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I- ĐẶT VẤN ĐỀ : 

- Trong nhiệm vụ nâng cao chất lượng học tập của học sinh, người giáo viên (GV) phải đặc 

biệt quan tâm đến việc rèn luyện nề nếp giữ gìn tập sách, chữ viết cho các em, nhất là đối với các 

em học sinh đầu bậc tiểu học (lớp 1). Cổ nhân có câu : “ Nét chữ , nết người” chính cố vấn Phạm 

Văn Đồng cũng từng nói rằng :” Chữ viết cũng là một biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh 

viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, lòng tự trọng đối 

với mình…” ( Trích “ Dạy nét chữ-nết người”, báo tiền phong, số 1760, ngày 18/01/1968 ). 

- Là giáo viên dạy lớp 1, ngay từ đầu năm khi nhận lớp, qua kiểm tra việc viết chữ của các 

em tôi thật sự rất ưu tư về chữ viết của các em. Tỉ lệ biết viết ( các chưc đơn giản ), được học qua 

Mẫu giáo , có đầy đủ dụng cụ học tập của học sinh rất là thấp. Xuất phát từ thực tế  nôi tôi đang 

công tác giảng dạy, đa số học sinh ở đây thuộc thành phần gia đình thuần nông (bần nông ) hoặc 

làm thuê, mướn; lao động nghèo…. Hoàn cảnh gia đình các em rất khó khăn, lại thiếu điều kiện 

và phương tiện học tập, mùa lũ đi lại không thuận tiện… nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất 

lượng học tập nói chung về chữ viết nói riêng. Trước thực trạng như thế, tôi đã cố gắng tìm tòi, 



  

học hỏi suy nghĩ để đưa ra các biện pháp giúp các em rèn chữ viết, giữ vở sạch đẹp sau cho có 

hiệu quả , phù hợp thực tế khó khăn ở đây nhất. Từ đó, dần dần nâng cao chất lượng : “Giữ vở 

sạch –viết chữ đẹp” cho các em . Sau vài năm thực hiện các biện pháp giúp học sinh “ Gi ữ vở 

sạch – viết chữ đẹp “ kết quả đạt được rất khã quan, có thể áp dụng rất rộng rãi ở các vùng có học 

sinh khó khăn, tôi xin trình bày lại kinh nghiệm của mình sau đây : 

II. NỘI DUNG, BIÊN PHÁP, GIẢI QUYẾT : 

1/ Qua trình phát triển kinh nghiêm : 

- Ngay từ năm học 2002-2003 khi nhận được quyết định số 31/2002/QĐ-BGD-ĐT về “ 

Mẫu chữ viết trong trường tiểu học “ , tôi đã bắt đầu đi vào nghiên cứu, so sánh chữ mới hiện nay 

về các mặt giống nhau, khác nhau so với chữ mẫu của chương trình công nghệ giáo dục. Qua đó, 

tôi nhận thấy một số nét mới của mẫu chữ viết trong trường tiểu học. 

* Mẫu chữ cái viết thường : 

-Các chữ cái b ,g, h, l, k, y  được được viết với chiều cao 2,5 đơn vị, tức bằng 2 lần rưỡi 

chiều cao chữ cái ghi nguyên âm. 

-Các chữ  t được viết với chiều cao 1,5 đơn vị. 

- Các chữ cái r, s  được viết với chiều cao 1,25 đơn vị. 

-Các chữ  d , đ, p, q được viết với chiều cao 2 đơn vị. 

-Cac chữ cái còn lại  o,ô,ơ,a,ă,â,e,ê,I,u,ư,n,m,v,x được viết với chiều cao 1 đơn vị. 



  

-Các dấu thanh được viết trong phạm vi  1 ô vuông có cạnh là 0,5 đơn vị. 

* Mẫu chữ cái viết hoa : 

-Chiều cao của các chữ số là 2 đơn vị. 

Sau khi tìm hiểu các nét mới, điểm mới của mẫu chữ viết “ mẫu chữ viết “, tôi còn nghiên 

cứu một số nét cơ bản thường gặp trong hệ thống chữ Tiếng Việt để tiện cho việc hướng dẫn chữ 

viết cho học sinh sau này. Các nét cơ bản thường gặp gồm : 

- Các nét thẳng ( đứng ) 

+ Thẳng đứng :   

+ Nét ngang :    

+ Nét xiên : xiên phải (/), xiên trái (\) 

+ Nét hắt :  / 

- Các nét cong : 

+ Nét cong kín : o ; nét cong hở : cong phải () ; cong trái (đ ) 

+ Nét móc xuôi : 

+ Nét móc ngược : 

+ Nét móc hai đầu : 



  

+ Nét móc hai đầu có thắt ở giữa : 

- Các nét khuyết : 

+ Nét khuyết trên : 

+ Nét khuyet dưới : 

-Nét thắt: (b, r ,s ) 

Để tổ chức việc dạy chữ viết thì việc quan tâm đến hệ thống nét cấu tạo chữ cái La tinh ghi 

âm vị tiếng Việt là không thể thiếu được . Đây là điều kiện để  học sinh viết đúng mẫu đảm bảo 

không gây nhầm lẫn các chữ cái với nhau. Đó là cơ sở để viết nhanh, từ đó nâng cao tính thẩm mỹ 

của chữ viết. 

Vì mới được tiếp xúc kiểu chữ mới nên lúc đầu tôi cũng gặp khó khăn khi trình bày bảng. 

Tôi phải thường xuyên luyện tập thêm sau mỗi giờ dạy. Vào mỗi tối tôi dùng vở kẻ 5 dòng li để 

rèn luyện chữ viết mới cho mình . Qua 1 tháng miệt mài rèn chữ viết mới  tôi đã thành thạo và 

trình bày bảng khá đẹp để học sinh nhìn chữ mẫu tập viết theo.  

Do đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học nên học sinh lớp 1 bước đầu gặp rất nhiều khó khăn 

khi viết chữ . Các em chưa biết cầm bút, đặt bút như thế nào? Ngồi viết đúng tư thế ra sao? Vì 

vậy, tôi thường xuyên nhắc nhở, uốn nắn tư thế ngồi viết, cách cầm bút cho các em như sau:  

* Tư thế ngồi viết: 

Khi ngồi viết học sinh phải ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, không tỳ ngực vào cạnh bàn, đầu 

hơi cuối, hai mắt cách mặt v ở từ 25-30cm . Cánh tay trái đặt lên mặt bàn, bên trái vở, bàn tay trái 



  

tỳ vào mép v ở giữ vở không xê dịch khi viết. Cánh tay phải cũng ở trên mặt bàn. Với cách để tay 

như vậy, khi viết , bàn tay và cánh tay phải có thể dịch chuyển thuận lợi từ trái sang phải dễ dàng 

*Cách cầm bút: 

Khi viết, học sinh cầm bút và điều khiển bút viết bằng ba ngón tay, (ngón trỏ, ngón cái, 

ngón giữa) của bàn tay phải. Đầu ngón tay trỏ đặt ở phía trên, đầu ngón tay giữa bên trái, phía bên 

phải của đầu bút tựa vào cạnh đối đầu ngón tay giữa. Ba điểm tựa này giữ bút và điều khiển ngòi 

bút dịch chuyển linh hoạt. 

Để học sinh viết chữ đúng mẫu, đều và đẹp; một trong những biện pháp quan trọng để đạt 

được điều đó là phải dạy tốt phân môn tập viết. Để dạy tốt tập viết cần tuân theo những nguyên 

tắc sau: 

* Nguyên tắc đảm bảo sự phối hợp đồng bộ của các bộ cơ thể tham gia vào việc viết 

chữ : 

Quá trình tập viết có quan hệ với nhiều bộ phận trong cơ thể học sinh. Tư thế ngồi viết có 

quan hệ đến cột sống, phổi , lưng. Cách cầm bút có quan hệ đến cả ngón tay, bàn tay và cánh tay. 

Hình dáng, kích thước chữ trong vở tập viết có quan hệ đến mắt các em. 

Việc tập viết không đảm bảo đúng các quy định được xây dựng trên cơ sở khoa học sẽ đem 

lại nhiều di hại suốt đời cho học sinh: mắt cận thị do ngồi viết ở nơi thiếu ánh sáng, hoặc cuối đầu 

sát vở cột sống bị vẹo, lưng gù, phổi bị ảnh hưởng… do ngồi không đúng tư thế.Vì vậy, khi 

hướng dẫn học sinh tập viết cần coi việc phối hợp đồng bộ các bộ phận cơ thể là một nguyên tắc 

đặc thù . 



  

Hai nhà giáo dục học nổi tiếng của Nga là Lơ-vốp và Ram –za-eva đã viết :” Muốn viết các 

em phải nhìn lại mình để đặt vở sau cho đúng cách. Khi học viết một chữ cái học sinh phải nhớ 

hình dạng của nó thể hiện trên dòng kẻ và nhớ di chuyển ngòi  

bút. Em đó cần nhớ tư thế ngồi thế nào cho hợp lý và đừng dí sát mắt vào vở. Một đứa trẻ sẽ 

không thuộc mọi việc nêu trên vì những hoạt động đó đòi hỏi phải nổ lực về ý chí. Khi một học 

sinh lớp 1 viết, các b ộ phận trong cơ thể nó đều căng thẳng, đặc biệt các cơ bàn tay và ngón tay. 

Điều này phải dẫn đến việc thực hiện các bài tập thể dục đặc biệt trong giờ học”. 

Sự phân tích nguyên tắc này cho thấy kỹ năng viết của học sinh chỉ thật sự có được khi có 

sự phối hợp đồng bộ của các bộ phận cơ thể. Vì vậy, khi học sinh viết tôi luôn nhắc nhở , sửa sai 

tư thế ngồi v iết cho các em và thường xuyên động viên các em ngồi viết ngay ngắn, không đùa 

giỡn khi viết. 

* Nguyên tắc coi việc dạy tập viết là dạy hình thành một kỹ năng: 

Việc rèn luyện kỹ năng đòi hỏi người học phải tri giác chính xác sản phẩm, nắm vững các 

thao tác kỹ thuật và kiên trì lặp đi lặp lại các thao tác đó . Chữ viết tiếng Việt là hệ thống chữ cái 

La Tinh ghi âm, mỗi nét chữ cái có những đặc điểm riêng nêu quy trình thực hiện các thao tác viết 

các nhóm chữ cái và từng chữ cũng không giống nhau( thao tác viết nhóm chữ nét cong khác tháo 

tác nhóm chữ nét khuyết…) , do đó khi rèn kỹ năng viết chữ học sinh phải luyện tập liên tục trên 

vở tập viết viết nhiều lần trong vở viết nhà, vở rèn chữ…  

Trong rèn luyện kỹ năng viết chữ, học sinh lớp 1 gặp các khó khăn sau: 



  

+ Tri giác của các thiên về nhận biết tổng quát đối tượng. Trong khi đó, để viết được chữ 

người viết phải tri giác cụ thể từng nét chữ, từng động tác kỹ thuật tỉ mỉ. Do vậy , khi tiếp thu kỹ 

thuật viết chữ học sinh không tránh khỏi những lúng túng khó khăn. Để khắc phục điều này, khi 

dạy chữ viết cho học sinh tôi nêu cấu tạo các con chữ rồi gọi học sinh lặp lại nhiều lần để các em 

khắc sâu cấu tạo nét. Sau khi phân tích cấu tạo nét, giáo viên cần vừa viết chậm vừa nối lại nét 

con chữ cho học sinh nắm và hiểu, nếu học sinh chưa hiểu giáo viên sẽ nói lại cho các em nắm. Ví 

dụ : khi dạy viết chữ h , giáo viên hỏi :chữ h cao mấy đơn vị ? ( 2 đơn vị rưởi), độ rộng bao nhiêu 

?(1đơn vị rưỡi)chữ h gồm mấy nét ? (2 nét).Đó là các nét gì? ( nét khuyết trên và nét móc hai 

đầu). Sau đó, giáo viên vừa viết mẫu chữ h  + vừa nối nét chữ h  cho học sinh dễ tiếp thu và việc 

chữ h  của các em sẽ dễ dàng hơn bằng cách đó, áp dụng ở mỗi giờ dạy viết( chữ, bảng con ) học 

sinh của tôi mau hiểu cấu tạo con chữ và viết chữ rất thuận lợi , dễ dàng.  

+ Học sinh lớp 1 thường hiếu động, thiếu kiên trì, khó thực hiện các động tác đòi hỏi sự 

khéo léo , cẩn thận. Qua khảo sát ở các giờ dạy tập viết, học sinh lớp tôi thường có thói quen lúc 

đầu là viết được vài chữ thì lại mất tập chung, nếu không thì bảo bài dài quá các em víêt mỗi 

tay… để giúp học sinh khắc phục những nhược điểm trên, tôi đã cố gắng kiên trì, động viên các 

em thi viết… Không nên quay qua quay lại mà phảo tập chung viết, bài viết dài và khó, bạn nào 

viết nổi mới gọi là viết giỏi, viết hay ! Lúc nào, tôi cũng thường xuyên đi tới đi lui để kèm cặp , 

uốn nắn cách viết, tư thế ngồi viết, để vở …của học sinh. Nếu lúc đầu, GV không nhiệt tâm, chu 

đáo động viên , uốn nắn, kiểm tra như vậy thì chắc chắn khi HS viết các em sẽ không có nề nếp 

trật tự, khuôn khổ. Qua  một tháng rèn nề nếp và kỹ năng viết như vậy, HS lớp tôi đã có ý thức và 

thói quen rèn rũa, hăng hái viết chữ. Qua đó, tôi nhận thấy rằng chính sự nhiệt tâm, chu đáo, kiên 

trì của GV là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công của giờ dạy tập viết. 



  

Trong việc dạy học sinh hình thành kỹ năng viết chữ, cần phải tính đến các yếu tố cảm 

xúc- tâm lý chi phối việc viết chữ . Mỗi chữ viết đối với các em là một pháp minh. Qúa trình lĩnh 

hội và thể hiện chữ viết ở các em sẽ diễn ra rất nhanh HS chơi như : Đố em viết được chữ này ? 

thi viết nhanh, đẹp trong học sinh hoặc chơi trò chơi ghép chữ, bài tập thể dục “ chống mệt mỏi “ 

sau khi viết …Nhờ vậy các em rất tich cực và vui thích khi đọcviết. Khi một em viết còn yếu viết 

được một chữ tôi tuyên dương ngay, em đó rất vui mừng và có cảm giác các con chữ và viết được 

chữ là vui sướng biết bao. Đây chính là “ Yếu tố bùng nổ tâm lý” ở trẻ, Cảm xúc rất mãnh liệt 

nhưng cũng rất hồn nhiên sinh động khi trẻ học viết chữ. 

@Ngoài hai nguyên tắc trên để nâng cao chất lượng chữ viết cho HS , tôi còn thực hiện tốt 

các phương pháp dạy tập viết sau :  

* Phương pháp trực quan : 

- GV khắc sâu biểu tượng về chữ cho các em bằng nhiều con đường : Kết hợp mắt nhìn, tai 

nghe, tay luyện tập. Điều này giúp các em chủ động phân tích, hình dáng, kích thước và cấu tạo 

mẫu chữ, tìm sự giống nhau và khác nhau của chữ cái đang học với chữ  cái đã học trước đó trong 

cùng một nhóm bằng thao tác so sánh tương đồng. 

- Mẫu chữ là hình thức trực quan ở tất cả bài tập viết. Đây là điều kiện đầu tiên để các em 

viết đúng. Có các hình thức mẫu chữ : chữ mẫu in sẵn, chữ mẫu trong vở tập viết, chữ mẫu trên 

bảng của GV…Tiêu chuẩn cơ bản của chữ mẫu là phải đúng mẫu chữ qui định, rõ ràng và đẹp. 

Chữ mẫu có tác dụng : 

+ Chữ mẫu phóng to trên bảng sẽ giúp HS dễ quan sát từ đó tạo điều kiện để các em phân 

tích hình dáng kích thước và các nét cơ bản cấu tạo chữ cái cần viết trong bài học. 



  

+ Chữ mẫu của GV viết trên bảng giúp HS nắm được thức tự viết các nét của từng chữ cái , 

cách nối các chữ cái trong các chữ nhằm đảm bảo yêu cầu viết liền mạch, viết nhanh. 

- Chữ của GV khi chữa bài, chấm bài cũng được HS quan sát như một loại chữ mẫu. Vì thế 

, GV cần có ý thức viết chữ đẹp, đúng mẫu, rõ ràng. Để hấp dẫn HS, tôi đã dùng phấn màu : 

Vàng, đỏ, xanh, hồng….trình bày chữ mẫu cho học sinh. Ngoài ra để việc dạy viết không đơn 

điệu, tôi gọi HS đọc các âm, vần, tiếng mà địa phương hay nhằm lẫn như : v,d,gi,s,x … việc đọc 

đúng sẽ đóng vai trò quan trọng để đảm bảo viết đúng và ngược lại. 

* Phương pháp đàm thoại gợi mở : 

Phương pháp này được sử dụng chủ yếu ở các giai đoạn đầu của tiết học. GV dẫn dắt HS 

tiếp xúc với các chữ sẽ học bằng một hệ thống câu hỏi, từ việc hỏi về các nét cấu tạo chữ cái, độ 

cao, kích thước chữ cái đến việc so sánh nét giống nhau và nét khác biệt  giữa các chữ cái đã học 

với các chữ cái đã phân tích. Chẳng hạn, khi dạy chữ cái A , GV có thể đặt câu hỏi chữ A cấu tạo 

bằng những nét nào ?( nét xiên, nét thẳng ngang và nét mốc ngược). Chữ cao mấy ô ? Độ rộng của 

chữ bao nhiêu ( trong bảng chữ mẫu) ? Nét nào viết trước ? Nét nào viết sau ? với những câu hỏi 

khó, GV cần định hướng câu trả lời cho các em. Vai trò của người GV ở đây là người tổ chức 

hướng dẫn HS phân tích cấu tạo chữ cái, chuẩn bị cho giai đoạn luyện tập viết chgữ tiếp theo. 

Thông qua phương pháp đàm thoại gợi mở, HS lớp tôi đã hiểu và nắm được khá chính xác các nét 

chữ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc luyện viết tiếp theo. 

* Phương pháp luyện tập : 

Việc hướng dẫn HS luyện tập thực hành phải tiến hành từi thấp đến cao giúp cho HS dễ 

tiếp thu . Ví dụ : b-> bé -> biển-> biển cả …Lúc đầu là việc viết đúng hình dáng, cấu tạo, kích 



  

thước các cở chữ , sau đó là viết đúng dòng và đúng tốc độ qui định. Việc rèn luyện kỹ năng viết 

chữ phải được tiến hành đồng bộ ở lớp cũng như ở nhà, ở phân môn tập viếtcũng như ở các phân 

môn của bộ môn Tiếng Việt và các môn học khác. 

Khi HS luyện tập viết chữ GV càn chú ý uốn nắn để các em cầm bút đúng và ngồi viết 

đúng tư thế. Bài viết đẹp phải đi kèm với tư thế đúng, rèn cho trẻ viết đẹp mà quên mất việc uốn 

nắn cách ngồi viết là một thiếu sót lớn của GV. Cần lưu ý các hình thức luyện tập cơ bản sau : 

- Tập viết chữ ( chữ cái, chữsố, từ ngữ câu) trên bảng lớp: 

Hình thức tập viết chữ trên bảng đen có tác dụng kiểm tra sự tiếp thu cách viết chữ và bước 

đầu đánh giá kỹ năng viết chữ của HS. Hình thức này thường dùng khi kiểm tra bài cũ hoặc sau 

bước giải thích cách viết chữ, bước luyện tập viết chữ ở lớp. Qua đó, GV phát hiện chổ sai của HS 

( về hình dáng, kích thước, thứ tự viết các nét…) để uốn nắn chung cho cả lớp hoặc đánh giá cho 

điểm. Nhờ tập viết chữ trên bảng mà HS lớp toi phát huy được tính tích cực của việc viết chữ, các 

em có thể tự viết các chữ, từ chưa học ; mặc khác, nhờ viết chữ trên bảng của HS mà tôi phát hiện 

sửa sai kịp thời, hạn chế được rất nhiều lỗi về sai nét cơ bản của HS. Ví dụ : HS viết chữ h có thể 

sai như : độ cao, nét chữ, độ rộng, viết quá cao hoặc quá thấp…Qua việc viết trên bảng HS nhận 

xét phát hiện chỗ sai của bạn để rút kinh nghiệm cho mình viết đúng hơn, chính xác hơn. 

- Tập viết chữ vào bảng con của HS : 

HS luyện tập viết chữ bằng phấn trên bảng con trước khi tập viết vào vở .HS có thể tập viết 

chữ cái,viết các vần,các chữ hoặc từ có 2 hoặc 3 chữ vào bảng con. Khi HS sử dụng vào bảng con, 

tôi nhận thấy tất cả bảng con ( loại 2500đ/bảng) đều có ô li ( đơn vị ) rất thuận lợi cho Hsết đúng 

độ cao con chữ. Ví dụ : Dạy viết chữ  o tôi hỏi HS : Chữ o cao mấy đơn vị ?( 1 đơn vị ) …. Tôi 



  

giải thích : 1 đơn vị chiều cao tương ứng (1 ô  vuông ) li độ cao trong bảng con của các em, rồi tôi 

viết mẫu chữ o cao 1 đơn vị cho HS thấy. Sau đó, HS thực hành viết lên không trung bằng ngón 

tay trỏ, rồi viết vào bảng con chữ o độ cao 1 đơn vị. Với cách hướng dẫn như vậy HS lớp tôi thoạt 

đầu có vài em viết sai độ cao con chữ, nhưng vài lần các em hiểu và viết đúng độ cao, không sai 

lệch nữa. Bên cạnh đó, tôi còn hướng dẫn các em cả cách lau bảng : Nhẹ nhàng, đặt dưới bàn, lau 

từ trên xuống; hướng dẫn các em cách sử dụng, bảo quản phấn: Để vào hộp, lọ, chai riêng; cách 

lau tay sau khi viết để giữ vệ sinh: giẻ ướt. Viết vào bảng xong, HS cần giơ  lên để GV kiểm tra. 

Hình thức luyện tập bảng con có hiệu quả đòi hỏi HS phải trật tự và nên tận dụng hai mặt 

bảng khi viết. Ví dụ: Viết vần “ an “ ở mặt trước, quay mặt sau viết: “nhà sàn“… để tạo thuận lợi 

khi viết liên tục, không mất thời gian tiết học. 

_ Luyện tập viết trong vở Tập viết : 

Muốn cho HS sử dụng có hiệu quả vở Tập viết, GV cần hướng dẫn tỉ mỉ nội dung và yêu 

cầu về kĩ năng của từng bài viết ( chữ mẫu, các dấu chỉ khoảng cách, dấu vị trí đặt bút, thứ tự nét 

viết,…) giúp các em viết đủ, viết đúng số dòng đầu tiên ở mỗi phần bài viết. Việc đảm tốt các 

công việc trên, sẽ giúp các em viết tốt hơn ở mỗi dòng sau. Trong vở Tập viết của HS Lớp 1 được 

trình bày đẹp, khoa học; các từ, các chữ được viết nằm trong trong các dòng kẻ ô li, HS sẽ viết sao 

cho đúng đọ cao, đúng nét, đúng độ rộng,... như chữ mẫu. Để HS viết đúng như vậy, tôi hướng 

dẫn các em cấu tạo nét của chữ, điểm đặt bút để viết, điểm dừng bút; Để HS viết đúng quy trình, 

trên bảng lớp, khi trình bày bài tập viết, tôi quy ươc các đường kẻ như sau: 

Đường ngang 

 



  

 

 

1 2  3  4  5  6 

Ví dụ : Dạy HS viết chữ cái q: 

                                                + Cấu tạo: Chữ q có cấu tạo gồm 2 nét cong kín và  

                                                 nét thẳng đứng sát vào bên phải nét cong. 

                                                 + Cách viết : Điểm đặt bút như nét 1, viết cong khép 

                                                  kín, lia bút đến đường ngang 3, viết thẳng xuống.  

                                                                                     Điểm dừng bút ở đường ngang 1 hai ô vuông 

về  

                                                 phía dưới. 

_ GV vừa nói vừa viết, HS sẽ dễ tiếp thu. Lần 2, GV viết chữ kế tiếp và nói chậm rãi cho 

các em nắm. Kết quả, HS của tôi viết đều và đúng độ cao con chữ, khá đẹp về nét chữ. 

_ Luyện tập viết chữ khi học tập các môn học khác: 

         Cần tận dụng việc viết các bài học, bài làm ở các môn học khác để HS tập viết. Ở 

Lớp 1, tôi cho HS tận dụng viết ở vở Toán, Chính tả, vở viết nhà,… . Yêu cầu viết ở các môn học 

đó đòi hỏi sự nghiêm khắc về chất lượng chữ viết của GV đối với HS của mình là rất cần thiết, 



  

viết đẹp đúng cỡ chữ vẫn chưa đủ mà còn phải trình bày vở đẹp và có khoa học nữa thì mới đảm 

bảo nâng chất lượng chữ viết của các em. Ở phần sau, tôi sẽ nói cách trình bày vở của HS. Có 

nghiêm khắc sửa sai thì việc luyện tập chữ viết của các em mới được củng cố đồng bộ thường 

xuyên. Việc này đòi hỏi bản thân tôi luôn có sự kiên trì, cẩn thận và lòng yêu nghề mến trẻ. 

* Ngoài biện pháp dạy tốt Tập viết, tôi còn áp dụng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia : 

_ Cô Trịnh Thị Kim Ánh , GV Giỏi cấp Thành phố( TPLX ) hiện là GV dạy lớp 1 A 

Trường TH Bán Trú Lê Lợi, cho tôi biết : “ Để HS vfiết đúng độ cao con chữ, nhất là các chữ viết 

khó, ngay từ đầu năm học, GV nên rèn chữ bằng bảng con( có ô li ) nhiều lần cho HS để các em 

quen dần đọ cao của các con chữ khó “. 

  Ap dụng ý kiến của cô Kim Anh và quá trình dạy viết lớp tôi, HS lớp tôi đa số đều viết 

đúng độ cao con chữ từ bảng con dần dần sang vở Tập viết : khoảng 80 – 90 % viết chính xác độ 

cao con chữ, 10 % còn lại sai sót nhỏ ( Kể từ đầu năm đến nay, các em đã không còn sai sót nữa. 

_ Cô Từ Thị Mỹ Phương, GV Giỏi cấp Tỉnh, hiện là Khối trưởng Khối 1 Trường TH 

Nguyễn Du ( TPLX- AG) tâm sự với tôi : Khi rèn chữ viết cho HS, việc HS viết sai chữ là không 

thể tránh khỏi, giáo viên chủ nhiệm cần phát hiện, phải sửa sai kịp thời cho HS, chấm chữa bài cụ 

thể, rõ ràng để các em thấy được : Vì sao mình sai? Sai ở đâu? Sai chỗ nào?… từ đó , các em sẽ 

hạn chế được lỗi chữ viết của mình. Điều quan trọng nhất là ngưỡi GV phải tâm huyết với nghề, 

phải không ngừng rèn luyện chữ viết cho bản thân; lúc rỗi nên học thêm kinh nghiệm tiên tiến của 

các thầy , các cô khác; tìm hiểu và học hỏi qua tài liệu , sách báo,… để không ngừng nâng cao 

năng lực chuyên môn, phục vụ tốt cho việc giảng dạy”. 



  

 _ Tiếp thu ý kiến của cô Mỹ Phương, khi HS viết sai một cách cụ thể rõ ràng ( đối với chữ 

). Ví dụ: HS viết sai  chữ  b : GV chữa bằng viết đỏ: 

 

 

 

 

Nếu HS có sai nhiều, tôi chỉ sửa 1, 2 chữ tượng trưng cho các em thấy, tránh sửa quá nhiều 

làm “ đầy “ vở HS gây cảm giác choáng ngộp, ngao ngán về chữ viết của minhkhi bị viết sai của 

các em HS.   

Nếu HS sai về từ hoặc chữ quá dài không thể sửa trong vở Tập viết, tôi làm như sau : tôi 

gạch dưới từ, chữ sai đó rồi viết từ đúng cấn sửa vào vở “ chữa lỗi chư viết “ của HS để các em về 

nhà sử lỗi của mình. Đặc biệt, lớp tôi, mỗi em đều có 1 quyển vở trắng để chữa llỗi viết sai của 

mình. Bằng biện pháp chấm chữa bài cụ thể , rõ ràng như thế, HS lớp tôi đã hạn chế rất nhiều chữ 

viết sai, chưa đúng; dần dần đi tới tiến bộ rõ rệt về viết đúng, đẹp. 

Để bồi dưỡng,nâng cao năng lực chuyên môn cho bản thân, ngoài việc xem báo, chuyên 

san, tài liệu BDTX,… tôi còn tìm mua những tài liệu, sách tham khảo hay có liên quan đến việc 

dạy chữ cho HS : tôi cũng mua 1 số vở “ Viết chữ đẹp” , “ Luyện chữ đẹp” của HS để rèn luyện 

thêm về chữ viết. Những lúc rảnh  rổi , tôi đi học hỏi thêm ở các thấy, cô đi trước có kinh nghiệm 

về vấn đề “ rèn chữ cho HS” qua trò chuyện, hỏi đáp,… với các thầy cô ấy.  Nhưng xu hướng của 

thới đại là phát triển không ngừng, tôi tự biết mình kiến thức vẫn còn thiếu sót, kinh nghiệm chưa 



  

nhiều nên sắp tới đây, tôi dự định sẽ truy cập vào Internet các chữ in của GD Thời Đại hoặc các 

trang có tin tức liên quan GD để bồi dưỡng, bổ sung thêm các kiến thức, kinh nghiệm bổ ích có 

liên quan đến công việc giảng dạy của mình. 

_ Thầy Lý Hiền Minh, Hiệu trưởng Trường Phan Chu Trinh – TPLX cho biết : Là nhà 

quản lí, tôi thấy vấn đề chữ viết của HS không những đòi hỏi người GV luôn có trách nhiệm rèn 

giũa chữ viết cho HS mà còn cần rất nhiều ở sự quan tâm, hổ trợ của PHHS đối với các em trong 

vấn đề rèn chữ viết. PHHS cần thiết phải lo đầy đủ, dụng cụ học tập cho con em, phải có nhận 

thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc rèn chữ viết cho con em mình thì GV mới có thể dạy tốt 

và nâng chất lượng chữ viết cho HS được. Để làm được như vậy ( Ở Trường của tôi ), tại cuộc 

họp PHHS đầu năm, GVCN phải trao đổi cởi mở. Thẳng thắn với PHHS về vấn đề đổi mới chữ 

viết, hướng dẫn cách dạy kèm chữ viết ở nhà cho PH nắm. GVCN có thể đem cho mỗi HS một 

bản phôt về “mẫu chữ viết mới trong trường tiểu học “, giải thích cho PH nắm về chữ viết mới. 

Mặt khác,nên đưa ra các bằng chứng thuyết phục nư sản phẩm VSCĐ của HS các năm trước, các 

bài thi VSCĐ đạt giải cao; nói về tác dụng của chữ viết đẹp cho PH nắm… Qua đó, PHHS sẽ có 

nhận thức đầy đủ và đúng đắn về việc cần thiêt phải rèn cho con em mình, tạo điều kiện thuận lợi 

cho GVCN lớp trong việc rèn chữ và nâng cao chất lượng chữ viết cho HS sau này. 

Vận dụng ý kiến của thầy Lý Minh Triết vào thực tiễn giảng dạy. Ngay từ đầu năm học, tại 

các cuộc họp PHHS, tôi trao dổi thẳng thắn, cởi mở với PHHS về việc quan trọng cần thiết phải 

rèn chữ cho con em họ. Tôi trao đổi với PHHS về cách dạy kèm chữ viết cho HS ở nhà, cách xây 

dựng góc học tập ngăn nắp, có hiệu quả cho con em họ. Mặt khác, tôi còn hướng dẫn PHHS lớp 

tôi cách kiểm tra vở, cặp, sách, dụng cụ học tập của các em; thường xuyên nhắc nhở các em đi học 

về phải để cặp sách vào góc học tập, làm vậy sẽ tránh được việc các em làm hỏng, làm bẩn sách 



  

vở và tránh được em nhỏ mình lấy tập sách, làm rách vở. Bên cạnh đó, tôi còn phát cho mỗi PH 1 

bản phôt về mẫu chư mới để PH căn cứ vào đó mà biết con em mình viết chữ như thế nào, từ đó 

sẽ tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường và gia đình trong việc rèn luyện chữ viết cho HS. 

Cũng tại cuộc họp PHHS, tôi vận dụng PH mua đầy đủ vở viết , dụng cụ học tập cho con em 

mình. Đặc biệt, tôi khuyến khích PHHS cho con em họ sử dụng viết chì 10 ngòi, 12 ngòi để tiện 

cho việc viết đầu năm, HS gãy ngòi không cần chuốt mà thay ngay ngòi mới ngay, tránh mất thời 

gian học viết. 

Trong lớp học của tôi được trang trí các bảng chữ cái viết thường, viết hoa ( kiểu chữ mới 

hiện nay để tiện cho phụ huynh học sinh và các em HS xem. Mặc khác các lớp học của tôi còn 

dành một góc trưng bày vở sạch chữ đẹp của HS, những bài viết đẹp có chất lượng của năm học 

trước. Phụ huynh HS khi được xem các sản phẩm VSCĐ của HS đều trầm trồ khen ngợi, họ bàn 

tán, tranh luận rất sôi nổi về chữ viết của các em. Từ đó, họ đã nẩy sinh một ý thức rất mạnh mẽ 

về vấn đề chữ viết của con em mình, có những người thẳng thắn bày tỏ nổi ưu tư, lo ngại về 

những khó khăn của con em mình chưa biết viết, viết không đẹp, viết dối, có người thì đưa ra 

những cách học rèn chữ của HS, có người thì gặp riêng tôi để trao đổi về vấn đề VSCĐ của con 

mình… Đều đó chứng tỏ các sản phẩm VSCĐ của HS chính là bằng chính sinh động và thuyết 

phục PHHS nhất, nó gây tác động mạnh mẽ đến tầm nhận thức của họ, và buộc họ có một cái nhìn 

sâu sắc và quan tâm hơn rất nhiều cho con em họ trong việc giữ gìn tập vở sạch sẽ và nâng cao 

chất lượng chữ viết của con em mình. Để thất chặt hơn mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình 

HS, hằng tháng ngoài phát phiếu liên lạc cho HS, tôi còn phát phiếu đánh giá VSCĐ của HS đính 

kèm phiếu liên lạc cho phụ huynh nắm. Nhờ vậy, mà PHHS đã quan tâm hơn, kiểm tra, uốn nắn 

thường xuyên hơn trong việc rèn chữ cho con cái họ ở nhà cũng như ở lớp học. Từi đó, góp phần 

không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng chữ viết cho HS lớp tôi. Thực tế lớp tôi cho thấy : ở 



  

năm học 2004-2005 em Phong, em Tiên, em Sống và hiện nay ở năm học 2006-2006 là em Nở , 

em Việt, em Trúc Linh ban đầu chữ viết các em còn chưa đẹp, hay viết dối lại ham chơi, ở nhà ít 

học, ít viết bài. Thông qua phát phiếu liên lạc và gởi phiếu đánh giá, nhận xét VSCĐ của cácem 

cho phụ huynh các em nêu trên mà trong một thời gian ngắn cácem đã tiến bộ vượt bậc, ở nhà các 

em được bố mẹ khuyên bảo phải học bài, rèn chữ viết thêm ( theo qui định của GV CN) các em 

không còn ham chơi, bỏ bài viết như trước nữa, chữ viết các em dần dần chuyển biến rõ rệt : 

đúng, đều nét và khá đẹp. 

* Khi các em viết đúng, viết đẹp, viết có tiến bộ thì các em cần gì ? Làm sau để HS hăng 

hái tích cực rèn luyện chữ viết ?Một trong các biện pháp (đạo đức ) góp phần nâng cao chất lượng 

chữ viết cho HS cũng không kém phần quan trọng đó là biện pháp thi đua khen thưởng . 

- Trước hết người GV khi thực hiện phương pháp này phải đảm bảo các yêu càu sau : 

+ Thi đua khen thưởng phải đảm bảo tính công bằng khách quan, trung thực và động viên 

khen thưởng HS phải kịp thời , kịp lúc. 

+ Thi đua phải xuất phát từ động cơ học tập đúng đắn của các em. 

+Tránh trường hợp “thi đua biến thành ranh đua” trong HS . 

+ Khi động viên HS, GV phải hết sức mềm dẻo, gần gũi, yêu thương và quan tâm giúp đỡ 

các em, tránh trường hợp động viên “suông” chỉ động viên mà không quan tâm uốn nắn sửa sai 

cho các em.  

* Đặc biệt, để phương pháp thi đua, động viên, khen thưởng có hiệu quả, tôi sẵn sàng dành 

những món quà nhỏ như:viết chì,viết mực ,thước kẻ,vở trắng….để tặng thưởng cho các em (viết 



  

đúng)biết giữ vở sạch viết chữ đẹp;các em viết có tiến bộ ,các em đạt thành tích xuất sắc trong 

cuộc thi VSCĐ vòng trường … 

-Về thi đua , tôi phá động phong trào thi đua giữ vở sạch viết chữ đẹp của lớp hai lần / 

tháng ; định kỳ 2 lần /tuần ; thi dưới nhiều hình thức ; viết bảng con,viết vở trắng hoặc chọn một 

bài tập viết ở tiểu học bất kỳ nào đó cho các em làm nội dung thi đua.Thi đua theo nhóm,tổ và cá 

nhân. Trong quá trình thi đua,tôi chọn ra những bài viết đúng ,đẹp,đều nét của các em để trưng 

bày cho cả lớp cùng xem. Qua trưng bày sản phẩm viết vở sạch đẹp các em rất vui và hào hứng 

sôi nổi,một số em nhờ tiếp thu các sản phẩm trưng bày mà tự mình đúc kết kinh nghiệm hay của 

bạn mà tự mình đã sửa sai được chữ lỗi viết của bản thân như:( sai độ cao, viết nguệch ngoạc,viết 

dối…..)ngay từ những đợt thi đua đầu năm tôi đã phát hiện ra các em này được tôi quan tâm , tập 

trung sửâ sai sót cho các em nhiều hơn , tôi thường xuyên động viên các em cố gắng kiên trì rèn 

từng chữ một ,viết chậm rãi , đều nét , không nên viết dối, viết nhanh . Khi bài viết các em có tiến 

bộ tôi sẵn sàng tuyên dương các em trước lớp và khen tặng các em một số quà nhỏ cho thành tích 

cố gắng rèn viết chữ của mình . Qua cách làm như vậy , HS lớp tôi , nhất là các em viết còn yếu 

viết sai … đã tích cực hơn ,hăng hái hơn và tự giác hơn trong việc rèn rũa chữ viết của mình dần 

dần đi tới hoàn thiện chữ viết cho mình đúng , đẹp ,ngay hàng ,sạch sẽ,…. Còn các em viết 

khá,giỏi sau khi được chọn trưng bày VSCĐ thì càng cố gắng ,chăm chỉ rèn viết hơn nữa các em 

ấy tích cực (sôi nổi) viết đến nổi tranh giành nhau : “ Thầy ơi! Cho con xin thêm mấy bài viết nhà 

nữa “                                                                 

* Những lời động viên nhỏ nhẹ, những cử chỉ gần gũi quan tâm HS trong việc rèn chữ viết 

của GV, cùng với những món quà khen tặng nho nhỏ đã có tác dụng to lớn trong việc khích lệ tinh 

thần ham học, rèn luyện chữ viết của các em. Từ đó dẫn đến việc hình thành ý thức về VSCĐ cho 



  

HS , xa hơn nữa đó là các em có kỹ năng, thói quen về giữ vở sạch viết chữ đẹp góp phần nâng 

cao chất lượng chữ viết ở các lớp học sau này. 

* Ngoài biện pháp thi đua động viên khen thưởng tôi còn dùng phương pháp kể chuyện nêu 

gương như : những câu chuyện về những người có tài hoa viết chữ đẹp như ( Cao Bá Quát, 

Nguyễn Ngọc Ký, gương tiêu biểu của một số HS nghèo hiếu học có thành tích về viết chữ 

đẹp….). Qua phương pháp trên nhằm giáo dục các em tính kiên trì, nhẫn nại chịu khó trong việc 

rèn chữ, đừng vì viết xấu, viết chưa đẹp mà bỏ cuộc chán nản. Khi được nghe các câu chuyện trên 

đặc biệt là câu chuyện của thầy Nguyễn Ngọc Ký có tài viết chữ bằng chân do hai tay bị liệt 

không viết được các em rất xúc động và thán phục. 

Qua những câu chuyện trên, tôi tìm cách khơi gợi lòng hiếu học, đức tính kiên trì, ý chí 

nhẫn nại của các nhân vật nhằm giáo dục cho các em đức tính chịu khó, kiên trì bền bỉ trong việc 

rèn chữ để các em hiểu rằng : “ Chữ dù viết xấu đến đâu nhưng rèn mãi cũng thành công “. “ Rèn 

chữ không phải thời gian ngắn mà đạt dược kết quả tốt nó đòi hỏi một thời gian dài và một đức 

tính nhẫn nại “.” Người viết chữ đẹp là người luôn có tính tỉ mỉ và cẩn thận”….Nhờ sử dụng kể 

chuyện, nêu gương nên một số HS ham chơi, ít chịu khó của lớp tôi đã chuyển biến hẳn, mỗi lần 

các em thiếu kiên nhẫn thì tôi lại khơi gợi những tấm gương neu trên làm các em như tiếp thêm ý 

chí, cố gắng hơn nữa đẻ hoàn thành bài viết của chính mình.Để sử dụng phương pháp kể chuyên, 

nêu gương có hiệu quả, GV còn là tấm gương sáng để HS noi theo, khi viết bảng, viết chữ, chấm 

chữa bài cho HS… đều phải chính xác, rõ đẹp để các em theo đó mà học tập làm theo. Nếu GV 

khong thật sự là tấm gương cho HS thì vấn đề giáo dục những đức tính kiên trì nhẫn nại trong khi 

rèn rũa chữ viết cho các em khó mà thực hiện được. 



  

Ngoài các biện pháp trên, để nâng cao chất lượng chữ viết cho Hs tôi còn thực hiện một số 

điều sau: 

- Bảng ( phụ) dùng dạy tập viết có kẻ ô li sẵn (bảng gỗ, tường) để HS thuận lợi quan sát 

trong giờ học phân môn tập viết. 

- Trong lớp học, toi rất chú ý việc sắp xếp bàn ghế hợp lí (không quá sát, hoặc xa quá) để 

tránh HS ngòi viết không bị cong vẹo cột sống. 

- Nhằm tăng cươnf, bòi dưỡng cho các HS viết chữ đẹp tôi khuyết khích HS mua thêm vở “ 

viết chữ đẹp” lớp 1 có bán rộng rãi ở các quầy sách báo, văn hoá phẩm… để luyện viết chữ thêm 

ở nhà. 

* Luyện viết chữ hoa : 

Viết hoa là một nội duing chính tả rất quan trọng của chữ viết Tiếng Việt. Viết hoa yêu cầu 

tuân theo những nguyên tắc hiện hành chữ không thể tuỳ tiện. Về nguyên tắc càng gây ý thức về 

kỹ năng viết hoa cho các em càng sớm càng tốt. Chương trình Tiếng Việt 1 cũng chỉ yêu cầu” làm 

quen với chữ viết hoa với cở chữ lớn và vừa”. Điều này có lý do vì không thể cùng một lúc bắt 

các em học nhiều thức được, nhất là chữ viết hoa rất mới và rất khó đối với HS lớp 1. Tuy vậy, 

không phải nói HS lớp 1 là không thể viết dược chữ hoa trong chừng mực nào đấy các em vẫn bảo 

đảm viết được, viết đúng( có thể chưa đẹp các chữ cái hoa). Sau đây , tôi xin trình bày một số 

cách hướng dẫn víêt hoa có hiệu quả ở lố tôi : 

- Khi dạy viết chữ hoa, GV phải vẽ khung chữ mẫu trên bảng. 

- Có đồ dùng trực quan : chữ mẫu( phấn màu)…để HS dễ quan sát. 



  

- Hướng dẫn HS quan sát chữ hoa và nhận xét về số lượng nét, kiểu nét, độ cao, độ rộngcủa 

con chữ. ( GV có thể gợi ý cho HS nắm). 

- GV qui định viết; lưu ý : viết chữ chậm rãi, sử dụng phấn màu cho HS qaun sát thuận lợi, 

điểm đặt bút, dừng bút. 

- HS tập viết hoa trên bảng con. 

Ví dụ :Dạy HS viết chữ  D  hoa. 

Giáo viên cho HS xem chữ mẫu  D hoa nằm trong khung chữ.                         1 2 3 4 5 

-HS quan sát và nhận xét :                                                                      

+Chữ D hoa độ cao mấy ô li ? (5 ô li) 

+ Độ rộng ? (4 ô li) 

+ Chữ D hoa gồm mẫy nét ? ( 1 nét) 

+ Em nào có thể nêu đó là nét gì ? ( GV gợi ý cho HS trả lợi) 

+ GV hướng dẫn quy trình viết : chữ D hoa độ cao 5 ô li, bắt đầu đặt bút trên đường kẻ 

ngang 6 kéo thẳng xuống bên dưới đường kẻ ngang 2 tạo nét thăt nắm sát đường kẻ ngang 1, ( độ 

rộng nét thắt 2 ô li) tiếp tục viết nét cong phải (độ rộng 2 ô li) từ dưới đi lên và kết thúc bằng nét 

cong trái. Điểm dừng bút nằm trên đường kẻ ngang 5 gần sát đường kẻ dọc 3 về phía trái.  

* GV lưu ý ký hiệu bằng mũi tên( phấn màu) để HS biết được kiểu nét phải viết vtừ đâu 

đến đâu. 



  

+ HS tập viết nhiều lần trên bảng con. 

- Để HS thuận lợi trong việc rèn chữ hoa GV nên khuyến khích các em sử dụng vở trắng 5 

dòng li để làm vở rèn viết chữ hoa. Khi cho bài về nhà, GV nên chấm mẫu điểm đặt bút để các em 

dựa vào đó mà viết cho chính xác. 

Ví dụ : Chữ   A 

  

 

 

- Luyện viết chữ hoa không cần nhiều , mõi bài chưc hoa học trên lớp về nhà GV cho các 

em khoảng 3-4 dòng là đủ nhưng đòi hỏi phải thường xuyên nghĩa là :  học ngày nào thì khi về 

nhà các em đều được rèn luyện chữ hoa của bài học đó. Ví dụ : Học chữ A hoa thì GV cho bài về 

nhà là A ( khoảng 3-4 dòng). 

- Trong quá trình viết ban đầu chắc hẳn phần lớn các em khó mà viết được chính xác từng 

nét, vì vậy tôi dặn các em trước khi viết thạo cho quen nét rồi mới cho viết vào vở. 

- Khi chấm, chưa bài cho các em GV phải sửa sai cụ thể cho các em nắm ; đồng thời chọn 

một số chữ viết hoa còn sai sót (không nêu tên các em viết) để HS rút kinh nghiệm , khắc phục lỗi 

viết sai của mình. Mặt khác, GV chọn 1 số bài viết đúng, tiêu biểu đẹp để tuyên dương và trưng 

bày cho các em khác xem để làm bài mẫu ( viết đúng ) .Thông qua đó, các em sẽ hiểu thêm thế 

nào là viết đúng, chính xác. 



  

_ Muốn viết hoa đẹp, nhất là các nét uốn lượn phải đòi hỏi cổ tay của người viết phải mềm 

mại, không cứng nhắc, tôi hướng đẫn các em mỗi buổi sáng nên tập thể dục và tập xoay cổ tay, cổ 

chân để cổ tay phát triển mềm dẻo, không cứng nhắc. Khi viết hoa các nét uốn lượn như chữ : R, 

S, X,... tôi động viên các em viết chậm rãi, nhẹ nhàng, các nét uốn lượn không viết nhanh để tránh 

viết thành nét thẳng, viết dối, không đẹp chữ. Để viết đúng chữ hoa nhất là đúng độ rộng, đòi hỏi 

HS phải viết thật tỉ mỉ, phải xem chữ mẫu của GV để viết thật chính xác, tốt nhất là dùng vở 5 ô 

li. Nhờ các cách hướng đẫn trên, ở Lớp 1 của tôi, đã có những em viết chữ hoa đều, đúng nét, khá 

đẹp. Đối với 1 số em có năng khiếu viết chữ hoa đẹp, tôi còn bồi dưỡng thêm cho các em viết nét 

thanh, nét đậm để làm nền tảng vững chắc cho các em thi VSCĐ ở các lớp trên. 

* Viết đúng, đẹp nhưng trình bày không khoa học, điều đó cũng làm hạn chế chất lượng 

chữ viết của HS. Vào đầu HK2, để hướng dẫn HS trình bày đúng vở, có khoa học, tôi đã làm theo 

sự hướng dẫn của BGH như sau: 

                        @ Vở Bài học: 

_ Lề đỏ lùi vào 2 ô, ghi thứ…ngày… tháng… năm… 

_ Lùi vào 6 ô, ghi tên phân môn: Môn, Bài, Tập chép. 

+ Tựa bài viết cân đối chính giữa trang giấy. 

+ Chữ đầu dòng phải lùi vào 2 ô, hàng thứ 2 trở đi, viết sát lề đỏ . 

+ Hết bài gạch ngang đường ngắn cách mép giấy và lề đỏ 4 ô. 

+ Viết hết ngày gạch ngang đường dài từ lề đỏ đến mép giấy. 



  

                        @Vở Bài làm : 

+Ghi thứ, tên phân môn và tựa bài như vở tập Bài học. 

+ Từ lề đỏ đến 3 ô gạch 1 gạch xuôi xuống rồi vào 1 ô gạch song song với gạch đầu, chia 

chỗ sửa bài làm. 

         Ví dụ: 

   Chỗ sửa                                                   Bài làm 

 

Trong 2 tuần lễ đầu của HK2, tôi hướng dẫn các em viết bài thật kĩ, trình bày đúng quy 

định, không để tập, vở dơ. Tuần thứ 3 trở đi, tôi không hướng dẫn mà để các em tự ghi, tự trình 

bày vở, tôi theo dõi uốn nắn , kiểm tra. 

Tuy vậy, do mới nắm bắt cách trình bày nên 1 số HS vẫn còn trình bày sai, viết không rõ 

nét… Tôi lại phải hướng dẫn lại bằng cách chỉ chỗ sai cho các em, cho các em xem vở trình báy 

đúng và đẹp, không bị quăn góc. Sang tuần thứ 4, tôi gọi HS mang tập lên kiểm tra theo tổ, chấm 

VSCĐ cho các em tôi laị  kiểm tra 1 lần nữa. Dần dần HS lớp tôi đã tiến bộ hơn trong cách trình 

bày vở, trình bày đúng, sạch đẹp, có khoa học…,biết trình bày vở chính xác , cân đối ở Lớp 1 sẽ 

tạo nền tảng vững chắc cho các năm học sau, là tiền đề để nâng cao chất lượng chữ viết cho các 

lớp trên. Nếu 1 HS viết đẹp, nhưng lại không biết cách trình bày vở thì chắc hẳn rằng bài viết của 

em đó sẽ bị giảm đi 1 phần của tính thẩm mĩ và chất lượng của bài viết. Vì thế, việc hướng dẫn 

cách HS Lớp 1 cách trình bày vở đúng, có khoa học là việc làm không thể thiếu trong yêu cầu và 

nhiệm vụ nâng cao chất lượng chữ viết hiện nay. 



  

* Kết quả : Sau nhiều năm kiên trì thực hiện các biện pháp trên ; ở lớp tôi số lượng HS giữ 

VSCĐ  ngày một tăng, bên cạnh đó các em HS viết chữ đẹp, thẳng hàng, rõ nét , không nguệch  

ngoạc… cũng tăng lên rõ rệt. Kế t quả kiểm tra chuyên đề VSCĐ của lớp tôi luôn xếp loại tốt. 

Nhờ thực hiện các biệp pháp nêu trên năm nào lớp tôi phụ trách cũng có HS đạt VSCĐ 

vòng trường. 

. Năm 2002-2003 : em Mỹ Phương hạng nhất. 

. Năm 2003-2004 : em Mỹ Lộc hạng nhất. 

. Năm 2004-2005 : em Mỹ Duyên hạng nhất. 

. Năm 2005-2006 : em Thu  Mơ hạng nhất. 

Do lớp 1 không có thi VSCĐ huyện, Tỉnh nhưng đã tạo nền tảng cho các lớp tiếp theo. Ở 

năm học 2004-2005 : Em Trần Thị Mỹ Phương đoạt giải B VSCĐ cấp Tỉnh ; em Mỹ Lộc, Mỹ Chi  

đoạt giải C VSCĐ cấp huyện. 

Kết quả : Xếp loại VSCĐ của lớp tôi được nâng cao hàng năm. 

 

Đầu năm Cuối năm Năm học Tổng  

số HS 
A B C A B C 



  

2002-2003 26 8 10 8 14 12 / 

2003-2004 26 10 9 7 16 10 / 

2004-2005 18 6 8 4 12 6 / 

 

Một số sản phẩm chữ viết của  HS trước và hiện nay : 

Năm 2003-2004 : Nguyễn Thị Mỹ Lộc ( có kèm theo chữ viết của học sinh ) 

Năm 2004-2005 : Lê Thị Mỹ Duyên ( có kèm theo chữ viết của học sinh ) 

Năm 2005-2006 : Trần Thị Thu Mơ ( có kèm theo chữ viết của học sinh) 

2/ Bài học kinh nghiệm : 

* Một số cách hướng dẫn HS  giữ gìn tập,sách :  

+ Sách giáo khoa tôi yêu cầu HS bao bìa kiến và dán nhãn vở ở trên phía bên phải. 

+ Tập : Tôi yêu cầu HS bao ít nhất là một lớp bìa, khuyến khích bao hai lớp bìa ( lớp trong 

là bìa giấy và lớp ngoài là bìa kiến để bảo quản giấy không bị sờn ) 

+ Giữ vở không quăn góc các trang giấy không nhàu nát, cách giữ là : Lật nhẹ nhàng từng 

trang khi để tay viết phải chú ý đặt ở góc vở. 



  

Tuyệt đối không được vẽ bậy ở trang sách, vở không xé tập hoặc lấy giấy tập, không bôi 

xoá. Nếu sai thì dùng viết thước gạch bỏ chữ sai rồi viết chữ đúng kế bên. 

Ví dụ : Hoa Lang  lan, vườn câi   cây 

GV kiểm tra tập, sách HS một tuần 2 lần vào đầu thư hai và thứ sáu. 

Qua qua trình thực hiện ở lớp, tôi nhận thấy GV muốn thực hiện tốt việc nâng cao chất 

lượng chữ viết cho HS lớp mình, cần thực hiện các việc sau đây : 

. Luôn hướng dẫn HS cách viết chữ thẳng nét, đúng mẫu , rõ ràng. 

. Luôn kiên trì, uốn nắn, sửa sai từng li từng tí về cách viết, tư thế viết, cách trình bày vở … 

cho HS. 

. Luôn giáo dục nhắc nhở HS phải rèn luyện tính kiên nhẫn, cần cù và bồi dưỡng óc thẩm 

mĩ của các em qua mỗi giờ tập viết. 

. Cho HS rèn chữ thêm ở nhà. 

. Thông báo kịp thời, trao đổi với phụ huynh HS ( khi các em gặp khó khăn trong việc rèn 

chữ) để tìm ra những biện pháp hữu hiệu trong việc rèn luyện cách học, cũng như việc học chữ 

viết của con em mình. 

. GV phải là tấm gương cho HS noi theo khi viết chữ lên bảng, phê vào vở HS đều phải 

viết mẫu mực chân phương. 



  

. Bản thân GV phải không ngừng nổ lực, tìm tòi học hỏi qua các tài liệu, sách tham khảo, 

báo đài, học hỏi đồng nghiệp…để nâng cao năng lực chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho việc 

giảng dạy của mình. 

. Phải thật sự yêu thương và gần gũi HS, nhất là đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, HS 

cá biệt để động viên ,khích lệ các em kịp thời trong học tập nói chung và rèn luyyện chữ viết nói 

riêng. 

. Hướng dẫn HS thói quen tập thể dục mỗi buổi sáng nhất là các bài tập thể dục về cổ tay, 

cổ chân…để các em có sức khoẻ tốt trong học tập cổ tay mềm dẻo sẽ giúp các em viết lâu hơn, ít 

mỏi tay, nét chữ sẽ mèm mại, nhẹ nhàng hơn vì cổ tay không cứng rắn. 

III. KẾT LUẬN : 

Chữ viết và các biện pháp để nâng cao chất lượng chữ viết, giữ vở sạch viết chữ đẹp 

đang được các trường, ngành, xã hội quan tâm.  Ở bậc tiểu học nói riêng nhất là lớp 1 nếu HS 

không được rèn rũa chữ viết thì lên các lớp lớn hơn, các cấp học cao hơn các em sẽ khó hoàn 

thiện chữ viết của mình . Bác Hồ có nói :”Gốc vững thì cây mới bền” câu nói ấy đã khẳng định 

rằng trong mọi việc, nền tảng vững chắc là rất cần thiết và quan trọng. Ythức đúng đắn câu nói 

trên cùng với bản thân là GV dạy lớp 1 tôi đx cố gắng học tập, không ngừng nâng cao chuyên 

môn của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người GV tiểu học, góp phần vào việc đào tạo con 

người mới, phát triễn toàn diện nhân cách HS . Thông qua việc hướng dẫn HS biết cách giữ gìn 

tập vở sạch sẽ, viết chữ đẹp sẽ bồi dưỡng cho các em tình yêu tiếng việt, chữ việt, óc thẩm mỹ, 

tính cẩn thận và lòng say mê học tập. Từ đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của lớp, 

của trường. 



  

    Với những biện pháp trên, cùng với những kinh nghiệm học hỏi từ những thầy cô đi 

trước tôi hoàn toàn tin rằng ở vùng khó khăn, các vùng sâu, vùng xa GV chúng ta có thể áp dụng 

rộng rãi và đạt những thành công nhất định. Điều quan trọng để đạt được kết quả về chữ viết của 

HS là người GV chúng ta phải thật sự yêu thương, quan tâm, uốn nắn thật nhiều cho các em về 

chữ viết, cách giữ gìn tập, sách. Chính tình cảm yêu thương, thân thiết, chân thật của GV dành 

cho HS sẽ làm cho các em HS hăng hái tích cực học tập và rèn luyện chữ viết, cũng như bản thân 

mình. Một nhà tâm lý học nôit tiếng từng nói rằng : “ Đối với trẻ em, nếu bạn đói xử với các em 

như thế nào thì các em sẽ đáp lại các bạn bằng tình cảm như thế đấy “ 

Do đặc điểm tâm lí nên HS lớp 1 rất thích vừa chơi vừa học. Thi đua khen thưởng là việc 

hết sức cần thiết để đẩy mạnh phát triễn thi đua giữ vở sạch chữ đẹp của lớp, GVCN cần có những 

quà tặng nho nhỏ để khích lệ tinh thần ham học, phấn đấu, rèn luyện cho các em. Tôi tin rằng GV 

nên sử dụng một ít tiền để dành mua quà tặng thưởng cho các em trong việc rèn chữ viết là một 

việc làm khả thi, HS chúng ta sẽ học tập thêm ở GV CN của mình tính rộng rãi và lòng hào hiệp. 

Xuất phát từ ý kiến chủ quan thiết nghĩ ở các trường, các huyện, nên thường xuyên duy trì 

tổ chức phát triễn thi VSCĐ hàng năm trong học sinh.Riêng các huyện, tỉnh cũng nên tổ chức cho 

GV thi viết chữ đẹp để từ đó nâng cao nhận thức của GV về việc rèn luyện chữ viết cho bản thân 

và cho HS mình. Ở trường, ở PGD nên tổ chức những cuộc thi hội thảo về kinh nghiệm dạy chữ 

viết cho HS. Thông qua đó GV các trường lớp sẽ tích luỹ được những kinh nghiệm quý báu cần 

thiết từ các chuyên gia, các đồng nghiệp để về giảng dạy ở cơ sở mình được tốt hơn, thành công 

hơn. 

 



  

 


