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CHƯƠNG 1:  CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

1. Sự cần thiết hình thành giải pháp. 

Bản thân từng là một học sinh rất yêu thích môn Địa lí, tôi trở thành giáo viên 

dạy Địa lí với niềm đam mê và hy vọng sẽ thổi tình yêu đó vào các thế hệ học trò mà 

mình giảng dạy. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, Địa lí bị coi là  môn học thuộc, khó, 

khô. Quan niệm của phụ huynh, xã hôị, vị trí trong nhà trường, nhu cầu xa ̃hôị… đã 

biến nó thành môn “phụ” trong quan niệm của rất nhiều học sinh. Vì vậy để có được 

tình cảm của học sinh trong môn học không phải dễ,  người giáo viên dạy Địa lí trước 

hết phải yêu Địa lí, yêu trò và không ngừng học hỏi nâng cao kiến thức chuyên môn, 

đổi mới phương pháp dạy học. Là một giáo viên Địa lí trẻ, trong nhiều năm, tôi đã nỗ 

lực tìm kiếm, học hỏi, ứng dụng nhiều phương pháp dạy học mới nhằm khơi dậy sự 

hứng thú và tình yêu của học sinh đối với môn học, nhằm kích thích trí tò mò, tăng 

cường năng lực nghiên cứu độc lập, tăng cường khả năng tổ chức, sử dụng kiến thức 

và khả năng sáng tạo của học sinh, thay đổi không khí tiết học... Đồng thời thực hiện 

chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ 

thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trên tinh thần Nghị quyết 29 

- NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó ưu tiên phát huy 

tính tích cực,chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập.  

Học sinh vốn không “mặn mà” với môn Địa lí. Với học sinh lớp 12 ban khoa 

học tự nhiên lại càng không mấy quan tâm hơn. Thêm nữa, các kiến thức Địa lí trong 

chương trình lớp 12 thường nặng, dài dòng và khô khan; nhất là phần kiến thức về Địa 

lí tự nhiên của học kì I. Trong các giờ học Địa lí, các em thường học theo kiểu đối phó 

và khá thụ động. Trước thực trạng đó, tôi luôn suy nghĩ, trăn trở  để tìm ra phương 

pháp dạy học phù hợp nhằm tạo hứng thú cho HS trong các tiết học, giúp HS dễ thuộc, 

dễ nhớ kiến thức. Vốn có chút năng khiếu thơ văn, tôi đã nghĩ đến việc tự sáng tác thơ 

nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ kiến thức, làm cho không khí lớp học 

trở nên sinh động hào hứng, vui vẻ. Các lý thuyết dài dòng, khô cứng khi được “trang 

bị” thêm vần điệu sẽ trở nên được “mềm hóa”, HS dễ tiếp thu và ghi nhớ hơn. Khi sử 
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dụng thơ ca trong dạy học Địa lí, tôi đã nhận được hiệu quả bất ngờ; HS tham gia tiết 

học đầy hứng khởi và say mê. 

Xuất phát từ những lí do trên, tôi đã lựa chọn vấn đề nghiên cứu: "Vận dụng thơ 

ca trong giảng dạy bộ môn địa lí lớp 12 cho học sinh ban Khoa học tự nhiên" làm 

đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019 – 2020. 

2. Mục đích và phương pháp nghiên cứu. 

2.1. Mục đích nghiên cứu. 

Thực hiện đề tài “Vận dụng thơ ca trong giảng dạy bộ môn địa lí lớp 12 cho 

học sinh ban Khoa học tự nhiên", tôi mong muốn góp một tiếng nói riêng vào công 

cuộc đổi mới phương pháp dạy học địa lí của Trường THPT Nguyễn Huệ nói riêng và 

của Tỉnh nhà nói chung. Đây cũng là quá trình nhìn nhận lại những gì đã làm được và 

chưa làm được của bản thân trong việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học; đồng 

thời cũng mong nhận được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của đồng nghiệp nhằm hoàn 

thiện hơn nữa công tác giảng dạy của bản thân, qua đó làm cho học sinh thêm yêu mến 

và hứng thú hơn trong môn học của mình. 

Sử dụng thơ ca trong giảng dạy, tôi mong rằng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả 

học tập môn Địa lí của học sinh 12 ban KHTN của trường THPT Nguyễn Huệ. Từ đó, 

giúp HS có khả năng lĩnh hội tri thức qua thơ ca; giúp mỗi giờ học Địa lí trở nên hứng 

khởi và đầy sáng tạo. 

Các bài thơ tôi sử dụng để giảng dạy và thực nghiệm sư phạm đều do bản thân 

tôi tự sáng tác. Vì thế, tôi mong đóng góp một phần công sức của mình vào kho tàng 

tư liệu dạy và học địa lí. Với sự phát triển của mạng xã hội Facebook, tôi hi vọng sẽ 

những bài thơ của tôi sẽ tiếp cận được đến nhiều hơn với các đồng nghiệp và học sinh 

trong và ngoài tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu. 
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Trong quá trình thực hiện giải pháp, thông qua các tiết dự giờ, các buổi thảo luận 

chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn; tôi nhận được nhiều lời động viên cũng như ý kiến 

đóng góp chân thành từ Ban giám hiệu và các đồng nghiệp. Để thực hiện giải pháp, tôi 

đã vận dụng các phương pháp như sau: 

- Phương pháp nghiên cứu lí luận: Đây là phương pháp được sử dụng xuyên suốt 

trong quá trình làm đề tài. Từ những thông tin - kiến thức thu thập, tìm kiếm được từ 

các nguồn khác nhau : sách, báo, Internet...tôi đã xử lí, tổng hợp thành những thông 

tin, kiến thức có giá trị để làm tư liệu cho giải pháp. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Trong năm học 2019- 2020, tôi đã ứng 

dụng giải pháp cho học sinh các lớp ban tự nhiên gồm: 12AN và 12A4. Qua quá trình 

này, tôi đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân và bổ sung, chỉnh sửa cho 

giải pháp được hoàn chỉnh hơn. 

- Phương pháp điều tra, khảo sát: Sau khi thực hiện giải pháp, tôi dã dùng phiếu 

để  tìm hiểu mức độ đạt được của giải pháp.  

3. Đối tượng và phạm vi áp dụng. 

3.1. Đối tượng nghiên cứu. 

Đề tài nghiên cứu một hình thức dạy học mới – sử dụng thơ ca do GV tự sáng 

tác trong giảng dạy môn Địa lí ở Trường THPT nhằm phát huy năng lực, tạo hứng thú 

học tập với học sinh ban Khoa học tự nhiên, giúp các tiết học trở nên nhẹ nhàng, HS 

dễ ghi nhớ kiến thức. 

Các bài thơ được sử dụng trong giảng dạy Địa lí 12 chủ yếu thuộc phần kiến 

thức Địa lí tự nhiên. Đây được coi là phần kiến thức nặng, khó và khô. Với việc vần 

điệu hóa, thổi tính nhạc vào thơ; tôi mong rằng HS sẽ dễ tiếp cận; biến những giờ học 

nặng nề, mang tính đối phó trở nên nhẹ nhàng, đầy hứng khởi. 

3.2.  Phạm vi nghiên cứu.  
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Giải pháp được áp dụng đối với học sinh ban KHTN của các lớp: 12AN, 12A4 

trong năm học 2019-2020, tại trường THPT Nguyễn Huệ - TP Vũng Tàu..  

4. Điểm mới của đề tài. 

Nằm trong lộ trình đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá 

ở các trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trên tinh thần 

Nghị quyết 29 - NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao 

năng lực cho đội ngũ giáo viên sẵn sàng đáp ứng mục tiêu đổi mới nhằm phát huy năng 

lực toàn diện của HS thì việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho HS 

là một trong những vấn đề cần ưu tiên.  

Bắt đầu từ năm học 2016-2017, Bộ GD-ĐT  đã có quyết định tổ chức thi tốt 

nghiệp THPT quốc gia với các tổ hợp môn KHTN hoặc KHXH. Học sinh được quyền 

lựa chọn tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT và dùng kết quả đó để xét tuyển ĐH, CĐ. 

Với mục tiêu là thi đậu vào các trường ĐH, CĐ nên nhiều học sinh ban KHTN “buông 

bỏ” luôn các môn thuộc tổ hợp môn KHXH như sử, địa, công dân… Rất nhiều HS học 

theo kiểu đối phó, giờ học nhàm chán, HS không tích cực và hứng thú. Đứng trước 

thực trạng các HS ban KHTN không hứng thú với môn học của mình; tôi đã tìm tòi 

suy nghĩ và vân dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy nhằm kích 

thích hứng thú học tập đối với HS, giúp giờ học trở nên sôi động hơn. Trong nhiều 

hình thức tổ chức dạy học tích cực thì tôi thấy hoạt động sử dụng thơ ca trong giảng 

dạy Địa lí thu được kết quả khá tốt. Đề tài được thực hiện theo hướng đúc rút những 

việc đã làm được và chưa làm được của bản thân trong việc thực hiện chủ đề trên nhằm 

hoàn thiện hơn, nhằm nhân rộng mô hình sang các khối lớp khác và thực hiện lâu dài 

trong các năm học tiếp theo.  

Đã có nhiều giáo viên sử dụng thơ ca, ca dao, tục ngữ trong giảng dạy Địa lí. 

Tuy nhiên, đa phần các GV đều sử dụng các nguồn tư liệu có sẵn như kho tàng văn 

học dân gian về ca dao, tục ngữ; các bài thơ của các nhà thơ có nội dung liên quan đến 

bài học. Còn tôi cũng làm SKKN về sử dụng thơ ca trong giảng dạy nhưng là những 
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bài thơ do tôi tự sáng tác. Dựa vào năng khiếu thơ ca, hiểu biết về các loại thơ và kiến 

thức vững chắc về môn học mình dạy; tôi đã sáng tác các bài thơ theo chủ đề, bám sát 

nội dung bài học. Không chỉ thể hiện kiến thức chuyên môn, ở mỗi bài thơ tôi luôn gửi 

gắm một thông điệp, thái độ sống tốt đẹp tới học sinh. Tôi nghĩ đây là điểm khác biệt 

trong SKKN của mình với các đề tài có nội dung liên quan trước đó. 

Không chỉ áp dụng giải pháp đối với các lớp mình dạy, tôi còn sử dụng mạng xã 

hội Facebook để lan tỏa những bài thơ của mình. Các bài thơ của tôi được đông đảo 

GV và HS trong cả nước đón nhận, được đăng trên rất nhiều group, có hàng nghìn lượt 

theo dõi, hàng trăm lượt chia sẻ cho mỗi bài thơ. Tôi rất vui vì những sáng tác của 

mình được nhiều người biết đến và áp dụng trong quá trình dạy và học địa lí. Sáng tác 

thơ và vận dụng thơ ca vào giảng dạy Địa lí là một điểm mới trong SKKN của tôi. 

5. Căn cứ đề xuất giải pháp. 

5.1.  Cơ sở lý luận. 

Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học  là một trong những yếu tố quan trọng 

và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục. Một phương pháp giảng dạy khoa học, 

phù hợp sẽ tạo điều kiện để giáo viên, và học sinh phát huy hết khả năng của mình 

trong việc truyền đạt, lĩnh hội kiến thức và phát triển tư duy. Một phương pháp, hình 

thức tổ chức giảng dạy khoa học sẽ làm thay đổi vai trò của người thầy đồng thời tạo 

nên sự hứng thú, say mê và sáng tạo của người học. 

Để nâng cao chất lượng môn Địa lí, tạo hứng thú say mê và phát huy năng lực 

của học sinh thì việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức, kĩ thuật giảng dạy là 

việc làm cấp thiết và cần tiến hành một cách đồng bộ. Luật Giáo dục, điều 24.2, đã 

ghi: "Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, 

sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng 

phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến 

tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh". Có thể nói cốt lõi của đổi 

mới dạy và học là hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập 
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thụ động. Việc tạo ra sự hứng khởi, hứng thú học tập đối với HS trong các hoạt động 

dạy và học là cần thiết. Việc tạo hứng thú học tập cho học sinh không chỉ giúp giờ học 

trở nên sinh động hơn mà còn giúp học sinh lĩnh hội kiến thức dàng hơn, ghi nhớ bài 

học vững chắc hơn. HS sẽ thay đổi khi thầy cô chúng ta thay đổi. 

Sự hứng thú biểu hiện trước hết ở sự tập trung chú ý cao độ, sự say mê của người 

học. Học tập là một quá trình sáng tạo. Nếu không có hứng thú sẽ không đem lại kết 

quả mong đợi, thậm chí xuất hiện cảm xúc tiêu cực (chán học, sợ học…). Nếu có hứng 

thú học tập thì HS sẽ có cảm giác dễ chịu với hoạt động của mình, làm nảy sinh mong 

muốn hoạt động một cách sáng tạo. Từ đó, kết quả được nâng lên. 

Các lý thuyết dài dòng, khó, khô thường khiến HS biếng đọc, lười tìm hiểu, khó 

ghi nhớ và dễ nhầm lẫn. Việc sử dụng thơ trong dạy học sẽ biến các kiến thức lý thuyết 

đó thành dạng văn vần, HS sẽ bị hấp dẫn hơn, dễ đọc hơn. Cách dùng từ ngữ, sự kết 

hợp các thanh bằng – trắc, hiệp vần… như một phương tiện kết dính các dòng thơ lại 

với nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho trí nhớ. Vì thế, việc sử dụng thơ ca trong dạy học 

sẽ giúp HS dễ thuộc, dễ nhớ kiến thức hơn. 

Xuất phát từ các cơ sở lí luận đó, tôi luôn tìm hiểu và áp dụng các phương 

phương pháp dạy học tích cực nhằm tạo hứng thú cho HS. Và tôi nhận thấy, việc sử 

dụng thơ ca vào trong giảng dạy địa lí đem lại hiệu quả khá tốt. 

5.2. Cơ sở thực tiễn. 

Trong những năm gần đây, việc đổi mới nội dung,  phương pháp, hình thức tổ 

chức dạy học trong các cấp học, các môn học đang nhận được sự quan tâm đặc biệt 

của các cấp lãnh đạo và dư luận xã hội. Phải thấy rằng khoảng năm năm trở lại đây, 

công tác này đã có những biến chuyển khá rõ nét. Dạy học Địa lí cũng không nằm 

ngoài xu hướng đó.  Phương pháp dạy học và các hình thức tổ chức, kỹ thuật dạy học 

được đổi mới theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, khơi dậy tính chủ động, năng 

lực tư duy sáng tạo, hứng thú học tập của học sinh trong lĩnh hội kiến thức. 
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Tuy nhiên, thực trạng của việc dạy và học Địa lí hiện nay cho thấy vẫn còn  

nhiều HS ở phổ thông không thích học và thậm chí là sợ học môn Địa lí, quan niệm 

Địa lí là môn phụ và học Địa lí chỉ là học thuộc lòng, tình trạng HS học lệch, chỉ học 

những môn thi Đại học là phổ biến. Với học sinh lớp 12 thuộc ban KHTN lại càng 

không quan tâm đến môn Địa lí. Kết quả thống kê tỉ lệ học sinh chọn ban KHXH để 

thi tốt nghiệp trong năm học 2016- 2017, 2017-2018, 2018 - 2019 của trường THPT 

Nguyễn Huệ một phần phản ánh thực trạng trên. Nó dẫn đến một hệ quả nghiêm trọng 

khác là khiến cho người dạy nhiều khi cũng chán dạy, không có mục đích dạy. Giờ 

học Địa lí trở nên nặng nề với cả GV và HS. Một trong những nguyên nhân không thể 

phủ nhận cho tình trạng trên là: đổi mới phương pháp dạy học mới dừng lại ở lý thuyết, 

hay ở các tiết hội giảng, các tiết thanh tra còn trên thực tế trong phần lớn các tiết dạy 

GV chỉ là người truyền thụ kiến thức một chiều mà chưa khơi dậy được tính chủ động, 

hứng thú học tập cho HS. Vì vậy, việc tăng cường năng lực dạy và học theo hướng 

phát huy tính tích cực chủ động, tạo ra sự hứng thú học tập  là một trong những vấn đề 

ưu tiên, cấp bách và mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. 

Với HS lớp 12 ban KHTN, các em không thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia môn 

Địa lí nên các em ít chú ý nghe giảng, thụ động trong giờ học. Các kiến thức Địa lí lớp 

12; nhất là Địa lí tự nhiên khá nặng, dài, khô khan càng khiến HS nhàm chán, không 

hứng thú. Với các em HS ban KHTN, việc ghi nhớ kiến thức trở nên nặng nhọc và 

mang tính ép buộc khi phải trả bài kiểm tra miệng và làm các bài kiểm tra. Vậy làm 

thế nào để mỗi tiết học Địa lí với HS ban KHTN trở nên nhẹ nhàng, HS hứng khởi, 

việc ghi nhớ kiến thức được dễ dàng? Câu hỏi đó đã thôi thúc tôi tìm ra phương pháp 

để thay đổi cách học, cách dạy Địa lí. Với việc sử dụng thơ ca trong giảng dạy HS lớp 

12, tôi đã thu được nhiều kết quả tốt. Các giờ học trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Các 

kiến thức dài dòng trong SGK được cô đọng trong các vần thơ có nhịp điệu và hiệp 

vần nên HS dễ tiếp cận, dễ nhớ và dễ thuộc.  
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CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG GIẢI PHÁP. 

1. Quá trình hình thành. 

- Có ý tưởng, nghiên cứu vần đề, lên kế hoạch thực hiện từ đầu năm học  

2019- 2020. 

- Đăng kí danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh từ đầu năm. 

- Dựa trên năng khiếu thơ ca, vốn hiểu biết về các thể loại thơ và kiến thức 

chuyên môn, tôi đã sáng tác các bài thơ phù hợp với các chủ đề và vận dụng vào thực 

tiễn dạy học. 

- Xin ý kiến của Tổ chuyên môn và Ban Giám hiệu. 

- Thăm dò ý kiến, thái độ, tình cảm của HS; rút kinh nghiệm cho giải pháp. 

- Tiến hành viết sáng kiến kinh nghiệm. 

2. Nội dung giải pháp. 

2.1. Tổng quan về sử dụng thơ ca trong dạy học. 

2.1.1. Khái niệm thơ ca. 

Thơ là một hình thức sáng tác văn học của loài người. Chính vì vậy mà có một 

thời gian rất dài, thuật ngữ thơ được dùng để chỉ chung cho văn học. Vì thế, để tìm một 

định nghĩa thể hiện hết đặc trưng của thơ không phải là dễ. 

Theo Từ điển tiếng Việt: “Thơ ca là sáng tác văn học theo thể loại văn vần”. 

(nói khái quát) 

Nhà thơ Tố Hữu thì quan niệm: “Thơ là cái nhụy của cuộc sống”. Còn nhà 

nghiên cứu Phan Ngọc lại cho rằng: “Thơ là cách tổ chức ngôn ngữ hết sức quái đản 

để bắt người tiếp nhận phải nhớ, phải cảm xúc và suy nghĩ do chính ngôn ngữ này”.  

 Theo Wikipedia tiếng Việt: “Thơ là hình thức nghệ thuật dùng từ trong ngôn 

ngữ làm chất liệu và sự chọn lọc từ cũng như tổ hợp của chúng được sắp xếp dưới hình 
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thức logic nhất định tạo nên hình ảnh hay gợi cảm âm thanh có tính thẩm mĩ cho người 

đọc, người nghe”. 

 Trong cuốn Từ điển thuật ngữ văn học của nhóm tác giả Lê Bá Hán, Trần Đình 

Sử, Nguyễn Khắc Phi lại định nghĩa: “Thơ là hình thức sáng tác văn học phản ánh 

cuộc sống, thể hiện tâm trạng, những cảm xúc mạnh mẽ bằng ngôn ngữ hàm súc, giàu 

hình ảnh và tính nhịp điệu”. Định nghĩa này đã định danh một cách đầy đủ về thơ ở cả 

nội dung và hình thức nghệ thuật.   

2.1.2. Đặc trưng của ngôn ngữ thơ và hiệu quả đối với dạy học. 

 So với ngôn ngữ văn xuôi, ngôn ngữ thơ có những điểm khác biệt như: 

 - Ngôn ngữ giàu tính nhạc. 

Đặc trưng tính nhạc được coi là đặc trưng chủ yếu mang tính loại biệt rõ nét 

của ngôn ngữ thơ ca bởi nghĩa của thơ ca không chỉ thể hiện bằng từ ngữ mà còn 

bằng cả âm thanh, nhịp điệu của từ ngữ ấy. Các đặc tính thanh học của ngôn ngữ 

như cao độ, trường độ….được tổ chức một cách chặt chẽ, có dụng ý, tăng hàm nghĩa 

cho từ ngữ. Cách dùng từ ngữ, sự kết hợp các thanh bằng – trắc, hiệp vần… như một 

phương tiện kết dính các dòng thơ lại với nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho trí nhớ. 

Chính vì thế, việc sử dụng thơ ca trong dạy học sẽ giúp HS dễ thuộc, dễ nhớ kiến 

thức hơn. 

 - Ngôn ngữ có tính hàm súc. 

Nếu ngôn ngữ văn xuôi là ngôn ngữ của cuộc sống đời thường, nó chấp nhận 

mọi lớp từ thì thơ ca là thể loại có dung lượng ngôn ngữ hạn chế. Tính hàm súc của thơ 

ca được hiểu là khả năng của ngôn ngữ có thể miêu tả mọi hiện tượng của cuộc sống 

một cách cô đọng, ít lời mà nhiều ý. Vì thế, việc sử dụng thơ ca trong giảng dạy Địa lí 

sẽ góp phần biến các kiến thức lý thuyết dài dòng, khô khan trở nên cô đọng, học sinh 

dễ tiếp cận. Các giờ học sẽ không còn nặng nề, mang tính áp đặt mà  trở nên nhẹ nhàng, 

đầy hứng khởi và sáng tạo. 
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Hàm súc cũng có nghĩa là phải chính xác, giàu hình tượng. Việc sử dụng thơ ca 

trong giảng dạy phải đảm bảo các kiến thức phải đúng nhưng được thể hiện một cách 

sáng tạo. Vì thế, sử dụng thơ ca góp phần kích thích HS tiếp cận tri thức, giúp HS yêu 

thích môn học hơn. 

 - Ngôn ngữ thơ có tính truyền cảm. 

Tác phẩm văn học là cảm xúc của tác giả trước cảnh đời, trước thiên nhiên. Ngôn 

ngữ thơ có tính gợi hình, gợi cảm đặc biệt. Vì thế, nếu GV biết cách vận dụng thơ ca 

giảng dạy một cách phù hợp, những kiến thức lý thuyết khô khan sẽ dễ được HS tiếp 

thu và ghi nhớ; tiết học sẽ trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ. Qua mỗi bài thơ, không chỉ giúp 

HS lĩnh hội tri thức mới mà còn góp phần giáo dục các thái độ sống tích cực như lòng 

yêu nước, tự hào dân tộc, bảo vệ môi trường… 

- Ngôn ngữ thơ có tính logic. 

Một điểm khá quan trọng của thơ ca là tính logic các sự kiện. Sự phát triển của 

các hình ảnh từ nhỏ đến lớn, từ trầm đến thanh… phải luôn luôn được cân nhắc. Người 

đọc thơ bị lôi cuốn một phần cũng vì tính logic của nó. Vì thế, với việc sử dụng thơ ca 

trong dạy học địa lí, các kiến thức sẽ được kết nối theo một chuỗi liên hoàn; giúp HS 

dễ bị cuốn hút, tiếp thu và lĩnh hội tri thức. 

2.1.3. Ý nghĩa của việc sử dụng thơ ca trong giảng dạy môn Địa lí. 

Để tạo hứng thú học tập với HS, GV sẽ có nhiều biện pháp như: tổ chức trò chơi, 

sử dụng đồ dùng trực quan, tổ chức ngoại khóa… Trong đó, việc sử dụng thơ ca phù 

hợp với các nội dung kiến thức của bài học là một cách thức sáng tạo mới lạ và gây 

thích thú cho HS với bài học. Việc sử dụng thơ ca trong giảng dạy mang lại rất nhiều 

ý nghĩa như sau: 

- Tăng hiệu quả của việc dạy học: Thơ ca có đặc điểm là ngắn gọn, vần điệu 

nên HS dễ ghi nhớ, dễ ấn tượng. Vì thế, HS dễ dàng tiếp cận và lĩnh hội tri thức qua 

thơ ca. 
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- Thu hút HS vào các hoạt động học tập: Sử dụng thơ ca không chỉ đơn thuần 

là hoạt động vui vẻ mà còn có ý nghĩa lớn trong việc giúp HS tiếp nhận tri thức mới. 

Với tính vần điệu, tính nhạc trong thơ; HS dễ dàng tiếp nhận tri thức hơn là các lý 

thuyết dài dòng và khô khan. Từ đó, HS sẽ luôn cảm thấy hào hứng khi bước vào hoạt 

động học tập, hiệu quả sẽ được nâng lên. 

- Giúp các giờ học trở nên mới lạ, sáng tạo: Các kiến thức lý thuyết dài dòng 

sẽ được cô đọng, vần điệu hóa sẽ giảm bớt tính khô khan của mỗi bài học. HS sẽ cảm 

thấy bị kích thích, thu hút để chiếm lĩnh tri thức mới. Sau khi kết thức mỗi tiết học, HS 

sẽ mong chờ đến tiết học sau. 

- Giáo dục thái độ sống cho HS: Thơ ca chứa đựng nhiều cảm xúc. Trong việc 

dạy học Địa lí, ngoài việc hình thành kiến thức, kĩ năng mới thì việc xây dựng cho HS 

thái độ tích cực trong cuộc sống cũng là mục tiêu của người GV cần đạt được. Với nội 

dung về đất nước Việt Nam trong chương trình địa lí 12 thì điều này càng có ý nghĩa 

quan trọng, bồi dưỡng cho các em lòng yêu nước và tự hào dân tộc.  

- Làm giàu vốn kiến thức cho HS về các thể loại thơ ca: Với việc sử dụng thơ 

ca trong dạy học Địa lí, GV góp phần tích hợp liên môn giữa các môn học. Qua các 

thể bài thơ, HS sẽ có thêm nhiều kiến thức về niêm luật hiệp vần, cách thức biểu 

cảm…của mỗi thể loại thơ. 

- Đa dạng hóa hoạt động dạy học: việc sử dụng thơ ca sẽ giúp tiết học trở nên 

mới lạ, đa dạng hóa các hoạt động nhằm giúp HS không cảm thấy nhàm chán. Việc sử 

dụng thơ ca trong dạy học góp phần làm mới mẻ các hoạt động dạy học. Các HS sẽ 

thấy thầy cô giáo của mình thật tài giỏi, không còn cũ kĩ và đơn điệu. 

- Góp phần quan trọng trong phát triển năng lực người học, từ các năng lực 

chung đến các năng lực chuyên biệt. Thông việc sử dụng thơ ca trong giảng dạy, HS 

phát triển được rất nhiều năng lực như: năng lực ngôn ngữ, sáng tạo… 
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- Thể hiện năng lực người thầy: qua việc sử dụng thơ ca trong dạy học, nhất là 

sử dụng thơ ca do chính các thầy cô sáng tác; HS sẽ thấy được thầy cô của mình thật 

mới mẻ, tài giỏi. Năng lực người thầy được thể hiện ở sự sáng tạo, năng lực sử dụng 

ngôn ngữ, am hiểu về văn chương, xử lí linh hoạt các tình huống phát sinh… 

- Tăng nguồn năng lượng tích cực: Với việc sử dụng thơ ca trong dạy học, HS 

sẽ có hứng thú đối với mỗi tiết học. Từ đó, HS luôn mong chờ các tiết học của thầy cô. 

Cả thầy cô và HS đều cảm thấy hứng khởi, không còn tình trạng uể oải trước mỗi tiết 

học. HS sẽ luôn mong chờ các tiết học phía sau của các thầy cô của mình. 

2.2. Quá trình tự sáng tác thơ và vận dụng trong thực tiễn giảng dạy Địa lí 12. 

2.2.1. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tự sáng tác thơ ca. 

* Thuận lợi. 

-  Truyền thống quê hương và gia đình: Tôi sinh ra, lớn lên, học tập tại một vùng 

quê giàu truyền thống văn hóa của huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Vùng quê ấy đã 

nuôi dưỡng tâm hồn cho rất nhiều nhà thơ nổi tiếng như nhà thơ Nguyễn Duy (tác giả 

bài Tre Việt Nam), Trịnh Anh Đạt, Vũ Đình Văn.... Từ thuở nhỏ, đi theo ông ngoại, 

tôi đã được tham dự các cuộc nói chuyện về thơ, rồi sáng tác thơ của các cụ người cao 

tuổi trong làng. Thêm nữa, ông ngoại tôi từng là một nhà nho. Những ngày thơ bé, tôi 

thường được nghe ông đọc Kiều, kể chuyện bằng thơ. Vì thế, tâm hồn tôi luôn được 

bồi đắp bởi những vần thơ từ tấm bé. 

- Quá trình học tập và năng khiếu của bản thân: Thời cấp 3, tôi từng theo học 

lớp chuyên ban văn. Vì thế, tôi có những hiểu biết nhất định về các thể loại, khả năng 

biểu cảm, niêm luật hiệp vần....của các thể thơ. Tôi đã từng tập tành sáng tác thơ từ khi 

còn là học sinh tiểu học. Suốt những năm tháng học phổ thông, tôi luôn có thơ đăng 

trên báo tường của trường vào các dịp lễ 20/11, 26/3.... Thời sinh viên, tôi đã có thơ 

đăng trên một số tạp chí. Vì thế, khi nghĩ đến việc sử dụng thơ ca trong dạy Địa lí thì 

tôi đã nghĩ đến việc vận dụng các kiến thức và năng khiếu của bản thân để tự sáng tác 

các bài thơ với các nội dung phù hợp với từng bài học. Ở mỗi bài thơ, không chỉ viết 
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về các kiến thức chuyên môn, tôi luôn cố gắng lồng ghép các nội dung để giáo dục thái 

độ sống cho HS. 

* Khó khăn. 

- Các nội dung lý thuyết về địa lí tự nhiên Việt Nam trong chương trình địa lí 12 

thường dài, khô. Vì thế, để bài thơ  giàu tính biểu cảm, có vần điệu mà vẫn cô đọng 

kiến thức không phải dễ; đòi hỏi người sáng tác phải có vốn từ vựng phong phú và khả 

năng chắt lọc từ ngữ. 

- Các kiến thức về địa lí tự nhiên thường khó, khô. Để thể hiện được các kiến 

thức địa lí đầy đủ mà vẫn có vần điệu đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức chuyên 

môn vững chắc. 

- Không phải GV nào cũng có khả năng sáng tác thơ văn vì năng lực này còn 

phụ thuộc vào năng khiếu. Bù lại, có cả kho tàng văn học dân gian với rất nhiều ca dao, 

tục ngữ nói về các hiện tượng địa lí cũng như có rất nhiều bài thơ có nội dung liên quan 

đến các bài học Địa lí. Các GV có thể sử dụng nguồn tư liệu phong phú vào này thực 

tiễn dạy học. 

2.2.2. Các thể loại thơ ca GV đã sử dụng và hiệu quả trong dạy học. 

* Thể thơ lục bát:  

Lục bát là thể loại thơ có nguồn gốc lâu đời, là thể thơ của dân tộc ta. Thơ lục 

bát thường có tông chậm, mềm mại. Thơ lục bát phải tuân theo niêm luật chặt chẽ về 

hiệp vần, mỗi bài thơ gồm nhiều cặp câu lục bát, âm tiết thứ 6 của câu lục phải vần với 

âm tiết thứ 6 của câu bát, âm tiết thứ 8 của câu phải hiệp vần với âm tiết thứ 6 của câu 

lục tiếp theo, cứ thế luân chuyển cho hết bài. Từ cuối các câu lục và bát thường mang 

thanh bằng. Thơ lục bát thường dùng trong các hình thức nghệ thuật dân gian như ca 

dao, hát ru, hát chèo... Ngôn ngữ thơ lục bát thường có sự kết hợp giữa ngôn ngữ thơ 

và ngôn ngữ đời thường. Vì thế, sử dụng thể thơ lục bát để dạy học sẽ giúp HS rất dễ 

đọc, dễ thuộc  và dễ nhớ. Không chỉ thế, sử dụng thơ lục bát sẽ góp phần bồi dưỡng 
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tiếng Việt cho HS; giúp HS tự liên hệ với một số bài thơ trong chương trình lớp 12 như 

Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. 

 Thơ lục bát sử dụng cách gieo vần và phối thanh, ngắt nhịp giản dị mà biến hóa 

vô cùng linh hoạt, phong phú làm cho thơ lục bát có có khả năng diễn đạt dồi dào. Do 

đó, mặc dù có lượng kiến thức nhiều, đa dạng nhưng khi sử dụng lục bát để làm thơ về 

địa lí, mỗi bài thơ luôn có sự mềm mại, uyển chuyển của nó. Từ đó, HS sẽ dễ tiếp nhận 

tri thức qua thơ lục bát. 

Thông thường, các bài thơ lục bát thường có nội dung về quê hương, đất nước... 

Vì thế, khi dạy Bài 2. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ và Bài 6. Đất nước nhiều đồi 

núi, tôi đã suy nghĩ đến việc lồng ghép về lòng yêu quê hương, đất nước, các danh lam 

thắng cảnh, lòng tự hào dân tộc, ý thức của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng Tổ quốc... 

để giáo dục cho HS. Do đó, tôi đã lựa chọn thơ lục bát để sáng tác các bài thơ có nội 

dung liên quan đến các bài học đó. Ở mỗi bài thơ, không chỉ thể hiện các kiến thức địa 

lí một cách cô đọng mà tôi luôn cố gắng tích hợp các thái độ sống tích cực cho HS. 

* Thể thơ 5 chữ: 

Thơ 5 chữ được sử dụng phổ biến với người Việt Nam. Số tiếng trong mỗi câu 

thơ luôn 5 tiếng phối hợp với vần nhịp mang đến sự gần gũi và dễ đọc. Sử dụng thơ 5 

chữ để làm thơ về địa lí sẽ giúp các em nhẹ nhàng trong cảm nhận và tiếp thu. Các kiến 

thức địa lí dài dòng, khô khan sẽ trở nên nhẹ nhàng, dễ tiếp cận.  

Trong phần địa lí tự nhiên Việt Nam của Địa lí 12; nội dung về gió mùa của bài 

9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa được nhiều GV và HS đánh giá là nội dung khó 

(khó hiểu và khó nhớ). Vì thế, để dạy nội dung gió mùa sao cho vừa hay vừa dễ hiểu 

không phải dễ. Đã rất nhiều HS sau khi nghe GV giảng xong đã nói: “lúc nghe cô giảng 

em cũng thấy hay, nhưng nghe xong em không nhớ được gì cả”. Vì thế, tôi đã rất trăn 

trở và nghĩ suy. Sau nhiều đắn đo, tôi đã quyết định biến các kiến thức dài dòng, khó, 

khô ấy thành thơ ca để dễ cảm nhận. Và khi sử dụng thơ ca để dạy học, tôi đã nhận 

được kết quả hơn cả mong đợi. HS dễ học, dễ nhớ, dễ thuộc. 
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Một trong những nguyên nhân giúp HS dễ nhớ, dễ thuộc là từ thể thơ 5 chữ. 

Những câu thơ ngắn, cô đọng, vần điệu, âm hưởng thơ trầm bổng giống như sự chuyển 

động của gió giúp HS dễ đọc, dễ hiểu. 

* Thể loại vè: 

Vè là một thể loại văn học dân gian Việt Nam, có ca vần. Vè có tác dụng ghi 

nhanh rồi truyền đi. Vè là thể loại văn vần, sử dụng nhiều hình thức khác nhau: câu 4 

chữ, 5 chữ, hát lối... Ngôn ngữ của vè giản đơn, mộc mạc nên khá gần gũi với cuộc 

sống đời thường.  

Một trong những nội dung quan trọng trong đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí 

là kĩ năng xác định biểu đồ thích hợp dựa và bảng số liệu và yêu cầu của đề bài. Vì thế, 

tôi luôn cố gắng hình thành kĩ năng này tốt nhất cho HS. Nhưng không phải HS nào 

cũng dễ dàng ghi nhớ và phân biệt được các dấu hiệu nhận biết của từng loại biểu đồ. 

Với HS ban KHTN lại càng khó khăn hơn (mặc dù HS chỉ sử dụng kĩ năng này trong 

các bài kiểm tra). Có rất nhiều HS khi làm bài đã rất lúng túng rồi lựa chọn biểu đồ sai. 

Do đó, trong quá trình giảng dạy kĩ năng, ngoài cung cấp cho HS các lý thuyết cần 

thiết, tôi đã nghĩ đến việc sử dụng thơ ca để giúp HS nhận biết các biểu đồ dễ dàng 

thông qua các “từ khóa”. Tôi đã lựa chọn thể loại vè để sáng tác vì đây là một thể loại 

văn học dân gian, giống như một bài đồng dao, có vần điệu nên dễ đọc và dễ nhớ. HS 

đã rất vui thích khi đọc những câu vè mang tính vần điệu này. 

2.2.3. Một số bài thơ GV tự sáng tác và vận dụng trong giảng dạy Địa lí 12. 
 

 

 

 

Tên bài thơ Thể loại Nội dung của bài thơ Bài học sử dụng 
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Lãnh thổ Việt 

Nam 

Lục bát - Bài thơ khái quát một số đặc điểm 

về vị trí địa lí, các điểm cực nước ta. 

- Bài thơ cũng thể hiện được giới hạn 

của vùng đất (gồm các đường biên 

giới trên đất liền và đường bờ biển). 

 - Tích hợp lòng yêu nước, biết ơn, tự 

hào dân tộc và vai trò của tuổi trẻ 

trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 

đất nước. 

Dùng để dạy mục 

1 và 2.a trong Bài 

2. Vị trí địa lí, 

phạm vi lãnh thổ. 

 

Vùng biển 

Việt Nam 

Lục bát - Bài thơ thể hiện ranh giới, phạm vi  

5 bộ phận của vùng biển Việt Nam 

gồm nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh 

hải, đặc quyền kinh tế, thềm lục địa. 

- Bài thơ có lược sơ qua về các đảo 

và quần đảo ở nước ta. 

- Tích hợp giáo dục lòng yêu nước, 

vai trò của tuổi trẻ trong phát triển 

kinh tế và bảo vệ môi trường biển. 

Dùng để dạy mục 

2.a (phần hải đảo) 

và mục 2.b trong 

Bài 2. Vị trí địa lí, 

phạm vi lãnh thổ. 

 

Địa hình Việt 

Nam 

Lục bát - Bài thơ thể hiện đặc điểm khái quát 

về địa hình chung của Việt Nam. 

- Thể hiện về ranh giới, hướng núi, độ 

cao, đặc điểm địa hình của các khu 

vực đồi núi của nước ta. 

Được sử dụng để 

dạy mục 1.a và 

mục 2.a trong Bài 

2. Đất nước 

nhiều đồi núi. 
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 - Tích hợp giáo dục tình yêu quê 

hương đất nước; niềm tin vào tương 

lai tươi sáng của nước nhà. 

Gió mùa mùa 

đông 

5 chữ - Bài thơ đã khái quát được các đặc 

điểm về nguồn gốc, hướng gió, tính 

chất, phạm vi ảnh hưởng của gió mùa 

mùa đông. Đồng thời, thể hiện được 

sự ảnh hưởng của địa hình đến đặc 

điểm khí hậu. 

Được sử dụng để 

dạy mục 1.c trong 

Bài 9. Thiên 

nhiên nhiệt đới 

ẩm gió mùa. 

 

Gió mùa mùa 

hạ 

5 chữ  - Bài thơ khái quát được các đặc điểm 

về nguồn gốc, hướng gió, tính chất, 

phạm vi ảnh hưởng của gió mùa mùa 

hạ. Đồng thời, thể hiện được sự ảnh 

hưởng của địa hình đến khí hậu. 

- Tích hợp giáo dục sự cảm thông, 

chia sẻ với những khó khăn của đồng 

bào miền Trung khi gió phơn hoạt 

động mạnh. 

Được sử dụng để 

dạy mục 1.c trong 

Bài 9. Thiên 

nhiên nhiệt đới 

ẩm gió mùa. 

Vè về cách 

chọn biểu đồ 

Vè - Bài vè giúp HS dễ dạng lựa chọn 

biểu đồ chính xác qua cách xác định 

từ khóa và nội dung biểu hiện. 

- Tích hợp giáo dục HS lòng hăng say 

học tập. 

Dùng trong tiết 

ôn tập khi dạy HS 

cách nhận biết 

biểu đồ. 

 

* Nội dung cụ thể các bài thơ: 
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Bài 1. Lãnh thổ Việt Nam 

   Anh ơi, vị trí nước mình 

  Rìa Đông bán đảo thắm tình Đông Dương 

   Trung Hoa phía Bắc biên cương 

  Nghìn tư cây số là đường giới ranh 

 

   Trường Sơn Bắc – núi xanh xanh 

  Đường biên hai nước thôi đành phân chia 

   Sườn Tây nước bạn bên kia 

  Lãnh thổ nước Việt bên rìa sườn Đông 

   Việt – Lào tình nghĩa như sông 

  Tình sâu như nước Cửu Long – Hồng Hà. 

 

   Em ơi, biên giới nước nhà 

  Nghìn mốt cây số với là nước Cam (Campuchia) 

   Quốc gia ở phía Tây Nam 

  Chung nhiều dòng nước có Vàm Cỏ Đông. 

   

   Ba mặt giáp biển mênh mông 

  Hải Đông rộng lớn thông ra Thái Bình (Thái Bình Dương) 

   Điểm đầu bờ biển Quảng Ninh 

  Đi đến điểm cuối quê mình Kiên Giang. 

 

   Cao nguyên Lũng Cú - Hà Giang 

  Lá cờ cực Bắc bay ngang bầu trời 

   Cà Mau anh hãy ghé chơi 

  Cực Nam Đất Mũi vươn khơi con tàu... 

 



23 
 

   Điện Biên qua hết thương đau 

  Việt – Lào – Trung Quốc chung nhau tiếng gà 

   Cực Tây đất nước của ta 

  A Pa Chải – vùng đất xa địa đầu. 

 

   -“ Khánh Hòa anh ghé đã lâu 

  Cực Đông Tổ quốc ở đâu anh hè?” 

   -“ Vạn Thạnh, Hòn Gốm em nghe 

  Bình minh sớm nhất nước nè em ơi!” 

    

   Chữ S nằm cạnh biển khơi 

  Bao đời gìn giữ máu rơi xương vùi 

   Để tương lai sáng – đẹp – vui 

  Mình cùng góp sức đánh lui nghèo nàn. 

 

Bài 2. Vùng biển Việt Nam 

   Em ơi, vùng biển nước mình 

  Phía Đông ôm ấp dáng hình Việt Nam 

   Bản đồ thể hiện màu lam 

  Rộng hơn vùng đất gấp tam (ba) lần 

   Cơ sở - đường để chia phân 

  Năm bộ phận nhỏ lượt lần tiếp nhau 

 

   Biển xanh, biển rộng xanh màu 

  Vùng nội thủy đó tiếp sau đất liền 

   Trong đường cơ sở bình yên 

  Coi như bộ phận đất liền thân yêu 
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   Lãnh hải – vùng nước tiền tiêu 

  Chủ quyền trên biển thân yêu nước nhà 

   Từ đường cơ sở tính ra 

  Chiều rộng lãnh hải nước ta đó là  

   Mười hai hải lí đi xa 

  Đường biên trên biển quốc gia mép ngoài. 

  

   Biển xanh biển rộng nối dài 

  Mười hai hải lí rộng ngoài biển xa 

   Tiếp giáp lãnh hải đó mà 

  An ninh, quan thuế nước ta chủ quyền. 

 

   Cùng với lãnh hải tiếp liền 

  Hợp thành biển rộng một miền ngoài khơi 

   Đặc quyền kinh tế em ơi! 

  Hai trăm hải lí biển trời quê hương 

   Tàu thuyền các nước bốn phương 

  Máy bay, dây cáp được đường đi ngang. 

 

   Phần ngầm dưới biển thênh thang. 

  Và phần lòng đất mở mang kéo dài 

   Thềm lục địa đó em ơi 

  Sâu hai trăm mét biển khơi nước nhà 

   Tài nguyên trên biển nước ta 

  Khai thác, bảo vệ, vươn xa thăm dò. 

 

   Bốn nghìn đảo nhỏ, đảo to. 

  Lí Sơn, Phú Quốc, Cô Tô, Cát Bà 
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   Thêm nhiều cụm đảo nơi xa 

  Côn Sơn xa tắp, Trường Sa cát dài 

   Hoàng Sa dù có pháo đài 

  Chủ quyền Tổ quốc an bài sử xanh. 

 

   Em ơi, có nguyện cùng anh 

  Vươn khơi bám biển, giữ xanh bãi bờ 

   Em ơi, xin chớ thờ ơ 

  Môi trường ô nhiễm, đừng chờ ngày mai.... 

 

Bài 3. Địa hình Việt Nam 

   Việt Nam – đất nước núi đồi 

  Chiếm tỉ lệ nhỏ bãi bồi phù sa 

   Ba phần tư đất nước ta 

  Núi đồi rộng lớn với là cao nguyên. 

 

   Sông Hồng đỏ nặng bình yên 

  Chia Đông – Tây Bắc đường viền giới ranh 

   Đông Bắc núi lượn đẹp quanh 

  Cánh cung mở hướng, bốn “anh” đó là 

   Sông Gâm núi lớn của ta 

  Bắc Sơn tiếp nối không xa Đông Triều 

   Ngân Sơn dải núi thân yêu 

  Tam Đảo chụm lại của nhiều cánh cung 

   Đồi núi thấp – địa hình chung 

  Cao ở Tây Bắc là vùng đá vôi 

   Đông Nam núi thấp với đồi 

  Năm – sáu trăm mét đó rồi độ cao. 
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   Việt Nam không có nơi nào 

  Núi lại đồ sộ, núi cao như là 

   vùng  Tây Bắc phía xa xa 

  Ở giữa sông Cả với là sông Thao (tên gọi khác của sông Hồng) 

   Phía Đông là dãy núi cao 

  Trên ba ngàn mét – nóc nhà Đông Dương 

   Việt – Lào dải núi biên cương 

  Núi trung bình đó bức tường phía Tây 

   Đá vôi ở giữa là đây 

  Mộc Châu, Phong Thổ; đó đây sông Đà 

   Hướng nghiêng, hướng núi một nhà 

  Cao ở Tây Bắc, xuống “phà” Đông Nam. 

 

   Theo dòng sông Cả về Nam 

  Là Trường Sơn Bắc núi nằm song song 

   Bạch Mã – giới hạn đàng trong 

  Hướng núi Tây Bắc “một lòng” Đông Nam 

   Hai đầu phía Bắc, phía Nam 

  Thừa Thiên, Tây Nghệ được làm cao hơn 

   Trường Sơn Bắc tạo gió phơn 

  Thời tiết khô nóng, từng cơn đầu hè. 

 

   Trường Sơn Nam nữa đó nghe 

  Cao nguyên, khối núi mây che sớm chiều 

   Tây – Đông tương phản khá nhiều 

  Sườn Tây thoai thoải, có nhiều ba-dan 

   Năm – tám trăm mét – một ngàn 
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  Lâm Viên, đắk Lắk – từng làn độ cao 

   Sườn Đông dốc đứng làm sao 

  Chênh vênh bên biển, đồng cao bãi bờ 

 

   Việt Nam – đất nước nên thơ 

  Núi đồi rộng lớn, thời cơ cũng nhiều 

   Việt Nam, đất nước thân yêu 

  Ngày mai phát triển như diều bay lên. 

 

Bài 4. Gió mùa mùa đông. 

Em kể cho anh nghe 

Về gió mùa mùa đông 

Cho thỏa những nhớ mong 

Những chiều đông lạnh giá 

Từ Xi-bia rất xa 

Gió thổi đến nước ta 

Theo hướng đường Đông Bắc 

Chạm ngõ cửa vùng biên 

Nơi gió đến đầu tiên 

Núi rừng Đông Bắc đó 

Bốn cánh cung bỏ ngỏ 

Hút gió đi rất sâu 

Được đà gió đi thâu 

Về phía dưới đồng bằng 

Đông Bắc - nơi nào bằng 

Gió mùa hoạt động mạnh 

Tạo nên mùa đông lạnh 

Rét đậm nhất nước ta. 

Gió lại đi thêm xa 

Về phía tây đất nước 

Nhưng gió lại chùn bước 

Khi gặp dãy Hoàng Liên 

Nên Tây Bắc bình yên 

Thời tiết ấm và khô 

Hơn ở mạn sông Lô 

Của phía nguồn Đông Bắc 

Đường vào Nam xa lắc 

Gió gặp dãy Hoành Sơn 

Dù vẫn thổi từng cơn 

Nhưng yếu dần cường độ 

Gió qua vịnh Bắc Bộ 

Rồi gặp dải Trường Sơn 

Mang mưa rơi nặng hạt 
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Mưa miền Trung bị dạt 

Về thời kì thu đông 

Dãy Bạch Mã ngóng trông 

Gió mùa Đông Bắc thổi 

Nhưng gió không qua nổi 

Bức trường thành phía Nam 

Gió không thể lang thang 

Rong chơi quên ngày tháng 

Tháng mười một gió đến 

Vèo cái đã nửa năm 

Gió không đợi tháng 5 

Trở về trong tháng bốn. 

☆☆☆ 

Nửa đầu mùa gió đến 

Từ đại lục Trung Hoa 

Gió không mang ẩm qua 

Thời tiết khô và lạnh 

Áp thấp cuối mùa mạnh 

Trên Tây Thái Bình Dương 

Nên Xi-bia thấy thương 

Dịch chuyển về phía Đông 

Gió đi qua biển rộng 

Mang mưa phùn lạnh ẩm 

☆☆☆ 

Mình miền Nam nắng ấm 

Sẽ không có mùa đông 

Nên em luôn nhớ mong 

Về chiều đông dĩ vãng..... 

    

Bài 5. Gió mùa mùa hạ 

Em lại kể anh nghe 

Về gió mùa hạ thổi 

Suốt nửa năm không đổi 

Bền bỉ hướng Tây Nam 

 

Cứ mỗi độ tháng 5 

Từ áp cao Bắc Ấn (Ấn Độ Dương) 

Gió thổi đến nước ta 

Mang mưa sa mặt đất 

Cả Nam Bộ được tất 

Cùng với dải Tây Nguyên 

Tháng 5-7 mưa xuyên 

Đầu mùa hạ nóng ẩm 

 

Dãy Trường Sơn như tấm... 

bình phong chắn gió về 

Nên sườn Tây mưa táp 

Nắng rát ở sườn Đông 

Anh có về phía Đông 

dãy Trường Sơn đầu hạ 

Anh sẽ thương cha mạ (mẹ - tiếng Huế) 

Khi đón cơn gió Lào 
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Không có ở nơi nào 

Trên đất hình chữ (ét) S 

Gió phơn lại rõ nét 

Như dọc dải miền Trung 

 

Mùa hạ vào tầm trung (giữa mùa hạ) 

Áp cao Nam chí tuyến 

Mạnh dần lên lấn át 

Đưa gió về nước ta 

Vùng xích đạo bao la 

Gió đi qua tiếp ẩm 

Gây mưa lớn, mưa nhiều 

Nam Bộ và Tây Nguyên 

Được đà gió đi xuyên 

Qua biển Đông mênh mông 

Gió chùng chình ngó trông 

Áp thấp Bắc Bộ hút 

Gió xoay hướng 1 chút 

Đi theo hướng Đông Nam 

Gây mưa cho miền Bắc 

 

Anh ơi ở miền bắc 

Cùng miền Trung kéo dài 

Gió mùa - hội tụ dải (dải hội tụ nhiệt 

đới) 

Cùng với bão phương xa 

Đã tạo cho nước ta 

Một mùa mưa rộng khắp. 

 

Bài 6. Vè về cách chọn biểu đồ 

Ve vẻ vè ve 

Nghe vè biểu đồ 

Với số liệu thô 

Thể hiện quy mô 

Tình hình phát triển 

Bạn tích ngay liền 

Biểu đồ CỘT nhé. 

 

Mình xin thêm ké 

Nhiều vùng  một năm 

Mà không phần trăm 

Là THANH NGANG đó 

 

Nếu bạn chưa tỏ 

Biểu đồ ĐƯỜNG đâu 

Thì hãy nhớ câu 

"Tốc độ tăng trưởng". 

 

Bảng nhiều đối tượng 

Thể hiện tương quan  

Đừng vội, hãy khoan 

Nhìn vào đơn vị 

Bạn hãy lưu ý 

Đơn vị khác nhau 

Thì hãy tô mau 

Biểu đồ KẾT HỢP. 

 

Ngày mai lên lớp 

Hãy học say mê 

Với yêu cầu đề 

Tỉ lệ phần trăm 

Bảng ít số năm 
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Thể hiện cơ cấu 

Bạn nhớ đánh dấu 

Biểu đồ TRÒN nha. 

 

Yêu cầu không xa 

Vẫn là tỉ lệ 

Bạn chú ý đề 

Nếu mà có câu 

"Chuyển dịch cơ cấu" 

Thay đổi phần trăm 

Trong bảng nhiều năm 

Thường là trên ba 

Bạn hãy nhớ là 

Biểu đồ MIỀN nhé. 

Bạn vừa nghe vè 

Cách chọn biểu đồ 

Chúc bạn sẽ tô 

Được đáp án đúng. 

 

2.2.4. Một số hình thức sử dụng thơ ca trong giảng dạy Địa lí 12. 

2.2.4.1. Sử dụng thơ ca trong phần khởi động bài học. 

 Phần khởi động có vai trò quan trọng đối với việc tạo hứng thú học tập cho HS. 

Nếu như ngày nào vào lớp, GV cũng lặp đi lặp lại một hình thức vào bài đơn điệu sẽ 

khiến HS nhàm chán, giảm sự hứng. Do đó, GV đã sử dụng đa dạng các hình thức vào 

bài mới như đặt ra tình huống có vấn đề, xem phim, trò chơi, nghe 1 đoạn bài hát…, 

trong đó có hình thức sử dụng thơ ca và mang lại hiệu quả khá tích cực. 

* Vận dụng dạy Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ. 

GV dùng 2 câu thơ sau để mở bài: 

Anh ơi, vị trí nước mình 

  Rìa Đông bán đảo thắm tình Đông Dương 

 Em hãy cho biết vị trí địa lí của nước ta qua 2 câu thơ trên?   

HS trả lời, GV nhận xét và gợi mở: Ngoài đặc điểm đó, dựa vào kiến thức đã 

học ở lớp 8 và hiểu biết bản thân, em cho biết vị trí nước ta còn đặc điểm nào khác?  

 HS sẽ xung phong liệt kê các thông tin mà các em biết hoặc nhớ lại kiến thức 

lớp 8. GV chuyển ý: Để biết các đặc điểm về vị trí địa lí nước ta mà các bạn vừa nêu 

có đúng hay không thì bài học hôm nay chúng ta sẽ cũng tìm hiểu. 

* Vận dụng dạy Bài 6. Đất nước nhiều đồi núi. 

Để khởi động cho bài 6. Đất nước nhiều đồi núi, GV dùng 4 câu thơ: 
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Việt Nam – đất nước núi đồi 

  Chiếm tỉ lệ nhỏ bài bồi phù sa 

   Ba phần tư đất nước ta 

  Núi đồi rộng lớn với là cao nguyên. 

- Qua 4 câu thơ trên , em hãy cho biết địa hình nước ta bao gồm mấy dạng địa 

hình chính? Dạng địa hình nào chiếm tỉ lệ chủ yếu? 

Sau khi HS trả lời, GV nhận xét và chuyển ý: Đất nước ta là một đất nước có 

diện tích đồi núi chiếm phần lớn. Vậy các đồi núi ở nước ta có sự phân hóa không? 

Biểu hiện của sự phân hóa ấy là gì? Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.  

2.2.4.2. Sử dụng thơ ca kết hợp với hoạt động nhóm/cặp đôi. 

 Hoạt động nhóm là phương pháp dạy học tích cực, giúp HS phát triển được rất 

nhiều phẩm chất và năng lực. Vì thế, khi sử dụng thơ ca trong giảng dạy, GV có sự 

kết hợp hoạt động nhóm/ cặp đôi để tăng hiệu quả giảng dạy. 

* Vận dụng dạy Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ. 

Trong những năm học trước, khi giảng dạy bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, 

tôi thấy HS thường nhầm lẫn và khó nhớ được các bộ phận của vùng biển của nước ta. 

Vì thế, để HS dễ nhớ hơn, tôi đã hướng dẫn HS tìm ra tri thức bằng qua việc phân tích 

thơ. Tôi chia lớp thành các nhóm nhóm nhỏ theo cặp đôi, yêu cầu HS đọc thơ, gạch 

chân các thông tin và hoàn thành các phiếu học tập. HS làm việc trong 5 phút. Sau đó, 

đại diện 1 cặp trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung. GV đánh giá, chuẩn kiến thức 

bằng sơ đồ các bộ phận của vùng biển nước ta. 

Đoạn thơ như sau: 

Biển xanh, biển rộng xanh màu 

  Vùng nội thủy đó tiếp sau đất liền 

   Trong đường cơ sở bình yên 

  Coi như bộ phận đất liền thân yêu 
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   Lãnh hải – vùng nước tiền tiêu 

  Chủ quyền trên biển thân yêu nước nhà 

   Từ đường cơ sở tính ra 

  Chiều rộng lãnh hải nước ta đó là  

   Mười hai hải lí đi xa 

  Đường biên trên biển quốc gia mép ngoài. 

  

   Biển xanh biển rộng nối dài 

  Mười hai hải lí rộng ngoài biển xa 

   Tiếp giáp lãnh hải đó mà 

  An ninh, quan thuế nước ta chủ quyền. 

 

   Cùng với lãnh hải tiếp liền 

  Hợp thành biển rộng một miền ngoài khơi 

   Đặc quyền kinh tế em ơi! 

  Hai trăm hải lí biển trời quê hương 

   Tàu thuyền các nước bốn phương 

  Máy bay, dây cáp được đường đi ngang. 

 

   Phần ngầm dưới biển thênh thang. 

  Và phần lòng đất mở mang kéo dài 

   Thềm lục địa đó em ơi 

  Sâu hai trăm mét biển khơi nước nhà 

   Tài nguyên trên biển nước ta 

  Khai thác, bảo vệ, vươn xa thăm dò. 

 

 * Phiếu học tập: 
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Vùng biển  Phạm vi Quyền hạn của nước ven biển 

Nội thủy   

Lãnh hải    

Tiếp giáp lãnh hải   

Vùng đặc quyền kinh tế   

Thềm lục địa    

 

* Vận dụng dạy Bài 6. Đất nước nhiều đồi núi. 

Khi hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm của 4 khu vực đồi núi ở nước ta, GV đã 

chia lớp thành 4 nhóm; cử nhóm trưởng, thư kí và giao nhiệm vụ hoạt động  cho từng 

nhóm: 

- Nhóm 1: Phân tích khổ thơ sau, kết hợp Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và hoàn 

thành phiếu học tập: 

Sông Hồng đỏ nặng bình yên 

  Chia Đông – Tây Bắc đường viền giới ranh 

   Đông Bắc núi lượn đẹp quanh 

  Cánh cung mở hướng, bốn “anh” đó là 

   Sông Gâm núi lớn của ta 

  Bắc Sơn tiếp nối không xa Đông Triều 

   Ngân Sơn dải núi thân yêu 

  Tam Đảo chụm lại của nhiều cánh cung 

   Đồi núi thấp – địa hình chung 

  Cao ở Tây Bắc là vùng đá vôi 

   Đông Nam núi thấp với đồi 

  Năm – sáu trăm mét đó rồi độ cao. 
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a. Vùng núi Đông Bắc 

Giới hạn  

Hướng núi  

Hướng nghiêng  

Đặc điểm địa hình  

 

- Nhóm 2: Phân tích khổ thơ, kết hợp Atlat Địa lí Việt Nam trang 14  để hoàn 

thành phiếu học tập. 

Việt Nam không có nơi nào 

  Núi lại đồ sộ, núi cao như là 

   vùng  Tây Bắc phía xa xa 

  Ở giữa sông Cả với là sông Thao (tên gọi khác của sông Hồng) 

   Phía Đông là dãy núi cao 

  Trên ba ngàn mét – nóc nhà Đông Dương 

   Việt – Lào dải núi biên cương 

  Núi trung bình đó bức tường phía Tây 

   Đá vôi ở giữa là đây 

  Mộc Châu, Phong Thổ; đó đây sông Đà 

   Hướng nghiêng, hướng núi một nhà 

  Cao ở Tây Bắc, xuống “phà” Đông Nam. 

b. Vùng núi Tây Bắc 

Giới hạn  

Hướng núi  

Hướng nghiêng  

Đặc điểm địa hình  

 

- Nhóm 3: Phân tích khổ thơ sau, kết hợp Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và hoàn thành 

phiếu học tập: 
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Theo dòng sông Cả về Nam 

  Là Trường Sơn Bắc núi nằm song song 

   Bạch Mã – giới hạn đàng trong 

  Hướng núi Tây Bắc “một lòng” Đông Nam 

   Hai đầu phía Bắc, phía Nam 

  Thừa Thiên, Tây Nghệ (2) được làm cao hơn 

   Trường Sơn Bắc tạo gió phơn 

  Thời tiết khô nóng, từng cơn đầu hè. 

c. Vùng núi Trường Sơn Bắc 

Giới hạn  

Hướng núi  

Đặc điểm địa hình  

 

- Nhóm 4: Phân tích khổ thơ sau, kết hợp Atlat Địa lí Việt Nam trang 14 và hoàn 

thành phiếu học tập. 

Trường Sơn Nam nữa đó nghe 

  Cao nguyên, khối núi mây che sớm chiều 

   Tây – Đông tương phản khá nhiều 

  Sườn Tây thoai thoải, có nhiều ba-dan 

   Năm – tám trăm mét – một ngàn 

  Lâm Viên, đắk Lắk – từng làn độ cao 

   Sườn Đông dốc đứng làm sao 

  Chênh vênh bên biển, đồng cao bãi bờ. 

d. Vùng núi Trường Sơn Nam 

Giới hạn  

Hướng núi  

Đặc điểm địa hình  
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HS dựa vào các thông tin trong các khổ thơ, kết hợp quan sát Atlat để hoàn 

thành các phiếu học tập. Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ 

sung. GV đánh giá, chuẩn kiến thức. 

2.2.4.3. Sử dụng thơ ca kết hợp trò chơi.  

Trò chơi là phương pháp giảng dạy tích cực theo đường hướng lấy người học 

làm trung tâm. Nhiều trò chơi đòi hỏi học sinh phải hoạt động theo cặp, theo nhóm hay 

đòi hỏi sự tham gia của cả tập thể lớp học cùng kết hợp với nhau để thực hiện yêu cầu 

của trò chơi và để ghi được càng nhiều điểm càng tốt. Thực tế, hầu hết học sinh đều 

thích tham gia và ghi điểm. Đồng thời, thông qua những trò chơi này, học sinh có động 

cơ tự nhiên để ôn lại những kiến thức đã học, cũng như để tiếp nhận kiến thức mới một 

cách hứng khởi. Trong bầu không khí thư giãn, thoải mái do trò chơi tạo ra, việc tiếp 

thu thực sự mới diễn ra, và người học sử dụng được những ngôn ngữ mà họ đã được 

học và đã thực hành trước đó. Vì thế, sử dụng thơ ca trong dạy học kết hợp với tổ chức 

trò chơi sẽ tạo nguồn khích lệ, tăng cường hứng thú học tập cho học sinh. 

* Vận dụng trong dạy bài 2. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ. 

Trong bài 2. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, nội dung về vị trí địa lí và giới hạn 

của vùng đất khá đơn giản, HS chỉ cần quan sát Atlat Địa lí Việt Nam trang 5-6, đọc 

thêm thông tin là nắm được các kiến thức cần thiết. Vì thế, khi giảng dạy phần này, để 

thay đổi không khí lớp học, GV kết hợp dạy học thơ ca và tổ chức trò chơi “Ai nhanh 

hơn?” 

Sử dụng thơ ca kết hợp tổ chức trò chơi có rất nhiều ưu điểm như: kiểm tra được 

nhiều kiến thức của HS trong thời gian ngắn; phát huy được khả năng ghi nhớ thông 

tin, phản ứng nhanh của HS; không yêu cầu cao về cơ sở  vật chất; tạo hứng thú học 

tập cho HS... 

Để thực hiện hoạt động học tập này, GV yêu cầu HS dựa vào Atlat Địa lí Việt 

Nam trang 5- 6 kết hợp với đọc bài thơ Lãnh thổ Việt Nam, gạch chân và ghi nhớ nhanh 

các kiến thức cơ bản. Sau đó, HS gấp sách vở, các nguồn tư liệu lại và tham ra trò chơi. 

GV chia lớp thành 8 nhóm nhỏ, mỗi nhóm có một bảng để ghi thông tin, GV cũng cử 
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một HS làm thư kí để ghi kết quả. GV lần lượt đọc các câu hỏi ngắn. Các nhóm sẽ có 

10 giây để ghi nhanh kết quả. Nhóm có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được cộng 

15 điểm, các nhóm trả lời sau được 10 điểm, các nhóm vi phạm thời gian sẽ không 

được cộng điểm. Kết thúc trò chơi, nhóm nào được cộng nhiều điểm nhất sẽ chiến 

thắng. 

Hệ thống các câu hỏi nhanh: 

+ Đường biên giới trên đất liền nước ta tiếp giáp với bao nhiêu nước? 

+ Phía Bắc nước ta tiếp giáp với nước nào? 

+ Việt Nam và Trung Quốc có chung chiều dài đường biên giới bao nhiêu km? 

+ Phía Tây nước ta tiếp giáp với các nước nào? 

+ 2100 km là chiều dài đường biên giới của nước ta với đất nước nào? 

+ Dãy núi nào được coi là ranh giới tự nhiên của nước ta với Trung Lào?  

+ Nước ta có mấy mặt giáp biển? 

+ Tính theo chiều Bắc – Nam, tỉnh nào được coi là điểm bắt đầu của đường bờ 

biển của nước ta? 

+ Điểm cuối của đường bờ biển thuộc tỉnh nào? 

+ Điểm cực Bắc của nước ta thuộc tỉnh nào? 

+ Tỉnh nào có điểm cực Nam của Tổ quốc? 

+ Tỉnh nào được mệnh danh là nơi “con gà gáy 3 nước (Việt Nam- Lào – Trung 

quốc) cùng nghe”? 

+ Điểm cực Đông của nước ta thuộc tỉnh nào? 

* Sử dụng trong tiết ôn tập về cách chọn biểu đồ thích hợp. 

Trong quá trình giảng dạy tôi thấy HS rất hay nhầm lẫn khi xác định các loại 

biểu đồ thích hợp trong câu hỏi trắc nghiệm. Với HS lớp 12 ban KHTN chỉ sử dụng 

câu hỏi này trong bài kiểm tra và chỉ được 0.25 điểm cho câu hỏi này nên nhiều HS 

thường thờ ơ, không chú ý khi GV ôn tập về cách nhận dạng biểu đồ. Vì HS thuộc ban 

KHTN nên GV dạy nội dung này khá đơn giản, hướng dẫn HS một số dấu hiệu cơ bản 
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và nhận dạng qua từ khóa. Và để HS khắc sâu kiến thức hơn, GV tổ chức cho HS tham 

gia trò chơi “Dán nhanh - dán đúng?” 

Để thực hiện hoạt động này, GV chuẩn bị sẵn tờ giấy Ao có ghi nội dung bài 

Vè về cách nhận dạng biểu đồ. Trong bài vè, các từ chỉ biều đồ GV để dấu (.....) và 

có đánh số thứ tự.   

Ve vẻ vè ve 

Nghe vè biểu đồ 

Với số liệu thô 

Thể hiện quy mô 

Tình hình phát triển 

Bạn tích ngay liền 

Biểu đồ ….. (1) nhé. 

 

Mình xin thêm ké 

Nhiều vùng  một năm 

Mà không phần trăm 

Là ….. (2) đó 

 

Nếu bạn chưa tỏ 

Biểu đồ …. (3) đâu 

Thì hãy nhớ câu 

"Tốc độ tăng trưởng". 

Bảng nhiều đối tượng 

Thể hiện tương quan  

Đừng vội, hãy khoan 

Nhìn vào đơn vị 

Bạn hãy lưu ý 

Đơn vị khác nhau 

Thì hãy tô mau 

Biểu đồ ….(4). 

 

Ngày mai lên lớp 

Hãy học say mê 

Với yêu cầu đề 

Tỉ lệ phần trăm 

Bảng ít số năm 

Thể hiện cơ cấu 

Bạn nhớ đánh dấu 

Biểu đồ …. (5)  nha. 

 

Yêu cầu không xa 

Vẫn là tỉ lệ 

Bạn chú ý đề 

Nếu mà có câu 

"Chuyển dịch cơ cấu" 

Thay đổi phần trăm 

Trong bảng nhiều năm 

Thường là trên ba 

Bạn hãy nhớ là 

Biểu đồ …. (6) nhé. 

 

Bạn vừa nghe vè 

Cách chọn biểu đồ 

Chúc bạn sẽ tô 

Được đáp án đúng

Đồng thời, GV cũng chuẩn bị các băng giấy cứng có ghi sẵn các cụm từ ghi tên 

biểu đồ (phía sau có sẵn keo dính 2 mặt). GV chia từ 4 nhóm , mỗi nhóm 3-4 HS, yêu 

cầu các nhóm đứng cách bảng một khoảng bằng nhau. Giáo viên phổ biến cách thức 

chơi, lần lượt học sinh ở các nhóm cầm băng giấy chạy lên bảng, tìm đúng thứ tự có 

tên biểu đồ phù hợp và dán vào. Đội nào gắn nhanh hơn và đúng nhiều hơn sẽ là đội 

thắng cuộc. 
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2.2.4.4. Phân tích thơ ca để tìm ra kiến thức mới.  

Thơ ca là 1 thể loại của văn học. Muốn hiểu nội dung của thơ ca thì người đọc 

phải phân tích thông qua các từ ngữ, hình thức biểu đạt…. Vì thế, khi GV sử dụng thơ 

trong dạy học, việc giúp HS phân tích thơ để tìm ra tri thức là hết sức cần thiết. 

* Vận dụng dạy bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa. 

Gió mùa là một trong những nội dung khó của địa lí tự nhiên Việt Nam trong 

chương trình lớp 12. Để HS dễ hiểu và dễ nhớ, GV kết hợp sử dụng video về hoạt động 

của gió mùa và thơ ca để giúp HS tìm ra tri thức mới. 

Khi dạy về gió mùa mùa đông, GV yêu cầu HS phân tích đoạn thơ sau để tìm 

hiểu về nguồn gốc, hướng, phạm vi ảnh hưởng và tính chất của gió mùa mùa đông: 

Từ Xi-bia rất xa 

Gió thổi đến nước ta 

Theo hướng đường Đông Bắc 

Chạm ngõ cửa vùng biên. 

(…..) 

Dãy Bạch Mã ngóng trông 

Gió mùa Đông Bắc thổi 

Nhưng gió không qua nổi 

Bức trường thành phía Nam 

(……..) 

Nửa đầu mùa gió đến 

Từ đại lục Trung Hoa 

Gió không mang ẩm qua 

Thời tiết khô và lạnh 

Áp thấp cuối mùa mạnh 

Trên Tây Thái Bình Dương 

Nên Xi-bia thấy thương 
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Dịch chuyển về phía Đông 

Gió đi qua biển rộng 

Mang mưa phùn lạnh ẩm. 

GV đặt thêm các câu hỏi gợi mở: Tại sao nửa thời kì đầu mùa, gió mùa mùa 

đông là lạnh khô, còn nửa cuối mùa, gió mùa mùa đông có tính chất lạnh ẩm? HS dựa 

vào các thông tin trong đoạn thơ trên để tìm ra câu trả lời. 

Để HS hiểu thêm về mối quan hệ giữa khí hậu và địa hình, GV yêu cầu HS dựa 

vào đoạn thơ sau, cho biết mùa đông ở vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc có điểm gì khác 

biệt nhau? Nguyên nhân tại sao? 

Nơi gió đến đầu tiên 

Núi rừng Đông Bắc đó 

Bốn cánh cung bỏ ngỏ 

Hút gió đi rất sâu 

Được đà gió đi thâu 

Về phía dưới đồng bằng 

Đông Bắc - nơi nào bằng 

Gió mùa hoạt động mạnh 

Tạo nên mùa đông lạnh 

Rét đậm nhất nước ta. 

Gió lại đi thêm xa 

Về phía tây đất nước 

Nhưng gió lại chùn bước 

Khi gặp dãy Hoàng Liên 

Nên Tây Bắc bình yên 

Thời tiết ấm và khô 

Hơn ở mạn sông Lô 

Của phía nguồn Đông Bắc 
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Cũng tương tự khi dạy về gió mùa mùa đông, GV yêu cầu HS phân tích các đoạn 

thơ sau để tìm ra các kiến thức về nguồn gốc, hướng, tính chất của gió mùa hạ vào đầu 

mùa và gió mùa mùa hạ vào giữa và cuối hạ. 

-  Gió mùa mùa hạ vào đầu mùa: 

Cứ mỗi độ tháng 5 

Từ áp cao Bắc Ấn (Ấn Độ Dương) 

Gió thổi đến nước ta 

Mang mưa sa mặt đất 

Cả Nam Bộ được tất 

Cùng với dải Tây Nguyên 

Tháng 5-7 mưa xuyên 

Đầu mùa hạ nóng ẩm 

Dãy Trường Sơn như tấm... 

bình phong chắn gió về 

Nên sườn Tây mưa táp 

Nắng rát ở sườn Đông (gió phơn) 

- Gió mùa vào giữa và cuối hạ: 

Mùa hạ vào tầm trung (giữa mùa hạ) 

Áp cao Nam chí tuyến 

Mạnh dần lên lấn át 

Đưa gió về nước ta 

Vùng xích đạo bao la 

Gió đi qua tiếp ẩm 

Gây mưa lớn, mưa nhiều 

Nam Bộ và Tây Nguyên 

Được đà gió đi xuyên 

Qua biển Đông mênh mông 

Gió chùng chình ngó trông 
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Áp thấp Bắc Bộ hút 

Gió xoay hướng 1 chút 

Đi theo hướng Đông Nam 

Gây mưa cho miền Bắc 

Anh ơi ở miền bắc 

Cùng miền Trung kéo dài 

Gió mùa - hội tụ dải (dải hội tụ nhiệt đới) 

Cùng với bão phương xa 

Đã tạo cho nước ta 

Một mùa mưa rộng khắp. 

Để giúp HS hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa khí hậu và địa hình, GV gợi mở: 

Vào thời kì đầu mùa hạ, khí hậu ở Tây Trường Sơn và Đông Trường Sơn có gì khác 

biệt?Nguyên nhân tại sao? (HS phân tích để thấy được bên sườn Tây dãy Trường Sơn 

đón gió nên mưa nhiều, bên Đông dãy Trường Sơn khô nóng do hiệu ứng phơn). 

2.2.4.5. Sử dụng thơ ca kết hợp đồ dùng trực quan.  

Trong dạy học Địa lí, việc sử dụng đồ dùng dạy học trực quan là rất cần thiết. 

Vì thế, trong quá trình sử dụng thơ ca vào giảng dạy, tôi luôn chú ý đến việc sử dụng 

đồ dùng trực quan một cách linh hoạt và phù hợp. 

* Vận dụng dạy bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ. 

Với trò chơi “Ai nhanh hơn?”, HS đã có các kiến thức cơ bản về các điểm cực 

(trên đất liền ), vị trí tiếp giáp, đường bờ biển…của nước ta. Vì thế, sau khi HS tham 

gia trò chơi, để khắc sâu thêm nguồn tri thức cũng như rèn luyện kĩ năng sử dụng bản 

đồ cho HS, GV yêu cầu HS lên bảng xác định giới hạn phạm vi lãnh thổ nước ta, các 

nước tiếp giáp, đường bờ biển (chỉ và đọc điểm đầu, điểm cuối của đường bờ biển), vị 

trí các điểm cực và đọc tên các tỉnh có các điểm cực của nước ta trên bản đồ Hành 

chính Việt Nam. 

* Vận dụng trong dạy bài 6. Đất nước nhiều đồi núi. 
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Trong quá trình giảng dạy bài 6. Đất nước nhiều đồi núi, sau khi đại diện nhóm 

1 trình bày xong về vùng núi Đông Bắc; GV gợi mở thêm: 

- Dựa vào đoạn thơ sau, hãy kể tên và xác định trên bản đồ Địa hình Việt Nam 

các cánh cung của vùng núi Đông Bắc: 

Sông Gâm núi lớn của ta 

  Bắc Sơn tiếp nối không xa Đông Triều 

   Ngân Sơn dải núi thân yêu 

  Tam Đảo chụm lại của nhiều cánh cung 

Còn sau khi nhóm 2 trình bày xong về vùng núi Tây Bắc, GV yêu cầu HS xác 

định 3 dải địa hình và đỉnh núi cao nhất Việt Nam của vùng núi Tây Bắc trên bản đồ 

Địa hình Việt Nam. 

2.2.5. Liên hệ các bài thơ có nội dung liên quan. 

Khi hướng dẫn HS phân tích thơ để tìm ra trí thức mới; GV đã liên hệ các bài 

thơ, ca dao có nội dung liên quan để HS thấy được sự phong phú của kho tàng văn học 

nước nhà về các nội dung có kiến thức Địa lí. Sau mỗi tiết học, GV giao cho HS về 

nhà sưu tầm thêm ca dao, tục ngữ, các bài thơ hiện đại có nội dung với bài học. 

* Vận dụng dạy bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ. 

 Khi giúp HS phân tích thơ để tìm ra các điểm cực của nước ta, GV bổ sung 

thêm câu thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân: 

Đầu trời ngất đỉnh Hà Giang 

Cà Mau mũi đất mỡ màng phù sa. 

Hoặc khi dạy về bờ biển nước ta, GV liên hệ tới các câu thơ của nhà thơ Nguyễn 

Ngọc Phú trong bài thơ “Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển”: 

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển 

Móng Cái- Cà Mau hình chiếc hình chiếc lưỡi câu 
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Câu những túi vàng đen – mỏ dầu trong lòng đất 

(Nhưng không thể dầu loang – nước biển tái màu) 

* Vận dụng dạy bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa. 

Khi dùng thơ ca để dạy về sự ảnh hưởng của gió Tây Nam vào đầu mùa hạ đến 

khí hậu của Đông và Tây dãy Trường Sơn, GV nhắc tới câu thơ của nhà thơ tố Hữu: 

“ Trường Sơn đông nắng, tây mưa 

Ai chưa đến đó thì chưa rõ mình” 

và lời bài hát trong ca khúc “Sợi nhớ sợi thương” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp: 

“ Trường Sơn đông, Trường Sơn Tây 

Bên nắng đốt, bên mưa quây 

Bên Đông Trường Sơn có thời tiết khô nóng là do chịu ảnh hưởng của gió phơn. 

Gió này có nguồn gốc từ Bắc Ấn Độ Dương, thổi theo hướng Tây Nam vào nước ta, 

gặp các dãy núi chắn (điển hình nhất là dãy Trường Sơn) bị biến đổi tính chất, trở nên 

khô nóng. Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đã có câu thơ rất hay và chính xác khi miêu tả về 

gió phơn Tây Nam: 

   “ Gió Lào thổi rạc bờ tre 

Chỉ qua giọng nói đã nghe nhọc nhằn”. 

2.2.6. Tích hợp giáo dục thái độ sống tích cực cho học sinh qua dạy học Địa lí 

bằng thơ ca. 

 Vai trò của người GV không đơn thuần chỉ là  người truyền thụ kiến thức mà 

phải là những người “gieo hạt giống”. Không phải ngẫu nhiên mà các nền giáo dục 

hàng đầu như Nhật Bản, Anh, Hà Lan… đều coi trọng giáo dục nhân cách trên cả kiến 

thức chuyên môn. 85% sự thành công của một người được quyết định bởi thái độ và 

lối sống, 15% còn lại mới là năng lực chuyên môn. Nhận thức được điều đó, trong 

nhiều năm học qua, tôi luôn cố gắng lồng ghép giáo dục đạo đức, khơi dậy các phẩm 

chất tốt đẹp trong mỗi HS, giáo dục cách sống và thái độ ứng xử tích cực.  
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 Nội dung kiến thức của Địa lí 12 trong học kì I chủ yếu thuộc phần địa lí tự 

nhiên Việt Nam. Chính vì thế, trong các bài giảng của mình, tôi luôn tích hợp giáo dục 

thái độ sống tích cực cho HS. Đó không chỉ là tình yêu quê hương đất nước, lòng tự 

hào dân tộc mà còn là trách nhiệm, sự sẻ chia, ý thức của tuổi trẻ với vận mệnh và 

tương lai đất nước. Trong mỗi bài thơ tôi sáng tác, ngoài viết về kiến thức chuyên môn, 

tôi luôn dành một số câu thơ để tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho HS. 

* Đối với bài thơ Lãnh thổ Việt Nam: 

Trong bài Lãnh thổ Việt Nam, tôi đã mượn ý của câu thơ  

“Việt Lào hai nước chúng ta 

   Tình sâu như nước Hồng Hà, Cửu Long”  

để chuyển thành 2 câu:  

“Việt- Lào nghĩa nặng như sông 

Tình sâu như nước Cửu Long, Hồng Hà”  

cho phù hợp với hiệp vần của toàn bài thơ. Khi giúp HS phân tích đoạn thơ này, tôi 

cũng tích hợp giáo dục về tình hữu nghị của 2 nước Việt - Lào trong quá trình đấu 

tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Và trong khổ cuối của bài thơ, GV 

đã nhấn mạnh đến lòng yêu nước, sự biết ơn các thế hệ cha anh đã hi sinh vì nền độc 

lập dân tộc và vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước: 

   Chữ S nằm cạnh biển khơi 

  Bao đời gìn giữ máu rơi xương vùi 

   Để tương lai sáng – đẹp – vui 

  Mình cùng góp sức đánh lui nghèo nàn. 

Chủ quyền quốc gia là thiêng liêng, bảo vệ chủ quyền là nghĩa vụ của mỗi người 

dân, nhất là tuổi trẻ. Nhiệm vụ của thế hệ trẻ là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tiềm 

lực và khả năng của mình. Cố gắng học tập, tham gia phát triển kinh tế... là một cách 

để thể hiện lòng yêu nước. 
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* Đối với bài thơ Vùng biển Việt Nam: 

Biển đảo là phần lãnh thổ của đất nước Việt Nam và gắn bó với đời sống dân cư 

qua bao ngàn đời. Bởi vậy, trong tâm thức người Việt thì “Đất là nhà, biển là cửa mênh 

mông/ Biển mà mất thì nhà làm sao yên ấm”.  Qua ngàn năm lịch sử, người Việt đã 

khai phá, sẵn sàng đổ máu để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Xuyên suốt bài thơ Vùng 

biển Việt Nam, lòng tự hào dân tộc đã được giáo viên lồng ghép trong từng tứ thơ. HS 

nhận thức được ý nghĩa của từng bộ phận của vùng biển đối với sự phát triển kinh tế - 

xã hội đất nước. Đặc biệt khổ cuối bài thơ góp phần giáo dục thái độ sống tích cực cho 

HS: 

Em ơi, có nguyện cùng anh 

  Vươn khơi bám biển, giữ xanh bãi bờ 

   Em ơi, xin chớ thờ ơ 

  Môi trường ô nhiễm, đừng chờ ngày mai.... 

Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường biển đã và đang là mối quan 

tâm lo lắng của toàn xã hội, nguyên nhân do rác thải của khách du lịch và người dân, 

việc khai thác tài nguyên chưa gắn với bảo vệ môi trường... Vì thế, mỗi công dân cần 

phải có ý thức chung ta bảo vệ môi trường biển. Việc bảo vệ môi trường là rất cần thiết 

và phải được cụ thể hóa bằng các hành động. Mỗi bạn trẻ cần có ý thức không xả thải 

trực tiếp xuống biển, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, tiến hành thu gom rác thải tại bờ 

biển địa phương.... 

Cùng với đó, GV cũng liên hệ một số vấn đề mang tính thời sự như việc Trung 

Quốc ngang ngược xây dựng thành phố Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa, đe dọa trực 

tiếp đến chủ quyền biển đảo Việt Nam. Các bằng chúng khoa học và lịch sử đã khẳng 

định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, đó là sự an bài của lịch sử, 

không ai có thể chối cãi được. Nhiệm vụ của mỗi công dân Việt Nam là phải có ý thức 

và có những hành động thiết thực trong bảo vệ chủ quyền biển đảo nước nhà: 

Thêm nhiều cụm đảo nơi xa 

  Côn Sơn xa tắp, Trường Sa cát dài 
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   Hoàng Sa dù có pháo đài 

  Chủ quyền Tổ quốc an bài sử xanh. 

* Đối với bài thơ: Địa hình Việt Nam. 

Đất nước Việt Nam giàu và đẹp, có nhiều thời cơ để phát triển kinh tế. Trách 

nhiệm của tuổi trẻ là phải khơi dậy những tiềm năng đó của đất nước. Chỉ khi tuổi trẻ 

có trách nhiệm  và niềm tin vào sự phát triển của đất nước thì sự phát triển của đất 

nước mới vững bền. Qua bài thơ Địa hình Việt Nam, GV tích hợp giáo dục tình yêu 

quê hương, đất nước; niềm tin vào tương lai tươi sáng của nước nhà: 

Việt Nam – đất nước nên thơ 

  Núi đồi rộng lớn, thời cơ cũng nhiều 

   Việt Nam, đất nước thân yêu 

  Ngày mai phát triển như diều bay lên. 

* Bài thơ: Gió mùa mùa hạ 

 Đất nước ta có hình chữ S. Mảnh đất miền Trung luôn phải oằn mình chống chọi 

với nhiều thiên tai, trong đó có gió phơn Tây Nam (còn gọi là gió Lào). Vào đầu mùa 

hạ, từng cơn gió lào gây nên thơi tiết khô nóng, ngột ngạt, khó chịu. Gió Lào thổi theo 

từng đợt, có khi kéo dài cả tuần và hơn thế nữa, chưa hết đợt này đã sang đợt khác. Và 

vùng ven biển Bắc Trung Bộ là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió phơn. Khi 

hướng dẫn HS phân tích đến nội dung này, GV tích hợp giáo dục sự cảm thông, chia 

sẻ với những khó khăn của người miền Trung; 

Anh có về phía Đông 

dãy Trường Sơn đầu hạ 

Anh sẽ thương cha mạ (mẹ - tiếng Huế) 

Khi đón cơn gió Lào 

Không có ở nơi nào 

Trên đất hình chữ (ét) S 

Gió phơn lại rõ nét 

Như dọc dải miền Trung 
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Sống và chịu đựng ngọn gió Lào từ bao đời nay nên người miền Trung luôn có 

khả năng chịu đựng giỏi và biết cách vươn lên . GV lồng ghép giáo dục HS sự khâm 

phục về ý chí, sự kiên cường của nười miền Trung; học hỏi các đức tính tốt đẹp để 

luôn hoàn thiện bản thân. 

2.2. 7. Sử dụng mạng xã hội Facebook để lan tỏa thơ ca về Địa lí. 

Có một số HS là học trò cũ của tôi những năm học trước đã gặp và nói: “Cô ơi, 

em nghe các bạn lớp khác nói cô có mấy bài thơ về Địa lí hay và dễ thuộc lắm, cô cho 

bọn em tham khảo với ạ”. Khi nghe HS nói như thế, tôi đã rất vui vì thơ mình đã được 

HS lan truyền nhau. Điều đó chúng tỏ việc sử dụng thơ ca trong dạy học mang lại hiệu 

quả cao. Vì thế, tôi đã nghĩ đến việc dùng mạng xã hội Facebook để đưa các bài thơ 

của mình tiếp cận được với nhiều hơn với các HS trong trường THPT Nguyễn Huệ, 

các HS dễ dàng đọc thơ và bắt đầu ghi vào trong vở. Từ đó, hoạt động này góp phần 

nâng cao hiệu quả dạy và học Địa lí của nhà trường.  

Khi sử dụng Facebook, tôi có kết nối bạn bè với một số thầy cô giáo môn Địa lí 

trên cả nước để thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm. Với kết nối rộng khắp, môi trường 

tự do, dễ dàng chia sẻ nên các thông tin lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội.  Chỉ ít giờ 

sau khi tôi đăng tải, các bài thơ của tôi đã nhận được sự đón nhận, yêu mến và ủng hộ 

của GV và HS trong cả nước. Nhiều GV và HS đã chia sẻ và copy về làm tư liệu dạy 

và học địa lí. Các bài thơ về Địa lí ấy đã xuất trên nhiều group có hàng ngàn lượt theo 

dõi như: Diễn đàn khối C, Luyện Thi Đại Học Khối C, Ôn thi môn Địa lí Quốc gia, 

Sách Cũ Chuyên Ngành Địa Lý, Ôn thi HSG môn địa lý, NHỮNG GIÁO VIÊN ĐỊA 

LÍ TRẺ TRUNG – YÊU NGHỀ, Những giáo viên Địa lí trẻ trung – yêu nghề…. Mỗi 

bài thơ có vài trăm lượt chia sẻ (hầu hết từ người lạ), tôi mong đóng góp một phần 

công sức của mình vào kho tàng tư liệu dạy và học địa lí của nước nhà.  

* Một số hình ảnh sử dụng Facebook để lan tỏa thơ ca về Địa lí của GV: 
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Hình 2.1. Một số bài thơ đăng trên trang cá nhân của giáo viên. 

 

  

Hình 2.2. Các bài thơ được chia sẻ trên một số group ôn thi của HS. 
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Hình 2.3. Một số bài thơ đc chia sẻ trên group Ôn thi HSG môn Địa lý. 

 

 

Hình 2.4. Một số group của GV đã chia sẻ các bài thơ. 
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Hình 2.5. Một số nhận xét về các bài thơ trên mạng xã hội. 
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CHƯƠNG 3:  HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP 

1. Thời gian. 

Học kì 1, năm học 2019-2020. 

2. Hiệu quả đạt được. 

2.1. Đối với giáo viên. 

Sau khi thực hiện giải pháp,  tôi đã đạt được những hiệu quả sau đây: 

- Tích lũy thêm nhiều kiến thức, kĩ năng về các phương pháp, hình thức tổ chức 

dạy học tích cực, nhất là việc sử dụng thơ ca trong giảng dạy. 

- Nâng cao kĩ năng áp dụng phương pháp mới trong dạy học. 

- Có thêm kĩ năng sáng tác thơ văn và vận dụng vào các bài học một cách phù 

hợp nhất. Tùy từng đối tượng HS khác nhau mà tôi có những hình thức dạy học thích 

hợp để đem lại hiệu quả cao nhất. 

 - Với sự phát triển của mạng xã hội Facebook, các bài thơ của tôi đã được đông 

đảo GV và HS trong cả nước biết đến, đóng góp thêm vào kho tàng dạy và học Địa lí 

của nước nhà. 

Như vậy, việc vận dụng thơ ca trong giảng dạy Địa lí, nhất là dạy Địa lí 12 với 

học sinh ban KHTN giúp giáo viên đạt được các mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái 

độ trong chương trình phổ thông, giúp học sinh ngày càng có hứng thú với môn học. 

HS 12 ban KHTN học địa lí trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ thuộc, dễ nhớ. Đồng thời đáp 

ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29 của Đảng. 

2.2. Đối với học sinh. 

Qua thời gian áp dụng cho một số lớp ở trường THPT Nguyễn Huệ trong học kì 

I, năm học 2019 - 2020, tôi nhận thấy đây là một phương pháp có nhiều tính ưu việt, 

điều đó được thể hiện qua thái độ, không khí sôi nổi trong các giờ học trên lớp của học 

sinh, kết quả kiểm tra bài cũ và kết quả các bài kiểm tra của năm học này so với năm 
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học trước đặc biệt khi đối chiếu kết quả học tập giữa các lớp thực nghiệm phương pháp 

với lớp đối chứng, cụ thể như sau: 

2.2.1. Về thực hiện các nhiệm vụ học tập ở nhà. 

Đa số học sinh  chuẩn bị bài khá- tốt trước khi đến lớp, hoàn thành các bài tập, 

bài thực hành được giao (Đôi khi một số em chưa chuẩn bị bài chưa tốt do những 

nguyên nhân khách quan hay chủ quan nhưng khi được gợi ý, các em vẫn có thể trả lời 

đúng những nội dung trọng tâm của bài học trước). 

2.2.2. Về chuẩn bị bài mới và tinh thần thái độ học tập. 

Trong quá trình học tập, HS luôn hào hứng, vui vẻ vì được tiếp cận với một hình 

thức dạy học mới. Các kiến thức khô khan trong SGK được cô đọng, vần điệu hóa bằng 

thơ ca giúp HS dễ dàng tiếp cận tri thức, dễ thuộc, dễ nhớ hơn. Các em luôn mong chờ 

các tiết học sau vì tò mò muốn biết bài thơ tiếp theo của GV sẽ ra sao. Vì thế, HS luôn 

có thái độ nghiêm túc và đầy hứng khởi trước mỗi tiết học. Việc chuẩn bị bài trước khi 

đến lớp của HS cũng được chu đáo hơn. 

2.2.3. Về kết quả học tập 

So sánh chất lượng điểm số của một số lớp 12 ban KHTN tôi được phân công 

giảng dạy, kết quả cụ thể như sau: 

- Lớp đối chứng: 12T5 . 

- Lớp thực nghiệm: 12AN. 

Cả 2 lớp 12AN và 12T5 đều lớp thường, trình độ tương đương nhau. Thống kê 

chất lượng điểm số một số bài kiểm tra của học kì I năm học 2019-2020 như sau: 

Bài kiểm tra 45 phút 

Lớp Sĩ số 
>= 8.0 6.5-7.9 5.0-6.4 < 5.0 

SL TL % SL TL % SL TL % SL TL% 

Thực nghiệm 12AN 48 11 22.9 25 52,1 11 22.9 1 2.1 

Đối chứng 12T5 46 3 6.5 17 37.0 18 39.1 8 17.4 
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Bài kiểm tra học kì I. 

Lớp Sĩ số 
> = 8.0 6.5-7.9 5.0-6.4 < 5.0 

SL TL % SL TL % SL TL % SL TL% 

Thực nghiệm 12AN 48 24 50 16 33.3 8 16.7 0 0 

Đối chứng 12T5 46 18 39.1 14 30.4 11 23.9 3 2.2 

 Qua kết quả trên đây, ta thấy điểm số các bài làm kiểm tra của HS lớp thực 

nghiệm 12AN luôn cao hơn lớp 12T5. Điều đó chứng tỏ việc sử dụng thơ ca trong 

giảng dạy Địa lí ở đã mang lại hiệu quả tích cực. 

3. Khả năng triển khai và áp dụng giải pháp. 

 Qua thực nghiệm sư phạm và kết quả thăm dò ý kiến HS, GV nhận định: 

 * Ưu điểm: 

 - Sử dụng thơ ca trong giảng dạy góp phần làm thay đổi không khí lớp học, tập 

thể có được bầu không khí vui vẻ, thoải mái. 

 - Quá trình học tập trở thành một hình thức vui, hấp dẫn, thu hút nhiều HS 

tham gia, giúp HS có hứng thú với môn học hơn. 

 - Với tính nhạc, tính vần điệu trong thơ; HS dễ đọc, dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ ghi 

nhớ kiến thức hơn. 

 - Các hình thức trong dạy học sẽ đa dạng hơn khiến HS không còn cảm thấy 

nhàm chán, cũ kĩ mà tràn đầy năng lượng để bước vào bài học mới. 

 - Học sinh nhanh nhẹn, tự tin, cởi mở hơn. 

 - Học sinh được hệ thống và củng cố kiến thức ngay trên lớp học. 

 - Học sinh được phát triển khá nhiều phẩm chất, năng lực. 

 - Gợi cho HS “óc tò mò” ham khám phá, ham hiểu biết, kích thích sự chủ động 

sáng tạo và giúp các em học tập tốt hơn. 
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 * Khó khăn: 

 - Còn một số HS thụ động, tự ti, chưa mạnh dạn tham gia các hoạt động học 

tập một cách tích cực. 

 - Một số hoạt động có thể gây ồn (ví dụ kết hợp sử dụng thơ ca và trò chơi). 

Vì thế, GV nên kiểm soát bằng các quy định riêng. 

 - Vì là thơ ca phải theo vần nên ở một số bài thơ sẽ không thể có đầy đủ hết 

các kiến thức. GV phải giảng giải và phân tích thêm cho HS. 

 - Ngôn ngữ của thơ ca sẽ không tường minh như ngôn ngữ của văn xuôi. Vì 

thế, có một số từ ngữ HS sẽ không thật rõ nghĩa, một số câu trong văn xuôi khi chuyển 

thành thơ sẽ bị đổi cấu trúc cú pháp; GV phải giải thích rõ cho HS hiểu. 

 Kết luận: Giải pháp đạt được nhiều hiệu quả tích cực, bên cạnh đó cũng gặp 

không ít khó khăn đối với cả GV và HS. Tuy nhiên, những khó khăn này có thể khăc 

phục được nên khả năng áp dụng là rất cao.  Trong năm học 2020-2021, tôi sẽ áp dụng 

ở các lớp 12 thuộc ban KHTN và cả KHXH mà tôi được phân công giảng dạy. Tôi sẽ 

cố gắng sáng tác thêm nhiều bài thơ, văn vần với các nội dung liên quan đến kiến thức 

Địa lí 10 và Địa lí 11 để áp dụng việc sử dụng thơ ca trong dạy học đến các khối lớp 

dưới. Ngoài ra, cùng với sự phát triển của mạng xã hội Facebook, tôi mong rằng những 

bài thơ mà tôi sáng tác sẽ làm phong phú hơn tư liệu dạy và học Địa lí của nước nhà 

nói chung và tỉnh Bà Rịa vũng tàu nói riêng. Tôi hi vọng những bài thơ của tôi sẽ giúp 

nhiều HS học tập và ôn luyên môn Địa lí có hiệu quả. 

4. Kinh nghiệm thực tiễn khi áp dụng giải pháp. 

 Qua quá trình sử dụng thơ ca trong giảng dạy Địa lí 12 , tôi tự rút ra một số bài 

học kinh nghiệm sau: 

- Trước hết, giáo viên phải hiểu cặn kẽ và thật tâm đắc với những tư liệu mình 

lựa chọn. 
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- Trong quá trình sử dụng thơ ca, giáo viên cần có những hình thức thay đổi linh 

hoạt hoặc cải biến phù hợp với từng bài học và với từng đối tượng học sinh để tránh 

nhàm chán. 

- Thơ ca phải phù hợp với nội dung của các bài học. Quá trình sử dụng thơ ca 

trong giảng dạy Địa lí, GV cần chú ý đến khả năng tạo hứng thú, kích thích sự tò mò 

với HS.  

- Các hình thức sử dụng thơ ca trong giảng dạy Địa lí phải vừa sức với HS, dễ 

thực hiện, không tốn nhiều thời gian, sức lực, làm ảnh hưởng tới các hoạt động học tập 

kế tiếp. 

- Sử dụng thơ ca trong giảng dạy cần sử dụng ở mức vừa phải, tránh lạm dụng 

quá dễ biến giờ học sang giờ giảng văn. Các tư liệu phải được GV chọn lọc, đưa đúng 

lúc, đúng chỗ mới tạo ra hiệu ứng mạnh. 

- Các kiến thức thơ văn, ca dạo được vận dụng trong dạy học Địa lí cần phải 

đảm bảo chính xác, rõ ràng. 

- Khi đọc thơ văn, GV phải đọc có cảm xúc, truyền cảm, có khả năng đi vào 

lòng người. Nếu GV không có năng khiếu phải tập từ từ hoặc sử dụng các phương tiện 

hỗ trợ như công nghệ thông tin... 

- Cần tạo một bầu không khí tốt đẹp giữa GV đối với HS. GV phải kiên nhẫn hỗ 

trợ các em nhút nhát tham gia vào các hoạt động học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

của mình. 

- GV nên chú ý đến các em có năng khiếu thơ thơ ca; kích thích các em phát 

triển năng lực bằng cách cộng điểm cho các bài thơ về địa lí mà các HS đã vận dụng 

kiến thức để sáng tác. 

- Nếu GV không có khả năng tự sáng tác thơ ca thì vận dụng thơ ca trong giảng 

dạy thông qua kho tàng văn học dân gian, các bài thơ hiện đại có nội dung liên quan 

với nội dung các bài học. 
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Sau mỗi tiết dạy sử dụng thơ ca vào giảng dạy Địa lí 12 lại có thêm một số kinh 

nghiệm mới được rút ra, nhưng trên đây là bài học kinh nghiệm chủ yếu xin được chia 

sẻ. Hoạt động sử dụng thơ ca trong giảng dạy Địa lí được xem như là một phương pháp 

mới và hiệu quả mà thời gian thực hiện cũng chưa nhiều. Do đó, những gì tôi tích lũy 

được và trình bày trên đây cũng là kinh nghiệm bước đầu, mong được sự góp ý của các 

đồng nghiệp.  
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CHƯƠNG 4:  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận. 

Sử dụng thơ ca trong dạy học là phương pháp dạy học tích cực, góp phần thực 

hiện quan điểm dạy học lấy HS làm trung tâm, phù hợp với quan điểm đổi căn bản và 

toàn diện giáo dục hiện nay. Vận dụng thơ ca trong giảng dạy Địa lí 12 gắn lý thuyết 

với thực hành, tư duy và hành động.... Với phương châm” học mà chơi, chơi mà học”, 

vận dụng thơ ca trong dạy học sẽ tạo ra môi trường học tập vui vẻ, thoải mái, tạo hứng 

thú học tập đối với HS. Qua thơ ca, HS dễ học, dễ thuộc, dễ nhớ. Chính vì thế, chất 

lượng và hiệu quả dạy học được nâng lên. Việc vận dụng thơ ca trong dạy học đã mở 

ra một hướng mới nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong việc dạy học tích hợp 

liên môn giữa văn và địa nhằm phát triển phẩm chất và năng lực HS. Để việc sử dụng 

thơ ca trong giảng dạy Địa lí đạt hiệu quả cao, người giáo viên cần khéo léo, linh hoạt 

khi sử dụng các phương pháp, phương tiện dạy học, tận tâm, gần gũi và theo sát quá 

trình học tập của các em. 

Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện giải pháp nên sẽ gặp phải không ít khó khăn, 

bỡ ngỡ, các ý kiến trái chiều... Nhà văn Lỗ Tấn từng nói: “ Thế giới sinh ra đâu có 

đường, người ta đi mãi mới thành đường mà thôi”. Nghề dạy học cũng là một hành 

trình gian nan tìm đường và nhận đường. Với quan điểm đó, tôi thực hiện giải pháp 

này và sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thiện nó trong tương lai nhằm khơi dậy sự hứng 

thú, tình yêu của HS, nhất là HS lớp 12 ban KHTN đối với môn Địa lí. Tôi rất mong 

nhận được ý kiến đóng góp từ quý đồng nghiệp để giải pháp được hoàn thiện và được 

sử dụng hiệu quả hơn. 

2. Kiến nghị, đề xuất: 

* Với nhà trường: 
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Tôi rất cảm ơn và trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của Ban giám hiệu nhà trường 

trong quá trình tôi thực hiện giải pháp này. Để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và 

học môn Địa lí trong nhà trường, tôi xin đề xuất một số ý kiến sau:  

- Cần quan tâm, kiểm tra giám sát việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học 

của các giáo viên.  

- Trang bị thêm cơ sở vật chất kĩ thuật, nâng cao chất lượng phòng bộ môn (hệ 

thống máy vi tính, mạng Internet...) để giáo viên sử dụng trong các tiết học.  

- Trang bị thêm đồ dùng dạy học (tranh ảnh, hệ thống mô hình, bản đồ...) để 

phục vụ công tác giảng dạy tốt hơn. 

- Mua thêm tài liệu để GV tham khảo. 

* Với giáo viên: 

- Thiết kế bài học theo định hướng tìm tòi, nêu vấn đề, áp dụng các phương pháp 

dạy học tích cực 

- Thường xuyên dự giờ các đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm. 

- Nghiên cứu kĩ sách giáo khoa, các tài liệu liên quan để chuẩn bị tốt cho mỗi 

bài dạy. Thiết kế bài học phù hợp với các nội dung bài học và từng đối tượng HS. 

- Giáo viên sử dụng thơ ca trong dạy học cần tìm tòi các nguồn tư liệu từ kho 

tàng văn học dân gian và văn học hiện đại của nước nhà; biên soạn tốt với các hình 

thức dạy học phong phú, đa dạng.  

- Luôn đảm bảo tính vừa sức với từng đối tượng HS. 

- Để tạo cho HS có hứng thú với môn học, bên cạnh các phương pháp truyền 

thống, GV nên sử dụng công nghệ thông tin và áp dụng các phương pháp dạy học tích 

cực, lấy HS làm trung tâm vào trong quá trình giảng dạy. 

- Thay vì kiểm tra kiến thức đơn thuần, GV giao nhiệm vụ học tập bằng cách 

phát triển năng lực sáng tác thơ, sưu tầm tư liệu từ kho tàng ca dao, tục ngữ... 
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- Luôn đặt niềm tin ở khả năng của học sinh.  

- Tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; việc phân tích, rút 

kinh nghiệm bài học được thực hiện theo các tiêu chí tại Công văn 5555/BGDĐT-

GDTrH ngày 08/10/2014. 

- Xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành; dự 

kiến các hoạt động học sẽ tổ chức cho học sinh để xác định các năng lực và phẩm chất 

chủ yếu có thể góp phần hình thành/phát triển trong bài học. 

- Thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học theo tiến trình sư phạm của 

phương pháp dạy học tích cực để tổ chức cho HS thực hiện ở trên lớp và ở nhà. 

- Sử dụng triệt để, có hiệu quả các đồ dùng dạy học, tăng cường sử dụng công 

nghệ thông tin trong dạy học. 

- Cung cấp cho học sinh các nguồn tư liệu, địa chỉ các trang Web thông dụng 

giúp các em thuận tiện trong tìm kiếm thông tin.  

* Với học sinh: 

- HS cần chuẩn bị bài học chu đáo: học bài cũ, chuẩn bị bài mới... Vì HS trực 

tiếp tham gia các hoạt động học tập nên nếu được chuẩn bị chu đáo sẽ đem lại hiệu quả 

cao hơn. 

- Trong giờ học cần mạnh dạn phát biểu ý kiến và tăng cường thảo luận, nhanh 

nhen chớp lấy cơ hội, trả lời nhanh gọn súc tích.... 

- Cần rèn luyện kỉ luật học tập, tính tự giác, không gây ồn ào ảnh hưởng tới các 

lớp bên cạnh. 

 

Trên đây là một số vấn đề về sử dụng thơ ca trong giảng dạy Địa lí 12 cho HS 

ban KHTN mà bản thân tôi đã áp dụng trong học kì I, năm học 2019 - 2020.  

Rất mong nhận được sự đóng góp và chia sẻ của các đồng nghiệp để sáng kiến 

kinh nghiệm của tôi hoàn thiện hơn, có thể áp dụng vào thực tiễn đạt kết quả cao hơn. 
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Xin trân trọng cảm ơn quý lãnh đạo và các đồng nghiệp đã ủng hộ tôi hoàn thành 

đề tài. 

 

Vũng Tàu, ngày 8 tháng 2 năm 2020 

Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân tôi viết, không sao 

chép nội dung của người khác. 

                                                                                                  Tác giả  

         (kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

Nguyễn Thị Thủy 

 

Xác nhận, đánh giá của, xếp loại của đơn vị: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...................................................................................................... 

                                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                             (kí tên đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 

THỐNG KÊ CÁC BÀI THƠ GIÁO VIÊN TỰ SÁNG TÁC VÀ VẬN DỤNG 

TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY 

Bài 1. Lãnh thổ Việt Nam 

   Anh ơi, vị trí nước mình 

  Rìa Đông bán đảo thắm tình Đông Dương 

   Trung Hoa phía Bắc biên cương 

  Nghìn tư cây số là đường giới ranh 

 

   Trường Sơn Bắc – núi xanh xanh 

  Đường biên hai nước thôi đành phân chia 

   Sườn Tây nước bạn bên kia 

  Lãnh thổ nước Việt bên rìa sườn Đông 

   Việt – Lào tình nghĩa như sông 

  Tình sâu như nước Cửu Long – Hồng Hà. 

 

   Em ơi, biên giới nước nhà 

  Nghìn mốt cây số với là nước Cam (Campuchia) 

   Quốc gia ở phía Tây Nam 

  Chung nhiều dòng nước có Vàm Cỏ Đông. 

   

   Ba mặt giáp biển mênh mông 

  Hải Đông rộng lớn thông ra Thái Bình (Thái Bình Dương) 

   Điểm đầu bờ biển Quảng Ninh 

  Đi đến điểm cuối quê mình Kiên Giang. 

 

   Cao nguyên Lũng Cú - Hà Giang 

  Lá cờ cực Bắc bay ngang bầu trời 
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   Cà Mau anh hãy ghé chơi 

  Cực Nam Đất Mũi vươn khơi con tàu... 

 

   Điện Biên qua hết thương đau 

  Việt – Lào – Trung Quốc chung nhau tiếng gà 

   Cực Tây đất nước của ta 

  A Pa Chải – vùng đất xa địa đầu. 

 

   -“ Khánh Hòa anh ghé đã lâu 

  Cực Đông Tổ quốc ở đâu anh hè?” 

   -“ Vạn Thạnh, Hòn Gốm em nghe 

  Bình minh sớm nhất nước nè em ơi!” 

    

   Chữ S nằm cạnh biển khơi 

  Bao đời gìn giữ máu rơi xương vùi 

   Để tương lai sáng – đẹp – vui 

  Mình cùng góp sức đánh lui nghèo nàn. 

 

Bài 2. Vùng biển Việt Nam 

   Em ơi, vùng biển nước mình 

  Phía Đông ôm ấp dáng hình Việt Nam 

   Bản đồ thể hiện màu lam 

  Rộng hơn vùng đất gấp tam (ba) lần 

   Cơ sở - đường để chia phân 

  Năm bộ phận nhỏ lượt lần tiếp nhau 

 

   Biển xanh, biển rộng xanh màu 

  Vùng nội thủy đó tiếp sau đất liền 
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   Trong đường cơ sở bình yên 

  Coi như bộ phận đất liền thân yêu 

 

   Lãnh hải – vùng nước tiền tiêu 

  Chủ quyền trên biển thân yêu nước nhà 

   Từ đường cơ sở tính ra 

  Chiều rộng lãnh hải nước ta đó là  

   Mười hai hải lí đi xa 

  Đường biên trên biển quốc gia mép ngoài. 

  

   Biển xanh biển rộng nối dài 

  Mười hai hải lí rộng ngoài biển xa 

   Tiếp giáp lãnh hải đó mà 

  An ninh, quan thuế nước ta chủ quyền. 

 

   Cùng với lãnh hải tiếp liền 

  Hợp thành biển rộng một miền ngoài khơi 

   Đặc quyền kinh tế em ơi! 

  Hai trăm hải lí biển trời quê hương 

   Tàu thuyền các nước bốn phương 

  Máy bay, dây cáp được đường đi ngang. 

 

   Phần ngầm dưới biển thênh thang. 

  Và phần lòng đất mở mang kéo dài 

   Thềm lục địa đó em ơi 

  Sâu hai trăm mét biển khơi nước nhà 

   Tài nguyên trên biển nước ta 

  Khai thác, bảo vệ, vươn xa thăm dò. 
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   Bốn nghìn đảo nhỏ, đảo to. 

  Lí Sơn, Phú Quốc, Cô Tô, Cát Bà 

   Thêm nhiều cụm đảo nơi xa 

  Côn Sơn xa tắp, Trường Sa cát dài 

   Hoàng Sa dù có pháo đài 

  Chủ quyền Tổ quốc an bài sử xanh. 

 

   Em ơi, có nguyện cùng anh 

  Vươn khơi bám biển, giữ xanh bãi bờ 

   Em ơi, xin chớ thờ ơ 

  Môi trường ô nhiễm, đừng chờ ngày mai.... 

 

Bài 3. Địa hình Việt Nam 

   Việt Nam – đất nước núi đồi 

  Chiếm tỉ lệ nhỏ bãi bồi phù sa 

   Ba phần tư đất nước ta 

  Núi đồi rộng lớn với là cao nguyên. 

 

   Sông Hồng đỏ nặng bình yên 

  Chia Đông – Tây Bắc đường viền giới ranh 

   Đông Bắc núi lượn đẹp quanh 

  Cánh cung mở hướng, bốn “anh” đó là 

   Sông Gâm núi lớn của ta 

  Bắc Sơn tiếp nối không xa Đông Triều 

   Ngân Sơn dải núi thân yêu 

  Tam Đảo chụm lại của nhiều cánh cung 

   Đồi núi thấp – địa hình chung 
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  Cao ở Tây Bắc là vùng đá vôi 

   Đông Nam núi thấp với đồi 

  Năm – sáu trăm mét đó rồi độ cao. 

 

   Việt Nam không có nơi nào 

  Núi lại đồ sộ, núi cao như là 

   vùng  Tây Bắc phía xa xa 

  Ở giữa sông Cả với là sông Thao (tên gọi khác của sông Hồng) 

   Phía Đông là dãy núi cao 

  Trên ba ngàn mét – nóc nhà Đông Dương 

   Việt – Lào dải núi biên cương 

  Núi trung bình đó bức tường phía Tây 

   Đá vôi ở giữa là đây 

  Mộc Châu, Phong Thổ; đó đây sông Đà 

   Hướng nghiêng, hướng núi một nhà 

  Cao ở Tây Bắc, xuống “phà” Đông Nam. 

 

   Theo dòng sông Cả về Nam 

  Là Trường Sơn Bắc núi nằm song song 

   Bạch Mã – giới hạn đàng trong 

  Hướng núi Tây Bắc “một lòng” Đông Nam 

   Hai đầu phía Bắc, phía Nam 

  Thừa Thiên, Tây Nghệ được làm cao hơn 

   Trường Sơn Bắc tạo gió phơn 

  Thời tiết khô nóng, từng cơn đầu hè. 

 

   Trường Sơn Nam nữa đó nghe 

  Cao nguyên, khối núi mây che sớm chiều 
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   Tây – Đông tương phản khá nhiều 

  Sườn Tây thoai thoải, có nhiều ba-dan 

   Năm – tám trăm mét – một ngàn 

  Lâm Viên, Đắk Lắk – từng làn độ cao 

   Sườn Đông dốc đứng làm sao 

  Chênh vênh bên biển, đồng cao bãi bờ 

 

   Việt Nam – đất nước nên thơ 

  Núi đồi rộng lớn, thời cơ cũng nhiều 

   Việt Nam, đất nước thân yêu 

  Ngày mai phát triển như diều bay lên. 

 

Bài 5. Gió mùa mùa đông. 

Em kể cho anh nghe 

Về gió mùa mùa đông 

Cho thỏa những nhớ mong 

Những chiều đông lạnh giá. 

 

Từ Xi-bia rất xa 

Gió thổi đến nước ta 

Theo hướng đường Đông Bắc 

Chạm ngõ cửa vùng biên 

Nơi gió đến đầu tiên 

Núi rừng Đông Bắc đó 

Bốn cánh cung bỏ ngỏ 

Hút gió đi rất sâu 

Được đà gió đi thâu 
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Về phía dưới đồng bằng 

Đông Bắc - nơi nào bằng 

Gió mùa hoạt động mạnh 

Tạo nên mùa đông lạnh 

Rét đậm nhất nước ta. 

 

Gió lại đi thêm xa 

Về phía Tây đất nước 

Nhưng gió lại chùn bước 

Khi gặp dãy Hoàng Liên 

Nên Tây Bắc bình yên 

Thời tiết ấm và khô 

Hơn ở mạn sông Lô 

Của phía nguồn Đông Bắc 

Đường vào Nam xa lắc 

Gió gặp dãy Hoành Sơn 

Dù vẫn thổi từng cơn 

Nhưng yếu dần cường độ 

Gió qua vịnh Bắc Bộ 

Rồi gặp dải Trường Sơn 

Mang mưa rơi nặng hạt 

Mưa miền Trung bị dạt 

Về thời kì thu đông 

Dãy Bạch Mã ngóng trông 

Gió mùa Đông Bắc thổi 

Nhưng gió không qua nổi 

Bức trường thành phía Nam 
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Gió không thể lang thang 

Rong chơi quên ngày tháng 

Tháng mười một gió đến 

Vèo cái đã nửa năm 

Gió không đợi tháng 5 

Trở về trong tháng bốn. 

☆☆☆ 

Nửa đầu mùa gió đến 

Từ đại lục Trung Hoa 

Gió không mang ẩm qua 

Thời tiết khô và lạnh 

Áp thấp cuối mùa mạnh 

Trên Tây Thái Bình Dương 

Nên Xi-bia thấy thương 

Dịch chuyển về phía Đông 

Gió đi qua biển rộng 

Mang mưa phùn lạnh ẩm 

☆☆☆ 

Mình miền Nam nắng ấm 

Sẽ không có mùa đông 

Nên em luôn nhớ mong 

Về chiều đông dĩ vãng..... 

    

Bài 6. Gió mùa mùa hạ 

Em lại kể anh nghe 

Về gió mùa hạ thổi 
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Suốt nửa năm không đổi 

Bền bỉ hướng Tây Nam 

 

Cứ mỗi độ tháng 5 

Từ áp cao Bắc Ấn (Ấn Độ Dương) 

Gió thổi đến nước ta 

Mang mưa sa mặt đất 

Cả Nam Bộ được tất 

Cùng với dải Tây Nguyên 

Tháng 5-7 mưa xuyên 

Đầu mùa hạ nóng ẩm 

 

Dãy Trường Sơn như tấm... 

bình phong chắn gió về 

Nên sườn Tây mưa táp 

Nắng rát ở sườn Đông 

Anh có về phía Đông 

dãy Trường Sơn đầu hạ 

Anh sẽ thương cha mạ (mẹ - tiếng Huế) 

Khi đón cơn gió Lào 

Không có ở nơi nào 

Trên đất hình chữ (ét) S 

Gió phơn lại rõ nét 

Như dọc dải miền Trung 

 

Mùa hạ vào tầm trung (giữa mùa hạ) 

Áp cao Nam chí tuyến 
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Mạnh dần lên lấn át 

Đưa gió về nước ta 

Vùng xích đạo bao la 

Gió đi qua tiếp ẩm 

Gây mưa lớn, mưa nhiều 

Nam Bộ và Tây Nguyên 

Được đà gió đi xuyên 

Qua biển Đông mênh mông 

Gió chùng chình ngó trông 

Áp thấp Bắc Bộ hút 

Gió xoay hướng 1 chút 

Đi theo hướng Đông Nam 

Gây mưa cho miền Bắc 

 

Anh ơi ở miền bắc 

Cùng miền Trung kéo dài 

Gió mùa - hội tụ dải (dải hội tụ nhiệt đới) 

Cùng với bão phương xa 

Đã tạo cho nước ta 

Một mùa mưa rộng khắp. 

 

Bài 7. Vè về cách chọn biểu đồ 

Ve vẻ vè ve 

Nghe vè biểu đồ 

Với số liệu thô 

Thể hiện quy mô 

Tình hình phát triển 
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Bạn tích ngay liền 

Biểu đồ CỘT nhé. 

 

Mình xin thêm ké 

Nhiều vùng  một năm 

Mà không phần trăm 

Là THANH NGANG đó 

 

Nếu bạn chưa tỏ 

Biểu đồ ĐƯỜNG đâu 

Thì hãy nhớ câu 

"Tốc độ tăng trưởng". 

Bảng nhiều đối tượng 

Thể hiện tương quan  

Đừng vội, hãy khoan 

Nhìn vào đơn vị 

Bạn hãy lưu ý 

Đơn vị khác nhau 

Thì hãy tô mau 

Biểu đồ KẾT HỢP. 

 

Ngày mai lên lớp 

Hãy học say mê 

Với yêu cầu đề 

Tỉ lệ phần trăm 

Bảng ít số năm 

Thể hiện cơ cấu 
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Bạn nhớ đánh dấu 

Biểu đồ TRÒN nha. 

 

Yêu cầu không xa 

Vẫn là tỉ lệ 

Bạn chú ý đề 

Nếu mà có câu 

"Chuyển dịch cơ cấu" 

Thay đổi phần trăm 

Trong bảng nhiều năm 

Thường là trên ba 

Bạn hãy nhớ là 

Biểu đồ MIỀN nhé. 

Bạn vừa nghe vè 

Cách chọn biểu đồ 

Chúc bạn sẽ tô 

Được đáp án đúng. 

 

 

 


