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Abstract: 

This article is aimed at presenting the difficulties and challenges for teachers in teaching 

vocabulary and sentence lessons to Jrai ethnic minority pupils. We have found that Jrai ethnic 

minority students are weak at using Vietnamese vocabulary and sentence and at choosing words 

to put them in sentences when speaking and writing. We have found that the differences in the 

language type and phonetic, lexical and grammatical characteristics between Vietnamese 

language and Jrai language have created certain difficulties for Jrai ethnic minority pupils when 

learning Vietnamese language. They often find it embarrassing to choose words to put them in 

sentences when they communicate. In our capacity, we will propose some solutions to the 

difficulties, and improve the quality of vocabulary and sentence teaching to Jrai ethnic minority 

pupils. 
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Tóm tắt: 

Bài viết này trình bày những khó khăn và thách thức của giáo viên tiểu học khi giảng dạy từ 

vựng và bài học cho học sinh dân tộc thiểu số Jrai. Chúng tôi thấy rằng các học sinh dân tộc 

thiểu số Jrai yếu về khả năng sử dụng từ vựng tiếng Việt và câu tiếng Việt, thiếu khả năng lựa 

chọn từ để đặt câu khi nói và viết. Chúng tôi nhận thấy sự khác biệt về loại ngôn ngữ và đặc 

điểm ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp giữa tiếng Việt và tiếng Jrai đã gây ra những khó khăn nhất 

định cho học sinh dân tộc thiểu số Jrai khi học tiếng Việt. Các em thường gặp nhiều lúng túng 

khi chọn từ để đặt câu khi giao tiếp. Từ đó, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp để giải quyết 

những khó khăn và nâng cao chất lượng dạy học từ vựng và câu cho học sinh dân tộc thiểu số 

Jrai. 
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