
TỔ CHỨC TRÒ CHƠI BINGO TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 

                                                          Phạm Thị Duyên – Giáo viên Địa lí 

 Địa lí là môn học có kiến thức gắn liền với thực tiễn, có vai trò quan trọng trong 

việc hình thành thế giới quan cho học sinh. Việc đổi mới phương pháp dạy học là 

rất cần thiết, trong đó việc tổ chức trò chơi góp phần giúp học sinh thêm yêu thích 

học tập bộ môn, tích cực hóa hoạt động học tập của HS, từng bước nâng cao chất 

lượng học tập môn Địa lí. Bài viết này tôi xin giới thiệu cách tổ chức trò chơi Bingo 

trong dạy học môn Địa lí 12. Trò chơi Bingo được tổ chức theo 3 bước sau: 

Bước 1: Chuẩn bị 

* GV nêu tên trò chơi và phổ biến để HS nắm được luật chơi: GV chia lớp thành 4  

nhóm, phát cho các nhóm HS các tờ giấy nhớ (25 tờ) để HS có thể điền các nội dung 

tương ứng. 

Bước 2: Tiến hành 

* GV nêu yêu cầu, phát phiếu Bingo: 

 

* GV đọc câu hỏi ngắn, HS dựa vào kiến thức ghi nhớ để trả lời dựa vào câu hỏi gợi 

ý: 

Câu 1. Dãy núi Hoàng Liên Sơn, Con Voi có hướng này? 

Câu 2. Loại địa hình nhân tạo phổ biến ở đồng bằng sông Hồng là gì? 

Câu 3. Đồng bằng nào có diện tích lớn nhất nước ta? 



Câu 4. Diện tích của đồng bằng sông Cửu Long là bao nhiêu? 

Câu 5. Các dãy núi Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, sông Gâm của vùng núi nào? 

Câu 6. Vùng núi nào có đặc điểm cao ở hai đầu và thấp trũng ở giữa? 

Câu 7. Ranh giới tự nhiên giữa vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc là gì? 

Câu 8. Vùng núi nào cao nhất nước? 

Câu 9. Vùng núi Trường Sơn Bắc có cấu trúc như thế nào? 

Câu 10. Dạng địa hình phổ biến của vùng núi Trường Sơn Nam là gì? 

Câu 11. Dạng địa hình chuyển tiếp giữa đồng bằng và miền núi có độ cao dưới 200m 

phổ biến ở miền nam có tên là gì? 

Câu 12. Tài nguyên nào phổ biến ở miền núi do kết hợp của địa hình và sông ngòi? 

Câu 13. Dạng địa hình chuyển tiếp giữa đồng bằng và miền núi có độ cao dưới 200m 

phổ biến ở miền Bắc có tên là gì? 

Câu 14. Dãy núi nào là ranh giới giữa Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam? 

Câu 15. Tài nguyên nào được khai thác làm nguyên liệu chủ yếu cho các ngành công 

nghiệp cơ bản? 

Câu 16. Loại địa hình cao nguyên phổ biến ở miền Bắc? 

Câu 17. Đặc điểm nổi bật của địa hình đồng bằng duyên hải là gì? 

Câu 18. Diện tích của đồng bằng sông Hồng là bao nhiêu? 

Câu 19. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long thuộc nhóm đồng bằng 

nào? 

Câu 20. Dạng địa hình tích nước, phổ biến ở các đồng bằng châu thổ? 

Câu 21. Tỉ lệ núi thấp dưới 1000m là bao nhiêu? 

Câu 22. Tên vùng núi ở phía Nam dãy Bạch Mã là gì? 

Câu 23. Địa hình bị xâm thực, bào mòn là do sự tác động của yếu tố nào? 

Câu 24. Sườn Đông dốc, sườn Tây thoải cho thấy đặc điểm nào của vùng núi Trường 

Sơn Nam? 

Câu 25. Hướng núi chính của vùng núi Đông Bắc là gì? 

* HS tham gia trò chơi và điền vào phiếu bingo: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Tổng kết 

* HS tổng hợp số đáp án đúng: HS nếu đạt bingo (tức là đúng liên tiếp các hàng 

ngang/dọc/chéo) sẽ được nhận phần thưởng của GV.  

* GV chuẩn kiến thức, cùng học sinh phân tích các câu mà học sinh trả lời sai. 

       Một số hình ảnh của học sinh khi tham gia trò chơi: 

 

 

 

 



 

  

 

           Sau khi tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi, hầu hết các em đều rất hứng 

thú và yêu thích hơn việc học tập bộ môn. Để học sinh yêu thích bộ môn rất khó. Từ 

đó đòi hỏi người giáo viên cần phải nỗ lực, tìm tòi, nghiên cứu, trao đổi và học tập 

kinh nghiệm của đồng nghiệp. Đó cũng chính là mục đích của bài viết này mà tôi 

muốn đề cập.  

  


