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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chúng ta có thể nhận thấy rằng, kho tàng âm nhạc truyền thống Việt Nam rất
phong phú với tất cả các thể loại ca nhạc, với những làn điệu dân ca ca ngợi thiên
nhiên, đất nước, con người, tình yêu, trong cuộc sống và môi trường lao động. Những
trò chơi đồng dao bình dị dân dã, luôn chứa đựng cả một kho tàng tri thức, kinh
nghiệm bổ ích, giáo dưỡng cảm xúc và đời sống tinh thần cho mỗi người dân đất Việt
ngay từ thuở còn nằm trong bụng mẹ. Đồng dao là những bài thơ dân gian truyền
miệng của trẻ em, đặc trưng của đồng dao là có vần, có điệu và dễ nhớ, là loại hình
sinh hoạt văn hóa dân gian có nội dung trong sáng lành mạnh. Đồng dao là một bộ
phận quan trọng trong kho tàng thơ ca dân gian gồm những lời hát thường gắn liền
với hoạt động vui chơi và trò chơi của trẻ em, giúp cho các em tiếp xúc môi trường
thiên nhiên, xã hội, đời sống gần gũi quanh các em, đem lại cho các em những cảm
xúc, những hiểu biết phù hợp với tâm lý trẻ lúc ấu thơ và suốt thời gian dài của tuổi
vị thành niên, góp phần giáo dục các em thành những người lao động, người công
dân có ích cho đất nước.
Qua nghiên cứu thực tiễn các hoạt động sinh hoạt văn nghệ ở cộng đồng và
giáo dục âm nhạc trong nhà trường hiện nay cho thấy, vai trò và vị trí của những bài
đồng dao còn ở vị trí khiêm tốn, việc truyền dạy xuất phát từ yếu tố khách quan và
chủ quan cũng không tránh khỏi những hạn chế bất cập nhất định. Khi đất nước ta
đang bước vào kỉ nguyên hội nhập và toàn cầu hóa, đời sống kinh tế ngày càng phát
triển, sự xuất hiện của công nghệ giải trí hiện đại đã thu hút một số lượng đông đảo
khán giả trong đó có cả trẻ em ở các nhà trường. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến của các
học giả, các nhà quản lý và dư luận xã hội thông tin và cảnh báo về tình trạng sa sút
về đạo đức, lối sống, sự vô cảm của không ít người trong giới trẻ về tình trạng bạo
lực học đường… đây chính là hồi chuông cảnh báo vấn đề cần phải tăng cường cho
việc giáo dục, bồi dưỡng đời sống tinh thần đối với trẻ và chính những làn điệu dân
ca, những bài hát đồng dao vui tươi hồn nhiên, thấm đẫm tình người là chất dinh
dưỡng bồi bổ đời sống tâm hồn, tình cảm cho những đứa trẻ, chứ không phải việc các
em nghe nhạc một cách thụ động, khô cứng qua các phương tiện kĩ thuật công nghệ.
Việc khai thác để phát huy giá trị của đồng dao và trò chơi dân gian sẽ góp phần tích
cực cho công tác giáo dục học sinh tiểu học và cũng là nhiệm vụ cần thiết cho lứa
tuổi còn non trẻ sớm được rèn luyện thể chất, trí thông minh, tính tự lập sáng tạo và
có ý thức cộng đồng, góp phần xây đắp cơ sở hình thành nên nhân cách của con
người trên bước đường học tập, rèn luyện thể chất của mình.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khuyến khích việc các nhà trường tăng cường khai
thác đưa các bài hát đồng dao, và trò chơi dân gian vào môi trường giáo dục trong các
nhà trường để không ngừng nâng cao hiệu quả giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống
cho các em. Ngoài việc cung cấp cho học sinh có những kỹ năng và kiến thức cơ bản
về âm nhạc, học đồng dao còn đem lại sự hài hòa, cân bằng, thư giãn trong quá trình
học tập, giáo dục cho các em tính tập thể, tính lạc quan, sự linh hoạt. Việc học âm
nhạc qua các bài đồng dao có liên quan trực tiếp đến bồi dưỡng tư duy, tình cảm,
thẩm mỹ, nhân cách tác phong con người. Mặt khác, nó cũng có tác động hỗ trợ cho
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việc học tập các môn học khác nhằm phát triển năng lực, trí tuệ, tư duy sáng tạo toàn
diện cho các em.
Qua nội dung các bài hát đồng dao, các em được giáo dục hiệu quả những bài
học sống, kinh nghiệm, kiến thức trong sinh hoạt hằng ngày. Những bài hát đồng dao
tưởng chừng như đơn giản mộc mạc đó, ông cha ta đã dạy cho các thế hệ được
trưởng thành, có kiến thức đa dạng biết cách quan sát sự vật xung quanh cuộc sống
đời thường, biết yêu thương và kính trọng gia đình, ông bà, cha mẹ và biết trân trọng
cuộc sống. Như vậy, việc đưa đồng dao vào chương trình dạy học và tổ chức trò chơi
dân gian để khai thác có hiệu quả giá trị của đồng dao trong nhà trường, không
những góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho
học sinh mà còn rất phù hợp với mục đích, yêu cầu của mô hình trường học mới.
Xuất phát từ những lí do nêu trên, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Dạy học đồng
dao tại trường Tiểu học Phú Lợi (Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)” để
tiến hành nghiên cứu.
2. Lịch sử nghiên cứu
Qua tổng quan nghiên cứu đề tài chúng tôi thấy rằng: Cho đến nay chưa có
một công trình khoa học nào nghiên cứu một cách cơ bản và cụ thể về việc tìm hiểu
và sử dụng các bài hát đồng dao trong giảng dạy tại Trường Tiểu học Phú Lợi, thành
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điều này cho thấy sự không trùng lặp của đề tài
nghiên cứu mà luận văn lựa chọn.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu đề xuất các biện pháp dạy học đồng dao trong ở trường Tiểu học
Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương góp phần nâng cao chất lượng
dạy học ở trường Tiểu học.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tìm hiểu thực trạng dạy học âm nhạc nói chung và đồng dao nói riêng ở
trường Tiểu học Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Đề xuất các biện pháp đưa đồng dao vào giảng dạy ở trường Tiểu học Phú
Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu:
Các giải pháp dạy học đồng dao tại trường Tiểu học Phú Lợi, thành phố Thủ
Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài chỉ nghiên cứu việc dạy học đồng dao cho học sinh tại trường Tiểu học
Phú Lợi thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Thời gian thực hiện nghiên cứu từ năm 2015 đến 2017.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phương pháp phân tích, tổng hợp, đọc
tài liệu.
Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra quan sát, thực
nghiệm sư phạm.
Phương pháp phân tích tác phẩm âm nhạc
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6. Những đóng góp của luận văn
Chúng tôi hy vọng luận văn này sẽ có những đóng góp sau:
Là tài liệu góp phần nâng cao hiệu quả chương trình giảng dạy âm nhạc cho
học sinh bậc tiểu học.
Góp phần giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tình yêu quê hương đất nước thông
qua những bài đồng dao cho học sinh tiểu học.
Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo thiết thực cho những giáo viên giảng dạy
môn âm nhạc ở bậc tiểu học, ở các trường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh
Bình Dương.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận,Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn được
chia thành hai chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học đồng dao tại trường tiểu học
phú lợi
Chương 2: Biện pháp dạy học đồng dao ở trường Tiểu học Phú Lợi.
Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DẠY HỌC ĐỒNG DAO
TẠI TRƢỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản của đề tài
Nhiều nhà khoa học ở nước ta đã đi sâu nghiên cứu về văn hoá dân gian nói
chung và đồng dao nói riêng, mục đích của họ là làm rõ giá trị, vai trò quan trọng của
văn hóa truyền thống trong đời sống tinh thần của người Việt. Việc đưa âm nhạc dân
gian vào dạy học trong nhà trường phổ thông nói chung và trong trường tiểu học nói
riêng không nằm ngoài mục tiêu đó. Vì vậy, để thực hiện việc đưa đồng dao vào
giảng dạy cho học sinh trường tiểu học mang tính khả thi chúng tôi làm rõ một số
khái niệm có liên quan đến đề tài.
1.1.1.1. Âm nhạc
Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật được thưởng thức bằng âm thanh. Là
phương tiện bộc lộ tư tưởng, tình cảm của con người. Âm nhạc có sức diễn tả cảm
xúc, lôi cuốn sự say mê và kích thích sự sáng tạo của con người. Nghệ thuật âm nhạc
luôn hiện hữu khắp nơi và luôn ở quanh ta, phản ánh cuộc sống, tâm tư tình cảm của
con người, đánh thức mọi xúc cảm sâu xa, thầm kín nhất và là một nhu cầu không
thể thiếu được trong đời sống xã hội.
1.1.1.2. Âm nhạc dân gian
Theo nhận xét của nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian Tô Ngọc Thanh thì:
“Âm nhạc dân gian là nghệ thuật dùng nhịp điệu và âm thanh để xây dựng hình
tượng nghệ thuật, phản ánh cuộc sống con người. Nhịp điệu và âm thanh là vật liệu,
là phương tiện phản ánh thực tại, và nhờ đó, âm nhạc khác biệt với các nghệ thuật
khác. Những đặc điểm về phương tiện diễn tả nghệ thuật của âm nhạc cũng giúp ta
tìm được vị trí và mối quan hệ và hình thái của nó trong chính thể của các nghệ
thuật dân gian”.
1.1.1.3. Đồng dao
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Đồng dao là loại dân ca sinh hoạt đặc thù, hầu như chỉ dùng cho trẻ em hát.
Tuy nhiên có khi người lớn cùng hát và bao giờ cũng do người lớn đặt ra rồi dạy cho
trẻ em. Ở dạng thông thường mỗi bài đồng dao gắn với một trò chơi, mỗi câu ứng với
một hành động trong trò chơi, vừa giống phần thanh âm đệm theo và cầm nhịp cho
phần diễn xướng, vừa giống như lời chỉ dẫn cho động tác
1.1.2. Đặc điểm âm nhạc của Đồng dao
1.1.2.1. Giai điệu
Giai điệu của đồng dao chủ yếu là được thể hiện ở lối nói có vần vè. Cao độ,
giai điệu trong đồng dao có mối liên quan, gắn bó mật thiết với dấu giọng, thanh điệu
trong tiếng Việt, nói theo âm điệu tiếng nói địa phương, điều đặc biệt nó gắn liền với
thanh điệu trong tiếng Việt. Đặc điểm trong đồng dao thể hiện là hát – nói. Vì vậy
tính chất âm nhạc của đồng dao dựa trên sự hòa hợp về giai điệu hát nói và sự nhịp
nhàng, linh hoạt của tiết tấu, nhịp điệu. Tuy nhiên, tùy theo từng vùng miền có giọng
nói khác nhau thể hiện trên cùng một bài đồng dao lại có sự khác biệt.
1.1.2.2. Nhịp, phách, tiết tấu
Các tác giả Ngọc Hà, Phạm Thị Hòa, Phạm Tú Hương, Trần Văn Khê đều
thống nhất đặc điểm về nhịp, phách, tiết tấu các bài hát đồng dao như sau:
Nhịp độ (Tempo) là tốc độ, nhanh, chậm trong chuyển động âm thanh, âm
nhạc, đây là yếu tố rất quan trọng đối với bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào.
Các bài hát đồng dao, khi ghi âm lại theo cách hát - nói của trẻ em thì hầu
như thường thể hiện rõ nét nhất ở nhịp

. Trong mỗi phách gõ của câu hát đồng dao

đều mang trọng âm rõ ràng, những trọng âm này đều nhau, không phân biệt độ mạnh
nhẹ trong mỗi phách.
Trong các bài đồng dao, việc gõ theo nhịp, gõ theo phách sẽ trùng nhau vì
đồng dao được thể hiện dưới dạng nhịp 1 phách, vì thế khi gõ theo nhịp cũng là gõ
theo phách.
Tiết tấu trong đồng dao không sử dụng những tiết tấu phức tạp, thường có thể
ký âm lại ở các dạng kết hợp giữa các hình nốt đen, đen chấm dôi, móc đơn, móc đơn
chấm dôi, móc kép. Vì thế, bài đồng dao khi được trẻ đọc hoặc hát lên vẫn cho thấy
một cảm giác rất vui tươi, sinh động, phấn khởi.
Tóm lại, về tiết tấu đồng dao có sự thay đổi cách phân ngắt, tiết tấu của lời thơ đơn
giản thường chỉ gắn với một vài cao độ bám sát thanh điệu lời ca và chỉ xây dựng trên một
hoặc hai mô hình tiết tấu, tính giản dị khúc chiết, rõ ràng dễ nhớ dễ thuộc.
1.1.2.3. Thang âm
Thông thường các bài hát đồng dao hay sử dụng các thang âm 3, 4 âm, ngoài
ra cũng có một số bài sử dụng thang âm 2, 5 âm hoặc 6,7 âm. Đồng dao là những bài
thơ dân gian có vần, có điệu được các em hát lên, những bài hát này thường dựa trên
âm điệu của tiếng nói. Trong nhiều bài hát, giai điệu chỉ là sự cách điệu tiếng nói.
1.1.3. Đặc điểm lời ca
1.1.3.1. Nội dung
Hệ thống đồng dao Việt Nam tuy có nhiều bộ phận cấu thành nhưng rất thống
nhất về nội dung, chúng ta có thể thấy ở một số đặc điểm nổi bật sau:
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Thứ nhất, đồng dao là những bài hát dành cho trẻ con, nội dung thể hiện về
thiên nhiên tươi đẹp sinh động dưới đôi mắt trẻ thơ.
Thứ hai, đồng dao là những bài hát được truyền khẩu trong dân gian nói lên
một xã hội nông nghiệp gần gũi thân thương với trẻ em;
Thứ ba, các bài đồng dao được thể hiện ở môi trường văn hóa văn nghệ chơi
mà học, học mà chơi của trẻ em.
Thứ tư, tiếng địa phương trong đồng dao thể hiện xuất xứ của một bài đồng
dao và giúp cho mọi người hiểu biết thêm ngôn ngữ cũng như phong tục tập quán,
nét văn hóa từng vùng miền trên khắp đất nước, nơi khởi nguồn của tình mẫu tử,
lòng thương người, môi trường hình thành, bồi dưỡng nhân cách đạo đức cho trẻ em.
Ngoài các nội dung trên, trong hệ thống đồng dao Việt Nam có thêm một số
nội dung mà các nhà nghiên cứu về đồng dao đang có ý kiến khác nhau [9, tr.45].
1.1.3.2. Lời ca
Lời hát đồng dao thường mộc mạc, thể hiện thế giới xung quanh qua nhận
thức, hiểu biết, trí tưởng tượng của trẻ thơ. Lời đồng dao đôi khi chỉ là cái nhìn hồn
nhiên đối với cuộc sống của các em, không tư duy khoa học như người lớn, đôi khi
lủng củng, rời rạc, ngộ nghĩnh, đáng yêu…
Những bài hát đồng dao thường là thể thơ bốn chữ, ngoài ra còn có thể loại
lục bát hoặc hai, ba bốn chữ, hay thể thơ hỗn hợp. Thành phần cấu tạo nên vần thơ
bao gồm thanh điệu và âm điệu. Lối bắt vần chân và vần lưng tạo cho lời thơ của
đồng dao gần với chất ca xướng hơn, ngoài ra còn phổ biến cả vần bằng thanh không
và thanh huyền và vần trắc ở cả giữa dòng thơ và cuối dòng tạo ra sự luân phiên bằng
chắc tương đối nhịp nhàng sinh động.
1.1.3.3. Thể thơ
Đặc trưng của đồng dao là bài hát nói, có giai điệu đơn giản, mộc mạc, ít
ngân nga, sử dụng những thể loại thơ đơn giản. Bài hát đồng dao thường là thể thơ 4
chữ, ngoài ra còn có thể thơ lục bát, đôi khi cũng có (2,3,5,6,7,8 chữ). Qua các dẫn
chứng trên có thể thấy rằng: Đồng dao rất đa dạng về nội dung và phong phú kết cấu
qua các dạng, vần điệu. Tùy vào không gian và thời gian chơi, tùy vào lứa tuổi, khả
năng ngôn ngữ của trẻ chúng ta chọn bài cho phù hợp.
1.1.4. Vai trò của Đồng dao
Đồng dao có vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội, đối với Âm nhạc và
đối với sự phát triển của trẻ em.
1.1.5. Đặc điểm tâm lý và năng lực âm nhạc của học sinh Tiểu học
Học sinh trường Tiểu học, hầu hết đều ở lứa tuổi từ 6 đến 11 tuổi, đây là giai
đoạn đặc biệt quan trọng trong sự phát triển về nhận thức và nhân cách.
Ở lứa tuổi này các em rất thích sự vui nhộn, thích khám phá những điều mới
lạ, đặc biệt là các trò chơi. Để hòa mình vào các trò chơi tìm sự thoải mái thư giãn
sau tiết học căng thẳng.
Các em đã biết tỏ thái độ yêu thích môn học này hoặc không yêu thích môn
học khác. Đời sống tình cảm của học sinh bước đầu phát triển phong phú, chủ yếu
mang tính tích cực, hồn nhiên, trong sáng.
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Với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi nên khả năng tập trung của học sinh chưa
cao, các em không muốn nghe người khác thuyết trình, diễn giảng kéo dài. Điểm nổi
bật là các em dễ bị ảnh hưởng bởi sự tác động của thầy cô.
Về năng lực âm nhạc như tai nghe tinh nhạy, tay chân mềm mại thuận lợi cho
các động tác trong trò chơi, hầu hết học sinh có thể nhận biết được thế nào là hát
đúng, sai. Phân biệt được những âm thanh cao thấp, dài ngắn khác nhau
Sự hứng thú năng lực tiếp thu về hoạt động âm nhạc của các em trong cùng
một lớp không hoàn toàn giống nhau, trong lớp thường có cả học sinh học khá giỏi,
trung bình và học yếu. Cũng có học sinh có khả năng ở mặt này nhưng lại yếu ở mặt
khác, ví dụ có em hát đúng về cao độ thì lại chưa vững về trường độ, có em gõ đệm
tốt nhưng lại yếu về vận động theo nhạc...
Đa số các em có khả năng tham gia hoạt động âm nhạc mang tính tập thể như
hát trong lớp, đồng ca ngoài sân trường, một số ít có khả năng biểu diễn đơn ca. Hầu
hết các em có khả năng hát kết hợp với các hoạt động khác, như: vận động theo nhạc,
gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu, tham gia trò chơi.
1.1.6. Tầm quan trọng của việc đưa Đồng dao vào giảng dạy ở trường Tiểu học
Bài hát đồng dao có tác dụng giáo dục trẻ em ở nhiều khía cạnh khác nhau
như: Giữ vệ sinh chung, sống chan hòa gần gũi với thiên nhiên, giúp các em rèn
luyện về thể chất qua các trò chơi, phát huy khả năng tư duy, phán đoán nhanh nhẹn.
1.2. Khái quát về trƣờng Tiểu học Phú Lợi và tình hình dạy học âm nhạc của
nhà trƣờng
1.2.1. Đôi nét về Trường Tiểu học Phú Lợi
Trường Tiểu học Phú Lợi nằm ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Trường được thành lập vào năm học 2013 - 2014.
Về cơ sở vật chất thì Trường Tiểu học Phú Lợi là một trường lớn có cơ sở vật
chất khang trang đầy đủ với tổng số học sinh trong toàn trường 2221 học sinh chia
thành 5 khối lớp.
Đội ngũ giáo viên có 70 người gồm cán bộ và giáo viên giảng dạy, hầu hết
giáo viên đạt trình độ chuẩn 100%.
Ban giám hiệu có 03 người đạt trình độ chuyên môn ĐHSP. Giáo viên giảng
dạy: 57 người, trong đó có 2 giáo viên nhạc, 1 giáo viên họa, 1 giáo viên thể dục.
Trình độ chuyên môn: ĐHSP: 33 người, CĐSP: 06 người, THSP: 14 người.
Hầu hết các giáo viên của trường TH Phú Lợi đều là giáo viên có kinh nghiệm
lâu năm, ham học hỏi cập nhật kiến thức, có lòng yêu nghề mến trẻ sâu sắc, hết lòng
vì sự nghiệp trồng người. Nhà trường thường xuyên tổ chức thi giáo viên giỏi cấp
trường và tham gia thi giáo viên giỏi các cấp, kết quả: có 24 giáo viên được công
nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường, 07 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 01 giáo viên dạy
giỏi cấp tỉnh và được công nhận giáo viên dạy giỏi quốc gia.
Riêng bộ môn Âm nhạc, trường có 02 giáo viên đảm nhiệm giảng dạy, trình
độ Đại học SP Âm nhạc chính quy, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công tác
được giao, thường xuyên cập nhật kiến thức, thông tin mới để bổ sung và nâng cao
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giáo dục hiện
đại. Song, bên cạnh đó vẫn còn không ít vấn đề cần khắc phục như: tuổi nghề còn trẻ
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nên kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, sử dụng nhạc cụ còn yếu, khả năng tổ chức
dàn dựng kém, kinh nghiệm ứng xử đối với hoạc sinh còn hạn chế.
1.2.2. Tình hình dạy học âm nhạc tại trường Tiểu học Phú Lợi
1.2.2.1. Nội dung và chương trình dạy học
Qua khảo sát thực tế nội dung, chương trình dạy môn Âm nhạc tại
trường TH Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương chúng tôi nhận thấy một số vấn
đề còn bất cập sau:
Về khả năng tiếp thu của học sinh rất nhanh, các em rất hào hứng học bài hát
đồng dao. Đặc biệt khi giáo viên dạy hát kết hợp với trò chơi đơn giản giúp các em
hứng thú mà yêu thích học môn hát nhạc hơn và tạo ra không khí sôi nổi trong giờ
học. Nhưng số lượng các bài đồng dao trong chương trình quá ít.
Qua tìn hiểu trong chương giảng dạy môn âm nhạc tại trường Tiểu học Phú
Lợi chúng tôi nhận thấy tỷ lệ phần trăn các bài hát đồng dao trong chương trình là
1% trên cả 5 khối học có 1 bài hát đồng dao dành cho khối lớp 1.Tổng số tiết dành
cho học sinh học bài đồng dao là 1 tiết học và 2 tiết ôn tập. Đó là bài tập tầm vông
nhạc của Lê Hữu Lộc phỏng theo lời đồng dao cổ. Trong khi các bài hát thông
thường chiếm tỷ lệ cao trong chương trình giảng dạy.
Trên cơ sở khảo sát những bài hát đang được đưa vào dạy trong môn Âm nhạc
tại trường TH Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương còn một số hạn chế như sau:
Khối lớp 1: Bài hát Quả, Nhạc và lời: Xanh Xanh, dạy ở tiết thứ 24, tuần thứ 24.
Thứ nhất, Lời bài hát quá dài, mặc dù có sự lặp đi lặp lại nhưng rất khó nhớ.
Vì vậy việc học thuộc bài hát sẽ mất thời gian nhiều.
Thứ hai, Về âm vực trong bài hát từ La quãng tám nhỏ tới nốt Đô hai ở quãng
tám hai.

Theo tài liệu Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc đã phân tích thì tầm
cữ giọng hát ở học sinh lớp 1, lớp 2 là từ nốt La quãng tám nhỏ tới nốt Si giáng ở
quãng tám một.

Khối lớp 2: Bài hát Cộc cách tùng cheng, Nhạc và lời: Phan Trần Bảng, dạy
ở tiết 11, tuần 11.
Thứ nhất, Lời bài hát dài, rất khó trong việc các em nhớ và học thuộc lời bài hát.
Thứ hai, Ca từ trong bài hát giới thiệu về các nhạc cụ gõ và âm vang của các
nhạc cụ đó. Bài này thích hợp trong tiết âm nhạc thường thức hơn là cho học sinh
học hát.
Thứ ba, Về âm vực trong bài hát có nhiều nốt Đô hai ở quãng tám hai, nên rất
khó hát.
Khối lớp 3: Bài hát Con chim non, Dân ca Pháp, dạy ở tiết thứ 11, tuần thứ
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11, trong chương trình môn âm nhạc khối lớp 3.
Thứ nhất, Bài hát Con chim non , là một bài hát được dịch qua lời Việt từ dân
ca Pháp.
Thứ hai, Ngoài học hát để hiểu nội dung của tác phẩm, thì các em cũng cần
hiểu về nét giai điệu đặc trưng của dân tộc.
Khối lớp 4: Bài hát Trên ngựa ta phi nhanh, Nhạc và lời: Phong Nhã, dạy ở
tiết thứ 8, tuần thứ 8.
Thứ nhất, Giai diệu của bài hát khó nhớ, khó hát so với lứa tuổi của các em,
nên việc học thuộc bài hát rất khó đối với các em.
Thứ hai, Bài hát nhiều nốt Rê hai ở quãng tám hai, cao so với tầm cữ giọng
các các em nên việc thể hiện bài hát là rất khó đối với các em.
Theo tài liệu Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc đã phân tích thì tầm
cữ giọng hát ở học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5: Từ nốt Son quãng tám nhỏ) tới nốt Si
giáng quãng tám một.

Khối lớp 5: Bài hát Ước mơ, Nhạc: Trung Quốc, lời Việt: An Hòa, dạy ở tiết
thứ 12, tuần thứ 12.
Thứ nhất, Bài hát Ước mơ, là một bài nhạc của Trung Quốc
Thứ hai, Ngoài học hát để hiểu nội dung của tác phẩm, thì các em cũng cần
hiểu về nét giai điệu đặc trưng của dân tộc.
Thứ ba, Trong bài hát này sử dụng nhiều nốt Mi hai ở quãng tám hai, như
vây, qua so sánh chúng ta sẽ thấy âm vực cao so với tầm cữ giọng của học sinh tiểu
học. Vì vậy, việc thể hiện bài hát rất khó đối với các em.
Việc sử dụng các bài đồng dao vào các hoạt động ngoại khóa tại trường tiểu
học Phú Lợi cũng còn những bất cập.
Theo quan sát của chúng tôi, mức độ và thời gian tập trung chú ý của các em
trong các hoạt động ngoại khóa cũng còn hạn chế, do đó, cần sự thay đổi các dạng
hoạt động trong tiết học, các bài tập sáng tạo, nắm vững kiến thức, kỹ năng hoạt
động âm nhạc phong phú đa dạng. Bên cạnh các em có năng khiếu và khả năng tai
nghe rất tốt, bắt giọng nhanh, âm thanh trong trẻo, chuẩn xác, khả năng ghi nhớ giai
điệu và lời ca tốt, tay chân mềm dẻo và thích vận động khi ca hát, có khả năng trình
diễn khá tốt, cũng còn nhiều em giọng nói còn ngọng, phát âm sai chưa đúng phụ âm
“L” và “N”. Thêm vào đó còn rất nhiều em nhút nhát, rụt rè, và thiếu tự tin khi hát
một mình. Mặc dù các em được học tập trong môi trường giáo dục tốt, cơ sở vật chất
trang thiết bị máy móc hiện đại, hơn thế rất nhiều em đã được tiếp xúc với Âm nhạc
từ khi còn nhỏ.
Qua tập hợp ý kiến 45 giáo viên và quan sát các em học sinh ờ trường đã cho
thấy: hầu hết các giáo viên đều nhận thức được vai trò ý nghĩa, sự cần thiết của các
hoạt động ngoại khóa âm nhạc (các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện vui chơi, tập thể,
nhóm ngoài giờ học) trong công tác giáo dục học sinh. Qua quan sát, các em học sinh
cũng rất yêu thích các hoạt động có kết hợp các bài đồng dao vì trong các hoạt động
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vui chơi các em được thỏa mãn nhu cầu vận động trải nghiệm âm nhạc vui nhộn.
Việc sử dụng các bài hát Đồng dao vào trong hoạt động ngoại khóa sẽ tạo một không
khí mới và cách học mới cho các em thấy thích thú và có tình cảm với loại hình âm
nhạc cổ truyền giàu bản sắc dân tộc và phù hợp với lứa tuổi của các em.
1.2.2.2. Phương pháp dạy học
Qua khảo sát cho thấy: Đa số các GV đều nhận thức được việc lựa chọn, sử
dụng PPDH và hình thức tổ chức dạy học là cần thiết nhưng trên thực tế chúng tôi
thấy rằng một số GV thực hiện chưa hiệu quả, các tiết học thường lặp lại trình tự theo
khuôn mẫu quy định, chưa có sự sáng tạo trong dạy học, chưa có các hoạt động thực
tiễn về âm nhạc, làm cho HS không có hứng thú và không phát huy được tính tích
cực trong học tập, chất lượng dạy - học kém hiệu quả.
Thực tế hiện nay thành phố Thủ Dầu Một nói chung và ở trường tiểu học Phú
Lợi nói riêng, GV âm nhạc còn thiếu năng lực rèn luyện cảm thụ thính giác dẫn đến
tình trạng GV dạy âm nhạc nhưng vốn kiến thức về đồng dao cũng như bài hát đồng
dao còn quá ít, nhiều khi hát còn chưa chính xác. Do đó, xét về góc độ chuyên môn
thì đây là vấn đề cần bồi dưỡng cho GV.
Tiểu kết
Trong chương 1, chúng tôi đã trình bày về khái niệm đồng dao và các khái
niệm công cụ khác , Qua đó thấy rằng: Kho tàng văn học dân gian là vốn quý của dân
tộc, có ý nghĩa giáo dục lớn đối với con người nói chung và trẻ em nói riêng, đặc biệt
là học sinh tiểu học. Tính cách và tâm hồn người Việt đều được nuôi dưỡng và phát
triển từ ấu thơ, trong đó có những bài hát và trò chơi dân gian. Đồng dao là một bộ
phận quan trọng trong kho tàng thơ ca dân gian gồm những lời hát thường gắn liền
với hoạt động vui chơi và trò chơi của trẻ em, giúp cho các em tiếp xúc môi trường
thiên nhiên, xã hội, đời sống gần gũi quanh các em, đem lại cho các em những cảm
xúc tốt đẹp, những hiểu biết phù hợp với tâm lý trẻ lúc ấu thơ và suốt thời gian dài
của tuổi vị thành niên, góp phần giáo dục các em thành những người lao động, người
công dân có ích cho đất nước.
Các bài đồng dao thường là thể hát nói gắn với một trò chơi. Việc tổ chức cho
HS vui chơi và vận động đã tạo cho các em sự hứng thú, phấn khởi thoải mái, giúp
cho các em vừa chơi, vừa học. Đặc biệt lời của các bài đồng dao dễ thuộc, dễ chơi,
trong sáng giản dị, điều đó sẽ giúp cho các em nhanh thuộc bài hát, phù hợp với lứa
tuổi nhi đồng.
Trường Tiểu học Phú Lợi là một trường nằm trong trung tâm thành phố có mặt
bằng dân trí cao, được sự quan tâm của các cấp chính quyền và Phòng GD - ĐT thành
phố, cơ sở vật chất thì Trường Tiểu học Phú Lợi là một trường lớn có cơ sở vật chất
khang trang, công tác giáo dục được chú trọng đầu tư hơn theo tinh thần đổỉ mới với
cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên yêu nghề, có trình độ. Việc dạy học âm
nhạc, trường cũng đã có sự quan tâm đúng mức: trang bị những thiết bị, đồ dụng dạy
học môn Âm nhạc, chất lượng dạy học môn âm nhạc cũng như các bài hát dân ca
đảm bảo với chương trình quy định của bộ. Tổ chức các chương trình ngoại khóa, câu
lạc bộ hát dân ca…các hội thi văn nghệ vào các ngày lễ lớn của trường để giúp học
sinh nâng cao văn hóa âm nhạc. Điều này cũng đã góp phần phong trào văn hóa văn
nghệ sôi nổi ở trong nhà trường.
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Tuy nhiên, việc đưa các bài hát đồng dao vào chương trình dạy và hoạt động
ngoại khóa số lượng ít, hình thức con đơn điệu, chưa đa dạng. Nguyên nhân một
phần do nguồn tài liệu đồng thời cơ sở vật chất hạn chế nên việc tổ chức còn có sự
lặp lại, điều này gây sự nhàm chán cho trẻ. Việc lựa chọn các bài đồng dao chủ yếu
theo nội dung chưa có tiêu chí cụ thể với lứa tuổi tiểu học. Đặc biệt, việc xây dựng,
dàn dựng một số bài đồng dao chưa phong phú, đa dạng nên chưa thu hút được sự
tham gia đông đảo từ phía HS…
Vì vậy, việc lựa chọn các bài đồng dao dựa trên các tiêu chí, đặc điểm cụ thể
vừa phù hợp với lứa tuổi tiểu học, nội dung trò chơi và phương pháp tổ chức đáp ứng
yêu cầu rèn luyện thể chất, tâm lý, trí tuệ... là rất quan trọng. Chính vì thế, việc bổ
sung các bài đồng dao dựa trên các tiêu chí được chúng tôi thực hiện trong phần Biện
pháp dạy học đồng dao ở trường Tiểu học Phú Lợi ở chương 2 tiếp theo.
Chƣơng 2
BIỆN PHÁP DẠY HỌC ĐỒNG DAO TẠI TRƢỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI
2.1. Sự cần thiết đƣa đồng dao vào dạy học ở trƣờng tiểu học
2.1.1 . Cơ sở lý luận của giải pháp
Thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII) của Đảng về giữ gìn và phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc, trong những năm qua Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
Dương đã chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp triển khai thực hiện nhiều đề án về
bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc. Làm tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm, giữ gìn và
phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp từng bước làm phong phú đời sống tinh
thần của nhân dân. Bên cạnh việc thực hiện nghị quyết này, ngành giáo dục cũng đã
thực hiện công văn của Bộ giáo dục về việc đưa âm nhạc dân tộc vào giảng dạy ở
trường phổ thông, đây là yêu cầu cấp thiết của Bộ GD&ĐT đề ra với tiêu chí: Thực
hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước đến với người dân, việc giáo dục âm nhạc dân gian trong nhà
trường phổ thông là hoạt động thiết thực để bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.
Điều này càng trở nên cần thiết hơn khi xã hội hiện đại đang tác động đến đời sống
con người. Với ý nghĩa đó, Bộ GD&ĐT đã đưa việc giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc
vào trong các chương trình đào tạo từ các trường Đại học, Cao đẳng cho đến các cấp
học phổ thông, Tiểu học và Mầm non.
Theo công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 7/7/2008 kèm theo
quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
về việc hướng dẫn dạy học nội dung giáo dục âm nhạc dân tộc: Cần chọn lọc giới
thiệu vốn âm nhạc truyền thống, một số làn điệu dân ca đặc trưng của địa phương,
giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc và hướng dẫn HS sưu tầm vốn âm nhạc dân gian.
Đây là cơ sở để chúng ta mạnh dạn đưa đồng dao vào giảng dạy ở trường tiểu học.
2.1.2. Điều kiện tiên quyết của việc đưa đồng dao vào dạy học ở trường tiểu học
Muốn đạt được mục tiêu đề ra, ngoài những yếu tố cơ bản khác thì yếu tố cần
thiết đầu tiên mang tính khả thi đó là những yêu cầu về người giáo viên đứng lớp.
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng muốn đạt chất lượng dạy học một nội
dung nào đó cần phải nâng cao tính hiệu quả của GV. Bởi chúng ta có nghiên cứu áp
dụng nhiều phương pháp hay nhưng tư tưởng người dạy chưa thông thì không thể đạt

11

được những điều mong muốn. Chính vì thế trong tài liệu giới thiệu khá đầy đủ về
PPDH lấy học sinh làm trung tâm, tác giả R. Batliner đã khẳng định ngay ở trang
đầu: “Giáo viên là yếu tố chủ chốt quyết định việc dạy và học có chất lượng”. Những
người GV giảng dạy hiệu quả dường như thành công với tất cả đối tượng HS ở các
mức độ nhận thức khác nhau, bất chấp sự không đồng nhất trong lớp học của họ.
Chúng tôi muốn đề cập đến vấn đề này vì nếu đưa đồng dao vào chương trình mà
giáo viên dạy không tốt sẽ không đáp ứng được mục tiêu mong muốn. Vì vậy, GV
cần phải đạt những điều kiện sau:
- GV có kiến thức chuyên môn về dân ca nói chung và đồng dao nói riêng
- Trau dồi năng lực ngôn ngữ vì ngôn ngữ là một yếu tố rất cần thiết của
người GV, bởi GV có năng lực ngôn ngữ tốt thì có khả năng truyền thụ kiến thức cho
HS hiệu quả hơn và cũng thể hiện được phong thái giảng dạy thú vị, dễ hiểu, nhất là
văn hóa dân tộc có nhiều từ ngữ mang tính dân gian mà các em chưa được tiếp cận
nhiều. Vì vậy, cần ở người GV giàu những ngôn ngữ phân tích, giải thích nhằm giúp
các em hiểu được nội dung tác phẩm, cái đẹp ẩn chứa trong những ca từ đó và kể cả
cách xử lí các tình huống sư phạm cũng sẽ rất tế nhị.
- Đạo đức nghề nghiệp là điều bắt buộc phải có ở một người GV đã được học ở
trường sư phạm. Trên thực tế quá trình dạy học, một cử chỉ, hành vi tuy rất nhỏ của GV
đối với HS đôi khi không chú ý nhưng nó lại có ảnh hưởng đến chất lượng của môn học.
Như vậy, GV cần nắm bắt sự phát triển tâm sinh lí và thể hiện sự quan tâm đến HS.
2.2. Các giải pháp chính
2.2.1. Đề xuất dạy học đồng dao vào chương trình chính khóa
2.2.1.1. Bổ sung các bài đồng dao
Việc đưa đồng dao vào chương trình đào tạo nhằm mục đích nâng cao chất
lượng đào tạo góp phần giáo dục, phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ.
Đồng dao và trò chơi đồng dao rất phong phú và đa dạng, nên chúng tôi sẽ
lựa chọn các bài hát đồng dao và trò chơi đồng dao có nội dung phù hợp với độ tuổi
học sinh tiểu học, phù hợp với chủ đề và mục tiêu giáo dục ở trường tiểu học, đó là
các chủ đề về bản thân, gia đình, thế giới động vật, thế giới thực vật, các hiện tượng
tự nhiên, quê hương, Đảng - Bác Hồ, tết, mùa xuân, trường mầm non. Vì vậy, muốn
xây dựng chương trình, bổ sung chương trình đào tạo phù hợp với các điều kiện dạy
và học của giáo sinh, đáp ứng được mục tiêu của chương trình đào tạo phải dựa trên
một số tiêu chí sau:
Tiêu chí thứ nhất: Lựa chọn nội dung dễ hát, dễ chơi:
Tiêu chí thứ hai: Lựa chọn đảm bảo tính hấp dẫn, hào hứng:
Tiêu chí thứ ba: Lựa chọn nội dung theo chủ đề giáo dục tại trường tiểu học:
Tiêu chí thứ tư: Lựa chọn những bài đồng dao, trò chơi đồng dao phát huy
tính sáng tạo, chủ động của học sinh tiểu học:
Căn cứ vào bốn tiêu chí trên, chúng tôi đề xuất đưa một số bài đồng dao vào
chương trình giảng dạy tại trường tiểu học Phú Lợi.
Bài được lựa chọn
Ở khối lớp 1, bài hát được lựa chọn đưa vào giảng thay thế ở tiết học thứ 24,
tuần 24 là bài: Bịt mắt bắt dê.
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Ở khối lớp 2, bài hát được lựa chọn đưa vào giảng thay thế ở tiết học thứ 11,
tuần 11 là bài: Bỏ khăn. Kế hoạch bài dạy.
Ở khối lớp 3, bài hát được lựa chọn đưa vào giảng thay thế ở tiết học thứ 12,
tuần 12 là bài: Chùm nụm chùm nẹo. Kế hoạch bài dạy.
Ở khối lớp 4, bài hát được lựa chọn đưa vào giảng thay thế ở tiết học thứ 8,
tuần thứ 8 là bài hát: Chọi trâu. Kế hoạch bài dạy.
Ở khối lớp 5, bài hát được lựa chọn đưa vào giảng thay thế ở tiết học thứ 12,
tuần thứ 12 là bài hát: Xỉa cá mè. Kế hoạch bài dạy.
2.2.1.2. Phương pháp dạy đồng dao
Phương pháp giảng dạy là cách thức truyền đạt và các hoạt động của GV giảng dạy
cho HS nắm được kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, phát triển năng lực nhận thức, hình thành
thế giới quan khoa học và phát triển nhân cách toàn diện.
Phương pháp giảng dạy có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chất lượng dạy học.
Trong phương pháp dạy học cần đảm bảo phát huy tính tích cực, tự giác, độc lập của
HS trong quá trình học tập, giảng dạy và học tập phải gắn liền với đời sống xã hội:
học đi đôi với hành.
Có nhiều phương pháp khác nhau có thể vận dụng trong quá trình dạy học.
Trong dạy học âm nhạc, có những phương pháp mang tính đặc thù riêng như: Phương
pháp trình bày tác phẩm, phương pháp thực hành - luyện tập, phương pháp cảm thụ
âm nhạc…
Âm nhạc nói chung và dân ca nói riêng là môn học nằm trong chương trình
giáo dục của nhà trường tiểu học, vì vậy cũng phải tuân theo những phương pháp
chung của quá trình dạy học, nhưng do tính đặc thù nên cũng có những điểm riêng
trong quá trình truyền dạy đồng dao. Sử dụng các phương pháp dạy học đồng dao
thích hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Như đã trình bày trong chương 1, qua tìm hiểu tình hình giảng dạy âm nhạc
ở trường tiểu học Phú Lợi cho thấy về phương pháp dạy học cũng còn những hạn chế,
bất cập. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thức rằng, phương pháp dạy học hát dân ca hiện
nay nên đổi mới để thích ứng với đặc thù của nó thì mới thu hút và tạo được chất
lượng học tập của học sinh trong nhà trường. Nếu có phương pháp tổ chức và giảng
dạy tốt, chắc chắn sẽ mang lại kết quả giúp cho học sinh rèn luyện tốt kỹ năng, có
những hiểu biết, thêm yêu mến những làn điệu dân ca Việt Nam nói chung và đồng
dao nói riêng. Vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu đề tài này, tôi đã vận dụng cơ sở lý
luận về phương pháp dạy học theo hướng tích cực để ứng dụng vào tiến trình dạy học
đồng dao trên cho học sinh.
Để phát huy tính tích cực trong học tập, đồng thời nâng hiệu quả tiếp thu của
học sinh khi dạy đồng dao, chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Giới thiệu bài hát
Bước 2: Trình bày mẫu.
Bước 3: Luyện thanh
Bước 4: Dạy đồng dao
Bước 5: Luyện tập, củng cố, kiểm tra.
2.2.2. Đưa các bài đồng dao vào tổ chức hoạt động ngoại khóa
2.2.2.1. Vị trí, vai trò của hoạt động ngoại khóa âm nhạc
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Hoạt động ngoại khóa (HĐNK) âm nhạc có một vị trí rất quan trọng trong
công tác giáo dục âm nhạc. Các HĐNK âm nhạc kết hợp cùng với các hoạt động dạy
học tạo thành một cấu trúc giáo dục âm nhạc nhà trường hoàn chỉnh, góp phần hoàn
thành mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục. HĐNK âm nhạc cùng với giảng dạy âm nhạc
chính khóa là một thể thống nhất của giáo dục âm nhạc, song song cùng tồn tại hỗ trợ
và bổ sung cho nhau một cách tốt.
HĐNK âm nhạc bổ sung kiến thức thực hành, lý thuyết cho giờ chính khóa,
nhưng nó cũng có những điểm riêng mà giáo dục âm nhạc chính khóa không có
được, hoạt động này cùng với giáo dục âm nhạc chính khóa, hình thành nên một thể
thống nhất của môn học âm nhạc trong trường học. Vì vậy, trong quá trình tổ chức,
hướng dẫn hoạt động ngoại khóa âm nhạc giáo viên cần nắm rõ được đặc điểm phát
triển sinh lý học sinh lứa tuổi, giới tính, sức khỏe, nhu cầu, sở thích âm nhạc...
Các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác hiệu quả. Một số nguyên tắc cơ
bản của HĐNK đó là: HĐNK âm nhạc mang tính giáo dục truyền thống đáp ứng nhu
cầu, sở thích của học sinh, mang tính chất tự nguyện, tự giác, có chương trình, kế
hoạch cụ thể, xã hội hóa hoạt động ngoại khóa âm nhạc, đảm bảo tính phổ thông, đại
chúng và đảm bảo theo đúng định hướng và mục tiêu trong giáo dục [38, tr.11].
Một trong những yếu tố quan trọng để người giáo viên thực hiện được nhiệm
vụ của mình là việc thực hiện chương trình với những biện pháp tích cực về chính
khóa – ngoại khóa. Trong chương trình mới, công tác ngoại khóa trở thành một phần
quan trọng, khắng khít với chính khóa. Công tác ngọai khóa, nhất là công tác ngoại
khóa về âm nhạc không hề mâu thuẫn với nội dung giáo dục và giáo dưỡng của nhà
trường hiện nay, mà trái lại cần bổ sung và nâng cao chất lượng của chính khóa lên
một bước mới.
HĐNK âm nhạc trong nhà trường, không chỉ gắn với nội dung chương trình
học tập mà nó còn cần thiết phải gắn bó với những hoạt động văn hóa xã hội quan
trọng, với phong trào quần chúng ngoài xã hội, tạo nên hiệu quả giáo dục toàn diện
và sâu sắc. Theo phương hướng gắn nhà trường với cuộc sống, có thể nói bất cứ hoạt
động nào của nhà trường cũng không thể tách rời ra khỏi đời sống xã hội. Trong
phương hướng này, nhà trường phải trở thành một trung tâm văn hóa và khoa học kỹ
thuật của địa phương nơi trường trú đóng. Chính điều này sẽ tạo nên mối liên hệ chặt
chẽ giữa nhà trường với đời sống bên ngoài, tạo điều kiện cho nhà trường đóng góp
phần thiết thực của mình vào sự nghiệp cách mạng trên mặt trận văn hóa tư tưởng
đối với thế hệ trẻ, vừa nâng cao được tác dụng to lớn của nhà trường với thanh thiếu
niên. Có điều kiện gắn bó với thực tế cuộc sống hơn đối với nhà trường, càng mở
rộng thì vốn sống của thầy và trò được nâng cao. Vốn sống càng nhiều thì việc cảm
thụ âm nhạc có điều kiện tốt để nảy nở cảm xúc tinh tế, sâu sắc không chỉ với học trò
mà còn cả với các thầy, cô giáo.
Mục đích của HĐNK âm nhạc là tạo ra các hoạt động trải nghiệm, thực hành,
rèn luyện hay củng cố mở rộng những hiểu biết về văn hóa âm nhạc cho học sinh.
Hoạt động ngoại khóa âm nhạc không chỉ là môi trường để các học sinh tiểu học thực
hành và vận dụng những hiểu biết và kỹ năng thực hành âm nhạc, mà còn là môi
trường tạo nên sự gắn bó đoàn kết, những cơ sở nền tảng của tình cảm cộng đồng xã
hội, lòng yêu quí và trân trọng các giá trị nghệ thuật của nhân loại và dân tộc. Đồng
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thời đây cũng là những môi trường để phát hiện ra năng khiếu và tài năng của các
em. Từ đó thầy, cô giáo phát huy những năng khiếu của các em để trở thành người
hữu ích cho xã hội.
Chính vì vậy hoạt động ngoại khóa âm nhạc cùng với những hoạt động tập
thể, cộng đồng khác sẽ có vai trò ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục và phát triển
toàn diện.
Qua quá trình công tác giảng dạy và tham gia các hoạt động phong trào âm nhạc
ở một số trường chúng tôi thấy rằng xây dựng chương trình âm nhạc ngoại khóa nhằm:
Thứ nhất, Phát triển nhu cầu yêu thích âm nhạc của học sinh, từ đó giúp các
em tích lũy thêm về kiến thức âm nhạc, các khả năng về hoạt động âm nhạc, phát
triển tư duy âm nhạc. Qua đó hiểu được tư tưởng, tình cảm thể hiện trong âm nhạc.
Thứ hai, Phát huy được khả năng âm nhạc của học sinh, qua đó đánh giá
được năng lực hoạt động âm nhạc của các em, đồng thời phát hiện ra những học sinh
có năng khiếu để có kế hoạch, biện pháp bồi dưỡng hạt nhân tiêu biểu, làm nòng cốt
trong phong trào văn nghệ của hoc sinh.
Thứ ba, Giáo dục đạo đức, thẩm mĩ, thị hiếu âm nhạc, óc sáng tạo âm nhạc
của học sinh.
Thứ tư, Ôn luyện củng cố những kiến thức âm nhạc đã được học trong
chương trình chính khóa.
Đối với các bài đồng dao, việc đưa vào dạy học trong các HĐNK âm nhạc kết
hợp với giảng dạy trong chương trình chính khóa sẽ tạo thành một thể thống nhất của
giáo dục âm nhạc, hỗ trợ và bổ sung cho nhau để giúp học sinh hứng thú, dễ tiếp thu
và nâng cao hiệu quả học tập.
2.2.2.2. Yêu cầu của việc tổ chức hoạt động ngoại khóa
Hoạt động ngoại khóa là hoạt động giảng dạy âm nhạc bổ sung kiến thức thực
hành, lý thuyết cho giờ chính khoá, nhưng nó cũng có những điểm riêng mà giáo dục
âm nhạc chính khoá không có được, hoạt động này cùng với giáo dục âm nhạc chính
khoá, hình thành nên một thể thống nhất của môn học âm nhạc.
HĐNK còn là môi trường giáo dục mang tính mở - linh hoạt như
một sân chơi để các em được giao lưu, chia sẻ, học tập, trải nghiệm và thể
hiện năng khiếu của bản thân cùng nhóm bạn trong tập thể.
Bài hát đồng dao là những câu hát dân gian truyền miệng, thường do trẻ em
hát lúc vui chơi, sinh hoạt. Nó thể hiện rõ nét tính chất nguyên hợp về chức năng, về
nghệ thuật của văn học dân gian. Lời ca gắn bó một cách hài hòa, chặt chẽ với âm
nhạc, với trò chơi, phù hợp với nhu cầu vui chơi, tâm sinh lý trẻ nhỏ. Muốn đưa các
bài hát đồng dao vào hoạt động ngoại khóa cần phải có sự phối hợp giữa giáo viên và
học sinh và phải đạt các tiêu chí: Phù hợp với nội dung, phù hợp với đối tượng, phù
hợp với cơ sở vật chất (CSVC) và phương tiện hiện có. Quan trọng nhất là cần đầu tư
một kịch bản sáng tạo, đa dạng, hấp dẫn.
Phù hợp với nội dung: Để sử dụng đồng dao vào HĐNK, nhà trường cần lập
kế hoạch HĐNK theo kỳ học, năm học. Cần chọn HS có năng khiếu, tích cực là HS
có giọng hát tốt và tai nghe tốt. Việc lựa chọn các tiết mục có một ý nghĩa quan trọng
cho sự thành công hoạt động. Vì vậy, các bài đồng dao được chọn trước hết phải có
giai điệu hay, đặc sắc, nội dung âm nhạc phải chặt chẽ, phù hợp với chủ đề và phải
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thể hiện được một chủ đề của HĐNK nhất định. Các bài hát đồng dao trong chương
trình phải đa dạng về thể loại, để tạo cho màu sắc của chương trình được phong phú.
Tính chất âm nhạc trong các bài đồng dao cũng phải sinh động, vui nhộn, sáng tạo,
sôi nổi, sẽ làm cho chương trình trở nên hấp dẫn, hài hoà.
Qua tìm hiểu nội dung, chương trình HĐNK của Trường Tiểu học Phú Lợi
cho thấy: trong những năm vừa qua HĐNK của trường đã đạt được một số ưu điểm
trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ cho HS. Hàng năm
Nhà trường đều xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động ngoại khóa để GV và
HS cùng tham gia, trong đó có đưa một số bài đồng dao vào HĐNK. Các bài đồng
dao được lựa chọn đưa vào HĐNK có nội dung đồng nhất với chủ đề.
Lựa chọn các bài đồng dao phù hợp với chủ đề chương trình như chương
trình Thi hội trăng rằm, Hoa phượng đỏ, Ngày thành lập Đoàn… Việc này quyết
định phần lớn sự thành công của tiết mục nói riêng và của hoạt động ngoại khóa nói
chung.
Phù hợp với đối tượng: Việc lựa chọn các bài đồng dao nhất thiết phải phù
hợp với khả năng âm nhạc của học sinh.
Phù hợp với cơ sở vật chất và phương tiện hiện có: Để sử dụng các bài đồng
dao vào HĐNK Trường Tiểu học Phú Lợi cần đảm bảo về CSVC như sân trường,
diện tích phòng tập, âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, diện tích lớp học, đồ dùng.
Chuẩn bị trang phục, đồng phục, đạo cụ trống, khăn… cho phù hợp với các
tiết mục.
Bố trí, sắp xếp đội hình biểu diễn cho thích hợp. Sự phối hợp giữa GV và HS
đạt các tiêu chí: Phù hợp với nội dung, phù hợp với đối tượng, phù hợp với CSVC và
phương tiện hiện có. Các tiết mục được sắp xếp phải có sự tương phản về thể loại,
tính chất âm nhạc và hình thức biểu diễn. Để có một chương trình biểu diễn hài hoà,
cần xen kẽ các tiết mục ít người và nhiều người biểu diễn.
Quan trọng nhất là cần đầu tư một kịch bản, đa dạng, hấp dẫn trong việc đưa
các bài hát đồng dao vào HĐNK được thực nghiệm tại Trường Tiểu học Phú Lợi.
Có thể khẳng định rằng, hoạt động ngoại khóa âm nhạc là hoạt động không thể
thiếu trong nhà trường, bởi đây chính là một môi trường học tập mở và mềm hóa các
nội dung bài học. Việc lồng ghép giữa truyền thụ kiến thức và kĩ năng trong các hoạt
động vui chơi và thực hành một cách khách quan khoa học và sáng tạo. Do đó, kiến
thức, kĩ năng mà học sinh trải nghiệm và nhận thức trong các hoạt động học - mà chơi
này sẽ được ghi nhớ sâu sắc và vận dụng ở những chừng mực, hoàn cảnh nhất định
trong cuộc sống hàng ngày. Việc sử dụng bài hát đồng dao vào HĐNK không chỉ giúp
HS làm quen và củng cố khả năng âm nhạc mà còn có ý nghĩa trong việc giáo dục thể
chất, giúp HS rèn luyện ngôn ngữ, các kĩ năng mềm và điều quan trọng đó là góp phần
bảo tồn, phát huy và trân trọng các giá trị văn hóa bản sắc dân tộc.
Hoạt động ngoại khóa kết hợp với bài hát đồng dao không chỉ mang lại cho
học sinh sự hứng thú và hưởng thụ những giá trị tinh thần, mà còn mang đến cho các
em những hành trang tri thức văn hóa cao đẹp biết bao đời ông cha ta đã hun đúc và
truyền lại cho con cháu. Đặc biệt hơn là khi được thiết kế thành những hoạt động vui
chơi - học tập, vui nhộn bổ ích phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi nên lại
càng thu hút các em tích cực tham gia. Mỗi khi tham gia vào hoạt động, các em
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không chỉ đơn thuần được trình diễn một cách tự tin các kĩ năng thực hành âm nhạc,
mà còn được trải nghiệm thu nhận “những kĩ năng mềm”, những nét đẹp trong giao
tiếp, chuẩn mực đạo đức, những ứng xử văn hóa rất cần thiết trong cuộc sống. Thông
qua việc thực hành kĩ năng chơi, những vai diễn chính là việc trẻ tiếp xúc làm quen
sớm với những tình huống, hoàn cảnh, môi trường của cuộc sống thật sau này chứ
không phải là những cảm xúc và kĩ năng thực hành âm nhạc. Chính vì vậy, bài hát
đồng dao trong HĐNK đã và sẽ mang lại hiệu quả giáo dục và ý nghĩa xã hội sâu sắc.
2.2.2.3. Tác dụng của việc đưa đồng dao vào tổ chức hoạt động ngoại khóa
Trong giáo dục ở bậc tiểu học, một trong những nguyên tắc giáo dục quan
trọng là nguyên tắc đảm bảo giáo dục trong tập thể. Người giáo viên tiểu học, nhất là
giáo viên dạy âm nhạc phải luôn chú ý đến vấn đề này. Tập thể là một cộng đồng
người được liên kết với nhau bằng mục đích chung, bằng những hoạt động cùng nhau
nhằm thực hiện mục đích, nhờ vậy vừa mang lại lợi ích chung, vừa mang lại những
lợi ích riêng trong sự thống nhất với nhau. Tập thể học sinh vừa là môi trường, vừa là
phương tiện để giáo dục học sinh, trong đó học sinh được hỗ trợ, giúp đỡ để hình
thành và phát triển các năng lực, hình thành những phẩm chất cần thiết của người
công dân mới. Để xây dựng một tập thể học sinh lành mạnh không bè phái, không đi
ngược lại lợi ích của từng cá nhân đòi hỏi người giáo viên phải có nhiều biện pháp
phù hợp.
Trong số rất nhiều các biện pháp đó thì việc tổ chức các hoạt động vui chơi
không những thu hút sự chú ý của các học sinh trong lớp mà còn góp phần tăng
cường tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể và nhiều lợi ích khác. Trong hoạt động vui
chơi của học sinh tiểu học, các trò chơi được tổ chức bài bản và hiệu quả hơn bởi
trong vui chơi, các em đã thể hiện rõ tính tự lực và chủ động. Các em tự chơi theo ý
thích của mình là chính, đồng thời ở độ tuổi này, bạn chơi trở thành nhu cầu thường
xuyên ở trẻ em.
Trò chơi dân gian cùng với hát đồng dao là một hoạt động vui chơi mang lại
nhiều lợi ích. Trò chơi dân gian kèm đồng dao bao giờ cũng có từ hai người chơi trở
lên vì vậy nó mang tính tập thể cao. Thể hiện sự đoàn kết, hợp tác khi chơi là mục
đích mà giáo viên hướng tới khi tổ chức các hoạt động này. Chính vì lẽ đó, nhiệm vụ
của người giáo viên là cần phải hướng các em vào hoạt động vui chơi lành mạnh và
bổ ích, kích thích tinh thần tập thể ở các em, điều mà thời nào cũng cần.
Ngoài ra, căn cứ vào lý thuyết về hoạt động trong tâm lý học: Cơ chế của
hoạt động bằng hoạt động và thông qua hoạt động con người cải tạo và biến đổi thế
giới. Trong hoạt động, con người vừa tạo ra sản phẩm về phía thế giới vừa tạo ra tâm
lý của mình hay nói khác đi tâm lý, ý thức, nhân cách được bộc lộ và hình thành
trong hoạt động. Trong quá trình sống, con người tham gia hoạt động và để lại dấu ấn
trong sản phẩm. Do đó, trong công tác nghiên cứu, giáo dục cần sử dụng phương
pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động. Khi tìm hiểu học sinh cần tìm hiểu qua hoạt
động và tổ chức hoạt động để. Căn cứ vào mục tiêu giáo dục tiểu học: “Giáo dục tiểu
học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn
và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh
tiếp tục học trung học cơ sở” (Khoản 1, điều 27, Luật giáo dục – 2005).
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Rõ ràng, đối với học sinh tiểu học việc dạy hát đồng dao qua các trò chơi dân
gian với những xúc cảm đặc biệt của nó mang lại cho thế giới trẻ thơ nhiều điều thú
vị và bổ ích, đồng thời thể hiện được nhu cầu giải trí, vui chơi, được chia sẻ niềm vui
chơi của các em với bạn bè, với những người xung quanh và cộng đồng, đưa các em
về với tuổi thơ đúng nghĩa của nó Tuổi thơ đầy sự hồn nhiên và trong sáng. Nó làm
cho thế giới xung quanh của các em đẹp hơn rộng mở hơn, tuổi thơ của các em sẽ trở
thành kỷ niệm quý báu theo suốt cuộc đời, dù đi đâu về đâu hình bóng cây đa, bến
nước, con đò với hình ảnh đàn em nhỏ nô đùa với các trò chơi dân gian không thể
phai mờ.
Không những thế, trò chơi dân gian nhằm làm giàu nguồn tình cảm phát triển
trí tuệ và ngôn ngữ cho các em. Chính vì vậy, việc đưa bài hát đồng dao vào các trò
chơi dân gian trong các hoạt động ngoại khóa rất cần thiết, được lựa chọn, giới thiệu,
tổ chức trong trường tiểu học. Đúng như các chuyên gia giáo dục đã khẳng định:
Cuộc sống của trẻ em không thể thiếu những trò chơi.
Trò chơi dân gian không đơn thuần là một trò chơi của trẻ con mà chứa đựng
cả nền văn hóa dân tộc Việt Nam độc đáo và giàu bản sắc. Trò chơi dân gian không
chỉ chắp cánh cho tâm hồn trẻ, giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo mà còn giúp trẻ
hiểu về bạn bè, tình yêu gia đình, quê hương đất nước. Ngày nay, các em đang sống
trong điều kiện nền kinh tế phát triển, chỉ làm quen với máy móc và không có một
khoảng thời gian chơi cũng là một thiệt thòi. Thiệt thòi hơn khi các em không được
làm quen và chơi những bài đồng dao, trò chơi dân gian của thiếu nhi ngày trước nó
đang ngày càng bị mai một và lãng quên, không chỉ ở các thành phố mà còn các
vùng quê. Vì thế giúp các em hiểu và quay về cội nguồn với các trò chơi dân gian là
một việc làm cần thiết.
2.2.2.4. Kế hoạch dạy đồng dao trong hoạt động ngoại khóa
Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch đã thống nhất với Ban giám hiệu và
giáo viên dạy âm nhạc của trường tiểu học Phú Lợi, chúng tôi qui định tổ chức trò
chơi vào tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Kế hoạch dạy đồng dao qua tổ chức các trò chơi:
Khi lập kế hoạch, Giáo viên cần sắp xếp trò chơi cho các em theo từng buổi
để ngoài việc vui chơi còn đảm bảo sức khỏe, đảm bảo điều kiện thời tiết không ảnh
hưởng đến quá trình học tập trong các giờ chính khóa của các em. Dựa vào lịch trò
chơi đã đề ra, giáo viên cho học sinh tìm hiểu lồng ghép vào tiết sinh hoạt cuối tuần
các trò chơi mà giáo viên đã chuẩn bị phổ biến và cho học sinh chơi vào tuần kế tiếp.
Trong quá trình xây dựng nội dung bài đồng dao sử dụng vào trò chơi ngoại
khóa. Giáo viên cần phải chú ý đến những yêu cầu sau:
Thứ nhất, Về mặt kiến thức cần phải giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của lời
ca, cao độ, nhịp độ các bài hát đồng dao. Các em biết hát và phân tích được đường
nét giai điệu của các bài hát đồng dao.
Thứ hai, phải hình thành kỹ năng cho học sinh biết chủ động vận dụng được
lời ca và tiếng hát đúng nhịp điệu của trò chơi. Thực hành được, thể hiện hát và vận
dụng các trò chơi. Muốn đạt được điều này giáo viên cần chuẩn bị: Giáo án, giáo
trình về đồng dao, nhạc cụ, trang phục sao cho phù hợp với bài đồng dao được học.
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Thứ ba, Phải đạt được mục tiêu nâng cao thái độ học đồng dao, điều đó đươc
thể hiện qua:HS yêu thích, hào hứng, tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Về nội dung bài dạy
Giáo viên cần xác định rõ vai trò, ý nghĩa của trò chơi đồng dao sử dụng vào
HĐNK. Phân biệt được các dạng trò chơi đồng dao được sử dụng vào HĐNK, chẳng
hạn như HS có thể vừa hát vừa diễn các nhân vật.
Giáo viên cũng phải hiểu rõ được rằng thông qua trò chơi đồng dao sẽ rèn
luyện được các thuộc tính của âm nhạc. Đạt được điều này là khi dạy từng bài đồng
dao cần dựa vào âm sắc, cao độ, tiết tấu, nhịp độ các trò chơi khác nhau. Giáo viên có
thể tổ chức các trò chơi như nghe tiếng hát tìm đồ vật, ai hát, có bao nhiêu bạn hát...
Như vậy, ngoài những ưu điểm trên trò chơi đồng dao còn rèn luyện trí nhớ
âm nhạc cho học sinh một cách hữu hiệu. giáo viên rèn cho các em bằng cách trẻ khi
nghe giáo viên đàn, học sinh có thể nhắc lại giai điệu và đoán được trò chơi đó.
Nhìn tổng quát, hệ thống Đồng dao Việt Nam phản ánh hiện thực thiên nhiên
và xã hội Việt Nam với nền kinh tế lâu đời mà tác giả là đại diện, người ca hát và
diễn xuất là tập thể trẻ em, với cảm nghĩ vô tư, hồn nhiên, giàu tưởng tượng, thông
minh, sáng tạo. Biết bao màu sắc tươi sáng của đất trời, cây cỏ hoa lá, đồng ruộng,
sông hồ, biết bao âm thanh vui tai của chim muông hòa lẫn với lời ru êm dịu, những
hoạt động sản xuất nông nghiệp, những thuần phong mỹ tục, những lễ hội tưng
bừng... qua cảm nhận ấu thơ, đã đi vào lời hát, trò chơi của các em như những dòng
suối mát lành, bắt nguồn từ truyền thống lao động, nhân đạo lâu đời của dân tộc, góp
phần hình thành nhân cách con người Việt Nam. Tuy có nhiều bộ phận cấu thành
nhưng rất thống nhất về nội dung, biểu hiện trên một số chủ đề như: chủ đề thiên
nhiên tươi đẹp, về sản xuất nông nghiệp gằn gũi với các em, về môi trường văn hóa
chơi mà học của các em.
Khi tổ chức trò chơi cần thực hiện các nguyên tắc:
Thứ nhất, học sinh hiểu rõ yêu cầu, nội dung và cách thức tổ chức trò chơi.
Yêu cầu đối với trò chơi có tác dụng định hướng đối với quá trình tổ chức, nhằm đáp
ứng yêu cầu giáo dục đạo đức tương ứng. Bên cạnh đó, Nội dung trò chơi giúp cho
học sinh biết cần làm gì và cách thức tổ chức trò chơi giúp cho học sinh cần phải làm
thế nào trong khi chơi. Từ đó học sinh sẽ thực hiện trò chơi được đúng hướng, với
nội dung đầy đủ, với cách thức hoạt động phù hợp. Vì vậy, trước khi chơi, cần giải
thích rõ ràng những yêu cầu cần đạt, nội dung và cách thức hoạt động cần thực hiện.
Bởi nếu không thì các em sẽ tiến hành chơi một cách tự phát, tùy tiện và không thu
được kết quả mong muốn.
Thứ hai: Bảo đảm phát huy tính tích cực, độc lập sáng tạo của học sinh trong
quá trình tổ chức chơi. Trong quá trình chơi các em không những là đối tượng của
hoạt động dạy cũng như là hoạt động giáo dục mà điều quan trọng hơn, các em là chủ
thể nhận thức. Vì vậy trong quá trình tổ chức trò chơi, chúng tôi thường quan tâm
đến các mức độ tham gia của học sinh từ thấp đến cao.
Bước 1: Giáo viên chọn, hướng dẫn và tổ chức trò chơi.
Bước 2: Giáo viên chọn và hướng dẫn trò chơi, còn học sinh tự tổ chức trò chơi.
Bước 3: Giáo viên chọn trò chơi, còn học sinh tự nghiên cứu và tự tổ chức trò chơi.
Bước 4: Học sinh tự chọn, tự hướng dẫn và tổ chức trò chơi.
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Thứ ba: Đảm bảo tổ chức trò chơi được tự nhiên, không gò ép.
Khi tổ chức các trò chơi chúng tôi thường giúp học sinh tham gia một cách
tự nhiên, không gò ép, các em được vui chơi thoải mái.
Thứ tư: Bảo đảm luân phiên các trò chơi một cách hợp lý.
Đối với học sinh tiểu học, khả năng chú ý có chủ định và hứng thú chưa thật
bền vững. Do đó chúng tôi không tổ chức một trò chơi quá dài mà căn cứ vào yêu
cầu giáo dục, căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của học sinh để lựa chọn trò chơi thích
hợp, để có thể luân phiên nhau, giúp học sinh chuyển hướng chú ý và hứng thú một
cách hợp lý.
Bảo đảm tổ chức trò chơi với tinh thần thi đua đồng đội, đoàn kết.
Trong khi tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi có tính chất đồng đội, chúng
tôi luôn quan tâm đến yếu tố thi đua có chuẩn và thang đánh giá thành tích của cá
nhân cũng như thành tích chung của đồng đội.
Nhờ thực hiện tốt các nguyên tắc trên nên các trò chơi đồng dao, luôn
kích thích được tính tích cực phấn đấu của học sinh vì thành tích bản thân, vì thành
tích đồng đội mà mình là thành viên. Qua đó, vun đắp cho các em ý thức đồng đội,
tình bạn thân ái.
- Phương pháp thực hiện
Thời gian tổ chức: Sáng thứ 7, tuần thứ 2 của tháng.
Trong quá trình tổ chức trò chơi cho học sinh giáo viên cần tiến hành theo
quy trình sau:
Chuẩn bị tổ chức trò chơi: Đây là bước quan trọng góp phần thành công cho
tiết học. Vì vậy giáo viên cần phải thiết kế giáo án thật chi tiết, nắm được tên trò
chơi. Sau khi chơi xong phải đạt được Mục đích giáo dục của trò chơi. Chẳng hạn
như Qua trò chơi cần đạt những yêu cầu giáo dục gì về tri thức, thái độ và hành vi.
Các phương tiện phục vụ cho việc tổ chức trò chơi (tùy thuộc vào trò chơi)
nêu lên những phương tiện vật chất. Giáo viên cũng cần chú ý chuẩn bị một vài phần
thưởng nhỏ để khích lệ sự hứng thú cho học sinh trong lúc tham gia.
Như vậy, muốn đạt được hiệu quả trong tiết học thì Nội dung trò chơi, các
hoạt động cách tiến hành chơi phải cụ thể. Sau khi cho học sinh chơi, giáo viên cũng
cần đánh giá kết quả trên tinh thần nêu gương, khích lệ là chính.
Ví dụ: hát đúng bài đồng dao, rõ ràng mạch lạc và thang đánh giá từ 1 điểm
đến 10 điểm. Nếu có chia lớp ra thành nhiều đội nhóm thì giáo viên cho điểm theo
đội, nhóm.
Tùy thuộc vào cách thức tổ chức một buổi ngoại khóa, giáo viên cần chuẩn bị
đầy đủ các phương tiện dạy học phù hợp để buổi học đạt hiệu quả và thêm sinh động.
Tổ chức trò chơi:
Bước 1: Nêu tên trò chơi và giải thích ngắn gọn về ý nghĩa trò chơi.
Bước 2: Nêu yêu cầu của trò chơi.
Bước 3: Phổ biến luật chơi.
Bước 4: Nêu rõ cách chơi, hiệu lệnh, phân việc, cách thức làm việc.
Bước 5: Công bố trọng tài (có thể là giáo viên cùng với học sinh
trong lớp).
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Bước 6: Tiến hành trò chơi: Hô hiệu lệnh dứt khoát cho các nhóm đồng loạt
tiến hành. Trọng tài chú ý quan sát, điều chỉnh, giúp đỡ các thành viên về cách chơi,
kịp thời uốn nắn những lệch lạc.
Thời gian tổ chức: Sáng thứ 7, tuần thứ 2 của tháng.
Bước 7: Kết thúc trò chơi: Trọng tài (GV) tập hợp học sinh để nhận xét,
đánh giá chung (cá nhân và nhóm hoặc tổ), cho học sinh tham gia đánh giá, sau đó
giáo viên hướng dẫn làm một số động tác thư giãn (nếu chơi trò vận động). Giáo viên
tuyên dương học sinh, đặc biệt là cá nhân (nhóm) có cố gắng.
Thông qua kế hoạch trên chúng tôi đã tổ chức thực nghiệm một số tiết cho
học sinh ở các khối (1, 2, 3, 4, 5) tại trường Tiểu học Phú Lợi, kết quả đạt được rất
khả thi.
2.3. Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm và kết quả thực nghiệm
2.3.1. Tổ chức thực nghiệm sư phạm
Để triển khai các giải pháp đưa đồng dao vào dạy học, chúng tôi đã tiến hành
thực nghiệm tại trường tiểu học Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương. Với
3 tiết có cấu trúc khác nhau. Thời lượng mỗi tiết học là 45 phút. Thời gian thực
nghiệm: Từ 24 tháng 2 năm 2016 đến 28 tháng 3 năm 2017.
2.3.1.1. Mục đíc yêu cầu
Mục đích: Việc tổ chức cho thực nghiệm các bài Đồng dao đề xuất vào
chương trình dạy học trong trường TH Phú Lợi nhằm:
Kiểm chứng tính khả thi của các kế hoạch dạy đồng dao tại trường, các bài
Đồng dao đề xuất đưa vào chương trình, để từ đó điều chỉnh rút kinh nghiệm và điều
chỉnh trong thực tiễn.
Yêu cầu: Khi tiến hành thực nghiệm, chọn ngẫu nhiên các lớp học sinh đại trà
vào trong các câu lạc bộ. Các thực nghiệm tiến hành trong điều kiện bình thường ở
nhà trường.
Căn cứ vào thực tế của nhà trường, việc ứng dụng thực hành với đối tượng
thực nghiệm sư phạm như sau:
- Đối với chương trình dạy đồng dao trong chương trình chính khóa môn Âm
nhạc tại trường TH Phú Lợi là HS lớp 1A, 2A, 3A, 4A, 5A và với các lớp thực
nghiệm và lớp đối chứng cụ thể như sau:
Bảng 2.2: Bảng đối chứng thực nghiệm sƣ phạm chính khóa
Lớp thực nghiệm
Lớp đối chứng
Khối lớp
Lớp
Học sinh
Lớp
Học sinh
1
1A
40
1B
40
2
2A
40
2B
40
3
3A
40
3B
40
4
4A
40
4B
40
5
5A
40
5B
40
- Đối với chương trình dạy đồng dao trong HĐNK tại trường TH Phú Lợi là HS
lớp 1B, 2B, 3B, 4B, 5B và với các lớp thực nghiệm và lớp đối chứng cụ thể như sau:
Bảng 2.3: Bảng đối chứng thực nghiệm sƣ phạm ngoại khóa
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Khối lớp

Lớp thực nghiệm

Lớp đối chứng

Lớp

Học sinh

Lớp

Học sinh

1

1B

40

1C

38

2

2B

40

2C

38

3

3B

40

3C

38

4

4B

40

4C

38

5

5B

40

5C

38

Sau khi tổ chức kết thúc cả hai nhóm HS lớp TN và ĐC sẽ tham gia làm bài
trắc nghiệm với những hứng thú học tập và tham gia HĐNK, tính tích cực khi tham
gia trò chơi ngoại khóa.
2.3.1.2. Triển khai thực nghiệm
Để thực hiện thực nghiệm sư phạm, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch giảng
dạy trong chương trình chính khóa môn Âm nhạc.
Các bài dạy được tiến hành song song giữa các lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.
Ở các lớp thực nghiệm, tiến hành tổ chức dạy đồng dao theo chương trình
hoạt động đã được sắp xếp. Ở các lớp đối chứng, tiến hành theo hình thức cũ. Đối
với các lớp do GV cộng tác tổ chức, phải có sự tham gia dự giờ của tác giả đề tài.
Tổ chức kiểm tra ở các lớp thực nghiệm và đối chứng cùng một bài trắc
nghiệm, trong cùng một khoảng thời gian.
2.3.1.3. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
Để đánh giá kết quả thực nghiệm, chúng tôi sử dụng hai phương pháp:
Phương pháp phân tích định tính: dựa trên việc quan sát, ghi chép mức độ thực hiện
của học sinh tham gia trong các bài dạy đồng dao; Phương pháp phân tích định
lượng: dựa trên kết quả số liệu và tỉ lệ % các mức độ thực hiện của học sinh.
Các hình thức tổ chức dạy đồng dao trong chương trình thực nghiệm có hiệu
quả, các PPDH áp dụng vào môn Âm nhạc là hoàn toàn hợp lí, đã giúp cho HS rất
hứng thú trong học tập qua sự đa dạng trong việc đặt câu hỏi đã kích thích tính tích
cực tìm tòi, thúc đẩy HS tham gia tích cực trong nhóm. Lồng ghép nội dung lí thuyết
vào thực hành giúp HS dễ hiểu bài mang tính ứng dụng thực tiễn cao.
14 GV (tỉ lệ 100%) cho rằng: Việc tổ chức, quản lí lớp học và các hình thức
kiểm tra đánh giá diễn ra trong tiết thực nghiệm rất khoa học và hiệu quả cao, các
GV tỏ ra rất hài lòng với những đổi mới này.
2.3.2. Kết quả thực nghiệm
Đồng dao không thể thiếu được đối với trẻ em nói chung và học sinh tiểu học
nói riêng, nó có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của trẻ. Đồng dao vừa
phát triển nhu cầu vui chơi vừa góp phần nâng cao nhận thức, giúp học sinh tiểu học
trở thành những người lao động giỏi trong tương lai. Đưa Đồng dao vào các hoạt
động một cách phù hợp để phát triển ở học sinh tiểu học tinh thần tập thể, biết
nhường nhịn bạn bè, biết giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của mình với bạn khác.
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Qua thời gian thực hiện đề tài, đưa Đồng dao vào các hoạt động ở trường tiểu học
Phú Lợi, chúng tôi đã sử dụng các biện pháp nói trên cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn
lên của tập thể giáo viên âm nhạc và học sinh của nhà trường, sự quan tâm giúp đỡ của
chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo trường nên chúng tôi đã đạt
được những kết quả sau:
* Đối với các bài đồng dao đề xuất bổ sung vào chương trình dạy chính khóa
Đối với môn Âm nhạc, kết quả học tập của các em là qua rèn luyện
và thực hành. Vì vậy, việc tổ chức thi, kiểm tra, đánh gia kết quả ở bộ môn này được
xem như là việc để kiểm tra truyền thụ kiến thức của giáo viên đạt đến mức độ nào?
cũng như khả năng tiếp nhận kiến thức của học sinh đạt đến đâu?
Qua thực tiễn triển khai tại trường TH Phú Lợi, cũng như bộ môn khác, bộ
môn Âm nhạc được tổ chức thi, kiểm tra đúng chu kỳ.
Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ học sinh có hứng thú với các bài đồng dao
đạt tỷ lệ rất cao và các em cũng cho thấy khả năng cảm thụ các bài đồng dao rất tốt.
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ chú ý của trẻ với các bài đồng dao từ lớp 1
đến lớp 5 có từ 95.5% đến 97.5%, thể hiện sự chú ý lắng nghe bài hát đồng dao. Với
mức độ hứng thú, số HS có mức độ hứng thú chiếm 92.5% đến 97.5%, điều đó cho
thấy khi áp dụng bài đồng dao vào chương trình dạy học làm cho HS lôi cuốn, tạo
hứng thú, tích cực khi tham gia.
Về kết quả học tập, kết quả khảo sát kết quả học tập của học sinh lớp thực
nghiệm so với học sinh lớp đối chứng cho thấy sự khác biệt rất lớn. Ở các lớp thực
nghiệm kết quả học sinh đạt khá, giỏi cao hơn nhiều so với lớp đối chứng.
Để thấy rõ hơn tính khả thi và vai trò của việc sử dụng Đồng dao vào chương
trình dạy môn Âm nhạc, chúng tôi đã khảo sát cán bộ và giáo viên nhà trường. Kết
quả cho thấy cán bộ và giáo viên trong nhà trường đánh giá về tính khả thi việc sử
dụng Đồng dao vào chương trình dạy môn Âm nhạc Trường TH Phú Lợi, thành phố
Thủ Dầu Một, Bình Dương cho thấy: đa số cán bộ, giáo viên đánh giá việc lập kế
hoạch, nội dung các bài Đồng dao và hình thức cũng như tổ chức thực hiện đưa đồng
dao vào chương trình dạy môn Âm nhạc được đánh giá có tính khả thi cao.
* Đối với các bài đồng dao đề xuất bổ sung vào chương trình HĐNK
Qua quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực nghiệm của đề tài
đã thực hiện đúng qui trình khoa học đề ra. Việc tiến hành kế hoạch dạy học
ở nhóm thực nghiệm và đối chứng triển khai một cách độc lập khách quan trong môi
trường và điều kiện như nhau.
Tổng hợp kết quả thực nghiệm cho thấy:
Kết quả và số liệu trong bảng tổng hợp cũng phản ánh khách quan kết quả
thực nghiệm.
Cụ thể: ở cả 04 mức độ, tỉ lệ HS thực hành kĩ năng âm nhạc ở nhóm thực
nghiệm đều cao hơn nhóm đối chứng.
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ chú ý của trẻ với lớp thực nghiệm so sánh
trên 40 HS thi có từ 92,5.0% trở lên HS lớp 1B, 2B, 3B, 4B và 5B thể hiện sự chú ý
lắng nghe học hát, tham gia trò chơi nhiệt tình, tích cực. Với mức độ hứng thú, số HS
có mức độ hứng thú chiếm 92.5% đến 97.5%, điều đó cho thấy khi áp dụng bài đồng
dao vào HĐNK làm cho HS lôi cuốn, tạo hứng thú, sôi nổi khi tham gia.
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Kết quả khảo sát về khả năng ghi nhớ các bài hát đồng dao cho thấy, khả năng ghi
nhớ của HS khá cao. Cả 5 lớp HS đều đạt tỷ lệ 100% HS nhớ được lời bài đồng dao và
thuộc cách chơi. Điều này cho thấy các bài đồngg dao được đưa vào HĐNK dễ nhớ, dễ
thuộc, phù hợp với tâm sinh lý của HS. Về khả năng bắt nhịp điệu tỷ lệ HS nhớ được,
hoạt động theo nhịp điệu thấp hơn là số HS nhớ và thuộc lời ca, điều này thể hiện tỷ lệ từ
85% đến 95%. Về sự biểu cảm, bộc lộ cảm xúc của HS rất rõ nét, khi sử dụng bài đồng
dao vào HĐNK trẻ hăng say, thích hát, thích chơi, đồng thời bộc lộ cảm xúc vui vẻ, hào
hứng, số lượng HS bộc lộ biểu cảm, cảm xúc đuợc thể hiện từ 87,5% đến 97.5%.
* Đối học sinh: 100% học sinh biết đọc bài đồng dao chơi các trò chơi dân
gian một cách hứng thú; 100% học sinh được tham gia đọc đồng dao - trò chơi dân
gian trong các hoạt động; 100% học sinh có đầy đủ đồ dùng đồ chơi, trang phục đạo
cụ khi tham gia trò chơi.
* Đối với giáo viên: 100% giáo viên biết tổ chức đồng dao trò chơi dân gian
cho học sinh một cách phù hợp, linh hoạt sáng tạo, 80% giáo viên có kỹ năng, kỹ xảo
trong tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh; 100% lớp đều có giá trưng bày đồ dùng
đồ chơi dân gian và góc tuyên truyền.
Qua bảng đánh giá cán bộ, giáo viên trong nhà trường về tính khả thi về việc
sử dụng đồng dao vào chương trình HĐNK Trường TH Phú Lợi, Tp Thủ Dầu Một,
Bình Dương cho thấy: đa số cán bộ, giáo viên đánh giá việc lập kế hoạch, nội dung
các bài đồng dao và hình thức cũng như tổ chức thực hiện đưa đồng dao vào HĐNK
âm nhạc được đánh giá có tính khả thi cao.
Qua thực tiễn triển khai đề tài, chúng tôi nhận thấy đặc điểm tâm sinh lí của
học sinh tiểu học là ham thích sự vui nhộn, thích khám phá những điều mới lạ, đặc
biệt là các trò chơi. Các em muốn hòa mình vào các trò chơi tìm sự thoải mái thư
giãn sau tiết học căng thẳng. Nhưng cũng mau nhàm chán nếu các trò chơi đơn điệu,
không hấp dẫn lôi cuốn.
Trong thực tế từ nhiều năm qua, giờ giải lao học sinh chỉ hay chơi tự do như
chạy nhảy đuổi nhau, có khi lại nghịch đất, hoặc chơi trò chơi thường khô khan, gò ép,
lặp đi lặp lại nhiều lần không theo chủ đề nên dễ gây nhàm chán. Do đó người tổ chức
(GV) dạy đồng dao tại trường Tiểu học phải thường xuyên thay đổi các trò chơi. Trong
xây dựng kế hoạch dạy đồng dao tại trường Tiểu học phải chú ý tới đặc điểm này để các
trò chơi cụ thể từng tháng, từng tuần không trùng lặp và tạo hứng thú cho học sinh.
Tiểu kết
Qua nghiên cứu, chúng tôi đề xuất cơ sở và các giải pháp đưa bài hát Đồng
dao vào giảng dạy tại Trường TH Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Cơ sở đề xuất giải pháp đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, phương
pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc chính khóa và ngoại khóa
trong các Trường Tiểu học nói chung và Trường TH Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một,
Bình Dương nói riêng, để đảm bảo phù hợp vói đặc điểm nhận thức và thực hành âm
nhạc của các khối học sinh bậc Tiểu học, cùng những điều kiện cơ bản cho việc thực
thi các giải pháp.
Đề tài cũng đã tiến hành thực nghiệm kiểm chứng hiệu quả và tính khả thi
của các bài đồng dao đề xuất kế hoạch và triền khai các bước đảm bảo qui trinh và
tính khách quan, đồng thời tôn trọng những đặc điểm của chương trình giảng dạy,
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các hoạt động cùng những điều kiện thực tế về đội ngũ giáo viên, về cơ sở vật chất
và các điều kiện về trang thiết bị thiết yếu để tổ chức được các hoạt động dạy học.
Qua số liệu ở các bảng tổng hợp và kết hợp với quan sát trong quá trình nghiên cứu
đã cho thấy: việc khai thác một cách linh hoạt và sáng tạo các bài đồng dao trong dạy
học ở trường TH Phú Lợi đã tạo nên hiệu quả khách quan góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục của nhà trường. Tuy nhiên, đây cũng là những kết quả nghiên cứu
ban đầu cũng cần được tiếp tục kiểm chứng để rút kinh nghiệm trong thực tiễn.
KẾT LUẬN
Đồng dao là một trong những di sản tinh thần qúy báu của dân tộc Việt Nam.
Đồng dao giúp học sinh có điều kiện tiếp cận và hiểu sâu sắc hơn về truyền thống
văn hóa Việt Nam, xuôi về với cội nguồn dân tộc. Đó chính là những chiếc nôi xinh,
ấm áp nghĩa tình, nồng nàn tiếng mẹ ru sưởi ấm tâm hồn các em. Không ai trong mỗi
chúng ta thuở nhỏ lại không thuộc một vài bài đồng dao và không thông thạo một số
trò chơi dân gian gắn với những bài đồng dao. Chính vì thế mà việc học đồng dao có
một ý nghĩa thiết thực hết sức to lớn.
Thực tế giảng dạy bài hát đồng dao trong trường tiểu học Phú Lợi hiện nay cũng
cho thấy, vai trò và vị trí của những bài đồng dao còn ở vị trí khiêm tốn, việc truyền dạy
xuất phát từ yếu tố khách quan và chủ quan cũng không tránh khỏi những hạn chế bất cập
nhất định. Hơn nữa khi mà đất nước chúng ta bước vào kì nguyên hội nhập và toàn cầu
hóa, đời sống kinh tế ngày càng phát triển, sự xuất hiện của công nghệ giải trí đã thu hút
số lượng đông đảo khán giả trong đó có cả HS tiểu học đã không ít người phụ thuộc hay
có thể nói là nghiện công nghệ và các trò giải trí hiện đại trong một góc - thế giới riêng
của mình. Đó chính là hồi chuông cảnh báo vấn đề phải tăng cường việc giáo dục, bồi bổ
đời sống tinh thần, cốt cách cho trẻ ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường nhất là HS tiểu
học và chính những làn điệu dân ca mượt mà, thiết tha, những khúc hát đồng dao vui tươi
hồn nhiên, những tiếng hát ru thấm đẫm tình người sẽ là những hành trang qúi báu trong
đời sống tâm hồn của các em chứ không phải việc nghe một cách thụ động và khô cứng
qua các phương tiện và kĩ thuật công nghệ.
Hơn nữa, trong thực tế việc chuyển tải các bài đồng dao qua các trò chơi dân gian
cho học sinh tiểu học còn gặp nhiều bất cập do những khó khăn như: không gian, thời
gian chơi, cách thức tổ chức trò chơi, chơi như thế nào để vừa vui tươi, lành mạnh vừa
đảm bảo an toàn cho học sinh. Trong khi học sinh hiện nay, chưa có điều kiện tiếp cận với
các trò chơi dân gian và bản thân nhiều giáo viên cũng còn bỡ ngỡ trước các trò chơi dân
gian. Để tổ chức được các trò chơi dân gian có hiệu quả, lôi cuốn có tính giáo dục cao…
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, chúng tôi mạnh dạn đề xuất các
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đồng dao tại trường Tiểu học Phú lợi.
Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả rất tích cực, cả giáo viên và học sinh đều
hứng thú với các bài đồng dao và trò chơi dân gian được đề xuất đưa vào dạy học.

