MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở VÙNG CAO

Đề bài:
I.Mục tiêu:

1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
-Chú ý các từ ngữ: Sủng Thài, lặn lội, Sùng Tờ Dìn, liên đội trưởng
-Biết đọc phân biệt lời kể của vị khách với lời Dìn trong đoạn đối thoại
2.Rèn kĩ năng đọc hiểu:
-Hiểu tên địa danh và các từ ngữ được chú thích trong bài
-Hiểu tình hình sinh hoạt và học tập của hs một trường nội trú ở vùng cao
qua lời giới thiệu của một hs: cuộc sống của hs miền núi còn khó khăn
nhưng các bạn rất chăm học, yêu trường và sống rất vui
-Bước đầu mạnh dạn, tự nhiên giới thiệu về trường hoc của mình
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh hoạ bài đọc SGK
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

dạy học
A,Bài cũ

-Gv kiểm tra 3,4 hs đọc thuộc lòng 10

-3,4 hs đọc và trả lời

(5 phút)

dòng thơ đầu của bài thơ Việt Bắc và

câu hỏi

trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc
-Nhận xét bài cũ
B.Bài mới
1.Gt bài

-Một trường Tiểu học ở vùng cao

(2 phút)

-Gv ghi đề bài

2.Luyện

2.1.Gv đọc mẫu lần 1

đọc

2.2.Gv hướng dẫn hs luyện đọc, kết

(15 phút)

hợp giải nghĩa từ:

-hs chú ý lắng nghe

a. Đọc câu nối tiếp
-Gv viết bảng: Sủng Thài, Sùng Tờ Dìn - đọc theo yêu cầu
-1 hs đọc, cả lớp đọc đồng thanh
-Hs đọc nối tiếp câu 2 lượt
b. Đọc đoạn nối tiếp
-Hs tiếp nối nhau đọc 3 đoạn trong bài

-1 hs đọc

-1 hs đọc phần chú thích trong bài
-Gv nói thêm về trường nội trú ở Sủng
Thài
c. Đọc từng đoạn trong nhóm
-1 hs đọc đoạn đối thoại giữa Sùng Tờ
Dìn và vị khách
-Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1
3.Tìm hiểu -1 hs đọc cả bài
bài

-Hs cả lớp đọc thầm đoạn văn, trả lời

(8 -10

câu hỏi:

phút)

+Bài đọc có những nhân vật nào?

-đồng thanh
- đọc
-đọc thầm

-các vị khách : là
phóng viên, chủ nhà
là Sùng Tờ Dìn

+Ai dẫn khách đi thăm trường?

-liên đội trưởng Sùng
Tờ Dìn

-Hs đọc thầm lại đoạn văn đối thoại

-đọc thầm

giữa Sùng Tờ Dìn và vị khách, trả lời:
+Bạn Dìn giới thiệu với vị khách

-bạn dẫn khách đi

những gì về trường mình?

thăm các phòng học,
bếp, phòng ăn, nhà ở,

bạn cho biết nếp sinh
hoạt ở trường nội trú:
cụ thể: sáng thứ
hai…giúp gạo, buổi
sáng…bữa ăn, lúc
đầu…gặp nhau
+Em học đượcđiều gì về cách giới

-khi trả lời phỏng

thiệu nhà trường của Sùng Tờ Dìn?

vấn, Sùng Tờ Dìn đã
giới thiệu được khá
đầy đủ về trường
mình, giới thiệu một
cách tự nhiên, đàng
hoàng, chững chạc

Gv yêu cầu một vài hs giới thiệu những
nét chính về trường mình?
-Yêu cầu hs làm việc theo cặp, một em

- trao đổi theo cặp,

trong vai vị khách, một em là hs của

giới thiệu theo yêu

trường, trao đổi nhanh về nội dung giới cầu
thiệu
-2,3 cặp hs thi giới thiệu về trường

-vài cặp hs thi giới

mình trước lớp

thiệu về trường về
trường

-Cả lớp và gv nhận xét, bình chọn cặp

-nghe, nhận xét, bình

trao đổi hay nhất

chọn cặp bạn nói hay
nhất

4.Luyện

-Gv đọc lại đoạn văn: “ Từ vừa đi, Dìn

-hs chú ý lắng nghe

đọc lại

vừa kể…hết”, lưu ý hs đọc đúng đoạn

(5-8 phút)

văn theo gợi ý ở mục a
-Một vài tốp hs (mỗi tốp 2 em), thi đọc

-1 vài tốp hs thi đọc

đoạn văn trên theo cách phân vai (Sùng
Tờ Dìn, vị khách)
-Cả lớp và gv nhận xét, bình chọn bạn

-nghe, nhận xét bạn

đọc hay nhất

đọc, bình chọn cá
nhân, nhóm đọc hay
nhất

5.Củng cố,

-Gv biểu dương những hs học tốt, giới

dặn dò

thiệu hay về trường mình

(2-3 phút)

-Nhắc hs chuẩn bị nội dung để làm tốt
bài văn tới (giới thiệu với đoàn khách
đến thăm lớp về các bạn trong tổ em và
hoạt động của các bạn trong tháng vừa
qua
-Chuẩn bị bài sau: Hũ bạc của người
cha

