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LỜI NÓI ĐẦU
Nền giáo dục hiện đại không chỉ cung cấp những tri thức khoa học mà còn 

khơi dậy ở học sinh niềm đam mê, sự sáng tạo. "Bàn tay nặn bột" là một phương 
pháp dạy học tích cực, thích hợp cho việc dạy học các kiến thức khoa học tự nhiên, 
đặc biệt là đối với bậc tiểu học và trung học cơ sở (THCS), khi học sinh đang ở giai 
đoạn bắt đầu tìm hiểu mạnh mẽ các kiến thức khoa học, hình thành các khái niệm 
cơ bản về khoa học. Giảng viên trường cao đẳng sư phạm là những người có trách 
nhiệm hướng dẫn sinh viên, bồi dưỡng giáo viên THCS về phương pháp dạy học 
mới này.

"Bàn tay nặn bột" là một phương pháp mới nên hiện nay các tài liệu hướng 
dẫn chủ yếu bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, gây trở ngại lớn cho việc tham khảo 
của giáo viên. Chúng tôi biên soạn tài liệu này với mong muốn có một tài liệu tham 
khảo, hướng dẫn thực hiện đơn giản, dễ hiểu, gần với thực tiễn của Việt Nam. 
Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm những vấn đề, thông tin thích hợp với chương trình 
trung học cơ sở đang áp dụng hiện nay nhằm giúp giảng viên các trường cao đẳng 
sư phạm hiểu và dạy học cho sinh viên được.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư Trần Thanh Vân và Hội Gặp gỡ 
Việt Nam, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và dự án phát triển giáo dục 
vùng khó khăn nhất đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chúng tôi hoàn thành và 
xuất bản tài liệu này. Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư Maryvonne Stallaerts - Viện 
Đào tạo Giáo viên - Đại học Tây Bretagne - Cộng hòa Pháp đã giúp đỡ về tài liệu, 
góp ý trong quá trình biên soạn. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhóm 
nghiên cứu phương pháp "Bàn tay nặn bột" - Cộng hòa Pháp về những nguồn tài 
liệu quý và sự sẵn lòng giúp đỡ của họ.

Dù đã hết sức cố gắng trong quá trình biên soạn song không thể tránh khỏi 
những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý xây dựng của các giảng 
viên trường cao đẳng sư phạm, các thầy giáo, cô giáo và độc giả để có một tài liệu 
hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn
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NỘI DUNG

NỘI DUNG 1. LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT
HOẠT ĐỘNG 1.  LÀM QUEN, XÂY DỰNG NỘI QUY LỚP HỌC, KỸ 
THUẬT KWL VỀ CHỦ ĐỀ PP BÀN TAY NẶN BỘT (30 phút)

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có thể
- Tự giới thiệu tạo không khí thoải mái, vui vẻ trong lớp học.
- Thống nhất các quy định của lớp học, phân công và giao trách nhiệm cho 

nhóm trực nhật.
- Trình bày quan điểm ban đầu của học viên về phương pháp bàn tay nặn 

bột.
- Trình bày mong muốn của học viên về lớp tập huấn.
- Sử dụng được KWL như là một trong những kỹ thuật thu thông tin phản 

hồi.
Học liệu: 

- Máy tính, máy chiếu, 
- Giấy A0, bút dạ,
- Băng dính hai mặt, kéo, giấy A4.

Câu hỏi:
- Vì sao nên vận dụng PP bàn tay nặn bột trong dạy học các môn khoa học 

nói chung và môn Hóa học nói riêng?
- Sơ lược lịch sử của phương pháp bàn tay nặn bột (Xem phụ lục 1a)
- Kỹ thuật KWL được thực hiện như thế nào? (Xem phụ lục 1b)

Tiến trình: 
1. Công tác tổ chức lớp, cử lớp trưởng, các nhóm của lớp. Phân công trực nhật. 

Học viên thành lập nhóm, làm quen, tự giới thiệu trong nhóm.
2. Học viên làm việc theo NHÓM, hoàn thành sơ đồ KWL
3. Thảo luận, chia sẻ các ý kiến của  học viên về phương pháp bàn tay nặn bột
4. Trình bày kết quả thảo luận của hai  nhóm theo kỹ thuật khăn phủ bàn.
5. Chia sẻ sản phẩm thảo luận nhóm. Đánh giá và tự đánh giá kết quả thảo luận 

nhóm.
HOẠT ĐỘNG 2.  LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 

BÀN TAY NẶN BỘT (90 phút)
Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có thể



- Trình bày được sự cần thiết áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong 
dạy học môn Hóa học.

- Hiểu những cơ sở khoa học và thực tiễn của PP bàn tay nặn bột.
- Sử dụng được các nguyên tắc cơ bản khi áp dụng PP bàn tay nặn bột.
- Trình bày được tiến trình một bài dạy học theo PP bàn tay nặn bột.
- Phân tích được mối quan hệ của PP bàn tay nặn bột với các PP dạy học 

khác.
Học liệu: 

- Máy tính, máy chiếu, 
- Giấy A0, bút dạ,
- Băng dính hai mặt, kéo, giấy  A4.

Tiến trình: 

1. Chia nhóm theo PP ghép tranh.
2. Thảo luận ở vòng 1 theo 5 nội dung, giao cho 5 nhóm vòng 1.
 2.1. Vì sao nên áp dụng PP bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học ở THCS?
2.2. Cơ sở khoa học của PP bàn tay nặn bột là gì?
2.3. Các nguyên tắc cơ bản của PP bàn tay nặn bột.
2.4. Tiến trình dạy học theo PP bàn tay nặn bột.
2.5. Mối quan hệ của PP bàn tay nặn bột với các PP dạy học khác

     3. Thảo luận vòng 2 theo sơ đồ: 

4. Tập huấn viên nhận xét hoạt động các nhóm.

HOẠT ĐỘNG 3.  CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC VÀ RÈN LUYỆN KỸ 
NĂNG CHO HỌC SINH TRONG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀN 
TAY NẶN BỘT (90 phút)

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này học viên có thể



- Trình bày được các kỹ thuật dạy học và rèn luyện kỹ năng cho học sinh 
trong PP bàn tay nặn bột.

- Thực hành các kỹ thuật dạy học trong PP bàn tay nặn bột.
- Sử dụng kỹ thuật khăn phủ bàn trong dạy học hóa học.

Học liệu:
- Máy tính, máy chiếu, 
- Giấy A0, bút dạ,
- Băng dính hai mặt, kéo, giấy  A4.

Câu hỏi: 
- Để vận dụng PP bàn tay nặn bột cần sử dụng những kỹ thuật dạy học nào?
- Cần rèn luyện cho học sinh những kỹ năng nào thông qua PP dạy học bàn 

tay nặn bột?
Tiến trình

1. Học viên làm việc theo nhóm 4 người, nghiên cứu các kỹ thuật dạy học 
áp dụng trong PP dạy học bàn tay nặn bột. Sử dụng kỹ thuật khăn phủ bàn.
2. Các nhóm công bố kết quả thảo luận.
3. Tập huấn viên yêu cầu các nhóm  lần lượt báo cáo sản phẩm thảo luận. 
Các thành viên khác quan sát và đánh giá thông qua phiếu đánh giá. (Phụ 
lục 2)
4. Các nhóm trao đổi, thảo luận, chia sẻ. (Phụ lục 3)
5. Tập huấn viên kết luận lại một số kỹ thuật dạy học quan trọng, các kỹ 
năng cần rèn luyện cho học sinh trong PP bàn tay nặn bột.

NỘI DUNG 2. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT 
TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 8 THCS

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG, ÔN TẬP NỘI DUNG ĐÃ HỌC (30 phút)
Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có thể

- Hệ thống hóa các cơ sở khoa học, các kỹ thuật dạy học trong PP bàn tay 
nặn bột.

- Phát triển kỹ năng trình bày, kỹ năng đặt câu hỏi,
-

Học liệu: Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ
Câu hỏi: - Vận dụng PP bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học dựa trên những 

cơ sở lý luận và thực tiễn nào?



- Khi vận dụng PP bàn tay nặn bột có thể sử dụng những kỹ thuật dạy học 
nào? Nêu vắn tắt vài thông tin cơ bản về các kỹ thuật dạy học đó.

Tiến trình:
1.  Hoạt động khởi động của nhóm trực nhật, 
2. Tự ôn tập trong khoảng 10 phút.
3. Nhóm trực nhật lên trình bày nội dung ôn tập
4. Các thành viên khác theo dõi, đặt câu hỏi phản biện, bổ sung.
5. Nhận xét của tập huấn viên.

HOẠT ĐỘNG 2. VẬN DỤNG  PP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY 
HỌC HÓA HỌC 8 (60 phút)

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có thể
- Lựa chọn được nội dung dạy học hóa học 8 theo PP bàn tay nặn bột.
- Lựa chọn được thiết bị dạy học phù hợp.
- Lựa chọn các kỹ thuật dạy học
- Tổ chức quan sát thí nghiệm, thảo luận trong dạy học.

Học liệu: 
- Máy tính, máy chiếu, 
- Giấy A0, bút dạ,
- Băng dính hai mặt, kéo, giấy  A4.

Câu hỏi
- Chọn nội dung dạy học vận dụng PP bàn tay nặn bột như thế nào?
- Làm thế nào để lựa chọn thiết bị dạy học, kỹ thuật dạy học thích hợp?
- Hướng dẫn học sinh quan sát thí nghiệm, thảo luận trong giờ dạy theo PP 

bàn tay nặn bột như thế nào?
Tiến trình

1. Học viên làm việc theo cặp, liệt kê các nội dung có thể vận dụng PP bàn 
tay nặn bột trong chương trình hóa học 8, giải thích lý do chọn.
2. Chọn một trong các nội dung đã liệt kê để lựa chọn thiết bị dạy học, các kỹ 
thuật dạy học thích hợp.
3. Hướng dẫn học sinh quan sát thí nghiệm và thảo luận.
4. Hai cặp lên trình bày kết quả thảo luận.
5. Các thành viên khác và tập huấn viên nêu câu hỏi phản biện, nhận xét, góp 
ý.

Thời gian: 30 phút
HOẠT ĐỘNG 3. CÁ NHÂN SOẠN TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO CHỦ 

ĐỀ LỚP 8 TRONG PP BÀN TAY NẶN BỘT (90 PHÚT)



Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có thể
Học liệu: 

- Máy tính, máy chiếu, 
- Giấy A0, bút dạ,
- Băng dính hai mặt, kéo, giấy  A4.

Tiến trình: 
1. Cá nhân soạn tiến trình dạy học một bài trong chương trình hóa học 8 theo PP 

bàn tay nặn bột.
2. Chia sẻ thảo luận theo cặp để hoàn thiện tiến trình dạy học của mỗi người.
3. Ba học viên trình bày ý tưởng về tiến trình dạy học theo PP bàn tay nặn bột.
4. Các thành viên khác đặt câu hỏi phản biện, góp ý, bổ sung.
5. Nhận xét của tập huấn viên.

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG, ÔN TẬP NỘI DUNG ĐÃ HỌC (30 phút)
Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có thể

- Trình bày được tiến trình dạy học trong PP bàn tay nặn bột.
- Phát triển kỹ năng trình bày, kỹ năng đặt câu hỏi

Học liệu: 
- Máy tính, máy chiếu, 
- Giấy A0, bút dạ,
- Băng dính hai mặt, kéo, giấy A4.

Câu hỏi:
 - Nguyên tắc lựa chọn nội dung, thiết bị dạy học trong PP bàn tay nặn bột?
- Tiến trình của bài học trong phương pháp dạy học bàn tay nặn bột diễn ra 

như thế nào?
Tiến trình:

1.  Hoạt động khởi động của nhóm trực nhật, 
2. Tự ôn tập trong khoảng 10 phút.
3. Nhóm trực nhật lên trình bày nội dung ôn tập
4. Các thành viên khác theo dõi, đặt câu hỏi phản biện, bổ sung.
5. Nhận xét của tập huấn viên.

HOẠT ĐỘNG 2. THẢO LUẬN NHÓM VỀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
THEO CHỦ ĐỀ LỚP 8 TRONG PP BÀN TAY NẶN BỘT (60 PHÚT)

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có thể
- Trình bày được tiến trình dạy học trong PP bàn tay nặn bột.
- Phát triển kỹ năng trình bày, kỹ năng đặt câu hỏi,



- Lựa chọn các chủ đề dạy học hóa học 8 theo PP bàn tay nặn bột.
Học liệu: 

- Máy tính, máy chiếu, 
- Giấy A0, bút dạ,
- Băng dính hai mặt, kéo, giấy  A4.

Câu hỏi:
- Tiến trình của bài học trong phương pháp dạy học bàn tay nặn bột diễn ra 

như thế nào?
- Làm thế nào để phát hiện những quan điểm sai lầm ban đầu của học sinh?
- Làm thế nào để đặt những câu hỏi tốt, có tác dụng định hướng dẫn dắt 

hoạt động nghiên cứu, tìm tòi, khám phá, sáng tạo của học sinh?
- Làm thế nào để quản lý hoạt động nhóm có hiệu quả trong khi thực 

nghiệm?
Tiến trình:
1. Tổ chức nhóm 4 người thảo luận về tiến trình của cùng một bài dạy đã chuẩn 

bị.
2. Ba nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận nhóm.
3. Các thành viên khác và tập huấn viên nhận xét
HOẠT ĐỘNG 3. THẢO LUẬN CHUNG VỀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

THEO CHỦ ĐỀ LỚP 8 TRONG PP BÀN TAY NẶN BỘT (90 PHÚT)
Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có thể

- Trình bày được tiến trình dạy học trong PP bàn tay nặn bột.
- Phát triển kỹ năng trình bày, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng lắng nghe các ý 

kiến phản biện, kỹ năng phản hồi tích cực.
Học liệu: 

- Máy tính, máy chiếu, 
- Giấy A0, bút dạ,
- Băng dính hai mặt, kéo, giấy  A4.

Câu hỏi:
- Tiến trình của bài học trong phương pháp dạy học bàn tay nặn bột diễn ra 

như thế nào?
- Làm thế nào để phát hiện những quan điểm sai lầm ban đầu của học sinh?
- Làm thế nào để đặt những câu hỏi tốt, có tác dụng định hướng dẫn dắt 

hoạt động nghiên cứu, tìm tòi, khám phá, sáng tạo của học sinh?
- Làm thế nào để quản lý hoạt động nhóm có hiệu quả trong khi thực 

nghiệm?



Tiến trình:
1. Mỗi nhóm 4 người thảo luận về tiến trình của cùng một bài dạy đã chuẩn bị. 

Trình bày trên máy tính hoặc giấy A0.
 2. Lần lượt các nhóm lên trình diễn báo cáo kết quả thảo luận nhóm.
3. Các thành viên khác và tập huấn viên nhận xét.

NỘI DUNG 3. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT 
TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 9 THCS

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG, ÔN TẬP NỘI DUNG ĐÃ HỌC (30 phút)
Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có thể

- Hệ thống hóa các cơ sở khoa học, các kỹ thuật dạy học trong PP bàn tay 
nặn bột.

- Phát triển kỹ năng trình bày, kỹ năng đặt câu hỏi.
- Sử dụng được nguyên tắc lựa chọn nội dung, thiết bị dạy học, đề xuất tiến 

trình của bài dạy theo PP bàn tay nặn bột.
Học liệu: 

- Máy tính, máy chiếu, 
- Giấy A0, bút dạ,
- Băng dính hai mặt, kéo, giấy  A4.

Câu hỏi: - Vận dụng PP bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học dựa trên những 
cơ sở lý luận và thực tiễn nào?
- Khi vận dụng PP bàn tay nặn bột có thể sử dụng những kỹ thuật dạy học 

nào? Nêu vắn tắt vài thông tin cơ bản về các kỹ thuật dạy học đó.
Tiến trình:

1.  Hoạt động khởi động của nhóm trực nhật, 
2. Tự ôn tập trong khoảng 10 phút.
3. Nhóm trực nhật lên trình bày nội dung ôn tập
4. Các thành viên khác theo dõi, đặt câu hỏi phản biện, bổ sung.
5. Nhận xét của tập huấn viên.

HOẠT ĐỘNG 2. VẬN DỤNG  PP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY 
HỌC HÓA HỌC 9 ( 60 phút)

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có thể
- Lựa chọn được nội dung dạy học hóa học 9 theo PP bàn tay nặn bột.
- Lựa chọn được thiết bị dạy học phù hợp.
- Lựa chọn các kỹ thuật dạy học
- Tổ chức quan sát thí nghiệm, thảo luận trong dạy học.



Học liệu: 
- Máy tính, máy chiếu, 
- Giấy A0, bút dạ,
- Băng dính hai mặt, kéo, giấy  A4.

Câu hỏi
- Chọn nội dung dạy học vận dụng PP bàn tay nặn bột như thế nào?
- Làm thế nào để lựa chọn thiết bị dạy học, kỹ thuật dạy học thích hợp?
- Hướng dẫn học sinh quan sát thí nghiệm, thảo luận trong giờ dạy theo PP 

bàn tay nặn bột như thế nào?
Tiến trình

1. Học viên làm việc theo cặp, liệt kê các nội dung có thể vận dụng PP bàn 
tay nặn bột trong chương trình hóa học 9, giải thích lý do chọn.
2. Chọn một trong các nội dung đã liệt kê để lựa chọn thiết bị dạy học, các kỹ 
thuật dạy học thích hợp.
3. Hướng dẫn học sinh quan sát thí nghiệm và thảo luận.
4. Hai cặp lên trình bày kết quả thảo luận.
5. Các thành viên khác và tập huấn viên nêu câu hỏi phản biện, nhận xét, góp 
ý.

HOẠT ĐỘNG 3. CÁ NHÂN SOẠN TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO CHỦ 
ĐỀ LỚP 9 TRONG PP BÀN TAY NẶN BỘT (90 PHÚT)

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có thể
Học liệu: Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ
Tiến trình: 
1. Cá nhân soạn tiến trình dạy học một bài trong chương trình hóa học 9 theo PP 

bàn tay nặn bột.
2. Chia sẻ thảo luận theo cặp để hoàn thiện tiến trình dạy học của mỗi người.
3. Ba học viên trình bày ý tưởng về tiến trình dạy học theo PP bàn tay nặn bột.
4. Các thành viên khác đặt câu hỏi phản biện, góp ý, bổ sung.
5. Nhận xét của tập huấn viên.

Chiều ngày thứ 3
HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG, ÔN TẬP NỘI DUNG ĐÃ HỌC (30 phút)
Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có thể

- Hệ thống hóa các cơ sở khoa học, các kỹ thuật dạy học trong PP bàn tay 
nặn bột.

- Phát triển kỹ năng trình bày, kỹ năng đặt câu hỏi.



- Sử dụng được nguyên tắc lựa chọn nội dung, thiết bị dạy học, đề xuất tiến 
trình của bài dạy theo PP bàn tay nặn bột.

Học liệu: 
- Máy tính, máy chiếu, 
- Giấy A0, bút dạ,
- Băng dính hai mặt, kéo, giấy  A4.

Câu hỏi: - Vận dụng PP bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học dựa trên những 
cơ sở lý luận và thực tiễn nào?
- Khi vận dụng PP bàn tay nặn bột có thể sử dụng những kỹ thuật dạy học 

nào? Nêu vắn tắt vài thông tin cơ bản về các kỹ thuật dạy học đó.
Tiến trình:

1.  Hoạt động khởi động của nhóm trực nhật, 
2. Tự ôn tập trong khoảng 10 phút.
3. Nhóm trực nhật lên trình bày nội dung ôn tập
4. Các thành viên khác theo dõi, đặt câu hỏi phản biện, bổ sung.
5. Nhận xét của tập huấn viên.

HOẠT ĐỘNG 2. XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ 
HÓA HỌC 8 & 9 THEO PP BÀN TAY NẶN BỘT  (150 phút,)

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có thể
- Lựa chọn được 3 bài dạy học hóa học 8 và 3 bài hóa học 9 theo PP bàn tay 

nặn bột.
- Đánh giá, bình chọn sự hoạt động tích cực, chủ động của các nhóm.

Học liệu: 
- Máy tính, máy chiếu, 
- Giấy A0, bút dạ,
- Băng dính hai mặt, kéo

Câu hỏi
- Thế nào là một bài dạy hóa học tốt theo PP bàn tay nặn bột?
- Điều kiện thực tế ở địa phương ảnh hưởng đến khả năng vận dụng PP dạy 

học bàn tay nặn bột như thế nào?
Tiến trình

1. Học viên tham quan, tìm hiểu tiến trình dạy học theo PP bàn tay nặn bột 
của các nhóm, trình bày trên tờ giấy A0.
2. Học viên bỏ phiếu bình bọn 3 tiến trình xuất sắc ở lớp 8 và 3 tiến trình 
xuất sắc ở lớp 9. Mỗi người được phát 3 giấy dán màu đỏ (Xuất sắc); 3 giấy 
dán màu vàng (Đạt yêu cầu); 3 giấy dán màu xanh (có thể làm tốt hơn).



3. Ban thư ký tổng hợp các phiếu bình chọn.
4. Công bố kết quả.
5. Giải đáp thắc mắc.



PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục 1a.  Sơ lược lịch sử phương pháp dạy học bàn tay nặn bột
Phương pháp dạy học bàn tay nặn bột “BTNB” là gì?

 Phương pháp dạy học bàn tay nặn bột (tiếng Pháp"La main à la pâte - 

LAMAP)  là phương pháp dạy học khoa học dựa trên cơ sở của sự tìm tòi - 

nghiên cứu để phát triển năng lực khoa học, phát triển kỹ năng nói và viết, áp 

dụng cho việc dạy học các môn khoa học tự nhiên.

Theo phương pháp BTNB, dưới sự giúp đỡ của giáo viên, chính học 

sinh tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống thông qua 

tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra để từ đó hình 

thành kiến thức cho mình.

Đứng trước một sự vật hiện tượng, học sinh có thể đặt ra các câu hỏi, các giả 

thuyết từ những hiểu biết ban đầu, tiến hành thực nghiệm nghiên cứu để kiểm 

chứng và đưa ra những kết luận phù hợp thông qua thảo luận, so sánh, phân 

tích, tổng hợp kiến thức.

Mục tiêu của phương pháp BTNB là gây hứng thú học tập, ham muốn khám 

phá và say mê khoa học của học sinh. Ngoài việc chú trọng đến kiến thức 

khoa học, phương pháp BTNB còn chú ý nhiều đến việc rèn luyện kỹ năng 

diễn đạt thông qua ngôn ngữ nói và viết cho học sinh.

1.3. Sơ lược lịch sử ra đời và quá trình phát triển của phương pháp 

“BTNB”

- Những năm 90 của thế kỷ XX, trường học ở Pháp có những thách thức 

nghiêm trọng, đó là học sinh không ham mê khoa học tự nhiên, thành tích 

học tập và khả năng diễn đạt, nói và viết các vấn đề khoa học sút kém. Trong 

khi đó ở Mỹ đã phát triển phương pháp dạy học khoa học gọi là “hand on”. 

Năm 1995, giáo sư Georger Charpak (Người Pháp, giải Nobel Vật lý năm 

1992) dẫn một đoàn gồm các nhà khoa học và các đại diện của Bộ Giáo dục 



Quốc gia Pháp làm báo cáo về hoạt động khoa học này ở Mỹ và sự tương 

thích của các hoạt động này với điều kiện ở Pháp (Báo cáo thực hiện vào 

tháng 12 năm 1995). Giáo sư Georges Charpak là người khởi xướng phương 

pháp dạy học “BTNB” ở Pháp.

Trong năm học 1995 - 1996, Ban Trường học - Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp 

đã vận động khoảng 30 trường thuộc 3 tỉnh tình nguyện thực hiện chương 

trình thí điểm triển khai phương pháp dạy học “BTNB”.

Tháng 4/1996, một hội thảo nghiên cứu về phương pháp BTNB được tổ chức 

tại Poitiers (miền Trung nước Pháp), tại đây kế hoạch hành động đã được 

giới thiệu và triển khai.

Ngày 09/7/1996, Viện Hàn lâm Khoa học Pháp đã thông qua quyết định thực 

hiện chương trình dạy học khoa học bằng phương pháp “BTNB”.

Tháng 9/1996, cuộc thử nghiệm đầu tiên được tiến hành bởi Bộ Giáo dục 

Quốc gia Pháp với 5 tỉnh và 350 lớp học tham gia. Nhiều trường đại học, 

viện nghiên cứu tham gia giúp đỡ các giáo viên thực hiện các tiết dạy.

Năm 1997, một nhóm chuyên gia của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp và 

Viện Nghiên cứu Sư phạm Quốc gia Pháp được thành lập để thúc đẩy sự phát 

triển của phương pháp dạy học khoa học trong trường học phổ thông.

Năm 2001, một mạng lưới các trung tâm vệ tinh (centre pilote) của BTNB đã 

được thành lập theo sáng kiến của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp với mục 

đích trao đổi kinh nghiệm và thông tin với nhau.

Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về dạy học khoa học trong trường học đã 

được tổ chức vào tháng 5/2010. Hội thảo đã thu hút thành viên đại diện của 

33 quốc gia tham dự. Hội thảo lần thứ hai được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 

14/5/2011 tại Paris với gần 40 quốc gia ngoài khối cộng đồng chung Châu Âu 

(EU) tham gia. Tham dự Hội thảo lần này có hai đại diện Việt Nam, đó là TS. 

Phạm Ngọc Định (nay là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và 



Đào tạo) và ThS. Trần Thanh Sơn (Đại học Quảng Bình - cộng tác viên phụ 

trách chương trình BTNB của Hội Gặp gỡ Việt Nam).

 1.3. Phương pháp BTNB tại Việt Nam

Phương pháp BTNB được đưa vào Việt Nam là một cố gắng nỗ lực 

to lớn của Hội Gặp gỡ Việt Nam. Phương pháp BTNB được giới thiệu tại 

Việt Nam cùng với thời điểm mà phương pháp này mới bắt đầu ra đời và thử 

nghiệm ứng dụng trong dạy học ở Pháp

Từ tháng 09/1999 đến tháng 03/2000, tổ chức BTNB Pháp (LAMAP 

France) đã tiếp nhận và tập huấn cho một nữ thực tập sinh Việt Nam là giáo 

viên Vật lý tại một trường trung học dạy song ngữ tiếng Pháp ở thành phố 

Hồ Chí Minh. Đây là người Việt Nam đầu tiên được tiếp cận và tập huấn với 

phương pháp BTNB.

Tháng 01/2000, "Bàn tay nặn bột - Khoa học trong trường tiểu học" - 

cuốn sách đầu tiên về BTNB tại Việt Nam được xuất bản.

Từ năm 2000 đến 2002, phương pháp BTNB đã được phổ biến cho 

sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, được áp dụng thử nghiệm tại trường Tiểu 

học Đoàn Thị Điểm, trường Herman Gmeiner Hà Nội và trường thực hành 

Nguyễn Tất Thành (thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội). Chủ đề giảng dạy là: 

nước, không khí và âm thanh.

Năm 2002, nhóm nghiên cứu tăng thêm các lớp tiểu học áp dụng 

phương pháp BTNB tại Hà Nội và mở thêm các lớp tại Huế và tại Thành phố 

Hồ Chí Minh

Tháng 8/2010, GS. Trần Thanh Vân có cuộc gặp gỡ, trao đổi với Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận và thứ trưởng Nguyễn Vinh 

Hiển, trong đó có nội dung về định hướng phát triển phương pháp BTNB tại 

Việt Nam.



Năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thí điểm ở một 

số tỉnh phương pháp « BTNB » ở hai cấp học Tiểu học và THCS như Hà nội, 

Hải Phòng, Hà Giang, Cà Mau, Bình Định, Đăk lăc, Ninh Bình, Bắc cạn, Hòa 

Bình, …

Năm 2013, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn 

phương pháp BTNB qua mạng cho giáo viên các môn Vật lý, Hóa học, Sinh 

học thuộc 4 tỉnh là Hòa Bình, Yên Bái, Hải Dương và  Thái Nguyên.

Năm 2013, PGS.TS.Đỗ Hương Trà – Trường ĐHSP Hà Nội viết cuốn 

sách : « Lamap một phương pháp dạy học hiện đại » - NXB Đại học sư phạm 

Hà nội. Cuốn sách đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của phương 

pháp bàn tay nặn bột. Đặc biệt, sách đã đưa ra nhiều thí dụ về dạy học Vật lý 

và Sinh học ở THCS theo phương pháp bàn tay nặn bột.

Phụ lục 1b. SƠ ĐỒ KWL
Chủ đề: Phương pháp dạy học bàn tay nặn bột
Họ và tên học viên:……………………………
Cơ quan công tác:……………………….
Email:………………………………    Điện thoại: ………………………….

K(Know) W(Want) L (Learned)

Know: Điều đã biết
Want: Điều muốn biết
Learned: Điều học được.



PHIẾU HỌC TẬP 1
   Nhìn chùm ảnh dưới đây minh họa cho phương pháp dạy học “Bàn tay nặn 

bột” bạn rút ra được điều gì về Cơ sở khoa học phương pháp “Bàn tay nặn 
bột”?

                       

                           

Phụ lục 1c.  Cơ sở khoa học của phương pháp BTNB
1. Dạy học khoa học dựa trên tìm tòi - nghiên cứu

Dạy học khoa học dựa trên tìm tòi nghiên cứu là một phương pháp dạy và 
học khoa học xuất phát từ sự hiểu biết về cách thức học tập của học sinh, bản 



chất của nghiên cứu khoa học và sự xác định các kiến thức khoa học cũng 
như kĩ năng mà học sinh cần nắm vững. Phương pháp dạy học này cũng dựa 
trên sự tin tưởng rằng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng học sinh thực sự 
hiểu những gì được học mà không phải đơn giản chỉ là học để nhắc lại nội 
dung kiến thức và thông tin thu được. Không phải là một quá trình học tập 
hời hợt với động cơ học tập dựa trên sự hài lòng từ việc khen thưởng, dạy 
học khoa học dựa trên tìm tòi nghiên cứu đi sâu với động cơ học tập được 
xuất phát từ sự hài lòng của học sinh khi đã học và hiểu được một điều gì đó. 
Dạy học khoa học dựa trên tìm tòi nghiên cứu không quan tâm đến lượng 
thông tin được ghi nhớ trong một thời gian ngắn mà ngược lại là những ý 
tưởng hay khái niệm dẫn đến sự hiểu biết ngày càng sâu hơn cùng với sự lớn 
lên của học sinh.

a) Bản chất của nghiên cứu khoa học trong phương pháp BTNB
Tiến trình tìm tòi nghiên cứu khoa học trong phương pháp BTNB là một vấn 
đề cốt lõi, quan trọng. Tiến trình tìm tòi nghiên cứu của học sinh không phải 
là một đường thẳng đơn giản mà là một quá trình phức tạp. Học sinh tiếp cận 
vấn đề đặt ra qua tình huống (câu hỏi lớn của bài học); nêu các giả thuyết, 
các nhận định ban đầu của mình, đề xuất và tiến hành các thí nghiệm nghiên 
cứu; đối chiếu các nhận định (giả thuyết đặt ra ban đầu); đối chiếu cách làm 
thí nghiệm và kết quả với các nhóm khác; nếu không phù hợp học sinh phải 
quay lại điểm xuất phát, tiến hành lại các thí nghiệm hoặc thử làm lại các thí 
nghiệm như đề xuất của các nhóm khác để kiểm chứng; rút ra kết luận và giải 
thích cho vấn đề đặt ra ban đầu. Trong quá trình này, học sinh luôn luôn phải 
động não, trao đổi với các học sinh khác trong nhóm, trong lớp, hoạt động 
tích cực để tìm ra kiến thức. Con đường tìm ra kiến thức của học sinh cũng đi 
lại gần giống với quá trình tìm ra kiến thức mới của các nhà khoa học.



b) Lựa chọn kiến thức khoa học trong phương pháp BTNB

THẢO LUẬN

CH
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GHI CHÉP

LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ
Câu hỏi/vấn đề là gì? Bạn muốn biết 

điều gì? Bạn sẽ tìm ra câu trả lời 
bằng cách nào?

PHÁT BIỂU CÂU HỎI MỚI
Bạn còn câu hỏi gì? Bạn có 

câu hỏi gì mới? Bạn 
có thể tìm ra câu trả 
lời bằng cách nào?

RÚT RA KẾT LUẬN SƠ BỘ
Bạn có thể xác nhận điều 

gì? Bạn có những 
minh chứng gì? Bạn 
còn cần biết thêm 
điều gì?

THỰC HIỆN
Bạn quan sát cái gì? Bạn 

có sử dụng đúng 
công cụ không? Bạn 
cần phải ghi chép 
chi tiết thế nào?

THIẾT LẬP VÀ PHÂN 
TÍCH DỮ LIỆU

Bạn thiết lập dữ liệu như 
thế nào? Bạn đã 
nhìn thấy kiểu mẫu 
gì? Mối liên hệ có 
thể là gì? Điều đó có 
ý nghĩa gì?

ĐỀ XUẤT
Bạn có thể thử làm gì? Bạn đang băng khoăn về điều gì? Bạn đã biết cái 

gì? Bạn  đang quan tâm đến cái gì?

THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

RÚT RA KẾT LUẬN CUỐI CÙNG
Chúng ta biết được gì từ tất cả quá trình nghiên cứu?

Chúng ta có những minh chứng gì cho những ý tưởng của mình?

GIAO TIẾP VỚI MỌI NGƯỜI
Bạn muốn nói gì với những người khác?

Bạn nói với họ như thế nào? Điều gì là quan trọng?

SƠ ĐỒ TIẾN TRÌNH TÌM TÒI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC



Việc xác định kiến thức khoa học phù hợp với học sinh theo độ tuổi là một 
vấn đề quan trọng đối với giáo viên. Giáo viên phải tự đặt ra các câu hỏi như: 
Có cần thiết giới thiệu kiến thức này không? Cần thiết giới thiệu kiến thức 
này vào thời điểm nào? Cần yêu cầu học sinh hiểu kiến thức này ở mức độ 
nào? Giáo viên có thể tìm câu hỏi này thông qua việc nghiên cứu chương 
trình, sách giáo khoa và tài liệu hỗ trợ giáo viên (sách giáo viên, sách tham 
khảo, hướng dẫn thực hiện chương trình) để xác định rõ hàm lượng kiến thức 
tương đối với trình độ cũng như độ tuổi của học sinh và điều kiện địa phương.

c) Cách thức học tập của học sinh
Phương pháp BTNB dựa trên thực nghiệm và nghiên cứu cho phép giáo viên 
hiểu rõ hơn cách thức mà học sinh tiếp thu các kiến thức khoa học. Phương 
pháp BTNB cho thấy cách thức học tập của học sinh là tò mò tự nhiên, giúp 
các em có thể tiếp cận thế giới xung quanh mình qua việc tham gia các hoạt 
động nghiên cứu. Các hoạt động nghiên cứu cũng gợi ý cho học sinh tìm 
kiếm để rút ra các kiến thức cho riêng mình, qua sự tương tác với các học 
sinh khác cùng lớp để tìm phương án giải thích các hiện tượng. Các suy nghĩ 
ban đầu của học sinh rất nhạy cảm ngây thơ, có tính lôgic theo cách suy nghĩ 
của học sinh, tuy nhiên thường không chính xác về mặt khoa học.

d) Quan niệm ban đầu của học sinh
Quan niệm ban đầu là những biểu tượng ban đầu, ý kiến ban đầu của học sinh 
về sự vật, hiện tượng trước khi được tìm hiểu về bản chất sự vật, hiện tượng. 
Đây là những quan niệm được hình thành trong vốn sống của học sinh, là các 
ý tưởng giải thích sự vật, hiện tượng theo suy nghĩ của học sinh, còn gọi là 
các "khái niệm ngây thơ" (naïve conceptions). Thường thì các quan niệm ban 
đầu này chưa tường minh, thậm chí còn mâu thuẫn với các giải thích khoa 
học mà học sinh sẽ được học. Biểu tượng ban đầu không phải là kiến thức cũ, 
kiến thức đã được học mà là quan niệm của học sinh về sự vật, hiện tượng 
mới (kiến thức mới) trước khi học kiến thức đó. Không chỉ ở học sinh nhỏ 
tuổi mà ngay cả đối với người lớn cũng có những quan niệm sai, biểu tượng 
ban đầu cũng có những nét tương đồng mặc dù người lớn có thể đã được học 
một hoặc vài lần về kiến thức đó.
    Quan niệm ban đầu vừa là một chướng ngại vừa là động lực trong quá 
trình hoạt động nhận thức của học sinh. Chẳng hạn, trước khi học bài rượu 
etylic, học sinh cho rằng "rượu là chất lỏng có màu" vì học sinh thấy rượu có 
màu trắng, màu đỏ (vang đỏ), …. Chính màu sắc của những loại rượu quan 
sát được đã dẫn học sinh đến quan niệm như vậy. Do đó để giúp học sinh tiếp 



nhận kiến thức mới một cách sâu sắc và chắc chắn, giáo viên cần "phá bỏ" 
chướng ngại này bằng cách cho học sinh thực hiện các thí nghiệm khi rượu là 
dung môi hòa tan các chất có màu để chứng minh quan niệm đó là không 
chính xác. Chướng ngại chỉ bị phá bỏ khi học sinh tự mình làm thí nghiệm, 
tự rút ra kết luận, đối chiếu với quan niệm ban đầu để tự đánh giá quan niệm 
của mình đúng hay sai.

Tạo cơ hội cho học sinh bộc lộ quan niệm ban đầu là một đặc trưng 
quan trọng của phương pháp dạy học BTNB. Trong phương pháp BTNB, học 
sinh được khuyến khích trình bày quan niệm ban đầu, thông qua đó giáo viên 
có thể giúp học sinh đề xuất các câu hỏi và các thí nghiệm để chứng minh. 
Quan niệm ban đầu của học sinh là rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên nếu 
để ý, giáo viên có thể nhận thấy trong các quan niệm ban đầu đa dạng đó có 
những nét tương đồng. Chính từ những nét tương đồng này giáo viên có thể 
giúp học sinh nhóm lại các ý tưởng ban đầu để từ đó đề xuất các câu hỏi. 
Quan niệm ban đầu của học sinh thay đổi tùy theo độ tuổi và nhận thức của 
học sinh. Do vậy việc hiểu tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh luôn là một 
thuận lợi lớn cho giáo viên khi tổ chức hoạt động dạy học theo phương pháp 
BTNB.
Bảng so sánh sau cho thấy vai trò của quan niệm ban đầu đối với giáo viên và 
học sinh trong quá trình dạy học.
ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN
MỘT SỰ NHẬN THỨC

- Về sự tồn tại quan niệm "sai", 
hoặc không thích hợp;

- Về việc những học sinh khác 
không có cùng quan niệm 
như mình.

ĐIỂM XUẤT PHÁT, NỀN 
TẢNG MÀ TRÊN ĐÓ 
KIẾN THỨC SẼ ĐƯỢC 
THIẾT LẬP

MỘT SỰ CHUẨN ĐOÁN
- Về kiến thức của học sinh mà 

giáo viên cần quan tâm.
- Tính đến những chướng ngại ẩn 

ngầm và những khả năng hiểu 
biết của người học.

- Nhận thức được con đường còn 
phải trải qua giữa các quan niệm 
của người học với mục đích của 
giáo viên.

- Sự chậm chạp của quá trình học 
tập và con đường quanh co mà 
việc học tập này phải trải qua. 

XỬ LÍ
- Xác định một cách thực tế về 



- Cần thiết xây dựng một vốn 
tri thức khoa học, bắt buộc 
phải làm cho kiến thức đó 
phát triển.

trình độ bắt buộc phải đạt được.
- Lựa chọn những tình huống sư 

phạm, các kiểu can thiệp và 
những công cụ sư phạm thích 
đáng nhất.

VÀ LÀ MỘT PHƯƠNG TIỆN 
ĐÁNH GIÁ

2.1.2. Những nguyên tắc cơ bản của dạy học dựa trên cơ sở tìm tòi - nghiên cứu
Dạy học theo phương pháp BTNB được áp dụng hoàn toàn khác nhau giữa 
các lớp khác nhau phụ thuộc vào trình độ của học  sinh. Dạy học theo 
phương pháp BTNB bắt buộc giáo viên phải năng động, không theo một 
khuôn mẫu nhất định (một giáo án nhất định). Giáo viên được quyền biên 
soạn tiến trình dạy học của mình phù hợp với từng đối tượng học sinh, từng 
lớp học. Tuy vậy, để dạy học theo phương pháp BTNB cũng cần phải đảm 
bảo các nguyên tắc cơ bản sau:

a) Học sinh cần phải hiểu rõ câu hỏi đặt ra hay vấn đề trọng tâm của bài học
Để học sinh có thể tiếp cận thực sự với tìm tòi - nghiên cứu và cố gắng để 
hiểu kiến thức, học sinh cần thiết phải hiểu rõ câu hỏi hay vấn đề đặt ra cần 
giải quyết trong bài học. Để đạt được yêu cầu này, bắt buộc học sinh phải 
tham gia vào bước hình thành các câu hỏi. Có nghĩa là học sinh cần phải có 
thời gian để khám phá chủ đề của bài học, thảo luận các vấn đề và các câu 
hỏi đặt ra để từ đó có thể suy nghĩ về những gì cần được nghiên cứu, phương 
án thực hiện việc nghiên cứu đó như thế nào.
Rõ ràng rằng để học sinh tìm kiếm phương án giải quyết một vấn đề hiệu quả 
khi và chỉ khi học sinh cảm thấy vấn đề đó có ý nghĩa, là cần thiết cho mình, 
và có nhu cầu tìm hiểu, giải quyết nó. Vấn đề hay câu hỏi xuất phát phù hợp 
là câu hỏi tương thích với trình độ nhận thức của học sinh, gây mâu thuẫn 
nhận thức cho học sinh, kích thích nhu cầu  tìm tòi - nghiên cứu của học sinh.
Ví dụ 1: Tìm hiểu chất nguyên chất và hỗn hợp 

Cách 1: GV cho HS quan sát chai nước khoáng và chai nước cất (dùng trong 
y tế để tiêm), sau đó giảng giải cho HS: cả hai đều uống được, nhưng nước 
cất dùng để pha chế thuốc tiêm và dùng trong phòng thí nghiệm, còn nước 
khoáng thì không. Sau đó cho học sinh kiểm chứng phần giải thích lý thuyết 



mà GV vừa nêu ra. Ta thấy rõ cách dạy này giống với cách dạy truyền thống, 
GV đóng vai trò trung tâm của quá trình dạy học, kiến thức được truyền thụ 
một chiều. HS quan sát, ghi chép, ghi nhớ và cố gắng hiểu những kiến thức 
mà thầy giảng giải. Động lực kích thích tìm hiểu của HS ở đây rất yếu. Cách 
dạy ở mức độ này rất xa so với tiến trình tìm tòi - nghiên cứu.

Cách 2: GV yêu cầu HS quan sát chai nước khoáng và chai nước cất (dùng 
trong y tế để tiêm), tìm câu trả lời vì sao nước cất dùng để pha chế thuốc tiêm 
và dùng trong phòng thí nghiệm, còn nước khoáng thì không? Vấn đề hay 
câu hỏi xuất phát ở đây chỉ có ý nghĩa với một số HS mà không phải với tất 
cả. Chỉ một số HS chú ý học và muốn tìm hiểu sẽ suy nghĩ để tìm câu trả lời, 
trong khi đó một số khác chỉ quan sát mà không chịu động não. Trường hợp 
này cũng rất khó để HS tìm ra câu trả lời. 

Cách 3: Sau khi cho HS quan sát chai nước khoáng và chai nước cất (dùng 
trong y tế để tiêm), GV hỏi học sinh nước khoáng và nước cất khác nhau như 
thế nào? Trong cách đặt vấn đề này, học sinh bắt đầu đặt câu hỏi và tìm hiểu 
thành phần của nước khoáng và nước cất hoặc nước khoáng và nước cất dùng 
để làm gì.

Cách 4: Sau khi cho HS quan sát chai nước khoáng và chai nước cất (dùng 
trong y tế để tiêm). Học sinh đề ra các câu hỏi:

- Nước khoàng và nước cất khác nhau như thế nào?

- Nước nào dùng để uống tốt hơn?

- Nước nào dùng để tiêm?

- Nước khoáng và nước cất có ở đâu?...

HS đề xuất các phương án thí nghiệm. Thí dụ nhỏ axit HCl vào 2 ống nghiệm 
đựng nước cất và nước khoáng. Cô cạn nước khoáng và nước cất. Thử môi 
trường bằng giấy quỳ tím, …

HS được chia thành các nhóm, quan sát. HS ghi các kết quả vào vở thực hành

Kết luận.

Ví dụ 2: Tìm hiểu sự đổi màu của quỳ tím theo môi trường 

Cách 1: Giáo viên cho học sinh quan sát giấy pH, sau đó giảng giải cho học 
sinh: môi trường trung tính thì quỳ tím có màu tím, môi trường axit thì quỳ 
tím chuyển màu đỏ, còn môi trường bazơ thì quỳ tím chuyển màu xanh. Sau 



đó cho học sinh kiểm chứng phần giải thích lý thuyết mà giáo viên vừa nêu 
ra. Ta thấy rõ cách dạy này giống với cách dạy truyền thống, giáo viên đóng 
vai trò trung tâm của quá trình dạy học, kiến thức được truyền thụ một chiều. 
Học sinh quan sát, ghi chép, ghi nhớ và cố gắng hiểu những kiến thức mà 
thầy giảng giải. Động lực kích thích tìm hiểu của học sinh ở đây rất yếu. 
Cách dạy ở mức độ này rất xa so với tiến trình tìm tòi - nghiên cứu.

Cách 2: Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát sự thay đổi màu của quỳ tím 
trong ba dung dịch axit, kiềm và muối ăn, mô tả và tìm câu trả lời sự đổi màu 
của quỳ tím phụ thuộc vào gì? Vấn đề hay câu hỏi xuất phát ở đây chỉ có ý 
nghĩa với một số học sinh mà không phải với tất cả. Chỉ một số học sinh chú 
ý học và muốn tìm hiểu sẽ suy nghĩ để tìm câu trả lời, trong khi đó một số 
khác chỉ quan sát, mà không chịu động não. Trường hợp này cũng rất khó để 
học sinh tìm ra yếu tố làm cho quỳ tím đổi màu. 

Cách 3: Sau khi cho học sinh quan sát sự thay đổi màu của quỳ tím trong ba 
dung dịch axit, kiềm và muối ăn, giáo viên hỏi học sinh vì sao quỳ tím lại đổi 
màu trong hai trường hợp trên? Trong cách đặt vấn đề này, học sinh bắt đầu  
đặt câu hỏi và tìm hiểu yếu tố làm cho quỳ tím đổi màu.

Cách 4: Giáo viên đưa ra 3 dung dịch axit, kiềm và muối ăn. Học sinh được 
chia thành các nhóm, mỗi nhóm một dung dịch và thả quỳ tím vào đó, quan 
sát, nhận xét. Học sinh sẽ dễ dàng nhận thấy có một dung dịch làm quỳ tím 
không đổi màu, một dung dịch làm quỳ tím chuyển màu đỏ, một dung dịch 
làm quỳ tím chuyển màu xanh. Từ sự mâu thuẫn này, học sinh sẽ tự đặt câu 
hỏi "yếu tố nào làm thay đổi màu quỳ tím?". Cách dạy này giúp học sinh 
thích ứng được với vấn đề xuất phát.

Như vậy, vai trò của giáo viên rất quan trọng trong việc định hướng, gợi ý, 
giúp đỡ các em tự khám phá, tự đặt ra các câu hỏi để học sinh hiểu rõ được 
câu hỏi và vấn đề cần giải quyết của bài học, từ đó đề xuất các phương án 
thực nghiệm hợp lí.

Ví dụ 3: Tìm hiểu thành phần không khí 

Cách 1: Giáo viên cho học sinh quan sát sau khi úp một chiếc cốc lên ngọn 
nến đang cháy và giảng giải cho học sinh sự cháy và thời gian cháy của ngọn 
nến phụ thuộc vào yếu tố nào (thành phần của oxi trong không khí trong cốc, 
độ lớn, rộng của cốc). Sau đó cho học sinh kiểm chứng phần giải thích lý 
thuyết mà giáo viên vừa nêu ra. Ta thấy rõ cách dạy này giống với cách dạy 



truyền thống, giáo viên đóng vai trò trung tâm của quá trình dạy học, kiến 
thức được truyền thụ một chiều. Học sinh quan sát, ghi chép, ghi nhớ và cố 
gắng hiểu những kiến thức mà thầy giảng giải. Động lực kích thích tìm hiểu 
của học sinh ở đây rất yếu. Cách dạy ở mức độ này rất xa so với tiến trình tìm 
tòi - nghiên cứu.

Cách 2: Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát một ngọn nến cháy đặt trên bàn 
giáo viên rồi úp một chiếc cốc vào ngọn nến đang cháy đó, vẽ hình, mô tả và 
tìm câu trả lời thời gian thời gian cháy của ngọn nến phụ thuộc vào gì? Vấn 
đề hay câu hỏi xuất phát ở đây chỉ có ý nghĩa với một số học sinh mà không 
phải với tất cả. Chỉ một số học sinh chú ý học và muốn tìm hiểu sẽ suy nghĩ 
để tìm câu trả lời, trong khi đó một số khác chỉ quan sát, vẽ hình mà không 
chịu động não. Trường hợp này cũng rất khó để học sinh tìm ra tất cả các yếu 
tố mà sự cháy của ngọn nến phụ thuộc. 

Cách 3: Sau khi cho học sinh quan sát một ngọn nến cháy rồi úp một chiếc 
cốc vào ngọn nến đang cháy đó, giáo viên hỏi học sinh làm thế nào để cho 
thời gian cháy của ngọn nến lâu hơn. Trong cách đặt vấn đề này, học sinh bắt 
đầu  đặt câu hỏi và tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian cháy của 
ngọn nến.

Cách 4: Giáo viên đưa ra ít nhất 3 ngọn nến cháy với 3 chiếc cốc úp vào 3 
ngọn nến đang cháy đó khác nhau về thời gian cháy, trong đó kích thước 3 
chiếc cốc lớn nhỏ khác nhau. Học sinh được chia thành các nhóm, quan sát, 
vẽ và mô tả các sự cháy của ngọn nến. Học sinh sẽ dễ dàng nhận thấy có một 
ngọn nến vẫn tiếp tục cháy trong khi hai ngọn nến còn lại đã kết thúc. Từ sự 
mâu thuẫn này, học sinh sẽ tự đặt câu hỏi "Thời gian cháy của ngọn nến phụ 
thuộc vào những yếu tố nào?". Cách dạy này giúp học sinh thích ứng được 
với vấn đề xuất phát.

Như vậy, vai trò của giáo viên rất quan trọng trong việc định hướng, gợi ý, 
giúp đỡ các em tự khám phá, tự đặt ra các câu hỏi để học sinh hiểu rõ được 
câu hỏi và vấn đề cần giải quyết của bài học, từ đó đề xuất các phương án 
thực nghiệm hợp lí.

Như vậy, vai trò của giáo viên rất quan trọng trong việc định hướng, gợi ý, 
giúp đỡ các em tự khám phá, tự đặt ra các câu hỏi để học sinh hiểu rõ được 
câu hỏi và vấn đề cần giải quyết của bài học, từ đó đề xuất các phương án 



thực nghiệm hợp lí.
Không chỉ trong phương pháp BTNB mà dù dạy học bằng bất cứ phương 
pháp nào, việc học sinh hiểu rõ vấn đề đặt ra, những vấn đề trọng tâm cần 
giải quyết của bài học luôn là yếu tố quan trọng và quyết định sự thành công 
của quá trình dạy học.

b) Tự làm thí nghiệm là cốt lõi của việc tiếp thu kiến thức khoa học
Học sinh cần thiết phải tự thực hiện các thí nghiệm của mình phù hợp với 
hiện tượng, kiến thức đang quan tâm nghiên cứu. Sở dĩ việc học sinh tự làm 
thí nghiệm là yếu tố quan trọng của việc tiếp thu kiến thức là vì các thí 
nghiệm trực tiếp là cơ sở cho việc phát hiện và hiểu các khái niệm, đồng thời 
thông qua tự làm các thí nghiệm mà học sinh có thể tự hình thành kiến thức 
liên quan đến thế giới xung quanh mình.
Trước khi được học kiến thức mới, học sinh đến lớp với những suy nghĩ ban 
đầu của mình về các sự vật, hiện tượng theo cách suy nghĩ và quan niệm ban 
đầu của các em. Những suy nghĩ và quan niệm ban đầu này là những quan 
niệm riêng của các em thông qua vốn sống và vốn kiến thức thu nhận được 
ngoài trường học. Các quan niệm này có thể đúng hoặc sai. Trong quá trình 
làm thí nghiệm trực tiếp, học sinh sẽ tự đặt câu hỏi, tự thử nghiệm các thí 
nghiệm để tìm ra câu trả lời và tự rút ra các kết luận về kiến thức mới. Học 
sinh sẽ ghi nhớ sâu sắc, lâu dài những thí nghiệm do mình tự làm. Sẽ là 
không đủ để thay đổi những quan niệm ban đầu của học sinh nếu giáo viên 
dành phần lớn thời gian để giảng giải cho học sinh những thí nghiệm này sẽ 
cho ra những kết quả như thế nào (không làm thí nghiệm, chỉ mô tả thí 
nghiệm hoặc làm mẫu đơn giản thí nghiệm), hoặc nói với học sinh những gì 
các em  nghĩ là sai. Giáo viên phải có ý thức về sự cần thiết để học sinh tự 
làm thí nghiệm kiểm chứng những gì học sinh tưởng tượng (với điều kiện các 
thí nghiệm đó có thể thực hiện ở trong lớp) và để tự các học sinh biện luận 
với nhau.
Chúng ta phân tích ở đây một ví dụ nghiên cứu thực hiện trong năm học 
1998- 1999 bởi Bergerac (Dordogne, Pháp) của hai giáo viên (A và B) trong 
các lớp học sinh tiểu học của họ (CE2 - 8 tuổi, tương đương lớp 3 tiểu học tại 
Việt Nam) với chủ đề "Sự tan chảy và đông đặc của nước", cụ thể là kiến 
thức về "Nhiệt độ đông đặc của nước". Hai giáo viên này đều được tập huấn 
để dạy cùng một chủ đề nhưng thực hiện dạy theo hai cách khác nhau. Hai 
năm sau đó, các học sinh của hai lớp này được đặt một câu  hỏi như sau: "Ở 
nhiệt độ tối thiểu nào nước đá được hình thành?".



Trả lời Lớp của giáo viên A Lớp của giáo viên B
30 C hoặc lớn hơn 83% 36%
Trong khoảng  -1oC 

và -2oC
13% 63%

Nhiệt độ khác 4% 1%
   Khi so sánh câu trả lời của các học sinh và vở thực hành thấy rằng phần lớn 

học sinh lớp của giáo viên B đưa ra câu trả lời theo như kết quả thí nghiệm 
mà các em đã thực hiện trước đó 2 năm; trường hợp của lớp của giáo viên A 
thì không phải vậy. Vì sao lại có sự khác nhau như vậy? Trong trường hợp 
này, giáo viên B đã thực hiện phân nhóm học sinh, cho học sinh nghiên cứu 
để đo nhiệt độ của nước đá. Hơn nữa học sinh của lớp này đã có cơ hội để 
làm lại các thí nghiệm sau lần đầu đối chiếu với các kết quả thu được. Giáo 
viên A không làm như vậy mà chỉ thực hiện một thí nghiệm mẫu trên bàn rồi 
lần lượt cho từng học sinh quan sát với việc tăng dần nhiệt độ.
Từ thực nghiệm sư phạm trên cho thấy việc để cho học sinh tự làm thí 
nghiệm trong quá trình dạy học là rất quan trọng, điều đó sẽ giúp học sinh ghi 
nhớ sâu sắc kiến thức. Các thí nghiệm trong phương pháp BTNB là những thí 
nghiệm đơn giản, không quá phức tạp, với các vật liệu dễ kiếm, gần gũi với 
học sinh, không nhất thiết phải có phòng thực hành bộ môn chuyên biệt. Để 
thiết kế và chuẩn bị cho các thí nghiệm như vậy đòi hỏi giáo viên cần phải 
tìm tòi, sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp khác. 

c) Tìm tòi nghiên cứu khoa học đòi hỏi học sinh nhiều kĩ năng. Một trong các kĩ 
năng cơ bản đó là thực hiện một quan sát có chủ đích
Tìm tòi - nghiên cứu yêu cầu học sinh nhiều kĩ năng như: kỹ năng đặt câu 
hỏi, đề xuất các dự đoán, giả thiết, phương án thí nghiệm, phân tích dữ liệu, 
giải thích và bảo vệ các kết luận của mình thông qua trình bày nói hoặc 
viết… Một trong các kỹ năng quan trọng đó là học sinh phải biết xác định và 
quan sát một sự vật, hiện tượng nghiên cứu.
Như chúng ta đã biết các sự vật hiện tượng đều có các tính chất và đặc trưng 
cơ bản. Để hiểu rõ và phân biệt được các sự vật hiện tượng với nhau bắt buộc 
người học phải rút ra được các đặc trưng đó. Nếu quan sát không có chủ đích, 
chỉ quan sát chung chung và thông tin được ghi nhận một cách tổng quát thì 
sẽ không thể giúp học sinh sử dụng để tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi cụ 
thể. Chẳng hạn, nếu giáo viên yêu cầu học sinh quan sát con ốc sên rồi vẽ lại 
những gì quan sát được thì học sinh sẽ rất khó trả lời được câu hỏi "Vỏ ốc 



sên xoắn theo chiều nào?". Điều đó cho thấy giáo viên cần giúp học sinh định 
hướng khi quan sát để sự quan sát của các em có chủ đích, nhằm tìm ra câu 
trả lời cho câu hỏi đặt ra. Tất nhiên việc định hướng và gợi ý của giáo viên 
cần phải đưa ra đúng thời điểm, trước tiên phải yêu cầu học sinh xác định vấn 
đề cần quan sát và tự định hướng một sự quan sát có chủ đích. Nói cách khác 
là cần phải biết những gì chúng ta cần "nhìn" để "thấy". Ví dụ sau đây cho 
thấy rõ điều này:
Một giáo viên muốn học sinh thấy rằng một ngọn nến sẽ có thể cháy lâu hơn 
trong một cốc thủy tinh nếu cốc thủy tinh đó có kích thước lớn hơn. Giáo 
viên này chuẩn bị 3 cái cốc có kích thước khác nhau và yêu cầu học sinh 
quan sát khi úp cùng một lúc 3 cái cốc lên 3 ngọn nến đang cháy. Mọi thứ 
diễn ra bình thường như mong muốn của giáo viên. Tuy nhiên khi giáo viên 
hỏi học sinh ghi nhận sự khác nhau giữa 3 trường hợp nói trên thì giáo viên 
sẽ hoàn toàn thất vọng bởi câu trả lời của học sinh là" "Không có gì khác 
nhau, cả ba trường hợp đều như nhau, các ngọn nến đều tắt". Chúng ta thấy 
rõ rằng học sinh không trả lời được những gì giáo viên mong muốn và ý đồ 
dạy học của giáo viên đã thất bại. Lý do ở đây là giáo viên yêu cầu học sinh 
quan sát 3 cái cốc úp lên 3 ngọn nến cùng một lúc, sự chú ý của các em đều 
hướng về việc ngọn nến có tắt hay không chứ hoàn toàn không để ý tới kích 
thước của cái cốc úp lên ngọn nến (trong khi đây là điểm quan trọng cần 
quan sát). Do vậy, khi được giáo viên hỏi, học sinh chỉ có thể trả lời là "Cả 
ba ngọn nến đều tắt".
Phản ứng của học sinh sẽ khác nếu giáo viên đưa ra một cốc thủy tinh, úp lên 
ngọn nến và cho học sinh thấy ngọn nến tắt sau một khoảng thời gian nhất 
định, sau đó giáo viên cho học sinh làm thí nghiệm với 3 cái cốc có kích 
thước khác nhau với 3 ngọn nến như là một tín hiệu để thấy ba ngọn nến có 
cùng tắt một lần hay không. Lúc này chắc chắn học sinh sẽ phân biệt được sự 
khác nhau về kích thước của các cốc sẽ làm cho ngọn nến bên trong đó cháy 
lâu hay nhanh tắt. Dễ nhận thấy trong trường hợp này giáo viên đã hướng sự 
chú ý của học sinh đến kích thước của ba cái cốc liên quan đến thời gian cháy 
của nến chứ không phải đến sự tắt của cây nến bên trong nó.

d) Học khoa học không chỉ là hành động với các đồ vật, dụng cụ thí nghiệm mà 
học sinh còn cần phải biết lập luận, trao đổi với các học sinh khác, biết viết 
cho mình và cho người khác hiểu.
Trong một số trường hợp chúng ta có thể xem dạy học theo phương pháp 
BTNB là những hoạt động thực hành đơn giản. Để các thí nghiệm được thực 



hiện đúng và thành công, đưa lại lý luận mới về kiến thức, học sinh phải suy 
nghĩ và hiểu những gì mình đang làm, đang thảo luận với học sinh khác. Các 
ý tưởng, dự kiến, dự đoán, các khái niệm, kết luận cần được phát biểu rõ 
bằng lời hay viết ra giấy để chia sẻ thảo luận với các học sinh khác.
Việc trình bày ý tưởng, dự đoán, kết luận của học sinh có thể kết hợp cả trình 
bày bằng lời và viết, vẽ ra giấy (trong trường hợp cần phải có sơ đồ minh họa 
hoặc kênh hình giúp học sinh biểu đạt tốt hơn). Đôi khi trình bày và biểu đạt 
ý kiến của mình cho người khác sẽ giúp học sinh nhận ra mình đã thực sự 
hiểu vấn đề hay chưa. Nếu chưa thực sự hiểu vấn đề học sinh sẽ lúng túng 
khi trình bày và rất khó để diễn đạt trôi chảy, lôgic vấn đề mình muốn nói. 
Phần lớn học sinh thích trình bày bằng lời khi muốn giải thích một vấn đề 
hơn là viết ra giấy. Việc trình bày bằng lời hay yêu cầu viết ra giấy cần phải 
được sử dụng linh hoạt, phù hợp với từng hoạt động, thời gian (viết sẽ tốn 
thời gian nhiều hơn trình bày bằng lời). Đây cũng là một yếu tố quan trọng để 
giáo viên rèn luyện ngôn ngữ nói và viết cho học sinh trong quá trình dạy học 
mà chúng ta sẽ nói đến trong phần "Rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh thông 
qua dạy học khoa học theo phương pháp BTNB".

e) Dùng tài liệu khoa học để kết thúc quá trình tìm tòi - nghiên cứu
Mặc dù cho rằng làm thí nghiệm trực tiếp là quan trọng nhưng không thể bỏ 
qua việc nghiên cứu tài liệu khoa học. Với các thí nghiệm đơn giản, không 
thể đáp ứng hết nhu cầu về kiến thức cần tìm hiểu của học sinh và cũng 
không chuyển tải hết nội dung của bài học.
Có nhiều nguồn tài liệu khoa học như sách khoa học, thông tin trên internet, 
báo chí chuyên ngành, tranh ảnh, phim khoa học... mà giáo viên chuẩn bị để 
hỗ trợ cho học sinh nghiên cứu tìm ra kiến thức, tuy nhiên nguồn tài liệu 
quan trọng, phù hợp và gần gũi nhất đối với học sinh là sách giáo khoa. Đối 
với một số thông tin có thể khai thác thông qua tài liệu, giáo viên có thể cho 
học sinh đọc sách giáo khoa và tìm thông tin để trả lời cho câu hỏi liên quan. 
Ví dụ: Để trả lời cho câu hỏi "Cột sống có một xương hay được cấu tạo từ 
nhiều xương ghép lại?", sau quá trình thảo luận, một học sinh nào đó có thể 
nhận ra rằng nếu chỉ cấu tạo bởi một xương thì xương sẽ gãy khi ta cúi xuống 
nhặt một cây bút chì dưới sàn nhà. Từ đó xuất hiện câu hỏi mới "Vậy cột 
sống của người cấu tạo bởi bao nhiêu xương?". Để tìm câu trả lời cho câu hỏi 
này giáo viên không thể cho học sinh làm thí nghiệm mà chỉ có thể cho học 
sinh quan sát cột sống trên một mô hình bộ xương người; tranh, ảnh về bộ 
xương người hoặc tìm thông tin khoa học trong sách giáo khoa.



Việc đọc tài liệu nhận biết thấy và lọc được thông tin quan trọng liên quan để 
trả lời câu hỏi cũng là một phương pháp nghiên cứu trong khoa học (phương 
pháp nghiên cứu tài liệu). Cũng giống như đối với vấn đề quan sát, giáo viên 
phải giúp học sinh xác định được tài liệu cần đọc, thông tin cần tìm kiếm để 
định hướng quá trình nghiên cứu tài liệu của mình.
Như vậy trong dạy học, nếu giáo viên chỉ yêu cầu học sinh đọc sách giáo 
khoa hay tài liệu khoa học mà không làm rõ cho học sinh hiểu cần phải tìm 
kiếm thông tin gì thì hiệu quả sẽ thấp. Giả sử giáo viên đặt câu hỏi về một 
kiến thức nào đó rồi yêu cầu học sinh tìm câu trả lời trong sách giáo khoa thì 
hiệu quả của việc tìm kiếm và kiến thức mang lại cho học sinh cũng không 
cao. Cần thiết phải để học sinh tiến hành các thí nghiệm, thảo luận tranh luận 
với nhau trước khi yêu cầu tìm kiếm thông tin trong tài liệu để kích thích học 
sinh nhu cầu tìm kiếm thông tin thì sẽ mang lại hiệu quả sư phạm cao hơn là 
việc yêu cầu tìm kiếm thông tin thuần túy.

f) Khoa học là một công việc cần sự hợp tác.
Tìm tòi - nghiên cứu khoa học rất ít khi là một hoạt động mang tính cá nhân 
thuần túy mà đó là một hoạt động mang tính hợp tác. Trên thực tế, có những 
ví dụ về nghiên cứu cá nhân như là các nhà tự nhiên học dành thời gian 
nghiên cứu hành vi của một loài nhất định, nhưng họ nhất định phải công bố 
rộng rãi công việc của mình để thảo luận và tranh luận. Khi học sinh làm việc 
cùng nhau trong các nhóm nhỏ hay các đội, các em làm các công việc tương 
tự như hoạt động của các nhà khoa học, chia sẻ ý tưởng, tranh luận, suy nghĩ 
về những gì cần làm và phương pháp để giải quyết vấn đề đặt ra.
Hoạt động nhóm của học sinh và kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm của học 
sinh sẽ được nói kĩ hơn trong phần "Kỹ thuật tổ chức lớp học".

2.1.3. Một số phương pháp tiến hành thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu
a) Phương pháp quan sát: 
Quan sát là: 

- Tìm câu trả lời cho câu hỏi đặt ra;
- Nhận thức bằng tất cả các giác quan ngay cả khi sự nhìn thấy (qua thị giác) 
chiếm ưu thế;
- Tổ chức sự nghiên cứu một cách chặt chẽ và có phương pháp;
- Xác lập các mối quan hệ bằng cách so sánh với các mô hình, những hiểu 
biết và các đối tượng khác;

Lưu ý:



- Có thể sử dụng các phương tiện để quan sát (kính lúp, kính hiển vi, ống 
nhòm…)

 - Có thái độ khoa học: tò mò, chặt chẽ, khách quan;
- Quan sát quan trọng hơn nhìn (có những cảm giác thị giác);
- Quan sát quan trọng hơn chú ý (xác định các cảm giác thị giác);
- Quan sát không phải là mục đích, đó chỉ là một phương tiện của nghiên cứu;
- Quan sát là sự tiếp cận sự vật, hiện tượng một cách cụ thể, dễ hiểu, đặc biệt 
đối với học sinh nhỏ tuổi (học sinh mẫu giáo, tiểu học). 
- Học sinh có thể quan sát các sự vật, hiện tượng từ những vật thật, từ hình 
ảnh, mô hình hay từ các loại băng hình (phim).

Quan sát được sử dụng để:
- Giải quyết một vấn đề;
- Miêu tả một sự vật, hiện tượng;
- Xác định đối tượng;

Quan sát giúp học sinh phát triển các khả năng:
- Chặt chẽ trong nhìn nhận;
- Tò mò trước một sự vật, hiện tượng trong thế giới xung quanh;
- Khách quan;
- Tinh thần phê bình (óc phê phán);
- Nhận biết;
- So sánh;
- Chọn lọc những điểm chủ yếu, quan trọng và đặc trưng của sự vật hiện 
tượng.

Để quan sát một cách khoa học, cần phải:
- Thiết lập một bản ghi chép khách quan về tất cả các chi tiết có thể quan sát 
được;
- Chọn lọc các chi tiết quan trọng có nghĩa là những chi tiết có mối quan hệ 
với vấn đề cần giải quyết;
- Không quan sát một cách riêng rẽ, không gắn kết với hoàn cảnh mà phải 
quan sát kết hợp với so sánh;
- Không ngoại suy một cách lạm dụng kết quả của sự quan sát;
- Chia sẻ các thông tin thu nhận được bằng lời nói (thông qua phát triển cá 
nhân) hoặc bằng các tranh vẽ sau khi quan sát.

Yêu cầu về hình vẽ thể hiện kết quả quan sát:
Hình vẽ những gì quan sát được là một "bài viết" mô tả sự quan sát. Đó là 
một bản ghi nhớ các hoạt động mà học sinh đã trải qua.



- Đó là sự thể hiện trung thực từ thực tế khách quan:
- Chọn kế hoạch quan sát, lựa chọn việc định hướng các đối tượng;
- Tuân thủ các chi tiết và tỉ lệ;
- Trình bày các hình vẽ: Toàn bộ diện tích trang giấy phải được sử dụng, hình 
vẽ chiếm phần lớn, tiêu đề và lời chú thích phải được viết cẩn thận, rõ ràng;
- Các đường nét của tranh vẽ phải rõ ràng, tinh tế;
- Các lời chú thích phải chính xác, được bố trí hợp lý và sắp xếp có tổ chức 
(theo hàng ngang, không đan xen nhau, xếp các lời chú thích theo nhóm nếu 
cần thiết);
- Các nét vẽ phải tinh tế, không tô màu.
- Tốt nhất giáo viên nên yêu cầu học sinh sử dụng giấy trắng, bút chì vẽ và 
tẩy.
Trong dạy học, có thể sử dụng phương pháp quan sát để xây dựng các kiến 
thức khoa học tự nhiên khi tìm hiểu một sự vật, một hiện tượng. Phương 
pháp quan sát được dùng khá nhiều và phổ biến đối với các kiến thức thuộc 
lĩnh vực Sinh học, Vật lý. Tùy theo kiến thức cần tìm hiểu đối với học sinh 
mà giáo viên có thể giúp học sinh lựa chọn hình thức quan sát phù hợp (xem 
bảng các hình thức quan sát và mục đích ở dưới). Các hình thức quan sát 
dùng phổ biến là quan sát có hệ thống, quan sát so sánh và quan sát để kiểm 
tra một giả thuyết.

Các hình thức quan sát và mục đích:
HÌNH THỨC QUAN SÁT MỤC ĐÍCH

Quan sát tự do và ngẫu nhiên. Sự tò mò dẫn đến các câu hỏi.
Quan sát có tổ chức (được định 

hướng hoặc có hệ thống).
- Nghiên cứu các tiêu chuẩn của 

các chỉ số;
- Kiểm tra các giả thuyết;
- Lựa chọn các chi tiết có thể quan 

sát được.
Quan sát so sánh:
- Với những học sinh khác;
- Với các tài liệu.

- Phân loại, xếp loại;
- So sánh các kết quả quan sát đã 

tiến hành với các kỹ thuật khác 
nhau;

- Xác định với một cơ sở, một mô 
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Quan sát liên tục hoặc kéo dài - So sánh để phát hiện và hiểu sự 



(chia từng chặng quan sát theo 
thời gian).

tiến triển theo thời gian;
- Quan sát các mối tương quan.

Quan sát để kiểm tra một giả 
thuyết.

Quan sát sau khi tác động lên 
đối tượng nghiên cứu hoặc thí 
nghiệm.

Giải thích những quan sát. - Xây dựng các đặc trưng, các mô 
hình;

- Nghiên cứu các mối quan hệ nhân 
quả.

Phương pháp quan sát có thể được dùng độc lập để giúp học sinh hình thành 
kiến thức nhưng cũng có thể kết hợp với các phương pháp khác để giúp học 
sinh tìm câu trả lời cho các vấn đề đặt ra. 
Trước khi cho học sinh quan sát, giáo viên cần làm rõ mục đích quan sát và 
định hướng hoạt động quan sát của học sinh. Đây là mấu chốt quan trọng khi 
thực hiện phương pháp quan sát. Nếu để học sinh quan sát tự do bằng một 
lệnh chung chung không định hướng sẽ gây phân tán chú ý của học sinh khi 
quan sát và không đạt được ý đồ dạy học (học sinh không quan sát những 
điểm cần quan sát).
Quan sát trên vật thật được ưu tiên và khuyến khích thực hiện, tuy nhiên có 
những trường hợp không cần thiết (ví dụ việc quan sát một con mèo) hoặc 
không thể quan sát bằng vật thật (ví dụ quan sát Trái Đất hay quan sát một 
hành tinh trong hệ mặt trời) thì giáo viên có thể thay thế vật thật bằng tranh 
vẽ khoa học hay mô hình. 
Khi quan sát vật thật chưa đủ để làm rõ một số đặc điểm của sự vật cần khai 
thác theo mục đích dạy học (do kích thước nhỏ, khó nhìn) giáo viên có thể 
cho học sinh quan sát tiếp tranh vẽ khoa học phóng to để các em có thể quan 
sát được tốt hơn. Trước khi đưa ra tranh vẽ để quan sát, học sinh đã được 
quan sát vật thật, giáo viên cần lưu ý học sinh đặc điểm cần quan sát trên 
tranh vẽ mà trên vật thật khó có thể nhìn thấy rõ.
Đối với vật thật có kích trước nhỏ, dễ kiếm thì nên phát cho mỗi học sinh 
một vật hoặc cả nhóm một vật để tiện quan sát.
Trong trường hợp tranh vẽ khoa học có sẵn trong sách giáo khoa, giáo viên 
chỉ yêu cầu học sinh mở sách để quan sát tranh khi có lệnh.
Song song với việc quan sát, giáo viên yêu cầu học sinh tìm câu trả lời cho 
câu hỏi đặt ra và ghi chép, vẽ hình quan sát được nếu cần thiết để tránh việc 
học sinh ngồi không và quan sát tự do.



b) Phương pháp thí nghiệm trực tiếp
Đây là phương pháp được khuyến khích thực hiện trong bước tiến hành thí 
nghiệm tìm tòi, nghiên cứu khi giảng dạy theo phương pháp BTNB.
Phương pháp thí nghiệm trực tiếp được thực hiện đối với các kiến thức cần 
làm thí nghiệm để chức minh (ví dụ như không khí cần cho sự cháy). Các thí 
nghiệm thực hiện trong phương pháp BTNB phải là những thí nghiệm đơn 
giản, dễ làm với các vật liệu dễ kiếm. Những thí nghiệm đưa ra càng gần gũi 
với học sinh thì càng kích thích học sinh làm thí nghiệm và yêu các thí 
nghiệm khoa học.
Các thí nghiệm phải do chính học sinh thực hiện. Giáo viên tuyệt đối không 
được thực hiện thí nghiệm biểu diễn như đối với các phương pháp dạy học 
khác.
Thí nghiệm mà học sinh thực hiện là các thí nghiệm do chính các em đề xuất 
để giải quyết các câu hỏi đặt ra dưới sự gợi ý của giáo viên nếu cần thiết. 
Trong một số trường hợp các nhóm khác nhau cố thể thực hiện các thí 
nghiệm khác nhau, với các vật liệu và phương pháp bố trí thí nghiệm khác 
nhau do học sinh đề xuất (đây là phương pháp thí nghiệm mức độ cao).
Các thí nghiệm được thực hiện trong tiết học là các thí nghiệm mà các học 
sinh không biết trước kết quả. Thí nghiệm trong phương pháp BTNB được 
thực hiện để kiểm chứng một giả thuyết đặt ra chứ không phải là để khẳng 
định lại một kiến thức. Ví dụ: Để kiểm tra giả thuyết "Có phải không khí cần 
cho sự cháy không?", học sinh làm thí nghiệm úp cốc thủy tinh lên ngọn nến 
đang cháy để kiểm chứng.
Nên tiến hành các thí nghiệm có quan sát, so sánh, có đối chứng thay vì các 
thí nghiệm đơn lẻ. Ví dụ: với cùng một thí nghiệm úp cốc thủy tinh lên ba 
ngọn nến đang cháy nhưng được thực hiện với ba ngọn nến như nhau được 
úp bởi ba cốc thủy tinh có kích thước khác nhau để học sinh có sự so sánh, 
đối chiếu.
Chú ý tránh nhầm lẫn giữa phương pháp thí nghiệm và phương pháp quan sát 
trong một số trường hợp. Ví dụ: Mổ đùi ếch để quan sát bó cơ là phương 
pháp quan sát. Trong trường hợp này không phải là phương pháp thí nghiệm 
trực tiếp.
 Thường thì trong khi thực hiện các thí nghiệm, phương pháp quan sát được 
thực hiện kết hợp để ghi chép và thu nhận các kết quả thí nghiệm.
Khi yêu cầu học sinh làm thí nghiệm, giáo viên cần lưu ý một số vấn đề liên 
quan đến tính an toàn sức khỏe cho học sinh, nhắc nhở học sinh không đùa 



nghịch trong khi làm thí nghiệm vì một số vật dụng có thể gây ảnh hưởng 
đến sức khỏe học sinh (dao nhọn, ống tiêm, cốc thủy tinh nếu bị vỡ…). Hạn 
chế tối đa các vật dụng thí nghiệm nguy hiểm đến sức khỏe của học sinh nếu 
có thể.
Phần lớn các thí nghiệm đều được tổ chức làm theo nhóm thay vì làm thí 
nghiệm theo từng cá nhân (vì không thể đủ vật dụng cho tất cả các học sinh 
và cũng không cần thiết). Giáo viên yêu cầu các nhóm cử ra một thư kí để ghi 
chú phần trình bày thí nghiệm của nhóm mình trên một tờ áp - phích do giáo 
viên chuẩn bị trước. Đồng thời giáo viên cũng nhắc nhở các cá nhân theo dõi, 
ghi chép vào vở thực hành cá nhân. Đối với các học sinh nhỏ tuổi hoặc mới 
làm quen với phương pháp này, giáo viên có thể chuẩn bị mẫu sẵn trên tờ rơi 
để phát cho học sinh. Một thí nghiệm yêu cầu học sinh trình bày nên đảm bảo 
4 phần chính:
- Vật liệu thí nghiệm;
- Bố trí thí nghiệm;
- Kết quả thu được;
- Kết luận.
Việc bố trí thí nghiệm, học sinh có thể mô tả bằng lời hoặc hình vẽ. Khuyến 
khích học sinh trình bày bằng hình vẽ để tiết kiệm thời gian cũng như tránh 
việc gặp khó khăn về ngôn ngữ khi diễn đạt, đặc biệt đối với các học sinh 
nhỏ tuổi.
Giáo viên hướng dẫn học sinh trình bày kết quả thí nghiệm theo dạng bảng 
biểu trong trường hợp cần thiết và nên hướng dẫn sơ qua dạng của bảng biểu 
để học sinh trình bày. Đối với các học sinh nhỏ tuổi nếu có điều kiện giáo 
viên nên chuẩn bị sẵn tờ rời để học sinh điền vào là thích hợp nhất.
Việc ghi chú trong vở thực hành của học sinh không nhất thiết phải theo một 
khuôn mẫu nhất định. Giáo viên nên cho học sinh ghi chú tự do theo cách 
hiểu và trình bày của mỗi cá nhân. Ghi chú trong quá trình thí nghiệm cũng 
không nhất thiết phải ghi chú thật đẹp, nắn nót chữ viết vì làm như vậy sẽ 
không kịp thời gian của thí nghiệm. Ghi chú trong trường hợp này như ghi 
nháp để lưu giữ thông tin.

c) Phương pháp làm mô hình
Trong một số trường hợp việc sử dụng phương pháp làm mô hình sẽ giúp học 
sinh hiểu về cơ chế hoạt động mà các phương pháp quan sát và thí nghiệm 
trực tiếp không làm rõ được. Ví dụ như các kiến thức về giải phẫu người (sự 
bố trí các cơ chính và cơ chế hoạt động của cánh tay), một số cơ chế hoạt 



động trong lĩnh vực vật lý (mô hình cấp nước ở tòa nhà cao tầng để biểu diễn 
cho quy luật nước chảy từ cao xuống thấp; mô hình bố trí điện chiếu sáng 
trong lớp học)…
Phương pháp làm mô hình không phải là phương pháp phổ biến trong việc 
dạy học các kiến thức ở trường phổ thông. Phương pháp này cần nhiều thời 
gian và đòi hỏi giáo viên phải khéo léo hơn trong điều khiển tiến trình dạy 
học.
Phương pháp làm mô hình thường được sử dụng sau cùng khi trước đó đã 
thực hiện các phương pháp khác. Phương pháp này được dùng như là một sự 
tổng kết các hiểu biết, các kết luận đơn lẻ được rút ra trước đó qua việc làm 
thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu. Khi sử dụng phương pháp này, học 
sinh đòi hỏi phải có một năng lực phân tích, tổng hợp để có thể làm tốt mô 
hình theo yêu cầu, đặc biệt là đối với các mô hình động (ví dụ như mô hình 
cử động của cánh tay).
Phương pháp làm mô hình thường được tiến hành theo nhóm vì học sinh cần 
thảo luận với nhau để làm mô hình hợp lý. Hơn nữa, việc chuẩn bị vật liệu 
cho từng học sinh quá lãng phí mà không đạt được ý đồ dạy học.
Các vật liệu dùng để làm mô hình nên là các vật liệu tái chế, dễ kiếm, gần gũi 
với học sinh như bìa các-tông, chai lọ nhựa, ống nhựa, dây điện, hộp giấy… 
Tùy theo điều kiện của từng trường, từng địa phương mà giáo viên có thể 
linh động thay thế và sáng tạo để tìm những vật liệu phù hợp cho việc làm 
mô hình.
 Mô hình đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở chỉ nên thực hiện đơn 
giản nhằm làm rõ một kiến thức nhất định, không nên quá chú ý về hình thức. 
Ví dụ: yêu cầu làm mô hình hoạt động của cánh tay chỉ cần các điểm nối bó 
cơ đúng (một đầu nối với xương này, một đầu nối với xương kia) để cánh tay 
cử động khi cơ co là đạt yêu cầu.
Để tiện lợi trong quá trình dạy học và chuẩn bị các vật liệu làm mô hình, các 
giáo viên nên chuẩn bị những vật liệu có thể sử dụng nhiều lần để dùng lại 
thay vì phải chuẩn bị cho mỗi lần dạy. Ví dụ như thay tấm bìa các-tông bằng 
tấm bìa nhựa có đục lỗ sẵn trong mô hình cử động của cánh tay sẽ sử dụng 
lâu dài và nhiều lần hơn.

Một số lưu ý khi điều khiển học sinh hoạt động làm mô hình:
- Khi điều khiển học sinh làm mô hình, giáo viên lưu ý các nhóm làm độc 
lập, không nhìn và học theo nhau. Càng có sự khác biệt lớn giữa các nhóm 
thì tiết học càng sôi động và thú vị.



- Giáo viên không biểu hiện thái độ cho học sinh biết mô hình của nhóm 
mình làm là đúng hay sai.
- Trong khi quan sát các nhóm thực hiện, giáo viên chỉ điều chỉnh và nhắc 
nhở ở một số điểm cần thiết mà nhóm nào đó chưa hiểu rõ yêu cầu. Càng có 
sự khác biệt lớn giữa các nhóm càng tốt. Không chỉnh sửa hay làm giúp học 
sinh.
- Nhắc nhở học sinh ghi chép và vẽ mô hình của nhóm mình vào vở thực 
hành nhằm lưu giữ lại những ý tưởng về thiết kế mô hình ban đầu của các em 
và là cơ sở để đối chiếu với mô hình đúng sau khi so sánh với các nhóm khác.
- Sau thời gian quy định hoạt động làm mô hình, giáo viên có thể tăng thời 
gian thêm cho học sinh hoàn thiện mô hình nếu vào thời điểm kết thúc dự 
kiến chưa có nhóm nào hoàn thành, tất nhiên sự gia tăng này phải đảm bảo 
hài hòa với thời gian của các hoạt động còn lại của tiết học.
- Kết thúc thời gian, giáo viên yêu cầu các nhóm dừng lại. Mỗi nhóm cử một 
đại diện lên trình bày trước, tiếp theo là các nhóm có mô hình tốt hơn, nhóm 
thực hiện đúng nhất thực hiện sau cùng. Sau khi các nhóm trình bày một lượt, 
giáo viên đặt câu hỏi để học sinh tìm ra nguyên nhân vì sao một số mô hình 
không hoạt động được, từ đó quay lại vấn đề kiến thức thực tế của bài học để 
học sinh đối chiếu.
- Trong trường hợp không có nhóm nào thực hiện thành công, giáo viên chọn 
một mô hình có ý đúng nhất để chỉnh sửa lại thành một mô hình đúng rồi tiếp 
tục đặt câu hỏi cho học sinh tìm hiểu như trên.
- Để tiết kiệm thời gian, giáo viên có thể chuẩn bị trước một mô hình đúng để 
trình bày cho học sinh so sánh trong trường hợp không có nhóm nào làm 
đúng. Trong trường hợp này giáo viên cần giấu mô hình không cho học sinh 
nhìn thấy trước khi đưa ra trình bày.

d) Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Phương pháp nghiên cứu tài liệu là một phương pháp khá phổ biến và dễ thực 
hiện nhất vì giáo viên không cần chuẩn bị nhiều như đối với các phương 
pháp khác. Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong bước tiến hành thí nghiệm 
tìm tòi nghiên cứu khi dạy học theo phương pháp BTNB khác với việc 
nghiên cứu tài liệu trong phương pháp dạy học truyền thống. Ở đây, nghiên 
cứu tài liệu được sử dụng để học sinh tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà chính 
các em tự đề xuất dựa trên cơ sở mâu thuẫn giữa các nhận thức ban đầu (quan 
niệm ban đầu) của học sinh, không phải là nghiên cứu tài liệu để trả lời các 
câu hỏi mà giáo viên đưa ra.



Phương pháp nghiên cứu tài liệu chỉ nên sử dụng khi đã thực hiện được các 
phương pháp khác vì phương pháp này không tích cực hóa hoạt động  nhận 
thức của học sinh như các phương pháp nói trên. Có thể nói đây là một 
phương pháp bổ trợ cho các phương pháp nói trên trong việc giúp học sinh 
tìm hiểu kiến thức một cách đầy đủ hơn.
Khi cho học sinh tiến hành phương pháp nghiên cứu tài liệu, giáo viên giúp 
học sinh xác định được:
- Động cơ đọc tài liệu: tìm hiểu tổng quát, tìm hiểu chuyên sâu, tìm một định 
nghĩa, làm sáng tỏ một vấn đề...;
- Vấn đề nào cần quan tâm: đó là những khía cạnh của vấn đề đã được xác 
định trong các câu hỏi đặt ra trước khi nghiên cứu, tìm hiểu; là chủ đề kiến 
thức của bài học;
- Những thắc mắc đang cần tìm câu trả lời: tìm câu trả lời cho các câu hỏi đặt 
ra;
- Kiểu thông tin nào đang cần có: số liệu, hình ảnh minh họa, định nghĩa, giải 
thích hiện tượng, mô tả sự vật hiện tượng, chú thích cho hình vẽ…;
- Vị trí cần đọc, nghiên cứu trong tài liệu: mục liên quan đến vấn đề đang 
muốn tìm hiểu.

 2.2. Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp BTNB
Dưới đây là 10 nguyên tắc cơ bản của phương pháp BTNB được đề xuất bởi 
Viện Hàn lâm Khoa học và Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp:

2.2.1. Nguyên tắc về tiến trình sư phạm
a) Học sinh quan sát một sự vật hay một hiện tượng của thế giới thực tại, gần 

gũi với đời sống, dễ cảm nhận và các em sẽ thực hành trên những cái đó.
Sự vật ở đây được hiểu rộng bao gồm cả những sự vật có thể sờ được 

bằng tay (cái lá, hạt đậu, quả bóng) và tiến hành các thí nghiệm với nó và 
cả những sự vật không thể tiếp xúc được ví dụ như bầu trời, mặt trăng, mặt 
trời…

Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở, vốn sống của các em còn 
ít, vì vậy các sự vật hiện tượng càng gần gũi với học sinh càng kích thích sự 
tìm hiểu, khuyến khích sự tìm tòi của các em.

b) Trong quá trình tìm hiểu, học sinh lập luận, bảo vệ ý kiến của mình, đưa ra 
tập thể thảo luận những ý nghĩ và những kết luận cá nhân, từ đó có những 
hiểu biết mà nếu chỉ có những hoạt động, thao tác riêng lẻ không đủ tạo nên.

Nguyên tắc này nhấn mạnh đến sự khuyến khích học sinh suy nghĩ và 
đưa ra những lập luận để bảo vệ cho ý kiến cá nhân của mình, nhấn mạnh đến 



vai trò của hoạt động nhóm trong học tập. Chỉ khi trao đổi những suy nghĩ cá 
nhân của học sinh với những học sinh khác, học sinh mới nhận thấy những 
mâu thuẫn trong nhận thức. Việc trình bày của học sinh là một yếu tố quan 
trọng để rèn luyện ngôn ngữ. Vai trò của giáo viên là trung gian giữa kiến 
thức khoa học và học sinh. Giáo viên sẽ tác động vào những thời điểm nhất 
định để định hướng sự thảo luận và giúp học sinh thảo luận xung quanh vấn 
đề mà các em đang quan tâm.

c) Những hoạt động do giáo viên đề xuất cho học sinh được tổ chức theo tiến 
trình sư phạm nhằm nâng cao dần mức độ học tập. Các hoạt động này làm 
cho các chương trình học tập được nâng cao lên và dành cho học sinh một 
phần tự chủ khá lớn.

Mức độ nhận thức được hình thành theo quy luật từ thấp đến cao, từ đơn 
giản đến phức tạp. Để học sinh hiểu sâu sắc kiến thức, yêu cầu của sự hình 
thành kiến thức cũng theo quy tắc này. Từ hiểu biết cơ bản, rồi nâng dần lên 
theo cấp độ tương ứng với khả năng nhận thức của học sinh sẽ giúp học sinh 
tiếp thu kiến thức hiệu quả và chắc chắn.

Giáo viên dành sự tự chủ cho học sinh có nghĩa là tôn trọng và lắng 
nghe ý kiến của học sinh, chấp nhận các lỗi sai và sự hiểu lầm ban đầu, học 
sinh được chủ động làm thí nghiệm, chủ động trao đổi, thảo luận… Giáo viên 
dành sự tự chủ cho học sinh cũng chính là thay đổi vai trò của giáo viên trong 
quá trình dạy học từ giáo viên đóng vai trò trung tâm chuyển sang học sinh 
đóng vai trò trung tâm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức.

d) Cần một lượng tối thiểu là 2 giờ/tuần trong nhiều tuần liền cho một đề tài. Sự 
liên tục của các hoạt động và những phương pháp giáo dục được đảm bảo 
trong suốt thời gian học tập.

Một chủ đề khoa học được giảng dạy trong nhiều tuần sẽ giúp cho học 
sinh có thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu, xây dựng và hình thành kiến thức. 
Điều này cũng có lợi cho học sinh trong việc khắc sâu, ghi nhớ kiến thức thay 
vì giảng dạy ồ ạt, nhồi nhét kiến thức, "cưỡi ngựa xem hoa".

Các kiến thức trong chương trình các bậc học, lớp học đều có sự kế 
thừa, liên quan với nhau. Khi thiết kế hoạt động dạy học, giáo viên cần chú 
ý đến tính kế thừa của các vấn đề đã được đưa ra ở cấp học dưới. Càng có sự 
trao đổi thông tin, thống nhất giữa các giáo viên của các bậc học, các lớp thì 
hoạt động dạy học càng có hiệu quả. Giáo viên dạy môn khoa học ở một lớp 
nào đó cần tìm hiểu chương trình cũng như những vấn đề đã dạy, các phương 
pháp mà các giáo viên những năm trước đã áp dụng ở lớp này để tham khảo 



trong quá trình thiết kế các hoạt động dạy học.
e) Bắt buộc mỗi học sinh phải có một quyển vở thực hành do chính các em ghi 

chép theo cách thức và ngôn ngữ của các em.
Vở thực hành là một đặc trưng quan trọng của phương pháp BTNB. Ghi 

chép trong vở thực hành được thực hiện bởi từng cá nhân học sinh. Thông 
qua vở thực hành, giáo viên cũng có thể tìm hiểu sự tiến bộ trong nhận thức 
hay biết mức độ nhận thức của học sinh để điều chỉnh hoạt động dạy học và 
hàm lượng kiến thức cho phù hợp. Ghi chép trong vở thực hành không những 
giúp học sinh làm quen với công tác nghiên cứu khoa học mà còn giúp học 
sinh rèn luyện ngôn ngữ (xem thêm phân tích ở phần "Vở thực hành").

f) Mục tiêu chính là sự chiếm lĩnh dần dần các khái niệm khoa học và kĩ thuật 
được thực hành, kèm theo là sự củng cố ngôn ngữ viết và nói của học sinh.

Nguyên tắc này nhấn mạnh mối liên hệ giữa dạy học kiến thức và rèn 
luyện ngôn ngữ (nói và viết) cho học sinh. Sự hiểu kiến thức nội tại bên trong 
học sinh sẽ được biểu hiện ra bằng ngôn ngữ khi học sinh phát biểu, trình 
bày, viết. Giáo viên cần quan tâm, tôn trọng và lắng nghe học sinh cũng như 
yêu cầu các học sinh khác lắng nghe ý kiến của bạn mình. Các thuật ngữ khoa 
học, khái niệm khoa học cũng được hình thành dần dần, giúp học sinh nắm 
vững và hiểu sâu sắc (xem thêm phần rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh).

2.2.2. Những đối tượng tham gia
a) Các gia đình và/hoặc khu phố được khuyến khích thực hiện các công việc của 

lớp học.
Nguyên tắc này nhấn mạnh vai trò của gia đình và xã hội trong việc phối 

kết hợp với nhà trường để thực hiện tốt quá trình giáo dục học sinh.
b) Ở địa phương, các cơ sở khoa học (Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên 

cứu…) giúp các hoạt động của lớp theo khả năng của mình.
Các trường học có thể mời các chuyên gia, các nhà khoa học, các giáo 

sư tới nói chuyện với học sinh trong lớp học hay giúp đỡ giáo viên trong 
việc thiết kế hoạt động dạy học (kiến thức, thí nghiệm). Điều này là thực sự 
cần thiết, nhất là đối với các giáo viên tiểu học và trung học cơ sở vì trong 
chương trình đào tạo chưa được tìm hiểu sâu về các kiến thức khoa học. Cần 
chú ý đến một số vấn đề mấu chốt rằng giáo viên là người không thể thay thế 
trong hoạt động dạy học ở lớp, sự giúp đỡ tham gia vào lớp học (nếu có) của 
các nhà khoa học, chuyên gia chỉ dừng lại ở mức độ hỗ trợ giáo viên.

c) Ở địa phương, các viện đào tạo giáo viên (Trường Cao đẳng Sư phạm, Đại 
học Sư phạm) giúp các giáo viên về kinh nghiệm và phương pháp dạy học.



Cũng tương tự nguyên tắc trên, nguyên tắc này nhấn mạnh sự hợp tác 
giúp đỡ về mặt sư phạm, phương pháp, kinh nghiệm của các giảng viên, 
chuyên gia nghiên cứu về phương pháp BTNB giúp đỡ giáo viên thiết kế 
giảng dạy, tư vấn giải đáp những vướng mắc của giáo viên.

d) Giáo viên có thể tìm thấy trên internet các website có nội dung về những 
môđun kiến thức (bài học) đã được thực hiện, những ý tưởng về các hoạt 
động, những giải pháp thắc mắc. Giáo viên cũng có thể tham gia hoạt động 
tập thể bằng trao đổi với các đồng nghiệp, với các nhà sư phạm và với các 
nhà khoa học. Giáo viên là người chịu trách nhiệm giáo dục và đề xuất 
những hoạt động của lớp mình phụ trách.
Từ sự cần thiết phải có nguồn thông tin, các tư liệu giúp đỡ cho giáo viên 
được đặt ra cấp thiết. Giáo viên cần được quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ trong 
quá trình chuẩn bị các tiết học. Internet và các trang web là một kênh hỗ trợ 
quan trọng cho giáo viên, nơi mà giáo viên có thể trao đổi thông tin, chia sẻ 
kinh nghiệm với nhau, đề xuất những vấn đề vướng mắc, các câu hỏi cho các 
chuyên gia, các nhà nghiên cứu để được giải đáp và giúp giáo viên thực hiện 
tốt kế hoạch dạy học của mình.

 2.3. Tiến trình dạy học theo phương pháp BTNB
2.3.1. Cơ sở sư phạm của tiến trình dạy học

Phương pháp BTNB đề xuất một tiến trình sư phạm ưu tiên xây dựng những 
tri thức (hiểu biết, kiến thức) bằng khai thác, thực nghiệm và thảo luận. Đó là 
sự thực hành khoa học bằng hành động, hỏi đáp, tìm tòi, thực nghiệm, xây 
dựng tập thể chứ không phải phát biểu lại các kiến thức có sẵn xuất phát từ 
sự ghi nhớ thuần túy. Học sinh tự mình thực hiện các thí nghiệm, các suy 
nghĩ và thảo luận để hiểu được các kiến thức cho chính mình.
Học sinh học tập nhờ hành động, cuốn hút mình trong hành động. Học sinh 
học tập tiến bộ dần bằng cách tự nghi vấn. Học sinh học tập bằng hỏi đáp với 
các học sinh cùng lớp (theo nhóm làm việc 2 người hoặc với nhóm lớn), bằng 
cách trình bày quan điểm cá nhân của mình, đối lập với quan điểm của bạn 
và về các kết quả thực nghiệm để kiểm tra sự đúng đắn và tính hiệu lực của 
nó.
Giáo viên, tùy theo tình hình, từ một câu hỏi của học sinh có thể đề xuất 
những tình huống cho phép tìm tòi một cách có lí lẽ. Giáo viên hướng dẫn 
học sinh chứ không làm thay. Giáo viên giúp đỡ học sinh làm sáng tỏ và thảo 
luận quan điểm của mình, đồng thời chú ý tuân thủ việc nắm bắt ngôn ngữ; 
giáo viên cho học sinh phát biểu những kết luận có ý nghĩa từ các kết quả thu 



được, đối chiếu chúng với các kiến thức khoa học; giáo viên điều hành hướng 
dẫn học sinh tập luyện để tiến bộ dần.
 Các buổi học ở lớp được tổ chức xung quanh các chủ đề theo hướng tiến 
trình có thể đồng thời giúp học sinh tiếp thu được kiến thức, hiểu được 
phương pháp tiến hành và rèn luyện được ngôn ngữ viết và nói. Một thời 
lượng đủ cần thiết cho phép nắm bắt, tái tạo và tiếp thu một cách bền vững 
nội dung kiến thức.

2.3.2. Các pha của tiến trình dạy học
Các bước của tiến trình dạy học đưa ra dưới đây dành cho các giáo viên với 
mục đích trang bị cho họ các tiêu chuẩn để áp dụng phương pháp BTNB vào 
dạy học các môn khoa học. Đây là một định hướng hành động chứ không 
phải là định nghĩa một phương pháp khoa học hay một tiến trình cứng nhắc 
đi từ vấn đề đến khám phá và cuối cùng là cấu trúc kiến thức. Việc vận dụng 
tiến trình đó theo một phương pháp tích cực, sáng tạo và linh hoạt giữa các 
pha, tùy theo chủ đề nghiên cứu, là điều thực sự cần thiết. Nói cách khác, mỗi 
pha được xác định như là yếu tố cần thiết để đảm bảo rằng quá trình khám 
phá của học sinh được thông suốt về mặt tư duy.

Pha 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
Tình huống xuất phát hay tình huống nêu vấn đề là một tình huống do giáo 
viên chủ động đưa ra như là một cách dẫn nhập vào bài học. Tình huống xuất 
phát phải ngắn gọn, gần gũi dễ hiểu đối với học sinh. Tình huống xuất phát 
nhằm lồng ghép câu hỏi nêu vấn đề. Tình huống xuất phát càng rõ ràng thì 
việc dẫn nhập cho câu hỏi nêu vấn đề càng dễ. Tuy nhiên có những trường 
hợp không nhất thiết phải có tình huống xuất phát mới đề xuất được câu hỏi 
nêu vấn đề (tùy vào từng kiến thức và từng trường hợp cụ thể).
Câu hỏi nêu vấn đề là câu hỏi lớn của bài học (hay môdun kiến thức mà học 
sinh sẽ được học). Câu hỏi nêu vấn đề cần đảm bảo yêu cầu phù hợp với trình 
độ, gây mâu thuẫn nhận thức và kích thích tính tò mò, thích tìm tòi, nghiên 
cứu của học sinh nhằm chuẩn bị tâm thế cho học sinh trước khi khám phá, 
lĩnh hội kiến thức. Giáo viên phải dùng câu hỏi mở, tuyệt đối không được 
dùng câu hỏi đóng (trả lời có hoặc không) đối với câu hỏi nêu vấn đề. Câu 
hỏi nêu vấn đề càng đảm bảo các yêu cầu nêu ra ở trên thì ý đồ dạy học của 
giáo viên càng dễ thực hiện thành công.

Pha 2: Hình thành câu hỏi của học sinh
Làm bộc lộ quan niệm ban đầu để từ đó hình thành các câu hỏi của học sinh 
là pha quan trọng, đặc trưng của phương pháp BTNB. Trong pha này, giáo 



viên khuyến khích học sinh nêu những suy nghĩ, nhận thức ban đầu của mình 
trước khi được học kiến thức mới. Để làm bộc lộ quan niệm ban đầu của học 
sinh, giáo viên có thể yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức cũ đã học có liên 
quan đến kiến thức mới của bài học. Khi yêu cầu học sinh trình bày quan 
niệm ban đầu, giáo viên có thể yêu cầu bằng nhiều hình thức biểu hiện của 
học sinh như có thể là bằng lời nói (thông qua phát biểu cá nhân), bằng cách 
viết hay vẽ để biểu hiện suy nghĩ. Từ những quan niệm ban đầu của học sinh, 
giáo viên giúp học sinh đề xuất các câu hỏi. Chú ý xoáy sâu vào những quan 
niệm liên quan đến kiến thức trọng tâm của bài học (hay mô đun kiến thức).
Giáo viên cần khéo léo chọn lựa một số quan niệm ban đầu khác biệt trong 
lớp để giúp học sinh so sánh, từ đó giúp học sinh đặt câu hỏi liên quan đến 
nội dung bài học. Đây là một bước khá khó khăn vì giáo viên cần phải chọn 
lựa các quan niệm ban đầu tiêu biểu trong số hàng chục quan niệm của học 
sinh một cách nhanh chóng theo mục đích dạy học, đồng thời linh hoạt điều 
khiển sự thảo luận của học sinh nhằm giúp học sinh đề xuất các câu hỏi từ 
những sự khác biệt đó theo ý đồ dạy học. Việc chọn lựa các quan niệm ban 
đầu không tốt sẽ dẫn đến việc so sánh và đề xuất câu hỏi của học sinh gặp 
khó khăn.

Pha 3: Xây dựng giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm
Từ các câu hỏi được đề xuất, giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh, đề nghị các 
em đề xuất các giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên 
cứu để để kiểm chứng các giả thuyết nhằm tìm câu trả lời cho các câu hỏi đó. 
Các phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu ở đây là các phương án để 
tìm ra câu trả lời như quan sát, thực hành thí nghiệm, nghiên cứu tài liệu…
Tùy theo kiến thức hay vấn đề đặt ra mà học sinh có thể đề xuất các phương 
án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu khác nhau. Trong quá trình đề xuất 
phương án thực nghiệm, nếu ý kiến của học sinh nêu lên có ý đúng nhưng 
ngôn từ chưa chuẩn xác hoặc diễn đạt chưa rõ thì giáo viên nên gợi ý và từng 
bước giúp học sinh hoàn thiện diễn đạt. Giáo viên cũng có thể yêu cầu các 
học sinh khác chỉnh sửa cho rõ ý. Đây là một vấn đề quan trọng trong việc 
rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh. Trường hợp học sinh đưa ra ngay phương 
án đúng nhưng vẫn còn nhiều phương án khác khả thi thì giáo viên nên tiếp 
tục hỏi các học sinh khác để làm phong phú các phương án tìm câu trả lời. 
Giáo viên có thể nhận xét trực tiếp nhưng yêu cầu các học sinh khác cho ý 
kiến về phương pháp mà học sinh đó nêu ra thì tốt hơn. Phương pháp BTNB 
khuyến khích học sinh tự đánh giá ý kiến của nhau hơn là của giáo viên nhận 



xét.
Sau khi học sinh đề xuất được phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, 
giáo viên nêu nhận xét chung và quyết định tiến hành phương án với các 
dụng cụ đã chuẩn bị sẵn.

Pha 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu
Từ các phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu mà học sinh nêu ra, giáo 
viên khéo léo nhận xét và lựa chọn dụng cụ thí nghiệm hay các thiết bị dạy 
học thích hợp để học sinh tiến hành nghiên cứu. Nếu phải làm thí nghiệm thì 
ưu tiên thực hiện thí nghiệm trực tiếp trên vật thật. Một số trường hợp không 
thể tiến hành thí nghiệm trên vật thật có thể làm trên mô hình, hoặc cho học 
sinh quan sát tranh vẽ. Đối với phương pháp quan sát, giáo viên cho học sinh 
quan sát vật thật trước, sau đó mới cho học sinh quan sát tranh vẽ khoa học 
hay mô hình để phóng to những đặc điểm không thể quan sát rõ trên vật thật.
Khi tiến hành thí nghiệm, giáo viên nêu rõ yêu cầu và mục đích thí nghiệm 
hoặc yêu cầu học sinh cho biết mục đích của thí nghiệm chuẩn bị tiến hành. 
Sau đó giáo viên mới phát các dụng cụ và vật liệu thí nghiệm tương ứng với 
hoạt động. Nếu để sẵn các vật dụng thí nghiệm trên bàn học sinh sẽ nghịch 
các đồ vật mà không chú ý đến các đồ vật khác trong lớp; hoặc học sinh tự ý 
thực hiện thí nghiệm trước khi lệnh thực hiện của giáo viên được ban ra; hoặc 
học sinh sẽ dựa vào đó để đoán các thí nghiệm cần phải làm (trường hợp này 
mặc dù học sinh có thể đề xuất thí nghiệm đúng nhưng ý đồ dạy học của giáo 
viên không đạt).
Các thí nghiệm được tiến hành lần lượt tương ứng với từng môđun kiến thức. 
Mỗi thí nghiệm được thực hiện xong, giáo viên nên dừng lại để học sinh rút 
ra kết luận (tìm thấy câu trả lời cho các vấn đề đặt ra tương ứng). Giáo viên 
lưu ý học sinh ghi chép vật liệu thí nghiệm, cách bố trí và thực hiện thí 
nghiệm (mô tả bằng lời hay vẽ sơ đồ), ghi chú lại kết quả thực hiện thí 
nghiệm, kết luận sau thí nghiệm vào vở thực hành. Phần ghi chép này giáo 
viên để học sinh ghi chép tự do, không nên gò bó và có khuôn mẫu quy định, 
nhất là đối với những lớp mới làm quen với phương pháp BTNB. Đối với các 
thí nghiệm phức tạp và nếu có điều kiện, giáo viên nên thiết kế một mẫu sẵn 
để học sinh điền kết quả thí nghiệm, vật liệu thí nghiệm. Ví dụ như các thí 
nghiệm phải ghi số liệu theo thời gian, lặp lại thí nghiệm ở các điều kiện 
nhiệt độ khác nhau… 
Khi học sinh làm thí nghiệm, giáo viên bao quát lớp, quan sát từng nhóm. 
Nếu thấy nhóm hoặc học sinh nào làm sai theo yêu cầu thì giáo viên chỉ nhắc 



nhỏ trong nhóm đó hoặc với riêng học sinh đó, không nên thông báo lớn 
tiếng chung cho cả lớp vì làm như vậy sẽ phân tán tư tưởng và ảnh hưởng 
đến công việc của các nhóm học sinh khác. Giáo viên chú ý yêu cầu học sinh 
thực hiện độc lập các thí nghiệm trong trường hợp các thí nghiệm được thực 
hiện theo từng cá nhân. Nếu thực hiện theo nhóm thì cũng yêu cầu tương tự 
như vậy. Thực hiện độc lập theo cá nhân hay nhóm để tránh việc học sinh 
nhìn và làm theo cách của nhau, thụ động trong suy nghĩ và cũng tiện lợi cho 
giáo viên phát hiện các nhóm hay các cá nhân xuất sắc trong thực hiện thí 
nghiệm nghiên cứu, đặc biệt là các thí nghiệm được thực hiện với các dụng 
cụ, vật liệu thí nghiệm giống nhau nhưng nếu bố trí thí nghiệm không hợp lý 
sẽ không thu được kết quả thí nghiệm như ý.

Pha 5: Kết luận và hợp thức hóa kiến thức
Sau khi thực hiện thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, các câu trả lời dần dần 
được giải quyết, các giả thuyết được kiểm chứng, kiến thức được hình thành, 
tuy nhiên vẫn chưa có hệ thống hoặc chưa chuẩn xác một cách khoa học.
Giáo viên có nhiệm vụ tóm tắt, kết luận và hệ thống lại để học sinh ghi vào 
vở coi như là kiến thức của bài học. Trước khi kết luận chung, giáo viên nên 
yêu cầu một vài ý kiến của học sinh cho kết luận sau khi thực nghiệm (rút ra 
kiến thức của bài học). Giáo viên khắc sâu kiến thức cho học sinh bằng cách 
cho học sinh nhìn lại, đối chiếu lại với các ý kiến ban đầu (quan niệm ban 
đầu) trước khi học kiến thức. Như vậy từ những quan niệm ban đầu sai lệch, 
sau quá trình thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, chính học sinh tự phát hiện ra 
mình sai hay đúng mà không phải do giáo viên nhận xét một cách áp đặt. 
Chính học sinh tự phát hiện những sai lệch trong nhận thức và tự sửa chữa, 
thay đổi một cách chủ động. Những thay đổi này sẽ giúp học sinh ghi nhớ lâu 
hơn, khắc sâu kiến thức.
Nếu có điều kiện, giáo viên có thể in sẵn tờ rời tóm tắt kiến thức của bài học 
để phát cho học sinh dán vào vở thực hành hoặc tập hợp thành một tập riêng 
để tránh mất thời gian ghi chép. Vấn đề này hữu ích cho học sinh các lớp nhỏ 
tuổi ở tiểu học. Đối với các lớp trung học cơ sở thì giáo viên nên tập làm 
quen cho các em tự ghi chép, chỉ in tờ rời nếu kiến thức phức tạp và dài.

 2.4. Mối quan hệ giữa phương pháp BTNB với các phương pháp dạy học khác
Ngày nay, trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông, 
chúng ta thấy xuất hiện khá nhiều phương pháp và hình thức dạy học mới 
như: Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; Dạy học hợp tác nhóm nhỏ; Dạy học 
dự án, Dạy học theo hợp đồng; Dạy học theo góc... với nhiều kĩ thuật tố chức 



hoạt động học tích cực cho học sinh (active learning techniques). Tuy có 
những điểm khác biệt nhau nhưng nhìn chung thì các chiến lược dạy học, 
phương pháp dạy học đó đều được xây dựng trên tinh thần dạy học thông qua 
việc tổ chức cho học sinh hoạt động tự chủ chiếm lĩnh kiến thức mà cơ sở lý 
luận của nó là hai lý thuyết phát triển nhận thức của Jean Piaget (1896-1980) 
và Lev Vygotsky (1896-1934). Việc học tập của học sinh có bản chất hoạt 
động, thông qua hoạt động của bản thân mà chiếm lĩnh kiến thức, hình thành 
và phát triển năng lực trí tuệ cũng như quan điểm đạo đức, thái độ. Như vậy, 
dạy học là dạy hoạt động. Trong quá trình dạy học, học sinh là chủ thể nhận 
thức, giáo viên có vai trò tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học tập của 
học sinh theo một chiến lược hợp lý sao cho học sinh tự chủ chiếm lĩnh, xây 
dựng tri thức. Quá trình dạy học các tri thức thuộc một môn khoa học cụ thể 
được hiểu là quá trình hoạt động của giáo viên và của học sinh trong sự 
tương tác thống nhất biện chứng của ba thành phần trong hệ dạy học bao 
gồm: Giáo viên, học sinh và tư liệu hoạt động dạy học.
Hoạt động học của học sinh bao gồm các hành động với tư liệu dạy học, sự 
trao đổi, tranh luận với nhau và sự trao đổi với giáo viên. Hành động học của 
học sinh với tư liệu hoạt động dạy học là sự thích ứng của học sinh với tình 
huống học tập đồng thời là hành động chiếm lĩnh, xây dựng tri thức cho bản 
thân mình. Sự trao đổi, tranh luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh 
với giáo viên nhằm tranh thủ sự hỗ trợ xã hội từ phía giáo viên và tập thể học 
sinh trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. Thông qua các hoạt động của học 
sinh với tư liệu học tập và sự trao đổi đó mà giáo viên thu được những thông 
tin liên hệ ngược cần thiết cho sự định hướng của giáo viên đối với học sinh.
Hoạt động của giáo viên bao gồm hành động với tư liệu dạy học và sự trao 
đổi, định hướng trực tiếp với học sinh. Giáo viên là người tổ chức tư liệu hoạt 
động dạy học, cung cấp tư liệu nhằm tạo tình huống cho hoạt động của học 
sinh. Dựa trên tư liệu hoạt động dạy học, giáo viên có vai trò tổ chức, kiểm 
tra, định hướng hoạt động của học sinh với tư liệu học tập và định hướng sự 
trao đổi, tranh luận của học sinh với nhau.
Như vậy, theo quan điểm hiện đại thì dạy học là dạy giải quyết vấn đề, quá 
trình dạy - học bao gồm "một hệ thống các hành động có mục đích của giáo 
viên tổ chức hoạt động trí óc và tay chân của học sinh, đảm bảo cho học sinh 
chiếm lĩnh được nội dung dạy học, đạt được mục tiêu xác định". Trong quá 
trình dạy học, giáo viên tổ chức định hướng hành động chiếm lĩnh tri thức 
của học sinh phỏng theo tiến trình của chu trình sáng tạo khoa học. Như vậy, 



chúng ta có thể hình dung diễn biến của hoạt động dạy học như sau:
- Giáo viên tổ chức tình huống (giao nhiệm vụ cho học sinh): học sinh hăng 
hái đảm nhận nhiệm vụ, gặp khó khăn, nảy sinh vấn đề cần tìm tòi giải quyết. 
Dưới sự chỉ đạo của giáo viên, vấn đề được diễn đạt chính xác hóa, phù hợp 
với mục tiêu dạy học và các nội dung cụ thể đã xác định.
- Học sinh tự chủ tìm tòi giải quyết vấn đề đặt ra. Với sự theo dõi, định 
hướng, giúp đỡ của giáo viên, hoạt động học của học sinh diễn ra theo một 
tiến trình hợp lí, phù hợp với những đòi hỏi phương pháp luận.
- Giáo viên chỉ đạo sự trao đổi, tranh luận của học sinh, bổ sung, tổng kết, 
khái quát hóa, thể chế hóa tri thức, kiểm tra kết quả học phù hợp với mục tiêu 
dạy học các nội dung cụ thể đã xác định.
Trong dạy học các môn khoa học ở trường phổ thông, đối với việc xây dựng 
một kiến thức cụ thể thì tiến trình hoạt động giải quyết vấn đề được mô tả 
như sau: "đề xuất vấn đề - suy đoán giải pháp - khảo sát lí thuyết và / hoặc 
thực nghiệm - kiểm tra, vận dụng kết quả".
- Đề xuất vấn đề: Từ cái đã biết và nhiệm vụ cần giải quyết nảy sinh nhu cầu 
về một cái còn chưa biết, về một cách giải quyết không có sẵn, nhưng hi 
vọng có thể tìm tòi, xây dựng được. Diễn đạt nhu cầu đó thành câu hỏi.
- Suy đoán giải pháp: Để giải quyết vấn đề đặt ra, suy đoán điểm xuất phát 
cho phép đi tìm lời giải: chọn hoặc đề xuất mô hình có thể vận hành được để 
đi tới cái cần tìm; hoặc phỏng đoán các biến cố thực nghiệm có thể xảy ra mà 
nhờ đó có thể khảo sát thực nghiệm để xây dựng cái cần tìm.
- Khảo sát lí thuyết và / hoặc thực nghiệm: Vận hành mô hình rút ra kết luận 
lô gíc về cái cần tìm và / hoặc thiết kế phương án thực nghiệm, tiến hành 
thực nghiệm, thu lượm các dữ liệu cần thiết và xen xét, rút ra kết luận về cái 
cần tìm.
- Kiểm tra, vận dụng kết quả: xem xét khả năng chấp nhận được của các kết 
quả tìm được, trên cơ sở vận dụng chúng để giải thích / tiên đoán các sự kiện 
và xem xét sự phù hợp của lí thuyết và thực nghiệm. Xem xét sự cách biệt 
giữa kết luận có được nhờ suy luận lí thuyết với kết luận có được từ các dữ 
liệu thực nghiệm để quy nạp chấp nhận kết quả tìm được khi có sự phù hợp 
giữa lí thuyết và thực nghiệm, hoặc để xét lại, bổ sung, sửa đổi đối với thực 
nghiệm hoặc đối với sự xây dựng và vận hành mô hình xuất phát khi chưa có 
sự phù hợp giữa lí thuyết và thực nghiệm, nhằm tiếp tục tìm tòi xây dựng cái 
cần tìm.



Để phát huy đầy đủ vai trò tự chủ của học sinh trong hoạt động cá nhân và 
thảo luận tập thể nhằm giải quyết vấn đề cũng như vai trò của giáo viên trong 
việc tổ chức, kiểm tra, định hướng các hoạt động đó thì với mỗi nhiệm vụ 
nhận thức cần phải được thực hiện theo các pha như sau:
- Pha thứ nhất: "Chuyển giao nhiệm vụ, bất ổn hoá tri thức, phát biểu vấn 
đề". Trong pha này, giáo viên giao cho học sinh một nhiệm vụ có tiềm ẩn vấn 
đề. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh quan tâm đến nhiệm vụ đặt ra, 
sẵn sàng nhận và tự nguyện thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình giải quyết 
nhiệm vụ đó, quan niệm và giải pháp ban đầu của học sinh được thử thách và 
học sinh ý thức được khó khăn. Lúc này vấn đề đối với học sinh xuất hiện, 
dưới sự hướng dẫn của giáo viên vấn đề đó được chính thức diễn đạt.
- Pha thứ hai: "Học sinh hành động độc lập, tự chủ, trao đổi, tìm tòi giải 
quyết vấn đề" . Sau khi đã phát biểu vấn đề, học sinh độc lập hoạt động, xoay 
trở để vượt qua khó khăn. Trong quá trình đó, khi cần phải có sự định hướng 
của giáo viên. Trong quá trình tìm tòi giải quyết vấn đề, học sinh diễn đạt, 
trao đổi với người khác trong nhóm về cách giải quyết vấn đề của mình và 
kết quả thu được, qua đó có thể chỉnh lý, hoàn thiện tiếp. Dưới sự hướng dẫn 
của giáo viên, hành động của học sinh được định hướng phù hợp với tiến 
trình nhận thức khoa học và thông qua các tình huống thứ cấp khi cần. Qua 
quá trình dạy học, cùng với sự phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học 
sinh, các tình huống thứ cấp sẽ giảm dần. Sự định hướng của giáo viên 
chuyển dần từ định hướng khái quát chương trình hoá (theo các bước tuỳ 
theo trình độ của học sinh) tiệm cận dần đến định hướng tìm tòi sáng tạo, 
nghĩa là giáo viên chỉ đưa ra cho học sinh những gợi ý sao cho học sinh có 
thể tự tìm tòi, huy động hoặc xây dựng những kiến thức và cách thức hoạt 
động thích hợp để giải quyết nhiệm vụ mà họ đảm nhận. Nghĩa là dần dần 
bồi dưỡng cho học sinh khả năng tự xác định hành động thích hợp trong 
những tình huống không phải là quen thuộc đối với họ. Để có thể thực hiện 
tốt vai trò định hướng của mình trong quá trình dạy học, giáo viên cần phải 
nắm vững quy luật chung của quá trình nhận thức khoa học, lô gíc hình thành 
các kiến thức khoa học, những hành động thường gặp trong quá trình nhận 
thức khoa học, những phương pháp nhận thức khoa học phổ biến để hoạch 
định những hành động, thao tác cần thiết của học sinh trong quá trình chiếm 
lĩnh một kiến thức hay một kỹ năng xác định.
- Pha thứ ba: "Tranh luận, hợp thức hoá, vận dụng tri thức mới". Trong pha 
này, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh tranh luận, bảo vệ cái xây 



dựng được. Giáo viên chính xác hoá, bổ sung, thể chế hóa tri thức mới. Học 
sinh chính thức ghi nhận tri thức mới và vận dụng.
Tổ chức dạy học theo tiến trình trên, giáo viên đã tạo điều kiện thuận lợi để 
học sinh phát huy sự tự chủ hành động xây dựng kiến thức đồng thời cũng 
phát huy được vai trò tương tác của tập thể học sinh đối với quá trình nhận 
thức của mỗi cá nhân học sinh. Tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề như 
vậy, hoạt động của học sinh đã được định hướng phỏng theo tiến trình xây 
dựng kiến thức trong nghiên cứu khoa học. Như vậy kiến thức của học sinh 
được xây dựng một cách hệ thống và vững chắc, năng lực sáng tạo của học 
sinh từng bước được phát triển. 
Đối chiếu với tiến trình sư phạm của phương pháp BTNB, chúng ta có thể 
nhận thấy điểm tương đồng của phương pháp này so với các phương pháp 
dạy học tích cực khác là ở chỗ đều nhằm tổ chức cho học sinh hoạt động tích 
cực, tự lực giải quyết vấn đề. Về cơ bản thì tiến trình dạy học cũng được diễn 
ra theo 3 pha chính là: chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh; học sinh hoạt 
động tự chủ giải quyết vấn đề; báo cáo, hợp thức hóa và vận dụng kiến thức 
mới. Điểm khác biệt của phương pháp BTNB so với các phương pháp khác 
là ở chỗ các tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề là những sự vật hay 
hiện tượng của thế giới thực tại, gần gũi với đời sống, dễ cảm nhận và các em 
sẽ thực hành trên những cái đó. Đặc biệt, phương pháp BTNB chú trọng việc 
giúp cho học sinh bộc lộ quan niệm ban đầu để tạo ra các mâu thuẫn nhận 
thức làm cơ sở đề xuất các câu hỏi và giả thuyết. Hoạt động tìm tòi - nghiên 
cứu trong phương pháp BTNB rất đa dạng, trong đó các phương án thí 
nghiệm nếu được tiến hành thì chủ yếu là các phương án được đề xuất bởi 
chính học sinh, với những dụng cụ đơn giản, dễ kiếm. Đặc biệt, trong phương 
pháp BTNB, học sinh bắt buộc phải có mỗi em một quyển vở thực hành do 
chính các em ghi chép theo cách thức và ngôn ngữ của chính các em. Thông 
qua các hoạt động như vậy, phương pháp BTNB nhằm đạt được mục tiêu 
chính là sự chiếm lĩnh dần dần của học sinh các khái niệm khoa học và kĩ 
thuật được thực hành, kèm theo là sự củng cố ngôn ngữ viết và nói.



Phụ lục 2: PHIẾU ĐÁNH GIÁ TRÌNH BÀY
Về người trình bày

• Tư thế, tác phong
……………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………..

• Sự biểu cảm
……………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………..

• Ngôn ngữ
……………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………..

Về bài trình bày
• Phần mở đầu

……………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………..

• Phần nội dung chính
……………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………..

• Phần kết luận



……………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………..



Phụ lục 3. MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC QUAN TRỌNG TRONG 
PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT

 3.1. Tổ chức lớp học
3.1.1. Bố trí vật dụng trong lớp học

Thực hiện dạy học khoa học theo phương pháp BTNB có rất nhiều hoạt động 
theo nhóm. Vì vậy nếu muốn tiện lợi cho việc tổ chức thảo luận, hoạt động 
nhóm thì lớp học nên được sắp xếp bàn ghế theo nhóm cố định. Nếu được 
như vậy thì giáo viên đỡ mất thời gian sắp xếp bàn ghế mỗi khi thực hiện 
hoạt động nhóm cho học sinh. Tuy nhiên đa số các phòng học tại Việt Nam 
đều được sắp xếp theo dãy truyền thống, vì vậy bắt buộc giáo viên phải tổ 
chức lại bàn ghế trong lớp học theo nhóm nếu muốn tổ chức giảng dạy theo 
phương pháp BTNB. Đối với những trường có điều kiện, nhà trường nên tổ 
chức một phòng học đa phương tiện, với bàn ghế sắp xếp theo hướng tiện lợi 
cho hoạt động nhóm.
Sau đây là một số gợi ý để giáo viên sắp xếp bàn ghế, vật dụng trong lớp học 
phù hợp với hoạt động nhóm:
- Các nhóm bàn ghế cần sắp xếp hài hòa theo số lượng học sinh trong lớp;
- Cần chú ý đến hướng ngồi của các học sinh sao cho tất cả học sinh đều nhìn 
thấy rõ thông tin trên bảng;
- Giáo viên nên lưu ý đối với các học sinh bị các tật quang học ở mắt như cận 
thị, loạn thị để bố trí cho các em ngồi với tầm nhìn không quá xa bảng chính, 
màn hình máy chiếu projector, máy chiếu qua đầu (overhead);
- Khoảng cách giữa các nhóm không quá chật, tạo điều kiện đi lại dễ dàng 
cho học sinh khi lên bảng trình bày, di chuyển khi cần thiết;
- Chú ý đảm bảo ánh sáng cho học sinh;

         
- Đối với những bài học có làm thí nghiệm thì giáo viên cần có chỗ để các vật 

dụng dự kiến làm thí nghiệm cho học sinh. Không nên để sẵn các vật dụng thí 
nghiệm lên bàn của học sinh trước khi dạy học vì nhiều học sinh quá hiếu động, 
không chịu nghe lời dặn của giáo viên, có thể sẽ mất tập trung vì mải nghịch các 
vật dụng trên bàn. Một lý do nữa đó là sẽ làm lộ ý đồ dạy học của giáo viên khi 
giáo viên muốn học sinh tự đề xuất thí nghiệm nghiên cứu. Cũng với các lý do 
nói trên mà giáo viên nên thu hồi các đồ dùng dạy học không cần thiết (sau khi 
đã sử dụng xong cho mục đích dạy học và chuyển nội dung dạy học);



- Mỗi lớp học nên có một tủ đựng đồ dùng dạy học cố định (kính lúp, tranh 
ảnh, mô hình, cân, bơm tay, kéo cắt giấy…). Nếu có điều kiện để thực hiện 
gợi ý này, giáo viên sẽ không phải vất vả di chuyển đồ dùng dạy học mỗi khi 
thực hiện tiết dạy. Nếu không làm được như gợi ý trên, giáo viên có thể để 
các đồ dùng dạy học ở phòng bộ môn hoặc phòng thiết bị. Giáo viên có thể 
nhờ học sinh giúp mình để di chuyển các đồ dùng dạy học trong trường hợp 
lớp đông và đồ dùng dạy học nhiều. Cần nhắc nhở học sinh cẩn thận khi di 
chuyển đồ dùng dạy học, chỉ nên cho học sinh mang các đồ vật nhẹ, không 
dễ vỡ, hư hỏng vì độ tuổi của các em chưa đủ để điều khiển tốt các hoạt động 
hành vi của mình;
- Một số trường hợp có phòng học bộ môn hoặc phòng học đặc biệt thì nên 
bố trí các vật dụng theo yêu cầu trong phòng này để tiện lợi cho việc dạy học 
của giáo viên và học sinh;
- Chú ý sắp xếp bàn ghế không nên gập ghềnh vì gây khó khăn cho học sinh 
khi làm một số thí nghiệm cần sự cân bằng hoặc gây khó khăn khi viết.

3.1.2. Không khí làm việc trong lớp học
Phương pháp BTNB khuyến khích học sinh xây dựng kiến thức thông qua 
làm việc chung, tiến hành thử nghiệm, chia sẻ ý tưởng, khác với một số 
phương pháp dạy học giáo viên luôn bận tâm với việc học sinh cần phải đưa 
ra câu trả lời đúng.
Để có một bầu không khí học tập sôi nổi trong lớp, giáo viên cần xây dựng 
không khí làm việc và mối quan hệ giữa các học sinh dựa trên sự tôn trọng 
lẫn nhau và đối xử công bằng, bình đẳng giữa các học sinh trong lớp. Tránh 
tuyệt đối luôn khen ngợi quá mức một vài học sinh nào đó hoặc để cho các 
học sinh khá, giỏi trong lớp luôn làm thay công việc của cả nhóm, trả lời tất 
cả các câu hỏi nêu ra mà không tạo cơ hội làm việc cho các học sinh khác. 
Giáo viên cần phải chú ý và bao quát lớp học, khuyến khích các học sinh có ý 
tưởng tốt nhưng rụt rè không dám trình bày.
Một không khí làm việc tốt trong dạy học theo phương pháp BTNB có hiệu 
quả là giáo viên tạo được sự thoải mái cho tất cả các học sinh, việc học 
không trở nên là một điều gì đó quá căng thẳng, các học sinh có thể tham gia 
và ham thích các hoạt động dạy học được giáo viên tổ chức trong lớp như: 
thực hiện thí nghiệm, suy nghĩ, thảo luận, trao đổi, trình bày bằng lời nói hay 
viết…

 3.2. Giúp học sinh bộc lộ quan niệm ban đầu



Quan niệm ban đầu của học sinh thường là quan niệm hay khái quát chung 
chung về sự vật hiện tượng, có thể sai hoặc chưa thực sự chính xác về mặt 
khoa học. Vì là lần đầu tiên được hỏi đến nên học sinh ngại nói, sợ sai và sợ 
bị chê cười. Do đó giáo viên cần khuyến khích học sinh trình bày ý kiến của 
mình. Cần biết chấp nhận và tôn trọng những quan điểm sai của học sinh khi 
trình bày biểu tượng ban đầu. Biểu tượng ban đầu có thể trình bày bằng lời 
nói hay viết, vẽ ra giấy. Biểu tượng ban đầu là quan niệm cá nhân nên giáo 
viên phải đề nghị học sinh làm việc cá nhân để trình bày biểu tượng ban đầu.
Nếu một vài học sinh nào đó nêu ý kiến đúng, giáo viên không nên vội vàng 
khen ngợi hoặc có những biểu hiện chứng tỏ ý kiến đó là đúng vì nếu làm 
như vậy giáo viên đã vô tình làm ức chế các học sinh khác tiếp tục muốn 
trình bày ý kiến của mình. Quan niệm ban đầu của học sinh càng đa dạng, 
phong phú, càng sai lệnh với kiến thức đúng thì tiết học càng sôi nổi, thú vị, 
gây hứng thú cho học sinh và ý đồ dạy học của giáo viên càng dễ thực hiện 
hơn.

Khi học sinh làm việc cá nhân để đưa ra quan niệm ban đầu bằng cách 
viết hay vẽ ra giấy thì giáo viên nên tranh thủ đi một vòng quan sát và chọn 
nhanh những quan niệm không chính xác, sai lệch lớn với kiến thức khoa 
học. Nên chọn nhiều quan niệm ban đầu khác nhau để đối chiếu, so sánh ở 
bước tiếp theo của tiến trình phương pháp. Làm tương tự khi học sinh nêu 
ý kiến bằng lời nói. Giáo viên tranh thủ ghi chú những ý kiến khác nhau lên 
bảng. Những ý kiến tương đồng nhau thì chỉ nên ghi lên bảng một ý kiến đại 
diện vì nếu ghi hết sẽ rất mất thời gian và ghi nhiều sẽ gây khó khăn việc theo 
dõi các ý kiến khác nhau của giáo viên cũng như của học sinh.

Sau khi có các quan niệm ban đầu khác nhau, phù hợp với ý đồ dạy 
học, giáo viên giúp học sinh phân tích những điểm giống và khác nhau cơ bản 
giữa các ý kiến, từ đó hướng dẫn cho học sinh đặt câu hỏi cho những sự khác 
nhau đó.
Đối với các quan niệm ban đầu được học sinh biểu hiện bằng lời, giáo viên 
cần chọn lựa một số ý kiến tiêu biểu và ghi chú lên bảng (chọn một góc thích 
hợp trên bảng để viết các ý kiến của học sinh). Giáo viên khuyến khích các 
học sinh có ý kiến khác so với các ý kiến đã được nêu bằng cách đưa ra các 
gợi ý như: "Em nào có ý kiến khác với ý kiến trên?"; "A, em có suy nghĩ 
khác bạn B, C, D không?"; "Ngoài các ý kiến vừa rồi, em nào có ý kiến 
khác?"… Những gợi ý như vậy vừa kích thích các học sinh có ý kiến khác 
nêu lên quan điểm của mình đồng thời tránh mất thời gian với các ý kiến 



trùng nhau của các học sinh. Đối với quan niệm ban đầu được học sinh đưa 
ra bằng hình vẽ trong vở thực hành, giáo viên có thể chọn  một số học sinh có 
quan niệm ban đầu tiêu biểu để yêu cầu vẽ lại trên bảng, hoặc mượn một số 
cuốn vở rồi vẽ lại nhanh trên bảng hình vẽ của học sinh, hoặc nhận xét nhanh 
rồi ghi chú những điểm đặc trưng đó. Tùy thuộc vào thời gian mà giáo viên 
lựa chọn phương án cho thích hợp. Trường hợp có máy chiếu sách (máy 
chiếu vật thể) thì giáo viên sẽ thuận tiện hơn vì chỉ cần đặt vở của học sinh 
lên máy là có thể phóng to hình vẽ trong vở thực hành lên màn hình cho cả 
lớp xem.

        Đối với các quan niệm ban đầu phức tạp (nghĩa là ý kiến ban đầu là những 
mô tả phức tạp, bao gồm nhiều ý, những hình vẽ phức tạp), giáo viên nên cho 
học sinh làm việc theo nhóm hai người hoặc nhóm nhỏ sau khi làm việc cá 
nhân (với thời gian ngắn) để chọn lọc lại ý tưởng. Làm như vậy giáo viên có 
thời gian lựa chọn quan niệm ban đầu trong lớp phù hợp với ý đồ dạy học, 
đồng thời giúp học sinh có thời gian suy nghĩ thêm về ý kiến của mình, so 
sánh ý kiến cá nhân với các thành viên trong nhóm hay đối với học sinh khác. 
Với cách làm này, giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân (viết, vẽ ý 
kiến ban đầu vào vở thực hành), sau đó giáo viên yêu cầu học sinh trao đổi 
theo nhóm hai người hoặc cả nhóm, rồi vẽ chung cho một hình vẽ phóng to 
cho cả nhóm trên một tờ giấy khổ lớn (cỡ A2 hoặc A3) cho cả nhóm. Giáo 
viên lưu ý thêm với học sinh cần ghi chú những điểm không thống nhất nếu 
có các ý kiến chưa đồng thuận, còn tranh cãi. Một cách làm khác đối với việc 
thể hiện quan niệm ban đầu là hình vẽ, giáo viên có thể chọn một nhóm 2 
đến 3 hình vẽ tiêu biểu, khác biệt, yêu cầu vẽ hình phóng to lên trên khổ giấy 
lớn hơn (A2 hoặc A3) để sử dụng khi so sánh quan niệm ban đầu. Giáo viên 
quyết định lựa chọn các hình vẽ tùy vào tính chất quan niệm ban đầu của các 
cá nhân trong nhóm sau khi quan sát nhanh. Trong trường hợp này, việc vẽ 
hay viết các ý kiến ban đầu mất thời gian lâu hơn, vì vậy chỉ áp dụng đối với 
các kiến thức phức tạp và khi có nhiều thời gian. Thời gian cho hoạt động 
viết, vẽ các quan niệm ban đầu trong những trường hợp này nên thực hiện tối 
đa 5 phút sau khoảng 2 phút làm việc cá nhân.

Một số chú ý khi lựa chọn quan niệm ban đầu để đưa ra thảo luận:
- Không chọn hoàn toàn các quan niệm ban đầu đúng với câu hỏi và cũng 
không lựa chọn hoàn toàn các quan niệm ban đầu sai so với câu hỏi.



- Nên lựa chọn các quan niệm vừa đúng vừa sai, chỉ cần chọn một quan niệm 
ban đầu đúng với câu hỏi (nếu có), vì trên thực tế đa số các quan niệm ban 
đầu đều sai so với kiến thức khoa học.
- Tuyệt đối không có bình luận hay nhận xét gì về tính đúng hay sai của các ý 
kiến ban đầu của học sinh.

 - Khi viết (đối với quan niệm ban đầu phát biểu bằng lời), vẽ hay gắn hình vẽ 
của học sinh (đối với các quan niệm ban đầu biểu diễn bằng hình vẽ) lên 
bảng, giáo viên nên chọn một vị trí thích hợp, dễ nhìn và đảm bảo không ảnh 
hưởng đến các phần ghi chép khác. Giữ nguyên các quan niệm ban đầu này 
để đối chiếu và so sánh sau khi hình thành kiến thức cho học sinh ở pha cuối 
của tiến trình phương pháp.
Sau khi chọn lọc các quan niệm ban đầu của học sinh để ghi chép (đối với 
mô tả bằng lời), gắn hình vẽ lên bảng hoặc vẽ nhanh lên bảng (đối với hình 
vẽ), giáo viên cần khéo léo gợi ý cho học sinh so sánh các biểu tượng giống 
(đồng thuận với các ý kiến đại diện) hoặc khác nhau (không nhất trí giữa các 
ý kiến) của các quan niệm ban đầu. Từ những sự khác nhau cơ bản đó, giáo 
viên giúp học sinh đề xuất các câu hỏi. Như vậy việc làm rõ các điểm khác 
nhau giữa các ý kiến ban đầu trước khi học kiến thức của học sinh là một 
mấu chốt quan trọng. Các quan niệm ban đầu càng khác nhau thì học sinh 
càng bị kích thích ham muốn tìm tòi chân lý (kiến thức).

Lưu ý khi so sánh, phân nhóm quan niệm ban đầu của học sinh:
- Phân nhóm quan niệm ban đầu chỉ mang tính tương đối.
- Không nên đi quá sâu vào chi tiết vì càng chi tiết thì càng mất thời gian và 
các quan niệm ban đầu của học sinh nếu không nhìn nhau để viết (hay vẽ) 
chắc chắn sẽ có những chi tiết khác nhau.
- Giáo viên nên gợi ý, định hướng cho học sinh thấy những điểm khác biệt 
giữa các ý kiến liên quan đến các kiến thức chuẩn bị học.
- Giáo viên, tùy vào tình hình thực tế của các ý kiến đã phát biểu hay nhận 
xét của học sinh để quyết định phân nhóm quan niệm ban đầu.
- Đôi khi có những đặc điểm khác biệt rõ rệt nhưng lại không liên quan đến 
kiến thức bài học được học sinh nêu ra thì giáo viên nên khéo léo giải thích 
cho học sinh ý kiến đó rất thú vị nhưng trong khuôn khổ kiến thức của lớp 
mà các em đang học chưa đề cập đến vấn đề đó bằng cách nói đại loại 
như: "Ý kiến của em K rất thú vị nhưng trong chương trình học ở lớp 4 của 
chúng ta chưa đề cập tới. Các em sẽ được tìm hiểu ở các bậc học cao hơn 
(hay các lớp sau)". Nói như vậy nhưng giáo viên cũng nên ghi chú lên bảng 



để khuyến khích học sinh phát biểu ý kiến và không quên đánh dấu đây là 
câu hỏi tạm thời chưa xét đến ở bài học này.

 3.3. Kỹ thuật tổ chức hoạt động thảo luận cho học sinh
Dạy học theo phương pháp BTNB chú trọng nhiều đến hoạt động thảo luận 
của học sinh vì như đã nói ở trên hoạt động tìm tòi - nghiên cứu để xây dựng 
kiến thức mới của học sinh là kết quả của hoạt động hợp tác. Trong quá trình 
thảo luận, các học sinh được kết nối với nhau bằng chủ đề thảo luận và trao 
đổi xoay quanh chủ đề đó. Học sinh cần được khuyến khích trình bày ý 
tưởng, ý kiến cá nhân của mình trước các học sinh khác, từ đó rèn luyện cho 
học sinh khả năng biểu đạt, đồng thời thông qua đó có thể giúp các học sinh 
trong lớp đối chiếu, so sánh với suy nghĩ, ý kiến của mình. Những ý kiến trái 
ngược quan điểm luôn là sự kích thích mạnh mẽ cho sự thảo luận sôi nổi của 
lớp học.
Thảo luận được thực hiện ở nhiều thời điểm trong dạy học bằng phương pháp 
BTNB, có thể là thảo luận để bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh, có thể 
là thảo luận để đề xuất câu hỏi, đề xuất giả thuyết, đề xuất thí nghiệm hay 
cũng có thể để rút ra kết luận sau một thí nghiệm hay rút ra kết luận kiến thức 
cho bài học.
Có hai hình thức thảo luận trong dạy học theo phương pháp BTNB: thảo luận 
nhóm nhỏ (trong nhóm làm việc) và thảo luận nhóm lớn (toàn bộ lớp học). 
Thảo luận nhóm nhỏ tạo điều kiện cho các học sinh đều có cơ hội trình bày ý 
tưởng của mình. Tuy nhiên, thảo luận nhóm nhỏ lại không yêu cầu cao đối 
với học sinh trong việc trình bày. Trong mức độ thảo luận này, các học sinh 
có thể tự do trình bày ý kiến với các thành viên của nhóm. Học sinh mạnh 
dạn hơn vì ý kiến được trình bày trong một cộng đồng nhỏ. Thảo luận theo 
nhóm lớn (toàn bộ lớp học) có thể được tổ chức sau khi thực hiện thảo luận 
theo nhóm nhỏ, các nhóm cử đại diện nhóm trình bày hoặc được tổ chức sau 
khi cho học sinh làm việc cá nhân (đối với những câu hỏi ngắn hoặc những 
công việc không cần thiết phải thực hiện hoạt động nhóm nhỏ trước đó).
Cần phân biệt rõ thảo luận theo truyền thống trong một số phương pháp dạy 
học và thảo luận trong phương pháp BTNB. Thảo luận truyền thống được 
thực hiện bằng cách giáo viên đặt câu hỏi, lựa chọn một học sinh trả lời, sau 
đó nhận xét đúng hay sai trước khi chuyển sang một câu hỏi mới hoặc 
chuyển sang một học sinh khác cũng với câu hỏi đó. Thảo luận trong phương 
pháp BTNB hoàn toàn khác biệt vì được thực hiện bằng sự tương tác giữa 
các học sinh với nhau, có nghĩa là phần trả lời của học sinh sau bổ sung cho 



học sinh trước, hoặc đặt câu hỏi đối với ý kiến trước; hoặc trình bày một 
quan điểm mới; hoặc đưa ra tranh cãi ý kiến của nhóm mình. Cần thiết phải 
dành thời gian để rèn luyện các kỹ năng này của học sinh vì thảo luận theo 
hình thức này giúp rèn luyện ngôn ngữ nói cho học sinh rất hiệu quả. 
Để điều khiển tốt hoạt động thảo luận của học sinh trong lớp học, ngoài việc 
tổ chức dạy học thoải mái, không gò bó, tạo một không khí làm việc tốt cho 
học sinh, giáo viên cần chú ý đến một số gợi ý sau để thực hiện điều khiển 
hoạt động của lớp học được thành công:
- Thực hiện tốt công tác tổ chức nhóm và thực hiện hoạt động nhóm cho học 
sinh.
- Khi thực hiện lệnh thảo luận nhóm, giáo viên cần chỉ rõ việc thành lập 
nhóm làm việc (nhóm nhiều người hay nhóm hai người), nội dung thảo luận 
là gì, mục đích của thảo luận. Lệnh yêu cầu của giáo viên càng rõ ràng và chi 
tiết thì học sinh càng hiểu rõ và thực hiện đúng yêu cầu. Không nên đưa ra 
các lệnh chung chung như "Bây giờ các em thảo luận theo nhóm đi"…
- Khi học sinh thảo luận, cần để không khí lớp học sôi nổi, tất nhiên không có 
nghĩa là ồn ào và lộn xộn. Nhắc nhở học sinh trao đổi, thảo luận vừa nghe 
trong nhóm (đối với thảo luận nhóm nhỏ).
- Trong một số trường hợp, vấn đề thảo luận được thực hiện với tốc độ nhanh 
bởi có nhiều ý kiến của các học sinh khá, giỏi, giáo viên nên làm chậm tốc độ 
thảo luận lại để các học sinh có năng lực yếu hơn có thể tham gia. Tất  nhiên 
việc làm chậm lại tùy thuộc vào thời gian của tiết học.
- Giáo viên nên để một thời gian ngắn (5-10 phút) cho học sinh suy nghĩ 
trước khi trả lời để học sinh có thời gian chuẩn bị tốt các ý tưởng, lập luận, 
câu chữ. Khoảng thời gian này có thể giúp học sinh xoáy sâu thêm suy nghĩ 
về phần thảo luận hoặc đưa ra các ý tưởng mới.
- Nếu quan sát thấy một học sinh nào đó còn rụt rè chưa muốn nêu ý kiến, 
mặc dù giáo viên cảm nhận được em này đang muốn nói, giáo viên cần 
khuyến khích thậm chí chỉ định để học sinh này mạnh dạn phát biểu ý kiến 
của mình. Giáo viên cũng nên phân tích cho học sinh hiểu là cần phải nêu ý 
kiến cá nhân của mình để người khác được biết, thông qua đó mọi người có 
thể so sánh với ý kiến của mình để cùng tranh luận xây dựng kiến thức. Một 
số gợi ý giúp cho giáo viên phát hiện học sinh biết hoặc có ý kiến nhưng rụt 
rè không muốn phát biểu là: học sinh đang nghe người khác trình bày tỏ vẻ 
không đồng tình rồi im lặng, hoặc quay sang người bên cạnh bàn luận về ý 
kiến của người đang nói, hoặc đưa tay xin phát biểu mà không dám đưa cao 



để giáo viên thấy… (những nhận biết này tùy theo kinh nghiệm của giáo viên 
trong quá trình dạy học). Muốn làm được điều này bắt buộc giáo viên phải 
quan sát tinh tế, bao quát lớp.
- Giáo viên tuyệt đối không được nhận xét ngay là ý kiến của nhóm này đúng 
hay ý kiến của nhóm khác sai. Nên quan sát nhanh và chọn nhóm có ý kiến 
không chính xác nhất cho trình bày trước để gây mâu thuẫn, kích thích các 
nhóm khác có ý kiến chính xác hơn phát biểu bổ sung. Để tránh mất thời gian 
khi các nhóm có ý kiến bổ sung lặp lại ý kiến nhóm trước, giáo viên yêu cầu 
các nhóm tiếp theo chỉ bổ sung ý kiến khác biệt hoặc bổ sung thêm những ý 
còn thiếu, làm rõ những ý chưa rõ ràng. Công việc này được thực hiện tương 
tự đối với thảo luận chung cả lớp với từng ý kiến cá nhân mà không phải ý 
kiến chung của cả nhóm.
- Khi học sinh trình bày ý kiến chưa đúng, giáo viên không nên chê bai hoặc 
nhận xét tiêu cực để tránh sự rụt rè, xấu  hổ của học sinh. Những nhận xét 
tiêu cực không đúng thời điểm và nhất là khi học sinh trình bày trước tập thể 
lớp sẽ phản tác dụng giáo dục, gây bất lợi cho quá trình dạy học, vì sau đó 
học sinh ngại không chịu phát biểu hoặc phát biểu miễn cưỡng khi được yêu 
cầu, gây không khí nặng nề cho lớp học. Như đã nói ở trên, ý đồ dạy học theo 
phương pháp BTNB sẽ thành công khi có nhiều ý kiến trái ngược, không 
thống nhất để từ đó giáo viên dễ kích thích học sinh suy nghĩ, sáng tạo, đề 
xuất câu hỏi, thí nghiệm để kiểm chứng. Câu trả lời không do giáo viên đưa 
ra hay nhận xét đúng hay sai mà được xuất phát khách quan qua các thí 
nghiệm nghiên cứu. Ví dụ: Khi úp cốc thuỷ tinh lên ngọn nến đang cháy, có 
học sinh cho rằng nến vẫn tiếp tục cháy bình thường, có học sinh nói ngọn 
nến sẽ tắt ngay lập tức, ý kiến khác lại cho rằng ngọn nến tiếp tục cháy một 
thời gian ngắn rồi tắt. Lúc đó giáo viên không nên nhận xét ngay học sinh 
nào có ý kiến đúng mà yêu cầu các em làm thí nghiệm. Khi thực hiện thí 
nghiệm, chính học sinh sẽ rút ra kết luận và đối chiếu với ý kiến ban đầu của 
mình để nhận thấy mình đúng hay sai.
- Khi một học sinh có ý kiến ngây ngô, gây cười cho cả lớp hoặc một bộ phận 
học sinh, giáo viên nên chấn chỉnh mà phân tích cho học sinh thấy rằng cần 
phải tôn trọng ý kiến của người khác. Việc chấn chỉnh này nên thựa hiện một 
cách nhẹ nhàng ví dụ như: "Các em không nên cười ý kiến của bạn, cần tôn 
trọng lắng nghe ý kiến của người khác. Mà hiện tại chúng ta cũng đã biết các 
ý kiến được trình bày là đúng hay sai đâu? Vậy em A có ý kiến gì khác về 
vấn đề này?"…



- Khi trả lời hoặc nêu ý kiến cá nhân, đa số học sinh có thói quen nhìn vào 
giáo viên và hướng phần trả lời của mình vào giáo viên. Giáo viên chú ý nên 
nhắc nhở nhẹ nhàng để học sinh biết là mình đang thảo luận với các bạn 
trong lớp chứ không phải đang thảo luận với giáo viên. Một số câu nhắc nhở 
mà giáo viên có thể sử dụng như: "B à, em đang thảo luận với bạn A chứ 
không phải với cô (thầy)"; "Bạn C đang muốn đặt câu hỏi cho em đấy!"; "D, 
em nghĩ gì về ý kiến của bạn E"; "H, em có bổ sung gì thêm cho ý kiến của 
bạn K không?"…
- Như đã nói ở trên, vai trò của giáo viên trong phương pháp BTNB, cũng 
giống như đối với các phương pháp dạy học tích cực khác, đó là hướng dẫn. 
Người giáo viên không phải là trung tâm của quá trình dạy học, chỉ nói và đặt 
câu hỏi mà ngược lại, giáo viên nên nói ít cũng như hạn chế đưa ra những câu 
trả lời chuẩn xác cho học sinh. Điều quan trọng ở đây là giáo viên hướng dẫn 
cho học sinh thảo luận, giúp các em tìm thấy sự thống nhất ý kiến và khuyến 
khích học sinh thảo luận tích cực.
- Khi học sinh bế tắc trong thảo luận, giáo viên có thể gợi ý thêm bằng các 
câu hỏi gợi ý hoặc những câu khẳng định mang tính chất dẫn dắt để học sinh 
chú ý đến những dữ liệu, thông tin, đặc điểm liên quan đến việc tìm ra câu trả 
lời. Ví dụ: "Chúng ta hãy nhìn vào những số liệu này…"; "Các em để ý 
ở…"; "Các em hãy thử…"…
- Cho phép học sinh thảo luận tự do, tuy nhiên giáo viên cần hướng dẫn học 
sinh tới các kết luận khoa học chính xác của bài học.
- Trong quá trình thảo luận mở theo tinh thần phương pháp BTNB, học sinh 
có thể sẽ đặt ra các câu hỏi khó, vượt ngoài tầm kiến thức trong chương trình 
hoặc những câu hỏi mà với những thí nghiệm thực hiện không thể tìm ra câu 
trả lời hay chứng minh; thậm chí đôi khi giáo viên gặp những câu hỏi khó 
vượt khả năng kiến thức của mình để trả lời cho học sinh. Cách giải quyết khi 
điều khiển thảo luận là giáo viên nên ghi lại những câu hỏi trên bảng, có thể 
sắp xếp theo một tiêu chí nào đó tùy theo mục đích dạy học hoặc phân thành 
hai nhóm: nhóm câu hỏi có thể trả lời qua việc thực hiện thí nghiệm, tìm tòi - 
nghiên cứu của học sinh và nhóm câu hỏi không thể tìm thấy câu trả lời qua 
các thí nghiệm, học sinh sẽ tìm được câu trả lời từ giáo viên, từ các nhà khoa 
học, từ sách báo, tài liệu hoặc từ internet.
- Đối với những câu hỏi vượt ngoài tầm kiến thức của chương trình, giáo viên 
nên giải thích với học sinh "Câu hỏi này rất thú vị nhưng ở chương trình năm 
nay chúng ta chưa học, chúng ta sẽ tìm hiểu nó vào năm lớp…"; "Câu hỏi 



này rất thông minh nhưng các thí nghiệm đơn giản trong lớp học này chúng 
ta không thể làm thí nghiệm để chứng minh nó được, sau này khi học lên 
những bậc học cao hơn, có điều kiện các em sẽ được tìm hiểu thêm"…
- Khi giáo viên gặp câu hỏi khó, vượt ngoài sự hiểu biết của mình, không thể 
trả lời ngay cho học sinh thì nên nói nhẹ nhàng như: "Câu hỏi này rất hay, cô 
(thầy) cũng chưa biết phải trả lời thế nào nhưng chúng ta sẽ cố gắng cùng 
nhau tìm hiểu"; "Đây là câu hỏi khó, trong thời gian ở lớp, chúng ta dành để 
tập trung giải quyết các vấn đề đơn giản trước. Vấn đề này cô (thầy) sẽ tìm 
hiểu và chúng ta sẽ trở lại với nó trong những tiết học sau"… Sau khi thông 
báo như vậy, giáo viên phải ghi chú lại để tìm hiểu và trả lời cho một học 
sinh ở một dịp khác. Tuyệt đối không nên nói cho qua chuyện và quên lời 
hứa vì làm như vậy học sinh sẽ mất lòng tin ở giáo viên, gây tác dụng không 
tốt trong giáo dục.

 3.4. Kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm trong phương pháp BTNB
Hoạt động nhóm giúp học sinh làm quen với phong cách làm việc hợp tác với 
nhau giữa các cá nhân. Muốn tổ chức tốt hoạt động nhóm cần tập cho học 
sinh làm quen dần dần qua nhiều tiết học, nhiều môn học. Khi học sinh đã 
quen với kiểu hoạt động này thì việc thực hiện hoạt động nhóm của giáo viên 
sẽ thuận lợi hơn. Kỹ thuật hoạt động nhóm được thực hiện ở nhiều phương 
pháp dạy học khác, không phải một đặc trưng của phương pháp BTNB. Tuy 
nhiên trong việc dạy học theo phương pháp BTNB, hoạt động nhóm được 
chú trọng nhiều và thông qua đó giúp học sinh làm quen với phong cách làm 
việc khoa học, rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh mà chúng ta sẽ phân tích kỹ 
hơn trong phần nói và rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh.
Mỗi nhóm không được quá nhiều học sinh vì khi số lượng đông sẽ có một số 
học sinh không có cơ hội làm việc nếu các học sinh này rụt rè hoặc một số 
học sinh sẽ không chịu làm việc do chây lười. Nhóm làm việc lý tưởng là từ 
4 đến 6 học sinh. Trong một số trường hợp giáo viên có thể thực hiện nhóm 
làm việc hai học sinh khi không cần phải thảo luận nhiều hoặc những hoạt 
động chỉ cần hai người là đủ. Ví dụ: cho từng cặp hai học sinh làm việc theo 
nhóm 2 người co duỗi tay và sờ nắn vào cánh tay lẫn nhau để cảm nhận điều 
gì đang xảy ra trong cánh tay cử động.
Mỗi nhóm học sinh được tổ chức gồm một nhóm trưởng và một thư kí để ghi 
chép chung các phần thảo luận của nhóm hay phần trình bày ra giấy (viết lên 
áp-phích) của nhóm. Nhóm trưởng sẽ là người đại diện cho nhóm trình bày 
trước lớp các ý kiến, quan điểm của nhóm mình. Việc của nhóm trưởng hay 



thư kí là do nhóm học sinh tự định đoạt. Giáo viên không nên can thiệp sâu 
vào vấn đề tổ chức nhóm này của học sinh. Tuy nhiên, qua nhiều tiết dạy 
khác nhau, giáo viên nên yêu cầu các học sinh trong nhóm thay đổi, luân 
phiên nhau làm nhóm trưởng, làm thư ký để các em tập trình bày (bằng lời 
hay viết).

Giáo viên cần phân tích cho học sinh hiểu không nhất thiết cứ luôn 
luôn phải cử học sinh khá giỏi làm trưởng nhóm. Vì nếu làm như vậy, phần 
lớn hoạt động của nhóm sẽ chủ yếu là hoạt động của cá nhân học sinh này 
trong trường hợp các học sinh khác của nhóm có trình độ yếu hơn học sinh 
làm trưởng nhóm. Tuy nhiên, lúc đầu mới cho học sinh làm quen với hoạt 
động nhóm thì giáo viên nên đề nghị nhóm chọn các học sinh khá, giỏi làm 
nhóm trưởng, thư ký để thực hiện thành công mục đích dạy học và làm mẫu 
cho học sinh khác theo dõi cách trình bày, diễn giải…
Nhất thiết phải có nhóm trưởng (người đại diện nhóm) để trình bày phần thảo 
luận của nhóm trước lớp nhưng không nhất thiết nhóm phải có thư ký. Nhóm 
trưởng có thể làm kiêm công việc của một thư ký. Nói chung là trong trường 
hợp này không có quy tắc nào cho việc tổ chức nhân sự của nhóm. Mấu chốt 
quan trọng nhất là các học sinh trong nhóm cần làm việc tích cực với nhau, 
trao đổi, thảo luận sôi nổi, các học sinh tôn trọng ý kiến của nhau, các cá 
nhân biết lắng nghe, tạo cơ hội cho tất cả mọi người trong nhóm trình bày ý 
kiến của mình, biết chia sẻ đồ dùng thí nghiệm, biết tóm tắt các ý kiến thống 
nhất của nhóm, các ý kiến chưa thống nhất, có đại diện trình bày ý kiến 
chung của nhóm sau thảo luận trước tập thể lớp là một nhóm hoạt động đúng 
yêu cầu.
Trong quá trình học sinh thảo luận theo nhóm, giáo viên nên di chuyển đến 
các nhóm, tranh thủ quan sát hoạt động của các nhóm. Giáo viên không nên 
đứng một chỗ trên bàn giáo viên hoặc bục giảng để quan sát lớp học. Việc di 
chuyển của giáo viên có hai mục đích cơ bản: quan sát bao quát lớp, làm cho 
học sinh hoạt động nghiêm túc hơn vì có giáo viên tới; kịp thời phát hiện 
những nhóm thực hiện lệnh thảo luận sai để điều chỉnh hoặc tranh thủ chọn ý 
kiến kém chính xác nhất của một nhóm nào đó để yêu cầu trình bày đầu tiên 
trong phần thảo luận, cũng như nhận biết nhanh ý kiến của nhóm nào đó 
chính xác nhất để yêu cầu trình bày sau cùng.
Trong quá trình quan sát, khi phát hiện nhóm nào đó thực hiện sai lệnh thì 
giáo viên chỉ nên nói nhỏ, đủ nghe cho nhóm đó để điều chỉnh lại hoạt động, 
không nên nói to làm ảnh hưởng và phân tán sự chú ý của các nhóm khác.



 3.5. Kỹ thuật đặt câu hỏi của giáo viên
Trong dạy học theo phương pháp BTNB, câu hỏi của giáo viên đóng một vai 
trò quan trọng trong sự thành công của phương pháp và thực hiện tốt ý đồ 
dạy học. Câu hỏi của giáo viên có thể là câu hỏi cho từng cá nhân học sinh, 
câu hỏi cho từng nhóm (khi đại diện các nhóm trình bày ý kiến, hoặc khi giáo 
viên gợi ý thảo luận cho từng nhóm), câu hỏi chung cho cả lớp.
Câu hỏi "tốt" có thể giúp cho học sinh xác định rõ phần trả lời của mình và 
làm cho tiến trình dạy học đi đúng hướng. Trong cuốn sách Wynne 
Haden "Enseigner les sciences comment faire?" (Dạy khoa học, làm thế nào?)
đã khẳng định: Một câu hỏi tốt là bước đầu tiên của câu trả lời; đó là một vấn 
đề đặt ra mà trong đó đã tồn tại phương án giải quyết. Một câu hỏi tốt là một 
câu hỏi kích thích, một lời mời đến sự kiểm tra chăm chú nhiều hơn, một lời 
mời đến một thí nghiệm mới hay một bài tập mới… Người ta gọi những câu 
hỏi này là câu hỏi "mở" vì nó kích thích một "hành động mở". Các câu 
hỏi "mở" khuyến khích học sinh suy nghĩ tới những câu hỏi riêng của học 
sinh và phương án trả lời những câu hỏi đó. Các câu hỏi dạng này cũng mang 
đến cho nhóm một công việc và một sự lập luận sâu hơn.
Các câu hỏi "đóng" là các câu hỏi yêu cầu một câu trả lời ngắn. Ví dụ như: 
Pin là gì? Tên của đồ vật này là gì? Có phải dòng điện chạy từ cực dương 
sang cực âm hay không?... Nói như vậy không có nghĩa là cấm giáo viên 
không được dùng các câu hỏi "đóng" trong một số trường hợp, nhưng nếu 
các câu hỏi đặt ra để yêu cầu học sinh suy nghĩ hành động thì cần phải được 
chuẩn bị tốt và bắt buộc phải là những câu hỏi "mở".

3.5.1. Câu hỏi nêu vấn đề
Câu hỏi nêu vấn đề là câu hỏi lớn của bài học hay môđun kiến thức. Câu hỏi 
nêu vấn đề còn được gọi là câu hỏi xuất phát, được hình thành qua tình 
huống xuất phát (hay còn gọi là tình huống nêu vấn đề). Câu hỏi nêu vấn đề 
là câu hỏi đặc biệt nhằm định hướng học sinh theo chủ đề của bài học nhưng 
cũng đủ "mở" để kích thích sự tự vấn của học sinh. Ví dụ: câu hỏi "Theo các 
em, cần phải có gì để làm sáng bóng đèn với những viên pin?"  không "tốt" 
bằng câu hỏi "Cái gì làm cho bóng đèn sáng?".
Câu hỏi nêu vấn đề thường là câu hỏi nhằm mục đích làm bộc lộ quan niệm 
ban đầu của học sinh. Giáo viên phải đầu tư suy nghĩ và cẩn trọng trong việc 
đặt câu hỏi nêu vấn đề vì chất lượng của câu hỏi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ý 
đồ dạy học ở các bước tiếp theo của tiến trình phương pháp và sự thành công 
của bài học.



3.5.2. Câu hỏi gợi ý
Câu hỏi gợi ý là các câu hỏi được đặt ra trong quá trình làm việc của học 
sinh. Câu hỏi gợi ý có thể là câu hỏi "ít mở" hơn hoặc là dạng câu 
hỏi "đóng". Vai trò của nó nhằm gợi ý, định hướng cho học sinh rõ hơn hoặc 
kích thích một suy nghĩ mới của học sinh. Ví dụ: "Đâu là sự khác nhau và 
giống nhau giữa các sự vật (hiện tượng) này?"; "Vì sao các em nghĩ các kết 
quả này khác với những thí nghiệm trước?"; "Theo em, điều gì đã xảy 
ra?"; "Em giải thích điều đó như thế nào?"; "Làm thế nào để chúng ta có thể 
tin điều đó là đúng?"... Giáo viên đặt các câu hỏi gợi ý tùy thuộc vào tình 
huống xảy ra trong lớp học, xuất phát từ hoạt động học của học sinh (làm thí 
nghiệm, thảo luận…).
Khi đặt câu hỏi gợi ý, giáo viên nên dùng các cụm từ bắt đầu như "Theo các 
em...", "Em nghĩ gì…", "Theo ý em…"… vì các cụm từ này cho thấy giáo 
viên không yêu cầu học sinh đưa ra một câu trả lời chính xác mà chỉ yêu cầu 
học sinh giải thích ý kiến, đưa ra nhận định của các em mà thôi. Ví dụ đặt 
câu hỏi "Em nghĩ nó sẽ diễn ra như thế nào?" thay cho câu hỏi " Nó sẽ diễn 
ra như thế nào?"

3.5.3. Một số lưu ý khi đặt câu hỏi cho học sinh
- Khi đặt câu hỏi nên để một thời gian ngắn cho học sinh suy nghĩ hoặc có 
thời gian trao đổi nhanh với các học sinh khác, từ đó giúp học sinh tự tin hơn 
khi trình bày và trình bày mạch lạc hơn khi có thời gian chuẩn bị;
- Tuyệt đối không được gọi tên học sinh sau đó mới đặt câu hỏi;
- Khi nêu câu hỏi, giáo viên cần nói to, rõ. Nếu trường hợp học sinh chưa 
nghe rõ câu hỏi thì phải nhắc lại, tuy nhiên không nên nhắc lại nhiều lần vì 
như vậy sẽ làm phân tán học sinh (cắt tạm thời suy nghĩ của học sinh) do học 
sinh tưởng rằng giáo viên đưa ra câu hỏi mới. Câu hỏi không nên quá dài vì 
như vậy học sinh sẽ không thể nắm bắt yêu cầu của câu hỏi.
- Đối với các câu hỏi gợi ý, giáo viên nên đặt câu hỏi ngắn, yêu cầu trong 
một phạm vi hẹp mà mình muốn gợi ý cho học sinh. Nếu là những câu hỏi 
gợi ý cho một nhóm khi các học sinh đang thảo luận thì chỉ nên hỏi với một 
âm lượng vừa đủ cho nhóm này nghe để tránh phân tán suy nghĩ của các 
nhóm khác không liên quan.
- Trong khi điều khiển tiết học, nếu giáo viên đặt câu hỏi mà học sinh không 
hiểu, hiểu sai ý hoặc câu hỏi dẫn đến nhiều cách nghĩ khác nhau, giáo viên 
nhất thiết phải đặt lại câu hỏi cho phù hợp. Tuyệt đối không được cố chấp 
tiến tới vì làm như vậy sẽ phá vỡ hoàn toàn ý đồ dạy học ở các bước tiếp theo.



- Để thuần thục trong việc đặt câu hỏi và có những câu hỏi "tốt", đặc biệt là 
câu hỏi nêu vấn đề, giáo viên phải rèn luyện, chuẩn bị kỹ những câu hỏi có 
thể đề xuất cho học sinh. Giáo viên nên làm việc, trao đổi, thảo luận với các 
giáo viên khác cùng trường hoặc đồng nghiệp khác trường nhưng dạy cùng 
khối lớp để tham khảo ý kiến đặt câu hỏi. Làm như vậy sẽ tốt hơn việc giáo 
viên tự suy nghĩ câu hỏi vì có thể do chủ quan mà giáo viên không đánh giá 
được chất lượng câu hỏi mình đặt ra. Khi đồng nghiệp lắng nghe và góp ý, 
giáo viên sẽ có thể điều chỉnh câu hỏi cho phù hợp và hay hơn. Thông qua 
quá trình dạy học, giáo viên có thể rút ra kinh nghiệm trong việc đặt câu hỏi. 
Giáo viên nên ghi chú lại câu hỏi "tốt", định hướng rõ ràng cho học sinh và 
thực hiện thành công trong các tiết học để làm tài liệu giảmg dạy cho riêng 
mình hoặc chia sẻ cho các giáo viên khác.

 3.6. Rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp 
BTNB

  Mặc dù phương pháp BTNB là một phương pháp dạy học dựa trên thực 
nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, nhưng ngoài việc làm thực nghiệm, khám phá 
kiến thức, học sinh cần được chú ý rèn luyện ngôn ngữ nói và viết. Đây là 
một đặc điểm quan trọng của phương pháp và cũng là một nhiệm vụ quan 
trọng trong dạy học ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, khi mà học sinh đang 
trong quá trình phát triển ngôn ngữ.
Vấn đề rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh được phân thành hai mảng chính là 
rèn luyện ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Dạy học theo phương pháp BTNB 
là sự hòa quyện ba phần gần như tương đương nhau đó là thực nghiệm, nói 
và viết. Học sinh không thể làm thí nghiệm mà không suy nghĩ và các em thể 
hiện suy nghĩ bằng cách thảo luận (nói) hoặc viết.

  Vấn đề của học sinh trong quá trình học được thể hiện ở nhiều cấp độ khác 
nhau để xây dựng kiến thức: có thể là viết tóm tắt, ghi chú nhanh các ý kiến 
của các học sinh khác, những ý kiến nhanh của một vấn đề, một câu hỏi, hoặc 
ghi chú, mô tả lại hướng giải quyết, những đề xuất thí nghiệm cần phải làm, 
ghi chú lại phần tổng kết của cả lớp sau khi thảo luận, ghi chú lại phần tóm 
tắt của giáo viên. Theo suy nghĩ bình thường, chúng ta cho rằng việc ghi 
chép của học sinh được thực hiện sau khi nghe giảng nhằm mục đích ghi lại 
rõ ràng và chính xác thông tin thu nhận được, lưu giữ tóm tắt bài học để học 
lại ở nhà. Chính vì suy nghĩ này nên chúng ta cho rằng phần ghi chép của học 
sinh phải là phần tóm tắt kiến thức được thực hiện bởi giáo viên hoặc là tổng 
hợp kiến thức sau khi cả lớp thảo luận với ý kiến đồng thuận của cả tập thể. 



Nhưng điều đó đã vô hình làm giảm đi tác dụng của việc rèn luyện ngôn ngữ 
nói và ngôn ngữ viết cho học sinh. Ngay từ khi học sinh làm việc theo nhóm 
nhỏ 2 hoặc 4 người, sự trao đổi được thực hiện dựa trên ý kiến đồng thuận 
cũng như ý kiến khác biệt của các thành viên trong nhóm. Chính những sự 
khác biệt đã thúc đẩy học sinh tìm hướng giải quyết, nghiên cứu, tìm tòi để 
bảo vệ ý kiến của mình. Việc ghi chép trong khi thảo luận, làm việc nhóm 
cũng chính là nghiên cứu, làm minh bạch những ý tưởng để suy đoán các giả 
thuyết. Học sinh có thể viết vào vở thực hành những gì các em sẽ làm, những 
gì các em dự đoán sẽ diễn ra trong các thí nghiệm… Phần viết này không 
phải để lưu giữ mà viết như vậy là để suy nghĩ. Chính vì vậy trong phương 
pháp BTNB, cần chú trọng việc sử dụng vở thực hành trong dạy học khoa 
học.

  Thông qua việc viết, học sinh học cách mô tả, trình bày ý tưởng của mình. 
Viết diễn đạt suy nghĩ của cá nhân học sinh trước một vấn đề đặt ra là một 
phương tiện giao tiếp ý tưởng của mình với các học sinh khác, là bằng chứng 
để trao đổi, thảo luận với các học sinh khác. Thực hiện viết nhiều cấp độ 
khác nhau, nhiều lần khác nhau trong một tiết học và nhiều tiết học khác 
nhau trong suốt quá trình dài sẽ  giúp học sinh học được cách diễn đạt ý 
tưởng, mô tả hiệu quả hơn suy nghĩ của mình. Từ đó học sinh chủ động và 
thuần thục hơn trong sử dụng vốn từ ngữ, thuật ngữ khoa học, khái niệm mà 
học sinh thu nhận được qua quá trình học tập khoa học. Sự tiến bộ này cũng 
là một thước đo về việc hiểu, thể hiện năng lực tiếp thu kiến thức đã được 
học của học sinh. Càng làm thí nghiệm nhiều, học sinh càng hiểu sâu những 
vấn đề mà học sinh nghiên cứu, quan sát và qua đó học sinh càng có năng lực 
mô tả chính xác hơn, hiệu quả hơn suy nghĩ, ý tưởng của mình.
Một vấn đề cần làm rõ ở đây là giáo viên không rèn luyện cho học sinh nói 
và viết quá ngắn. Giáo viên phải phân biệt rõ các cấp độ biểu hiện ngôn ngữ 
của học sinh. Ví dụ khi cần ghi chú nhanh thì học sinh có thể viết ngắn gọn 
bằng các từ quan trọng để kịp thời gian cho phép nhưng khi cần phải biểu 
diễn các ý tưởng rõ ràng, hay các thông điệp để trao đổi với học sinh khác thì 
học sinh phải viết rõ ràng bằng các câu đầy đủ, ít nhất cũng đủ để học sinh 
khác hay giáo viên đọc và hiểu được ý của thông điệp đó nói gì. Việc rèn 
luyện cho học sinh viết các câu đầy đủ được thực hiện thông qua viết áp-
phích của các nhóm, ghi chép các ý tưởng của học sinh lên bảng khi thảo 
luận hay thông qua kết luận kiến thức.



Thông qua nhiều hoạt động trong các tiết học, học sinh có cơ hội để thể hiện 
các phần viết của mình. Thông qua việc viết, học sinh cũng được rèn luyện 
về cách trình bày lôgic, sắp xếp hợp lý các ý tưởng, lý luận của mình. Học 
sinh không chỉ viết, ghi chú bằng lời văn mà có thể thay thế bằng biểu đồ, 
bằng hình vẽ, bằng các sơ đồ. Vấn đề này cần được khuyến khích trong dạy 
học khoa học. Nhiều vấn đề khi trình bày bằng sơ đồ, hình vẽ hay biểu đồ lại 
rõ ràng, minh bạch hơn việc trình bày bằng lời. Như vậy có thể hiểu việc rèn 
luyện ngôn ngữ viết cho học sinh trong dạy học khoa học theo phương pháp 
BTNB cũng bao gồm việc trình bày thông tin một cách khoa học thông qua 
các sơ đồ, biểu đồ, hình vẽ khoa học ngoài việc trình bày bằng lời văn.
Sự thành công của việc rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh là giúp cho học sinh 
kết hợp thuần thục sự thể hiện ngôn ngữ và suy nghĩ. Học sinh suy nghĩ một 
cách lôgic các sự vật, hiện tượng sẽ thể hiện qua việc trình bày các ý tưởng 
một cách lôgic, hợp lý và ngược lại. Từ việc học khoa học hàng ngày thông 
qua thảo luận, viết trên các áp-phích, vở thực hành, mỗi học sinh không chỉ 
học được các kiến thức mà còn được rèn luyện về mặt ngôn ngữ. Dần dần 
học sinh sẽ sử dụng tốt hơn vốn từ ngữ, cách đặt câu được chuẩn xác hơn, 
các lý lẽ được trình bày lôgíc hơn, phức tạp hơn, mô tả cũng rõ ràng hơn. 
Học sinh sẽ không thấy gò bó khi diễn đạt bằng lời nói đối với người khác, 
hiểu hơn về sự cần thiết phải làm phong phú cách trình bày để biểu đạt tốt 
hơn ý tưởng, thí nghiệm để người khác dễ hiểu hơn, dễ chấp nhận hơn.

 3.6.1. Rèn luyện ngôn ngữ nói
Giao tiếp bằng lời là không thể tách rời với các hoạt động tìm tòi - nghiên 
cứu và có mặt ở mọi thời điểm sao cho học sinh có thể:

- Diễn đạt các ý kiến hay quan niệm của mình, đặt câu hỏi;
- Miêu tả các quan sát của mình;
- Trao đổi các thông tin;
- Tranh luận, bảo vệ các ý kiến của mình.

Để tổ chức trong lớp học một sự giao tiếp bằng lời bổ ích, giáo viên phải tạo 
điều kiện thuận lợi cho các cuộc trao đổi và những cuộc tiếp xúc tập thể mà ở 
đó học sinh có thể thảo luận với nhau dễ dàng.

3.6.2. Rèn luyện ngôn ngữ viết



 

Tác dụng của các 
bài viết cá nhân

Tác dụng của các bài 
viết của nhóm

Tác dụng của các 
bài viết tập thể 

của toàn lớp 
học

- Giải thích điều mà 
học sinh nghĩ

- Nói về cái học sinh 
làm, điều mà học 
sinh quan sát 

- Trao đổi với một 
nhóm khác, với 
toàn lớp và với lớp 
khác

- Đặt câu hỏi về một 

- Tổ chức lại
- Đề xuất các 

nghiên cứu
- Đặt câu hỏi, bằng 

cách dựa trên 

Tổ chức lại, lựa chọn, cấu trúc
Tìm mối quan hệ giữa các bài 

viết
Trình bày các bài viết từ 

những kết luận tập thể

Hành 
động

Ghi nhớ
Viết cho chính 

mình bản thân 
mình nhằm

Chỉ rõ một thiết bị
Dự đoán một kết quả, một 

sự lựa chọn thiết bị thí 
nghiệm

Lập kế hoạch nghiên cứu

Lưu lại những điều đã quan 
sát được, những nghiên 
cứu, những điều đọc được

Nhớ lại một hành động trước 
đó

Ghi lại kết quả

Hiểu

Viết cho những 
người khác 
nhằm

Tổ chức theo thứ tự, thiết lập 
các mối quan hệ

Cái đã làm
Cái đã hiểu
Những đề xuất

Cho một học sinh khác, cho 
giáo viên

Cái mà học sinh đã hiểu, một 
kết luận, một bản tổng 
hợp

Đặt câu 
hỏi

Tổng 
hợp

Truyền 
đạt

Giải 
thíc
h



được .
- Giải thích các kết 

quả
- Phát biểu lại các kết 

quả tập thể

thiết bị
- Tổ chức lại, viết lại
- Thực hiện một trình 

tự về mặt thời gian 
gắn với một hành 
động, một trật tự 
lôgic gắn với một 
kiến thức cần nắm 
bắt

các bài viết khác
- Chính xác hóa các 

kiến thức thu 
nhận được cùng 
với cách thức để 
biểu đạt chúng

 3.6.3. Làm chủ ngôn ngữ
Làm chủ được ngôn ngữ là một vấn đề quan trọng trong mục tiêu dạy học đối 
với các bậc học không chỉ riêng đối với bậc tiểu học và trung học cơ sở. Việc 
thực hành các hoạt động khoa học ở lớp thông qua phương pháp BTNB góp 
phần cho việc rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh.
Trong quá trình tham gia vào các hoạt động học tập tại lớp, học sinh có thể 
học cách tìm kiếm một từ, dạng động từ hay những dạng thức ngôn ngữ cho 
phép các em trình bày tốt nhất những quan sát của mình. Học sinh cũng học 
đọc hiểu, tập xây dựng các biểu đồ, các bảng kết quả thu được, các sơ 
đồ,…(các dạng trình bày kết quả nghiên cứu khoa học). Trong bối cảnh 
thường là đa dạng, do xuất phát từ các hiện tượng tự nhiên và các quan sát 
chung của học sinh, hoạt động khoa học giúp học sinh vượt qua được những 
rào cản của ngôn ngữ và các quan niệm truyền thống khác.
Nói: Phương pháp BTNB khuyến khích trao đổi bằng ngôn ngữ nói về những 
quan sát, những giả thuyết, những thí nghiệm và những giải thích. Một số 
học sinh có khó khăn về ngôn ngữ nói trong một số lĩnh vực nào đó đã phát 
biểu ý kiến một cách tự giác hơn khi các thao tác trong hoạt động khoa học 
bắt buộc chúng phải làm việc tập thể và phải đối mặt với các hiện tượng tự 
nhiên. Tính nghiêm ngặt của phát biểu khoa học, sự đòi hỏi khách quan hóa, 
hợp thức hóa có thể góp phần hình thành tư tưởng biết phê phán về những 
phát biểu phi khoa học. Sự tranh luận khoa học cũng có thể tạo thành kiểu 
tranh luận trong xã hội cả khi bản chất của các kiểu tranh luận đó là khác 
nhau (đồng thuận khoa học không thể dựa trên bỏ phiếu như các cuộc họp tập 
thể). Học sinh học cách bảo vệ quan điểm của mình, biết lắng nghe người 
khác, biết thừa nhận trên cơ sở  của lí lẽ, biết làm việc cho mục đích chung 
của một khuôn khổ nhất định.



Viết: Văn phong (lối viết) là cách thức thể hiện ra ngoài những hoạt động suy 
nghĩ của mình. Nó cũng cho phép giữ lại dấu vết của các thông tin đã thu 
nhận được, tổng hợp và hình thức hóa để làm nảy sinh ý tưởng mới.  Nó cũng 
làm cho thông báo được dễ dàng tiếp nhận dưới dạng đồ thị vì thông tin đôi 
khi khó phát biểu và cho phép ghi lại các kết quả tranh luận.
Chuyển từ nói sang viết: Chuyển từ một cách thức thông báo này sang một 
cách thức thông báo khác là một giai đoạn quan trọng. Phương pháp BTNB 
đề nghị dành một thời gian để ghi chép cá nhân, để thảo luận xây dựng tập 
thể những câu thuật lại các kiến thức đã được trao đổi và học cách thức sử 
dụng các cách thức viết khác nhau.

 3.7. Kĩ thuật chọn ý tưởng, nhóm ý tưởng của học sinh
Trong các tiết học theo phương pháp BTNB, giáo viên cần nhanh chóng nắm 
bắt ý kiến phát biểu của từng học sinh và phân loại các ý tưởng đó để thực 
hiện ý đồ dạy học. Ý kiến phát biểu của học sinh rất đa dạng, đặc biệt là đối 
với các kiến thức phức tạp. Để thuần thục trong việc chọn ý tưởng và nhóm ý 
tưởng của học sinh thì giáo viên cần phải rèn luyện nhiều qua các tiết dạy để 
nâng cao kỹ năng sư phạm của bản thân. Nắm bắt nhanh ý tưởng và phân loại 
ý tưởng để từ đó điều khiển lớp học đi đúng ý đồ dạy học đóng vai trò quan 
trọng trong sự thành công về mặt sư phạm của giáo viên. Khi chọn ý tưởng 
và nhóm ý tưởng của học sinh giáo viên cần chú ý những điểm sau:
- Cho học sinh phát biểu ý kiến tự do và tuyệt đối không nhận xét các ý kiến 
đó là đúng hay sai ngay sau khi học sinh phát biểu.
- Khi một học sinh nào đó đã nêu ý kiến thì giáo viên yêu cầu học sinh khác 
trình bày các ý kiến khác hay bổ sung cho ý kiến mà học sinh trước đã trình 
bày. Làm như vậy để tránh mất thời gian vào những ý kiến phát biểu giống 
nhau.
- Đối với những ý tưởng phức tạp hay có nhiều ý kiến khác biệt, giáo viên 
nên ghi chú lại ở một góc trên bảng để học sinh dễ theo dõi. Khi ghi chú 
những ý kiến nào cùng chung ý thì viết gần nhau để tiện cho việc nhận xét 
của học sinh.
- Đối với những biểu tượng ban đầu được học sinh trình bày bằng hình vẽ, sơ 
đồ… thì giáo viên quan sát và chọn một số hình vẽ tiêu biểu, có những điểm 
sai lệch nhau rõ rệt để dán lên bảng, giúp học sinh dễ so sánh, nhận xét. Để 
tiến hành nhanh và tránh mất thời gian, trong khi học sinh thực hiện lệnh (vẽ 
hình, sơ đồ…) giáo viên tranh thủ di chuyển, bao quát lớp để tìm những ý 
tưởng tiêu biểu.



- Đối với những ý tưởng (quan niệm ban đầu) được học sinh trình bày dưới 
dạng mô tả bằng cách viết vào vở thực hành thì giáo viên cũng thực hiện 
tương tự như trên, tranh thủ bao quát lớp, ghi nhớ những học sinh có ý tưởng 
tiêu biểu để có thể yêu cầu các học sinh này trình bày ý kiến khi kết thúc thời 
gian làm việc cá nhân (đối với việc thảo luận nhóm thì việc lọc ý tưởng của 
các nhóm cũng thực hiện tương tự). Khi yêu cầu học sinh trình bày, nên cho 
những học sinh có ý tưởng sai lệch nhiều với kiến thức đúng trình bày trước, 
những học sinh có ý kiến tốt hơn trình bày sau. Giáo viên không nhận xét ý 
kiến của học sinh khi học sinh phát biểu.

- Việc nhóm ý tưởng, giáo viên cần có chủ ý nhanh, tuy nhiên nên để 
một hoặc hai học sinh nhận xét các ý kiến mà các học sinh khác vừa nêu (các 
ý kiến tiêu biểu, sai khác nhau). Sau đó giáo viên có thể giúp học sinh thấy rõ 
những khác biệt của các ý tưởng hay nhóm ý tưởng. Từ các sự khác biệt đó 
sẽ giúp học sinh thắc mắc vậy ý tưởng nào là đúng, làm sao để kiểm chứng 
nó… Đó là mâu thuẫn nhận thức để giúp học sinh đề xuất ra các thí nghiệm 
kiểm chứng hoặc các phương án tìm ra câu trả lời.

- Khi yêu cầu học sinh phát biểu, nêu ý kiến (ý tưởng), giáo viên cần 
chú ý về mặt thời gian, hướng dẫn học sinh cách trả lời thẳng vào câu hỏi, 
không kéo dài, trả lời vòng vo mà cần trả lời gắn gọn đủ ý. Làm như vậy sẽ 
tiết kiệm được thời gian của tiết học, đồng thời sẽ giúp học sinh rèn luyện 
được suy nghĩ, ý tưởng của mình về mặt ngôn ngữ.

- Ý kiến của học sinh càng khác biệt, có ý kiến sai lệch so với kiến 
thức đúng thì tiết học càng sôi nổi và giáo viên cũng dễ điều khiển tiết học 
hơn. Những ý kiến gần nhau về về ý tưởng rất khó để học sinh nhận biết sự 
khác biệt.

- Khi yêu cầu học sinh khác nhận xét ý kiến của học sinh trước, giáo 
viên nên  yêu cầu học sinh nhận xét theo hướng "đồng ý và có bổ sung" 
hay "không đồng ý và có ý kiến khác" chứ không nhận xét "ý kiến bạn này 
đúng, bạn kia sai".

- Giáo viên cần tóm tắt ý tưởng của học sinh khi viết ghi chú lên bảng, 
không nên viết theo câu đầy đủ mà nên viết theo các từ chính tương tự với 
yêu cầu của câu hỏi đặt ra để tránh mất thời gian và cũng để học sinh dễ nhận 
biết cốt lõi của ý tưởng đó.

 3.8. Hướng dẫn học sinh đề xuất thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu hay phương 
án tìm câu trả lời



  Bước đề xuất thí nghiệm nghiên cứu hay các giải pháp tìm câu trả lời của học 
sinh cũng là một bước khá phức tạp, đòi hỏi giáo viên phải có kỹ năng sư 
phạm để điều khiển tiết học, tránh để học sinh đi quá xa yêu cầu nội dung của 
bài học. Tùy từng trường hợp cụ thể mà giáo viên có phương pháp phù hợp, 
tuy nhiên cần chú ý mấy điểm sau:

- Đối với ý kiến hay vấn đề đặt ra đơn giản, ít phương án hay thí 
nghiệm chứng minh thì giáo viên có thể cho học sinh trả lời trực tiếp phương 
án mà học sinh đề xuất. Ví dụ: Để tìm hiểu cấu tạo bên trong của hạt đậu, 
giáo viên dự kiến học sinh có thể yêu cầu mở hạt đậu ra để quan sát hoặc đề 
xuất xem tranh vẽ khoa học về cấu tạo bên trong của hạt đậu để trả lời cho 
câu hỏi về cấu tạo của hạt đậu.

- Đối với các kiến thức phức tạp, thí nghiệm cần thực hiện để kiểm 
chứng, học sinh khó đề xuất đầy đủ và chuẩn xác, giáo viên có thể chuẩn bị 
một loạt các vật dụng liên quan đến việc làm thí nghiệm (nhưng không dùng 
để làm thí nghiệm) sau đó yêu cầu các nhóm lên lấy các đồ dùng cần thiết để 
làm thí nghiệm chứng minh. Như vậy học sinh sẽ phải suy nghĩ để tìm những 
vật liệu hợp lý cho ý tuởng thí nghiệm của mình. Với phương pháp này, giáo 
viên có thể định hướng được học sinh làm thí nghiệm không quá xa với thí 
nghiệm cần làm đồng thời cũng dễ dàng chuẩn  bị vật liệu thí nghiệm cho tiết 
học. Chú ý khi đưa các vật liệu làm thí nghiệm phải ghi chú rõ tên các vật 
dụng hoặc giới thiệu nhanh cho học sinh biết các vật dụng trong hộp đựng 
dụng cụ thí nghiệm. Nên để một số vật dụng có công dụng gần giống nhau để 
học sinh có thể thiết kế các thí nghiệm với nhiều kiểu thí nghiệm khác nhau 
cùng chức năng. Ví dụ: Có thể đưa ra ống nghiệm và một chai nhựa không 
nắp, hai vật dụng này đều có thể dùng để đựng chất lỏng. Như vậy có nhóm 
sẽ chọn ống nghiệm nhưng có nhóm sẽ chọn chai nhựa để đựng chất lỏng.

- Phương án tìm câu trả lời hay thí nghiệm kiểm chứng đều xuất phát 
từ những sự khác biệt của các ý tưởng ban đầu (quan niệm ban đầu) của học 
sinh, vì vậy giáo viên nên xoáy sâu vào các điểm khác biệt gây tranh cãi đó 
để giúp học sinh tự đặt câu hỏi thắc mắc và thôi thúc học sinh đề xuất các 
phương án để tìm ra câu trả lời.

- Một số phương án tìm câu trả lời có thể không phải làm thí nghiệm 
mà tìm câu trả lời bằng cách nghiên cứu các tài liệu như sách giáo khoa, tờ 
rơi thông tin khoa học do giáo viên cung cấp hoặc quan sát trên vật thật, trên 
mô hình, tranh vẽ khoa học hay các tài liệu khoa học khác.



- Đối với học sinh tiểu học, giáo viên nên giúp các em suy nghĩ đơn 
giản với các vật liệu thí nghiệm thân thiện, quen thuộc, hạn chế dùng những 
thí nghiệm phức tạp hay dùng những vật dụng thí nghiệm quá xa lạ đối với 
học sinh.

- Khi học sinh đề xuất phương án tìm câu trả lời, giáo viên không nên 
nhận xét phương án đó đúng hay sai mà chỉ nên hỏi ý kiến các học sinh khác 
nhận xét, phân tích. Nếu các học sinh khác không trả lời được thì giáo viên 
gợi ý những mâu thuẫn mà phương án đó không đưa ra câu trả lời được nhằm 
gợi ý để học sinh tự rút ra nhận xét và loại bỏ phương án. Giáo viên cũng có 
thể ghi chú trên bảng một lượt các ý kiến khác nhau rồi yêu cầu cả lớp cho ý 
kiến nhận xét. Ví dụ để tìm hiểu hình dạng của xương cánh tay, học sinh A 
cho rằng nên mổ cánh tay ra để quan sát, học sinh B nói có thể dùng mô hình 
bộ xương người để quan sát hình dạng xương cánh tay, học sinh C trả lời 
rằng có thể dùng phim chụp X - quang cánh tay để xem hình dạng xương 
cánh tay… Giáo viên gợi ý cho cả lớp việc mổ cánh tay ra để quan sát có thể 
thực hiện được không? Nếu chỉ để xem hình dạng xương cánh tay mà phải 
mổ cánh tay ra thì có nên không?... Từ những gợi ý đó học sinh sẽ tự nhận 
thấy phương án mình đưa ra không hợp lý bằng các phương án khác.
- Giáo viên cũng nên chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống học sinh không nêu 
được phương án tìm câu trả lời hoặc các phương án đưa ra quá ít, nghèo nàn 
về ý tưởng (đối với những trường hợp có nhiều phương án tìm câu trả lời). 
Với trường hợp này giáo viên chuẩn bị sẵn một số phương án để đưa ra cho 
học sinh thảo luận và lựa chọn. Giả sử một lớp học mà học sinh quá nhút 
nhát, thụ động, nghèo ý tưởng, hoặc không đưa ra được phương án nào để 
tìm câu trả lời thì giáo viên có thể giải quyết tình huống này bằng cách đưa ra 
2 hoặc 3 phương án khác nhau cho học sinh nhận xét. Gợi ý, dẫn dắt bằng 
các câu hỏi nhỏ để học sinh tìm được phương án tối ưu.

 3.9. Hướng dẫn học sinh sử dụng vở thực hành
3.9.1. Vở thực hành của học sinh

Vở thực hành là một đặc trưng quan trọng trong phương pháp BTNB. Vở 
thực hành thực chất là một cuốn vở của học sinh, được học sinh sử dụng để 
ghi chép cá nhân về quá trình tìm tòi - nghiên cứu. Thông qua việc ghi chép 
trong vở thực hành, học sinh được tập làm quen với công tác nghiên cứu 
khoa học và giáo viên cũng giúp học sinh rèn luyện ngôn ngữ viết thông qua 
cuốn vở này. Nội dung ghi chép trong vở thực hành là các ý kiến, quan niệm 
ban đầu trước khi học kiến thức, các dự kiến, đề xuất, có thể là các sơ đồ, tiến 



trình thí nghiệm đề xuất của học sinh khi làm việc với nhóm, hoặc có thể là 
các câu hỏi cá nhân mà học sinh đưa ra trong khi học. Học sinh có thể ghi 
chép bằng lời, hình vẽ hay sơ đồ, bảng biểu. Vở thực hành chứa đựng các 
phần ghi chú cá nhân, phần ghi chú tổng kết của nhóm (học sinh viết lại phần 
thống nhất thảo luận trong nhóm) hoặc phần ghi chú tổng kết thảo luận của 
cả lớp (kết luận về kiến thức) được xây dựng bởi trí tuệ tập thể.
Ngoài các cá nhân ghi chú riêng của học sinh, vở thực hành còn có các tờ rời 
dán vào theo từng bài học. Các tờ rời có thể là tóm tắt kiến thức của bài học, 
kết luận chung hay những mẫu ghi chép mà giáo viên chuẩn bị sẵn  để học 
sinh tiện ghi chú trong một số thí nghiệm phức tạp. Đối với học sinh nhỏ tuổi 
(mẫu giáo hay lớp một tiểu học), khả năng ghi chép của học sinh còn hạn chế 
hoặc chưa biết viết (mẫu giáo), phần viết ở vở đôi khi là do chính giáo viên. 
Việc làm này của giáo viên cho học sinh thấy mình được tôn trọng, lắng nghe 
ý kiến và giáo viên đã giúp mình ghi chép những điều muốn ghi chú.
Cần lưu ý rằng vở thực hành không phải là vở nháp cũng không phải là ghi 
chép thông thường của học sinh; không phải là cuốn vở để giáo viên dùng để 
sửa lỗi của học sinh mà nhằm mục đích chính là để học sinh tự do diễn đạt 
suy nghĩ, ý kiến của mình thông qua ngôn ngữ viết. Vở thực hành khác với 
vở nháp bình thường ở chỗ học sinh ghi chép trong đó theo trình tự bài học, 
các ghi chú được thực hiện trong quá trình học theo yêu cầu của giáo viên, 
không phải ghi chép bất kỳ kể cả những điều không liên quan đến bài học 
hoặc lộn xộn như vở nháp thông thường. Vở thực hành được lưu giữ và được 
giáo viên xem xét như là một phần biểu hiện sự tiếp thu kiến thức, thái độ 
học tập, làm việc của học sinh. Thông qua vở thực hành, giáo viên có thể 
nhìn nhận được quá trình tiến bộ của học sinh trong học tập. Giáo viên và 
phụ huynh có thể nhìn vào các ghi chú để tìm hiểu xem học sinh có hiểu vấn 
đề không, tiến bộ như thế nào so với trước khi học kiến thức; có thể nhận 
thấy những vấn đề học sinh chưa thực sự hiểu. Bản thân học sinh cũng có thể 
nhìn lại những phần ghi chú để nhận biết mình đã tiến bộ như thế nào so với 
suy nghĩ ban đầu, giúp học sinh nhớ lâu hơn và hiểu sâu hơn kiến thức.  

3.9.2. Sự cần thiết phải có vở thực hành
Vở thực hành là cần thiết để học sinh sử dụng vốn từ mà các em có thể diễn 
đạt ý tưởng, tập ghi chép dựa trên những gì học sinh hiểu và những gì học 
sinh thực hiện trong quá trình học. Tuy là một cuốn vở cá nhân nhưng nó lại 
giúp học sinh đối chiếu những gì mình ghi chép với ý kiến của học sinh khác 
khi thảo luận và với ý kiến chung của tập thể.



Thông qua việc ghi chép cá nhân học sinh có thể lưu giữ những việc đã làm 
(thí nghiệm hoặc ý kiến ban đầu) và từ đó giúp học sinh so sánh những quan 
điểm cá nhân với các học sinh khác trong nhóm, hình thành cho học sinh khả 
năng phân tích, bình luận.
Việc ghi chép trong vở thực hành minh chứng cho con đường tiến triển trong 
nhận thức của học sinh, phản ánh những thử nghiệm và những lỗi sai của học 
sinh trong quá trình học tập. Bằng cách xem lại những phần đã viết trong vở 
thực hành, cá nhân học sinh nhận thấy được sự tiến bộ dần dần, thấy rõ sự 
thành công sau những lỗi sai và những sự mò mẫm ban đầu.
Một vấn đề quan trọng nữa đó là chính học sinh tự ghi chép khoa học bằng 
chính ngôn ngữ của các em sẽ tốt hơn việc chép lại những câu chữ được trau 
chuốt và quá hoàn hảo do giáo viên cung cấp, đối lập với những gì học sinh 
hiểu.

3.9.3. Chức năng của vở thực hành
Giáo viên hãy xem vở thực hành của học sinh như những cuốn sổ ghi chép 
trong phòng thí nghiệm của các nhà khoa học, dùng để ghi chép các thí 
nghiệm, thử nghiệm. Cần làm cho cuốn vở thực hành của học sinh trong dạy 
học khoa học theo phương pháp BTNB là một cuốn vở thể hiện sự tiến bộ 
của học sinh.
Vở thực hành sẽ được phụ huynh học sinh xem ở nhà, chính vì vậy nhiều 
giáo viên cho rằng phần ghi chép cá nhân của học sinh phải được sửa lỗi. Tuy 
nhiên giáo viên không nên sửa chữa phần viết riêng của học sinh trong cuốn 
vở này với mục đích để học sinh được tự do thể hiện trong đó ý tưởng của 
các em thông qua vốn từ, hình vẽ của mình. Cũng chính từ đó học sinh sẽ tìm 
thấy được niềm vui thông qua việc được viết ra những suy nghĩ, các kết quả 
hay lý luận của mình. Dần dần học sinh có thể tự sửa lỗi cho chính mình vì 
học sinh luôn mong muốn cuốn vở được sạch, đẹp và chính xác, học sinh 
hãnh diện về phần trình bày của cá nhân mình. Nhìn chung, phụ huynh học 
sinh sau khi đã được giải thích rõ về vấn đề không sửa lỗi trong vở thực 
hành, họ sẽ hiểu và chấp nhận. Sau một thời gian họ sẽ hài lòng về những 
tiến bộ của con mình khi nhìn vào phần trình bày trong vở thực hành.
Việc không sửa lỗi trong vở thực hành sẽ giúp học sinh mạnh dạn hơn trong 
giao tiếp trong lớp học. Học sinh sẽ tự tin phát biểu ý kiến của mình khi biết 
được giáo viên tôn trọng lắng nghe, mà không sợ sai, sợ bị đánh giá. Từ đó sẽ 
khuyến khích học sinh học tập tích cực hơn. Nếu giáo viên muốn sửa một số 
lỗi quá đặc biệt thì không nên dùng bút đỏ vì như vậy sẽ làm cho học sinh 



liên tưởng đến việc sửa lỗi chính tả, đánh dấu sai trong các bài kiểm tra môn 
học.

3.9.4. Hướng dẫn học sinh sử dụng vở thực hành
Giáo viên nên yêu cầu học sinh chuẩn bị vở thực hành cẩn thận như một cuốn 
vở ghi chép trong các môn học bình thường, tức là được bọc cẩn thận, có 
nhãn vở ghi họ tên, trường lớp, môn học. Đối với học sinh tiểu học thì nên 
yêu cầu vở thực hành là vở có kẻ ô li vì sẽ giúp học sinh dễ dàng hơn trong 
việc ghi chép, vẽ hình, kẻ bảng…
Để ghi chú trong vở thực hành, giáo viên yêu cầu học sinh nên dùng ít nhất 
hai màu mực. Một loại mực dành cho ghi chú cá nhân và thảo luận nhóm, 
một loại mực dành cho việc ghi chép sự thống nhất sau khi thảo luận cả lớp 
(kết luận kiến thức). Yêu cầu học sinh thống nhất loại mực nào dành cho ghi 
chú gì dùng từ đầu đến cuối. Phân biệt hai loại mực như vậy, học sinh sẽ dễ 
dàng nhìn thấy những quan niệm của mình ban đầu thế nào, kiến thức đúng 
ra sao. Điều này rất có hiệu quả trong việc xóa bỏ các quan niệm không đúng 
ban đầu, trước khi học kiến thức.
Đối với các hình vẽ quan sát, giáo viên nên yêu cầu học sinh vẽ bằng bút chì 
để dễ tẩy, xóa, sửa chữa khi cần thiết.
Giáo viên nên nhắc nhở học sinh ghi ngày vào đầu trang vở khi bắt đầu tiết 
học có sử dụng vở thực hành để dễ theo dõi.
Phần ghi chú cá nhân: Học sinh ghi chú các quan niệm ban đầu, các suy nghĩ 
và các câu hỏi cá nhân đặt ra trong quá trình học, thảo luận và làm thí 
nghiệm, những ghi chú trong quá trình học tập của mình. Đây là ý kiến cá 
nhân nên giáo viên khuyến khích học sinh tự do ghi chú theo suy nghĩ, không 
nên gò bó hay yêu cầu một khuôn mẫu nào trong trường hợp này. Vì các hoạt 
động diễn ra nhanh nên không cần thiết phải yêu cầu học sinh ghi nắn nót, 
trình bày đẹp các phần ghi chú này để tránh mất thời gian. Học sinh có thể 
ghi chú bằng nhiều cách khác nhau sao cho khi nhìn vào học sinh có thể hiểu 
được nhũng vấn đề mà mình ghi chú.
Phần ghi chú tổng kết của nhóm sau khi thảo luận: Yêu cầu học sinh làm 
việc, thảo luận theo nhóm và ghi kết quả sau khi thảo luận. Kèm theo lệnh 
này, giáo viên cũng yêu cầu mỗi nhóm phải ghi nội dung thảo luận sau khi có 
sự thống nhất của nhóm lên áp-phích (tiến trình thí nghiệm đề xuất, hình 
vẽ…). Công việc này thực hiện bởi trưởng nhóm hoặc thư ký của nhóm. Bên 
cạnh đó giáo viên cần yêu cầu các học sinh còn lại ghi chú tương tự vào vở 
thực hành của mình. Yêu cầu đối với các học sinh còn lại như vậy giáo viên 



thực hiện được hai mục đích là giúp học sinh ghi nhớ nhanh phần thống nhất 
sau thảo luận của nhóm mình và tránh việc học sinh ngồi chơi đùa trong khi 
thư ký hoặc nhóm trưởng thay mặt nhóm viết báo cáo chung của nhóm.
Phần ghi chú tổng kết sau khi thảo luận của cả lớp: Đây là phần ghi chú sau 
khi thảo luận của cả lớp, rút ra kết luận khoa học chung (còn gọi là kiến 
thức). Phần ghi chú này được giáo viên định hướng, chỉnh sửa về ngôn từ 
chính xác về mặt khoa học. Đây là kiến thức của bài học rút ra sau khi thực 
hiện hoạt động dạy học. Giáo viên nên yêu cầu học sinh viết bằng một màu 
mực khác để phân biệt như đã nói ở trên. Học sinh chỉ ghi chép vào vở thực 
hành vào những thời điểm nhất định và nên có lệnh của giáo viên trước khi 
ghi chú để tránh mất thời gian và phân tán khi đang thực hiện các hoạt động 
khác. Với học sinh tiểu học và trung học cơ sở thì vấn đề này rất quan trọng 
vì học sinh chưa biết chủ động trong công việc ghi chép của mình, đặc biệt là 
đối với các lớp học mới áp dụng phương pháp BTNB.
Vở thực hành chỉ hữu ích thực sự đối với học sinh khi học sinh sử dụng thuần 
thục trong việc ghi chép trong hoạt động học tập của mình. Học sinh không 
thể có ngay khả năng này, vì vậy việc giáo viên rèn luyện cho học sinh tiếp 
cận và học cách sử dụng dần dần vở thực hành trong dạy học khoa học sẽ 
hình thành cho các em thói quen và kỹ năng làm việc với vở thực hành. Đối 
với các học sinh nhỏ tuổi, có thể giáo viên chỉ yêu cầu học sinh vẽ hình, sơ 
đồ đơn giản hoặc viết những câu đơn giản, không yêu cầu trình bày theo 
những yêu cầu phân tích nói trên. Đối với học sinh lớn tuổi hơn, giáo viên có 
thể đề nghị học sinh trình bày vở thực hành kỹ hơn như yêu cầu cao hơn về 
từ ngữ khoa học, viết báo cáo chi tiết hơn, hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ rõ ràng 
hơn… Ngay cả đối với học sinh trung học cơ sở mà giáo viên mới thử 
nghiệm thực hiện dạy học theo phương pháp BTNB thì giáo viên cũng chưa 
nên vội yêu cầu cao đối với việc trình bày và sử dụng vở thực hành. Trước 
khi thực hiện dạy học theo phương pháp BTNB thì giáo viên nên hướng dẫn 
riêng cho học sinh về vở thực hành cũng như tập làm quen cho học sinh về 
hoạt động nhóm, thảo luận trong các tiết học.
Với quan điểm xem vở thực hành như là một "vở nháp cẩn thận", vì vậy giáo 
viên nên tạo cho học sinh sự tự do trong trình bày, bỏ qua yêu cầu "vở sạch, 
chữ đẹp" thường thấy trong dạy học ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Cần 
thiết cho học sinh không cảm thấy bị giáo viên bắt lỗi, đánh giá về lỗi chính 
tả, từ ngữ, hình vẽ không đẹp, không cẩn thận, kết luận sai… Thay vì đánh 
giá và sửa lỗi trực tiếp đối với từng học sinh, giáo viên có thể tranh thủ thời 



gian khi quan sát học sinh thảo luận, theo dõi hoạt động nhóm mà nhắc nhở 
nhẹ nhàng. Ví dụ như "Em làm thế nào để trình bày lại lần sau các số liệu này 
cho dễ đọc hơn"; "Cô (thầy) thấy em vẽ hình như vậy hơi nhỏ và khó nhìn, 
lần sau vẽ to hơn nhé!"; "Trong sơ đồ mô tả thí nghiệm này em chưa ghi rõ 
phần ghi chú", "Hãy cố gắng trình bày chi tiết hơn phần dự đoán 
này!"; "Phần tổng kết này em viết tốt đấy nhưng viết bằng màu mực khác để 
dễ theo dõi hơn nhé!"… Giáo viên cố gắng sử dụng các năng lực sư phạm và 
ngôn ngữ của mình để đưa ra những nhận xét nhẹ nhàng, nhắc nhở học sinh 
để các em sửa chữa trong những lần tới.
Ngoài việc hướng dẫn trình bày, giáo viên cố gắng hướng dẫn học sinh sử 
dụng phần ghi chép trong vở thực hành như một công cụ hữu ích để so sánh 
kết quả, ý tưởng với các học sinh khác, theo dõi kết quả của cá nhân học 
sinh, tìm thấy những lý lẽ để giải thích cho thí nghiệm của mình… Nếu học 
sinh chỉ biết ghi chép và trình bày trong vở thực hành mà không biết dùng nó 
để so sánh, trao đổi với các học sinh khác trong hoạt động học thì việc ghi 
chép đó chẳng qua là một sự ghi chép bắt buộc theo lệnh của giáo viên mà 
thôi. Điều đó càng tồi tệ hơn khi học sinh làm qua loa chiếu lệ, thậm chí chép 
của những học sinh khác để có ghi chép trong vở, như vậy sẽ phản tác dụng 
của mục đích sử dụng vở thực hành trong phương pháp BTNB.
Để tiết kiệm thời gian và giành thời gian cho học sinh tập trung vào các hoạt 
động khác, đôi khi giáo viên nên phát cho học sinh các phần kết luận của bài 
học để dán vào vở thực hành thay vì chép những kết luận đó từ áp-phích hay 
từ bảng vào vở.

Để thực hiện hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và giúp học sinh trình 
bày tốt hơn các số liệu, biểu bảng…, giáo viên nên chuẩn bị các mẫu sẵn để 
học sinh trình bày theo, hoặc nếu có điều kiện giáo viên in sẵn các tờ rời với 
mẫu có sẵn để học sinh điền vào, sau đó dán vào vở thực hành của mình. Nên 
thực hiện cách thức này đối với các học sinh nhỏ tuổi vì ở độ tuổi này học 
sinh chưa đủ khả năng để trình bày vở thực hành như yêu cầu của giáo viên 
được.
Ban đầu, khi bắt đầu làm quen với phương pháp BNTB và làm việc với vở 
thực hành, học sinh sẽ chưa thể tự ghi chép một cách tự giác vì vậy cần có sự 
hướng dẫn cụ thể của giáo viên. Dần dần học sinh sẽ tự biết cách ghi chép và 
quen dần với phương pháp học tập với vở thực hành. Việc này không thể 
thực hiện một sớm một chiều được.



Để học sinh làm quen từ từ với việc ghi chép trong vở thực hành, giáo viên 
có thể đưa ra các gợi ý bằng các câu hỏi để học sinh tiếp cận dần với việc 
hình thành một ghi chép khoa học như: "Tôi đặt ra những câu hỏi gì?"; "Tôi 
đã làm những gì?"; "Vì sao tôi làm như vậy?"; "Tôi đã sử dụng những vật 
liệu gì?"; "Tôi đã quan sát những gì?"; "Tôi có thể kết luận gì?"… Sau đây là 
một bảng các gợi ý theo từng bước của tiến trình thí nghiệm khoa học, một 
gợi ý ghi chép trong vở thực hành ban đầu cho học sinh làm quen. Ở đây các 
câu hỏi gợi ý được phân theo ý kiến của học sinh (tôi) và ý kiến của lớp học 
(chúng ta) được đề xuất cho học sinh ở vùng Dordogne (Pháp).
CÁC BƯỚC CỦA TIẾN TRÌNH THỰC NGHIỆM KHOA HỌC

Vấn đề đặt ra
1 Vấn đề tôi cần nghiên 

cứu:
Vấn đề chúng ta cần nghiên cứu:

Giả thiết
2 Tôi nghĩ:

Tôi nghĩ phải làm:
Tôi đề xuất:
Tôi muốn kiểm chứng:

Chúng ta nghĩ:
Chúng ta nghĩ phải làm:
Chúng ta đề xuất:
Chúng ta muốn kiểm chứng:

Thí nghiệm
3 Tôi làm: Chúng ta làm:
Kết quả thí nghiệm
4 Tôi quan sát:

Tôi đo:
…

Chúng ta quan sát:
Chúng ta đo:
…

Kết luận
5 Tôi có thể nói rằng:

Tôi rút ra:
Chúng ta kết luận rằng:
Chúng ta rút ra:

 Bảng trên được sử dụng để học sinh làm quen với cách trình bày trong vở 
thực hành ban đầu khi mới tiếp cận với phương pháp BTNB. Khi học sinh đã 
có thói quen, học sinh có thể trình bày theo tiến trình trên mà không cần phải 
kẻ bảng hay dựa theo những gợi ý của giáo viên như trên nữa.
Nói tóm lại việc thực hiện vở thực hành đối với học sinh trong dạy học theo 
phương pháp BTNB là một vấn đề không dễ. Tùy theo đối tượng học sinh 
(độ tuổi, trình độ, khả năng ngôn ngữ, đã có thói quen hay chưa…) mà giáo 
viên quyết định hình thức làm việc với vở thực hành cho học sinh để đạt 
được mục đích sư phạm của phương pháp.



3.9.5. Gợi ý để giúp học sinh tiến bộ trong ghi chép vào vở thực hành 
Ngoài việc hướng dẫn học sinh sử dụng vở thực hành và làm quen với việc 
sử dụng chúng trong các tiết học khoa học, giáo viên cũng cần chú ý đến việc 
giúp các em tiến bộ trong phần ghi chép cá nhân của mình vào vở thực hành. 
Đây cũng là một vấn đề quan trọng  mấu chốt trong rèn luyện ngôn ngữ viết 
cho học sinh.
- Giáo viên yêu cầu học sinh tự sửa chữa một số lỗi sai của mình thông qua 
kết luận của toàn lớp học sau khi thảo luận chung, ví dụ như các thuật ngữ 
khoa học, các kết luận chung của các thí nghiệm…
- Giáo viên yêu cầu học sinh ghi chú lại các thuật ngữ mới và hữu dụng cho 
thí nghiệm; cũng có thể đề nghị học sinh viết một danh sách các thuật ngữ 
mới trong cuốn vở thực hành của mỗi học sinh để học sinh có thể lưu ý, bổ 
sung vào vốn từ của mình những thuật ngữ mới được học.
- Giáo viên yêu cầu học sinh trao đổi vở thực hành của mình cho một bạn 
khác cùng lớp và ngược lại để các học sinh có thể ghi nhận những phần chỉnh 
sửa của mình và có thể giải thích những sự chỉnh sửa đó. Cũng thông qua 
việc yêu cầu học sinh so sánh vở thực hành với nhau để giúp các em có thể 
nhìn thấy sự khác biệt trong quan niệm, ghi chép của mình. Từ đó, có thể 
kích thích học sinh đặt ra các câu hỏi, thảo luận để đi đến đề xuất các thí 
nghiệm kiểm chứng hoặc kích thích học sinh tìm đến chân lý (kiến thức khoa 
học). Ví dụ khi cho học sinh so sánh vở thực hành về hình vẽ quan niệm ban 
đầu cấu tạo bên trong của hạt đậu, từ những điểm khác nhau bên trong các 
hình vẽ trên vở thực hành, học sinh sẽ đặt ra những câu hỏi thắc mắc, tranh 
cãi hình vẽ nào đúng, hình vẽ nào sai…

3.9.6. Một số vấn đề giáo viên cần trao đổi với phụ huynh học sinh trong việc sử 
dụng vở thực hành của học sinh
- Giáo viên chủ nhiệm nêu vấn đề sử dụng vở thực hành đối với học sinh 
trong dạy học khoa học theo phương pháp BTNB tại buổi họp phụ huynh đầu 
năm hoặc đánh máy thành một lưu ý nhỏ về vấn đề này gửi cho phụ huynh 
qua thư hoặc sổ liên lạc. Việc làm này giúp giáo viên có thể giải thích rõ ràng 
vấn đề sử dụng vở thực hành, việc chấp nhận các lỗi sai và việc ghi chép theo 
ý muốn của học sinh trong cuốn vở thực hành.
- Giải thích cho phụ huynh rõ và nhờ họ giúp đỡ trong việc tạo ra ý thức giữ 
gìn và có thói quen ghi chép cẩn thận trong vở thực hành của học sinh.



- Yêu cầu phụ huynh không sửa lỗi trong vở thực hành của học sinh để giáo 
viên có thể giúp học sinh tiến bộ trong ghi chép theo ý đồ sư phạm của 
phương pháp.
- Yêu cầu phụ huynh nhắc nhở học sinh giữ các vở thực hành của từng năm 
học để giáo viên có thể giúp học sinh đối chiếu những ghi chép hiện tại với 
những ghi chép trước đó, giúp các em thấy rõ được sự tiến bộ cũng như giúp 
các em sửa chữa các lỗi sai, tự nhận ra và điều chỉnh các phần ghi chép của 
mình. Sự tiến bộ trong tiếp thu kiến thức, trong ngôn ngữ, vốn thuật ngữ 
khoa học… được thể hiện rõ trong vở thực hành qua từng năm học.

 3.10. Hướng dẫn học sinh phân tích thông tin, hiện tượng quan sát được khi 
nghiên cứu để đưa ra kết luận
Khi làm thí nghiệm, quan sát hoặc nghiên cứu tài liệu để tìm ra câu trả lời, 
giáo viên cần hướng dẫn học sinh biết chú ý đến các thông tin chính để rút ra 
kết luận tương ứng với câu hỏi. Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở 
thì vấn đề này hoàn toàn không đơn giản. Học sinh cần được hướng dẫn làm 
quen dần dần. Nếu giáo viên chỉ nêu lệnh rồi học sinh tự rút ra kết luận thì 
học sinh sẽ rất khó thực hiện, thậm chí còn đặt trọng tâm chú ý vào những 
điểm không cần thiết, mất thời gian. Giáo viên cần chú ý mấy điểm sau:
- Lệnh yêu cầu thực hiện phải rõ ràng, gắn gọn, dễ hiểu để giúp học sinh nhớ, 
hiểu và làm theo đúng hướng dẫn. Đôi khi giáo viên nên ghi tóm tắt lệnh của 
mình lên bảng, nếu dùng máy chiếu thì phóng lệnh lên màn hình.
- Quan sát, bao quát lớp khi học sinh làm thí nghiệm. Gợi ý vừa đủ nghe cho 
nhóm khi học sinh làm sai lệnh hoặc đặt chú ý vào những chỗ không cần 
thiết cho câu hỏi. Không nên nói to vì sẽ gây nhiễu cho các nhóm học sinh 
khác đang làm đúng vì tâm lý học sinh khi nghe giáo viên nhắc thì cứ nghĩ là 
giáo viên đang hướng dẫn cách làm đúng và nghi ngờ vào hướng thực hiện 
mà mình đang làm.
- Đối với các thí nghiệm cần quan sát một số hiện tượng trong thí nghiệm để 
rút ra kêt luận, giáo viên nên lưu ý cho học sinh chú ý vào các hiện tượng hay 
phần thí nghiệm đó để lấy thông tin, nhắc nhở học sinh bám vào mục đích 
của thí nghiệm để làm gì, trả lời cho câu hỏi nào…
- Đối với các thí nghiệm cần đo đạc và lấy số liệu, giáo viên yêu cầu học sinh 
ghi chép lại các số liệu để từ đó rút ra nhận xét. Tốt nhất nên có mẫu ghi chú 
kết quả thí nghiệm cho học sinh để học sinh ghi chú ngắn gọn, khoa học 
(thông qua các tờ rời phát cho học sinh lúc bắt đầu làm thí nghiệm). Điều này 
đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở là rất cần thiết vì học sinh chưa 



thể tự mình thành lập bảng biểu hay trình bày khoa học các số liệu, thông tin 
thu nhận trong quan sát hay làm thí nghiệm.
- Cùng một thí nghiệm kiểm chứng nhưng với các nhóm khác nhau, học sinh 
có thể sẽ bố trí thí nghiệm khác nhau với các vật dụng và cách tiến hành khác 
nhau theo quan niệm của các em. Giáo viên không được nhận xét đúng hay 
sai và cũng không có biểu hiện để học sinh biết ai đang làm đúng, ai đang 
làm sai. Khuyến khích học sinh độc lập thực hiện giữa các nhóm, không nhìn 
và học theo nhau. Tất nhiên không tránh khỏi việc học sinh nhìn nhóm khác 
để thực hiện khi nhóm mình làm không thành công thí nghiệm. Nếu phát hiện 
được điều này giáo viên không nên ngăn chặn hay có thái độ không hài lòng 
mà cứ để các nhóm hoàn thành hết và sẽ bắt nhóm "copy ý tưởng" của nhóm 
khác trình bày, giải thích vì sao mình làm như vậy. Nếu nhóm "copy ý 
tưởng" và nhóm bị "copy ý tưởng" đều thực hiện thí nghiệm không thành 
công thì đây là dịp để giáo viên giáo dục cho học sinh cần độc lập suy nghĩ 
và tin tưởng vào sự suy luận của mình không nên "copy ý tưởng" của người 
khác vì có thể họ cũng không đúng.

 3.11. So sánh, đối chiếu kết quả thu nhận được với kiến thức khoa học
Trong hoạt động học của học sinh theo phương pháp BTNB, học sinh khám 
phá các sự vật, hiện tượng trong thế giới tự nhiên theo con đường mô phỏng 
gần giống với quá trình tìm ra kiến thức mới của các nhà khoa học. Học sinh 
đưa ra dự đoán, thực hiện thí nghiệm, thảo luận với nhau và đưa ra kết luận 
như công việc của các nhà khoa học thực thụ để xây dựng kiến thức. Nhưng 
các kiến thức của học sinh không phải là các kiến thức khoa học mới với 
nhân loại mà chỉ là mới với vốn kiến thức của học sinh. Các kiến thức này 
cũng được trình bày ở nhiều sách, tài liệu khoa học khác ngoài sách giáo 
khoa. Do vậy, ngoài việc hướng dẫn học sinh hình thành kiến thức, giáo viên 
cũng nên giới thiệu thêm sách, tài liệu hay thông tin trên internet mà học sinh 
có thể có điều kiện tiếp cận được để giúp các em hiểu sâu hơn các kiến thức 
được học, không bằng lòng và dừng lại với những hiểu biết yêu cầu trong 
chương trình. Điều này rất cần thiết đối với các học sinh khá, giỏi, học sinh 
ham thích tìm hiểu. Tất nhiên, giáo viên phải biết lựa chọn tài liệu đơn giản, 
dễ hiểu, phù hợp cho học sinh tham khảo.
Sự hướng dẫn này chỉ là gợi ý cho những học sinh ham thích tìm hiểu chứ 
không phải là một yêu cầu bắt buộc cho cả lớp. Về nguyên tắc, học sinh hiểu 
và nắm bắt được các kiến thức yêu cầu ở mức độ của chương trình đưa ra là 
đủ.



 3.12. Đánh giá học sinh trong dạy học theo phương pháp BTNB
 Đánh giá học sinh trong dạy học theo phương pháp BTNB là một vấn đề khá 
mới mẻ trong việc áp dụng phương pháp BTNB vào chương trình tiểu học và 
trung học cơ sở tại Việt Nam. Như chúng ta đã biết, phương pháp BTNB mặc 
dù đã được triển khai mạnh mẽ tuy nhiên việc áp dụng vẫn chưa phải là phổ 
biến, đa số đang dừng lại ở mức thử nghiệm. Vì vậy hình thức đánh giá học 
sinh đặc biệt cho phương pháp này cần phải được thống nhất trong các 
trường tiểu học và trung học cơ sở, giữa các giáo viên với nhau và có sự chỉ 
đạo chuyên môn của các cấp quản lý như Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở 
Giáo dục và Đào tạo. Sau đây là một số gợi ý để giáo viên áp dụng trong quá 
trình dạy học:

- Đánh giá học sinh qua quá trình thảo luận, trình bày, phát biểu ý 
kiến tại lớp học: Trong các tiết học theo phương pháp BTNB, học sinh được 
khuyến khích phát biểu ý kiến và trao đổi ý kiến trong nhóm nhỏ hay trước 
toàn thể lớp học. Trong một số trường hợp giáo viên không được nhận xét 
tính chính xác ý kiến của học sinh (ví dụ như khi hỏi học sinh ý kiến ban 
đầu), đề xuất câu hỏi, phương án thí nghiệm… Tuy nhiên, giáo viên có thể 
khuyến khích học sinh phát biểu ý kiến bằng cách ghi chú lại số lần phát biểu 
ý kiến và tính chính xác cũng như sự tiến bộ của học sinh trong một tiết học 
hay một số tiết học nhất định. Từ đó giáo viên có thể cho điểm học sinh thay 
cho điểm kiểm tra miệng (kiểm tra bài cũ theo truyền thống).

- Đánh giá học sinh trong quá trình làm thí nghiệm: Đánh giá sự tích 
cực, năng động, tinh thần trách nhiệm, tính nghiêm túc trong học tập và thực 
hiện các hoạt động học được yêu cầu bởi giáo viên.

- Đánh giá học sinh thông qua sự tiến bộ nhận thức của học sinh trong 
vở thực hành: Giáo viên có thể quan sát trong quá trình học sinh ghi chép ở 
lớp hoặc thu vở thực hành hàng tháng hay cuối kỳ học để xem sự tiến bộ của 
học sinh. Việc đánh giá (có thể là cho điểm hay nhận xét vào vở thực hành 
của học sinh) sẽ giúp học sinh có ý thức hơn trong làm việc tại lớp với vở 
thực hành, đưa lại hiệu quả sử dụng của vở thực hành khi thực hiện dạy học 
theo phương pháp BTNB.

Nói tóm lại, dạy học theo phương pháp BTNB là giúp cho học sinh rèn 
luyện các kỹ năng, tìm phương án giải quyết cho các vấn đề đặt ra, hiểu, vận 
dụng kiến thức hơn là việc làm rõ hay giúp học sinh ghi nhớ kiến thức. Chính 
vì vậy việc đánh giá học sinh cũng nên thay đổi theo hướng kiểm tra kỹ năng, 
kiểm tra năng lực nhận thức và hành động hơn là kiểm tra độ ghi nhớ kiến 



thức.

Phụ lục 4. Tiến trình dạy học một số chủ đề hóa học 8

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 1: CHẤT
A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Kiến thức

 Biết được:

- Khái niệm chất và một số tính chất của chất.

- Khái niệm về chất nguyên chất (tinh khiết ) và hỗn hợp.

- Cách phân biệt chất nguyên chất (tinh khiết ) và hỗn hợp dựa vào tính 

chất vật lí.

Kĩ năng

 - Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu chất... rút ra được nhận xét về 

tính chất của chất.

- Phân biệt được chất và vật thể, chất tinh khiết và hỗn hợp 

- Tách được một chất rắn ra khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí.

- So sánh tính chất vật lí của một số chất gần gũi trong cuộc sống, thí dụ 

đường, muối ăn, tinh bột.

B. PHƯƠNG PHÁP

Sử dụng thí nghiệm, quan sát và nghiên cứu tài liệu

C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG

- Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm cho các nhóm: Chai nước khoáng 

ống nước cất, cốc thủy tinh, đèn cồn, ống nghiệm, đĩa thủy tinh, diêm, giấy 

lọc, muối ăn, đường, tinh bột, cát.

- Bút dạ, giấy khổ to.

D. NỘI DUNG

I. Chất có ở đâu

II. Tính chất của chất

III. Chất tinh khiết



1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề 

GV cho HS quan sát và đọc các thông tin trên chai nước khoáng, ống 

nước cất và cốc nước máy (nước sinh hoạt hàng ngày). GV đặt câu hỏi 

− Theo em đâu là chất tinh khiết, đâu là hỗn hợp? Nước sinh hoạt hàng 

ngày là chất tinh khiết hay hỗn hợp? Vì sao?

2. Quan niệm ban đầu của học sinh

GV yêu cầu HS mô tả bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình vào 

vở thực hành về chất tinh khiết, hỗn hợp.

− GV: yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên (GV 

cho HS làm việc theo nhóm)

− HS: có thể nêu ra các ý kiến khác nhau về chất tinh khiết và hỗn hợp 

như: nước khoáng là hỗn hợp nước có hòa tan các chất khoáng rắn, nước sinh 

hoạt hằng ngày là hỗn hợp do có hòa tan một số chất vi lượng như Fe, Mg, 

Ca, bụi bẩn, …

3. Đề xuất các câu hỏi của học sinh

Từ những ý kiến ban đầu của HS do các nhóm đề xuất, GV tập hợp 

thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau 

và khác nhau của các ý kiến trên, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi liên 

quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về chất tinh khiết và hỗn hợp.

− HS: Dưới sự hướng dẫn của GV, có thể nêu ra các câu hỏi liên quan 

như: 

+ Tại sao không dùng nước cất để uống mà lại uống nước khoáng? 

Hay nước cất và nước khoáng thì uống nước nào tốt hơn? 

+ Nước muối, nước đường có thành phần chính là những chất nào?

+ Tạo ra hỗn hợp bằng cách nào?

+ Làm thế nào để có nước đường, nước muối?

+ Làm thế nào để tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp?



− GV: tập hợp các câu hỏi của các nhóm (chỉnh sửa và nhóm các câu 

hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu về chất tinh khiết và hỗn hợp, tách riêng 

từng chất ra khỏi hỗn hợp).

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm

GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí nghiệm nghiên cứu để tìm 

hiểu các kiến thức về chất tinh khiết và hỗn hợp, tách riêng từng chất ra khỏi 

hỗn hợp, HS có thể đề xuất nhiều cách khác nhau, GV nên chọn cách thí 

nghiệm, quan sát và nghiên cứu tài liệu như sau:

− GV đưa cho mỗi nhóm HS các chất: muối ăn, đường, bột (bột gạo), 

cát, nước. 

− GV yêu cầu mỗi nhóm tạo ra được ít nhất 5 hỗn hợp từ các chất trên.

- GV yêu cầu mỗi nhóm đề xuất cách tách các chất từ một hỗn hợp 

(trong 5 hỗn hợp mình vừa tạo ra)

4.2. Tiến hành thí nghiệm

- GV cung cấp đồ dùng thí nghiệm, yêu cầu HS nghiên cứu tiến 

hành thí nghiệm để đạt được mục đích nghiên cứu có nghĩa là tìm được câu 

trả lời cho câu hỏi. (GV không mô tả trước cách tiến hành thí nghiệm cho HS 

làm theo).

- GV lưu ý HS quan sát khi tạo ra hỗn hợp (trạng thái của chất, có tan 

trong nước không, dung dịch trong suốt hay vẩn đục hay tạo cặn).

- Khi HS tiến hành thí nghiệm GV bao quát lớp, đi tới các nhóm để 

hướng dẫn thêm, điều chỉnh các sai lầm, giúp đỡ HS (nếu cần thiết). 

- GV nên nhắc nhở động viên HS làm thí nghiệm độc lập, không copy 

làm theo ý tưởng của nhóm khác, nếu hỗn hợp này không tách thành các chất 

nguyên chất được HS tìm hiểu nguyên nhân tại sao? HS tiến hành tách hỗn hợp 

khác.

CHÚ Ý: 



− Trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, GV yêu cầu HS viết dự 

đoán vào vở thực hành  theo các mục: Câu hỏi, Dự đoán, Cách tiến hành thí 

nghiệm, hiện tượng quan sát được, kết luận rút ra.

− HS tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu theo nhóm để tìm câu 

trả lời và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở thực hành .

5. Kết luận, kiến thức mới:

− GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả sau khi đã tiến hành 

thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu. 

− GV hướng dẫn cho HS so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình 

ở phần 2 để khắc sâu kiến thức.

− Khi HS tiến hành thí nghiệm xong, GV yêu cầu các nhóm thảo luận 

(GV nên chọn các nhóm có nhiều sai lầm nên trình bày trước để các nhóm 

khác bổ sung và hoàn thiện). GV nên ghi ra một góc riêng của bảng các hỗn 

hợp mà các nhóm đề xuất (có tối đa 15 hỗn hợp, các nhóm có thể đề xuất 

giống nhau hoặc khác nhau, tùy đối tượng HS mà GV lựa chọn giới thiệu hết 

hay không hết các hỗn hợp nhưng cố gắng giới thiệu các loại hỗn hợp: rắn, 

lỏng, hỗn hợp gồm 2 chất và gồm nhiều chất).

- Khi thảo luận GV cố gắng hướng cho HS dẫn đến kiến thức trọng tâm 

của bài và đi tới kết luận về chất tinh khiết, hỗn hợp và cách tách riêng từng chất ra 

khỏi hỗn hợp. 



TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 2: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Kiến thức

Sau khi học xong bài này học sinh xác định được: 

- Hiện tượng vật lí là hiện tượng trong đó không có sự biến đổi chất 

này thành chất khác.

- Hiện tượng hoá học là hiện tượng trong đó có sự biến đổi chất này 

thành chất khác.

Kĩ năng

- Quan sát được một số hiện tượng cụ thể, rút ra nhận xét về hiện tượng 

vật lí và hiện tượng hoá học.

- Phân biệt được hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học

B. PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp bàn tay nặn bột

C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG

- Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm cho các nhóm: Cốc nước nóng, 

nước đá, tấm thủy tinh, đèn cồn, ống nghiệm, đĩa thủy tinh, chậu thủy tinh, 

miếng kính, nam châm, đường, vôi sống bột sắt, bột lưu huỳnh.

- Bút dạ, giấy khổ to.

D. NỘI DUNG

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề 

GV cho HS dự đoán hiện tượng và các chất tạo thành (là chất ban đầu 

hay chất khác) khi để cục nước đá ngoài không khí, cốc nước sôi có đậy 

miếng kính ở trên miệng, cho cục vôi sống vào chậu nước, cho đường vào 

nước, đun nóng đường, trộn bột sắt với bột lưu huỳnh.

GV có thể sử dụng thêm một số tình huống xuất phát từ thực tiễn: than 

màu đen, khi đun xong tạo thành xỉ màu vàng, vắt quả chanh lên nền gạch đỏ 

thấy sủi bọt...(tùy từng đối tượng HS).



Câu hỏi nêu vấn đề: Chất có tồn tại vĩnh viễn không? Chất biến đổi 

như thế nào, có những cách biến đổi nào?

2. Quan niệm ban đầu của HS:

GV yêu cầu HS mô tả bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình vào 

vở thực hành  về quá trình biến đổi của các chất.

− GV: yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên (GV 

cho HS làm việc theo nhóm)

− HS: có thể nêu ra các ý kiến khác nhau về sự biến đổi của các chất.

3. Đề xuất các câu hỏi:

Từ những ý kiến ban đầu của HS do các nhóm  đề xuất, GV tập hợp 

thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau 

và khác nhau của các ý kiến trên, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi liên 

quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về sự biến đổi của chất.

− HS: Dưới sự hướng dẫn của GV, có thể nêu ra các câu hỏi liên quan 

như: 

+ Tại sao khi đậy tấm kính lên miệng cốc nước nóng lại thấy có cá giọt 

ngưng tụ lại? Các giọt đấy có phải là nước không?

+ Cho cục vôi sống vào nước có giống như cho đường vào nướ không? 

+ Khi trộn bột sắt và bột lưu huỳnh có tạo ra chất mới không? Nếu có 

thì chất đó có tính chất của sắt và lưu huỳnh không?...

− GV: tập hợp các câu hỏi của các nhóm (chỉnh sửa và nhóm các câu 

hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu về sự biến đổi của chất).

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm

GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí nghiệm nghiên cứu để tìm 

hiểu các kiến thức về sự biến đổi chất, HS có thể đề xuất nhiều cách khác 

nhau, GV nên chọn cách thí nghiệm, quan sát và nghiên cứu tài liệu như sau:



− GV đưa cho mỗi nhóm HS: Cốc nước nóng, cục nước đá, tấm thủy 

tinh, đèn cồn, ống nghiệm, đĩa thủy tinh, chậu thủy tinh, miếng kính, nam 

châm, đường, vôi sống, bột sắt, bột lưu huỳnh (trộn bột sắt và bột lưu huỳnh 

theo tỷ lệ 56:32 về khối lượng).

- GV yêu cầu mỗi nhóm đề xuất cách tiến hành thí nghiệm và quan sát 

hiện tượng (HS có thể tham khảo sách giáo khoa)

4.2. Tiến hành thí nghiệm

- GV lưu ý cung cấp đồ dùng thí nghiệm, yêu cầu HS nghiên cứu tiến 

hành thí nghiệm để đạt được mục đích nghiên cứu có nghĩa là tìm được câu trả lời 

cho câu hỏi. (GV không mô tả trước cách tiến hành thí nghiệm cho HS làm theo).

- GV lưu ý HS quan sát (trạng thái của các chất, có tan trong nước 

không, dung dịch trong suốt hay vẩn đục, dùng nam châm để thử tính chất của sắt).

- Khi HS tiến hành thí nghiệm GV bao quát lớp, đi tới các nhóm để 

hướng dẫn thêm, điều chỉnh các sai lầm, giúp đỡ HS (nếu cần thiết). 

- GV nên nhắc nhở động viên HS làm thí nghiệm độc lập, không nên 

làm theo ý tưởng của nhóm khác. Nếu HS copy ý tưởng của nhóm khác mà chưa 

đúng GV nên động viên HS lần sau phải chủ động và tự tin vào khả năng của mình 

vì hiểu biết của các nhóm khác cũng chưa chắc đã chính xác

CHÚ Ý: 

− Trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, GV yêu cầu HS viết dự 

đoán vào vở thực hành  theo các mục: Câu hỏi, dự đoán, cách tiến hành thí 

nghiệm, hiện tượng quan sát được, kết luận rút ra.

− HS tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu theo nhóm để tìm câu 

trả lời và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở thực hành .

5. Kết luận, kiến thức mới:

− GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả sau khi đã tiến hành 

thí 

nghiệm và nghiên cứu tài liệu. 



Khi HS tiến hành thí nghiệm xong, GV yêu cầu các nhóm thảo luận 

(GV nên chọn các nhóm có nhiều sai lầm nên trình bày trước để các nhóm 

khác bổ sung và hoàn thiện). 

− GV hướng dẫn cho HS so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình 

ở phần 2 để khắc sâu kiến thức.

- Khi thảo luận GV cố gắng hướng cho HS dẫn đến kiến thức trọng tâm 

của bài và đi tới kết luận về hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học, phân biệt và 

dấu hiệu để nhận biết

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 3: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Kiến thức

Sau khi học xong học sinh có thể trình bày được:

- Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. 
- Để xảy ra phản ứng hoá học, các chất ban đầu phải tiếp xúc với nhau, hoặc cần thêm 

nhiệt độ cao, áp suất cao hoặc chất xúc tác.

- Dựa vào một số dấu hiệu quan sát được (thay đổi màu sắc, tạo kết tủa, khí thoát ra...) để 

nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra.

Kĩ năng

- Quan sát thí nghiệm, hình vẽ hoặc hình ảnh cụ thể, rút ra được nhận 

xét về phản ứng hoá học, điều kiện và dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá 

học xảy ra.

- Viết được phương trình hoá học bằng chữ để biểu diễn phản ứng hoá 

học.

- Xác định được chất phản ứng (chất tham gia) và sản phẩm (chất tạo 

thành).

B. PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp bàn tay nặn bột

C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG



- Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm cho các nhóm: Cốc thủy tinh, đèn 

cồn, ống nghiệm, kẽm kim loại, axit clohiđric, cục vôi sống nhỏ, nước, thanh 

củi, que đóm. 

- Bút dạ, giấy khổ to.

D. NỘI DUNG

I. Định nghĩa

II. Diễn biến của phản ứng hóa học

III. Khi nào phản ứng hóa học xảy ra - Làm thế nào để biết có 

phản ứng hóa học xảy ra

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề

GV nêu lại tình huống đã được giải quyết ở bài trước: Khi trộn bột sắt 

với bột lưu huỳnh chưa thấy có sự biến đổi (chưa xảy ra phản ứng). Đun nóng 

mạnh hỗn hợp (hỗn hợp tự nóng sáng lên và chuyển dần thành chất rắn màu 

xám, xảy ra phản ứng hóa học). GV đặt câu hỏi 

− Theo em khi nào phản ứng hóa học xảy ra? Dựa vào đâu để biết có 

phản ứng hóa học xảy ra

2. Quan niệm ban đầu của HS:

GV yêu cầu HS mô tả bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình vào 

vở thực hành  về phản ứng hóa học và dấu hiệu của phản ứng hóa học.

− GV: yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên (GV 

cho HS làm việc theo nhóm)

− HS: có thể nêu ra các ý kiến khác nhau: 

+ Các phản ứng chỉ xảy ra khi có nhiệt độ.

+ Các phản ứng chỉ xảy ra khi có chất xúc tác.

+ Các phản ứng chỉ xảy ra khi ở dạng bột.

+ Các phản ứng chỉ xảy ra khi có một điều kiện nào đấy...

3. Đề xuất các câu hỏi:



Từ những ý kiến ban đầu của HS do các nhóm  đề xuất, GV tập hợp 

thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau 

và khác nhau của các ý kiến trên, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi liên 

quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về chất tinh khiết và hỗn hợp.

− HS: Dưới sự hướng dẫn của GV, có thể nêu ra các câu hỏi liên quan 

như: 

+ Phản ứng hóa học có thể xảy ra ngay ở nhiệt độ thường không? 

+ Trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày có xảy ra phản ứng hóa học 

không? Đó là những phản ứng nào

+ Tại sao quả chuối xanh lại có vị chát (dùng để chế biến món ăn) để 

vài ngày chuối chín lại có vị ngọt?

+ Tại sao khi làm rượu nếp thường phải trộn cơm nếp với men...

− GV: tập hợp các câu hỏi của các nhóm (chỉnh sửa và nhóm các câu 

hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu về khi nào phản ứng hóa học xảy ra và dấu 

hiệu để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra).

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm

GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí nghiệm nghiên cứu để tìm 

hiểu các kiến thức về khi nào phản ứng hóa học xảy ra và dấu hiệu để nhận 

biết có phản ứng hóa học xảy ra, HS có thể đề xuất nhiều cách khác nhau, 

GV nên chọn cách thí nghiệm, quan sát và nghiên cứu tài liệu như sau:

− GV đưa cho mỗi nhóm HS các chất: Kẽm, axit clohiđric, cục vôi 

sống nhỏ, nước, thanh củi, que đóm. (tùy từng đối tượng HS mà GV có thể 

yêu cầu thêm một số thí nghiệm khác như: thổi hơi vào ống nghiệm đựng 

nước và ống nghiệm đựng nước vôi trong...)

- GV yêu cầu mỗi nhóm làm các thí nghiệm: Cho kẽm vào axit 

clohiđric, cục vôi sống nhỏ vào nước, dùng đèn cồn đốt thanh củi, que đóm. 

4.2. Tiến hành thí nghiệm



-  GV lưu ý cung cấp đồ dùng thí nghiệm, yêu cầu HS nghiên cứu tiến 

hành thí nghiệm để đạt được mục đích nghiên cứu có nghĩa là tìm được câu trả lời 

cho câu hỏi. (GV không mô tả trước cách tiến hành thí nghiệm cho HS làm theo).

- GV lưu ý HS quan sát trạng thái của chất, dung dịch trong suốt hay vẩn 

đục nắm tay vào ống nghiệm khi làm thí nghiệm vôi sống với nước, thời gian làm 

thí nghiệm).

- Khi HS tiến hành thí nghiệm GV bao quát lớp, đi tới các nhóm để 

hướng dẫn thêm, điều chỉnh các sai lầm, giúp đỡ HS (nếu cần thiết). 

- GV nên nhắc nhở động viên HS làm thí nghiệm độc lập, không copy 

làm theo ý tưởng của nhóm khác.

CHÚ Ý: 

− Trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, GV yêu cầu HS viết dự 

đoán vào vở thực hành  theo các mục: Câu hỏi, dự đoán, cách tiến hành thí 

nghiệm, hiện tượng quan sát được, kết luận rút ra.

− HS tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu theo nhóm để tìm câu 

trả lời và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở thực hành .

5. Kết luận, kiến thức mới:

− GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả sau khi đã tiến hành 

thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu. 

− GV hướng dẫn cho HS so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình 

ở phần 2 để khắc sâu kiến thức.

- Khi HS tiến hành thí nghiệm xong, GV yêu cầu các nhóm thảo luận 

(GV nên chọn các nhóm có nhiều sai lầm nên trình bày trước để các nhóm khác bổ 

sung và hoàn thiện). GV nên ghi ra một góc riêng của bảng để tổng kết về các phản 

ứng hóa học xảy ra khi nào và dấu hiệu nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra.



TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 4: 

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

   Kiến thức

Học sinh trình bày được: Trong phản ứng hoá học, tổng khối lượng của 

các chất phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm.

Kĩ năng

- Quan sát thí nghiệm cụ thể, nhận xét, rút ra được kết luận về sự bảo 

toàn khối lượng các chất  trong phản ứng hoá học. 

- Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số 

phản ứng cụ thể.

- Tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối 

lượng của các chất còn lại. 

B. PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp bàn tay nặn bột

C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG

Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm cho các nhóm: Cốc thủy tinh, cân 

đĩa, quả cân, dung dịch BaCl2, dung dịch Na2SO4, Zn, axit HCl.

Bút dạ, giấy khổ lớn.

D. NỘI DUNG

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề: 

Sử dụng cân đĩa, tiến hành thí nghiệm giữa các dung dịch bari clorua và natri 

sunfat. Quan sát sự thăng bằng của cân đĩa ở các thời điểm trước và sau phản ứng 

hóa học.

GV nêu câu hỏi 

− Theo em trong các phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất trước 

phản ứng và sau phản ứng có thay đổi không? Tại sao?

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS:



GV yêu cầu HS mô tả bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình vào 

vở thực hành  về tổng khối lượng của các chất trước và sau phản ứng.

− GV: yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên (GV 

có thể cho HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm)

− HS: có thể nêu ra các ý kiến khác nhau về tổng khối lượng của các 

chất trước và sau phản ứng có thay đổi hoặc không thay đổi …

3. Đề xuất các câu hỏi:

Từ những ý kiến ban đầu của HS do các cá nhân (các nhóm) đề xuất, 

GV tập hợp thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh 

sự giống nhau và khác nhau của các ý kiến trên, sau đó giúp các em đề xuất 

các câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về tổng khối lượng của 

các chất trước và sau phản ứng 

− HS: Dưới sự hướng dẫn của GV, có thể nêu ra các câu hỏi liên quan 

như: 

+ Các chất tham gia phản ứng, chất sản phẩm là chất nào?

+ Khi xảy ra phản ứng hóa học có sự biến đổi các chất. Vậy khối 

lượng các chất có thay đổi không? Tại sao?v.v…

− GV: tập hợp các câu hỏi của các nhóm (chỉnh sửa và nhóm các câu 

hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu về chất tham gia, chất sản phẩm, tổng khối 

lượng các chất), ví dụ:

+ Tại sao tổng khối lượng các chất trong phản ứng hóa học được bảo 

toàn?

+ Khi phản ứng hóa học xảy ra có những yếu tố nào thay đổi, yếu tố 

nào không thay đổi? v.v…

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm

GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí nghiệm nghiên cứu để tìm 

hiểu các kiến thức về tổng khối lượngcác chất trước và sau phản ứng, HS có 



thể đề xuất nhiều cách khác nhau, GV nên chọn cách thí nghiệm, quan sát và 

nghiên cứu tài liệu như sau:

GV phát cho các nhóm HS: Cốc thủy tinh, cân đĩa, quả cân, dung dịch 

BaCl2, dung dịch Na2SO4, Zn, axit HCl. (tùy từng đối tượng HS mà GV có 

thể yêu cầu thêm một số thí nghiệm khác như: thổi hơi vào ống nghiệm đựng 

nước vôi trong, dung dịch CuSO4 và dung dịch NaOH hoặc cho dung dịch 

NaOH và dung dịch phenolphtalein...)

4.2. Tiến hành thí nghiệm

- GV lưu ý cung cấp đồ dùng thí nghiệm, yêu cầu HS nghiên cứu tiến 

hành thí nghiệm để đạt được mục đích nghiên cứu có nghĩa là tìm được câu trả lời 

cho câu hỏi. (GV không mô tả trước cách tiến hành thí nghiệm cho HS làm theo).

- GV yêu cầu HS tiến hành các thí nghiệm và đi đến nhận xét: Tổng 

khối lượng các chất trong phản ứng hóa học có được bảo toàn không. Cách tính 

tổng khối lượng các chất sản phẩm, khối lượng của các chất trong phản ứng hóa 

học.

- GV lưu ý HS quan sát trạng thái của chất, vị trí thăng bằng của cân,

- Khi HS tiến hành thí nghiệm GV bao quát lớp, đi tới các nhóm để 

hướng dẫn thêm, điều chỉnh các sai lầm, giúp đỡ HS (nếu cần thiết). 

- GV nên nhắc nhở động viên HS làm thí nghiệm độc lập.

CHÚ Ý: 

− Trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, GV yêu cầu HS viết dự 

đoán vào vở thực hành  theo các mục: Câu hỏi, dự đoán, cách tiến hành thí 

nghiệm, hiện tượng quan sát được, kết luận rút ra.

− HS tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu theo nhóm để tìm câu 

trả lời và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở thực hành .

5. Kết luận, kiến thức mới:

− GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả sau khi đã tiến hành 

thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu. 



− GV hướng dẫn cho HS so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình 

ở phần 2 để khắc sâu kiến thức.

- Khi HS tiến hành thí nghiệm xong, GV yêu cầu các nhóm thảo luận 

(GV nên chọn các nhóm có nhiều sai lầm nên trình bày trước để các nhóm khác bổ 

sung và hoàn thiện). 

- Khi thảo luận GV cố gắng hướng cho HS dẫn đến kiến thức trọng tâm 

của bài và đi tới kết luận về định luật bảo toàn khối lượng và cách tính khối lượng 

của chất trong phản ứng khi đã biết khối của (n-1) chất trong phản ứng

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 5: 

TỈ KHỐI CỦA CÁC CHẤT KHÍ

A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Kiến thức

Học sinh xác định được:

- Biểu thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B và đối với không khí.

Kĩ năng 

- Tính được tỉ khối của khí A đối với khí B, tỉ khối của khí A đối với 

không khí.

B. PHƯƠNG PHÁP

Sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột

C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG

- Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm cho các nhóm: Ống nghiệm, chậu 

thủy tinh, nước, que đóm. Bình kíp điều chế khí hiđro, thí nghiệm điều chế 

khí oxi.

- Bút dạ, giấy khổ to.

D. NỘI DUNG

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề



GV cho HS dự đoán hiện tượng: Hiện tượng kinh khí cầu và quả bóng 

bay được là do đâu? Theo em người ta đã làm như thế nào để có hiện tượng 

trên và tại sao?

GV có thể sử dụng thêm một số tình huống xuất phát từ thực tiễn (tùy 

từng đối tượng HS)

2. Quan điểm ban đầu của HS:

GV yêu cầu HS mô tả bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình vào 

vở thực hành  về một chất nặng hay nhẹ hơn không khí.

− GV: yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên (GV 

cho HS làm việc theo nhóm)

− HS: có thể nêu ra các ý kiến khác nhau về chất A nặng hay nhẹ hơn 

chất B, một chất nặng hay nhẹ hơn không khí.

3. Đề xuất các câu hỏi:

Từ những ý kiến ban đầu của HS do các nhóm đề xuất, GV tập hợp 

thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau 

và khác nhau của các ý kiến trên, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi liên 

quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về tỉ khối của chất khí.

− HS: Dưới sự hướng dẫn của GV, có thể nêu ra các câu hỏi liên quan 

như: 

+ Trong khinh khí cầu đã nạp khí gì? 

+ Người ta đã bơm vào quả bóng bay khí gì? Quả bóng bay lên cao có 

phải do khí đó nhẹ hơn không khí không?... 

− GV: tập hợp các câu hỏi của các nhóm (chỉnh sửa và nhóm các câu 

hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu về tỉ khối của chất khí). Ví dụ như:

+ Làm thế  nào để biết chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí kia và 

nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần?

+ Làm thế nào để biết chất khí này nặng hay nhẹ hơn không khí và 

nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần?...



4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm

GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí nghiệm nghiên cứu để tìm 

hiểu các kiến thức về tỉ khối của chất khí, HS có thể đề xuất nhiều cách khác 

nhau, GV nên chọn cách thí nghiệm, quan sát và nghiên cứu tài liệu như sau:

− GV đưa cho mỗi nhóm HS: Ống nghiệm đựng đầy nước và có nút 

đậy, chậu thủy tinh, nước, que đóm, quả bóng bay chưa bơm khí (GV có thể 

gợi ý thêm kiến thức nếu HS chưa biết. Ví dụ: tàn que đóm còn đỏ sẽ bốc 

cháy khi gặp luồng khí oxi...). 

GV yêu cầu mỗi nhóm đề xuất cách tiến hành thí nghiệm và quan sát 

hiện tượng (HS có thể tham khảo sách giáo khoa)

4.2. Tiến hành thí nghiệm

- GV lưu ý cung cấp đồ dùng thí nghiệm, yêu cầu HS nghiên cứu tiến 

hành thí nghiệm để đạt được mục đích nghiên cứu có nghĩa là tìm được câu trả lời 

cho câu hỏi. (GV không mô tả trước cách tiến hành thí nghiệm cho HS làm theo).

- GV lưu ý HS quan sát (khí nào đẩy được nước, khí nào đẩy được 

không khí, thử tính chất của khí...). Nếu quan sát hiện tượng chưa rõ HS có thể làm 

lại thí nghiệm đến khi thu được kết quả rõ ràng.

- Khi HS tiến hành thí nghiệm GV bao quát lớp, đi tới các nhóm để 

hướng dẫn thêm, điều chỉnh các sai lầm, giúp đỡ HS (nếu cần thiết). 

- GV yêu cầu HS đề xuất cách xác định (đơn giản) để biết một khí nặng 

hay nhẹ hơn khí kia bao nhiêu lần không cần thông qua thí nghiệm.

- GV nên nhắc nhở động viên HS làm thí nghiệm độc lập, không nên 

làm theo ý tưởng của nhóm khác. Nếu HS copy ý tưởng của nhóm khác mà chưa 

đúng GV nên động viên HS lần sau phải chủ động và tự tin vào khả năng của mình 

vì hiểu biết của các nhóm khác cũng chưa chắc đã chính xác. 

CHÚ Ý: 



− Trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, GV yêu cầu HS viết dự 

đoán vào vở thực hành  theo các mục: Câu hỏi, dự đoán, cách tiến hành thí 

nghiệm, hiện tượng quan sát được, kết luận rút ra.

− HS tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu theo nhóm để tìm câu 

trả lời và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở thực hành .

5. Kết luận, kiến thức mới:

− GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả sau khi đã tiến hành 

thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu. 

Khi HS tiến hành thí nghiệm xong, GV yêu cầu các nhóm thảo luận 

(GV nên chọn các nhóm có nhiều sai lầm nên trình bày trước để các nhóm 

khác bổ sung và hoàn thiện). 

GV nên lưu lại tất cả các ý kiến (đúng) của HS về cách xác định tỉ 

khối. Sau đó chốt lại cho HS công thức đơn giản và hay dùng nhất là theo 

khối lượng mol phân tử.

− GV hướng dẫn cho HS so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình 

ở phần 2 để khắc sâu kiến thức.

- Khi thảo luận GV cố gắng hướng cho HS dẫn đến kiến thức trọng tâm 

của bài và đi tới kết luận về công thức tính tỉ khối của khí A so với khí B và khí A 

so với không khí.

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 6: TÍNH CHẤT CỦA OXI

A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Kiến thức

Học sinh xác định được:

- Tính chất vật lí của oxi: Trạng thái, màu sắc, mùi, tính tan trong 

nước, tỉ khối so với không khí.



- Tính chất hoá học của oxi: Oxi là phi kim hoạt động hóa học mạnh 

đặc biệt ở nhiệt độ cao: tác dụng với hầu hết kim loại (Fe, Cu...),  nhiều phi 

kim (S, P...) và hợp chất (CH4...). Hoá trị của oxi trong các hợp chất thường 

bằng II.

Kĩ năng

- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh phản ứng của oxi với Fe, S, P, C, 

rút ra được nhận xét về tính chất hoá học của oxi. 

- Viết được các PTHH.

- Tính  được thể tích khí oxi (đktc) tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.

B. PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp bàn tay nặn bột

C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG

Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm cho các nhóm: Ống nghiệm đựng đầy 

nước và có nút đậy, chậu thủy tinh, que đóm, đèn cồn, muỗng sắt, bình thủy 

tinh, bột lưu huỳnh, dây sắt, nước, mẩu than gỗ, photpho.

Bút dạ, giấy khổ lớn

D. NỘI DUNG

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề 

GV có thể trình chiếu các hình ảnh về ứng dụng của oxi như bệnh nhân thở oxi ở 

bệnh viên, thợ lặn, hàn xì oxi – axetilen, …

 GV nêu câu hỏi 

− Trong không khí có lượng lớn khí oxi. Em có nhận xét gì về màu 

sắc, mùi và tính tan của oxi trong nước? Oxi có khả năng phản ứng được với 

những chất nào?

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS:

GV yêu cầu HS mô tả bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình vào 

vở thực hành  về trạng thái, màu sắc và tính chất của oxi.

− GV: yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên (GV 

có thể cho HS làm việc theo nhóm)



− HS: có thể nêu ra các ý kiến khác nhau về trạng thái, màu sắc và tính 

chất của oxi…

3. Đề xuất các câu hỏi:

Từ nhứng ý kiến ban đầu của HS do các nhóm đề xuất, GV tập hợp 

thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau 

và khác nhau của các ý kiến trên, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi liên 

quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về trạng thái, màu sắc và tính chất của 

oxi.

− HS: Dưới sự hướng dẫn của GV, có thể nêu ra các câu hỏi liên quan 

như: 

+ Oxi có tan trong nước không?

+ Tại sao cá sống được ở dưới nước?

+ Trong tự nhiên có quá trình phản ứng nào có sự tham gia của oxi? 

v.v…

− GV: tập hợp các câu hỏi của các nhóm (chỉnh sửa và nhóm các câu 

hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu về trạng thái, màu sắc và tính chất của 

oxi…), ví dụ:

+ Tạo sao các người thợ lặn lại phải mang theo bình oxi để thở?

+ Khí oxi nặng hay nhẹ hơn không khí?

+ Tại sao thức ăn để lâu ngày lại bị ôi thiu?

+ Tại sao đồ dùng bằng sắt, bằng đồng để lâu ngày ngoài không khí lại 

bị gỉ? v.v…

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm

GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí nghiệm nghiên cứu để tìm 

hiểu các kiến thức về trạng thái, màu sắc và tính chất của oxi, HS có thể đề 

xuất nhiều cách khác nhau, GV nên chọn cách thí nghiệm, quan sát và nghiên 

cứu tài liệu như sau



− GV đưa cho mỗi nhóm HS: Ống nghiệm đựng đầy nước và có nút 

đậy, chậu thủy tinh, nước, que đóm, đèn cồn, muỗng sắt, bình thủy tinh, bột 

lưu huỳnh, dây sắt, mẩu than gỗ, photpho, dung dịch nước vôi trong. 

GV yêu cầu mỗi nhóm đề xuất cách tiến hành thí nghiệm và quan sát 

hiện tượng (HS có thể nghiên cứu sách giáo khoa)

4.2. Tiến hành thí nghiệm

- GV lưu ý cung cấp đồ dùng thí nghiệm, yêu cầu HS nghiên cứu tiến 

hành thí nghiệm để đạt được mục đích nghiên cứu có nghĩa là tìm được câu trả lời 

cho câu hỏi. (GV không mô tả trước cách tiến hành thí nghiệm cho HS làm theo).

- GV lưu ý HS quan sát (màu sắc, mùi vị, trạng thái, tính tan trong nước 

của khí oxi, màu của ngọn lửa, điều kiện để phản ứng dễ xảy ra, vai trò của cát 

trong thí nghiệm...). Nếu quan sát hiện tượng chưa rõ HS có thể làm lại thí nghiệm 

đến khi thu được kết quả rõ ràng.

- Khi HS tiến hành thí nghiệm GV bao quát lớp, đi tới các nhóm để 

hướng dẫn thêm, điều chỉnh các sai lầm, giúp đỡ HS (nếu cần thiết). 

- GV yêu cầu HS dự đoán sản phẩm của các phản ứng, viết phương trình 

phản ứng.

- GV nên nhắc nhở động viên HS làm thí nghiệm độc lập, không nên 

làm theo ý tưởng của nhóm khác. 

CHÚ Ý: 

− Trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, GV yêu cầu HS viết dự 

đoán vào vở thực hành  theo các mục: Câu hỏi, dự đoán, cách tiến hành thí 

nghiệm, hiện tượng quan sát được, dự đoán sản phẩm và viết phương trình 

phản ứng.

− HS tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu theo nhóm để tìm câu 

trả lời và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở thực hành .

5. Kết luận, kiến thức mới:



− GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả sau khi đã tiến hành 

thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu. 

Khi HS tiến hành thí nghiệm xong, GV yêu cầu các nhóm thảo luận 

(GV nên chọn các nhóm có nhiều sai lầm nên trình bày trước để các nhóm 

khác bổ sung và hoàn thiện). Với các nhóm làm thí nghiệm chưa thành công 

GV yêu cầu theo dõi bài trình bày của nhóm khác để tìm ra nguyên nhân 

cũng như tìm ra các thao tác cũng như thủ thuật để thí nghiệm thành công

− GV hướng dẫn cho HS so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình 

ở phần 2 để khắc sâu kiến thức.

- Khi thảo luận GV cố gắng hướng cho HS dẫn đến kiến thức trọng tâm 

của bài và đi tới kết luận về tính chất hóa học của oxi

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 7: 

ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI- PHẢN ỨNG PHÂN HỦY

A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Kiến thức

Học sinh nêu được:

- Phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm (hai cách thu khí 

oxi).

- Khái niệm phản ứng phân huỷ .

Kĩ năng

- Nhận biết được một số phản ứng cụ thể thuộc loại phản ứng phân hủy 

hay phản ứng hóa hợp.

- Viết được các PTHH điều chế khí oxi từ KMnO4 và từ KClO3.

- Tính thể tích khí oxi điều chế được (ở đktc) trong phòng thí nghiệm 

B. PHƯƠNG PHÁP

Sử dụng Phương pháp bàn tay nặn bột.

C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG



Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm cho các nhóm: Ống nghiệm đựng đầy 

nước và có nút đậy, chậu thủy tinh, que đóm, đèn cồn, muỗng sắt, bình thủy 

tinh, bông, kẹp gỗ, ống dẫn khí, thuốc tím, MnO2, KClO3, NaNO3, Na2SO4.

Bút dạ, giấy khổ lớn.

D. NỘI DUNG

I. Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm

1. Tình huống xuất phát: GV nêu câu hỏi 

− Khoảng 1/5 thể tích không khí chứa khí oxi. Theo các em, trong 

phòng thí nghiệm có thể thu khí oxi nguyên chất không? Có thể điều chế khí 

oxi từ những chất nào và bằng cách nào? Tại sao?

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS:

GV yêu cầu HS mô tả  bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình vào 

vở thực hành  về tổng khối lượng của các chất trước và sau phản ứng.

− GV: yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên (GV 

có thể cho HS làm việc theo nhóm)

− HS: có thể nêu ra các ý kiến khác nhau về cách điều chế khí oxi 

trong phòng thí nghiệm…

3. Đề xuất các câu hỏi:

Từ những ý kiến ban đầu của HS do các nhóm đề xuất, GV tập hợp 

thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau 

và khác nhau của các ý kiến trên, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi liên 

quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về cách điều chế khí oxi trong phòng thí 

nghiệm

− HS: Dưới sự hướng dẫn của GV, có thể nêu ra các câu hỏi liên quan 

như: 

+ Có thể điều chế khí oxi từ không khí hay không và điều chế oxi bằng 

cách nào?

+ Tại sao loài người hít thở khí oxi không mãi mà không bị hết ?v.v…



− GV: tập hợp các câu hỏi của các nhóm (chỉnh sửa và nhóm các câu 

hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu về cách điều chế khí oxi trong phòng thí 

nghiệm), ví dụ:

+ Có thể điều chế oxi từ những chất nào? Điều chế bằng cách nào?

+ Có phải các chất chứa oxi đều dùng để điều chế khí oxi trong phòng 

thí nghiệm được không?

+ Liệu các quá trình đốt cháy của nhiên liệu có sự tham gia của khí oxi 

không?  v.v…

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm

GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí nghiệm nghiên cứu để tìm 

hiểu các kiến thức về cách điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, HS có 

thể đề xuất nhiều cách khác nhau, GV nên chọn cách thí nghiệm, quan sát và 

nghiên cứu tài liệu như sau:

GV phát cho các nhóm HS: Ống nghiệm đựng đầy nước và có nút đậy, 

chậu thủy tinh, que đóm, đèn cồn, muỗng sắt, bình thủy tinh, kẹp gỗ, ống dẫn 

khí, bông, thuốc tím, MnO2, KClO3, NaNO3, Na2SO4. GV đề nghị HS thảo 

luận theo nhóm, đề xuất các phương án thí nghiệm để điều chế oxi.

4.2. Tiến hành thí nghiệm

- GV lưu ý cung cấp đồ dùng thí nghiệm, yêu cầu HS nghiên cứu tiến 

hành thí nghiệm để đạt được mục đích nghiên cứu có nghĩa là tìm được câu trả lời 

cho câu hỏi. (GV không mô tả trước cách tiến hành thí nghiệm cho HS làm theo).

- GV yêu cầu HS tiến hành các thí nghiệm và đi đến nhận xét: Có thể 

điều chế khí oxi bằng cách nào, từ những loại chất nào. Các cách thu khí oxi và giải 

thích tại sao?

- GV lưu ý HS quan sát màu của ngọn lửa...

- Khi HS tiến hành thí nghiệm GV bao quát lớp, đi tới các nhóm để 

hướng dẫn thêm, điều chỉnh các sai lầm, giúp đỡ HS (nếu cần thiết). 



- GV nên nhắc nhở động viên HS làm thí nghiệm độc lập.

CHÚ Ý: 

− Trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, GV yêu cầu HS viết dự 

đoán vào vở thực hành  theo các mục: Câu hỏi, dự đoán, cách tiến hành thí 

nghiệm, hiện tượng quan sát được, kết luận rút ra.

− HS tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu theo nhóm để tìm câu 

trả lời và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở thực hành .

5. Kết luận, kiến thức mới:

− GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả sau khi đã tiến hành 

thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu. 

− GV hướng dẫn cho HS so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình 

ở phần 2 để khắc sâu kiến thức.

- Khi HS tiến hành thí nghiệm xong, GV yêu cầu các nhóm thảo luận 

(GV nên chọn các nhóm có nhiều sai lầm nên trình bày trước để các nhóm khác bổ 

sung và hoàn thiện). 

- Khi thảo luận GV cố gắng hướng cho HS dẫn đến kiến thức trọng tâm 

của bài và đi tới kết luận về cách điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm và cách 

thu khí.

II. Phản ứng phân hủy

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề 

 − GV treo tranh, ảnh hoặc chiếu một đoạn clip video về lò nung sản 

xuất vôi. Yêu cầu HS quan sát.

GV nêu câu hỏi 

− Phản ứng điều chế khí oxi từ KClO3 và phản ứng oxi kết hợp với Fe, 

S …có điểm gì khác nhau? Tại sao?

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS:



GV yêu cầu HS ghi những nhận xét và những hiểu biết ban đầu của 

mình vào vở thực hành  về sự so sánh số chất trước và sau phản ứng trong 

các ví dụ sau:

Phản ứng hóa học Số chất
phản 

ứng

Số chất
Sản 

phẩm

1         S   +    O2    SO2

2       2KClO3  2KCl + 3O2↑

3
 ?

4 ? 

− GV: yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên (GV 

có thể cho HS làm việc theo nhóm)

− HS: có thể nêu ra các ý kiến khác nhau về cách so sánh số chất phản 

ứng và số chất sản phẩm…

3. Đề xuất các câu hỏi:

Từ những ý kiến ban đầu của HS do các nhóm đề xuất, GV tập hợp 

thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau 

và khác nhau của các ý kiến trên, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi liên 

quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về những phản ứng tương tự với phản 

ứng điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm

− HS: Dưới sự hướng dẫn của GV, có thể nêu ra các câu hỏi liên quan 

như: 

+ Phản ứng (1) và (2) có điểm gì khác nhau về số chất phản ứng và số 

chất sản phẩm?

+ Trong số các chất KMnO4, Fe3O4, P2O5, CaCO3 thì chất nào có phản 

ứng giống (1)? giống (2) v.v…



+ Các phản ứng (1), (2) thuộc loại phản ứng gì?

+ Nếu các phản ứng giống (1) thuộc loại phản ứng hóa hợp, thì các 

phản ứng giống (2) thuộc loại phản ứng gọi là gì?...

− GV: tập hợp các câu hỏi của các nhóm (chỉnh sửa và nhóm các câu 

hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu về sự phân loại phản ứng hóa học), ví dụ:

+ Phản ứng hóa hợp là gì? Lấy ví dụ minh họa?

+ Phản ứng nhiệt phân KClO3, KMnO4, CaCO3 thuộc loại phản ứng gì? + + Viết 

sơ đồ dạng tổng quát cho những phản ứng giống (1)? giống (2)?

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm

GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí nghiệm nghiên cứu để tìm 

hiểu các kiến thức về phản ứng phân hủy, HS có thể đề xuất nhiều cách khác 

nhau, GV nên chọn cách thí nghiệm, quan sát và nghiên cứu tài liệu như sau:

GV phát cho các nhóm HS: Ống nghiệm và có nút đậy cắm ống vuốt 

thủy tinh, đèn cồn, kẹp gỗ, que đóm, ống dẫn khí, bông, thuốc tím, MnO2, 

KClO3, Cu(OH)2. GV đề nghị HS thảo luận theo nhóm, đề xuất các phương 

án thí nghiệm để điều chế oxi.

4.2. Tiến hành thí nghiệm

- GV lưu ý cung cấp đồ dùng thí nghiệm, yêu cầu HS nghiên cứu tiến 

hành thí nghiệm để đạt được mục đích nghiên cứu có nghĩa là tìm được câu trả lời 

cho câu hỏi. (GV không mô tả trước cách tiến hành thí nghiệm cho HS làm theo).

- GV yêu cầu HS tiến hành các thí nghiệm và đi đến nhận xét: phản 

ứng phân hủy có số chất phản ứng và số chất sản phẩm như thế nào? Có điểm gì 

khác với phản ứng hóa hợp? giải thích tại sao?

- GV lưu ý HS quan sát màu của Cu(OH)2, quan sát sản phẩm khí tạo 

ra và thử sản phẩm đó bằng que đóm.

- Khi HS tiến hành thí nghiệm GV bao quát lớp, đi tới các nhóm để 

hướng dẫn thêm, điều chỉnh các sai lầm, giúp đỡ HS (nếu cần thiết). 



- GV nên nhắc nhở động viên HS làm thí nghiệm độc lập.

CHÚ Ý: 

− Trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, GV yêu cầu HS viết dự 

đoán vào vở thực hành  theo các mục: Câu hỏi, dự đoán, cách tiến hành thí 

nghiệm, hiện tượng quan sát được, kết luận rút ra.

− HS tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu theo nhóm để tìm câu 

trả lời và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở thực hành .

5. Kết luận, kiến thức mới:

− GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả sau khi đã tiến hành 

thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu. 

− GV hướng dẫn cho HS so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình 

ở phần 2 để khắc sâu kiến thức.

- Khi HS tiến hành thí nghiệm xong, GV yêu cầu các nhóm thảo luận 

(GV nên chọn các nhóm có nhiều sai lầm nên trình bày trước để các nhóm khác bổ 

sung và hoàn thiện). 

- Khi thảo luận GV cố gắng hướng cho HS dẫn đến kiến thức trọng tâm 

của bài và đi tới kết luận về cách điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm và cách 

thu khí.

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 8: KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY

A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Kiến thức

Xác định được: 

+ Thành phần của không khí theo thể tích và khối lượng.

+ Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và không phát sáng. 

+ Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng. 



+ Các điều kiện phát sinh và dập tắt sự cháy, cách phòng cháy và dập 

tắt đám cháy trong tình huống cụ thể, biết cách làm cho sự cháy có lợi xảy ra 

một cách hiệu quả. 

+ Sự ô nhiễm không khí và cách bảo vệ không khí khỏi bị ô nhiễm. 

Kĩ năng

 +  Hiểu cách tiến hành thí nghiệm xác định thành phần thể tích của không 

khí 

+  Phân biệt được sự oxi hóa chậm và sự cháy trong một số hiện tượng của 

đời sống và sản xuất.  

+ Biết việc cần làm khi xảy ra sự cháy. 

B. PHƯƠNG PHÁP

Sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột.

C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG

Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm cho các nhóm: ống nghiệm, ống 

đong thủy tinh có vạch chia độ, chậu thủy tinh, đĩa thủy tinh, nến, diêm, nước 

vôi trong, ống dẫn thủy tinh gấp khúc.

D. NỘI DUNG

I. Thành phần không khí:

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề 

 GV nêu câu hỏi 

− Theo em không khí gồm những thành phần nào?

− GV treo tranh, ảnh hoặc chiếu một đoạn clip video về không khí bị ô 

nhiễm



      

        

       

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS:

GV yêu cầu HS mô tả  bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình vào 

vở thực hành  về những thành phần của không khí.



− GV: yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên (GV 

có thể cho HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm)

− HS: có thể nêu ra các ý kiến khác nhau về các thành phần của không 

khí như: không khí có oxi, nitơ, nhiều bụi bẩn, nhiều mùi khác nhau…

3. Đề xuất các câu hỏi:

Từ nhứng ý kiến ban đầu của HS do các cá nhân (các nhóm) đề xuất, 

GV tập hợp thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh 

sự giống nhau và khác nhau của các ý kiến trên, sau đó giúp các em đề xuất 

các câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về các thành phần của 

không khí.

− HS: Dưới sự hướng dẫn của GV, có thể nêu ra các câu hỏi liên quan 

như: 

+ Không khí có những thành phần nào?

+ Có phải trong không khí có oxi và nitơ không?

+ Ngoài oxi, nitơ không khí còn có những thành phần nào khác?

+ Trong không khí có bụi không? v.v…

− GV: tập hợp các câu hỏi của các nhóm (chỉnh sửa và nhóm các câu 

hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu về thành phần của không khí), ví dụ:

+ Trong không khí có oxi và nitơ không?

+ Trong không khí có khí cacbonic không?

+ Trong không khí có bụi không?

+ Trong không khí có khí độc và vi khuẩn không? v.v…

+ Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra những tác hại gì? Phải làm gì để 

bảo vệ không khí trong lành?

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm

GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí nghiệm nghiên cứu để tìm 

hiểu các kiến thức về thành phần của không khí, HS có thể đề xuất nhiều cách 



khác nhau, GV nên chọn cách thí nghiệm, quan sát và nghiên cứu tài liệu như 

sau:

4.2. Tiến hành thí nghiệm

− Với nội dung tìm hiểu không khí có oxi duy trì sự cháy và nitơ không 

duy trì sự cháy, GV sử dụng phương pháp thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu:

+ Thí nghiệm: đốt cháy một cây nến được gắn vào đĩa thủy tinh, rót 

nước vào đĩa, lấy một ống đong có vạch chia độ úp lên cây nến đang cháy 

(lưu ý GV cung cấp đồ dùng thí nghiệm, yêu cầu HS nghiên cứu tiến hành 

thí nghiệm để đạt được mục đích nghiên cứu có nghĩa là tìm được câu trả lời 

cho câu hỏi. GV không mô tả trước cách tiến hành thí nghiệm cho HS làm 

theo. Nếu mô tả cách tiến hành cho các nhóm làm đồng loạt như nhau thì thí 

nghiệm sử dụng trong trường hợp này không phải là phương pháp BTNB).

+ Khi HS tiến hành thí nghiệm xong, GV yêu cầu HS quan sát hiện 

tượng xảy ra (HS sẽ thấy sau khi nến tắt, nước lại dâng vào trong cốc, chứng 

tỏ sự cháy đã làm mất đi một phần không khí trong ống đong và nước tràn 

vào ống đong chiếm chỗ phần không khí bị mất đi. Do nến tắt nên phần 

không khí còn lại không duy trì sự cháy). GV chỉ cho HS thấy phần nước đã 

chiếm trong ống đong ở vị trí vạch chia độ như thế nào để HS tìm hiểu thêm 

tỉ lệ thể tích giữa khí oxi và khí nitơ trong không khí.

+ GV cho HS tiếp tục nghiên cứu tài liệu (trang 95 – 96 SGK hóa học 

8) để biết kết luận.

− Với nội dung tìm hiểu không khí có khí cacbonic, GV sử dụng 

phương pháp thí nghiệm với nước vôi trong kết hợp với tài liệu nghiên cứu. 

+ Thí nghiệm: GV tổ chức cho HS thổi hơi thở qua ống dẫn thủy tinh 

vào ống nghiệm có chứa nước vôi trong, yêu cầu HS quan sát và giải thích vì 

sao nước vôi không còn trong nữa (để giúp HS hiểu rõ và giải thích được GV 

hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu)



− Với nội dung tìm hiểu không khí có hơi nước, GV sử dụng phương 

pháp thí nghiệm kết hợp với tài liệu nghiên cứu. 

+ Thí nghiệm: GV tổ chức cho HS quan sát bên ngoài thành ống 

nghiệm chứa nước lạnh để thấy trong không khí có hơi nước đã ngưng thành 

những giọt nước. 

− Với nội dung tìm hiểu không khí có bụi, GV sử dụng phương pháp 

quan sát thực tế, cho HS thảo luận để tìm câu trả lời. Phương án gợi ý:
+ GV hướng dẫn cho HS quan sát thấy bụi trong không khí bằng cách 

che tối phòng học và để một khe nhỏ cho tia nắng lọt vào phòng (nếu không 
có nắng GV có thể sử dụng bóng đèn sợi đốt), khi đó HS sẽ thấy các hạt bụi 
bay lơ lửng trong không khí.

− Với nội dung tìm hiểu không khí có khí độc và vi khuẩn, GV sử dụng 

phương pháp quan sát hình ảnh hoặc clip video, cho HS thảo luận để tìm câu 
trả lời. Phương án gợi ý:

   

CHÚ Ý: 



− Trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, GV yêu cầu HS viết dự 

đoán vào vở thực hành  theo các mục: Câu hỏi, Dự đoán, Cách tiến hành thí 
nghiệm, hiện tượng quan sát được, kết luận rút ra.

− HS tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu theo nhóm để tìm câu 

trả lời và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở thực hành .
5. Kết luận, kiến thức mới:

− GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả sau khi đã tiến hành 

thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu. 

− GV hướng dẫn cho HS so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình 

ở phần 2 để khắc sâu kiến thức.
II. Sự cháy: 

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề 

 GV nêu câu hỏi 

− GV treo tranh, ảnh hoặc chiếu một đoạn clip video về sự cháy trong 

không khí và sự cháy trong oxi, về quá trình dập tắt một đám cháy, về bình 

chữa cháy…

   



    

  

              

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS:

GV yêu cầu HS mô tả  bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình vào 

vở thực hành  về sự cháy và biện pháp dập tắt đám cháy.

− GV: yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên (GV 

có thể cho HS làm việc theo nhóm)

− HS: có thể nêu ra các ý kiến khác nhau về sự cháy, biện pháp dập tắt 

đám cháy và đề phòng hỏa hoạn…
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3. Đề xuất các câu hỏi:

Từ những ý kiến ban đầu của HS do các nhóm đề xuất, GV tập hợp 

thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau 

và khác nhau của các ý kiến trên, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi liên 

quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về sự cháy và biện pháp dập tắt đám 

cháy.

− HS: Dưới sự hướng dẫn của GV, có thể nêu ra các câu hỏi liên quan 

như: 

+ Sự cháy trong oxi và sự cháy trong không khí có khác nhau không? 

Tại sao?

+ Những điều kiện cần thiết để một vật có thể cháy và tiếp tục cháy 

được là gì? Suy ra một số biện pháp đề phòng hỏa hoạn.

+ Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta có dùng nước 

không? Vì sao? Nếu không dùng nước thì làm thế nào?

+ Liệu các quá trình đốt cháy của nhiên liệu có sự tham gia của khí oxi 

không?  v.v…

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm

GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí nghiệm nghiên cứu để tìm 

hiểu các kiến thức về sự cháy và biện pháp dập tắt đám cháy, HS có thể đề 

xuất nhiều cách khác nhau, GV nên chọn cách thí nghiệm, quan sát và nghiên 

cứu tài liệu như sau:

GV phát cho các nhóm HS: Ống nghiệm có nút đậy, chậu thủy tinh, 

que đóm, đèn cồn, muỗng sắt, bình thủy tinh, kẹp gỗ, ống dẫn khí, bông, 

thuốc tím, MnO2, KClO3, S, Fe, C... GV đề nghị HS thảo luận theo nhóm, đề 

xuất các phương án thí nghiệm đốt cháy than, lưu huỳnh, dây sắt....

4.2. Tiến hành thí nghiệm



- GV lưu ý cung cấp đồ dùng thí nghiệm, yêu cầu HS nghiên cứu tiến 

hành thí nghiệm để đạt được mục đích nghiên cứu có nghĩa là tìm được câu trả lời 

cho câu hỏi. (GV không mô tả trước cách tiến hành thí nghiệm cho HS làm theo).

GV yêu cầu HS tiến hành các thí nghiệm và đi đến nhận xét: Những 

điều kiện cần thiết để một vật có thể cháy và tiếp tục cháy được, Muốn dập 

tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta làm thế nào? Một số biện pháp đề 

phòng hỏa hoạn…

- GV lưu ý HS quan sát ngọn lửa và cách dập tắt ngọn lửa...

- Khi HS tiến hành thí nghiệm GV bao quát lớp, đi tới các nhóm để 

hướng dẫn thêm, điều chỉnh các sai lầm, giúp đỡ HS (nếu cần thiết). 

- GV nên nhắc nhở động viên HS làm thí nghiệm độc lập.

CHÚ Ý: 

− Trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, GV yêu cầu HS viết dự 

đoán vào vở thực hành  theo các mục: Câu hỏi, dự đoán, cách tiến hành thí 

nghiệm, hiện tượng quan sát được, kết luận rút ra.

− HS tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu theo nhóm để tìm câu 

trả lời và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở thực hành .

− GV có thể mở rộng sự tìm hiểu cấu trúc của bình chữa cháy chứa 

CO2.

5. Kết luận, kiến thức mới:

− GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả sau khi đã tiến hành 

thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu. 

− GV hướng dẫn cho HS so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình 

ở phần 2 để khắc sâu kiến thức.

- Khi HS tiến hành thí nghiệm xong, GV yêu cầu các nhóm thảo luận 

(GV nên chọn các nhóm có nhiều sai lầm nên trình bày trước để các nhóm khác bổ 

sung và hoàn thiện). 



- Khi thảo luận GV cố gắng hướng cho HS dẫn đến kiến thức trọng tâm 

của bài và đi tới kết luận về: Những điều kiện cần thiết để một vật có thể cháy và 

tiếp tục cháy được, Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta làm thế nào? 

Một số biện pháp đề phòng hỏa hoạn….



TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 9: 

ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO- PHẢN ỨNG THẾ

A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Kiến thức

Học sinh nêu được:

- Phương pháp điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm, cách thu khí 

hiđro bằng cách đẩy nước và đẩy không khí.

- Phản ứng thế là phản ứng ứng trong đó nguyên tử đơn chất thay thế 

nguyên tử của nguyên tố khác trong phân tử hợp chất.

Kĩ năng

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh... rút ra được nhận xét về phương pháp 

điều chế và cách thu khí hiđro.

- Viết được các PTHH điều chế khí hiđro từ kim loại (Zn, Fe) và dung 

dịch axit ( HCl, H2SO4 loãng).

- Nhận biết phản ứng thế trong các PTHH cụ thể.

- Tính được thể tích khí hiđro điều chế được ở đktc.

B. PHƯƠNG PHÁP

Sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột.

C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG

Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm cho các nhóm: GV phát cho các 

nhóm HS: Ống nghiệm có nhánh, ống hút nhỏ giọt, ống nghiệm, chén sứ, 

nước xà phòng, chậu thủy tinh, que đóm, kẹp gỗ, ống dẫn khí, bông, Zn, HCl.

Bút dạ, giấy khổ lớn.

D. NỘI DUNG

I. Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề 



Trình chiếu hình ảnh khinh khí cầu, các ứng dụng của khinh khí cầu trong xây 

dựng, giao thông vận tải, trong du lịch, trong dự báo thời tiết, trong an ninh quốc 

phòng, …

GV nêu câu hỏi 

− Theo các em, vì sao cần điều chế hiđro? có thể điều chế khí hiđro từ 

những chất nào và bằng cách nào? Tại sao? Có thể thu khí hiđro giống như 

khí oxi được không?

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS:

GV yêu cầu HS mô tả  bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình vào 

vở thực hành  về tổng khối lượng của các chất trước và sau phản ứng.

− GV: yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên (GV 

có thể cho HS làm việc theo nhóm)

− HS: có thể nêu ra các ý kiến khác nhau về cách điều chế và cách thu 

khí hiđro trong phòng thí nghiệm…

3. Đề xuất các câu hỏi:

Từ những ý kiến ban đầu của HS do các nhóm đề xuất, GV tập hợp 

thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau 

và khác nhau của các ý kiến trên, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi liên 

quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về cách điều chế và thu khí hiđro trong 

phòng thí nghiệm

− HS: Dưới sự hướng dẫn của GV, có thể nêu ra các câu hỏi liên quan 

như: 

+ Có thể điều chế khí hiđro như điều chế khí oxi được không?

+ Khí hiđro có tính chất gì giống và khác với khí oxi?

+ Có thể thu khí hiđro như thu khí oxi được không?v.v…

− GV: tập hợp các câu hỏi của các nhóm (chỉnh sửa và nhóm các câu 

hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu về cách điều chế và cách thu khí hiđro 

trong phòng thí nghiệm), ví dụ:



+ Khí hiđro có duy trì sự cháy không?

+ Đốt khí hiđro có cháy không, nếu cháy thì màu của ngọn lửa như thế 

nào?

+ Khí hiđro nặng hay nhẹ hơn không khí, khí hiđro có tan trong nước 

không?  v.v…

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm

GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí nghiệm nghiên cứu để tìm 

hiểu các kiến thức về cách điều chế và thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm, 

HS có thể đề xuất nhiều cách khác nhau, GV nên chọn cách thí nghiệm, quan 

sát và nghiên cứu tài liệu như sau:

GV phát cho các nhóm HS: Ống nghiệm có nhánh, ống hút nhỏ giọt, 

ống nghiệm, chén sứ, nước xà phòng, chậu thủy tinh, que đóm, kẹp gỗ, ống 

dẫn khí, bông, Zn, HCl.

4.2. Tiến hành thí nghiệm

-  GV lưu ý cung cấp đồ dùng thí nghiệm, yêu cầu HS nghiên cứu 

tiến hành thí nghiệm để đạt được mục đích nghiên cứu có nghĩa là tìm được câu 

trả lời cho câu hỏi. (GV không mô tả trước cách tiến hành thí nghiệm cho HS làm 

theo).

- GV yêu cầu HS tiến hành các thí nghiệm và trả lời các câu hỏi: Khí 

hiđro nặng hay nhẹ hơn không khí, khí hiđro có tan trong nước không? 

- GV lưu ý HS quan sát màu của ngọn lửa, cách là thí nghiệm thu khí 

hiđro bằng cách đẩy không khí và giải thích tại sao ...

- Khi HS tiến hành thí nghiệm GV bao quát lớp, đi tới các nhóm để 

hướng dẫn thêm, điều chỉnh các sai lầm, giúp đỡ HS (nếu cần thiết). 

- GV nên nhắc nhở động viên HS làm thí nghiệm độc lập (tùy đối tượng 

HS mà GV có thể yêu cầu làm thí nghiệm: nhúng đầu ống dẫn thủy tinh có dòng khí 



hiđro vào nước xà phòng rồi nhấc lên, hơi nghiêng ống, bong bóng xà phòng xuất 

hiện ở đầu ống và lớn dần, gõ nhẹ vào ống nghiệm cho bong bóng bay lên...hoặc 

thay thí nghiệm này bằng thí nghiệm khác).

CHÚ Ý: 

− Trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, GV yêu cầu HS viết dự 

đoán vào vở thực hành theo các mục: Câu hỏi, dự đoán, cách tiến hành thí 

nghiệm, hiện tượng quan sát được, kết luận rút ra.

− HS tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu theo nhóm để tìm câu 

trả lời và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở thực hành.

5. Kết luận, kiến thức mới:

− GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả sau khi đã tiến hành 

thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu. 

− GV hướng dẫn cho HS so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình 

ở phần 2 để khắc sâu kiến thức.

- Khi HS tiến hành thí nghiệm xong, GV yêu cầu các nhóm thảo luận 

(GV nên chọn các nhóm có nhiều sai lầm nên trình bày trước để các nhóm khác bổ 

sung và hoàn thiện). GV yêu cầu HS giải thích tại sao khi thu khí oxi bằng cách đẩy 

không khí thì để ngửa ống nghiệm, còn thu khí hiđro thì lại phải úp ống nghiệm...

- Khi thảo luận GV cố gắng hướng cho HS dẫn đến kiến thức trọng tâm 

của bài và đi tới kết luận về cách điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và cách 

thu khí hiđro bằng cách đẩy nước và đẩy không khí. Viết phương trình hóa học điều 

chế khí H2, tính thể khí H2 thu được.

II. Phản ứng thế

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề 

 GV nêu câu hỏi 

− Theo các em, trong phản ứng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

+ Chất nào là đơn chất? chất nào là hợp chất?



+ Đơn chất phản ứng là chất nào? Đơn chất tạo thành là chất nào?

+ Phản ứng trên và các phản ứng sau có điểm gì giống nhau?

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag↓

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS:

GV yêu cầu HS mô tả bằng lời, bằng hình vẽ, sơ đồ những hiểu biết 

ban đầu của mình vào vở thực hành  về các đơn chất trước và sau khi phản 

ứng.

− GV: yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên (GV 

có thể cho HS làm việc theo nhóm)

− HS: có thể nêu ra các ý kiến khác nhau về các đơn chất và sự thay 

đổi của các đơn chất trước và sau khi phản ứng

3. Đề xuất các câu hỏi:

Từ những ý kiến ban đầu của HS do các nhóm đề xuất, GV tập hợp 

thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau 

và khác nhau của các ý kiến trên, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi liên 

quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về phản ứng thế.

− HS: Dưới sự hướng dẫn của GV, có thể nêu ra các câu hỏi liên quan 

như: 

+ Nguyên tử của các đơn chất Zn và Fe đã thay thế nguyên tử nào 

trong axit và trong muối?

+ Phản ứng như trên thuộc loại phản ứng gì?

− GV: tập hợp các câu hỏi của các nhóm (chỉnh sửa và nhóm các câu 

hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu về phản ứng thế). 

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm



GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí nghiệm nghiên cứu để tìm 

hiểu các kiến thức về phản ứng thế, HS có thể đề xuất nhiều cách khác nhau, 

GV nên chọn cách thí nghiệm, quan sát và nghiên cứu tài liệu như sau:

GV phát cho các nhóm HS: Ống nghiệm có nhánh, ống hút nhỏ giọt, ống 

nghiệm, chén sứ, nước xà phòng, chậu thủy tinh, que đóm, kẹp gỗ, ống dẫn khí, 

bông, vụn Zn, HCl, đinh Fe, H2SO4 loãng, các dung dịch CuSO4 và AgNO3.

4.2. Tiến hành thí nghiệm

-  GV lưu ý cung cấp đồ dùng thí nghiệm, yêu cầu HS nghiên cứu 

tiến hành thí nghiệm để đạt được mục đích nghiên cứu có nghĩa là tìm được câu 

trả lời cho câu hỏi. (GV không mô tả trước cách tiến hành thí nghiệm cho HS làm 

theo).

- GV yêu cầu HS tiến hành các thí nghiệm và trả lời các câu hỏi: Khí 

hiđro nặng hay nhẹ hơn không khí, khí hiđro có tan trong nước không? 

- GV lưu ý HS quan sát bọt khí thoát ra, màu của dung dịch, màu của 

đinh sắt và giải thích tại sao ...

- Khi HS tiến hành thí nghiệm GV bao quát lớp, đi tới các nhóm để 

hướng dẫn thêm, điều chỉnh các sai lầm, giúp đỡ HS (nếu cần thiết). 

- GV nên nhắc nhở động viên HS làm thí nghiệm độc lập (tùy đối tượng 

HS mà GV có thể yêu cầu làm thí nghiệm: nhúng đầu ống dẫn thủy tinh có dòng khí 

hiđro vào nước xà phòng rồi nhấc lên, hơi nghiêng ống, bong bóng xà phòng xuất 

hiện ở đầu ống và lớn dần, gõ nhẹ vào ống nghiệm cho bong bóng bay lên...hoặc 

thay thí nghiệm này bằng thí nghiệm khác).

CHÚ Ý: 

− Trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, GV yêu cầu HS viết dự 

đoán vào vở thực hành  theo các mục: Câu hỏi, dự đoán, cách tiến hành thí 

nghiệm, hiện tượng quan sát được, kết luận rút ra.

− HS tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu theo nhóm để tìm câu 

trả lời và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở thực hành .

5. Kết luận, kiến thức mới:



− GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả sau khi đã tiến hành 

thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu. 

− GV hướng dẫn cho HS so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình 

ở phần 2 để khắc sâu kiến thức.

- Khi HS tiến hành thí nghiệm xong, GV yêu cầu các nhóm thảo luận 

(GV nên chọn các nhóm có nhiều sai lầm nên trình bày trước để các nhóm khác bổ 

sung và hoàn thiện). 

- Khi thảo luận GV cố gắng hướng cho HS dẫn đến kiến thức trọng tâm 

của bài và đi tới kết luận về phản ứng thế. Viết phương trình phản ứng thế hiđro 

trong axit bằng kim loại và thế kim loại bằng kim loại mạnh hơn.

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 10: NƯỚC

A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Kiến thức

Học sinh xác định được:

- Thành phần định tính và định lượng của nước.  

- Tính chất của nước: Nước hoà tan được nhiều chất; nước phản ứng 

với nhiều chất ở điều kiện thường: như: kim loại (Na, Ca), oxit bazơ (CaO, 

Na2O), oxit axit (P2O5, SO2).

- Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất; sự ô nhiễm nguồn nước 

và bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm nước sạch.

Kĩ năng

- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh thí nghiệm phân tích và tổng hợp 

nước, rút ra được nhận xét về thành phần của nước.

- Viết được PTHH của nước với một số kim lọai (Na, Ca), oxit bazơ, 

oxit axit.

-  Biết sử dụng giấy quỳ tím để nhận biết được một số dung dịch axit, 

bazơ cụ thể



- Nhận biết dung dịch axit hay bazo bằng giấy quì tím

B. PHƯƠNG PHÁP

Sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột.

C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG

Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm cho các nhóm: Ống nghiệm, cốc 

thủy tinh, phễu thủy tinh, bát sứ, nước, Na, vôi sống, photpho, quỳ tím, 

phenolphthalein.

Bút dạ, giấy khổ lớn

D. NỘI DUNG

I. Thành phần hóa học của nước

II. Tính chất của nước

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề 

− GV treo một số tranh, ảnh hoặc chiếu một số clip video về vai trò của 

nước trong đời sống, về sự ô nhiễm nước…

  

GV nêu câu hỏi nêu vấn đề 

− Các đại dương, biển, hồ, sông ngòi chiếm ¾ diện tích Trái Đất nên 

lượng nước trên trái đất là rất lớn. Theo em nước có vai trò như thế nào trong 

đời sống và trong sản xuất? Trạng thái, màu sắc, mùi vị, khả năng hòa tan các 

chất của nước, nước có khả năng phản ứng với những chất nào?

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Scheme_eutrophication-en.svg


        

2. Nêu ý kiến ban đầu của học sinh

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Potrero_Generating_Station_Outflow.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Nrborderborderentrythreecolorsmay05-1-.JPG


GV yêu cầu HS mô tả bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình vào 

vở thực hành  về tính chất vật lí và tính chất hóa học của nước.

− GV: yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên (GV 

có thể cho HS làm việc theo nhóm)

− HS: có thể nêu ra các ý kiến khác nhau về tính chất vật lí, tính chất 

hóa học của nước

3. Đề xuất các câu hỏi:

Từ nhứng ý kiến ban đầu của HS do các nhóm đề xuất, GV tập hợp 

thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau 

và khác nhau của các ý kiến trên, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi liên 

quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu tính chất vật lí và tính chất hóa học của 

nước.

− HS: Dưới sự hướng dẫn của GV, có thể nêu ra các câu hỏi liên quan như: 

+ Nước có thể hòa tan được chất nào và không hòa tan được chất nào?

+ Điều gì sẽ xảy ra nếu cơ thể bị thiếu nước?

+ Nước có tính chất gì mà “ nước chảy đá mòn”? v.v…

− GV: tập hợp các câu hỏi của các nhóm (chỉnh sửa và nhóm các câu 

hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu về tính chất vật lí, tính chất hóa học của 

nước …), ví dụ:

+ Nước có thể hòa tan được chất rắn, chất lỏng hay chất khí?

+ Điều gì xảy ra nếu không còn nước trên trái đất? v.v…

+ Điều gì xảy ra nếu nước bị ô nhiễm?

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm

GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí nghiệm nghiên cứu để tìm 

hiểu các kiến thức về tính chất vật lí, tính chất hóa học của nước, HS có thể 

đề xuất nhiều cách khác nhau, GV nên chọn cách thí nghiệm, quan sát và 

nghiên cứu tài liệu như sau



− GV đưa cho mỗi nhóm HS: Ống nghiệm, cốc thủy tinh, phễu thủy 

tinh, bát sứ, nước, Na, vôi sống, photpho, quỳ tím, phenolphthalein. 

GV yêu cầu mỗi nhóm đề xuất cách tiến hành thí nghiệm và quan sát 

hiện tượng (HS có thể nghiên cứu sách giáo khoa)

4.2. Tiến hành thí nghiệm

- GV lưu ý cung cấp đồ dùng thí nghiệm, yêu cầu HS nghiên cứu tiến 

hành thí nghiệm để đạt được mục đích nghiên cứu có nghĩa là tìm được câu trả lời 

cho câu hỏi. (GV không mô tả trước cách tiến hành thí nghiệm cho HS làm theo). 

GV nhắc nhở HS phản ứng của nước với Na rất mãnh liệt nên khi làm thí nghiệm 

chỉ dùng một lượng nhỏ Na (hạt đỗ). Sau khi làm thí nghiện xong không được vứt 

Na dư vào chậu nước hay thùng rác vì rất dễ gây nổ.

- GV lưu ý HS quan sát (màu sắc, mùi vị, trạng thái, khả năng hòa tan 

các chất của nước sự biến đổi màu của phenolphthalein hay quỳ tím...). Nếu quan 

sát hiện tượng chưa rõ HS có thể làm lại thí nghiệm đến khi thu được kết quả rõ 

ràng.

- Khi HS tiến hành thí nghiệm GV bao quát lớp, đi tới các nhóm để 

hướng dẫn thêm, điều chỉnh các sai lầm, giúp đỡ HS (nếu cần thiết). 

- GV yêu cầu HS dự đoán sản phẩm của các phản ứng, viết phương trình 

phản ứng.

CHÚ Ý: 

− Trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, GV yêu cầu HS viết dự 

đoán vào vở thực hành  theo các mục: Câu hỏi, dự đoán, cách tiến hành thí 

nghiệm, hiện tượng quan sát được, dự đoán sản phẩm và viết phương trình 

phản ứng.

− HS tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu theo nhóm để tìm câu 

trả lời và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở thực hành .

5. Kết luận, kiến thức mới:



− GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả sau khi đã tiến hành 

thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu. 

Khi HS tiến hành thí nghiệm xong, GV yêu cầu các nhóm thảo luận 

(GV nên chọn các nhóm có nhiều sai lầm nên trình bày trước để các nhóm 

khác bổ sung và hoàn thiện). Với các nhóm làm thí nghiệm chưa thành công 

GV yêu cầu theo dõi bài trình bày của nhóm khác để tìm ra nguyên nhân 

cũng như tìm ra các thao tác cũng như thủ thuật để thí nghiệm thành công

− GV hướng dẫn cho HS so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình 

ở phần 2 để khắc sâu kiến thức.

- Khi thảo luận GV cố gắng hướng cho HS dẫn đến kiến thức trọng 

tâm của bài và đi tới kết luận về tính chất vật lí và tính chất hóa học của nước, vai 

trò của nước trong đời sống và sản xuất. Một số phương pháp chống ô nhiễm môi 

trường nước.

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 11: DUNG DỊCH

A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Kiến thức

Học sinh trình bày được:

- Khái niệm về dung dịch, dung dịch bão hoà, dung dịch chưa bão hoà. 

- Biện pháp làm tăng tốc độ quá trình hoà tan một số chất rắn trong nước.

Kĩ năng

- Hoà tan nhanh được một số chất rắn cụ thể (đường, muối ăn, thuốc tím...) 

trong nước. 

- Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch, chất tan với dung môi, dung dịch bão hoà 

với dung dịch chưa bão hoà trong một số hiện tượng của đời sống hàng ngày.

B. PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp bàn tay nặn bột.



C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG

- Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm cho các nhóm: Cốc thủy tinh, đũa 

thủy tinh, chén sứ, đèn cồn, nước, đường, vôi sống, xăng, dầu ăn.

- Bút dạ, giấy khổ to.

D. NỘI DUNG

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề 

− Các đại dương, biển, hồ, sông ngòi chiếm ¾ diện tích Trái Đất nên 

lượng nước trên Trái đất là rất lớn. Theo em nước có vai trò như thế nào 

trong đời sống và trong sản xuất? Trạng thái, màu sắc, mùi vị, khả năng hòa 

tan các chất của nước, nước có khả năng phản ứng với những chất nào?

Trong thí nghiệm hóa học cũng như trong đời sống hàng ngày có 

những chất tan trong nước, có những chất không tan trong nước nhưng lại tan 

trong rượu hoặc xăng, dầu...Theo các em các chất hòa tan trong nước, hoặc 

rượu hay xăng dầu chất nào được gọi dung dịch, dung môi hay chất tan.

2. Nêu ý kiến ban đầu của học sinh

GV yêu cầu HS mô tả bằng lời, hình vẽ, sơ đồ, … những hiểu biết ban 

đầu của mình vào vở thực hành về dung dịch.

− GV: yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên (GV 

cho HS làm việc theo nhóm)

− HS: có thể nêu ra các ý kiến khác nhau về dung dịch.

3. Đề xuất các câu hỏi:

Từ những ý kiến ban đầu của HS do các nhóm đề xuất, GV tập hợp 

thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau 

và khác nhau của các ý kiến trên, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi liên 

quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về dung dịch.

− HS: Dưới sự hướng dẫn của GV, có thể nêu ra các câu hỏi liên quan 

như: 



+ Tại sao có những chất tan trong nước, có những chất không tan trong 

nước nhưng lại tan trong rượu hoặc xăng, dầu?

 + Có những chất tan ngay trong nước nhưng cũng có những chất phải 

dùng dũa thủy tinh để khuấy? ...

− GV: tập hợp các câu hỏi của các nhóm (chỉnh sửa và nhóm các câu 

hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu về dung dịch) ví dụ như 

  + Có những chất tan không ở nhiệt độ thường nhưng lại tan khi đun 

nóng.

+ Có những chất tan vô hạn trong nước nhưng lại có chất chỉ hòa tan 

một lượng nhất định nếu quá lượng đó thì không tan nữa...

+ Có những chất tan ngay trong nước nhưng cũng có chất tan rất chậm. 

+ Làm thế nào để cho chất rắn tan nhanh hơn?

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm

GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí nghiệm nghiên cứu để tìm 

hiểu các kiến thức về dung dịch, HS có thể đề xuất nhiều cách khác nhau, GV 

nên chọn cách thí nghiệm, quan sát và nghiên cứu tài liệu như sau:

− GV đưa cho mỗi nhóm HS: Cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, chén sứ, 

đèn cồn, nước, đường, vôi sống, xăng, dầu ăn.

- GV yêu cầu mỗi nhóm đề xuất cách tiến hành thí nghiệm và quan sát 

hiện tượng (HS có thể tham khảo sách giáo khoa)

4.2. Tiến hành thí nghiệm

- GV lưu ý cung cấp đồ dùng thí nghiệm, yêu cầu HS nghiên cứu tiến 

hành thí nghiệm để đạt được mục đích nghiên cứu có nghĩa là tìm được câu trả lời 

cho câu hỏi. (GV không mô tả trước cách tiến hành thí nghiệm cho HS làm theo).

- GV lưu ý HS quan sát (chất nào tan hay không tan, khả năng hòa tan 

của chất nhanh hay chậm...).



- Khi HS tiến hành thí nghiệm GV bao quát lớp, đi tới các nhóm để 

hướng dẫn thêm, điều chỉnh các sai lầm, giúp đỡ HS (nếu cần thiết). 

- GV nên nhắc nhở động viên HS làm thí nghiệm độc lập, không nên 

làm theo ý tưởng của nhóm khác. 

CHÚ Ý: 

− Trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, GV yêu cầu HS viết dự 

đoán vào vở thực hành theo các mục: Câu hỏi, dự đoán, cách tiến hành thí 

nghiệm, hiện tượng quan sát được, kết luận rút ra.

− HS tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu theo nhóm để tìm câu 

trả lời và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở thực hành .

5. Kết luận, kiến thức mới:

− GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả sau khi đã tiến hành 

thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu. 

Khi HS tiến hành thí nghiệm xong, GV yêu cầu các nhóm thảo luận 

(GV nên chọn các nhóm có nhiều sai lầm nên trình bày trước để các nhóm 

khác bổ sung và hoàn thiện). 

− GV hướng dẫn cho HS so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình 

ở phần 2 để khắc sâu kiến thức.

- Khi thảo luận GV cố gắng hướng cho HS dẫn đến kiến thức trọng tâm 

của bài và đi tới kết luận về dung môi, chất tan, dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, 

dung dịch bão hòa, làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn xảy ra nhanh hơn.

Phụ lục 5. Tiến trình dạy học một số chủ đề hóa học 9
TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ MUỐI

A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Kiến thức 

Học sinh trình bày được: 



- Tính chất hóa học của muối: tác dụng với kim loại, dung dịch axit, 

dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, phản ứng nhiệt phân và điều kiện để 

các phản ứng  xảy ra.- Một số tính chất, ứng dụng của NaCl, KNO3.

- Khái niệm phản ứng trao đổi và điều kiện để phản ứng trao đổi thực 

hiện được.

- Tên, thành phần hoá học, ứng dụng của một số phân bón hoá học 

thông dụng.

Kĩ năng

- Tiến hành được một số thí nghiệm, quan sát giải thích hiện tượng, rút 

ra được tính chất hoá học của muối. 

- Nhận biết được một số muối cụ thể và một số phân bón hoá học 

thông dụng.

- Viết được các PTHH minh họa tính chất hóa học của muối.

- Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch muối trong phản ứng.

B. PHƯƠNG PHÁP

-  Phương pháp bàn tay nặn bột với các kỹ thuật dạy học tích cực.

C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG

- Các phiếu học tập để hướng dẫn HS làm việc theo cá nhân và nhóm.

- Dụng cụ: Ông nghiệm sạch, cặp gỗ, giá ống nghiệm, khay đựng dụng 

cụ, hóa chất.

- Các lọ thủy tinh đựng dung dịch: AgNO3, NaCl, BaCl2, CuSO4, 

NaOH và  dây/ mảnh Cu, đinh sắt sạch.

- Bộ công thức hóa học có thể dính lên bảng tạo cho HS thấy sự trao 

đổi vị trí của các nguyên tử trong phản ứng trao đổi.

Nếu có điều kiện có thể thêm máy tính, máy chiếu , màn hình để hỗ trợ 

dạy học.

- Vở thực hành  của HS.

D. NỘI DUNG

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề 



GV đưa hình ảnh muối ăn (NaCl), phân đạm (NH4NO3), đã vôi (CaCO3), …và hỏi 

HS đặc điểm chung của các chất trên là gì? HS trả lời chúng đều là muối. Vậy muối 

có những tính chất vật lý, hóa học và ứng dụng nào trong cuộc sông?

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS:

 Trước khi tìm hiểu tính chất hóa học của muối GV yêu cầu HS tra 

bảng tính tan để biết cách xác định một số muối tan, ít tan, không tan. Nêu 

nhận xét về tính tan của muối clorua, muối sunfat, muối nitrat...Kĩ năng sử 

dụng bảng tính tan giúp HS tra cứu và từ đó xác định điều kiện để phản ứng 

trao đổi có thể thực hiện được. 

GV nêu câu hỏi: Chúng ta đã biết muối có tính chất hóa học nào( ở 

phần oxit, axit, bazơ lớp 9, oxi và phản ứng phân hủy ở lớp 8).

GV có thể gợi ý để HS nhớ lại, có thể nêu tính chất và viết các PTHH 

minh họa một số tính chất của muối. HS có thể nêu các ý kiến khác nhau. GV 

có thể yêu cầu HS ghi tất cả các ý kiến và có thể gộp lại thành ý kiến chung.

Đầy đủ nhất thì HS có thể nêu được như sau:

- Muối có thể tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới: 

 Thí dụ phản ứng điều chế khí SO2: H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2(k) + 

H2O

  Chú ý: Do H2CO3 và H2SO3 là axit yếu, không bền nên dễ phân tích thành 

oxit axit ( CO2 và SO2) và nước. Trong thực tế có hiện tượng sủi bọt khí SO2 hoặc 

CO2.

Phản ứng nhận biết dung dịch H2SO4, HCl: HCl + AgNO3→  AgCl(r) + 

HNO3. 

- Dung dịch muối có thể tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối mới và 

bazơ mới:                 2NaOH(dd) + CuSO4(dd) → Na2SO4(dd) + Cu(OH)2(r) 

- Hai dung dịch muối có thể phản ứng với nhau tạo thành hai muối mới:

Thí dụ: Phản ứng nhận biết dung dịch muối clorua (NaCl) bằng dung dịch 

AgNO3 và  nhận biết dung dịch muối sunfat bằng dung dịch muối BaCl2.

HS viết PTHH.



- Muối có thể bị phân hủy khi nung nóng

 Thí dụ: Phản ứng xảy ra trong quá trình nung đá vôi để sản xuất vôi sống, 

phản ứng điều chế khí oxi từ KClO3, KMnO4.

Tuy nhiên trong thực tế, không phải lớp HS nào cũng có thể nêu đầy đủ như 

trên.

3. Đề xuất các câu hỏi:

GV cho HS suy nghĩ, thảo luận theo nhóm bàn để đề xuất các câu hỏi nghiên 

cứu. Mỗi nhóm HS làm việc độc lập và có thể đề xuất nhiều câu hỏi khác nhau.

Đại diện nhóm HS báo cáo. GV ghi hết các câu hỏi lên bảng. HS nhận xét và 

chọn ra một số câu hỏi dùng để nghiên cứu tính chất hóa học của muối.

GV có thể hỗ trợ HS để có các câu hỏi phù hợp, có thể trả lời bằng thí nghiệm.

Các câu hỏi có thể như sau:

Câu hỏi 1: Muối tan trong nước và không tan trong nước có thể tác 

dụng với axit như thế nào? Cần điều kiện gì để phản ứng xảy ra?

Câu hỏi 2: Muối tan và không tan trong nước tác dụng với bazo như 

thế nào? Cần điều kiện gì để phản ứng xảy ra?

Câu hỏi 3: Muối tác dụng với muối khác như thế  nào? Cần điều kiện 

gì để phản ứng xảy ra?

Câu hỏi 4: Có phải tất cả các muối đều bị nhiệt phân hủy không? 

Câu hỏi 5: Muối có tác dụng với kim loại không? Mọi phản ứng của 

muối với kim loại đều có thể xảy ra không?

HS ghi câu hỏi vào vở thực hành .

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất các thí nghiệm

GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân , thảo luận trong nhóm bàn để đề 

xuất các thí nghiệm sao cho mỗi thí nghiệm có thể trả lời cho một câu hỏi.

Mỗi nhóm tư do đề xuất các thí nghiệm và trình bày trên bảng nhóm 

rồi treo lên bảng trước lớp.



Đại diện nhóm trình bày các câu hỏi, thảo luận, bổ sung kết hợp với ý 

kiến hỗ trợ của GV để đưa ra các thí nghiệm đảm bảo: thực hiện trực tiếp, an 

toàn, kết quả rõ ràng, có thể trả lời cho câu hỏi đặt ra.

Các thí nghiệm có thể là

Câu hỏi Thí nghiệm

Câu hỏi 1: Muối tan trong nước 

và không tan trong nước có 

thể tác dụng với axit như thế 

nào? Cần điều kiện gì để phản 

ứng xảy ra?

Thí nghiệm 1: Cho axit HCl tác dụng 

với 3 muối riêng biệt  là CaCO3, 

dung dịch AgNO3, CuSO4.

Câu hỏi 2: Muối tan và không tan 

trong nước tác dụng với bazo 

như thế nào? Cần điều kiện gì 

để phản ứng xảy ra?

Thí nghiệm 2:  Cho 3 muối riêng biệt: 

CaCO3, dung dịch Na2CO3, CuSO4 

tác dụng với dung dịch Ca(OH)2.

Câu hỏi 3: Muối tác dụng với 

muối khác như thế  nào? Cần 

điều kiện gì để phản ứng xảy 

ra?

Thí nghiệm 3:  Cho dung dịch BaCl2 

tác dụng với 3 muối riêng biệt: 

Dung dịch Na2SO4, dung dịch 

CuSO4 và CaCO3.

Câu hỏi 4: Có phải tất cả các 

muối đều bị nhiệt phân hủy 

không? 

  Thí nghiệm 4: Nung nóng 2 muối 

rắn, khan riêng biệt: Muối ăn NaCl 

và KMnO4.

Câu hỏi 5: Muối có tác dụng với 

kim loại không? Mọi phản ứng 

của muối với kim loại đều có 

thể xảy ra không?

Thí nghiệm 5: Cho đinh sắt vào 2 

ống nghiệm riêng biệt: dung dịch 

CuSO4 và  dung dịch MgCl2.

4.2.Tiến hành thí nghiệm 

Trước khi tiến hành mỗi thí nghiệm, GV yêu cầu HS dự đoán.

HS có thể nêu ra các dự đoán khác nhau với mỗi thí nghiệm.



HS trình bày dự đoán theo cá nhân hoặc nhóm.

GV tổ chức cho HS thảo luận để rút ra một số dự đoán phù hợp.

Thí dụ như: 

Dự đoán Thí nghiệm

- Cả 3 muối đều phản ứng với 

HCl tạo thành muối clorua và 

axit mới.

Thí nghiệm 1: Cho axit HCl tác dụng 

với 3 muối riêng biệt  là CaCO3, 

dung dịch AgNO3, CuSO4.

- Chỉ có CuSO4 có phản ứng  với 

dung dịch Ca(OH)2tạo thành 

kết tủa Cu(OH)2 màu xanh.

Thí nghiệm 2:  Cho 3 muối riêng biệt: 

CaCO3, dung dịch Na2CO3, CuSO4 

tác dụng với dung dịch Ca(OH)2.

- Chỉ Na2SO4 có phản ứng  với 

dung dịch BaCl2tạo thành kết 

tủa trắng.

Thí nghiệm 3:  Cho dung dịch BaCl2 

tác dụng với 3 muối riêng biệt: 

Dung dịch Na2SO4, dung dịch 

K2SO3 và CaCO3.

- Muối ăn không bị phân hủy ở 

nhiệt độ cao.

  Thí nghiệm 4: Nung nóng 2 muối 

rắn, khan riêng biệt: Muối ăn NaCl 

và KMnO4.

- Cả hai trường hợp đều có phản 

ứng, có chất rắn bám vào đinh 

sắt.

Thí nghiệm 5: Cho đinh sắt vào 2 

ống nghiệm riêng biệt: dung dịch 

CuSO4 và  dung dịch MgCl2.

HS ghi dự đoán vào vở thực hành .

Tiến hành thí nghiệm: 

Mỗi nhóm thí nghiệm thảo luận về cách tiến hành, phân công nhiệm 

vụ mỗi thành viên : thực hiện thí nghiệm, quan sát hiện tượng, mô tả hiện  

tượng, giải thích hiện tượng và viết PTHH nếu được.

Đại diện nhóm báo cáo kết quả, thảo luận toàn lớp.

Các thành viên trong nhóm thống nhất và ghi vào vở thực hành .

Thí dụ như:



Thí nghiệm Hiện tượng, giải thích và viết 

phương trình hóa học

Thí nghiệm 1: Cho axit HCl tác 

dụng với 3 muối riêng biệt  là 

CaCO3, dung dịch AgNO3, 

CuSO4.

-  CaCO3 + HCl: sủi bọt khí do có 

phản ứng tạo thành khí CO2 theo 

PTHH:

 CaCO3+2HCl CaCl2+ CO2(k)

+H2O

- AgNO3+ HCl: Kết tủa trắng do tạo 

thành AgCl theo PTHH:

 AgNO3+HCl HNO3+AgCl(r,trắng).

-  CuSO4 + HCl: Không có hiện tượng 

gì do không xảy ra phản ứng.

5. Kết luận, kiến thức mới:

Trên cơ sở kết quả của mỗi thí nghiệm, HS suy nghĩ đưa ra kết luận về 

mỗi tính chất của muối.

Sau đó sẽ tổng hợp lại để đưa ra kết luận về tính chất hóa học của 

muối.

HS tham khảo thêm thông tin trong SGK để có cơ sở đầy đủ hơn rút ra 

kết luận về tính chất hóa học của muối.

HS so sánh kết luận với ý kiến ban đầu về tính chất hóa học của muối 

và rút ra điểm mới đã tìm được.

Đại diện nhóm trình bày kết quả, chia sẻ thông tin. HS thảo luận về kết 

luận để thống nhất về kiến thức mới.

 Thí dụ như sau:

Câu hỏi Thí 

nghiệm

Hiện tượng, giải thích 

và viết phương 

trình hóa học

Kết luận 

kiến 

thức 

mới



Câu hỏi 1: 

Muối tan 

trong 

nước và 

không 

tan trong 

nước có 

thể tác 

dụng với 

axit như 

thế nào? 

Cần điều 

kiện gì để 

phản ứng 

xảy ra?

Thí nghiệm 

1: Cho axit 

HCl tác dụng 

với 3 muối 

riêng biệt  là 

CaCO3, dung 

dịch AgNO3, 

CuSO4.

-  CaCO3 + HCl: sủi bọt 

khí do có phản ứng 

tạo thành khí CO2 

theo PTHH: 

CaCO3(r)+ 2HCl

            CaCl2 + CO2(k)+ 

H2O

- AgNO3+ HCl: Kết tủa 

trắng do tạo thành 

AgCl theo PTHH:

 AgNO3 (dd) + HCl 

   HNO3 +  AgCl(r, 

trắng).

-  CuSO4 + HCl: Không 

có hiện tượng gì do 

không xảy ra phản 

ứng.

- Muối có 

thể tác 

dụng với 

axit tạo 

thành 

muối 

mới và 

axit mới.

- Điều kiện:

 Axit hoặc 

muối 

mới tạo 

thành 

hoặc là 

chất rắn 

hoặc là 

chất khí.

Câu hỏi 2

Câu hỏi 3...

Kết luận về 

tính chất 

hóa học 

của muối

- Muối có thể tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit 
mới.

- Dung dịch muối có thể tác dụng với dung dịch bazo tạo 
thành muối mới và bazo mới.

- Dung dịch muối có thể tác dụng với  dung dịch muối 
khác tạo thành hai muối mới.

Điều kiện để các phản ứng trên thực hiện được là: Có chất 
rắn hoặc chất khí tạo thành sau phản ứng

-  Dung dịch muối có thể tác dụng với kim loại tạo thành 
muối mới và kim loại mới.



- Một số muối khan có thể bị phân hủy ở nhiệt độ cao.



TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 

TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI – DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC 

CỦA KIM LOẠI

A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Kiến thức 

Học sinh trình bày được:

- Tính chất vật lí của kim loại.

- Tính chất hoá học của kim loại: Tác dụng với phi kim, dung dịch axit, 

dung dịch muối.

- Dãy hoạt động hoá học của kim loại K, Na, Mg, Al, Zn, Fe , Pb, H, 

Cu, Ag, Au.

 Ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của kim loại.

Kĩ năng

- Quan sát thí nghiệm cụ thể, rút ra được tính chất hoá học  của kim 

loại và dãy hoạt động hóa học của kim loại.

- Vận dụng được ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại để dự 

đoán kết quả một phản ứng của kim loại cụ thể với dung dịch axit, với nước, 

dung dịch muối.

- Tính khối lượng của kim loại trong phản ứng, thành phần % khối 

lượng của hỗn hợp hai kim loại.

B. PHƯƠNG PHÁP

- Phương pháp bàn tay nặn bột và các kỹ thuật dạy học tích cực.

C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG

Dụng cụ, hóa chất: Búa và dây nhôm, Đèn có dây dẫn và phích cắm 

điện, dây thép, đèn cồn, kẹp gỗ.

- Máy chiếu qua đầu và bản trong (nếu có điều kiện là máy chiếu vật 

thể), bảng phụ, giấy Ao để giao bài tập, chữa bài tập, chốt kiến thức cần nhớ. 

GV có thể yêu cầu HS chuản bị một số vật dụng bằng kim loại để 

nghiên cứu tính chất vật lí của kim loại.



- Hai cốc thuỷ tinh, 6 ống nghiệm

- Na kim loại, đinh sắt, phenolphtalein, Dây đồng/ mảnh đồng, dây bạc, 

Dung dịch FeSO4, dung dịch CuSO4, Dung dịch AgNO3, HCl

- Vở thực hành 

D. NỘI DUNG

I. Tính chất vật lý của kim loại

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề

GV giới thiệu một số công trình xây dựng nổi tiếng như cầu Long Biên, tháp 

Tháp Eiffel , 

GV có thể nêu tình huống : Chúng ta đã biết kim loại có nhiều ứng dụng 

trong đời sống, sản xuất. Để sử dụng kim loại có hiệu quả cần phải hiểu tính chất 

của nó trong đó có tính chất vật lí.

Kim loại có những tính chất  vật lí quan trọng nào?

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS:

HS có thể nêu một số tính chất của kim loại đã biết ở môn Khoa học lớp 5, 

lớp 8.

GV tổng hợp lại các ý kiến, yêu cầu HS thảo luận, hoàn thiện.

HS có thể nêu được một số tính chất vật lí của kim loại như sau:

- Kim loại có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt,có tính dẻo, có ánh kim...

3. Đề xuất các câu hỏi:

GV cho HS suy nghĩ, thảo luận theo nhóm bàn để đề xuất các câu hỏi 

nghiên cứu.

Mỗi nhóm HS làm việc độc lập và có thể đề xuất nhiều câu hỏi khác 

nhau.

Đại diện nhóm HS báo cáo. GV ghi hết các câu hỏi lên bảng. HS nhận 

xét và chọn ra một số câu hỏi dùng để nghiên cứu tính chất  vật lí của kim 

loại.

GV có thể hỗ trợ HS để có các câu hỏi phù hợp, có thể trả lời bằng thí 

nghiệm.



Các câu hỏi có thể như sau:

Câu hỏi 1: Tính dẻo của kim loại được thể hiện như thế nào? Mọi kim 

loại đều có độ dẻo như nhau không?

 Câu hỏi 2: Khả năng dẫn điện của kim loại được biểu hiện như thế 

nào? có phải tất cả các kim loại đều có khả năng dẫn điện như nhau không?

Câu hỏi 3: Khả năng dẫn nhiệt của kim loại được thể hiện như thế 

nào? có phải tất cả các kim loại đều có khả năng dẫn nhiệt nnhư nhau 

không?

Câu hỏi 4: Ánh kim của kim loại thể hiện như thế nào? Mọi kim loại có 

ánh kim như nhau không?

HS ghi câu hỏi vào vở thực hành .

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất các thí nghiệm

GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân, thảo luận trong nhóm bàn để đề xuất 

các thí nghiệm sao cho mỗi thí nghiệm có thể trả lời cho một câu hỏi.

Mỗi nhóm có thể  đề xuất các thí nghiệm riêng và trình bày trên bảng 

nhóm rồi treo lên bảng trước lớp.

Đại diện nhóm HS trình bày các thí nghiệm, thảo luận, bổ sung kết hợp 

với ý kiến hỗ trợ của GV để đưa ra các thí nghiệm đảm bảo: thực hiện trực 

tiếp, an toàn, kết quả rõ ràng, có thể trả lời cho câu hỏi đặt ra.

Các thí nghiệm tương ứng với mỗi câu hỏi có thể là:

Câu hỏi Thí nghiệm

Câu hỏi 1: Tính dẻo của kim loại 

được thể hiện như thế nào? Mọi kim 

loại đều có độ dẻo như nhau không?

Thí nghiệm 1: Dùng búa đinh đập dập 

1 đoạn dây nhôm.

Dùng tay cuộn giấy nhôm gói kẹo, dây 

đồng mảnh, ..

Câu hỏi 2: Khả năng dẫn điện 

của kim loại được biểu hiện như thế 

Thí nghiệm 2: Nối bóng đèn qua dây 

dẫn với nguồn điện và bật công tắc.



nào? có phải kim loại đều có khả 

năng dẫn điện như nhau không?

Có thể bật công tắc điện để làm sáng 

đèn, làm quạt chạy…trong lớp học.

Câu hỏi 3: Khả năng dẫn nhiệt 

của kim loại được thể hiện như thế 

nào? có phải kim loại đều có khả 

năng dẫn nhiệt nnhư nhau không?

Thí nghiệm 3: Cầm và hơ dây thép, 

dây nhôm... trên ngọn lửa đèn cồn.

Hoặc chạm tay vào quai nồi nấu thức 

ăn, quai ấm đun nước ở gia đình từ khi 

bất đầu đun .

Câu hỏi 4: Ánh kim của kim loại thể 

hiện như thế nào? Mọi kim loại có 

ánh kim như nhau không?

Thí nghiệm 4: Dùng giấy nháp đánh 

sạch bề ngoài của đinh sắt, dây nhôm.

Quan sát vẻ sáng của bề mặt của đồ 

vật bằng vàng, bạc, nhôm, sắt, kẽm...

4.2. Tiến hành thí nghiệm 

Trước khi tiến hành mỗi thí nghiệm, GV yêu cầu HS dự đoán.

HS có thể nêu ra các dự đoán khác nhau với mỗi thí nghiệm.

HS trình bày dự đoán theo cá nhân hoặc nhóm.

GV tổ chức cho HS thảo luận để rút ra một số dự đoán phù hợp.

Thí dụ như: 

Dự đoán Thí nghiệm
- Dây nhôm bị cán thành tấm bẹt ra.
- Giấy nhôm bị vo lại, dây đồng bị 

cuộn lại theo hình dạng nhất định…

Thí nghiệm 1: Dùng búa đinh đập dập 
1 đoạn dây nhôm.

 Dùng tay vo giấy nhôm gói kẹo, cuộn 
một dây đồng mảnh...

- Đèn bật sáng.
- Quạt quay.

Thí nghiệm 2: Nối bóng đèn với 
nguồn điện và bật công tắc.

Có thể bật công tắc điện để làm sáng 
đèn, làm quạt chạy…tại lớp học

- Tay cảm nhận được có sự nóng 
lên.

Thí nghiệm 3: Cầm và hơ dây thép, 
dây nhôm... trên ngọn lửa đèn cồn.

Chạm tay vào quai nồi nấu rau hoặc 
thức ăn, quai ấm đun nước ở gia 



đình.
- Bề mặt của nhôm, sắt, vàng , 

bạc đều có vẻ sáng lấp lánh 
khác nhau.

Thí nghiệm 4: Dùng giấy nháp đánh 
sạch bề ngoài của đinh sắt, dây 
nhôm.

Dùng chanh đánh bề mặt của nhẫn 
vàng, bạc rồi rửa sạch.

Quan sát vẻ sáng của bề mặt của đồ 
vật bằng vàng, bạc, nhôm, sắt, 
kẽm...

HS ghi dự đoán vào vở thực hành .
Tiến hành thí nghiệm: 
Mỗi nhóm thí nghiệm thảo luận về cách tiến hành, phân công nhiệm vụ 

mỗi thành viên :  Mục đích thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, quan sát hiện 

tượng, mô tả hiện  tượng, giải thích hiện tượng. Đại diện nhóm báo cáo kết 

quả, thảo luận toàn lớp. Các thành viên trong nhóm thống nhất và ghi vào vở 

thực hành .

Thí dụ như:

Thí nghiệm Hiện tượng, giải thích

Thí nghiệm 3: Cầm và hơ dây thép, 

dây nhôm... trên ngọn lửa đèn cồn.

Chạm tay vào quai nồi nấu rau 

hoặc thức ắn, quai ấm đun nước ở 

gia đình.

Tay ta cảm nhận được sự ấm dần và 

nóng hơn.

Đó là do nhiệt của ngọn lửa đã truyền 

qua kim loại làm nóng dây thép, dây 

nhôm, nồi và làm tay ta nóng lên.

5. Kết luận, kiến thức mới:

Trên cơ sở kết quả của mỗi thí nghiệm, HS suy nghĩ đưa ra kết luận về 

tính chất vật lí của kim loại. Sau đó sẽ tổng hợp lại để đưa ra kết luận về tính 

chất  vật lí của kim loại. HS tham khảo thêm thông tin trong SGK để có cơ sở 

đầy đủ hơn rút ra kết luận về tính chất vật lí của kim loại .

HS so sánh kết luận với ý kiến ban đầu về tính chất vật lí của kim loại 

và rút ra điểm mới đã tìm được.



Đại diện nhóm trình bày kết quả, chia sẻ thông tin. HS thảo luận về kết 

luận để thống nhất về kiến thức mới.

 Thí dụ như sau:

Câu hỏi Thí nghiệm Hiện tượng, 

giải thích 

Kết luận kiến 

thức mới

Câu hỏi 1

Câu hỏi 2

Câu hỏi 3: 

Khả năng 

dẫn nhiệt 

của kim 

loại được 

thể hiện 

như thế 

nào? có 

phải tất 

cả các 

kim loại 

đều có 

khả năng 

dẫn nhiệt 

nnhư 

nhau 

không?

Thí nghiệm 3: 

Cầm và hơ 

dây thép, dây 

nhôm, dây 

đồng... trên 

ngọn lửa đèn 

cồn.

Chạm tay vào 

quai nồi nấu 

rau hoặc thức 

ắn, quai ấm 

đun nước ở 

gia đình.

Tay ta cảm 

nhận được 

sự ấm dần 

và nóng 

hơn.

Thời gian tay 

cảm nhận 

được từ dây 

đồng, nhôm, 

sắt là khác 

nhau.

Đó là do nhiệt 

của ngọn 

lửa đã 

truyền qua 

kim loại 

làm nóng 

dây thép, 

dây nhôm, 

nồi và làm 

tay ta nóng 

Khả năng dẫn 

nhiệt của 

kim loại thể 

hiện ở chỗ 

nhiệt có thể 

truyền dẫn từ 

nguồn nhiệt 

qua dây kim 

loại đến một 

vật.

Kim loại có tính 

dẫn nhiệt.

Kim loại khác 

nhau thì khả 

năng dẫn  

nhiệt khác 

nhau.



lên. Kim 

loại khác 

nhau khả 

năng dẫn 

nhiệt khác 

nhau.

Câu hỏi 4

Câu hỏi 5

Kết luận về 

tính chất  

vật lí của 

kim loại

- Kim loại có tính dẻo, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện, có 

ánh kim.

Tính dẻo thể hiện ở khả năng kim loại dễ kéo sợi, dát mỏng. 

Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại thể hiện ở khả năng 

truyền nhiệt, điện từ nguồn nhiệt, nguồn điện đến một vật 

qua kim loại.

Ánh kim của kim loại thể hiện ở vẻ sáng lấp lánh trên bề mặt 

của nó.

- Kim loại khác nhau thì tính dẻo, khả năng dẫn nhiệt,  

khả năng dẫn điện, vẻ sáng cũng khác nhau.



II. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề: GV sử dụng thí nghiệm nhúng 

đinh sắt vào một cốc thủy tinh đựng dung dịch đồng sunfat bão hòa, sau 2 

phút nhấc đinh sắt ra, thấy một lớp đồng màu đỏ bám vào đinh sắt. Như vậy 

sắt đẩy được đồng ra khỏi muối. Ngoài sắt còn những kim loại nào đẩy được 

đồng ra khỏi muối? Người ta so sánh mức độ hoạt động hóa học của các kim 

loại bằng cách nào?

Các kim loại được sắp xếp cụ thể như thế nào theo chiều mức độ hoạt động 

hóa học giảm dần?

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS:

GV có thể cho HS thảo luận xem HS đã biết gì về hoạt động hóa học 

khác nhau của các kim loại ở những bài học trước.

HS có thể nêu :

- Kim loại sắt hoạt động hơn kim loại đồng, kim loại kali, natri hoạt 

động hóa học mạnh hơn nhôm, magie, sắt, đồng…

HS ghi các câu hỏi vào vở thực hành .

- Sự hoạt động khác nhau của kim loại thể hiện khi kim loại tác dụng 

với nước, với phi kim, với dung dịch axit, với dung dịch muối : điều kiện xảy 

ra phản ứng, mức độ phản ứng nhanh hay chậm…

Ta đã biết kim loại khác nhau thì khả năng phản ứng với phi kim với 

dung dịch axit, với dung dịch muối khác nhau. Ta nói mức độ hoạt động của 

các kim loại là khác nhau. 

3. Đề xuất các câu hỏi:

Từ ý kiến ban đầu về dãy hoạt động hóa học của kim loại, GV yêu cầu 

HS đề xuất các câu hỏi nghiên cứu xây dựng dãy hoạt động hóa học của kim 

loại. HS có thể tự do đề xuất câu hỏi và trình bày trước lớp theo bảng nhóm 

hoặc đọc để GV ghi vào góc bảng.

GV yêu cầu HS nhận xét, thảo luận để có thể có những câu hỏi tốt.



Có thể có các câu hỏi như sau :

1. Có thể so sánh mức độ hoạt động của Na, Fe  bằng cách cho 2 kim 

loại này tác dụng với nước được không ? Kim loại nào hoạt động hóa học 

mạnh hơn ? Dấu hiệu để nhận biết là gì?

2. Có thể so sánh mức độ hoạt động của Fe, Cu  bằng cách cho 2 kim 

loại này tác dụng  với dung dịch HCl được không ? Kim loại nào hoạt động 

hóa học mạnh hơn ? Dấu hiệu để nhận biết là gì?

3. Có thể so sánh mức độ hoạt động của Fe, Cu, Ag  bằng cách cho kim 

loại Fe, Cu tác dụng với  dung dịch AgNO3 và ngược lại cho Cu tác dụng với 

dung dịch FeCl2, Ag tác dụng với dung dịch FeCl2, CuCl2 được không ? Kim 

loại nào hoạt động hóa học mạnh hơn ? Dấu hiệu để nhận biết là gì?

HS ghi các câu hỏi vào vở thực hành .

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất  thí nghiệm

Căn cứ vào các câu hỏi đã đề xuất, HS thảo luận nhóm đưa ra một số 

thí nghiệm.

Các nhóm HS làm việc độc lập để đề xuất các thí nghiệm.

Đại diện nhóm HS trình bày kết quả.

HS nhận xét, hoàn thiện.

GV cho ý kiến để lựa chọn thí nghiệm có thể tiến hành, an toàn, có thể 

so sánh mức độ hoạt động của các kim loại rõ ràng.

Các thí nghiệm nghiên cứu để trả lời câu hỏi có thể như sau:

Câu hỏi Thí nghiệm
Câu hỏi 1 :  Bằng cách nào có thể 

so sánh mức độ hoạt động của 
kim loại Fe và Cu?

1.Thí nghiệm 1:
 Cho đinh sắt Fe vào dung dịch 

CuSO4 và cho mảnh Cu vào dung 
dịch FeCl2.

Câu hỏi 2 :  Bằng cách nào có thể 
so sánh mức độ hoạt động của 

2.Thí nghiệm 2
Cho mảnh / dây Cu vào dung dịch 



kim loại  Cu và Ag? AgNO3 và cho dây/ nhẫn Ag vào 
dung dịch CuSO4.

Câu hỏi 3 :  Bằng cách nào có thể 
so sánh mức độ hoạt động của 
kim loại  Fe và Cu với hiđro?

3.Thí nghiệm 3.
Cho đinh sắt Fe và dây  Cu vào 2 ống 

nghiệm đựng dung dịch HCl.  
Câu hỏi 4 :  Bằng cách nào có thể 

so sánh mức độ hoạt động của 
kim loại  Na và Fe?

4.Thí nghiệm 4. 
 Cho mẫu nhỏ Na  và 1 đinh sắt sạch 

vào 2 cốc nước cất riêng biệt.
4.2. Tiến hành thí nghiệm

GV yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm.

Trước khi tiến hành thí nghiệm, GV yêu cầu HS dự đoán kết quả.

HS có thể đưa ra các dự đoán khác nhau và trình bày dự đoán của mình 

trong vở thực hành .

Các nhóm HS tiến hành : Nêu mục đích của thí nghiệm, làm thí 

nghiệm, quan sát mô tả hiện tượng, giải thích và rút ra nhận xét so sánh mức 

độ hoạt động của các cặp kim loại trong thí nghiệm.

Có thể có kết quả như sau :

Câu hỏi Thí nghiệm Quan sát mô tả hiện tượng, 

giải thích, viết PTHH

Câu hỏi 1 :  Bằng 

cách nào có 

thể so sánh 

mức độ hoạt 

động của kim 

loại Fe và Cu?

1.Thí nghiệm 1:

 Cho đinh sắt Fe vào 

dung dịch CuSO4 

và cho mảnh Cu 

vào dung dịch 

FeCl2.

1.Thí nghiệm 1:

Fe(r, trắng)+ CuSO4( dd, xanh)→

 Cu( r, đỏ) + FeSO4(dd, o màu) 

Cu + FeCl2 không có hiện tượng 

xảy ra. 

Fe đẩy Cu ra khỏi dung dịch 

muối, Cu không đẩy được Fe.

Fe hoạt động hóa học mạnh hơn 

Cu.

Câu hỏi 2 :  Bằng 2.Thí nghiệm 2



cách nào có 

thể so sánh 

mức độ hoạt 

động của kim 

loại  Cu và 

Ag?

Cho mảnh / dây Cu 

vào dung dịch 

AgNO3 và cho dây/ 

nhẫn Ag vào dung 

dịch CuSO4.

Câu hỏi 3 :  Bằng 

cách nào có 

thể so sánh 

mức độ hoạt 

động của kim 

loại  Fe và Cu 

với hiđro?

3.Thí nghiệm 3.

Cho đinh sắt Fe và 

dây  Cu vào 2 ống 

nghiệm đựng dung 

dịch HCl.  

3.Thí nghiệm 3.

Fe+ 2HCl → FeCl2 +H2.  

Cu + HCl không phản ứng.

Fe đẩy hiđro ra khỏi dung dịch 

axit còn Cu thì không.

Fe hoạt động hóa học mạnh hơn 

H và Cu.

Câu hỏi 4 :  Bằng 

cách nào có 

thể so sánh 

mức độ hoạt 

động của kim 

loại  Na và Fe?

4.Thí nghiệm 4. 

 Cho mẫu nhỏ Na  và 

1 đinh sắt sạch 

vào 2 cốc nước cất 

riêng biệt.

4.Thí nghiệm 4. 

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

Fe + H2O: Không phản ứng.

Na hoạt động hóa học mạnh hơn 

Fe.

5. Kết luận, kiến thức mới:

GV yêu cầu HS rút ra kiến thức mới sau mỗi thí nghiệm.

Sau đó HS có thể tham khảo thêm SGK để đưa ra dãy hoạt động hóa 

học của kim loại.

HS so sánh kiến thức mới với ý kiến ban đầu về dãy hoạt động hóa học 

của kim loại.

Có thể có hiến thức mới như sau:

Câu hỏi Thí nghiệm Quan sát mô tả Kết luận kiến 



hiện tượng, 

giải thích, 

viết PTHH

thức mới

Câu hỏi 1 :  

Bằng 

cách nào 

có thể so 

sánh mức 

độ hoạt 

động của 

kim loại 

Fe và Cu?

1.Thí nghiệm 

1:

 Cho đinh sắt 

Fe vào 

dung dịch 

CuSO4 và 

cho mảnh 

Cu vào 

dung dịch 

FeCl2.

1.Thí nghiệm 1:

Fe(r, trắng)+ 

CuSO4( dd, 

xanh)→

 Cu( r, đỏ) + 

FeSO4(dd, o 

màu) 

Cu + FeCl2 

không có 

hiện tượng 

xảy ra. 

Fe đẩy Cu ra 

khỏi dung 

dịch muối, 

Cu không đẩy 

được Fe.

Fe hoạt động hóa 

học mạnh hơn 

Cu.

 Ta xếp: Fe, Cu

Câu hỏi 2 :  2.Thí nghiệm 

2

Câu hỏi 3 :  3.Thí nghiệm 

3.

Câu hỏi 4 :  4.Thí nghiệm 

4. 

Kiến thức 

mới

- Các kim loại sắp xếp theo chiều mức độ hoạt động hóa 

học giảm dần: Dãy hoạt động hóa học kim loại:

Na, Fe, (H), Cu, Ag.

- Dãy hoạt động hóa học kim loại:

K, Na, Mg, Al,Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au.



TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ NHÔM, SẮT 

A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Kiến thức 

Học sinh trình bày được: 

- Tính chất hóa học: Nhôm, sắt có những tính chất hóa học chung của 

kim loại, nhôm, sắt không phản ứng với H2SO4 đặc, nguội, nhôm phản ứng 

được với dung dịch kiềm, sắt là kim loại có nhiều hóa trị.

Kĩ năng

- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của nhôm và 

sắt. Viết các PTHH minh họa.

- Nhận biết được nhôm và sắt bằng phương pháp hoá học. 

- Tính thành phần % khối lượng của hỗn hợp bột nhôm sắt; tính khối 

lượng nhôm hoặc sắt tham gia phản ứng hoặc sản xuất được theo hiệu suất.

B. PHƯƠNG PHÁP

- Bàn tay nặn bột, sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực.

C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG

6 khay dụng cụ hoá chất dành cho 6 nhóm. Mỗi khay gồm:

- 1 dây nhôm, 3 lá Nhôm

- 1 lọ dung dịch NaOH

- 1 giá TN gồm 5 ống nghiệm nhỏ, 1 kẹp gỗ, 1 mảnh giấy ráp.

- Dây sắt quấn hình lò xo

- Bình đựng khí clo

- Đèn cồn, kẹp gỗ.

- Dung dịch FeCl2

Nếu có đĩa hình thí nghiệm 9, máy tính và máy chiếu.

Thí nghiệm HS: 

* Mỗi nhóm HS: Giá thí nghiệm, 2 ống nghiệm đựng dung dịch 

CuSO4, dung dịch HCl và đinh sắt.

- Dung dịch FeCl2,, FeCl3



Đĩa hình thí nghiệm: Al phản ứng với clo hoặc lưu huỳnh.

D. NỘI DUNG

I. Nhôm

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề: GV sử dụng các hình ảnh như 

máy bay, tàu hỏa, nhà, cửa, các vật dụng sinh hoạt như xoong, nồi, chậu, .. được 

làm từ nhôm. Nhôm là kim loại có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. 

Tại sao nhôm có nhiều ứng dụng như vậy? Ta cần tìm hiểu tính chất vật lý và 

hóa học của nhôm để có thể sử dụng đồ dùng nhôm an toàn và hiệu quả.

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS:

GV yêu cầu HS dự đoán tính chất hoá học của nhôm. Hs có thể đưa ra 

nhiều dự đoán khác nhau. 

Sau đây có thể là dự đoán đầy đủ nhất:

Căn cứ vào tính chất hoá học  của kim loại, vị trí của nhôm trong dãy 

hoạt động hoá học dự đoán:  nhôm có những tính chất hoá học  của kim loại 

nói chung. Nhôm còn có khả năng phản ứng với dung dịch kiềm.

3. Đề xuất các câu hỏi:

GV yêu cầu HS đề xuất các câu hỏi nghiên cứu tính chất hóa học của 

nhôm. Các nhóm HS đưa ra các câu hỏi khác nhau.

GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhận xét, hoàn thiện.

Có thể có câu hỏi như sau :

Ngoài tính chất hóa học chung của kim loại, nhôm còn có tính chất 

hóa học nào khác ? Nhôm có phản ứng với dung dịch kiềm như thế nào ?

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm 

GV có thể yêu cầu HS đề xuất thí nghiệm để trả lời cho câu hỏi trên.

Các nhóm HS thảo luận để đề xuất thí nghiệm cần thực hiện.

Mỗi nhóm HS đưa ra một đề xuất và trình bày kết quả.



Phương án tốt nhất có thể là : Cho dây nhôm vào 3 ống nghiệm đựng 3 

dung dịch  NaOH đặc, KOH đặc, Ba(OH)2 đặc có nút cao su gắn với ống dẫn 

khí có vuốt nhọn.

Phương án có thể chấp nhận là : Cho dây nhôm vào 3 ống nghiệm 

đựng 3 dung dịch  NaOH đặc có nút cao su gắn với ống dẫn khí có vuốt nhọn.

HS ghi vào vở thực hành .

4.2. Tiến hành thí nghiệm

Trước khi các nhóm tiến hành thí nghiệm, GV yêu cầu các nhóm dự 

đoán hiện tượng có thể xảy ra. Mỗi nhóm HS có thể đưa ra dự đoán của 

nhóm, trình bày trước lớp.

Các dự đoán có thể là :

- Al không phản ứng với dung dịch kiềm NaOH... vì kim loại nói 

chung không có tính chất này.

- Al có phản ứng với dung dịch kiềm NaOH... vì Al2O3 là oxit lưỡng 

tính nên có thể tác dụng với kiềm NaOH.

- Al có thể phản ứng với dung dịch kiềm NaOH... có khí thoát ra.

Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm: Nêu 

mục đích thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm, quan sát mô tả hiện tượng, giải 

thích.

Tiến hành thí nghiệm: HS cho đoạn dây nhôm hoặc bột nhôm vào 3 

ống nghiệm đựng 3 dung dịch  NaOH đặc có nút cao su gắn với ống dẫn khí 

có vuốt nhọn.  Một lúc sau  đưa que đóm đang cháy vào đầu vuốt nhọn. Quan 

sát hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm và đầu vuốt nhọn, mô tả hiện tượng, 

giải thích.

Hiện tượng: Sủi bọt khí. Có khí không màu thoát ra ở đầu vuốt nhọn.

Khi châm lửa, khí cháy có ngọn lửa màu xanh. Đó là do Al đã phản 

ứng với dung dịch kiềm giải phóng khí hiđro.

5. Kết luận, kiến thức mới:



Từ kết quả thí nghiệm, nhóm HS thảo luận và rút ra kết luận: Al có phản 

ứng với dung dịch kiềm có giải phóng khí hiđro.

HS so sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán và với ý kiến ban đầu về tính 

chất hóa học của nhôm để tìm ra điểm mới.

HS ghi kết quả vào vở thực hành . Một số tính chất hóa học khác của 

nhôm có thể tiến hành tìm tòi nghiên cứu tương tự.

II. Sắt

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề  

GV có thể nêu tình huống xuất phát như sau: Truyện Thánh Gióng đánh giặc Ân 

của dận tộc Việt Nam có kể về ngựa sắt và roi sắt. Bên cạnh đó trong cuộc sống 

ngày nay rất nhiều công trình xây dựng, nhiều vật dụng cần thiết làm từ sắt, thép. 

Tại sao sắt có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống? Sắt có những tính chất vật lý 

và hóa học như thế nào?

HS ghi câu hỏi vào vở thực hành .

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS:

HS có thể dự đoán về tính chất hóa học của sắt từ vị trí của sắt trong 

dãy hoạt động hóa học và tính chất hóa học của kim loại.

HS làm việc theo nhóm nêu tính chất hóa học của sắt. HS thảo luận và 

thống nhất ý kiến chung.

Có thể dự đoán như sau: Sắt có tính chất của kim loại nói chung : tác 

dụng với phi kim, với dung dịch axit, với dung dịch muối của kim loại kém 

hoạt động hơn..

HS ghi ý kiến vào vở thực hành .

3. Đề xuất các câu hỏi:

GV yêu cầu HS đề xuất các câu hỏi nghiên cứu từ ý kiến ban đầu.

 Các nhóm HS làm việc độc lập, có thể đưa ra ý kiến khác nhau.

Đại điện nhóm HS trình bày, nhận xét, bổ sung và hoàn thiện. GV hỗ 

trợ và hoàn thiện nếu cần.

Các câu hỏi có thể là:



Câu hỏi 1: Sắt tác dụng với các phi kim khác nhau O2, S, Cl2 có tạo ra 

oxit, muối trong đó hóa trị của sắt giống nhau không?

Câu hỏi 2: Sắt tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng, tạo thành 

dung dịch muối sắt(II) hay muối sắt(III)? Sắt tác dụng với H2SO4 đặc như thế 

nào?

Câu hỏi 3:  Sắt tác dụng với dung dịch muối của kim loại hoạt động 

yếu hơn như AgNO3, CuSO4...thường tạo sản phẩm là muối sắt(II) hay muối 

sắt(III)?

HS ghi câu hỏi vào vở thực hành .

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm

Căn cứ vào các câu hỏi nghiên cứu đặt ra, HS thảo luận để đề xuất các 

thí nghiệm phù hợp. 

Mỗi nhóm HS có thể nêu ra các thí nghiệm khác nhau và trình bày 

trước lớp.

GV tổng hợp các thí nghiệm và có thể hỗ trợ cho HS để chọn các thí 

nghiệm có thể tiến hành nhanh, rõ hiện tượng, an toàn.

Các thí nghiệm tương ứng với các câu hỏi có thể như sau:

Câu hỏi Thí nghiệm

Câu hỏi 1: Sắt tác dụng với các 

phi kim khác nhau O2, S, Cl2 

có tạo ra oxit, muối trong đó 

hóa trị của sắt giống nhau 

không?

Thí nghiệm 1: Đốt sắt trong khí oxi, 

đốt hỗn hợp bột sắt + bột lưu 

huỳnh, đốt sắt trong khí clo.

Câu hỏi 2: Sắt tác dụng với dung 

dịch HCl, H2SO4 loãng, tạo 

thành dung dịch muối sắt(II) 

hay muối sắt(III)? Sắt tác dụng 

Thí nghiệm 2:

Thả đinh sắt vào dung dịch HCl, 

H2SO4 loãng. So sánh dung dịch 

thu được với dung dịch muối sắt(II) 



với H2SO4 đặc như thế nào? và muối sắt(III).

Cho đinh sắt vào ống nghiêm đựng 

H2SO4 đặc nguội.  Một lúc sau đun 

nóng ống nghiệm.

Câu hỏi 3:  Sắt tác dụng với dung 

dịch muối của kim loại hoạt 

động yếu hơn như AgNO3, 

CuSO4...thường tạo sản phẩm 

là muối sắt(II) hay muối 

sắt(III)?

Thí nghiệm 3:  Thả đinh sắt vào dung 

dịch AgNO3 và CuSO4 loãng.

HS ghi các thí nghiệm vào vở thực hành .

4.2. Tiến hành thí nghiệm

HS nhận dụng cụ, hóa chất và tiến hành thí nghiệm theo nhóm.

Trước khi tiến hành thí nghiệm, GV yêu cầu HS dự đoán: Phản ứng có 

xảy ra hay không? Muối tạo thành là muối sắt(II) hay muối sắt(III)?

Mỗi nhóm HS thảo luận, ghi và trình bày kết quả.

HS ghi dự đoán vào phiếu thí nghiệm.

HS tiến hành từng thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết 

PTHH.

Thí nghiệm 1: Có thể cho HS tiến hành trực tiếp. Nếu có thể thì cho 

HS quan sát hình ảnh thí nghiệm ở đĩa CD-Rom thí nghiệm hóa học 8,9.

Thí nghiệm 2,3: HS trực tiếp tiến hành thí nghiệm. Chú ý cho HS so 

sánh  sản phẩm dung dịch muối sắt tạo thành với dung dịch muối sắt(II), 

muối sắt(III) để xác định hóa trị của sắt.

Qua kết quả thí nghiệm trên, GV yêu cầu HS rút ra nhận xét chung về 

ảnh hưởng của thành phần môi trường đến sự ăn mòn kim loại.

HS ghi kết quả quan sát vào vở thực hành .



Câu hỏi Thí nghiệm Hiện tượng, giải 

thích, PTHH

Câu hỏi 1: Sắt tác 
dụng với các phi 
kim khác nhau O2, 
S, Cl2 có tạo ra 
oxit, muối trong 
đó hóa trị của sắt 
giống nhau không?

Thí nghiệm 1: Đốt sắt 

trong khí oxi, đốt 

hỗn hợp bột sắt + 

bột lưu huỳnh, đốt 

sắt trong khí clo.

Câu hỏi 2: Sắt tác 
dụng với dung dịch 
HCl, H2SO4 loãng, 
tạo thành dung dịch 
muối sắt(II) hay 
muối sắt(III)? Sắt 
tác dụng với H2SO4 
đặc như thế nào?

Thí nghiệm 2:

Thả đinh sắt vào dung 

dịch HCl, H2SO4 

loãng. So sánh dung 

dịch thu được với 

dung dịch muối 

sắt(II) và muối 

sắt(III).

Cho đinh sắt vào ống 

nghiêm đựng H2SO4 

đặc nguội.  Một lúc 

sau đun nóng ống 

nghiệm.

Câu hỏi 3:  Sắt tác 
dụng với dung 
dịch muối của kim 
loại hoạt động yếu 
hơn như AgNO3, 
CuSO4...thường tạo 
sản phẩm là muối 

Thí nghiệm 3:  Thả 

đinh sắt vào dung 

dịch AgNO3 và 

CuSO4 loãng.



sắt(II) hay muối 
sắt(III)?

5. Kết luận, kiến thức mới:

Từ kết quả thí nghiệm, HS rút ra kết luận về kiến thức mới sau mỗi thí 

nghiệm và kết luận chung về tính chất hóa học của sắt sau ba thí nghiệm.

Nhóm HS làm việc hợp tác đưa ra kết luận, trình bày, nhận xét, hoàn 

thiện.

GV theo dõi và hỗ trợ.

HS so sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán trước mỗi thí nghiệm, so 

sánh kết luận kiến thức mới với ý kiến ban đầu về tính chất hóa học của sắt 

để tìm ra điểm khác biệt.

HS có thể tham khảo nội dung SGK để hoàn thiện kết luận của mình.

Các kết quả tìm tòi nghiên cứu có thể trình bày trong vở thực hành  

theo bảng. Thí dụ như:

Câu hỏi Thí nghiệm Hiện tượng, 

giải thích, 

PTHH

Kết luận 

kiến thức 

mới

Câu hỏi 1: Sắt 

tác dụng với 

các phi kim 

khác nhau 

O2, S, Cl2 

có tạo ra 

oxit, muối 

trong đó hóa 

trị của sắt 

giống nhau 

không?

Thí nghiệm 1: Đốt 

sắt trong khí 

oxi, đốt hỗn hợp 

bột sắt + bột lưu 

huỳnh, đốt sắt 

trong khí clo.

Sắt tác 

dụng với 

oxi, lưu 

huỳnh, 

clo tạo 

thành 

oxit, 

muối 

trong đó 

sắt có hóa 

trị II hoặc 



III.

Câu hỏi 2: Sắt 

tác dụng với 

dung dịch 

HCl, H2SO4 

loãng, tạo 

thành dung 

dịch muối 

sắt(II) 

hay muối 

sắt(III)? Sắt 

tác dụng 

với H2SO4 

đặc như thế 

nào?

Thí nghiệm 2:

Thả đinh sắt vào 

dung dịch HCl, 

H2SO4 loãng. 

So sánh dung 

dịch thu được 

với dung dịch 

muối sắt(II) và 

muối sắt(III).

Cho đinh sắt vào 

ống nghiêm 

đựng H2SO4 đặc 

nguội.  Một lúc 

sau đun nóng 

ống nghiệm.

Sắt tác dụng 

với dung 

dịch HCl. 

H2SO4 

loãng tạo 

thành 

muối sắt 

(II).

Sắt thụ động 

trong 

H2SO4 

đặc nguội 

nhưng 

phản 

ứng với 

H2SO4 

đặc nóng 

tạo thành 

muối 

sắt(III).

Câu hỏi 3:  Sắt 

tác dụng 

với dung 

dịch muối 

của kim loại 

hoạt động 

yếu hơn như 

Thí nghiệm 3:  

Thả đinh sắt 

vào dung dịch 

AgNO3 và 

CuSO4 loãng.

Muối sắt 

tạo thành 

thường 

là muối 

sắt(II).



AgNO3, 

CuSO4...t

hường tạo 

sản phẩm là 

muối sắt(II) 

hay muối 

sắt(III)?

SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
Kiến thức 
Học sinh trình bày được: 
- Khái niệm về sự  ăn mòn kim loại và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự 

ăn mòn kim loại.
- Cách bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. 
Kĩ năng

- Quan sát một số thí nghiệm, rút ra được nhận xét  về một số yếu tố 
ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại.

- Nhận biết được hiện tượng ăn mòn kim loại trong thực tế.
- Vận dụng để  bảo vệ được một số đồ vật kim loại trong gia đình. 

B. PHƯƠNG PHÁP

−  Nêu và giải quyết vấn đề

− Tổ chức cho HS học độc lập và hợp tác.
- Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu

C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG
- Chuẩn bị thí nghiệm như hình 2.19 trang 65 SGK Hóa học 9.

D. NỘI DUNG
1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
  GV nêu câu hỏi 



Chúng ta đã biết sự ăn mòn kim loại đã gây ra nhiều tổn hại cho nền 
kinh tế. Để bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn cần tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng 
đến sự ăn mòn.

 Môi trường đã ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại như thế nào?
HS ghi câu hỏi vào vở thực hành .

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS:
Dựa vào kiến thức thực tiễn trong đời sống, HS có thể nêu lên một số ý 

kiến khác nhau về ảnh hưởng của thành phần môi trường đến sự ăn mòn kim 
loại.

Nhóm HS thảo luận, trình bày kết quả, nhận xét và hoàn thiện.
HS có thể nêu lên ý kiến là: Nước, không khí, ánh sáng... có ảnh hưởng 

đến sự ăn mòn kim loại.
HS ghi ý kiến vào vở thực hành .

3. Đề xuất các câu hỏi:
Dựa vào ý kiến ban đầu ở trên, HS đề xuất các câu hỏi nghiên cứu.
Nhóm HS thảo luận, trình bày kết quả, nhận xét, hoàn thiện.
GV có thể hỗ trợ HS nếu cần.
Các câu hỏi nghiên cứu có thể là:
 Câu hỏi 1: Kim loại được đặt trong môi trường không khí khô thì kim 

loại có bị ăn mòn không?
Câu hỏi 2:  Kim loại được đặt trong môi trường nước và không khí thì 

kim loại có bị ăn mòn không? Nhanh hay chậm?
Câu hỏi 3:  Kim loại được tiếp xúc với oxi và nước mặn thì kim loại bị 

ăn mòn không? Nhanh hay chậm?
Câu hỏi 4: Kim loại được đặt trong môi trường nước sạch, không có 

không khí thì kim loại có bị ăn mòn không?
HS ghi câu hỏi vào vở thực hành .

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:
4.1. Đề xuất thí nghiệm

Căn cứ vào các câu hỏi đã nêu trên, HS cần đề xuất các thí nghiệm 
nghien cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại như thế nào?



HS làm việc cá nhân và hợp tác trong nhóm , thảo luận đề xuất các thí 
nghiệm với sự hỗ trợ của GV.

HS báo cáo kết quả, nhận xét, hoàn thiện để chọn ra các  thí nghiệm 
thích hợp.

Các thí nghiệm có thể trả lời các câu hỏi nêu ra.
Câu hỏi Thí nghiệm

Câu hỏi 1: Kim loại được đặt 
trong môi trường không khí 
khô thì kim loại có bị ăn mòn 
không?

 1.Cho vào đáy ống nghiệm khô, sạch 
một lớp vôi sống rồi phủ một lớp 
bông khô lên trên.  Đặt đinh sắt sạch 
vào ống nghiệm. 

Nút kín ống nghiệm bằng nút cao su.
Câu hỏi 2:  Kim loại được đặt 

trong môi trường nước và 
không khí thì kim loại có bị ăn 
mòn không? Nhanh hay chậm?

2.Cho vào ống nghiệm  khoảng 2-3 ml 
nước sạch. Thả vào ống nghiệm một 
đinh sắt sạch.

Câu hỏi 3:  Kim loại được tiếp 
xúc với oxi và nước mặn thì 
kim loại bị ăn mòn không? 
Nhanh hay chậm?

3.Cho ống nghiệm khoảng 2-3ml dung 
dịch muối ăn. Thả đinh sắt sạch vào 
ống nghiệm.

Câu hỏi 4: Kim loại được đặt 
trong môi trường nước sạch, 
không có không khí thì kim 
loại có bị ăn mòn không?

4.Cho khoảng 5 ml nước cất vào ống 
nghiệm. Thả đinh sắt sạch vào ống 
nghiệm.

Cho vào ống nghiệm 1 ít dầu nhờn 
khoảng 1 ml.

HS ghi các thí nghiệm vào vở thực hành .

4.2. Tiến hành thí nghiệm
HS nhận dụng cụ, hóa chất để tiến hành thí nghiệm.
Trước khi tiến hành thí nghiệm, HS cần nêu ra dự đoán về kết quả thí 

nghiệm.
HS ghi dự đoán vào vở thực hành .



Nhóm HS tiến hành thí nghiệm, mô tả hiện tượng, giải thích.
Các thí nghiệm này HS cần thực hiện trước ở nhà hoặc ở phòng thí 

nghiệm trước đó ít nhất 1 tuần để có thể có hiện tượng rõ ràng.
GV chú ý hướng dẫn HS trước khi làm thí nghiệm, cần lau khô dầu mỡ 

bám ngoài đinh sắt. Nếu có hiện tượng gì khác cần tìm hiểu để giải quyết vấn 
đề đặt ra.

GV yêu cầu HS nêu vai trò của CaO, nút trong thí nghiệm 1, vai trò 
của lớp dầu nhờn trong thí nghiệm 4, giải thích tại sao ống nghiệm 2,3 không 
cần nút kín?

HS ghi kết quả, trình bày kết quả trước lớp.
HS ghi kết quả vào vở thực hành.

5. Kết luận, kiến thức mới:
Từ kết quả thí nghiệm, nhóm HS thảo luận để rút ra kết luận kiến thức mới. HS 
so sánh kết quả mỗi thí nghiệm với dự đoán trước đó và so sánh kết luận chung 
với ý kiến ban đầu về ảnh hưởng của môi trường đến sự ăn mòn kim loại để thấy 
sự khác biệt.
Đại diện nhóm HS trình bày trước lớp về kết quả, nhận xét, bổ sung, hoàn thiện.
GV cho ý kiến bổ sung và hoàn thiện nếu cần.
Có thể tóm tắt kết quả tìm tòi nghiên cứu theo bảng sau:

Câu hỏi Thí nghiệm Hiện tượng, giải 
thích

Kết luận
Nhận xét về mức 

độ ăn mòn 
kim loại

 Câu 1  Cho vào đáy ống 
nghiệm khô, 
sạch một lớp vôi 
sống rồi phủ một 
lớp bông khô lên 
trên.  Đặt đinh 
sắt sạch vào ống 
nghiệm. 

Đinh sắt không bị 
gỉ. CaO có tác 
dụng hút hơi 
nước trong 
không khí.

Sắt không  bị 
oxi hóa trong 
không khí khô.

Không bị ăn mòn



Nút kín ống nghiệm 
bằng nút cao su.

Câu 2 Cho vào ống 
nghiệm  khoảng 
2-3 ml nước 
sạch. Thả vào 
ống nghiệm một 
đinh sắt sạch.

Đinh sắt bị gỉ. Đó 
là do sắt đã 
bị ăn mòn do 
phản ứng với 
oxi và nước.

ăn mòn kim loại 
xảy ra chậm

 Câu 3 Cho ống nghiệm 
khoảng 2-3ml 
dung dịch muối 
ăn. Thả đinh sắt 
sạch vào ống 
nghiệm.

Đinh sắt bị gỉ 
nhiều hơn ở 2. 
Đó là do sắt 
đã bị ăn mòn 
do tác dụng  
của oxi và 
nước muối.

ăn mòn kim loại 
xảy ra nhanh 
hơn.

 Câu 4 Cho khoảng 5 ml 
nước cất vào 
ống nghiệm. Thả 
đinh sắt sạch vào 
ống nghiệm.

Cho vào ống 
nghiệm 1 ít dầu 
nhờn khoảng 1 
ml.

Đinh sắt không 
bị gỉ. Lớp dầu 
nhờn có tác 
dụng ngăn 
không cho 
oxi hòa tan 
trong nước. 
Sắt không bị 
ăn mòn trong 
nước cất.

Không bị ăn mòn.

 Kết luận: sự ăn mòn kim loại phụ thuộc vào môi trường mà kim loại tiếp xúc.

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 8: ANCOL ETYLIC

A. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Kiến thức 

Nêu được:



- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo.

- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan, khối lượng 

riêng, nhiệt độ sôi.

- Khái niệm độ rượu.  

- Tính chất hóa học: Phản ứng  với natri, với axit axetic, phản ứng 

cháy.

- Ứng dụng: Làm nguyên liệu, dung môi trong công nghiệp.

- Phương pháp điều chế ancol etylic từ tinh bột, đường hoặc từ etilen.
Kĩ năng

- Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh... rút ra được nhận xét về đặc 

điểm cấu tạo phân tử và tính chất hoá học.

- Viết các PTHH dạng công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn.

-  Phân biệt ancol etylic với benzen .

- Tính khối lượng ancol etylic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng 

có sử dụng độ rượu và hiệu suất quá trình.

B. PHƯƠNG PHÁP

Sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột.

C. THIẾT BỊ SỬ DỤNG

Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm cho các nhóm: Cốc thủy tinh, ống 

đong chia vạch ml, tấm thủy tinh, đèn cồn, ống nghiệm, đĩa thủy tinh, nước, 

ancol etylic.

Bút dạ, giấy khổ lớn.

D. NỘI DUNG

1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề

Trình bày bản đồ tư duy về các ứng dụng, hạn chế và tác hại của rượu etylic.

 GV nêu câu hỏi 

− Theo em rượu (ancol) etylic có những ứng dụng trong cuộc sống 

hàng ngày? Ancol etylic có tác dụng như thế nào đến sức khỏe con người? 

Những hiểu biết của em về ancol etylic (trạng thái, màu sắc, tính tan, có tham 



gia phản ứng cháy được không...)?

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS:

GV yêu cầu HS mô tả  bằng lời những hiểu biết ban đầu của mình vào 

vở thực hành  về ancol etylic.

− GV: yêu cầu HS trình bày quan điểm của các em về vấn đề trên (GV 

có thể cho HS làm việc theo nhóm)

− HS: có thể nêu ra các ý kiến khác nhau về ancol etylic như: uống 

rượu có hại cho sức khỏe, tan tốt trong nước…

3. Đề xuất các câu hỏi:

Từ nhứng ý kiến ban đầu của HS do các nhóm đề xuất, GV tập hợp 

thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau 

và khác nhau của các ý kiến trên, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi liên 

quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về ancol etylic.

− HS: có thể nêu ra các câu hỏi liên quan như: 

+ Rượu etylic có màu không?

+ Rượu etylic có tác dụng với Na không?

+ Người ta điều chế rượu etylic như thế nào?

+ Rượu etylic có ứng dụng gì trong cuộc sống hàng ngày? v.v…

− GV: tập hợp các câu hỏi của các nhóm (chỉnh sửa và nhóm các câu 

hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu về thành phần của không khí), ví dụ:

+ Rượu etylic có tham gia phản ứng cháy không?

+ Cấu tạo của rượu etylic như thế nào, có điểm gì giống và khác nhau 

so với phân tử nước?

+ Thành phần phân tử rượu etylic có chứa các nguyên tố hóa học nào?

+ Rượu etylic được dùng để làm gì? 

+ Rượu etylic có thể hòa tan được những chất nào?v.v…

4. Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:

4.1. Đề xuất thí nghiệm



GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất thí nghiệm nghiên cứu để tìm 

hiểu các kiến thức về ancol etylic, HS có thể đề xuất nhiều cách khác nhau, 

GV nên chọn cách thí nghiệm, quan sát và nghiên cứu tài liệu như sau:

− GV đưa cho mỗi nhóm HS: Cốc thủy tinh, ống đong chia vạch ml, 

tấm thủy tinh, đèn cồn, ống nghiệm, đĩa thủy tinh, nước, ancol etylic.

− GV yêu cầu mỗi nhóm đề xuất cách tiến hành thí nghiệm và quan sát hiện 

tượng (HS có thể nghiên cứu sách giáo khoa, đốt cháy ancol etylic trong đĩa 

thủy tinh sau đó úp tấm kính thủy tinh lên, một lúc lấy tấm kính ra thấy xuất 

hiện giọt nước chứng tỏ trong ancol có chứa nguyên tử H)

4.2. Tiến hành thí nghiệm

− GV lưu ý cung cấp đồ dùng thí nghiệm, yêu cầu HS nghiên cứu tiến hành thí 

nghiệm để đạt được mục đích nghiên cứu có nghĩa là tìm được câu trả lời cho 

câu hỏi. (GV không mô tả trước cách tiến hành thí nghiệm cho HS làm theo).

− GV lưu ý HS quan sát (trạng thái của các chất, có tan trong nước không, có khí 

tạo thành...). GV yêu cầu HS dự đoán sản phẩm xảy ra và viết các phương 

trình phản ứng.

− Khi HS tiến hành thí nghiệm GV bao quát lớp, đi tới các nhóm để hướng dẫn 

thêm, điều chỉnh các sai lầm, giúp đỡ HS (nếu cần thiết). 

− GV nên nhắc nhở động viên HS làm thí nghiệm độc lập, không nên làm theo 

ý tưởng của nhóm khác. Nếu HS copy ý tưởng của nhóm khác mà chưa đúng 

GV nên động viên HS lần sau phải chủ động và tự tin vào khả năng của mình 

vì hiểu biết của các nhóm khác cũng chưa chắc đã chính xác

CHÚ Ý: 

− Trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, GV yêu cầu HS viết dự 

đoán vào vở thực hành  theo các mục: Câu hỏi, dự đoán, cách tiến hành thí 

nghiệm, hiện tượng quan sát được, rút ra kết luận.

− HS tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu theo nhóm để tìm câu 

trả lời và điền thông tin vào các mục còn lại trong vở thực hành .



5. Kết luận, kiến thức mới:

− GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả sau khi đã tiến hành 

thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu. 

Khi HS tiến hành thí nghiệm xong, GV yêu cầu các nhóm thảo luận (GV nên 

chọn các nhóm có nhiều sai lầm nên trình bày trước để các nhóm khác bổ sung 

và hoàn thiện). 

− GV hướng dẫn cho HS so sánh lại với các suy nghĩ ban đầu của mình 

ở phần 2 để khắc sâu kiến thức.

- Khi thảo luận GV cố gắng hướng cho HS dẫn đến kiến thức trọng tâm 

của bài và đi tới kết luận tính tan, trạng thái, độ rượu, thành phần phân tử, công 

thức cấu tạo, tính chất hóa học, điều chế rượu etylic. Đặc biệt lưu ý đến ảnh hưởng 

của rượu etylic đối với sức khỏe con người cũng như ứng dụng của nó trong công 

nghiệp cũng như trong đời sống hàng ngày.
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