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Nội dung giới thiệu: 

 Tư duy phản biện, hay tư duy bậc cao là khả năng suy nghĩ và giải quyết 

vấn đề không thụ động, máy móc, rập khuôn, không dừng lại ở việc hiểu và ghi 

nhớ kiến thức. Giống mọi kỹ năng khác, tư duy bậc cao là kỹ năng có thể bồi 

dưỡng và rèn luyện. Trẻ em thường xuyên luyện tập kỹ năng tư duy phản biện 

có thể tự mình phân tích, xử lý thông tin, lập luận, giải quyết vấn đề, suy nghĩ 

sáng tạo và tự do. Tư duy bậc cao còn giúp các em không ngừng học hỏi, tìm 

tòi, khám phá, tự xây dựng được cho mình phương pháp học tập phù hợp và 

hiệu quả. 

 Thư viện trường Tiểu học Ái Mộ A trân trọng giới thiệu tới các thầy cô 

giáo và các em học sinh bộ sách “Phát triển kỹ năng tư duy phản biện”. Bộ 

sách nằm trong tủ sách Sharpeners skill (Phát triển kỹ năng) của nhà xuất bản 

giáo dục Evan-Moor, được dịch giả Hằng Nga dịch và nhà xuất bản Dân trí ấn 

hành năm 2020. Bộ sách gồm 8 cuốn sử dụng từ trước khi đi mẫu giáo cho đến 

hết cấp 1.  

 Với cấp Tiểu học thư viện nhà trường xin giới thiệu 5 cuốn trong bộ sách 

với hơn 500 hoạt động, bài tập thực hành theo chủ đề, với các hoạt động ghép 

hình, toán đố, vẽ và nối giúp phát triển các kỹ năng tư duy: Phân tích, Giải quyết 

vấn đề, Giải thích, Phân loại, Sáng tạo và hơn thế nữa; phù hợp với từng độ tuổi 

từ lớp 1 đến lớp 5. 



* Cuốn sách "Phát triển kỹ năng tư duy phản biện 

lớp 1" gồm các chủ đề: 

+ Động vật: chó và mèo; hươu cao cổ và Voi 

+ Thực vật: cây và hoa, các loại quả 

+ Phương tiện giao thông: xe hơi, xe tải và xe buýt, 

máy bay và tàu hỏa 

+ Địa hình: sân chơi và bãi biển, ở nhà và ở trường 

 

 

* Cuốn sách "Phát triển kỹ năng tư duy phản biện 

lớp 2" gồm các chủ đề: 

+ Động vật: cá sấu và rùa, dơi và bọ 

+ Cơ thể mình: mắt, răng và tóc; bàn tay và bàn 

chân 

+ Đồ vật: vật dụng hàng ngày; đồ ta thích 

+ Nơi chốn: đại dương và rừng; sa mạc 

 

 

* Cuốn sách "Phát triển kỹ năng tư duy phản biện 

lớp 3" gồm các chủ đề: 

+ Động vật: khỉ, ong 

+ Đồ vật: những đồ ta dùng, những thứ ta thích 

+ Nơi chốn: Ở nhà, ở trường 

+ Thế giới quanh ta: mẹ thiên nhiên, Trái đất cần 

thực vật 

 

*Cuốn sách "Phát triển kỹ năng tư duy phản biện 

lớp 4"gồm các chủ đề: 

+ Động vật: họ nhà mèo, động vật biển 

+ Năng lượng tự nhiên: mưa, tuyết, Mặt trời; bão, 

động đất và núi lửa 

+ Phương tiện di chuyển: đi bộ và đi xe, bánh xe 

và cánh 

+ Nơi chốn: ở trường và ở thư viện, siêu thị, nhà hàng 

 



*Cuốn sách "Phát triển kỹ năng tư duy phản biện 

lớp 5" gồm các chủ đề: 

+ Nơi chốn: ở nhà, quanh thị trấn 

+ Tự nhiên: rừng rậm và sa mạc, núi và hang động 

+ Bản thân em: em cảm thấy gì, em làm gì 

+ Tài nguyên: ta dùng tài nguyên, ta dùng đồ nhân tạo 

 

  

 Hy vọng, bộ sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học sinh 

rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng tư duy phản biện để phục vụ cho việc học tập một 

cách hiệu quả. 
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