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PHƯƠNG ÁN BÀI GIẢNG  

 1. Tên bài học: Bài 4. XÚC TẢI ĐỔ LÊN Ô TÔ  

Tên bài giảng: 4.1. XÚC TẢI ĐỔ LÊN Ô TÔ, VỊ TRÍ Ô TÔ ĐỖ BẰNG NỀN MÁY 

LÀM VIỆC 

2. Vị trí bài giảng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

3. Đối tượng 

  Học sinh kỳ 2, năm thứ nhất, trình độ Trung cấp - nghề Vận hành máy thi công nền. 

4. Mục tiêu bài học 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

* Kiến thức 

- Trình bày được thông số cơ bản của máy xúc lật, ô tô. 
- Trình bày được các quy ước tín hiệu điều khiển với ô tô. 
- Mô tả được sơ đồ hình tập để vận dụng vào thực tế. 
- Trình bày được trình tự các bước, phân tích được các sai phạm thường gặp, nguyên 
nhân, biện pháp xử lý phòng tránh khi xúc tải đổ lên ô tô ở vị trí ô tô đỗ bằng nền máy 
xúc làm việc. 
 * Kỹ năng 
 - Thực hiện đúng, đủ các thao động tác theo bảng trình tự, xúc được tải đổ lên ô tô vị 
trí ô tô đỗ bằng nền máy làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đúng thời gian quy 
định. 

MH 19: THỰC HÀNH  XÚC LẬT 

(60 h) 

Bài 1 
Làm 

quen 
máy và 
các thao 
tác cơ 
bản 

 
(7 h) 

Bài 2 
Di 

chuyển 
máy kết 
hợp xúc 

không tải 
đổ vào 
khung 
(14 h) 

Bài 3 
Xúc tải 

đổ thành 
đống  

+ Kiểm 
tra 

 
 

(12 h) 

Ôn tập 
+ Thi 

hết môn 
 
 

(6 h) 

Bài 5 
San mặt 
bằng và 

gom 
đống 

 
(7 h) 

4.2. Xúc tải đổ lên ô tô, vị trí ô tô đỗ thấp hơn 
nền máy làm việc (7 h) 

 4.1. Xúc tải đổ lên ô tô, vị trí ô tô đỗ bằng nền 

máy làm việc (7 h) 

Bài 4 
Xúc tải 

đổ lên ô 
tô 
 
 
 
(14h) 
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  * Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

  - Tích cực thực hiện các công việc kết hợp với kiến thức có liên quan phục vụ cho bài 
học 
  - Chủ động trong việc luyện tập xúc tải lên ô tô đảm bảo an toàn, tiết kiệm nhiên liệu 
và bảo vệ môi trường   
  5. Trọng tâm bài giảng 

Trình tự thực hiện, làm mẫu của giáo viên. 

6. Phương pháp, phương tiện, đồ dùng, trang thiết bị và hình thức tổ chức dạy học 

6. 1. Phương pháp 

  -  Phát vấn 

- Thuyết trình 

- Trực quan 

- Đàm thoại 

-  Làm mẫu 

- Tổ chức luyện tập 

 

6.2. Phương tiện, trang thiết bị và đồ dùng dạy học 

- Phương tiện, học liệu: Phiếu hướng dẫn thực hành, phiếu đánh giá kết quả luyện 

tập, bảng trình tự thực hiện, tài liệu. 

- Thiết bị: Máy xúc lật HUYNDAI SL 763 s (dung tích gầu: 3,3 m³), ô tô VINAXUKI 

(dung tích thùng xe: 4,5 m³) 

- Vật tư: Vôi bột, cọc dựng  Ø30  ÷ Ø40 dài 1,5m 

- Dụng cụ: Thước lá cuộn, dây dù 

- Trang bị bảo hộ, bảo vệ: quần áo bảo hộ lao động. 

6.3. Hình thức tổ chức dạy học 

- Phần hướng dẫn thường xuyên:            Theo nhóm 

- Các phần khác:    Tập trung cả lớp 
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 7. Phương án cụ thể 

TT Các bước lên lớp 
Phương pháp dạy 

học 

Thời gian 

(phút) 

I ỔN ĐỊNH LỚP - Đàm thoại 1 

II THỰC HIỆN BÀI HỌC  59 

A Dẫn nhập - Trực quan 
- Đàm thoại 

5 

B Hướng dẫn ban đầu  54 

1 Mục tiêu - Thuyết trình 4 

2 Nội dung bài học 

- Lý thuyết liên quan 
- Chuẩn bị 
- Trình tự thực hiện 
-  Làm mẫu 
- Sai phạm thường gặp 
- Chia nhóm, phân công vị trí luyện tập 

 

- Thuyết trình 
- Đàm thoại 
- Trực quan 
- Thao tác mẫu 
- Luyện tập 

50 

 Tổng 60 
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Giáo án số: 06   Thời gian thực hiện: 420  phút 

 Bài học trước: Bài 3. Xúc tải đổ thành đống  

Thực hiện từ ngày 06 đến ngày       / 11 năm 2020 

 

Tên bài: Bài 4. XÚC TẢI ĐỔ LÊN Ô TÔ 
                       4.1. Xúc tải đổ lên ô tô, vị trí ô tô đỗ bằng nền máy làm việc 

 
MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

* Kiến thức 

- Trình bày được thông số cơ bản của máy xúc lật, ô tô. 
- Trình bày được các quy ước tín hiệu điều khiển với ô tô. 
- Mô tả được sơ đồ hình tập để vận dụng vào thực tế. 
- Trình bày được trình tự các bước, phân tích được các sai phạm thường gặp, nguyên 
nhân, biện pháp phòng tránh, xử lý khi xúc tải đổ lên ô tô ở vị trí ô tô đỗ bằng nền máy 
xúc làm việc  
 * Kỹ năng 
 - Thực hiện đúng, đủ các thao động tác theo bảng trình tự, xúc được tải đổ lên ô tô vị 
trí ô tô đỗ bằng nền máy đứng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo thời gian quy định 

  * Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

  - Tích cực thực hiện các công việc kết hợp với kiến thức có liên quan phục vụ cho bài 
học 
  - Chủ động trong việc luyện tập xúc tải lên ô tô đảm bảo an toàn, tiết kiệm nhiên liệu 
và bảo vệ môi trường   

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Phương tiện, học liệu: Máy tính, máy chiếu, màn hình, phiếu hướng dẫn luyện tập, 
phiếu đánh giá kết quả luyện tập, bảng trình tự thực hiện, tài liệu phát tay 
- Thiết bị: Máy xúc HUYNDAI SL 763 s, ô tô VINAXUKI 4,5m³  trong tình trạng kỹ 
thuật tốt sẵn sàng đưa vào hoạt động, dụng cụ đồ nghề, bãi tập 
- Vật tư: Dầu Điêzel đủ cho một ca thực tập, giẻ sạch 
- Trang bị bảo hộ, bảo vệ: Bảo hộ lao động  

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

- Phần hướng dẫn thường xuyên: Theo nhóm 

- Các phần khác: Tập trung cả lớp 
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I. ỔN ĐỊNH LỚP                                              Thời gian: 1 phút 

- Kiểm tra sĩ số, trang phục bảo hộ lao động, vệ sinh khu vực học tập 

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động 
 của giảng viên 

Hoạt động  
của học sinh 

A DẪN NHẬP 
Liên hệ bài mới 

- Liên hệ thực tế 
- Chiếu video về hoạt sản 
xuất bên trong thực tế của 

máy xúc lật và máy xúc 

đào 

- Hỏi: Em hãy phân biệt 
đặc điểm nạp tải của máy 

xúc lật với máy xúc đào? 
- Nhận xét, kết luận 

- Đặt vấn đề vào bài 

- Lắng ghe 
- Quan sát 

 

 

 

- Nghe và trả lời 
câu hỏi 

 
- Nghe, ghi nhớ 

- Nghe, xác định 
vấn đề bài học 

5 

B HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU 

Tên bài: Bài 4. XÚC TẢI 
ĐỔ LÊN Ô TÔ  

 

- Giới thiệu tên bài học và 

ghi tên bài học lên bảng 

 

- Nghe, ghi nhớ 
54 

I Mục tiêu bài học 
- Kiến thức 

- Kỹ năng 
- Năng lực tự chủ và trách 

nhiệm 

 
- Chiếu slide mục tiêu bài 

học, thông báo  mục tiêu 

 
- Quan sát, nghe, 

xác định nhiệm 
vụ học tập 

4 

II Nội dung bài học   50 

1 Lý thuyết liên quan   8 

 a. Thông số kỹ thuật cơ 
bản của thiết bị. 

- Máy xúc lật HUYNDAI 
SL 763s. 

 

- Ô tô VINAXUKI. 

 

 
- Chiếu slide, nhấn mạnh 
thông số kỹ thuật máy xúc 

lật. 
- Chiếu slide, nhấn mạnh 
thông số kỹ thuật ô tô. 

 
 
 

- Quan sát, lắng 

nghe, ghi nhớ. 
 

- Quan sát, lắng 
nghe, ghi nhớ. 

 

 b. Quy ước tín hiệu điều 

khiển 

- Chiếu slide, nhấn mạnh 

các điểm cần chú ý. 

- Quan sát, lắng 

nghe, ghi nhớ. 
 

 c. Sơ đồ hình tập - Chiếu slide, giải thích 

các kích thước. 

- Quan sát, lắng 

nghe, ghi nhớ. 
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TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động 
 của giảng viên 

Hoạt động  
của học sinh 

2 Trình tự thực hiện    

a Chuẩn bị 
- Phương tiện  
- Hiện trường 
- Sơ đồ hình tập 
 

 
- Chiếu slide về công tác 

chuẩn bị 
- Nhắc lại, giám sát công 

tác kiểm tra bảo dưỡng 
đầu ca và các công việc 

chuẩn bị khác 

 
- Thực hiện công 

việc bảo dưỡng 
đầu ca 

- Thực hiện công 
việc dựng sa hình 

2 

b Trình tự các bước   10 

 - Bước 1: Lái máy vào vị 
trí làm việc 

- Chiếu video, giải thích 
các thao tác bước 1 

- Quan sát, lắng 
nghe, ghi nhớ 

 

 - Bước 2: Hướng dẫn ô tô 
vào vị trí nhận tải 

- Chiếu video, giải thích 
các thao tác bước 2 

- Quan sát, lắng 
nghe, ghi nhớ 

 

 - Bước 3: Xúc tải - Chiếu video, giải thích 

các thao tác bước 3 

- Quan sát, lắng 

nghe, ghi nhớ 

 

  - Bước 4: Đổ tải lên xe ô tô - Chiếu video, giải thích 

các thao tác bước 4 

- Quan sát, lắng 

nghe, ghi nhớ 

 

c Thao tác mẫu  

- Làm mẫu các bước theo 

bảng trình tự. 

 

- Làm mẫu 

- Chỉ định học sinh làm 

thử thao tác mới 

- Gọi học sinh  thực hiện 

thao tác đã học. 

 

- Quan sát, ghi 

nhớ 

-Thực hiện theo 

yêu cầu của giáo 

viên. 

25 

- Làm thử 

 

- Chỉ định, hướng dẫn 

học sinh làm thử một số 

thao tác. 

- Một học sinh 

làm thử, các học 

sinh khác quan 

sát 

 - Nhận xét 

 

- Nhận xét quá trình làm 

thử của học sinh, nhắc 

nhở các thao tác khó 

- Nghe, tự rút 

kinh nghiệm 

 

d Các sai phạm thường gặp - Chiếu slide nêu nội dung 

sai phạm 

- Giải thích nguyên nhân 
và biện pháp xử lý, phòng 

tránh. 

- Quan sát, lắng 

nghe, ghi nhớ 

- Nghe, ghi nhớ 
 

5 
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TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động 
 của giảng viên 

Hoạt động  
của học sinh 

e Giao nhiệm vụ, phân công  
luyện tập 

- Giao nhiệm vụ 

 
- Phân công thứ tự luyện 

tập 

 
 

- Hướng dẫn, chia nhóm 

luyện tập 
- Gọi lớp trưởng lên nhận 

phiếu hướng dẫn luyện tập 

 
 

- Lắng nghe 

 
- Nhận phiếu đến 

vị trí luyện tập 

2 

C HƯỚNG DẪN 
THƯỜNG XUYÊN 

  345 

 - Học sinh thực hiện các 
thao tác theo trình tự 

 
 

- Phát hiện sai phạm, trợ 
giúp 

- Trợ giúp học sinh yếu 
 

- Vệ sinh công nghiệp. 

- Theo dõi, đánh giá kỹ 
năng thực hiện của học 

sinh vào phiếu đánh giá 
luyện tập. 

- Theo dõi, hướng dẫn và 
uốn nắn các thao tác khó. 

- Quan tâm, trợ giúp học 
sinh yếu 

- Nhắc nhở, theo dõi. 

- Luyện tập 
 

 
 

- Tiếp thu, rút 
kinh nghiệm 

- Nghe, ghi nhớ 
 

- Thu dọn vị trí 
luyện tập. 

 

D HƯỚNG DẪN KẾT THÚC   10 

 - Củng cố kiến thức 
 

- Khái quát lại bài học, 
nhấn mạnh trọng tâm 

- Lắng nghe, hệ 
thống kiến thức bài 

 

 - Củng cố kỹ năng 
 

 
- Nhận xét, đánh giá kết 

quả luyện tập 
- Giải đáp thắc mắc của học 

sinh 

- Lưu ý các sai sót trong 
quá trình tự rèn luyện và 

cách phòng tránh. 
- Nhận xét, đánh giá  kết 

quả luyện tập của học sinh 
- Hỏi ý kiến của HS về nội 

dung chưa rõ của bài học. 

- Lắng nghe, ghi 
nhớ  

 
- Lắng nghe, tiếp 

thu, ghi nhớ. 
- Phát biểu ý 

kiến đề xuất. 
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E HƯỚNG DẪN TỰ RÈN 

LUYỆN 

  5 

 Ôn tập trình tự thực hiện  Tài liệu tham khảo:Bài giảng thực hành máy 

xúc lật – Ngô Trọng Bình biên soạn 2019 (lưu 
hành nội bộ) 

 

 
 

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

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

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

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

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

 
Quảng Ninh, ngày 02 tháng 11năm 2020 

    HIỆU TRƯỞNG                                     GIẢNG VIÊN  

 

 

          Phạm Văn Tưởng 
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TRÌNH TỰ XÚC TẢI ĐỔ LÊN Ô TÔ, VỊ TRÍ Ô TÔ BẰNG NỀN MÁY LÀM VIỆC 
 

 

 

 

 

 

T

T 
TÊN BƯỚC THAO TÁC 

THIẾT BỊ,  
DỤNG CỤ 

YÊU CẦU KỸ THUẬT HÌNH MINH HỌA 

1 
 Lái máy vào 
vị trí làm việc 

-  Di chuyển máy vào vị trí 
làm việc 
 

Máy xúc 
HUYNDAI 

SL 763 s 

- Đúng vị trí 
- Đảm bảo an toàn cho người, thiết bị 
 ẢNh 

2 
Hướng dẫn ô 
tô vào vị trí 
nhận tải 

- Di chuyển máy tới vị trí 
hướng dẫn ô tô vào nhận tải 
kết hợp điều khiển nâng gầu 
đến chiều cao an toàn.  
- Phát tín hiệu hướng dẫn ô tô 
vào vị trí 
- Di chuyển máy về vị trí xuất 
phát 

- Máy xúc 
HUYNDAI 
SL 763 s 

- Ô tô 
VINAXUKI 
4,5 m³ 

- Bánh xe không đè vạch, chạm cọc. 
- Đáy gầu cách điểm cao nhất của thùng xe ô 
tô khoảng 0,3 ÷ 0,5 m 
 
- Đúng quy ước 
- Gầu nằm giữa thùng xe 
 

- Đúng vị trí xuất phát, sẵn sàng tiến vào nạp 
tải 
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c. Làm mẫu, làm thử 

- Làm mẫu các thao tác theo bảng trình tự; 

- Chỉ định, hướng dẫn học sinh làm thử các thao tác mới 

d . Các sai phạm thường gặp, nguyên nhân, cách phòng tránh/ xử lý 

TT Sai phạm Nguyên nhân Cách phòng tránh/ xử lý 

1 

Dừng ô tô không đúng 

vị trí nhận tải: 

- Xe ô tô chưa đến vị trí 

 

- Xe ô tô lùi quá vị trí 

 

 

- Do phát tín hiệu còi 

sớm 

- Do phát tín hiệu còi 

muộn 

 

Xác định được thời điểm gầu ở 

giữa thùng xe ô tô theo chiều dọc 

thì phát tín hiệu còi dứt khoát 

2 

Đổ tải lệch xe: 
- Đổ tải lệch về phía 
thành trong của thùng xe 
- Đổ tải lệch ra phía 
thành ngoài của thùng xe 

 
- Do dừng máy xúc 
lật xa so với thùng xe 
- Do dừng máy xúc 
lật gần với thùng xe 

Xác định dừng máy xúc lật để đổ 
tải lên thùng xe đúng vị trí: 
- Cách xử lý: Vừa quay gầu đổ tải 
vừa cho máy xúc lật di chuyển 
tiến 
- Cách xử lý: Vừa quay gầu đổ tải 
vừa cho máy xúc lật di chuyển lùi 

 

   e. Giao nhiệm vụ, phân công luyện tập  
   Giáo viên hướng dẫn, chia nhóm luyện tập, phân công thứ tự luyện tập 
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PHIẾU PHÂN CÔNG LUYỆN TẬP 
BÀI 4. XÚC TẢI ĐỔ LÊN XE Ô TÔ 

                    4.1. Xúc tải đổ lên ô tô, vị trí ô tô đỗ bằng nền máy xúc làm việc 
Họ và tên học sinh:.................................................................. 
Lớp:......................................................................................... 

Ngày:..........tháng:.........năm 2020 

TT 
Số 

lượng 
xe 

Số gầu 
đạt yêu 
cầu (đủ 

khối 
lượng, đổ 
chính xác) 

Số gầu 
không 

đạt 

Thời 
gian 
hoàn 
thành 

Học sinh tự 
đánh giá 

Nhận xét của 
giáo viên 

Lần 
1 

Xe thứ 
nhất 

................ ........... 9 phút 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lần 
2 

Xe thứ 
hai 

................ ........... 6 phút 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lần 
3 

Xe thứ 
ba 

................ ........... 5 phút 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................... 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

I. Thông tin chung 

1. Tên bài: Xúc tải đổ lên ô tô 

2. Kỹ năng luyện tập: Xúc tải đổ lên ô tô ở vị trí ô tô đỗ bằng nền máy xúc làm việc 

3. Người thực hiện (HSSV): ...................................................... Lớp: .......................... 
4. Người đánh giá: ........................................................................  
5.  Ngày thực hiện: .........../......./ 2020. Địa điểm: .......................................................... 
II. Đánh giá 

TT Tiêu chuẩn Tiêu chí Bằng chứng 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 Kỹ thuật và 

chất lượng sản 
phẩm 

- Đúng, đủ các bước theo 

trình tự thực hiện. 
- Kết hợp linh hoạt, thành 

thạo các thao động tác, xúc 
được lượng tải phù hợp với 

điều kiện thực tế. 

 

 

 

   
 

 

  - Tải được đổ đúng tâm 

dọc của thùng xe ô tô 
- Xe ô tô đủ tải, tải cân 

đối trên xe 
- Tải đổ gọn trên thùng xe 

ô tô không bị rơi vãi 

 

 

 

2 An toàn - Đảm bảo an toàn cho 

người và thiết bị. 

 
 

 

3 Thời gian - Đảm bảo được thời gian 
quy định. 

 
 

 

  - Quá thời gian qui định: 

+ Từ 30 giây đến 1 phút 

thì trừ 1điểm  

 

 

 

  + Quá trên 20 % tổng 

thời gian quy định thì 
không đánh giá  

 

 

 

           

        Đánh giá chung:  

Đạt:                                    

  

Không đạt: 

 


