
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Tập 54, Số 9C (2018): 113-119 

 113 

 

DOI:10.22144/ctu.jvn.2018.167 

XÂY DỰNG TRÒ CHƠI HỖ TRỢ DẠY HỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 1 

Phạm Thị Thắm*   
Giáo viên Trường Tiểu học Dân lập Việt Mỹ  

*Người chịu trách nhiệm về bài viết: Phạm Thị Thắm (email: phamthitham591@gmail.com) 

Thông tin chung: 
Ngày nhận bài: 20/05/2018 
Ngày nhận bài sửa: 17/08/2018 
Ngày duyệt đăng: 27/12/2018 
 
Title:  
Organizing activities to 
enhance studying Vietnamese 
for grade 1 students 

Từ khóa:  
Dạy học Tiếng Việt, hứng thú, 
thực trạng, trò chơi dạy học 

Keywords: 
Teaching Vietnamese, interest, 
reality, teaching activities 

ABSTRACT 

This paper studied common issues in activities to enhance studying 
Vietnamese and investigated the reality of using games in teaching 
Vietnamese for grade 1 students. Thence, using some games for first grade 
students are proposed to reduce difficulties in teaching Vietnamese in 
grade 1, help students be happy, and more interested in learning, 
contribute to improve the effected education. 

TÓM TẮT 

Bài báo nghiên cứu các vấn đề cơ bản của trò chơi trong dạy học Tiếng 
Việt và thực trạng sử dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Việt cho học sinh 
(HS) lớp 1, từ đó xây dựng các trò chơi cho HS lớp 1 với mục đích khắc 
phục các khó khăn trong dạy học Tiếng Việt cho HS lớp 1, giúp các em 
vui vẻ, hứng thú học tập, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. 

 

Trích dẫn: Phạm Thị Thắm, 2018. Xây dựng trò chơi hỗ trợ dạy học Tiếng Việt cho học sinh lớp 1. Tạp chí 
Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9C): 113-119. 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khi trẻ bắt đầu bước vào lớp 1, việc chuyển từ 
hoạt động chơi sang hoạt động học là một rào cản 
lớn đối với học sinh. Các em thường khó tập trung 
trong thời gian dài, học theo cảm hứng nên kết quả 
học tập của các em chưa cao. Về đặc điểm tâm lí của 
học sinh ở lứa tuổi này là thích chơi hơn là học một 
cách gò bó. Bên cạnh đó, đặc điểm sinh lí của HS 
phát triển chưa hoàn thiện đặc biệt là các khớp, các 
xương bàn tay, xương ngón tay còn yếu nên các em 
không thể ngồi học quá lâu và liên tục mà phải có 
các hình thức giúp trẻ thư giãn và vận động nhẹ 
nhàng vào giữa tiết học (Bùi Ngọc Huệ, 2004). Vì 
thế, việc tổ chức trò chơi trong dạy học Tiếng Việt 
cho HS lớp 1 là hết sức cần thiết. Nó không chỉ mang 
lại hiệu quả trong quá trình lĩnh hội kiến thức của trẻ 
mà nó còn hình thành nhân cách và những kĩ năng 
cần thiết cho trẻ sau này. Vì vậy, trong quá trình giáo 

dục cần xây dựng các trò chơi nhằm giúp các em vui 
vẻ, hứng thú hơn trong học Tiếng Việt cũng như rèn 
luyện các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt. 

2 TRÒ CHƠI VÀ TRÒ CHƠI TRONG 
DẠY HỌC TIẾNG VIỆT  

2.1 Trò chơi 

Trò chơi là một hoạt động của con người nhằm 
mục đích chủ yếu là vui chơi giải trí, thư giãn sau 
những giờ làm việc, học tập căng thẳng và mệt mỏi 
(Trần Đồng Lâm, 2002). Ngoài ra, qua trò chơi 
người chơi còn có thể được rèn luyện về thể lực, rèn 
luyện các giác quan, tạo quan hệ với mọi người, 
cùng hợp tác với bạn bè trong nhóm, trong tổ,… Vì 
vậy, việc sử dụng trò chơi trong dạy học là hình thức 
hoạt động cần thiết, phù hợp với đặc điểm tâm sinh 
lí của HS. Trò chơi không những mang lại niềm vui 
và niềm hứng thú học tập mà còn giúp học sinh tiếp 
thu tri thức một cách tích cực và tự giác. 
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2.2 Trò chơi trong dạy học Tiếng Việt  

Trò chơi trong dạy học Tiếng Việt là trò chơi có 
nội dung chơi gắn với nội dung của bài học do giáo 
viên (GV) sáng tạo và đưa vào quá trình dạy học 
Tiếng Việt cho HS nhằm nâng cao hiệu quả giáo 
dục. Dưới sự hướng dẫn của GV, HS được hoạt động 
bằng cách tự chơi trong trò chơi nhằm hình thành 
kiến thức, kĩ năng mới và củng cố kiến thức, kĩ năng 
đã học. Đặc biệt, thông qua trò chơi HS cảm thấy 
vui vẻ, hứng thú hơn trong học tập Tiếng Việt. Từ 
đó, hiệu quả giáo dục được nâng cao. 

3 THỰC TRẠNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG 
TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 
CHO HS LỚP 1 

Để tìm hiểu thực trạng sử dụng trò chơi trong 
dạy học Tiếng Việt cho HS lớp 1, vấn đề khảo sát đã 
được tiến hành với các nội dung sau đây: 

3.1 Tổ chức khảo sát   

 Mục tiêu khảo sát: Mục tiêu chính của khảo 
sát nhằm thu thập thông tin về thực trạng của việc 
sử dụng trò trong dạy học Tiếng Việt cho HS lớp 1. 
Từ đó, xây dựng một số trò chơi hỗ trợ dạy học 
Tiếng Việt cho HS lớp 1. 

 Đối tượng khảo sát: Các GV dạy lớp 1 trên 
địa bàn thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Cụ thể là: 

+ Trường Tiểu học Thực hành Sư Phạm – Thành 
phố Cao Lãnh: 3 GV 

+ Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm – Thành 
phố Cao Lãnh: 3 GV 

+ Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân – Thành phố 
Cao Lãnh: 4 GV 

  Thời gian khảo sát: Từ ngày 1 tháng 3 năm 
2018 đến ngày 30 tháng 3 năm 2018 

 Cách tiếp cận: Tiến hành khảo sát GV bằng các 
bảng hỏi gồm các nội dung về thực trạng sử dụng trò 
chơi trong Tiếng Việt cho HS lớp 1. Ngoài ra, để 
đảm bảo tính chính xác và khách quan trong quá 
trình khảo sát còn tiến hành quan sát quá trình học 
tập của HS tại các lớp ở các trường nêu trên.  

 Nội dung khảo sát: Khảo sát thực trạng của 
việc sử dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Việt cho 
HS lớp 1. được tập trung vào 3 vấn đề chính là thực 
trạng về nhận thức của giáo viên về vai trò của trò 
chơi trong dạy học Tiếng Việt, thực trạng về mức độ 
sử dụng trò chơi trong Tiếng Việt cho HS lớp 1 và 
nguyên nhân của thực trạng.  

3.2 Thực trạng về nhận thức của giáo viên 
về vai trò của trò chơi trong dạy học Tiếng Việt   

Nhận thức của giáo viên về vai trò của trò chơi 
trong dạy học Tiếng Việt 

Nhận thức của GV về sự cần thiết phải sử dụng 
trò chơi trong dạy học Tiếng Việt được thể hiện ở 
biểu đồ sau đây: 

 
Hình 1: Nhận thức của giáo viên về vai trò của trò chơi trong dạy học Tiếng Việt  

Biểu đồ cho thấy rằng đa số GV đều có nhận thức 
đúng đắn, đánh giá cao về vai trò và tầm quan trọng 
của trò chơi trong Tiếng Việt. Qua đó thấy được 
rằng trò chơi có vai trò hết sức quan trọng trong quá 
trình dạy học cũng như giáo dục HS. Ngoài ra, còn 
một số GV chưa nhận thức đúng về vai trò của trò 

chơi, mặc dù không nhiều nhưng nó cũng sẽ ảnh 
hưởng đến chất lượng dạy học và kết quả học tập 
của các em.  

Nhận thức của GV về tác dụng của việc sử dụng 
trò chơi trong dạy học Tiếng Việt
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Hình 2: Nhận thức của GV về tác dụng của việc sử dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Việt  

Qua điều tra cho thấy phần lớn HS đều cảm thấy 
tích cực, vui vẻ khi tham gia trò chơi. Chỉ có một số  
HS thấy bình thường và không có HS nào cảm thấy 
mệt mỏi, căng thẳng khi tham gia chơi trò chơi trong 
Tiếng Việt. Điều này cho thấy, đối với đặc điểm tâm 
lí của HS lớp 1 khi được tổ chức trò chơi trong các 
tiết học các em sẽ có thái độ tích cực, hăng say hơn 
hơn trong việc học và từ đó hiệu quả học tập cũng 
được nâng lên. 

Đồng thời, hiệu quả của việc sử dụng trò chơi 

trong dạy học Tiếng Việt cũng được đánh giá rất 
cao. Tất cả GV khảo sát GV cho rằng sử dụng trò 
chơi trong Tiếng Việt có hiệu quả cao đối với trẻ. 
Điều đó xuất phát từ đặc điểm tâm lí của HS thích 
chơi hơn học nên trong quá trình học của các em bị 
ức chế bởi hoạt động học. Các em không thể tập 
trung chú ý lâu trong giờ học và thường bị thu hút 
các hoạt động ở môi trường xung quanh. Khi được 
chơi thì các em rất thích thú và vui vẻ. Điều này 
được thể hiện ở biểu đồ dưới đây:

 

Hình 3: Nhận thức của GV về hiệu quả của việc sử dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Việt  

3.3 Thực trạng về mức độ sử dụng trò chơi 
trong dạy học Tiếng Việt cho HS lớp 1 

Từ kết quả tác dụng của trò chơi ta thấy rằng hầu 
hết giáo viên đều nhận thức rõ về tầm quan trọng 
của trò chơi trong dạy học Tiếng Việt cho HS lớp 1 

nhưng mức độ sử dụng thì  hoàn toàn khác nhau. Kết 
hợp với hình 4 cho thấy GV có tổ chức trò chơi cho 
HS trong dạy học Tiếng Việt nhưng ở mức độ hạn 
chế. Phần lớn GV chưa bao giờ tổ chức trò chơi cho 
HS, chỉ có một số GV thỉnh thoảng tổ chức nhưng 
hiệu quả chưa cao.  
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Hình 4: Thực trạng về mức độ sử dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Việt cho HS lớp 1 

3.4 Nguyên nhân của thực trạng mức độ sử 
dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Việt cho học 
sinh  lớp 1 

Kết quả nghiên cứu cho thấy GV rất ít sử dụng 
trò chơi trong dạy học Tiếng Việt cho HS lớp 1 xuất 
phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nổi bật lên 
gồm có một số nguyên nhân như sau: 

 Về cơ sở vật chất và trang thiết bị đồ dùng 
dạy học phục vụ công tác giảng dạy và học tập của 
GV và HS còn hạn chế. Nguồn tài liệu về phương 
pháp tổ chức các trò chơi dạy học chưa nhiều. 

 Do tâm lí của GV còn e ngại trong việc thay 
đổi phương pháp dạy học bằng trò chơi sẽ tốn nhiều 
thời gian. Bên cạnh đó, áp lực của giáo viên còn 
nhiều từ các loại hồ sơ, sổ sách không còn thời gian 
cho việc nghiên cứu các phương pháp dạy học mới, 
phát triển chuyên môn.  

 Kĩ năng xây dựng và sử dụng trò chơi của 
GV còn rất nhiều hạn chế, các trò chơi mà GV sử 
dụng chủ yếu là học hỏi kinh nghiệm từ đồng 
nghiệp, ti vi, internet, … Khi tổ chức trò chơi thì GV 
chưa khai thác hết được các tác dụng của trò chơi 
cũng như phát triển năng lực của HS vào trò chơi. 

4  XÂY DỰNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY 
HỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 1 

4.1 Nguyên tắc xây dựng trò chơi (Phạm 
Thị Thắm, 2018) 

Khi xây dựng trò chơi trong dạy học Tiếng Việt 
cho HS lớp 1, GV cần đảm bảo các nguyên tắc sau: 

4.1.1 Nguyên tắc khoa học   

Quy trình tổ chức trò chơi phải hướng vào mục 
tiêu dạy học, nhằm giải quyết mục tiêu dạy học đã 
đề ra. Đó là hiệu quả dạy học, gây tính hứng thú học 
tập và tính tích cực nhận thức hay khả năng hợp tác 
trong quá trình học tập. Khi xây dựng trò chơi cho 
HS phải tuân thủ theo một trình tự logic, khoa học. 

Tổ chức trò chơi trong dạy học phải tiến hành theo 
thứ tự các bước và tuân thủ luật chơi đã đề ra. Ngoài 
ra, quy trình sử dụng trò chơi phải đảm bảo với thực 
tiễn dạy học ở trường Tiểu học, phù hợp với điều 
kiện, đặc điểm, yêu cầu giáo dục Tiểu học của ở địa 
phương và trò chơi phải mang lại hiệu quả dạy học, 
phải nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học. 

4.1.2 Nguyên tắc vừa sức 

Ở mỗi lứa tuổi, có những đặc điểm tâm sinh lí 
nhất định. Trong tất cả các hoạt động giáo dục, việc 
đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của HS là 
một yếu tố quan trọng quyết định tính hiệu quả của 
hoạt động. Khi xây dựng trò chơi cần phải đảm bảo 
nguyên tắc này mới thu hút được các em tham gia. 
Do đó, các trò chơi GV lựa chọn và sử dụng cần có 
mức độ khó và dễ khác nhau để phù hợp với sức của 
từng đối tượng HS, trò chơi vừa có các yếu tố dễ để 
HS trung bình, yếu cũng có thể tham gia vừa có các 
yếu tố nâng cao đòi hỏi sự tư duy, thông minh, khéo 
léo để giải quyết tình huống học tập, phát triển hết 
năng lực của các HS trong lớp. 

4.1.3 Nguyên tắc kết cấu 

Khi xây dựng và sử dụng trò chơi cho HS phải 
đảm bảo phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung 
bài học và nhiệm vụ đặt ra cho HS. Các trò chơi GV 
lựa chọn phải đảm bảo tính kết cấu, mỗi trò chơi 
phải gắn với một nội dung kiến thức cụ thể và có thể 
dùng để tổ chức dạy học một đơn vị kiến thức nào 
đó trong bài học hay nói cách khác là phải trả lời 
được câu hỏi: Trò chơi đó dùng vào mục đích gì? Có 
như thế, khi sử dụng trò chơi cho HS mới đạt kết quả 
cao, phát huy hiệu quả mục đích của trò chơi.  

4.1.4 Nguyên tắc phát huy tính tích cực của 
học sinh 

Học sinh không những là đối tượng của hoạt 
động dạy, cũng như hoạt động giáo dục mà các em 
còn là chủ thể của nhận thức. Vì vậy, trong quá trình 
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tổ chức trò chơi, người GV cần phải quan tâm đến 
mức độ tham gia của HS từ thấp đến cao. Tuy nhiên, 
đối với HS lớp 1, vì về mặt nhận thức còn nhiều hạn 
chế nên phần lớn GV sẽ là người chọn trò chơi, 
hướng dẫn và tổ chức cho các em chơi. Vì vậy, khi 
sử dụng trò chơi cần phải có chất liệu gần gũi với 
trẻ, với nội dung phong phú, phù hợp với trẻ, nhằm 
phát huy tối đa tính tích cực của HS. 

4.2 Xây dựng một số trò chơi trong dạy học 
Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 

Các trò chơi được xây dựng có thể tổ chức cho 
các trò chơi khởi động để kiểm tra bài cũ, trò chơi 
giữa tiết học hay trò chơi để kết thúc tiết học nhằm 
giúp các em củng cố lại kiến thức.  

4.2.1 Trò chơi “Nhanh tay, nhanh mắt” – Trò 
chơi trong phân môn Học vần (Đặng Thị Lanh, 
2015) 

Trò chơi này có thể chơi ở đầu tiết học hoặc cuối 
tiết học cho các dạng bài ôn tập của phân môn Học 
vần. 

Mục đích: 

 Giúp HS củng cố, ghi nhớ các âm, vần đã 
học. 

 Rèn luyện tính nhanh nhẹn, khả năng quan 
sát nhanh.  

 Rèn luyện kĩ năng vận động cơ tay.  

Chuẩn bị:  

 Bút chì màu.  

 Các tờ giấy có sẵn các âm, vần đã học.  

ơi en ông oc ung 
nh om oăng ươn om 
th uôn ep ng eo 
ao êp ôi oang ên 
am ong ac oi ưng 

Thời gian: 2 - 3 phút.  

Cách chơi: GV đọc các âm và hai HS sẽ cùng 
tìm âm hoặc vần mà GV vừa đọc, ai tìm được trước 
thì dùng bút màu của mình khoanh vào âm đó lại. 
GV cứ nêu lần lượt cho đến âm cuối cùng. Hết thời 
gian quy định hai bạn sẽ cùng đếm số âm mà mình 
khoanh được.  

Luật chơi: 

 Mỗi lượt chỉ được tô một ô và mỗi ô chỉ được 
tô một màu. 

 Kết thúc trò chơi, HS tính điểm ai được nhiều 
điểm hơn người đó chiến thắng. 

4.2.2 Trò chơi “Con số thú vị” – Trò chơi 
trong phân môn Tập đọc  

Trò chơi này có thể chơi ở giữa tiết học khi GV 
hướng dẫn HS luyện đọc ở các bài tập đọc mới. 

Mục đích: 

 Rèn luyện kĩ năng đọc cho HS. 

 Rèn luyện khả năng tập trung chú ý, phản 
ứng nhanh. 

Chuẩn bị:  

 Đánh số thứ tự cho HS trong lớp theo số thứ 
tự.  

Thời gian:  3 - 5 phút. 

Cách chơi: Khi đọc số bất kì, HS có số đó sẽ 
đứng dậy đọc câu đầu tiên của bài tập đọc. Sau đó 
GV gọi số tiếp theo, HS sẽ đọc câu tiếp theo. Cứ như 
thế cho đến hết thời gian mà giáo viên quy định.  

Luật chơi: 

 Mỗi bạn đọc 1 câu. 

 HS nào không đọc tiếp được hoặc đọc sai sẽ 
bị phạt. 

4.2.3 Trò chơi “Sức mạnh đoàn kết” – Trò 
chơi trong phân môn Tập viết  

Trò chơi này có thể chơi ở đầu tiết học hoặc cuối 
tiết học trong các dạng bài ôn tập hoặc các tiết học 
bài mới.  

Mục đích:  

 Rèn phản ứng nhanh, rèn luyện kĩ năng viết. 

 Rèn luyện tinh thần làm việc nhóm, đoàn kết. 

 Tạo không khí vui vẻ thoải mái. 

Chuẩn bị:  

 Các miếng giấy có chứa các câu tục ngữ, 
thành ngữ có 4 tiếng. 

 Bảng phụ. 

Thời gian: 4 – 5 phút. 

Cách chơi:  

Cách 1: Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm có 
5 bạn. GV sẽ phát cho mỗi nhóm một câu tục ngữ 
đã chuẩn bị sẵn, người đầu tiên sẽ viết tiếng đầu tiên 
trong câu thành ngữ, tục ngữ vào bảng phụ của 
mình. Sau đó, chuyển miếng giấy cho người thứ hai 
viết tiếng thứ hai, người thứ hai viết tiếng tiếp theo. 
Tiếp tục như thế đến tiếng cuối cùng. Người cuối 
cùng sẽ viết cả câu thành ngữ, tục ngữ vào bảng phụ, 
sau khi hoàn thành thì dán lên bảng.   
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Cách 2: GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 
có 4 HS. Từ các tiếng trong câu thành ngữ tục ngữ 
có sẵn, các em ghép thêm tiếng mới để thành một từ 
có nghĩa và viết vào bảng con. 

VD: “Đất lành chim đậu” 

 HS1: đất nước 

 HS2: hiền lành 

 HS3: chim sẻ 

 HS4: hạt đậu 

Luật chơi: - Mỗi HS 1 tiếng khác nhau. 

 HS viết xong tiếng của mình xong mới được 
chuyển mẫu giấy cho bạn khác. 

 Nhóm nào thực hiện sai sẽ bị phạt. 

 Nhóm nào hoàn thành nhanh nhất và chính 
xác nhất sẽ chiến thắng. 

4.2.4 Trò chơi “Khăn trải bàn” – Trò chơi 
trong phân môn Chính tả (Đặng Thị Lanh, 2015) 

Trò chơi này có thể chơi ở giữa tiết học hoặc cuối 
tiết học khi làm các bài tập hoặc củng cố kiến thức 
ở cuối bài chính tả. 

Mục đích:  

 Củng cố kiến thức về luật chính tả. 

 Rèn luyện kĩ năng viết. 

 Giúp HS rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm. 

Chuẩn bị:  

  Giấy A3, mỗi nhóm 1 tờ có chuẩn bị sẵn nội 
dung thực hiện cho học sinh nằm ở giữa.  

  Bút lông.

 

Thời gian: 3 – 5 phút. 

Cách chơi: Chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm 
4 HS, mỗi HS là một góc của tờ giấy. GV sẽ yêu cầu 
các thành viên trong nhóm tìm các tiếng và điền vào 
giấy. 

Luật chơi:  

  Mỗi HS viết một góc. 

 Sau 2 phút nhóm nào tìm được nhiều từ hơn, 
nhóm đó chiến thắng.  

4.2.5 Trò chơi “Tiếp sức” – Trò chơi trong 
phân môn Kể chuyện (Hoàng Long, 2000)  

 Trò chơi này chơi ở giữa tiết học khi GV hướng 
dẫn HS kể chuyện theo tranh ở các bài kể chuyện. 

Mục đích: 

 Rèn luyện kĩ năng kể chuyện. 

 Rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm. 

 Giúp HS vui vẻ, thoải mái, gây hứng thú học 
tập. 

Chuẩn bị:  

 Các bức tranh của câu chuyện. 

 Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 4 HS.   

Thời gian: 3 – 5 phút. 

Cách chơi: GV sẽ kể bức tranh thứ nhất và yêu 
cầu 1 HS trong nhóm nào đó bất kì kể bức tranh thứ 
2. HS kể xong bức tranh thứ 2 thì chỉ định 1 HS ở 
các nhóm khác kể bức tranh tiếp theo. Cứ như thế 
đến bức tranh cuối cùng.   

Luật chơi:   

 Mỗi bức tranh sẽ được 10 điểm. 

 Bạn nào không kể được sẽ được trợ giúp từ 
các thành viên trong nhóm nhưng bị trừ 5 điểm. 

 Hết thời gian nhóm nào được nhiều điểm hơn 
nhóm đó chiến thắng. 

 HS không được chỉ định các thành viên trong 
nhóm mình. 

 Mỗi HS chỉ được chỉ định 1 lần, kể 1 lần. 

5 KẾT LUẬN  

Sử dụng trò chơi là phương pháp dạy học được 
đề cao trong hoạt động dạy học do có tác động khơi 
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dậy hứng thú cho người dạy lẫn người học, đồng 
thời tạo ấn tượng sâu sắc về bài học. Trò chơi có ý 
nghĩa đặc biệt đối với trẻ. Nó vừa thỏa mãn nhu cầu 
được chơi, được giải trí của trẻ vừa góp phần phát 
triển các chức năng tâm lí, hình thành nhân cách cho 
HS. Trò chơi sẽ kích thích sự phát triển trí tuệ của 
HS và rèn luyện nhiều kĩ năng cần thiết cho các em. 
Đồng thời, trò chơi là một hoạt động rất bổ ích có 
tác dụng tạo không khí vui vẻ, hứng thú học tập. Vì 
vậy, cần phải tăng cường sử dụng các phương pháp 
dạy học bằng trò chơi trong quá trình giáo dục cho 
HS, đặc biệt đối với quá trình dạy học Tiếng Việt. 
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