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TIẾT 16: CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:  

- Nêu được tiếng ồn gây ô nhiễm là tiếng ồn to và kéo dài làm ảnh hưởng xấu đến 

 sức khỏe và hoạt động bình thường của con người 

- Nêu được ba cách chống ô nhiễm tiếng ồn là: tác động vào nguồn âm, phân tán 

âm trên đường truyền, ngăn chặn sự truyền âm.  

- Kể tên được một số vật liệu cách âm thường dùng để chống ô nhiễm tiếng ồn 

như: vật xốp, cao su xốp, bông, vải nhung, kính hai lớp, tường bêtông, gạch... 

2. Kĩ năng: 

- Đề ra được một số biện pháp cụ thể để chống ô nhiễm do tiếng ồn trong những 

tình huống thực tế. 

3. Thái độ:  

- Ý thức học tập tích cực. 

- Ý thức thực hiện các quy định của pháp luật, địa phương để chống ô nhiễm tiếng ồn. 

- Chủ động hạn chế việc tạo ra ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống, chủ động bảo vệ 

bản thân và giúp những người khác sử dụng các bạn pháp chống ô nhiễm tiếng ồn. 

4. Định hướng phát triển các phẩm chất, năng lực: 

a. Phẩm chất: 

 

b. Năng lực: 

+ Chăm chỉ 

+ Trách nhiệm. 

+ Tự chủ và tự học 

+ Giao tiếp và hợp tác 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo 

+ Năng lực ngôn ngữ: Tiếng Việt (Đọc, Nghe, Nói, Viết) 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên:  

- Lập kế hoạch dạy học (soạn giáo án), thiết kế bài trình chiếu. 

- SGK, bút chỉ, bút trình chiếu, máy chiếu, máy tính. 

2. Học sinh:  

- Cá nhân: 

+ Ôn tập lại kiến thức về vật phản xạ âm tốt, phản xạ âm kém. 

+ Tìm hiểu một số biện pháp để hạn chế tiếng vang trong nhà hát, phòng karaoke. 

- Nhóm:    

+ Tìm hiểu đặc điểm nhận biết ô nhiễm tiếng ồn.  

+ Tìm hiểu các biện pháp làm giảm ô nhiễm tiếng ồn. 

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: 

1. Phương pháp: Vấn đáp gợi mở, nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm. 

2. Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật hỏi đáp, kĩ thuật chơi trò chơi. 

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
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A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: 

Hoạt động của giáo viên – học sinh Nội dung kiến thức 

Phát 

triển 

năng 

lực 

Ổn định lớp (1 phút) 

Kiểm tra bài cũ (2 phút) 

Trước khi vào bài học, cả lớp sẽ khởi động 

bằng một câu hỏi kiểm tra bài cũ, các con quan 

sát trên màn hình 

Câu hỏi: Những vật như thế nào thì phản xạ âm 

tốt, phản xạ âm kém? 

Lấy ví dụ. 

 

Giới thiệu bài học (1 phút) 

Các con ạ! Hằng ngày chúng ta đang sống 

trong một môi trường tràn ngập âm thanh. Có 

những âm thanh đem lại cho chúng ta cảm giác 

thư thái, dễ chịu, vui vẻ. Nhưng lại có những âm 

thanh trở thành nỗi ám ảnh đối với cuộc sống của 

chúng ta, đó là những sát thủ vô hình mang tên: 

“Ô nhiễm tiếng ồn”. 

Vậy ô nhiễm nhiễm tiếng ồn là gì? Nó có tác hại 

như thế nào đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta 

phải có những biện pháp gì để chống ô nhiễm tiếng 

ồn? Bài học hôm nay cô cùng các con sẽ cùng tìm 

hiểu vấn đề mang tính thời sự này nhé! 

Tiết 16: Chống ô nhiễm tiếng ồn 

(GV viết bảng, HS ghi vở) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾT 16.  

CHỐNG Ô NHIỄM 

TIẾNG ỒN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 

Hoạt động 1: Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn (10 phút) 

Hoạt động của giáo viên – học sinh Nội dung kiến thức 

Phát 

triển 

năng 

lực 

GV: Các con ạ, âm thanh ồn ào mang lại cảm 

giác khó chịu khi nghe, gọi là tiếng ồn.  

Vậy tiếng ồn tới mức nào được coi là tiếng 
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ồn gây ô nhiễm, chúng ta tìm hiểu nội dung thứ 

nhất Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn. -> (Ghi bảng 

tiêu đề) 

GV: Để chuẩn bị cho tiết học hôm nay, tiết trước 

Cô đã giao nhiệm vụ về nhà cho các con là tìm 

hiểu đặc điểm nhận biết ô nhiễm tiếng ồn. 

Sau đây, Cô mời đại diện một nhóm lên trình 

bày nội dung chuẩn bị của nhóm mình. Các nhóm 

khác lắng nghe, nhận xét bổ sung cho nhóm bạn. 

HS: Đại diện nhóm 2 thuyết trình nội dung nhận 

biết ô nhiễm tiếng ồn và nêu được kết luận về đặc 

điểm của tiếng ồn gây ô nhiễm. 

HS: Các nhóm khác lắng nghe, đưa ra nhận xét bổ 

sung cho nhóm 2. Nhóm thuyết trình thảo luận với 

cả lớp về các ý kiến bổ sung.  

GV: Nhận xét phần thuyết trình của nhóm 2 (hình 

thức trình bày, nội dung…) 

GV: Chốt kiến thức đặc điểm nhận biết ô nhiễm 

tiếng ồn.  

?Các con hãy cho biết dấu hiệu nhận biết ô 

nhiễm tiếng ồn là gì? 

HS: Vài học sinh nhắc lại đặc điểm nhận biết ô 

nhiễm tiếng ồn. 

(GV ghi nội dung lên bảng, HS ghi vở) 

GV: Dựa vào đặc điểm nhận biết ô nhiễm tiếng 

ồn, các con hãy hoàn thành câu hỏi sau đây. 

C2 (SGK): Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm 

tiếng ồn? 

a) Tiếng hét to sát tai 

b) Làm việc cạnh nhà máy xay xát thóc gạo ngô … 

c) Nhà ở cạnh chợ 

d) Bệnh viện, trạm xá ở cạnh chợ 

GV: Yêu cầu học sinh giải thích tại sao trường 

hợp đó là ô nhiễm tiếng ồn, hoặc không là ô nhiễm 

tiếng ồn. 

HS: Một số học sinh trả lời 

GV: Giới thiệu bảng 1 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn và mức độ tiếp xúc cho phép” của 

BYT 2016 và bảng 2 “Giới hạn tối đa cho phép về 

tiếng ồn” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Nhận biết ô nhiễm 

tiếng ồn. 

Ô nhiễm tiếng ồn 

xảy ra khi tiếng ồn to, 

kéo dài, ảnh hưởng xấu 

đến sức khỏe và hoạt 

động bình thường của 

con người. 

 

Năng 

lực tự 

học, tự 

chủ 

 

Phẩm 

chất 

trách 

nhiệm 

 

Năng 

lực ngôn 

ngữ, 

năng lực 

hợp tác 

 

 

 

 

 

Năng 

lực vận 

dụng 

 

 

 

 

 

 

Năng 

lực ngôn 

ngữ 
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Tích hợp giáo dục: Dựa vào 2 bảng này các con 

thấy rằng: Mặc dù tiếng hét sát tai không gây ô 

nhiễm, nhưng các em không nên làm việc này vì 

nó cũng gây ảnh hưởng đến các bạn khác.  

Hoạt động 2: Tìm hiểu tác hại của ô nhiễm tiếng ồn (4 phút) 

Hoạt động của giáo viên – học sinh Nội dung kiến thức 

Phát 

triển 

năng 

lực 

GV: Ô nhiễm tiếng ồn được coi là một sát thủ vô 

hình ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động 

bình thường của con người. Vậy những tác hại cụ 

thể của ô nhiễm tiếng ồn là gì? Cô cùng các con 

sẽ tìm hiểu phần tiếp theo: Tác hại của ô nhiễm 

tiếng ồn. 

GV: Chiếu video về tác hại của ô nhiễm tiếng ồn 

HS: Quan sát video tư liệu  

GV: Sau khi xem video, kết hợp với những nguồn 

thông tin mà các con đã tìm hiểu, trả lời câu hỏi 

sau: Nêu các tác hại của ô nhiễm tiếng ồn? 

HS: Cá nhân học sinh trả lời 

GV: Ô nhiễm tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến 

những mặt nào của đời sống con người? 

HS: Ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc, tâm lý 

con người 

GV: Chốt các tác hại của ô nhiễm tiếng ồn: ảnh 

hướng xấu đến sức khỏe, công việc và tâm lý của 

con người 

(GV ghi bảng) 

II. Tác hại của ô 

nhiễm tiếng ồn. 

 

 

 

 

Năng 

lực ngôn 

ngữ 

 

 

 

Năng 

lực phân 

tích, 

tổng 

hợp 

 

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn (10 phút) 

Hoạt động của giáo viên 
Nội dung kiến thức 

 

Phát 

triển 

năng 

lực 

** Tình huống 

GV: Yêu cầu học sinh xem video về tác hại của 

việc bóp còi 

HS: Xem video 

 

 

 

 

Năng 

lực ngôn 

ngữ, 

năng lực 



Giáo án Thi giáo viên dạy giỏi - Môn Vật lí 7 – Năm học 2019-2020 

Giáo viên: Vũ Thị Linh – Trường THCS Vạn Phúc                                                       -5- 

 

GV: Sau khi xem xong đoạn video trên con có cảm 

nghĩ gì? 

HS: việc sử dụng còi vô ý thức, đặc biệt là lắp còi 

hơi có thể gây ra ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng, 

gây ra những tác hại vô cùng đáng tiếc.  

GV: Theo con thì chúng ta phải làm gì để giảm ô 

nhiễm tiếng ồn do việc bóp còi cũng như tác hại 

mà những việc làm vô ý thức này mang lại 

HS: Đưa ra một số biện pháp 

GV: Đó là một số biện pháp theo các con là chống 

ô nhiễm tiếng ồn, vậy ngoài ra trong những 

trường hợp khác thì chúng ta sử dụng những biện 

pháp gì. Cô cùng các con tìm hiểu phần nội dung 

tiếp theo: Các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn. 

 

GV: Để tìm hiểu phần này, cô đã giao cho các con 

về nhà tìm hiểu các biện pháp chống ô nhiễm tiếng 

ồn. Bây giờ cô mời đại diện một bạn nhóm 3 lên 

trình bày nội dung tìm hiểu của nhóm mình. Các 

nhóm khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung cho 

nhóm bạn. 

HS: Đại diện nhóm 3 trình bày, sau đó các nhóm 

khác nhận xét bổ sung các biện pháp 

GV: Thống nhất các biện pháp của học sinh đưa ra, 

giới thiệu thêm một số biện pháp (Chiếu hình ảnh) 

Tích hợp: Cây xanh không chỉ giảm ô nhiễm tiếng 

ồn, còn điều hòa không khí…., luật giao thông, 

quy định xử phạt đối với hành vi gây ô nhiễm 

tiếng ồn…. 

GV: Các con đã đề xuất rất nhiều các biện pháp cụ 

thể. Dựa vào các biện pháp này hãy cho cô biết:  

Có các cách chính nào để làm giảm tiếng ồn? 

HS: Tổng hợp 3 cách chính: tác động vào nguồn 

âm, phân tán âm trên đường truyền, ngăn không 

cho âm truyền đến tai 

GV: Tổ chức chơi trò chơi (Chơi nhóm) 

Yêu cầu: Quan sát hình ảnh biện pháp chống ô 

nhiễm tiếng ồn, và điền tên hình tương ứng với các 

biện pháp vào nội dung cách giảm ô nhiễm tiếng ồn 

Các nhóm làm ra bảng cầm tay 1, 2, 3 (đã phát sẵn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tìm hiểu biện pháp 

chống ô nhiễm tiếng ồn. 

+ Tác động vào nguồn 

âm: biển báo cấm bóp 

còi tại các bệnh viện 

trường học… 

+ Phân tán âm trên 

đường truyền: trồng 

cây xanh 

+ Ngăn không cho âm 

truyền đến tai. Sử dụng 

các vật liệu cách âm để 

giảm tiếng ồn truyền 

đến tai như: xốp, bê 

tông, kính …. 

phân 

tích tổng 

hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năng 

lực giải 

quyết 

vấn đề 

 

 

 

 

 

 

Phẩm 

chất 

trách 

nhiệm 

 

Năng 

lực hợp 

tác 

 

 

Năng 

lực phân 

tích tổng 

hợp 
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Bảng kết quả 

TT 
Cách làm giảm 

tiếng ồn 
Biện pháp cụ thể 

1 
Tác động vào 

nguồn âm.  

2 
Phân tán âm trên 

đường truyền  

3 
Ngăn không cho âm 

truyền tới tai.  

HS: Học sinh thảo luận nhóm, thực hiện nhiệm vụ 

trong 1 phút. 

GV: Sau khi nhóm hoàn thành 1 phút, GV yêu cầu 

các nhóm giơ từng bảng 1, 2, 3 tương ứng với 3 

cách. Nhận xét. Chốt đáp án. 

GV: Trong các biện pháp ở cách làm thứ 3 ngăn 

không cho âm truyền đến tai người ta đã sử 

dụng các vật liệu gì?  

HS: sử dụng xốp, bê tông, bông, kính… 

GV: Những vật liệu này có tác dụng gì? 

HS: Làm giảm tiếng ồn truyền đến tai, hấp thụ 

âm, phản xạ âm… 

GV: Nhận xét và chốt kiến thức 

Những vật ngăn không cho âm truyền đến tai 

thường làm bằng vật liệu: Xốp, bê tông, vải, kính… 

Những vật liệu này có tác dụng là giảm tiếng ồn 

truyền đến tai. Đây là những vật liệu cách âm 

 

 

Năng 

lực hợp 

tác 

nhóm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năng 

lực tổng 

hợp 

phân 

tích 
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GV: Quay lại tình huống bóp còi, con hãy cho cô 

biết con đã sử dụng cách nào để làm giảm ô 

nhiễm tiếng ồn? 

HS: trả lời 

 

 

 

C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG CỦNG CỐ. 

Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố (14 phút) 

Hoạt động của giáo viên – học sinh Nội dung kiến thức 

Phát 

triển 

năng 

lực 

Hoạt động vận dụng 

GV: Các con vừa đã đề xuất được 3 cách chống ô 

nhiễm tiếng ồn, bây giờ các con sẽ nêu các biện 

pháp cụ thể để làm giảm ô nhiễm tiếng ồn trong 

các tình huống cụ thể sau đây: 

Chiếu hình  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu: Các nhóm đề xuất các biện pháp cụ thể 

để làm giảm ô nhiễm tiếng ồn trong các tình 

huống tương ứng như sau: Nhóm 1 tình huống 1, 

Nhóm 2 tình huống 2, Nhóm 3 tình huống 3, Nhóm 

4 tình huống 4. 

Hoạt động cá nhân ghi ý kiến vào phiếu cá nhân 

trong 2 phút. 

Hoạt động nhóm thống nhất ý kiến ghi bảng 

nhóm trong 3 phút. 

(Sau thời gian hoạt động, nhóm nào đưa được 

nhiều biện pháp phù hợp với tình huống là chiến 

thắng và nhận được 1 phần quà) 

Các biện pháp giảm 

ô nhiễm tiếng ồn trong 

các tình huống cụ thể: 

+ Máy khoan bê tông làm 

việc cạnh nơi làm việc. 

+ Họp chợ ồn ào ngoài 

lớp học. 

+ Các xưởng sản xuất 

cạnh khu dân cư. 

+ Bệnh viện gần đường 

giao thông. 

 

Năng 

lực vận 

dụng 

 

Năng 

lực hợp 

tác 

nhóm 

 

Năng 

lực giải 

quyết 

vấn đề 
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HS: hoạt động cá nhân và nhóm theo hiệu lệnh 

của GV trong 5 phút 

GV: Sau 5 phút, GV cho lớp thảo luận các tình 

huống, các nhóm nhận xét, bổ sung… 

GV: Nhận xét kết quả của các nhóm. 

Tích hợp giáo dục: Đối với các người công nhân 

thường xuyên phải là việc với máy móc nặng, chịu 

ô nhiễm tiếng ồn rất lớn, về già rất dễ bị ảnh 

hưởng đến thính lực, vì vậy các nhà quản lý cần 

phải quan tâm đến việc chăm sóc cũng như có 

những biện pháp để giảm tác hại của ô nhiễm 

tiếng ồn gây ra như: có hỗ trợ riêng, trang bị dụng 

cụ bảo hộ thính lực… 

Đối với những khu làng nghề hay các xưởng 

sản xuất công nghiệp cũng là những nguồn gây ô 

nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất 

lượng sống của những dân cư xung quanh, ngoài 

ra còn ảnh hưởng ô nhiễm môi trường vì vậy các 

quận huyện, thành phố có những chính sách chỉ 

đạo việc quy hoạch các khu làng nghề, hay xưởng 

sản xuất tập trung thành các khu công nghiệp 

được xây dựng xa khu dân cư. (Chiếu hình ảnh 

làng nghề lụa Vạn Phúc, làng nghề Đa sỹ) 

 

Hoạt động củng cố 

GV: Trong 1 phút con hãy trình bày nội dung kiến 

thức mà con tìm hiểu được qua bài học hôm nay?  

HS: Trình bày nội dung chính bài học 

GV cho học sinh trả lời 4 câu hỏi trắc nghiệm 

tương ứng với 4 mảnh ghép.  

Sau khi mở các mảnh ghép, GV cho học sinh 

xem 1 video về tình trạng hát karaoke gây ô nhiềm 

tiếng ồn và hậu quả. 

Tích hợp giáo dục: Tuyên truyền ý thức mọi người 

trong việc giảm ô nhiễm tiếng ồn, tránh những tác 

hại và hậu quả nghiêm trọng… 

Như vậy ở bài học này các em đã biết cách 

nhận biết ô nhiễm tiếng ồn, biết sử dụng vật liệu 

cách âm để đưa ra một số biện pháp cụ thể để chống 

ô nhiễm tiếng ồn cho từng trường hợp. Tuy nhiên để 
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các biện pháp này phát huy được hiệu quả còn phụ 

thuộc vào ý thức của mỗi người (ví dụ trong video 

cấp bóp còi, mặc dù có biển báo cấm bóp còi nhưng 

người tham gia giao thông vẫn bóp còi tại khu vực 

này) -> Cô mong rằng học xong bài này các em 

luôn có ý thức chấp hành các quy định về chống ô 

nhiễm tiếng ồn, ý thức hạn chế phát ra tiếng ồn ô 

nhiễm tới mọi người xung quanh. 

D. HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG: 

Hoạt động 5: Hướng dẫn học ở nhà (2 phút) 

+ Về nhà các em đọc ghi nhớ cuối bài và làm các bài tập trong SBT 

+ Hệ thống lại toàn bộ kiến thức của chương bằng cách vẽ sơ đồ tư duy để chuẩn bị 

cho tiết ôn tập chương. 

+ Tìm hiểu quy định nơi em sinh sống đã có những biện pháp gì để chống ô nhiễm 

tiếng ồn. 

 


