền lớp học kiểm tra ước lượng của mình, cả lớp theo 
dõi cách làm. 
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Ý đồ của tác giả trong gợi ý này là:

–  Giáo viên lần lượt cho học sinh quan sát sách giáo khoa và nêu yêu cầu của bài.

–  Cho học sinh hoạt động nhóm và làm bài vào vở thực hành Toán.

– Đại diện các nhóm báo cáo kết quả và chữa bài.

 Hoạt động 5. Giáo viên cho học sinh củng cố lại về cách so sánh độ dài hai đồ vật; 
cách đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân. Giáo viên lưu ý: gang tay, sải tay, bước 
chân,… là những đơn vị đo tự quy ước, với những bạn khác nhau có thể cho kết quả đo 
khác nhau.

Với lớp học có nhiều học sinh khá, giáo viên có thể cho học sinh nêu thêm những từ nào 
có thể thay cho từ “dài” để nói về độ dài của đồ vật, đối tượng  (ví dụ như “cao”).

HS thảo luận và nêu các từ khác nhau, kèm theo ví dụ minh hoạ, các bạn nhận xét, giáo 
viên làm trọng tài (ví dụ “rộng”, “sâu”,  “cao”,...). 

Tiết 95. Ôn tập về hình học
(Tiết ôn tập)

Trong  sách giáo viên hướng dẫn như sau:

MỤC TIÊU

–  Xác định được số thứ tự trong dãy các hình.

–  Nhận dạng được các hình đã học.

–  Lắp ghép được các hình theo yêu cầu.

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

– Sách giáo khoa, Vở thực hành Toán 1, bộ đồ dùng học tập.

– Video clip bài 2, 3 trong sách giáo khoa.

– Máy chiếu (nếu có).

Ý đồ của tác giả ở đây là:

– Ở những nơi có điều kiện chuẩn bị đầy đủ như danh mục đã nêu.

–  Ở những nơi không có điều kiện, chỉ cần chuẩn bị sách giáo khoa, vở thực hành Toán 1 
và bộ đồ dùng học tập để thực hiện bài học.



44 Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Toán , Tiếng Việt, Đạo đức 1

GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

 Hoạt động 1.  Khởi động: học sinh chơi trò “Xì điện” làm bài tập 3: Gọi 1 học sinh nêu 
đồ vật có dạng hình tròn rồi chỉ tiếp bạn khác, đến khi không nêu được là thua.
Tương tự với các ý còn lại.
Ý đồ của tác giả ở đây là:
–  Dùng trò chơi “Xì điện” tạo cơ hội cho học sinh liên hệ tổng hợp kiến thức về các hình 

hình học đã được học trong năm học với thực tiễn cuộc sống. Qua đó học sinh thấy được 
ý nghĩa của kiến thức về hình học trong cuộc sống.

–  Tạo không khí phấn khởi, hồ hởi và thoải mái khi bước vào tiết học.

 Hoạt động 2.  Củng cố kĩ năng nhận dạng hình:
Bài 1. Học sinh nêu yêu cầu của bài sau đó lần lượt làm miệng các ý a, b, c. Học sinh 
nhận xét trả lời của bạn. 
Ý đồ của tác giả ở đây là:
–  Đây là dạng toán tích hợp kiến thức hình học (kĩ năng nhận dạng hình) với mạch số (số 

thứ tự).
–  Để tạo cơ hội cho học sinh có thể thực hiện bài giải trong vở ghi nhưng vẫn đảm bảo thời 

gian cho giáo viên tổ chức tiết học, chúng tôi biên soạn lại thành bài trắc nghiệm điền 
khuyết như trong vở thực hành Toán.

–  Vì vậy giáo viên nên kết hợp sách giáo khoa và vở thực hành Toán: cho học sinh làm vào 
vở thực hành Toán thay cho làm miệng như gợi ý. 

Bài 2. 
Giáo viên chiếu bài 2 lên màn hình hoặc cho học sinh quan sát trong sách giáo khoa, nêu 
yêu cầu của bài. Học sinh thảo luận nhóm đôi rồi làm bài. 

Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả và chữa bài.

Ý đồ của tác giả ở đây là:

– Đây là dạng toán về nhận dạng hình. 

–  Để tạo cơ hội cho học sinh hoạt động và tạo hứng thú cho học sinh, chúng tôi biên soạn lại 
thành bài tập dạng “Tô màu theo hướng dẫn” như trong vở thực hành Toán.

–  Vì vậy giáo viên nên kết hợp sách giáo khoa và Vở thực hành Toán 1: cho học sinh làm 
vào vở thực hành thay cho làm miệng như gợi ý. 

  Hoạt động 3.  Củng cố kĩ năng lắp ghép hình

Bài 4.
Học sinh quan sát sách giáo khoa và nêu yêu cầu của bài.
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Học sinh thảo luận nhóm bốn rồi thao tác trên bộ đồ dùng học tập.
Đại diện nhóm báo cáo kết quả, các bạn nhận xét và chữa.
Đáp án: Có nhiều cách ghép, chẳng hạn:

Bài 5. Tương tự bài 4
Ý đồ của tác giả đối với gợi ý tổ chức dạy học bài 4 và 5 là:
–  Bài 4 củng cố kĩ năng lắp ghép hình phẳng, bài 5 củng cố kĩ năng lắp ghép hình trong 

không gian.
–  Các hình mẫu cho trong hai bài tập này đều có trong bộ đồ dùng học tập môn Toán.  

Vì vậy giáo viên nên cho học sinh thảo luận theo nhóm 4 để thực hiện lời giải.
–  Bài 5 yêu cầu 4 học sinh trong nhóm gom đồ dùng học tập lại để đủ số hình mẫu khi thực 

hiện lời giải.
–  Đây là dạng toán mở, vì vậy trên lớp giáo viên cho các nhóm khám phá ra nhiều cách lắp ghép 

khác nhau, qua đó phát triển tư duy sáng tạo và tạo hứng thú cho học sinh trong học tập.

 Hoạt động 4.  Củng cố bài bằng trò chơi “Chinh phục đỉnh Olympia”: 1 bài về đếm hình, 
1 bài về dãy hình (nếu có thể).
Ý đồ của tác giả ở đây là: 
Đối với những nơi có điều kiện, giáo viên thiết kế 3 câu trắc nghiệm (1 câu về đếm hình, 1 
câu về dãy hình và 1 câu về nêu những đồ vật có cùng hình dạng với hình đã học) để củng 
cố bài học.

2. SỬ DỤNG SÁCH GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ
Sách giáo viên giúp cán bộ quản lí và giáo viên trực tiếp dạy lớp 1 theo sách giáo khoa mới:

•��Nắm được mục tiêu, cấu trúc, nội dung, và yêu cầu cần đạt khi dạy học theo chương 
trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018.

•��Hiểu được ý đồ của các tác giả khi biên soạn sách giáo khoa, nhờ đó có thể tổ chức dạy 
học hiệu quả.

•��Tham khảo gợi ý một số sự lựa chọn khi thiết kế kế hoạch bài học đạt hiệu quả, phù 
hợp với thực tế ở nhà trường.

•��Biết cách lựa chọn học liệu bổ trợ để phối hợp trong quá trình dạy học đạt được hiệu quả.
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3. GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH BỔ TRỢ, SÁCH 
THAM KHẢO

3.1. Danh mục sách bổ trợ, sách tham khảo môn Toán lớp 1

Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Toán 1 (Triết lí 
bộ sách: Vì sự bình đẳng, dân chủ trong Giáo dục) được sử dụng cho các giảng viên khi 
tập huấn cho giáo viên và cán bộ quản lí khi triển khai dạy học theo sách giáo khoa Toán 
1.

Sách giáo viên Toán 1 là tài liệu hướng dẫn giáo viên khi lập kế hoạch bài học và tổ chức 
dạy học theo sách giáo khoa Toán 1.

Vở thực hành Toán 1 là tài liệu dùng thay cho vở ghi bài môn Toán. Vở thực hành Toán 
giúp học sinh thực hiện bài giải các bài tập Toán trong điều kiện vốn từ, chữ viết còn hạn 
chế. Vở thực hành Toán cũng giúp giáo viên kiểm soát, đánh giá được kết quả học tập 
của học sinh, dùng thay cho việc biên soạn các phiếu học tập trong các tiết học.

Em tự học và đánh giá năng lực Toán 1 là tài liệu giúp giáo viên và học sinh luyện tập 
theo các tiêu chí đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh theo 4 mức: nhận biết, 
thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Em tự học và đánh giá năng lực Toán 1 còn là 
nguồn tư liệu đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học phân hoá hướng tới các đối tượng học 
sinh đại trà và học sinh có khả năng vượt trội về toán học. Giáo viên có thể tham khảo 
khi tổ chức dạy học buổi 2/ngày.

Tài liệu hướng dẫn đánh giá môn Toán lớp 1 là tài liệu giúp giáo viên xác định yêu cầu 
khi thực hiện đánh giá năng lực, phẩm chất và kết quả học tập của học sinh trong môn 
Toán. Hướng dẫn giáo viên cấu trúc một đề kiểm tra định kì môn Toán theo sách giáo 
khoa mới. Đồng thời chúng tôi cũng thiết kế minh hoạ một số đề kiểm tra định kì theo 
cấu trúc đã gợi ý.

Bộ đồ dùng dạy học môn Toán: gồm hai phần:
•��Đồ dùng dạy học ảo: Bao gồm các bản trình chiếu, các video clip phục vụ các bài hướng 

dẫn dạy học cho mỗi tiết học trong sách giáo viên. Những tư liệu này giáo viên có thể 
truy cập hoặc tải về để phục vụ tiết dạy (mà không cần mất thời gian tự thiết kế).

•��Các vật thật: Bao gồm bộ 10 chữ số cơ bản, các dấu phép tính, các dấu quan hệ (>, <, =), 
bộ que tính, các hình mẫu, thước chia vạch,…  để sử dụng trong các tiết học.

3.2. Phân tích, hướng dẫn sử dụng sách bài tập, sách tham khảo hỗ trợ trong dạy 
học Toán 1

Em tự học và đánh giá năng lực Toán 1 là tài liệu có thể sử dụng:
•��Trong các tiết học chính khoá, với đối tượng học sinh khá, giỏi có thể các em làm xong 

bài tập trong sách giáo khoa còn thừa thời gian. Khi đó giáo viên có thể chọn lọc cho 
các em làm thêm bài tập trong Em tự học và đánh giá năng lực Toán 1 (các bài mức 3 
hoặc mức 4) để tạo hứng thú cho các em và không ảnh hưởng tới bạn.
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•��Trong buổi 2/ngày, giáo viên có thể cho các em học sinh trung bình luyện các bài tập 
mức 1 và mức 2 để giúp các em củng cố kiến thức và kĩ năng bài học. Cho các em học 
sinh khá, giỏi luyện các bài tập mức 3 và mức 4 (bài 5 và bài 6) đáp ứng nhu cầu sáng 
tạo, phát triển năng lực tư duy của các em.

Chẳng hạn,
Tiết 70 trong Em tự học và đánh giá năng lực Toán 1:

Tiết 70. Các số có hai chữ số (tiếp theo)

1. Viết vào chỗ trống theo mẫu:

Viết số Đọc số Chục Đơn vị

32 Ba mươi hai 3 2

65

Bốn mươi tư

9 1

15

2 6

Sáu mươi mốt

74

3 1

Bảy mươi bảy

80

2 5
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2. Viết vào chỗ trống theo mẫu:

15, mười lăm

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

3. Viết phép tính, nêu câu trả lời:

Trong bãi xe có 5 ô tô đang đỗ. Có thêm 5 ô tô đang đi vào bãi. Hỏi có tất cả bao nhiêu  
ô tô? 

(ô tô)

4. Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ trống:

a) Số 64 đọc là …………………………………………………… Số gồm có ……… chục 
và ……… đơn vị.

b) Số bảy mươi lăm viết là ……….., số gồm có ………..chục và ……. Đơn vị

c) Số gồm 1 chục và 5 đơn vị viết là ……. và đọc là …………………….…………………

d) Số có bốn chục và 1 đơn vị viết là …….. và đọc là ………………………………………
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5. Cho dãy hình sau:

?

Khoanh vào các hình thích hợp dưới đây thay cho dấu ?:

6. Quan sát bức tranh dưới đây, hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đội 1

Đội 2

Đội 3

a)  Đội 1 có ……… người đang chèo thuyền, đội 2 có ……. người đang chèo thuyền và 
đội 3 có …….. người đang chèo thuyền

b) Tất cả có ……. người đang đua thuyền trên sông.
Ở đây:
–  Các bài 1, 2 là bài mức 1; các bài 3, 4 là bài mức 2; bài 5 là mức 3 và bài 6 là mức 4.
–  Giáo viên có thể lựa chọn trong số các bài 1 – 4 để ôn luyện cho học sinh trung bình 

đại trà đạt tới chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn học.
–  Chọn các bài 5 và 6 để đáp ứng nhu cầu phát huy năng lực của học sinh có khả năng 

vượt trội về toán.
Tài liệu Tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Toán 1 có thể 
sử dụng trong các sinh hoạt chuyên môn ở Tổ chuyên môn hoặc các đợt bồi dưỡng giáo 
viên dạy sách giáo khoa Toán 1.


