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1. Đặt vấn đề 
Giải quyết vấn đề (GQVĐ) là cơ hội để học sinh 

(HS) vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã tích 
lũy của bản thân trong học tập và trong cuộc sống. Tạo 
nền tảng cho HS phát triển năng lực, có thể xử lí thành 
công những vấn đề sẽ gặp phải trong cuộc sống hiện tại 
và tương lai. Theo dự thảo Chương trình giáo dục phổ 
thông tổng thể tháng 8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo đã xác định năng lực GQVĐ là một trong các năng 
lực chung của HS phổ thông. Đối với HS tiểu học, năng 
lực GQVĐ thường biểu hiện như sau: a/ Phát hiện và làm 
rõ vấn đề: Thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra 
những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi; b/ Đề xuất, 
lựa chọn giải pháp: Nêu được cách thức giải quyết vấn 
đề đơn giản theo hướng dẫn; c/ Thực hiện và đánh giá 
giải pháp giải quyết vấn đề: Tiến hành giải quyết vấn đề 
theo hướng dẫn; d/ Nhận ra ý tưởng mới: Xác định và 
làm rõ thông tin, ý tưởng mới với bản thân từ các nguồn 
tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn; e/ Hình thành và triển 
khai ý tưởng mới: Dựa trên hiểu biết đã có, hình thành ý 
tưởng mới đối với bản thân và dự đoán được kết quả khi 
thực hiện; f/ Tư duy độc lập: Nêu được thắc mắc về sự vật, 
hiện tượng; không e ngại nêu ý kiến cá nhân trước các 
thông tin khác nhau về sự vật, hiện tượng; sẵn sàng thay 
đổi khi nhận ra sai sót.

Muốn hình thành và phát triển năng lực cho HS tất 
yếu phải đưa HS đó tham gia vào hoạt động làm ra sản 
phẩm. Trong quá trình hình thành và phát triển năng lực 
GQVĐ cho HS qua dạy học môn Toán, giáo viên (GV) cần 
xác định rõ các thành tố của năng lực, dự kiến được ở 
mỗi bài hoặc mỗi đơn vị kiến thức sẽ tập trung vào phát 
triển những năng lực nào hay thành tố nào của từng 
năng lực. Từ đó, thiết kế và tổ chức các hoạt động học 
tập phát huy tính tích cực của HS hướng vào các mục 
tiêu đó. GV thường xuyên tạo ra các tình huống có vấn 
đề, tìm các biện pháp lôi cuốn HS tự phát hiện và GQVĐ 
bằng cách hướng dẫn và tổ chức các hoạt động học tập 
giúp HS tìm hiểu kĩ vấn đề đó, huy động các công cụ đã 
có và tìm con đường hợp lí nhất để giải đáp từng câu hỏi 
đặt ra trong quá trình GQVĐ, diễn đạt các bước đi trong 
cách giải, tự mình kiểm tra lại kết quả và cùng bạn rút 
kinh nghiệm về phương pháp GQVĐ đó.

Trong dạy học môn Toán ở vùng dân tộc thiểu số 
(DTTS), những vấn đề/tình huống cần giải quyết gần 
gũi với cuộc sống HS, không phức tạp và tương tự với 
những điều mà các em đã được học. Chẳng hạn như 
những tình huống về tính toán, mua bán, tính lãi suất, 
tính số tuổi, cân nặng, đo độ dài, tính diện tích,năng suất 
thu hoạch,… gắn với đời sống của HS ở vùng dân tộc và 
miền núi. Tuy nhiên, hiện nay sách giáo khoa môn Toán 
được dùng chung trên cả nước nên không có nhiều 
những tình huống/vấn đề gắn với thực tiễn đời sống của 
các em HS DTTS. 

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi trình bày 
một số vấn đề giúp HS DTTS có khả năng GQVĐ thực 

tiễn thông qua dạy học môn Toán ở tiểu học, có thể vận 
dụng trong dạy học theo chương trình hiện hành cũng 
như trong phát triển tài liệu học môn Toán ở giai đoạn 
đổi mới.

2. Xây dựng tình huống, câu hỏi, bài tập có nội 
dung thực tiễn trong dạy học môn Toán ở tiểu học

Xây dựng câu hỏi, bài tập, tình huống có nội dung 
gắn với đời sống của HS DTTS trong nội dung dạy học 
môn Toán ở tiểu học để tạo cho HS những cơ hội liên 
hệ, vận dụng những kiến thức, kĩ năng từ môn Toán và 
các lĩnh vực khác vào GQVĐ trong học tập và trong cuộc 
sống ở mức độ phù hợp với khả năng của các em. Có thể 
lựa chọn, đưa vào tình huống, câu hỏi, bài tập xuất phát 
từ thực tiễn có chứa những vấn đề về toán học để thay 
thế hoặc bổ sung cho những nội dung không gần gũi 
với các em. 

- Xây dựng tình huống có vấn đề từ các kiến thức đã 
học: Các tình huống đưa ra ở đây là những dạng bài tập 
mà khi giải HS cần dựa vào kiến thức đã học có liên quan 
để giải quyết. 

- Tạo tình huống, bài tập bằng cách yêu cầu HS dùng 
cách tương tự để giải quyết vấn đề: GV có thể hướng dẫn 
HS thông qua những vấn đề tương tự đã học trước đó 
để hình thành kiến thức mới hoặc giải bài tập cùng dạng 
với những bài đã biết cách giải. Tình huống, bài tập đưa 
ra ở đây cần dựa vào một kết quả tương tự mà HS đã biết 
nhằm khơi dậy niềm tin vào khả năng của bản thân.

- Tạo tình huống có thể giải quyết bằng khái quát hoá 
vấn đề: GV có thể đưa ra những đối tượng cụ thể, yêu cầu 
HS quan sát, phân tích và tìm ra nét chung của các đối 
tượng đó, khái quát hoá thành những tính chất hay một 
khái niệm hay cách giải dạng toán cụ thể. Tình huống 
đưa ra ở đây là những kiến thức riêng lẻ đã học nhằm 
khắc sâu kiến thức và phát triển tư duy. 

- Xây dựng nội dung dạy học môn Toán gần gũi với 
những hoạt động trong đời sống ở cộng đồng của HS:

Trong việc hình thành kiến thức cho HS nên được 
bắt đầu từ những tình huống thực tế. Chẳng hạn, để xây 
dựng khái niệm phép chia, tình huống ban đầu đưa ra có 
thể từ việc “chia đều” và “chia thành các phần bằng nhau” 
trong thực tế. Đặc biệt, cần xây dựng hệ thống bài tập có 
nội dung thiết thực, gần gũi gắn với các vấn đề của cuộc 
sống tại cộng đồng của học sinh. Ví dụ:  

- Bài tập liên quan đến xác định khoảng cách:

- Bài tập liên quan đến xác định thời gian:
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- Bài tập liên quan đến mua bán hàng hóa :

- Bài toán có lời văn có nội dung sát với thực tế. Ví 
dụ: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 20m, 
chiều dài gấp đôi chiều rộng.

a) Tính chiều dài của mảnh vườn.
b) Tính diện tích mảnh vườn. 
c) Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó. Tính trung 

bình cứ 10m2  thu được 20kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn 
đó người ta thu được bao nhiêu tạ rau?

Việc thiết kế bài học thành một chuỗi tình huống có 
vấn đề, được sắp đặt theo trình tự hợp lí giúp HS tham 
gia tích cực vào GQVĐ của bài học sẽ chiếm lĩnh được 
kiến thức mới.

3. Tổ chức cho HS DTTS giải quyết các tình huống 
thực tiễn trong dạy học môn Toán ở tiểu học

3.1. Tổ chức cho HS giải quyết vấn đề thực tiễn trong 
môn Toán ở tiểu học thông qua các hoạt động trên lớp

Thông qua hoạt động giải quyết tình huống và giải 
toán có lời văn ở trên lớp hình thành nhịp cầu nối toán 
học trong nhà trường và ứng dụng toán học trong đời 
sống xã hội. Qua các tình huống thực tế giúp HS nhận biết 
các mối quan hệ về số lượng, đo lường, một số hình đơn 
giản và ứng dụng vào các tình huống trong thực tế cuộc 
sống. Chẳng hạn, khi dạy học về khái niệm phép tính, cần 
giúp HS hiểu được ý nghĩa của phép tínhthông qua các 
tình huống thực tế. Sau đó, GV có thể nêu bài toán thực tế 
liên quan đến phép tính. HS phải đọc hiểu, và tìm hướng 
giải, trình bày lời giải của bài toán. Đây là vấn khó khăn đối 
với HS DTTS vì các em còn hạn chế về tiếng Việt. 

Tổ chức cho HS DTTS giải quyết các tình huống 
trong học tập và giải bài toán có lời văn thường qua các 
bước sau: 

Bước 1: Giúp HS biết cách tiếp cận tình huống có 
vấn đề

Hầu hết các vấn đề trong môn Toán ở tiểu học đều 

được nêu dưới dạng viết hoặc tranh ảnh, thường bao 
gồm các phần: hoàn cảnh, các dữ kiện, câu hỏi và các 
yếu tố gây nhiễu. Tuy nhiên, không phải mọi vấn đề đều 
có đủ các yếu tố nêu trên. Điều quan trọng đối với HS 
trong GQVĐ là hiểu được hoàn cảnh của vấn đề. Nếu 
hoàn cảnh xa lạ với HS thì HS không thể giải quyết được 
vấn đề. Sự tìm kiếm, phát hiện ra mối quan hệ có trong 
vấn đề là cái đầu tiên quan trọng giúp HS tìm kiếm được 
câu trả lời. Vì vậy, phải giúp HS DTTS biết tự đặt câu hỏi 
và tự tìm ra câu trả lời về những đối tượng và mối quan 
hệ giữa điều đã biết và những điều chưa biết, mô tả được 
mối quan hệ bên trong của đối tượng, tạo điều kiện để 
tiếp tục các bước tiếp theo của GQVĐ . 

Bước 2: Giúp HS định hướng GQVĐ
Trước hết, cần giúp HS DTTS biết phân tích và khái 

quát thông tin có trong vấn đề. Ngay khi tìm hiểu vấn 
đề, hoạt động tư duy diễn ra một cách không có ý thức 
hoặc có ý thức. HS cần so sánh, sắp xếp những thông 
tin sao cho chúng trở thành có ý nghĩa. Những thao tác 
này cùng với việc huy động những kiến thức đã có có 
thể dẫn đến một sự phỏng đoán. Khi HS không tìm được 
cách để GQVĐ, hoặc phương pháp đã chọn không đưa 
được ra câu trả lời, GV nên giúp HS nhận ra những dữ 
kiện, điều kiện đã bị bỏ qua để HS tiếp tục suy nghĩ. 

Xây dựng hệ thống câu hỏi dẫn dắt HS phát hiện và 
GQVĐ, nên đặt những câu hỏi “mở” để khơi dậy sự thích 
thú, mong muốn khám phá vấn đề. Có thể hướng dẫn HS 
sử dụng hình vẽ minh họa, sơ đồ, hình vẽ giúp HS dễ nhận 
thấy điều gì đang diễn ra và theo dõi được các mối quan 
hệ đang tồn tại trong quá trình GQVĐ. Ví dụ: Dùng sơ đồ 
đoạn thẳng để mô phỏng các dữ kiện, điều kiện trong giải 
bài toán khi biết tổng và tỉ số của hai số đó hoặc để giải bài 
toán chuyển động có thể vẽ sơ đồ mô tả thời gian đi từ A 
đến B, thời gian dừng ở B, thời gian từ B quay về A,...

Bước 3: Giúp HS khái quát toán học và phát triển, 
mở rộng vấn đề

Những tình huống và bài toán có lời văn trong môn 
Toán tuy là “giả định”, song một vấn đề không nhất thiết 
phải kết thúc khi tìm ra câu trả lời, sự phân tích, tổng hợp 
sâu hơn về lời giải sẽ dẫn đến một sự khái quát về toán 
học giúp HS có được tư duy thuật toán, những quy tắc rõ 
ràng để GQVĐ. Chẳng hạn, sau khi có lời giải các bài toán 
dạng điển hình, GV giúp HS khái quát thành cách giải 
dạng toán này qua từng bước.

Mỗi cách GQVĐ không phải là duy nhất, có thể 
khuyến khích HS suy nghĩ một cách sáng tạo để tìm ra 
các cách khác nhau để GQVĐ và có thể khuyến khích HS 
trình bày quá trình suy nghĩ của mình. Hơn nữa, có thể 
giúp HS tạo vấn đề từ những trải nghiệm thực tế hoặc 
bằng cách thay đổi một điều kiện của tình huống gốc. 

3.2. Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề thực tiễn 
liên quan đến tính toán thông qua hoạt động học tập 
gắn với thực tiễn ngoài lớp học

Để phát triển năng lực GQVĐ cần đặt HS vào các 
tình huống có vấn đề ở thực tiễn. GV hướng dẫn HS phân 
tích tình huống để nhận biết kiến thức toán học có liên 
quan để từ đó đưa ra cách giải quyết. Sau đây là một số 
hình thức tổ chức hoạt động học tập ngoài lớp học giúp 
HS DTTS phát triển năng lực GQVĐ thực tiễn liên quan 
đến môn Toán ở tiểu học: 

a) Tổ chức các trò chơi có nội dung liên quan đến bài học
GV nên sử dụng những trò chơi như một phương 

tiện để phát triển năng lực GQVĐ. Việc này đòi HS phải sử 
dụng những kinh nghiệm đã có một cách linh hoạt, chủ 
động sáng tạo, nắm được quy tắc chơi, hiểu cách chơi. 

(Xem tiếp trang 62)


