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MỞ ĐẦU 

1. Lý  do chọn đề tài 

Khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao đã 

đặt ra những yêu cầu to lớn về chất lượng cuộc sống, nguồn nhân lực và con 

người. Văn hóa giáo dục đóng vai trò là mục tiêu và động lực then chốt để 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Do vậy, định hướng của ngành 

giáo dục, đào tạo hiện nay là không chỉ dừng lại ở việc giáo dục những kiến 

thức văn hóa mà còn hướng tới việc phát triển con người một cách toàn diện 

trong các phương diện                   ”. Để đạt được mục đích đó, nền giáo 

dục nước ta đòi hỏi học sinh, nhất là học sinh ph  thông phải được giáo dục 

đầy đủ về mọi lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nghệ thuật, 

trong đó có Âm nhạc. 

Giáo dục ở bậc THCS có vai trò quan trọng là tạo nên những nền tảng, 

cho sự hình thành và phát triển toàn diện con người và nhân cách cho học 

sinh. Đồng thời, giáo dục cũng cung cấp và rèn luyện cho thế hệ trẻ những 

hành trang như kiến thức, kỹ năng và những giá trị căn bản cốt lõi, tinh hoa 

văn hóa nhân loại và văn hóa dân tộc. Đó là những phẩm chất căn bản của 

những công dân trong thời kì hội nhập. 

Nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng có một ý nghĩa vô cùng 

quan trọng và không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người. Đối với 

các thế hệ học sinh, âm nhạc giúp cho các em cảm nhận được vẻ đẹp, lòng 

nhân ái, sự khoan dung và trắc ẩn của thế giới âm thanh. Trong các trường 

THCS, học sinh được cung cấp các kiến thức âm nhạc ph  thông, được biết 

đến một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam và thế giới, 

được trang bị những hiểu biết sơ lược về dân ca Việt Nam, về sinh hoạt âm 

nhạc  dân gian ở một số vùng miền tiêu biểu. Bên cạnh đó, các em còn được 

giới thiệu và làm quen với một số nhạc cụ tiêu biểu của các dân tộc Việt Nam 

và các nhạc cụ phương Tây. 
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 Trong thực tế, môn giáo dục âm nhạc đã được triển khai từ bậc học 

đầu tiên trong hệ thống giáo dục là bậc học Mầm non và kế tiếp ở các bậc 

Tiểu học và THCS. Chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo là trong những 

năm sắp tới sẽ triển khai dạy học âm nhạc ở bậc Trung học ph  thông, điều 

này đã cho thấy vai trò, ý nghĩa quan trọng của môn âm nhạc và các hoạt 

động giáo dục âm nhạc trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong cộng đồng 

xã hội. 

Đối với các trường THCS, hoạt động giáo dục âm nhạc mang lại những 

hiệu quả nhất định trong sự phát triển về sự hiểu biết và cảm nhận cái đẹp của 

âm nhạc, tăng cường giáo dục nhân cách cho học sinh.  Việc dạy học âm nhạc 

ở các trường THCS   chủ yếu dựa trên các giờ học âm nhạc, một số tiết tăng 

cường và các hoạt động ngoại khóa (với số lần không nhiều) trong một năm 

học. Chất lượng và hiệu quả của các hoạt động ngoại khóa phụ thuộc vào 

những điều kiện về sự quan tâm, đầu tư của cấp quản lý về cơ sở vật chất, 

những điều kiện về phương tiện thiết bị, trình độ và kỹ năng thực hành âm 

nhạc, kỹ năng t  chức sự kiện của đội ngũ giáo viên tại các nhà trường. Tuy 

nhiên, bên cạnh những hiệu quả mà chương trình giảng dạy âm nhạc trong các 

trường THCS đã đạt được, còn một số vấn đề bất cập như chương trình giảng 

dạy chính khóa vẫn còn khô khan, thiếu sự linh hoạt mềm dẻo. Nếu người 

giáo viên có sự sáng tạo linh hoạt trong các giờ dạy sẽ giúp cho học sinh 

không nhàm chán, mệt mỏi và hứng thú đối với môn học. 

Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu thực tế và 

nghiên cứu về việc dạy học âm nhạc tại một số trường THCS huyện Mỹ Hào - 

tỉnh Hưng Yên.  ua đó, chúng tôi nhận thấy r ng ngoài việc đảm bảo tốt nội 

dung chương trình giáo dục âm nhạc do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, các 

trường đã có những quan tâm nhất định đến phong trào văn hóa văn nghệ. 

Tuy nhiên, trên thực tế còn chưa có khung chương trình hoạt động ngoại khóa  
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hoặc chưa t  chức một cách quy mô bài bản và chủ yếu vẫn phụ thuộc vào 

tâm huyết và sự sáng tạo của từng giáo viên. Vì vậy, việc xây dựng chương 

trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa tại một số trường THCS của Huyện Mỹ 

Hào - Tỉnh Hưng Yên là điều rất cần thiết hiệ n nay.  

Từ việc tìm hiểu về chương trình và hoạt động ngoại khóa bộ môn âm 

nhạc của nhà trường, chúng tôi mong muốn xây dựng nên chương trình hoạt 

động nh m phát triển khả năng thực hành âm nhạc dựa trên nhu cầu và sự hiểu 

biết của học sinh. Làm được như vậy sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động ngoại khóa âm nhạc, phát triển toàn diện các mặt hoạt động cho học 

sinh trong các trường THCS. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tôi đã lựa 

chọn đề tài luận văn: “Xây dựng chương trình hoạt động âm nhạc ngoại 

khóa tại một số trường THCS Huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên”. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

 - Nguyễn Thị Thanh Hương: Bài  á  và  ổ       oạ   ộng â  n ạ    o   ẻ 

Mẫu giáo 5 - 6  uổi  ại   ường   ự   àn   ầ  non (Đại  ọ  Hải P òng). 

Luận văn tốt nghiệp Cao học Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc, 

2012 - 2014, Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương. Luận văn đã đi sâu 

phân tích về sự cần thiết của ngoại khóa âm nhạc và vai trò của bài hát trong 

hoạt động âm nhạc của trẻ Mẫu giáo. 

 - Tạ Thị Lan Phương: Dàn dựng   ương   ìn  ng ệ   uậ   ổng  ợp   o 

 ọ  sin  k ối  á    ường THCS  uyện Quố  Oai  Luận văn tốt nghiệp Cao 

học Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc, 2012 - 2014, Đại Học Sư 

Phạm Nghệ Thuật Trung Ương. Tác giả luận văn cho r ng việc dàn dựng 

chương trình nghệ thuật t ng hợp là những hoạt động ngoại khóa âm nhạc b  

ích cho học sinh khối các trường THCS huyện  uốc Oai. 

 - Nguyễn Thị Lệ Huyền: Giáo dụ  â  n ạ    o  ọ  sin   ại   ường  i u 

 ọ  Lê Văn Tá  quận Hai Bà T ưng  p ường Bá   K oa  Hà Nội, Luận văn 
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tốt nghiệp Cao học Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc, 2012 - 2014, 

Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương. Tác giả luận văn đã nhấn mạnh 

r ng giáo dục âm nhạc giữ một vị trí quan trọng trong giáo dục thẩm mỹ và 

giáo dục nhân cách sống cho học sinh tại các trường tiểu học.  

 - Hoàng Long (8/2010): Xây dựng  âu lạ  bộ â  n ạ  ở   ường THCS  

 ộ   ô  ìn  giáo dụ   ó   n  k ả   i - Tham luận tại hội nghị về xây dựng 

CLB âm nhạc tại các trường THCS. Tác giả đã cho r ng việc t  chức các hoạt 

động ngoại khóa âm nhạc nói chung và CLB âm nhạc nói riêng ở các trường 

ph  thông nh m mục đích để h  trợ, b  sung cho việc giáo dục âm nhạc nói 

chung, tạo thêm môi trường cho các em hoạt động với một sân chơi âm nhạc 

đa dạng...  

-  ThS. Tạ Hoàng Mai Anh (2017): Hoạ   ộng ngoại k óa nâng  ao   uyên 

 ôn   o sin  viên ngàn  sư p ạ  â  n ạ  - Khoa Nghệ thuật, Trường ĐHSP 

Hà Nội. Tác giả cho r ng Hoạt động ngoại khóa trong đào tạo cử nhân ngành 

Sư phạm Âm nhạc có một vị trí quan trọng trong việc nâng cao, mở rộng kiến 

thức chuyên ngành, phát triển kĩ năng, nghiệp vụ thông qua trải nghiệm thực 

tế. Bài viết đề xuất một số giải pháp hoạt động ngoại khóa nh m góp phần 

nâng cao chuyên môn cho sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc, chủ yếu trên ba 

khía cạnh: kỹ năng biểu diễn, kiến thức âm nhạc học và nghiệp vụ sư phạm. 

Những giải pháp này dựa trên cơ sở nhu cầu thực tế của sinh viên trong học 

tập nh m đáp ứng yêu cầu của công việc trong xã hội hiện đại. 

 - Vũ Thị Kim Dung (2017): Một số kỹ năng t  chức hoạt động ngoại 

khóa âm nhạc trong trường ph  thông cho sinh viên Trường CĐSP Hòa Bình 

- Khoa Bồi dư ng & Liên kết đào tạo. Theo tác giả, hoạt động ngoại khóa âm 

nhạc luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các hoạt động giáo dục ở trường 

ph  thông. Chị đưa ra những đánh giá chủ quan về ưu điểm và hạn chế còn 

tồn tại.  ua đó xây dựng những biện pháp hướng dẫn nh m nâng cao hiệu quả 

t  chức ngoại khóa âm nhạc trong trường ph  thông.  
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Các công trình nói trên cũng đã có những nghiên cứu sâu về mục đích 

và vai trò của các hoạt động ngoại khóa nói chung và cho các học sinh THCS 

nói riêng. Tuy nhiên, các công trình không đề cập tới việc Xây dựng   ương 

  ìn   oạ   ộng â  n ạ  ngoại k óa  ại  ộ  số   ường THCS Huyện M  Hào 

- Tỉn  Hưng Yên. Chính vì vậy, tôi cho r ng nội dung đề tài nghiên cứu của 

bản thân không trùng hợp với các nghiên cứu trước đây.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Tìm hiểu vai trò, ý nghĩa của giáo dục âm nhạc, thực trạng việc triển 

khai dạy học âm nhạc ngoại khóa tại một số trường THCS huyện Mỹ Hào - 

tỉnh Hưng Yên. Từ đó đề xuất việc xây dựng nội dung chương trình hoạt động 

âm nhạc ngoại khóa, góp phần đáp ứng yêu cầu đ i mới giáo dục ở bậc THCS 

và những yêu cầu của xã hội hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

  Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về vai trò, ý nghĩa của hoạt động 

giáo dục âm nhạc nói chung và HĐNK nói riêng đối với sự phát triển toàn 

diện của học sinh bậc THCS. Tìm hiểu về việc triển khai thực hiện nội dung 

chương trình dạy học âm nhạc và các chương trình dạy học âm nhạc ngoại 

khóa cho học sinh trường THCS. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

  Chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa tại trường Xuân Dục - 

trường Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Học sinh các khối 6,7,8,9 của hai trường THCS Xuân Dục và Hòa 

Phong. 

 - Phương pháp xây dựng và t  chức chương trình âm nhạc ngoại khóa 

cho học sinh.  
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5. Phương pháp nghiên cứu 

  - Các phương pháp lý thuyết nh m soi sáng những vấn đề về lý luận. 

  - Các phương pháp thực hành, luyện tập nh m đưa HĐNK vào trường 

THCS Xuân Dục và Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên. 

  - Các phương pháp trình diễn, trò chơi nh m làm phong phú thêm các 

HĐNK. 

6. Những đóng góp của Luận Văn 

  Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng nh m chỉ ra những vấn đề tồn tại 

trong công tác dạy học âm nhạc và triển khai các hoạt động âm nhạc ngoại 

khóa tại trường THCS. Luận văn góp phần làm cơ sở xây dựng nội 

dung,chương trình và các giải pháp nh m góp phần nâng cao chất lượng, hiệu 

quả giáo dục của các hoạt động ngoại khóa âm nhạc trong trường THCS hiện 

nay. 

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tại liệu tham khảo và Phụ lục, Luận văn 

gồm 2 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Chương 2: Thử nghiệm nội dung chương trình hoạt động âm nhạc 

ngoại khóa tại một số trường THCS của Huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên. 



7 

Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Âm nhạc và vai trò của Giáo dục Âm nhạc 

1.1.1. Một vài đặc trưng cơ bản của Âm nhạc 

Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt những hình 

tượng nghệ thuật, những xúc cảm của con người. Các thành tố chính của âm nhạc 

bao gồm cao độ, nhịp điệu, tốc độ, âm điệu, và những nội dung khác của thế giới  

âm thanh như âm sắc và cấu trúc bản nhạc. Với các phương tiện diễn tả đó, âm 

nhạc có sức mạnh vô cùng to lớn trong việc thể hiện một cách tinh tế và lắng đọng 

thế giới nội tâm của con người. Âm nhạc cũng đã trực tiếp tác động vào lĩnh vực 

tình cảm của con người trong những trạng thái vui, buồn, phấn khởi giận dữ, đau 

thương... khác nhau.  

 Âm nhạc ngày nay còn là một ngôn ngữ giao tiếp giữa các dân tộc, là 

phương tiện tăng cường sự hiểu biết và đồng cảm với nhau giữa con người với 

con người kể cả trong âm nhạc có lời và không lời. Trong âm nhạc có lời, chúng 

ta có thể thấy sự phong phú và đa dạng của các thể loại khác nhau, từ ca khúc, tốp 

ca, hợp xướng tới các bản Thanh xướng kịch và Nhạc kịch... Những đặc điểm của 

loại nhạc có lời này là sự gắn kết chặt chẽ giữa lời (ca từ) và nhạc trong một mối 

tương tác chặt chẽ để thể hiện hình tượng âm nhạc và các tư duy triết lý xã hội của 

tác giả. Trong các thể loại nhạc khí, chúng ta phải kể tới các hình thức độc tấu, hòa 

tấu thính phòng và dàn nhạc giao hưởng...  

Tại Việt Nam, việc bảo tồn và phát huy vốn âm nhạc dân gian truyền thống 

do cha ông chúng ta để lại là một đặc trưng cơ bản của thời k  hội nhập hiện nay.  

Việc sưu tầm, nghiên cứu dân ca, dân nhạc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam 

đã và đang được tiến hành trong nhiều năm qua nh m mục đích xây dựng một nền 

văn hóa – âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ngoài công tác 

sưu tầm nghiên cứu, việc bảo tồn còn được tiến hành qua t  chức biểu diễn cho 

các nghệ nhân, nghệ sĩ nhạc dân tộc cũng như trong việc đưa vào giảng dạy trong 

các nhà trường từ ph  thông đến chuyên nghiệp.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_thanh
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Ngoài việc bảo tồn vốn dân tộc, chúng ta còn tiếp thu những ảnh hưởng 

tích cực từ tinh hoa âm nhạc của thế giới, đặc biệt là trong sáng tác các ca khúc 

mới. Trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, các ca khúc cách mạng đã trở 

thành những cuốn  biên niên sử” của thời đại Hồ Chí Minh và ngày nay vẫn được 

nhiều thế hệ người Việt Nam yêu thích.  Đối với thế hệ trẻ Việt Nam, các em đã 

được nghe các khúc  Há   u  từ khi mới ra đời, rồi đến các bài   Đ ng dao và khi 

cắp sách đến trường thì được tiếp cận với các ca khúc về mái trường, về thầy cô 

cũng như về tình bạn...  

Âm nhạc trong nhà trường là phương tiện tích cực để hình thành cho học 

sinh có được một tâm hồn trong sáng, một thị hiếu âm nhạc lành mạnh, một tư 

duy sáng tạo khiến cho học sinh nhanh nhẹn và sống lạc quan yêu đời hơn.  

Âm nhạc cũng góp phần quan trọng tới sự phát triển hoàn chỉnh, cân đối về 

tâm hồn, trí tuệ và thể chất. Chúng ta có thể khẳng định r ng âm nhạc có vai trò rất 

lớn đối với sự hình thành, phát triển nhân cách của con người nói chung cũng như 

các em học sinh THCS nói riêng. 

1.1.2. Một số tác dụng của Giáo dục Âm nhạc 

1.1.2.1. Giáo dụ    ẩ       o  ọ  sin   

  Âm nhạc có tác dụng giáo dục thẩm mỹ  không chỉ giúp các em giảm 

căng thẳng mà qua đó các em có cái nhìn tốt đẹp hơn về cuộc sống. Thông 

qua các ca từ, làn điệu âm nhạc trong ca khúc, các em biết r ng cuộc sống 

xung quanh mình còn có biết bao điều mới mẻ. Việc dạy cho các em về tình yêu 

quê hương đất nước, tình yêu con người, yêu đồng loại hay thậm chí là yêu tất cả 

những gì bình dị nhất xung quanh mình như: yêu con đường mà mình vẫn ngày 

ngày cắp sách đến trường, yêu từng cuốn sách, quyển vở thân quen, cái bàn, cái 

ghế, cái bảng đen mà mình vẫn thường thấy m i khi đến lớp,....  

Như vậy giáo dục thẩm mỹ qua âm nhạc sẽ giúp hình thành trong tâm 

trí các em những phẩm chất tốt đẹp để dần dần hướng đến vẻ đẹp hoàn thiện 

của    ân -   iện -   ” với những giá trị truyền thống của dân tộc. Cái đẹp 
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chỉ có thể đến với các em từ sự hiểu biết và cũng chỉ từ đó các em  mới có thể 

thưởng thức cái đẹp trong âm nhạc. Sự hiểu biết này đến từ những bu i học 

tập các phân môn âm nhạc, từ những hoạt động ngoại khóa hoặc được nghe 

nhạc từ các nguồn khác nhau. Từ đó, âm nhạc giúp cho việc hình thành nhân 

cách của các em một cách chủ động, linh hoạt, giúp các em biết trân trọng cái 

tốt, cái đẹp trong cuộc sống hàng ngày. 

Giáo dục thẩm mỹ làm cho con người có khả năng cảm thụ và đánh 

giá các tác phẩm nghệ thuật, hiểu được giá trị cái đẹp và ngôn ngữ của cái đẹp 

trong các loại hình nghệ thuật trong đó có âm nhạc. Chương trình giáo dục âm 

nhạc trong các trường THCS góp phần quan trọng trong việc thực hiện điều đó. 

Âm nhạc là một hình thức nghệ thuật biểu trưng cho cái đẹp: tức là phô diễn cái 

đẹp b ng âm thanh, b ng giai điệu và hòa âm... M i tác phẩm âm nhạc giúp học 

sinh nhận biết và có thái độ đúng đắn đối với các cung bậc cảm xúc tương ứng để 

thể hiện cái tôi của bản thân và từ đó mà hình thành giá trị tư tưởng thẩm mỹ. 

Sử dụng chương trình âm nhạc để giáo dục thẩm mỹ tức là qua âm nhạc 

hướng học sinh đến cái tốt đẹp trong cuộc sống, giúp học sinh hiểu được giá trị 

của cái đẹp xung quanh mình. Giáo dục thẩm mỹ được thể hiện thông qua ca từ và 

nội dung của bài hát, trong đó ca khúc thiếu nhi là nơi thể hiện sống động nhất 

tu i thơ học trò, nêu bật những hình ảnh trong sáng, ngây thơ b ng ca từ rất hồn 

nhiên phù hợp với lứa tu i.  

Ca từ trong ca khúc thiếu nhi đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành 

giá trị thẩm mỹ đối với học sinh,  mang ý nghĩa sâu sắc, giúp học sinh ghi nhớ và 

hình thành các yếu tố thẩm mỹ – đạo đức – trí tuệ. Ca khúc cho nhà trường và ca 

khúc cho thiếu nhi tuy hai mà một, bởi nhà trường sẽ là nơi giáo dục, tuyên truyền 

những ca khúc cho các em thường xuyên và hiệu quả nhất. M i bài hát với những 

ca từ hay như những đôi cánh, chắp cánh cho trí tưởng tượng của các em bay cao, 

bay xa. Những bài hát truyền từ nhiều thế hệ này sang thế hệ khác chính là cách 
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chọn lọc vô cùng tinh tế bởi bài hát hay, ca từ hay, có ý nghĩa sẽ được học sinh 

yêu mến, hát nhiều và ghi nhớ nhanh. Đây chính là nội dung quan trọng trong giáo 

dục thẩm mỹ thông qua ca khúc thiếu nhi.  

Tuy nhiên, hiện nay ca khúc dành cho lứa tu i thiếu nhi ngày một ít hơn 

và chưa nhận được sự đầu tư đúng mức. Các nhạc sĩ vẫn viết ca khúc dành cho 

thiếu nhi nhưng không có biện pháp tuyên truyền hoặc ca khúc viết chưa sâu, hời 

hợt, thiếu tính thẩm mỹ cao, ca từ chưa được chỉn chu. Như vậy, cần có một cái 

nhìn đúng đắn về giá trị thẩm mỹ trong ca khúc thiếu nhi giúp nâng cao chất 

lượng ca khúc, hoàn chỉnh và chọn lọc kĩ lư ng về ca từ, và cần hơn hết là một đội 

ngũ sáng tác ca khúc thiếu nhi có tâm huyết để truyền tải hết những giá trị thẩm 

mĩ trong âm nhạc cho học sinh, nhất là với học sinh THCS, các em tiếp thu tri 

thức, kĩ năng và được  lái” theo định hướng giáo dục. 

Giáo dục thẩm mỹ là một quá trình  thẩm thấu” thông qua sự truyền đạt 

và tiếp thu những đường nét giai điệu và những màu sắc của âm thanh. Việc lựa 

chọn âm nhạc để nghe, để chơi và thưởng thức cũng thể hiện thẩm mỹ của học 

sinh. Trong các hoạt động âm nhạc cần cho học sinh được phép chọn lựa âm nhạc 

cho riêng mình, cần định hướng học sinh lựa chọn phần âm nhạc phù hợp với thời 

gian, không gian, phù hợp với con người xung quanh. Việc định hướng âm nhạc 

theo cách này cũng là một cách giáo dục thẩm mĩ âm nhạc cho học sinh. 

Giáo dục âm nhạc là phương tiện truyền tải ý thức con người một cách linh 

hoạt, mềm dẻo, từ đó hình thành nên những giá trị thẩm mỹ, trí tuệ và nhân cách ở 

trẻ em. Thông qua giáo dục âm nhạc, học sinh tiếp thu tri thức, hiểu và biết trân 

trọng những giá trị ấy, từ đó tác động mạnh mẽ đến đời sống và tính cách của các 

em. Hơn nữa, việc học sinh thực nghiệm những hoạt động âm nhạc ngoại khóa 

tức là đang tiếp thu và truyền đạt cho người khác những kiến thức mà các em hiểu 

theo cách riêng của các em. Trong quá trình này,  mức độ nhận thức và tiếp thu 

của các em đã bước sang một giai đoạn cao hơn. 
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Nếu học sinh có sự hứng thú, say mê âm nhạc và phát triển được tức là ta 

đã hoàn thành được nhiệm vụ cơ bản về giáo dục thẩm mỹ. Từ những thành tựu 

trong giáo dục thẩm mỹ cho các em sẽ dẫn tới việc từng bước bồi dư ng nhân 

cách sống cho các em qua những hoạt động âm nhạc nói chung và ngoại khóa âm 

nhạc nói riêng.  

1.1.2.2. Â  n ạ  góp p ần   ú   ẩy sự p á    i n      uệ   o  ọ  sin  

Giáo dục âm nhạc là phương tiện nâng cao khả năng trí tuệ, giúp học 

sinh phát triển trí tưởng tượng, củng cố kiến thức thông qua học tập, vui chơi 

trong các hoạt động âm nhạc (nội khóa và ngoại khóa).  uá trình cảm thụ âm 

nhạc ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự phát triển trí tuệ của học sinh, lúc này học 

sinh cần có sự quan sát, chú ý, ghi nhớ các nốt nhạc, giai điệu của các tác 

phẩm âm nhạc.  

Việc rèn luyện trí nhớ âm nhạc có một vai trò quan trọng trong sự phát 

triển trí tuệ cho học sinh bởi trong các môn học khác như toán, vật lý, hóa 

học, tiếng Việt, lịch sử... rất cần đến sự rèn luyện trí nhớ này. Sự phát triển tai 

nghe hay trí tưởng tượng trong giáo dục âm nhạc sẽ giúp cho các em phát 

triển bán cầu não phải đặc trách về   ư duy  ìn   ượng”. Ngày nay, trong thời 

đại phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, sự kết nối giữa trí tưởng 

tượng và thông tin đa chiều sẽ giúp ích cho các em rất nhiều trong các mối 

quan hệ tương tác với cuộc sống học tập trong nhà trường và ngoài xã hội.  

Đối với một chương trình biểu diễn âm nhạc, những tri thức, kĩ năng của 

học sinh sẽ được hình thành trong quá trình luyện tập biểu diễn và những trí nhớ 

âm nhạc sẽ còn tồn tại lâu bền hơn khi học sinh được rèn luyện và biểu diễn 

thường xuyên. Các hình thức biểu diễn tác phẩm âm nhạc như: Đồng ca, đơn ca, 

hát kết hợp múa, vận động theo nhạc... đều tạo cho học sinh những hứng thú nhất 

định và giúp cho các em những kỹ năng mới trong làm việc, học tập và nghiên 

cứu theo nhóm. Âm nhạc trở thành phương tiện giáo dục là phương pháp kích 
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thích não bộ rất tốt ở học sinh THCS, giúp phát triển thị giác, thính giác, giáo dục 

hành vi và phát triển trí tuệ thông qua các ca khúc, vận động âm nhạc. 

B ng phương pháp trải nghiệm hoạt động âm nhạc, các em học sinh dần 

bộc lộ khả năng, kĩ năng thực hiện công tác tập thể. Một đứa trẻ được tham gia 

các câu lạc bộ âm nhạc, hoạt động biểu diễn âm nhạc ngoại khóa một cách thường 

xuyên sẽ biết cách thể hiện vai trò và khả năng của mình trong mọi hoạt động và 

trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều so với những học sinh  không được thường 

xuyên tham gia những hoạt động âm nhạc ngoại khóa này.  

Âm nhạc trong các hoạt động ngoại khóa được thể hiện trong việc các em 

được trực tiếp tham gia xây dựng chương trình và điều này cũng giúp hình thành 

tư duy logic và tri thức cho mọi người nói chung và học sinh nói riêng. Như vậy, 

các hoạt động âm nhạc đóng góp một phần quan trọng trong sự phát triển trí tuệ 

của các em học sinh THCS.  

1.1.2.3. Â  n ạ  góp p ần   ú   ẩy       ấ    o  ọ  sin  

Hoạt động âm nhạc tại trường THCS bao gồm các hoạt động lên lớp giúp 

học sinh hình thành một cơ sở dữ liệu cơ bản về các ca khúc hợp với độ tu i thiếu 

niên sôi động, phù hợp với sở thích, năng lực của các em. Dưới dạng sinh hoạt 

theo nhóm âm nhạc, học sinh được tự do lựa chọn, hình thành cho mình cách thể 

hiện riêng. Vì vậy, âm nhạc giúp làm tăng giá trị về tinh thần, sự gợi mở của giai 

điệu, lời ca, nhịp điệu... giúp các bạn học sinh thực yêu thích  những ca từ trong 

sáng, hồn nhiên, từ đó có cách nhìn tươi đẹp về cuộc sống xung quanh.  

  Âm nhạc góp phần ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát triển của cơ thể 

con người nói chung và học sinh nói riêng. Ngoài những giờ học âm nhạc 

chính khóa, các hoạt động ngoại khóa được mở ra ngày càng nhiều tại các 

trường THCS. Âm nhạc góp phần thúc đẩy thể chất cho học sinh thông qua các 

hoạt động vui chơi, trò chơi âm nhạc, thể dục nhịp điệu, nhày múa (Dance)...  

  Âm nhạc được coi là một phương thức tốt để phát triển tốt về tai nghe, 

khả năng về thị giác tốt hơn. Trong quá trình tập hát, tập đọc nhạc, tập đàn, 
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tập nghe nhạc học sinh được rèn luyện khả năng tập trung chú ý đến âm thanh 

để nhận biết được sự vận động của giai điệu, tiết tấu, phân biệt được sự giống 

nhau hay khác của các tác phẩm âm nhạc. Tai nghe của học sinh cũng phát 

triển khi được nghe những làn điệu dân ca phong phú, những tác phẩm âm 

nhạc mới của Việt Nam và thế giới. 

  Trong quá trình tập hát, tập đọc nhạc học sinh cũng được rèn luyện về 

khả năng về tai nghe, về giọng hát để giúp các em họa giọng ca một cách 

đồng đều với các bạn trong lớp. Phát triển phản xạ nhanh của tai, mắt, động 

tác cơ thể trong quá trình tập luyện và biểu diễn, phát triển hơi thở qua hoạt 

động của khoang miệng, ph i và việc sử dụng thanh đới khi hát cũng tăng 

thêm sức khỏe và trí nhớ cho các em. Như vậy, hoạt động âm nhạc sẽ giúp 

cho các em có một cơ thể phát triển lành mạnh, hài hòa về trí tuệ và thể chất.  

  Trong thời gian gần đây, trong các trường THCS cũng đã xuất hiện các 

sinh hoạt ngoại khóa như ca múa nhạc, thể dục nhịp điệu... những hoạt động 

này vừa giúp các em giảm bớt căng thẳng và đồng thời cũng thực sự dóng góp 

vào việc thúc đẩy sự phát triển về thể chất của các em.  

1.1.2.4. Â  n ạ  góp p ần giáo dụ  p ẩ    ấ   ạo       o  ọ  sin . 

Trong nhà trường THCS, bộ môn âm nhạc được ví như bộ môn đạo đức 

thứ hai. Với m i bài hát học sinh được học đều là một bài học đáng quý giúp hình 

thành ở các em tư tưởng đạo đức, lối sống lành mạnh, tăng thêm tình yêu đối với 

quê hương, gia đình và nhà trường. Trên thực tế, âm nhạc đã góp phần giáo dục ý 

thức thẩm mỹ đối với âm nhạc nghệ thuật  và giáo dục nhân cách sống cho các em 

học sinh.  Trong những năm qua, các ca khúc sáng tác cho học sinh với rất nhiều 

chủ đề khác nhau đã xuất hiện cho thấy sự đa dạng của âm nhạc đối với việc phát 

triển tư duy đạo đức của các em học sinh THCS.  

Ví dụ:  

C ủ  ề  ái   ường: gồm các ca khúc với ca từ đẹp, nội dung hướng học 

sinh đến những tình cảm về mái trường, những vật dụng thân thương khi đến 

trường, tình cảm đối với thầy, cô giáo... 
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C ủ  ề về gia  ìn : giúp học sinh hiểu và biết quý trọng gia đình hơn lễ 

phép với ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em trong gia đình hơn.  

C ủ  ề về â  n ạ    uyền   ống: giúp cho các em học sinh hiểu sâu hơn về 

quê hương đất nước, về công cuộc kháng chiến bảo vệ t  quốc của dân tộc ta 

thông qua những ca khúc. 

Âm nhạc là phương tiện truyền tải thông điệp đạo đức một cách dễ 

dàng và có sức lan tỏa rộng rãi bởi những giai điệu trầm b ng dễ đi vào lòng 

người, tạo dựng sự đồng cảm sâu sắc. Đối với học sinh, việc giáo dục tình 

cảm đạo đức thông qua âm nhạc giúp học sinh ghi nhớ tốt hơn, đặc biệt là khi 

học sinh được tham gia hoạt động biểu diễn âm nhạc. 

1.1.3. Hoạt động ngoại khóa âm nhạc trong các trường THCS 

1.1.3.1. K ái niệ  về  oạ   ộng ngoại k óa 

  Hoạt động ngoại khóa:  Hoạt động ngoại khoá có thể được coi như 

một trong các hình thức để đánh giá học sinh theo quan điểm phát triển toàn 

diện và càng có ý nghĩa hơn nếu các hoạt động ngoại khoá có tác động trở lại, 

giúp học sinh có thêm hứng thú, niềm vui trong học tập và rèn luyện đạo đức. 

Với những lý do trên, hoạt động ngoại khoá cần phải được nhà trường quan 

tâm đ i mới về hình thức, nội dung và cách t  chức thực hiện để học sinh 

tham gia với niềm ham mê, tự nguyện” [ 22. tr 17] 

  Hoạt động ngoại khóa:  Là một hoạt động của học sinh ngoài thời gian 

lên lớp chính thức, n m ngoài phạm qui định của chương trình môn học đó. 

Hoạt động này được gắn với những yêu cầu, nội dung của các môn học để có 

được tác dụng nhất định, h  trợ trong quá trình giáo dục chính khóa” [ 22. tr 

18-19] 

  Như vậy, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là sự tiếp nối, b  

sung, h  trợ dạy học trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo 

nên sự thống nhất giữa lý thuyết và hành động, nh m lôi cuốn đông đảo học 

sinh tham gia để mở rộng hiểu biết, tạo không khí vui tươi lành mạnh, tạo 
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điều kiện để học sinh rèn luyện thói quen sống trong cộng đồng và phát huy 

tối đa năng lực, sở thích của từng cá nhân. Các hoạt động ngoại khóa còn giáo 

dục kỹ năng sống và là một tập hợp các kỹ năng mà con người có được thông 

qua giảng dạy hoặc trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày. 

  Hiện nay, học sinh THCS bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố xã hội; 

thiếu hiểu biết về thực tiễn xã hội, về truyền thống văn hóa của dân tộc. Các 

em còn chưa phân biệt được những điều cần làm và không nên làm trong xã 

hội; kỹ năng sống còn nhiều hạn chế. Nhiều học sinh không có khả năng đáp 

ứng kịp thời với thực tiễn cuộc sống, có những học sinh điều kiện kinh tế tốt 

nhưng nhận thức và ý chí phấn đấu vươn lên còn hạn chế, chưa có những kỹ 

năng sống cơ bản và chưa hiểu hết về giá trị của cuộc sống. 

  Như vậy, HĐNK là các hoạt động n m ngoài chương trình học chính 

khóa. Hoạt động ngoại khóa liên quan đến tất cả các hoạt động văn hóa - thể thao - 

giải trí - xã hội ngoài giờ học trên lớp. Đây là một trong những sân chơi để học 

sinh tự nguyện tham gia theo nhu cầu, khả năng của bản thân. Hoạt động ngoại 

khóa đóng vai trò rất lớn không chỉ trong quá trình tham gia học tập trên lớp mà 

còn giúp các em có được những kiến thức, kỹ năng ngoài xã hội. 

  Âm nhạc ngoại khóa còn giúp các em phát triển toàn diện về các mặt 

như   Thẩm mỹ - Đạo đức – Thể  chất – Trí tuệ”. Như vậy, HĐNK là hoạt động 

được giáo dục được t  chức ngoài thời gian học trên lớp. Đây là một trong hai 

hoạt động giáo dục cơ bản, được thực hiện một cách có t  chức, có mục đích theo 

kế hoạch của giáo viên và nhà trường. HĐNK là hoạt động nối tiếp và thống nhất 

hữu cơ với hoạt động học tập trên lớp, nh m góp phần hình thành và phát triển 

nhân cách cho học sinh theo đúng mục tiêu đào tạo, đáp ứng những yêu cầu đa 

dạng của xã hội đối với thế hệ trẻ ngày nay. 

  HĐNK là hoạt động do nhà trường đứng ra t  chức và quản lí với sự tham 

gia của các lực lượng xã hội. Nó được thực hiện đan xen với hoạt động dạy – học 
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trong nhà trường hoặc trong phạm vi cộng đồng. HĐNK được diễn ra trong suốt 

năm học và cả thời gian nghỉ hè để khép kín quá trình đào tạo, hoạt động này được 

thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc. 

1.1.3.2. Vai   ò  ủa  oạ   ộng â  n ạ  ngoại k óa   ong   ường THCS 

  Đối với học sinh THCS, môn Âm nhạc là một trong những phương tiện 

hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, thẩm mĩ nh m góp phần giáo 

dục toàn diện cho học sinh, tạo cơ sở hình thành nhân cách con người. Âm nhạc 

trong trường THCS với tư cách là một môn học có mục đích nh m giáo dục văn 

hoá âm nhạc cho học sinh và trang bị cho các em những kiến thức cơ bản. Từ đó 

bước đầu hình thành khả năng cảm thụ, hiểu và thể hiện nghệ thuật âm nhạc, khơi 

dậy ở các em những khả năng sáng tạo trong hoạt động âm nhạc, củng cố thêm về 

tình cảm đạo đức, về thị hiếu nghệ thuật và nhu cầu âm nhạc. 

  HĐNK trong trường THCS là những hoạt động được t  chức theo nhóm, 

tập thể hay dưới hình thức câu lạc bộ âm nhạc, từ đó sẽ 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 THCS. 

  HĐNK không chỉ là sân chơi, môi trường để các em học sinh THCS 

thực hành và vận dụng những hiểu biết và những kiến thức, kĩ năng âm nhạc đã 

được học trong giờ học chính qui mà còn là một nơi để các em bộc lộ được tình 

thân ái và gắn kết với các bạn. Đó chính là những cơ sở nền tảng của tình cảm 

cộng đồng xã hội, lòng yêu quí và biết trân trọng các giá trị nghệ thuật của nhân 

loại và dân tộc, đồng thời đây cũng là nơi để các em học hỏi được kĩ năng về ứng 

xử, giao tiếp, cách làm việc theo nhóm đúng với độ tu i các em. 

  HĐNK có tác động mạnh mẽ tới quá trình hình thành nhân cách đối với 

học sinh THCS. Trong giờ học âm nhạc trên lớp, các em được học những ca khúc, 

tác phẩm có nội dung ý nghĩa và sâu sắc như về tình yêu quê hương đất nước, về 

gia đình, thầy cô và mái trường. Những ca khúc, tác phẩm mang nội dung như vậy 
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sẽ đi vào đúng tâm lý của lứa tu i các em, giúp các em có một suy nghĩ tích cực 

và năng động hơn, yêu đời hơn. Từ những hiểu biết như vậy, các em sẽ yêu quê 

hương đất nước, yêu cha mẹ anh em, dành nhiều tình cảm với thầy cô và tình thân  

với các bạn hơn. 

  Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, sự chi phối và ảnh hưởng của các 

phương tiện và thiết bị công nghệ đã làm cho con người mất đi nhiều cơ hội 

giao tiếp trực tiếp với nhau trong tập thể. Vì vậy, hoạt động âm nhạc ngoại 

khóa cùng với hoạt động tập thể, cộng đồng sẽ có vai trò và ý nghĩa quan 

trọng trong việc giáo dục, và phát triển toàn diện hơn, nhất là với lứa tu i học 

sinh THCS. Từ đó, các em có những cảm nhận, hiểu biết và khả năng điều 

chỉnh hành vi để thích nghi được trong môi trường học tập, giao tiếp, sinh 

hoạt ở gia đình, nhà trường và xã hội. 

  Hoạt động âm nhạc ngoại khóa có tầm quan trọng trong công tác giáo dục 

ở trường THCS, nó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các mặt như:  

  T   n ấ : hoạt động âm nhạc ngoại khóa có tác dụng giáo dục học sinh, 

góp phần giáo dục tính t  chức, tinh thần làm chủ và hợp tác trên cơ sở những 

hoạt động thực tế. Hoạt động này được thực hiện dựa trên sự tự nguyện, tự giác 

của học sinh cộng với sự giúp đ  hợp lý của giáo viên sẽ động viên học sinh n  

lực hết mình và từ đó giải quyết được các vấn đề chúng ta đã đề ra. 

  HĐNK còn giúp cho bộ môn học thêm phong phú, đa dạng, làm cho học sinh 

tăng thêm phần hứng thú với môn học, tạo cho học sinh lòng hăng say yêu đời, đó 

cũng là điều kiện để phát triển khả năng và năng khiếu của các em học sinh.  

  Như vậy, hoạt động âm nhạc ngoại khóa làm cho các em học sinh biết được 

cách làm việc theo nhóm, tính tập thể, cũng là nơi để các em phát huy được tư duy 

tích cực, óc sáng tạo và hơn thế nữa nó cũng rèn luyện cho các em sự tự tin trước 

mọi người. 
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  T    ai: âm nhạc ngoại khóa cũng có tác dụng giáo dư ng cho học sinh. 

Hoạt động âm nhạc ngoại khóa góp phần củng cố, b  sung thêm kiến thức mà 

trong tiết học chính qui các em chưa được học.  ua HĐNK, học sinh thu nhận, 

được trải nghiệm một cách sâu sắc hơn, học sinh được tự mình thể hiện những gì 

mình mong muốn, tự mình tìm hiểu về những vấn đề n m ngoài môn học, được 

thoải mái tranh luận với bạn bè.  

  Chính vì thế HĐNK âm nhạc góp phần rất quan trọng trong việc phát triển 

khả năng cảm thụ và sáng tạo trong khi thực hành âm nhạc của học sinh. 

   ua HĐNK âm nhạc, các em học sinh được rèn luyện một số kĩ năng như:  

- Cách tìm hiểu một chủ đề nào đó hay một thể loại âm nhạc nào đó… 

- Khả năng trình bày, thuyết trình, biểu diễn trước nhóm, hay một tập thể….. 

- Các em được làm quen, được hướng dẫn sử dụng các thiết bị, nhạc cụ, 

dụng cụ cần dùng trong âm nhạc.  

   ua đó chúng ta có thể giúp cho các em phát triển, bộc lộ được hết khả 

năng, năng khiếu của mình, tạo cho các em có được niềm tin, đam mê, yêu thích 

nghệ thuật nói chung và bộ môn âm nhạc nói riêng. 

1.2. Mục đích và nguyên tắc xây dựng hoạt động âm nhạc ngoại khóa 

 Trong thời k  đ i mới, đất nước ta đã và đang hội nhập với các trào lưu 

cải cách giáo dục trên phạm vi toàn thế giới. Theo những kinh nghiệm của các 

nước phương Tây, sự kết hợp một cách hài hòa giữa hoạt động giáo dục âm 

nhạc chính khóa và ngoại khóa có một tầm quan trọng trong sự phát triển tri 

thức và năng lực của học sinh. Trong chương 2, tác giả luận văn mong muốn 

đi sâu tìm hiểu về mục đích và những nguyên tắc xây dựng các hoạt động âm 

nhạc ngoại khóa nh m b  sung các hình thức hoạt động cho các trường THCS 

của huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên. 

1.2.1. Mục đích, yêu cầu của chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa 

 Mục đích giáo dục âm nhạc bao gồm những yêu cầu giáo dục cụ thể, là sự 

phản ánh kết quả mong muốn sau một quá trình giáo dục - dạy học. Kết quả ấy 
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cũng chính là mô hình hay các dạng nhân cách cần được hình thành, kiểu tập thể 

cần xây dựng ở học sinh thông qua hoạt động âm nhạc ngoại khóa. Mục đích của 

các hoạt động ngoại khóa trong  giáo dục âm nhạc là một hình thức giáo dục nghệ 

thuật mang tính đặc thù.  

1.2. . . Mụ      : 

Các hoạt động ngoại khóa có khả năng liên kết, sử dụng như một sự h  trợ, 

xen lồng vào tất cả các hình thức nội dung giáo dục khác làm cho chúng đạt đến 

hiệu quả cao trong việc thực hành những yêu cầu mục tiêu giáo dục. Nắm vững 

mục đích n i trội này là một yêu cầu hết sức quan trọng để thực hiện trên thực tế  

nh m đạt kết quả trong mục đích giáo dục toàn diện. Chính vì vậy, việc tìm hiểu, 

nắm vững bản chất đặc trưng của các hoạt động ngoại khóa trong cuộc sống âm 

nhạc nói chung và trong các trường THCS nói riêng là rất cần thiết. 

Theo bài viết của nhạc sĩ Hoàng Long (8-2010), về  Xây dựng  âu lạ  

bộ â  n ạ  ở   ường THCS,  ộ   ô  ìn  giáo dụ   ó   n  k ả   i” chúng ta 

có thể thấy rõ vai trò của sinh hoạt câu lạc bộ và ngoại khóa âm nhạc có tầm 

quan trọng nhất định trong các trường THCS: 

 T  chức các hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở các trường ph  thông để 

h  trợ, b  sung cho việc giáo dục âm nhạc nói chung, tạo thêm môi 

trường cho các em hoạt động với một sân chơi âm nhạc đa dạng... 

Trên thực tế, các hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại các trường THCS 

của huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên cũng là một sân chơi âm nhạc đa dạng. 

Trong các giờ ngoại khóa này, các em có thể giảm bớt những  lo lắng” bởi 

các môn học chính khóa, giảm Stress và tăng cường môi trường cho các em 

tiếp cận với các hoạt động tập thể, rèn luyện trí nhớ, thể lực và cảm nhận 

được cái đẹp trong âm nhạc, trong cuộc sống. Nếu các thày cô dạy nhạc tại 

đây có những sáng tạo mới trong các hoạt động âm nhạc ngoại khóa như t  

chức biểu diễn, sinh hoạt câu lạc bộ và các trò chơi âm nhạc... thì các em học 
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sinh sẽ củng cố thêm tình yêu quê hương đất nước, yêu mái trường, thầy cô và 

các bạn bè cùng học. Vì vậy, các hoạt động này có một giá trị tích cực trong 

giáo dục nhân cách cho các em.  

Xuất phát từ những đặc điểm của học sinh và chương trình giảng dạy 

âm nhạc, đồng thời qua thực tế nhà trường, chương trình HĐNK Âm nhạc  ở 

các trường THCS của chúng tôi nh m mục đích cụ thể sau:  

          1- Phát triển nhu cầu yêu thích âm nhạc của học sinh, từ đó giúp các em 

tích lũy thêm kiến thức về âm nhạc, các khả năng hoạt động âm nhạc, phát triển tư 

duy âm nhạc, qua đó hiểu được tư tưởng, tình cảm thể hiện trong âm nhạc. 

          2- Phát huy được khả năng âm nhạc của học sinh, qua đó giáo viên 

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 dư ng hạt nhân 

tiêu biểu, làm nòng cốt trong phong trào văn nghệ của nhà trường. 

          3- Giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thị hiếu âm nhạc cũng như óc sáng tạo 

âm nhạc cho học sinh. 

          4- Làm phong phú kinh nghiệm nghe nhạc, mở rộng hơn khả năng tác 

động của nghệ thuật âm nhạc vào lứa tu i học trò. 

          5- Giúp học sinh nắm bắt được một số kỹ thuật thanh nhạc và kỹ năng 

biểu diễn. 

          6- Giúp học sinh nắm bắt được một số khái niệm đơn giản về thể loại 

và hình thức âm nhạc, các phương tiện biểu hiện âm nhạc, màu sắc của các 

nhạc cụ, hiểu được cuộc đời và sự nghiệp của một số nhạc sĩ tên tu i ở Việt 

Nam cũng như trên thế giới. 

          7- Ôn luyện, củng cố những kiến thức âm nhạc đã được học trong 

chương trình chính khóa cho học sinh. 

 8- Giúp học sinh tự tin, mạnh mẽ hơn khi đứng trên sân khấu, giúp các 

em có thể hoạt động được độc lập cho riêng mình. 
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1.2. . . Yêu  ầu:  

Các vấn đề về sinh hoạt câu lạc bộ và ngoại khóa âm nhạc được đưa ra 

trao đ i khá rộng trong giới nghiên cứu về sư phạm âm nhạc trong những năm 

gần đây. Đó là vấn đề đ i mới  phương pháp và kĩ năng dạy học nghệ thuật 

nói chung và âm nhạc nói riêng trong các hoạt động ngoại khóa ở trường 

THCS.  Yêu cầu tăng cường năng lực cho giáo viên nh m chủ động  và tích 

cực tham gia xây dựng các câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại 

các trường THCS mang tính cấp thiết và có một tầm quan trọng trong giai 

đoạn hiện nay.  

Các hoạt động ngoại khóa âm nhạc trên thực tế mang tính chất chủ đạo 

là các hoạt động thực hành. Bên cạnh việc trau dồi về lý thuyết, theo trào lưu 

cải cách giáo dục của thế giới hiện nay các hoạt động thực hành đã được nhấn 

mạnh về tầm quan trọng của nó nh m giúp học sinh THCS tiếp cận trực tiếp 

với các hoạt động mang tính xã hội. 

ThS. Tạ Hoàng Mai Anh (2017) - Khoa Nghệ thuật, Trường ĐHSP Hà 

Nội trong bài viết:  Hoạ   ộng ngoại k óa nâng  ao   uyên  ôn   o sin  

viên ngàn  Sư p ạ  â  n ạ ” đã cho r ng:  

 Hoạt động thực tế ngoại khóa có một vai trò quan trọng trong việc 

minh họa, mở rộng những tri thức và kĩ năng cần thiết cho người 

học b ng những trải nghiệm trực tiếp... giúp người học có những 

cảm nhận, hình dung một cách cụ thể và sinh động mà đôi khi sự 

truyền đạt trong khuôn kh  lớp học hay qua sách và giáo trình 

không thể khắc họa hết được.  

Ý kiến của ThS. Tạ Hoàng Mai Anh rất chí lí khi đề cập tới việc “ ở 

 ộng n ững   i      và kĩ năng  ần   iế    o người  ọ  bằng n ững   ải 

ng iệ    ự   iếp”. Hai yêu cầu mở rộng và phát triển  tri thức” và  kĩ năng” 
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có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp mà 

còn rất quan trọng trong giáo dục âm nhạc trong các trường THCS.   

- Yêu  ầu  ở  ộng và p á    i n “  i     ”: 

 Trong Phân môn Âm nhạc thường thức, học sinh được nghe nhạc có 

dẫn giải các tác phẩm, qua đó giới thiệu một số tác giả tiêu biểu của âm nhạc 

Việt Nam và thế giới, một số nhạc sĩ Việt Nam được giải thưởng Hồ Chí 

Minh, một số nhạc sĩ quen thuộc với lứa tu i học sinh. Để mở rộng kiến thức,  

nội dung còn mở rộng tới một vài nhạc sĩ thuộc trường phái c  điển và lãng 

mạn phương Tây và giới thiệu một vài nhạc cụ phương Tây ph  biến. Giới 

thiệu sơ lược về một số sinh hoạt âm nhạc dân gian, dân ca một số vùng miền 

tiêu biểu, một  vài thể loại âm nhạc ph  biến và nhạc cụ dân tộc, đôi nét về 

sáng tác âm nhạc cho thiếu nhi, tác dụng và ảnh hưởng của âm nhạc trong đời 

sống xã hội. 

Phân môn Nhạc lý - Tập đọc nhạc giúp học sinh nhận biết những kí hiệu 

ghi chép âm nhạc đơn giản, thông thường nhất. Đồng thời, môn học này cũng 

giúp các em có khái niệm về các yếu tố cơ bản trong âm nhạc như cao độ, trường 

độ, giai điệu, tiết tấu, sắc thái...và giới thiệu sơ lược về cung, quãng, gam, giọng... 

Trong thực tế, phân môn cũng giới hạn ở việc chỉ hướng dẫn các em đọc các bài 

nhạc ở giọng Đô trưởng hoặc La thứ, áp dụng các loại nhịp thông dụng với các âm 

hình tiết tấu đơn giản và những giai điệu dễ đọc. 

- Yêu  ầu  ở  ộng và p á    i n “kĩ năng”: 

Trong môn Họ   á , kỹ năng hát chuẩn cao độ, tiết tấu, phát âm chuẩn ca 

từ... chiếm một vị trí quan trọng. Trong môn Họ   á  tại các trường THCS của 

huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên chúng ta thấy có các hình thức đơn ca, tốp ca, 

đồng ca.  Nhìn chung, việc dạy hát đồng ca cho cả lớp được coi như một hoạt 

động có tính khả thi cao và phù hợp với trình độ của các em học sinh.  ua dạy hát 

đồng ca cho cả lớp, các thầy cô có thể chọn lựa ra các em xuất sắc để tuyển chọn 
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vào các nhóm tốp ca nam, nữ và tốp ca nam nữ. Trong các tốp ca này, chúng ta lại 

chọn lựa một lần nữa các em có năng khiếu đặc biệt trong thể hiện ca khúc và đây 

chính là hoạt động đòi hỏi kỹ năng hát cao nhất.  

Trong các hoạt động ngoại khóa âm nhạc, khâu tập luyện và biểu diễn giữ 

một vị trí quan trọng. Trong các hoạt động này, các em học sinh còn cần các kỹ 

năng thể hiện cảm xúc âm nhạc cũng như sự phối hợp với bạn cùng hát trong tốp 

ca và đồng ca. Đây chính là cách làm việc theo nhóm mà phương pháp giáo dục 

tại các trường THCS vẫn đề cập tới. Làm việc theo nhóm khác với làm việc cá 

nhân và cũng có những kỹ năng mang tính đặc thù của nó.                                    

Bên cạnh đó, việc tham gia các trò chơi âm nhạc cũng có những vấn đề 

khiến các em học sinh phải nghiên cứu và tìm  hiểu về các quy tắc và kỹ năng 

trong trò chơi âm nhạc.  

Ngoài những yêu cầu nói trên, trong những trường hợp cá biệt, chúng tôi 

còn  mở rộng” thêm một số lĩnh vực khác như việc chơi nhạc cụ. Trong các hoạt 

động ngoại khóa âm nhạc ngày nay, vai trò của đàn phím điện tử ngày một quan 

trọng và nếu trong các em học sinh có em đã được học nhạc cụ này thì nhà trường 

và giáo viên âm nhạc có thể tiếp tục  phát triển” kỹ năng chơi đàn của các em này 

nh m mục đích tự đệm đàn cho đơn ca và tốp ca. Mặt khác, Hưng Yên cũng là đất 

Chèo nên việc làm quen với các nhạc cụ gõ dân tộc như trống mõ đối với các em 

là việc rất tự nhiên. Trong các cuộc chuẩn bị biểu diễn tại nhà trường và phục vụ 

xã hội, nếu bên cạnh đơn ca, tốp ca có thêm đệm bđàn phím điện tử và bộ gõ dân 

tộc thì chương trình sẽ trở nên phong phú  đa dạng và nhiều màu sắc hơn.  

Tóm lại, những yêu cầu về  mở rộng và phát triển tri thức và kỹ năng 

trong các hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại các trường THCS của huyện Mỹ 

Hào – tỉnh Hưng Yên qua sự quan sát của chúng tôi thường tự hình thành và 

phát triển qua quá trình tham gia của các em với sự hướng dẫn của các thầy 

cô. Cùng với thời gian, các em sẽ tự đúc rút được kinh nghiệm thực tế và 
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chuyển hóa thành sự hiểu biết của bản thân trong việc biểu diễn và thưởng 

thức âm nhạc.  

1.2.2. Nguyên tắc và phương hướng xây dựng chương trình ngoại khóa  

Nội dung chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa phải thiết thực, 

đáp ứng được yêu cầu giáo dục âm nhạc của nhà trường, phù hợp với nhu cầu 

hoạt động âm nhạc và khả năng âm nhạc của học sinh. Chương trình được xây 

dựng trên phương thức học mà chơi - chơi mà học. Nội dung chương trình hoạt 

động âm nhạc ngoại khóa được lựa chọn dựa trên hệ thống kiến thức, kỹ năng 

âm nhạc quy định trong chương trình giáo dục âm nhạc do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành. Thời gian thực hiện chương trình phải được lựa chọn phù 

hợp với kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.  

Chương trình hoạt động ngoại kháo âm nhạc cần được xây dựng trên cơ 

sở thông qua quá trình điều tra, quan sát thực tiễn giáo dục âm nhạc tại một số 

trường THCS của huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên. Ngoài việc tập trung vào 

công việc chuẩn bị và t  chức biểu diễn trong trường và phục vụ ở Xã, 

Huyện, chương trình còn coi trọng việc giáo dục tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ 

âm nhạc, hình thành và phát triển nhân cách cho các em học sinh nói chung 

và các em tham gia hoạt động ngoại khóa nói riêng. 

Chúng tôi xin được liệt kê các hình thức t  chức hoạt động âm nhạc 

ngoại khoá ph  biến tại một số trường THCS của huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng 

Yên: 

1- Hát - múa tập thể, hát các bài hát truyền thống, sinh hoạt Đoàn, Đội 

phù hợp với lứa tu i học sinh. 

2- T  chức các nhóm đội văn nghệ chủ lực (đội múa, đội đồng ca, hợp 

xướng, nhóm - tốp hát, tốp nhạc). 

3- Các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật khối lớp hoặc toàn trường. 

4- Hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong các ngày lễ hội: ngày khai 

giảng, ngày bế giảng năm học. 
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5- T  chức các cuộc thi hát, trò chơi âm nhạc. 

6- T  chức xem biểu diễn hoặc nghe nói chuyện, gặp g  các văn nghệ 

sĩ hoặc nghệ nhân n i tiếng. 

Các hình thức t  chức hoạt động âm nhạc ngoại khoá ph  biến tại một 

số trường THCS của huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên khá phong phú và đa 

dạng. Tuy nhiên, trong khuôn kh  giới hạn của luận văn, tác giả luận văn chủ 

yếu tập trung vào các hoạt động biểu diễn và giao lưu văn nghệ. Các hình 

thức hoạt động ngoại khóa âm nhạc nêu trên có thể t  chức ở trường, lớp, 

ở trong và ngoài giờ học, ở từng khối hoặc toàn trường mang tính chất 

phong trào. Giáo viên tiến hành thường xuyên hoặc đột xuất trong từng 

thời gian qui định, sao cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, không gian, 

đặc điểm của nhà trường. Giáo viên âm nhạc cần lưu ý, các hoạt động nếu chỉ 

mang tính cá nhân, không có tính tập thể trong sự kết hợp công việc với các t  

chức khác trong nhà trường sẽ rất khó thành công. Trong các hoạt động trên, 

nếu khéo léo phối hợp chặt chẽ với người phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo 

viên Mĩ thuật, giáo viên Văn học, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ 

môn khác chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt. Các hoạt động âm nhạc ngoại 

khóa trong các trường THCS huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên được thực hiện 

theo những nguyên tắc và phương hướng như sau: 

- Hoạ   ộng   ơi  à  ọ    ọ   à   ơi:  

Hoạt động vừa chơi vừa học là một hoạt động tạo cho các em học sinh 

các trường THCS một cảm giác thoải mái sau những giờ học chính khóa căng 

thẳng. Theo kinh nghiệm của các quốc gia có nền giáo dục phát triển thì nội 

dung và phương pháp dạy học âm nhạc ngoại khóa giúp cho quá trình tiếp thu 

những tri thức mới qua các hình thức ngoại khóa. Đồng thời chương trình dạy 

học ngoại khóa cũng không nên quá căng thẳng, nhồi nhét kiến thức mà vẫn 

cần tạo nên tâm lý thoải mái khi chơi mà học và học mà như chơi.  
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- Cá   oạ   ộng â  n ạ  ngoại k óa p ải p    ợp v i  iều kiện sống và 

 ọ   ập  ủa  á      ọ  sin :  

Trong nguyên tắc và phương hướng xây dựng chương trình ngoại khóa 

chúng ta cần xem xét một cách cụ thể về đối tượng tham gia. Các em học sinh 

THCS ở các thành phố lớn có những điều kiện về năng khiếu cũng như hoàn 

cảnh gia đình xã hội khác với các em ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. 

Tất nhiên, tại các trường THCS huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên học sinh 

cũng có điều kiện tiếp cận với âm nhạc tốt hơn các vùng sâu vùng xa, nên 

mức độ ứng dụng nội dung dạy học ngoại khóa cũng có nét gần gụi với các 

thị trấn, thì xã hơn.  

- Cá   oạ   ộng â  n ạ  ngoại k óa p ải p    ợp v i   uyền   ống  ủa 

gia  ìn  và   a p ương:  

Hưng Yên là một vùng đất có truyền thống về âm nhạc dân gian truyền 

thống, trong đó có Chèo c  nên chúng ta có thể kết hợp phần đệm hoặc hòa 

tấu âm nhạc giữa hát, các nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ thuộc bộ gõ dân 

tộc... Đối với các em có xuất xứ từ những gia đình có truyền thống âm nhạc , 

chúng ta có thể hướng dẫn cho các em tham gia những sinh hoạt câu lạc bộ 

bán chuyên để phục vụ cho các chương trình biểu diễn của nhà trường 

- Cá   oạ   ộng â  n ạ  ngoại k óa p ải  ạo  ượ  sự yêu         a  

gia  ủa  á    : 

 ua các hoạt động ngoại khóa âm nhạc, chúng ta khuyến khích những 

sự giao lưu tập thể, tham gia những hình thức văn nghệ mang tính tích cực 

trong các hoạt động biểu diễn. Các em được hát, múa, được thể hiện bản thân 

qua giao lưu với bạn bè và thính giả âm nhạc, từ đó các em sẽ tăng thêm lòng 

đam mê yêu thích những hoạt động ngoại khóa âm nhạc. Về phía giáo viên, 

gia đình và nhà trường nên kịp thời động viên và khen thưởng cho các em có 

những đóng góp tốt cho các hoạt động ngoại khóa âm nhạc và biểu diễn âm 

nhạc.  
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- Cá   oạ   ộng â  n ạ  ngoại k óa p ải  óng góp   o l p    ường      

 uyện và  ỉn : 

Ngoài những đóng góp chung nói trên, các hoạt động ngoại khóa âm 

nhạc cần đóng góp cho lớp, trường, xã, huyện và tỉnh nhân những dịp biểu 

diễn hay hội thi được t  chức ở địa phương. Việc đa dạng hóa các hoạt động 

ngoại khóa âm nhạc trong các lĩnh vực tham quan, giao lưu với các nghệ 

nhân, nghệ sĩ cũng khiến cho các em tích lũy được những hiểu biết, kinh 

nghiệm về truyền thống âm nhạc của trường, xã, huyện và tỉnh. Từ đó, các em 

sẽ tăng thêm tình yêu đối với quê hương đất nước, một nội dung quan trọng 

trong giáo dục nhân cách tại các trường THCS huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng 

Yên. 

Những nguyên tắc và phương hướng xây dựng chương trình âm nhạc 

ngoại khóa có tầm quan trọng mang tính quyết định tới việc xác định các chủ 

đề cho các hoạt động âm nhạc ngoại khóa.  

1.2.3.  Xác định các chủ đề cho hoạt động âm nhạc ngoại khóa 

Như chúng ta đã biết, âm nhạc là sản phẩm của trí tuệ, của tư duy, là 

những rung cảm tâm hồn của con người trong hoạt động thực tiễn. Do đó mà 

m i tác phẩm âm nhạc đều chứa đựng trong đó những nội dung, hình tượng 

âm nhạc nhất định, phản ánh hiện thực khách quan của cuộc sống.  ua sự thể 

hiện của người nghệ sĩ và qua sự cảm nhận của người thưởng thức âm nhạc, 

âm nhạc tác động mạnh mẽ đến tâm tư, tình cảm của m i con người.  

 Trong công tác giáo dục âm nhạc cho học sinh nói chung và học sinh 

bậc THCS nói riêng, dù là chính khóa hay ngoại khóa cũng đều hướng đến 

những mục tiêu: 

 1- Giáo dục tình cảm, đạo đức, thẩm mĩ âm nhạc trong sáng lành mạnh 

cho học sinh, góp phần phát triển toàn diện các mặt của nhân cách. 

 2- Hình thành và phát triển năng lực âm nhạc cho học sinh 
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Để đạt được những mục tiêu trên, m i nhà trường, m i người tham gia 

vào việc giáo dục âm nhạc cho học sinh đều phải xác định được những nhiệm 

vụ, phương pháp cụ thể sao cho phù hợp với cơ sở vật chất, đặc điểm khả 

năng âm nhạc của học sinh. 

Như chúng ta đã biết, âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh và thời gian 

(một tác phẩm âm nhạc bao giờ cũng được diễn ra trong một khoảng thời gian 

nhất định). Do đó, nó rất phong phú và nhiều vẻ trong việc truyền đạt những 

cảm xúc, những trạng thái tâm lý tinh tế, âm nhạc phản ánh bao quát các tính 

chất của các hiện tượng trong đời sống. Vì vậy, việc giáo dục âm nhạc cho 

học sinh nếu t  chức không theo một chủ đề nhất định, hoặc nếu có theo 

nhưng chỉ trong một thời gian ngắn và không thường xuyên thì chắc chắn 

hiệu quả đạt được sẽ không cao. Hơn nữa, những tác phẩm âm nhạc có giá trị 

về nội dung, tư tưởng và mang tính giáo dục bao giờ cũng chứa đựng trong nó 

những hình tượng âm nhạc. Do đó, để những hình tượng âm nhạc không còn 

quá trừu tượng đối với tư duy trực quan của học sinh và để làm cho nó trở nên 

dễ hiểu hơn, chúng ta cần phải xây dựng chương trình ngoại khóa âm nhạc 

theo chủ đề cụ thể. 

Trong một năm có rất nhiều những ngày lễ kỉ niệm quan trọng. M i 

một ngày đều có những ý nghĩa nhất định về mặt lịch sử. Cho nên, t  chức 

các hoạt động âm nhạc trong các ngày này sẽ có tác dụng rất lớn trong việc 

giáo dục thế hệ trẻ, nhất là đối với lứa tu i THCS. Nếu lựa chọn các ngày lễ, 

ngày hội truyền thống làm chủ đề xuyên suốt cho hoạt động âm nhạc ngoại 

khóa thì ý nghĩa của ngày lễ sẽ tăng lên rất nhiều và vai trò giáo dục âm nhạc 

ngoại khóa cũng vì thế mà được chú trọng. Từ những điều trên, chúng tôi xác 

định xây dựng một chương trình ngoại khóa âm nhạc theo một số chủ đề của 

năm học để góp phần đạt được mục tiêu chung của môn học âm nhạc tại các 

trường THCS huyện  Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi dự định sẽ lựa 
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chọn những ngày lễ, ngày truyền thống sau đây để làm chủ đề chính cho hoạt 

động âm nhạc ngoại khóa: 

Ngày Tên chủ đề 

5-9 Khai giảng năm học mới 

10-10 Cả nước hướng về thủ đô 

20-11 Nhớ ơn thầy cô 

3-2 Em là mầm non của Đảng 

26-3 Tiến lên Đoàn viên 

30-4 Đất nước trọn niềm vui 

19-5 Kỉ niệm sinh nhật Bác 

 

1.3. Thực tiễn hoạt động âm nhạc  

1.3.1. Khái quát về trường THCS Xuân Dục và trường THCS Hòa Phong 

Huyện Huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên 

 Trường THCS Xuân Dục thuộc xã Xuân Dục – huyện Mỹ Hào – tỉnh 

Hưng Yên. Trường THCS Xuân Dục được tách ra từ trường Ph  thông cơ sở 

Xuân Dục vào năm 199  thành trường THCS Xuân Dục và trường Tiểu học Xuân 

Dục, dưới sự quản lý của phòng Giáo dục huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên. 

 Năm 2010, với sự quan tâm của UBND huyện Mỹ Hào và UBND xã Xuân 

Dục, nhà trường đã được đầu tư hơn 20 tỉ đồng xây mới. Với một cơ ngơi khang 

trang, đầy đủ tiện nghi, các phòng chức năng, nhà thể chất phục vụ các hoạt động 

giáo dục của thầy và trò nhà trường. 

 Từ khi tách thành trường THCS Xuân Dục đến nay, nhà trường và cán bộ, 

giáo viên đã dược cử đi học tập những lớp bồi dư ng, những khóa học để nâng 

cao trình độ giảng dạy cũng như trình độ quản lý học sinh. Đến nay, 100% cán bộ, 

giáo viên đạt chuẩn. 

 Đến nay nhà trường đã có t ng số 28 cán bộ, giảng viên và hàng năm có 

trên 200 em học sinh theo học tại trường. Không những thế nhà trường còn được 
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các bậc phụ huynh không phải người dân nơi đây đã tin tưởng cho con em thẹo 

học trong trường với số lượng 50 đến 100 em một năm. 

Trường THCS Hòa Phong  được thành lập 1979 tại xã Hòa Phong – huyện 

Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên. 

 Từ ngày thành lập đến nay, trải qua gần 40 năm thành lập trường và phát 

triển giáo dục, đội ngũ cán bộ - giáo viên trường THCS Hòa Phong không ngừng 

tiến bộ và trưởng thành về mọi mặt. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn 

và trên chuẩn.  

1.3.2. Tìm hiểu việc thực hiện chương trình giáo dục âm nhạc tại một số 

trường THCS của Huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên 

 Theo chương trình đ i mới giáo dục âm nhạc trong các nhà trường ph  

thông do Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành, môn âm nhạc ở các trường 

THCS nói chung cần thực hiện các mục tiêu:  

- Xây dựng và phát triển năng lực âm nhạc của học sinh;  

- Giáo dục học sinh những tình cảm, đạo đức trong sáng, lành mạnh;  

- Thực hiện nhiệm vụ giáo dục thẩm mỹ và phát triển toàn diện cho học sinh. 

          Để thực hiện được mục tiêu trên, môn âm nhạc trường THCS có nhiệm vụ: 

cung cấp cho học sinh một số hiểu biết sơ giản về nghệ thuật âm nhạc; xây dựng ở 

học sinh khả năng hoạt động âm nhạc, giúp phát triển trí lực; giáo dục tình cảm 

đạo đức trong sáng, lành mạnh, làm phong phú đời sống tinh thần cho các em; 

giúp cho học sinh có một trình độ văn hoá âm nhạc nhất định, góp phần phát 

triển toàn diện, hài hoà nhân cách học sinh;  

Qua môn học, phát hiện những học sinh có năng khiếu về âm nhạc, tạo 

điều kiện giúp các em phát triển năng khiếu của mình. Môn âm nhạc là một 

môn học bắt buộc cho tất cả học sinh để tạo dựng một trình độ văn hóa âm 

nhạc ph  thông trong nền học vấn chung của cấp THCS. 
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 Trong chương trình, đặc biệt ở sách giáo khoa tạo ra một phần  cứng” 

phần  mềm” để tận dụng cho phù hợp với các vùng miền có mức độ phát triển 

kinh tế  - văn hóa – xã hội khác nhau. 

 Việc phân tích và so sánh chương trình môn âm nhạc của những năm 

trước đây với chương trình môn âm nhạc hiện nay cho thấy rõ những nét đ i 

mới trong chương trình hiện nay ở các mặt: thời lượng, cấu trúc cũng như nội 

dung của các phân môn. 

 Khác với chương trình THCS trong những năm trước là học sinh được 

học âm nhạc từ lớp 6 đến lớp 8, đối với chương trình mới, học sinh được học 

từ lớp 6 đến hết học k  I lớp 9. T ng số tiết theo chương tình mới là 12  tiết. 

Lớp 6, 7, 8 m i lớp học  5 tiết trong một năm, m i tuần học 1 tiết. Riêng lớp 

9 học 18 tiết trong k  I, m i tuần một tiết.  

Chương trình dạy học âm nhạc cho học sinh THCS bao gồm các phân 

môn: Học hát; Nhạc lý – Tập đọc nhạc; Âm nhạc thường thức. Toàn bộ thời 

lượng dành cho môn học của 4 lớp 6, 7, 8, 9 được phân chia theo tỉ lệ cho các 

phân môn cùng với thời gian kiểm tra, ôn tập là như sau (tính tỉ lệ tương đối): 

Học hát 42 tiết; Nhạc lý – Tập đọc nhạc :  4 tiết; Âm nhạc thường thức: 26 

tiết; Kiểm tra, ôn tập: 21 tiết. 

 Tỉ lệ trên đây sẽ được vận dụng, co giãn để định lượng nội dung và 

kiến thức cho từng phân môn thể hiện trong sách giáo khoa các lớp. 

 Phân tích tỉ lệ trên, chúng ta thấy rõ chương trình rất chú trọng vào việc 

rèn luyện thực hành, tạo ra các hoạt động để học sinh được thể hiện, giảm nhẹ 

tính kinh viện, chú trọng việc cho nghe nhạc, nghe hát, cố gắng tích hợp các 

nội dung hát – nghe – đọc và cảm thụ trong từng bài học âm nhạc. 

Nội dung 
Trung học cơ sở 

(lớp 6, 7, 8, 9) 

Học hát - M i học kì, HS học 4-5 bài hát, trong đó có 1 bài dân 
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ca, 1 bài hát nước ngoài, và các bài hát thiếu niên. Các 

bài hát có nội dung và tính chất âm nhạc phù hợp với tu i 

thiếu niên, âm vực trong phạm vi quãng 11. 

Thường thức âm 

nhạc 

- M i học kì, HS tìm hiểu về một vài nhạc sĩ tiêu biểu 

của Việt Nam và thế giới. 

- M i lớp, HS tìm hiểu về một số nhạc cụ dân tộc hoặc 

các loại nhạc cụ khác. 

- HS tìm hiểu về hình thức và thể loại âm nhạc, những 

vấn đề của đời sống âm nhạc, những di sản văn hóa tại 

Việt Nam được thế giới công nhận, ... 

- HS tìm hiểu về hình thức   đoạn đơn và một số hình 

thức, thể loại âm nhạc khác. 

Lý thuyết âm nhạc 

- HS tìm hiểu về các loại nhịp 2/2,  /8, 6/8. 

- Tìm hiểu về đảo phách, quãng, điệu thức, giọng trưởng, 

giọng thứ, hợp âm, dịch giọng, ... để hiểu và ứng dụng 

vào các bài hát, bài TĐN, bài tập nhạc cụ. 

Tập đọc nhạc 

(TĐN) 

- M i học kì, HS học 4-5 bài TĐN viết ở giọng Đô 

trưởng (lớp 6, 7, 8, 9) hoặc La thứ (lớp 7, 8, 9), các bài 

TĐN viết ở các loại nhịp khác nhau và có thể dùng nhịp 

lấy đà. Về cao độ, âm vực bài TĐN trong phạm vi quãng 

11. 

 

 Chương trình mới còn đòi hỏi phải theo những định hướng đ i mới 

trong phương pháp dạy học bộ môn. Trong tiết dạy học âm nhạc, người giáo 

viên phải t  chức cho học sinh được hoạt động nhiều, vận động nhiều. Điều 

đó đòi hỏi cần phải nắm vững những hiểu biết nhất định về các bài hát THCS, 
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hiểu biết về múa, về vận động để áp dụng những phương pháp mới, nâng cao 

chất lượng của tiết dạy học. 

1.3.3. Những đặc điểm về khả năng thực hành âm nhạc của học sinh 

THCS Huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên 

  Trong những năm qua, các trường THCS thuộc huyện Mỹ Hào – tỉnh 

Hưng Yên đã không ngừng xây dựng, phát triển và trưởng thành hơn trong 

công cuộc ươm trồng mầm non, góp phần đào tạo biết bao thế hệ học sinh đã 

trưởng thành, những công dân tốt có ích cho xã hội. 

  Mục tiêu và nhiệm vụ của môn âm nhạc ở trường THCS là trang bị cho học 

sinh một số kiến thức về kỹ năng ca hát, đọc và nghe nhạc; về lý thuyết âm nhạc ở 

mức độ đơn giản để một chừng mực nào đó, các em có thể tham gia vào các hoạt 

động âm nhạc của cộng đồng.  Môn học còn giúp hình thành cho học sinh những 

hiểu biết sơ đẳng về cái hay, cái đẹp trong nghệ thuật âm nhạc, về ý nghĩa tác 

dụng của âm nhạc với đời sống, đồng thời mở mang vốn hiểu biết về truyền 

thống âm nhạc dân tộc Việt Nam, tinh hoa âm nhạc thế giới. Những tác dụng 

nói trên góp phần bồi dư ng tình cảm, đạo đức, trí tuệ, tạo không khí vui tươi 

lành mạnh, làm phong phú thế giới tinh thần nh m phát triển hài hòa, toàn 

diện nhân cách học sinh. 

  Để đạt được những thành tích tốt đẹp như vậy, chúng ta phải nói đến sự 

cần thiết phải có một đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, có tinh 

thần đoàn kết, hăng hái và tràn đầy nhiệt huyết trong công tác giảng dạy, luôn 

tích cực học tập, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ và năng lực giảng 

dạy. Nhà trường lấy việc đ i mới nội dung và phương pháp giảng dạy là trọng 

tâm, lấy việc xây dựng tập thể vững mạnh làm biện pháp lâu bền, đạt hiệu quả 

tốt để thực hiện công cuộc đ i mới nền giáo dục. 

Từ cấp tiểu học, các em học sinh chuyển lên cấp THCS với nhiều sự 

thay đ i, từ môi trường học, thầy cô với kiến thức hoàn toàn mới mẻ đối với 
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các em. Trong m i lớp học có sự xuất hiện của nhiều giáo viên, số lượng môn 

học tăng lên, kinh nghiệm thực tế trong giao tiếp, trong quan hệ của các em 

cũng phong phú hơn. 

          Học sinh THCS bắt đầu có tính tự lập trong mọi hành động của bản thân. 

Các em có khả năng tự xây dựng một số hoạt động theo nhận thức của mình và 

cũng dễ bị lôi cuốn theo những hoạt động hấp dẫn, sôi n i khác. Chính vì vậy, 

việc hướng dẫn cách sống lành mạnh cho các em là một điều rất quan trọng nh m 

tránh đi những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc sống bên ngoài xã hội xâm nhập vào 

nhà trường. Trong việc hướng dẫn này, các hoạt động ngoại khóa mang tính chất 

tập thể sẽ giúp cho các em tăng thêm tính tự tin, sáng tạo và biết cách phối hợp 

trong suy nghĩ và hành động đối với bạn bè trong lớp.  

          Khả năng thực hành âm nhạc của học sinh tại một số trường THCS của 

huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên  cũng có những nét riêng. Do đã tích luỹ 

được một số kiến thức âm nhạc từ trường mầm non, tiểu học, nên học sinh tại 

một số trường THCS của huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên  có sự lựa chọn, 

yêu thích, hứng thú đối với m i thể loại âm nhạc, m i phong cách âm nhạc, 

các tác giả, tác phẩm âm nhạc…khác nhau.  ua quan sát, tìm hiểu và trò 

chuyện với nhiều em học sinh ở các khối lớp trong phạm vi nghiên cứu của đề 

tài cho thấy, nhiều em rất yêu thích hoạt động âm nhạc và hưởng ứng hoạt 

động này một cách say mê, tích cực. 

  Huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên là địa bàn luôn có phong trào văn hoá 

văn nghệ phát triển mạnh, chính vì vậy các em học sinh có được nhiều cơ hội 

nghe, xem và trực tiếp tham gia vào các hoạt động văn hoá nghệ thuật, đặc 

biệt là âm nhạc. Việc thường xuyên được tiếp xúc với âm nhạc đã có ảnh 

hưởng rất nhiều đến khả năng âm nhạc nói chung cũng như khả năng ca hát 

nói riêng của học sinh. Các em có điều kiện để thưởng thức âm nhạc, có điều 
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kiện để thể hiện năng khiếu âm nhạc của mình. Cũng từ đó, khả năng âm nhạc 

được bồi dư ng phát triển. 

 Giáo dục Âm nhạc giúp học sinh được trải nghiệm trong môi trường âm 

nhạc, thông qua các hoạt động ca hát, nghe nhạc, vận động, nhảy múa, chơi nhạc 

cụ, tập đọc nhạc, trình diễn, sáng tạo âm nhạc. Từ đó, các em có thể khám phá sự 

đa dạng của thế giới âm nhạc, nhận thức rõ hơn về mối liên hệ giữa âm nhạc với 

văn hóa, lịch sử và các loại hình nghệ thuật khác, tăng cường ý thức bảo tồn và 

ph  biến các giá trị âm nhạc truyền thống. Các em có ý thức thể hiện bản thân 

b ng âm nhạc, phát triển những năng lực về thực hành, cảm thụ, sáng tạo, góp 

phần phát triển năng khiếu âm nhạc của bản thân. Từ đó, các em thể hiện sự quan 

tâm và yêu thích âm nhạc, có ý thức ứng dụng những kiến thức và kĩ năng âm 

nhạc vào đời sống hàng ngày và tích cực tham gia các hoạt động âm nhạc. 

          Như vậy, có thể thấy, học sinh tại một số trường THCS của huyện Mỹ 

Hào – tỉnh Hưng Yên có năng khiếu âm nhạc và có thể phát triển khả năng 

âm nhạc nếu quá trình tiếp xúc với âm nhạc của các em có sự định hướng sư 

phạm và sự hướng dẫn trực tiếp, cụ thể. 

1.3.4. Thực tiễn các hoạt động âm nhạc ngoại khóa tại trường THCS Xuân 

Dục và trường THCS Hòa Phong Huyện Huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên 

 Bảng t ng hợp kết quả tìm hiểu các hoạt động ngoại khóa của hai trường 

THCS Xuân Dục và Hòa Phong: 

 X: có; O: chưa có. 

 THCS Xuân Dục THCS Hòa Phong 

CLB âm nhạc X O 

Biểu diễn văn nghệ X X 

Sân chơi âm nhạc O O 

Giao lưu âm nhạc O O 
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Nhận thức được vai trò của các hoạt động âm nhạc ngoại khóa, các trường 

trong địa bàn cũng đã quan tâm đến việc xây dựng và t  chức các hoạt động ngoại 

khóa tích cực hơn, chú ý bồi dư ng hạt nhân văn nghệ, đầu tư cơ sở vật chất cho 

các hoạt động âm nhạc ngoại khóa nh m làm cho phong trào của trường cũng có 

những hiệu quả nhất định. Nhưng thực tế cho thấy r ng, các hoạt động ngoại khóa 

vẫn chưa thực sự đem lại hiệu quả như mong muốn; và nhiều khi học sinh tham 

gia vào các hoạt động ngoại khóa chỉ vì thực hiện theo mệnh lệnh của giáo viên. 

  ua điều tra tìm hiểu về thực trạng hoạt động âm nhạc ngoại khóa tại hai 

trường THCS tiêu biểu trong địa bàn huyện Mỹ Hào, chúng tôi được biết: 

 Hàng năm, các trường vẫn t  chức thường xuyên các hoạt động âm nhạc 

ngoại khóa để cho học sinh và giáo viên cùng tham gia. Tuy nhiên, số lượng vẫn 

còn hạn chế vì học sinh phải học cả sáng lẫn chiều, thời gian dành cho hoạt động 

ngoại khóa không được nhiều. 

 Đối với các ngày lễ, các chủ điểm của năm học, nhà trường đều t  chức các 

bu i biểu diễn văn nghệ nhưng nội dung của các bài hát được sử dụng lại không 

thống nhất về chủ đề, thậm chí còn chồng chéo và thiếu sự sáng tạo trong hình 

thức t  chức. 

 Ví dụ: Trong bu i biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20 – 11 ngày nhà 

giáo việt nam, nhà trường lại sử dụng một số bài hát về tình yêu lứa đôi, về quê 

hương đất nước. 

 Bước đầu, nhà trường đã thành lập được câu lạc bộ âm nhạc nhưng số bu i 

sinh hoạt chưa đều đặn và chưa gây được sự hứng thú với học sinh. Học sinh tham 

gia câu lạc bộ chủ yếu là học hát, ít khi được tham gia các trò chơi âm nhạc hay 

các hoạt động khác, nếu có thì tần suất lặp lại nhiều cũng gây nên sự nhàm chán 

cho học sinh. 

 Ngay trong hoạt động dạy – học hát ở câu lạc bộ cũng còn rất nhiều bất 

cập, chẳng hạn như giáo viên chưa lựa chọn và đưa ra hệ thống các bài cho lớp 
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học hát theo đúng với nội dung chương trình, chưa xác định rõ được tiêu chí lựa 

chọn ca khúc để dạy hát cho học sinh, do đó có những bài hát chưa thật sự phù 

hợp với trình độ, phù hợp với đặc điểm và khả năng âm nhạc của học sinh. Mặc 

dù dạy hát ở các hoạt động ngoại khóa nhưng giáo viên vẫn áp dụng cách dạy như 

trong giờ chính khóa nên hiệu quả chưa cao. 

 Việc xây dựng và t  chức các bu i biểu diễn văn nghệ vẫn còn nhiều hạn 

chế, chưa khoa học. Chẳng hạn như trong các bu i biểu diễn văn nghệ, thường 

không có sự đan xen giữa các hình thức biểu diễn nên đôi khi tạo nên sự nhàm 

chán cho người nghe, thậm chí với chính người tham gia biểu diễn. 

Chúng tôi thấy r ng, các trò chơi gắn với nội dung âm nhạc trong các hoạt 

động âm nhạc ngoại khóa là một hoạt động rất b  ích và dễ chơi. Nếu giáo viên 

biết lựa chọn những nội dung phù hợp và sáng tạo trong việc đưa ra các hình thức 

phong phú sẽ góp phần nâng cao khả năng cảm nhận, thẩm mĩ âm nhạc, làm 

phong phú đời sống tinh thần, mở rộng kiến thức về âm nhạc cho học sinh. 

Nhưng thực tế cho thấy, trong suốt những năm qua, vì một số lí do nào đó mà 

nhà trường vẫn chưa t  chức được hoạt động này một cách khoa học và hiệu 

quả và có lẽ cũng vì thế mà kết quả hoạt động âm nhạc ngoại khóa vẫn chưa 

đạt được kết quả cao. 

 Khi quan tâm và đi vào tìm hiểu những nguyên nhân của thực trạng làm 

ảnh hưởng và hạn chế khả năng t  chức hoạt động ngoại khóa của đội ngũ giáo 

viên âm nhạc trong các trường ở THCS, những người trực tiếp thực hiện xây 

dựng kế hoạch, t  chức, triển khai và quyết định hiệu quả, chất lượng các hoạt 

động sinh hoạt ngoại khóa âm nhạc, chúng tôi nhận thấy, do những nguyên 

nhân khách quan và chủ quan của các chương trình đào tạo. Các giáo viên 

trước đây chủ yếu tập trung vào việc cung cấp và rèn luyện những kiến thức để 

phục vụ cho giờ dạy học âm nhạc chính khóa. Những kiến thức, hiểu biết và 

phương pháp t  chức trợ giúp cho hoạt động ngoại khóa như: Dàn dựng, 
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múa…thì chưa thật sự được quan tâm. Do vậy mà trong ngoại khóa âm nhạc 

các giáo viên gặp không ít khó khăn. 

Các em học sinh được giáo viên âm nhạc dạy thêm hát tập thể với 

những bài hát qui định của Đoàn Đội, bài hát truyền thống của trường  do các 

nhạc sỹ sáng tác cho riêng nhà trường, các bài hát theo chủ đề những ngày lễ 

lớn trong năm. Vào các giờ sinh hoạt cuối tuần, các em cũng được giáo viên 

âm nhạc lồng ghép vào chương trình phần âm nhạc b ng cách cho các em thi 

hát giữa các lớp, các khối, có đánh giá cho điểm thi đua xếp loại trong toàn 

trường nh m khích lệ động viên phong trào hoạt động đội của các lớp. Ngoài 

ra còn có một số hoạt động khác như: t  chức cho học sinh giao lưu văn nghệ 

với các đơn vị kết nghĩa. 

          Tuy các hoạt động để nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc có được 

chú trọng nhưng chưa được thường xuyên do cơ sở vật chất còn khó khăn. 

Hơn nữa, nhà trường vẫn còn chú trọng vào việc học văn hoá nhiều, do đó 

giáo viên nhạc có muốn t  chức cho các em hoạt động ngoại khoá cũng không 

có thời gian mà phải làm ngoài giờ. 

          Chính vì vậy, các hoạt động âm nhạc ngoại khoá vẫn chưa phát huy 

được hết hiệu quả giáo dục, chưa thực sự gây hứng thú và tạo sự yêu thích 

cho học sinh. Các em học sinh chưa thể hiện được hết khả năng âm nhạc của 

chính mình. 

          Nhìn chung, qua các tiết học ngoại khoá âm nhạc học sinh đã được tiếp 

xúc với âm nhạc nhiều hơn, được hoạt động âm nhạc nhiều hơn. Tuy nhiên 

các nội dung hoạt động được t  chức chưa chặt chẽ, chưa có hệ thống và chưa 

mang tính khoa học nên hiệu quả của giáo dục âm nhạc thông qua các hoạt 

động ngoại khoá âm nhạc tại một số trường THCS của huyện Mỹ Hào – tỉnh 

Hưng Yên còn chưa đạt được kết quả cao. 
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 Tiểu kết 

           ua nghiên cứu vai trò quan trọng của âm nhạc cũng như ý nghĩa to lớn 

của các hoạt động âm nhạc trong vấn đề giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, 

thể chất đối với học sinh, chúng ta thấy việc giáo dục âm nhạc và hoạt động 

ngoại khóa âm nhạc trong các nhà trường ph  thông  nói chung và THCS nói 

riêng là rất cần thiết. 

 Như vậy, tác dụng của âm nhạc đối với học sinh trong nhà trường là điều 

không thể phủ nhận. Cái đích cuối cùng của mục tiêu và nhiệm vụ môn Âm 

nhạc trong trường THCS là tạo nên một trình độ văn hóa âm nhạc nhất 

định. Trình độ văn hóa ph  thông hay trình độ học vấn ph  thông ở bậc 

THCS là do tất cả những hoạt động giáo dục và các môn học tạo dựng nên, 

trong đó có môn Âm nhạc. 

          Tại một số trường THCS của huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên, việc 

giáo dục âm nhạc cho học sinh không chỉ thông qua các tiết học chính khoá 

mà còn có cả  các hoạt động  ngoại khoá âm nhạc, các cuộc thi, các chương 

trình giao lưu múa hát giữa các xã, các trường với nhau nh m tạo cho các em 

một sân chơi b  ích giúp các em phát triển được toàn diện hơn và từ đó chúng 

ta cũng tìm ra được những tài năng âm nhạc và nuôi dư ng tài năng đó. 

Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu thực tiễn về các hoạt động âm nhạc ngoại 

khoá tại một số trường THCS của huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên cho thấy 

là các nội dung hoạt động được t  chức chưa thật chặt chẽ, chưa có một 

chương trình mang tính hệ thống và khai thác từ chính những yếu tố cơ bản, 

cấu thành của nghệ thuật âm nhạc nên hiệu quả giáo dục chưa cao. 

Ngoài ra HĐNK âm nhạc ở một số trường THCS huyện Mỹ Hào – tỉnh 

Hưng Yên vẫn chưa hẳn được sự quan tâm, chưa tranh thủ được sự ham mê 

của các em học sinh, một phần vì do lịch học của các em bị dày quá, phần 
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khác do công việc gia đình của các em tương đối bận rộn nên chưa thực sự đạt 

được kết quả như mong muốn. 

          Nếu hoạt động âm nhạc ngoại khoá tại một số trường THCS của huyện 

Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên được t  chức, sắp xếp lại và xây dựng thành một 

chương trình có hệ thống, qua sự điều hành, hướng dẫn của người giáo viên 

âm nhạc, có sự bố trí phòng học và thời gian thích đáng của nhà trường thì 

các em học sinh sẽ có được nhiều hiểu biết hơn về cái hay, cái đẹp của âm 

nhạc, từ đó gợi ở các em sự hứng thú và yêu thích đối với âm nhạc, giúp cho 

quá trình học âm nhạc của các em thêm hào hứng và là tiền đề đắc lực cho 

việc thúc đẩy các môn học văn hoá có kết quả tốt hơn.  

          Do đó, việc xây dựng một chương trình âm nhạc ngoại khoá thường 

xuyên cho học sinh tại một số trường THCS của huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng 

Yên là phù hợp với hứng thú,  đặc điểm và khả năng thực hành âm nhạc của 

học sinh THCS cùng những điều kiện thực tiễn của các nhà trường THCS tại 

địa phương.  
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Chương 2 

THỰC NGHIỆM NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ÂM 

NHẠC NGOẠI KHÓA  

2.1. Giải pháp đ i mới nội dung chương trình hoạt động âm nhạc ngoại 

khóa 

Trong công cuộc đ i mới giáo dục âm nhạc tại Việt Nam, một nhiệm 

vụ quan trọng được các nhà trường quan tâm là việc tìm ra được những giải 

pháp đ i mới cụ thể. Ngoài việc đ i mới chương trình dạy học âm nhạc chính 

khóa,  những giải pháp đ i mới nội dung chương trình hoạt động âm nhạc 

ngoại khóa cũng có một tầm quan trọng ngày càng gia tăng. Trong phần này, 

tác giả luận văn mong muốn đi sâu vào những yêu cầu thực hiện nội dung 

chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa và các lĩnh vực chủ yếu trong 

hoạt động ngoại khóa  âm nhạc để đi tới những giải pháp xây dựng và t  chức 

các chương trình biểu diễn ngoại khóa. 

2.1.1. Những yêu cầu thực hiện nội dung chương trình hoạt động âm nhạc 

ngoại khóa 

          Các giáo viên dạy HĐNK Âm nhạc cần có những đề xuất cụ thể với 

Ban Giám hiệu nhà trường trong việc quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt để 

các phòng ban, t  chuyên môn, giáo viên và học sinh thực hiện tốt chương 

trình. Những yêu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất cũng cần được đề xuất như: 

các phòng học, sân trường, nhà luyện tập, về trang thiết bị dạy học như: loa 

đài, trang âm, màn hình, đầu video, băng, đĩa...nh m mục đich nâng cao chất 

lượng HĐNK Âm nhạc. Với t  chuyên môn và giáo viên  cần phân công 

người phụ trách, lên kế hoạch cụ thể cho từng tuần, tháng, từng học kì và cả 

năm học theo kế hoạch chung của Ban Giám hiệu. Với giáo viên phải thống 

nhất nội dung, phương pháp giảng dạy cho học sinh, nhiệt tình, tích cực, khai 

thác khả năng sáng tạo của học sinh, hình thành ở các em nề nếp thói quen 
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tích cực trong tư duy và hoạt động âm nhạc.  Để nâng cao chất lượng giảng 

dạy bộ môn âm nhạc vấn đề bồi dư ng theo chuyên đề cho giáo viên là rất 

quan trọng và bức thiết. 

Như thực tế đã nêu, vấn đề đặt ra cho đội ngũ các giáo viên đang trực 

tiếp giảng dạy và công tác trong nhà trường là cần phải thường xuyên được 

tăng cường và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình để đáp ứng 

được yêu cầu của hoạt động giáo dục âm nhạc ngoại khóa trong giai đoạn 

hiện nay. Tuy vậy, muốn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì điều 

trước tiên người giáo viên phải xây dựng cho mình những phẩm chất đạo đức 

tốt đẹp về tình yêu đối với t  quốc, với chủ nghĩa xã hội, có tinh thần phục vụ 

tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nắm được 

đường lối văn hóa, giáo dục của Đảng, biết vận dụng vào thực tiễn. Có tinh 

thần trách nhiệm, ý thức t  chức kỷ luật, thái độ lao động đúng đắn, vượt khó 

khăn, hoàn thành nhiệm vụ giáo dục. Người giáo viên cần khiêm tốn, đoàn kết 

và có lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, nêu gương tốt cho học sinh và 

nhân dân địa phương. 

 Chúng ta đều biết m i giáo viên âm nhạc, nếu chỉ b ng lòng với những 

kiến thức đã được đào tạo trên ghế nhà trường thì chưa đủ mà phải biết từ vốn 

văn hóa chung về nghệ thuật âm nhạc đã được trang bị, có ý thức học tập, có 

phương pháp tự học để phát triển tự nâng mình lên; phải có kỹ năng cơ bản 

trong việc nghiên cứu khoa học giáo dục, tìm hiểu tình hình thực tế địa 

phương để có những biện pháp hợp lý trong công tác; ngoài ra, phải có ý thức 

và khả năng tự điều chỉnh thích ứng với thực tiễn giáo dục ở địa phương để tự 

bồi dư ng cho mình về nghiệp vụ sư phạm và khả năng chuyên môn như 

thanh nhạc, nhạc cụ, phương pháp t  chức. 

 Những giáo viên đang giảng dạy bộ môn Âm nhạc tại các trường THCS 

của huyện Mỹ Hào cần phải học hỏi thêm những kỹ năng, kiến thức còn yếu 
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từ những giáo viên khác hay thông qua sách, thông qua những bu i tập huấn 

để có thể hoàn thiện hơn khả năng giảng dạy của mình hơn. 

 Trong tình hình thực tế về đội ngũ giáo viên âm nhạc, việc nâng cao 

trình độ qua tự bồi dư ng là hết sức quan trọng song để có những định hướng 

cho việc bồi dư ng có chất lượng, tôi thấy ngoài việc bồi dư ng về chuyên 

môn nghiệp vụ giảng dạy như t  chức tập huấn về phương pháp giảng dạy, t  

chức thao giảng… thì việc tạo điều kiện cho giáo viên đi tập huấn nâng cao 

trình độ chuyên môn là rất cần thiết, ví dụ như: Tập huấn phương pháp dạy 

hát trong câu lạc bộ, phương pháp dạy đàn, múa, tập huấn phương pháp t  

chức HĐNK, tập huấn t  chức các đợt giao lưu văn nghệ. 

 Để thực hiện chương trình này, các trường hoặc phòng giáo dục có thể 

mời các chuyên gia của tỉnh hoặc trung ương về hướng dẫn. Những hoạt động 

này sẽ giúp cho việc củng cố và nâng cao chất lượng, trình độ giáo viên ngày 

một hoàn thiện hơn đáp ứng được yêu cầu giáo dục chung cho nhà trường và 

ngành giáo dục. Các em học sinh cần tham gia đầy đủ và tích cực các HĐNK, 

có ý thức học tập cao, sáng tạo trong học tập, chấp hành thực hiện tốt các yêu 

cầu do giáo viên đề ra về giờ giấc, tác phong, chuẩn bị bài, luyện tập ở nhà 

trước khi lên lớp nh m nâng cao khả năng âm nhạc cũng như hoàn thiện hơn 

về khả năng biểu diễn của mình. 

         Với những ý nghĩa trên, hoạt động âm nhạc ngoại khoá là một nội dung 

rất quan trọng đối với một giáo viên âm nhạc. Người giáo viên âm nhạc 

không chỉ dạy tốt môn âm nhạc trong các giờ học chính khoá, mà còn phải t  

chức tốt các hoạt động âm nhạc ngoại khoá ở trường THCS. Một điều thực tế 

cho thấy, có rất nhiều giáo viên âm nhạc, ngoài công tác giảng dạy còn phải 

kiêm nhiệm thêm công tác Đoàn, Đội hay công tác Văn Thể Mĩ của một 

trường ph  thông. Vì vậy, nắm được phương pháp, cách thức t  chức các hoạt 

động âm nhạc ngoại khoá là điều rất quan trọng và cần phải có đối với một giáo 

viên âm nhạc nói chung, giáo viên âm nhạc ở các trường THCS nói riêng. 
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2.1.2. Các   nh vực chủ y u trong hoạt động ngoại khóa  âm nhạc 

Các lĩnh vực chủ yếu trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại các 

trường THCS của huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên khá đa dạng và phong phú. 

 ua thực tế tìm hiểu và nghiên cứu về nhà trường, các thầy cô giáo và học 

sinh, tác giả luận án giới hạn phạm vi trong các hoạt động: 

- Câu lạc bộ âm nhạc. 

- Các giải pháp xây dựng chương trình biểu diễn ngoại khóa. 

-  Thực hiện các cuộc biểu diễn văn nghệ.  

- Phân phối chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa cho học sinh 

khối 6, 7, 8, 9. 

- Một số giải pháp khác...  

2.1.2.1. Hoạ   ộng  âu lạ  bộ â  n ạ  

  Trong các hoạt động câu lạc bộ âm nhạc, trên tình hình thực tế của các 

trường THCS huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng yên tác giả luận văn tập trung vào 

những hoạt động như:   kể chuyện âm nhạc, trao đ i mạn đàm  và  học hát tập thể. 

 ua việc hoạt động câu lạc bộ âm nhạc, các em học sinh đã cảm thấy thích thú về 

những câu chuyện kể về âm nhạc, về tác giả và tác phẩm. 

   Bên cạnh đó, tại câu lạc bộ các em có thể trao đ i mạn đàm về những suy 

nghĩ và nhận xét của bản thân và cuối cùng việc học hát tập thể giúp cho các em 

có khả năng tham gia hoạt động âm nhạc một cách tích cực ngoài chương trình 

dạy học âm nhạc chính khóa.  

K    uyện â  n ạ  

Mụ   iêu: Giúp học sinh ôn luyện, củng cố lại các kiến thức âm nhạc đã 

được học trong giờ học chính khóa. Mở rộng thêm kiến thức âm nhạc cho học 

sinh.  Ngoài ra, b ng phương pháp kể chuyện âm nhạc sẽ giúp các em học 

sinh cảm thấy hào hứng, hứng thú hơn, giúp các em nhớ hơn về những kiến 

thức mình đã học thông qua câu chuyện mình được nghe. Cũng qua những 

câu chuyện các em được nghe, các em cảm nhận và học hỏi được nhiều điều 
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từ âm nhạc. Âm nhạc giúp con người ta vượt qua được những n i buồn, 

những mặc cảm trong cuộc sống và vươn lên sống có ý nghĩa hơn. Những câu 

chuyện về Âm nhạc hình thành cho các em một tư tưởng trong sáng, đạo đức 

sống lành mạnh. Hơn nữa giúp các em nắm chắc được kiến thức trong những 

bu i học chính khóa. 

          Nội dung: Kể chuyện về các tác giả, tác phẩm của một số nhạc sỹ Việt 

Nam và nước ngoài đã được giới thiệu qua trong chương trình âm nhạc chính 

khóa. Giới thiệu thêm về dân ca Việt Nam; một số loại hình sân khấu truyền 

thống, nhạc cụ dân tộc Việt Nam ph  biến, nhạc cụ phương Tây ph  biến, các 

bài hát thiếu nhi Việt Nam; giới thiệu một số hình thức, thể loại âm nhạc. 

          Kể chuyện âm nhạc có thể dưới nhiều hình thức khác nhau, giáo viên 

có thể dùng cách kể chuyện kết hợp những hình ảnh minh họa, sống động để 

tạo hứng thú cho các em yêu thích và ghi nhớ lâu hơn về môn học. 

          V  dụ: 

          Trong tiết 10 lớp 6 có phần Âm nhạc thường thức: Giới thiệu về nhạc sĩ 

Lưu Hữu Phước. Ngoài nội dung sách giáo khoa đã viết, giáo viên có thể làm 

phong phú hơn cho bài giảng b ng cách kể một câu chuyện về nhạc sĩ Lưu 

Hữu Phước cho học sinh nghe. [ 20 ; tr 25-26] 

 Như vậy khi Giáo viên kể cho học sinh nghe về Nhạc sĩ Lưu Hữu 

Phước thì các em đã nắm được tên tác giả, ngày tháng năm sinh của nhạc sĩ, 

cuộc đời sự nghiệp, những tác phẩm của nhạc sĩ đã viết và được công chúng 

đón nhận. Như vậy sẽ làm cho các em kính trọng và yêu quý nhạc sĩ hơn. 

          Ngoài kể chuyện các tác giả, tác phẩm, giáo viên có thể đưa thêm vào 

phần này những câu chuyện về vai trò của âm nhạc đối với đời sống con 

người, tạo nên sức mạnh và nghị lực của con người. Những bài đọc mở rộng 

thêm đó cũng giúp các em hiểu sâu hơn về các loại nhạc cụ mà mình học qua. 

Như bài đọc thêm trong sách giáo khoa âm nhạc lớp 7:  Tiếng sáo Việt 

Nam”,  Bản hành khúc cách mạng”, hoặc  Đàn Tranh”… Thông qua những 
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câu chuyện âm nhạc đó, nêu lên tầm quan trọng của âm nhạc đối với con 

người và mọi vật quanh ta.     

T ao  ổi   ạn  à  

Sau khi nghe kể chuyện và học hát tập thể, cần phải t  chức các bu i 

trao đ i, mạn đàm. 

           Mụ   iêu: Giúp học sinh thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc của mình với 

những gì các em đã được nghe và được học, giải đáp cho học sinh những vấn 

đề vướng mắc, những cái mà học sinh chưa hiểu sau khi đã được nghe kể 

chuyện, học hát tập thể, từ đó giúp các em hiểu rõ hơn và có cái nhìn sâu hơn 

về âm nhạc. 

Nội dung: Giáo viên gợi ý cho học sinh phát biểu, đặt câu hỏi cho học 

sinh trả lời. Mời nghệ sĩ  hoặc người nói chuyện trả lời câu hỏi do học sinh đề ra. 

2.1.2.2. Họ   á   ập     

 Bên cạnh việc kể chuyện âm nhạc, trao đ i mạn đàm  việc t  chức học hát 

tập thể cũng giúp cho  vốn ca khúc của các em được mở rộng hơn. Hoạt động học 

hát tập thể cũng là những hoạt động nhóm mang tính chất tích cực, hòa đồng 

mang tính chất giao lưu tập thể. Các em học sinh THCS thường cảm thấy háo hức 

và tham gia một cách tích cực các chương trình học hát tập thể bên cạnh nhóm các 

em xuất sắc được chọn lựa vào trong chương trình biểu diễn phục vụ các ngày lễ. 

Để chuẩn bị tốt cho việc học hát tập thể, giáo viên cần lựa chọn ca khúc  

phù hợp đối với các hoạt động câu lạc bộ và âm nhạc ngoại khóa. Như đã trình 

bày, việc xác định chủ đề cho hoạt động âm nhạc ngoại khóa là một việc làm cần 

thiết. Xác định được chủ đề có nghĩa là khẳng định được mục tiêu, tạo được 

điểm nhấn cho toàn bộ hoạt động ngoại khóa âm nhạc. Trong ngoại khóa âm 

nhạc, có thể có rất nhiều loại hoạt động khác nhau nhưng tất cả đều phải đảm 

bảo nguyên tắc: Thống nhất về chủ đề, điều đó có nghĩa là phải có sự phân 

loại, lựa chọn ra những nội dung thích hợp cho m i chủ đề cụ thể, phù hợp 

với đối tượng tham gia.  Ca từ phải có nội dung sinh động, sâu sắc, mang tính 
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chất giáo dục cao, giai điệu giàu nhạc tính, đồng thời phù hợp với học sinh 

lứa tu i THCS cả về tâm lý và trình độ âm nhạc. 

 Sở dĩ phải đưa ra các tiêu chí lựa chọn ca khúc như trên là vì tất cả 

những hoạt động ngoại khóa âm nhạc như lớp học hát, biểu diễn văn nghệ, 

sân chơi âm nhạc mà tôi chủ trương xây dựng đều dựa trên cơ sở là các ca 

khúc viết cho lứa tu i thiếu niên, lấy các ca khúc này làm nội dung chính cho 

các hoạt động trên. 

 Chọn bài hát căn cứ vào giai điệu âm nhạc và nội dung của hình tượng: 

 Khi tác phẩm viết cho nhạc cụ biểu diễn thì nội dung của nó được biểu 

hiện thông qua tính chất âm nhạc. Khi tác phẩm viết cho thanh nhạc thì nội 

dung của nó được phản ánh ngay ở ca từ, do đó ca từ có vai trò hết sức quan 

trọng. Trong chương trình âm nhạc ngoại khóa dành cho lứa tu i thiếu niên, 

cần lựa chọn và sắp xếp những bài hát mà nội dung của chúng có quan hệ với 

một chủ đề cụ thể nào đó. 

2.1.3.  iải pháp xây dựng chương trình biểu diễn ngoại khóa 

Trong phần trình bày về các giải pháp xây dựng chương trình biểu diễn 

ngoại khóa, tác giả luận văn tập trung vào việc nghiên cứu về những yêu cầu 

về t  chức biểu diễn, việc dàn dựng và t  chức chương trình biểu diễn văn 

nghệ. 

2.1. . . N ững yêu  ầu  ụ     về  ổ      bi u di n 

Khi xem xét về các giải pháp xây dựng chương trình biểu diễn một 

cách cụ thể, chúng ta cần nghiên cứu về những yêu cầu cụ thể của từng 

chương trình biểu diễn, trong đó việc xây dựng nội dung chương trình (ca, 

múa, nhạc), soạn nội dung cụ thể của chương trình được quan tâm tới đầu 

tiên. Điều tiếp theo là công việc t  chức luyện tập, dù đây chỉ là những hoạt 

động biểu diễn mang tính nghiệp dư những khâu t  chức luyện tập là rất cần 

thiết. Sau khi là luyện tập tương đối thành thục, nhà trường và giáo viên cần 
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t  chức duyệt chương trình biểu diễn cả về nội dung và hình thức để có thể 

điều chỉnh cho có hiệu quả tốt hơn.  

- Xây dựng nội dung   ương   ìn  (ca, múa, nhạc):  

Trong tiến trình xây dựng nội dung chương trình biểu diễn âm nhạc 

ngoại khóa, yêu cầu đầu tiên là xác định chủ đề tư tưởng và nội dung của 

chương trình. Từ định hướng trong xác định chủ đề tư tưởng và nội dung, 

chúng ta có thể tiến hành xây dựng chương trình cụ thể. Trong những yêu cầu 

cụ thể về nghệ thuật, chúng ta cần xác định hình thức biểu diễn cụ thể như ca, 

múa, nhạc... Trong xây dựng nội dung chương trình biểu diễn âm nhạc ngoại 

khóa yêu cầu bố trí xen kẽ những tiết mục ca múa nhạc sẽ tạo sự hấp dẫn của 

chương trình biểu diễn. Sự hấp dẫn này không chỉ đối với khán thính giả mà 

ngay đối với các em học sinh tham gia chương trình cũng tạo nên một sự hấp 

dẫn, yêu thích nhất định. Từ đó, các em sẽ tham gia một cách tự giác và tích 

cực hơn, hăng say tập luyện và biểu diễn với chất lượng nghệ thuật cao hơn.  

- Soạn nội dung   ương   ìn  (phối âm, phối khí cho giọng hát và nhạc cụ)... 

Sau khi đã xác định chủ đề tư tưởng và nội dung của chương trình, tại 

các trường THCS huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên một vấn đề quan trọng là 

phải soạn phần nội dung cụ thể trong âm nhạc như phối âm, phối khí cho 

giọng hát và nhạc cụ... Khâu soạn nội dung chương trình này cần phải được 

tiến hành trước khi bước vào tập luyện bởi nếu chúng ta muốn nâng cao chất 

lượng của chương trình thì không chỉ dừng ở tập hợp các bài ca khúc mà phải 

phối âm cho đơn ca, tốp ca hoặc đồng ca cũng phần đệm kết hợp với múa 

hoặc múa phụ họa... Để làm được công việc này, chúng ta cần mời các cộng 

tác viên thực hiện để chất lượng bài phối âm phối khí được bảo đảm.  

- Tổ       ập luyện : 

Trong những yêu cầu về t  chức tập luyện, nhà trường cần khẳng định 

về nhân sự tham gia chương trình bao gồm cán bộ lãnh đạo trường, giáo viên 
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phụ trách và các thành viên h  trợ như Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, các 

ban ngành của địa phương... Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần xác định rõ 

thời gian và địa điểm tập luyện cũng như phương tiện phục vụ cho chương 

trình biểu diễn. 

Sau những yêu cầu chung nói trên, những yêu cầu cụ thể như chọn lựa 

các em học sinh tham gia vào các hoạt động đơn ca, tốp ca, đồng ca hoặc chơi 

nhạc đệm, múa phụ họa... cũng cần được phân b  theo năng khiếu và khả 

năng của m i em. Giáo viên phụ trách cần có những yêu cầu cụ thể đối với 

các em về kỷ luật tham gia để kịp thời có những lời khen hoặc phê bình đối 

với m i trường hợp cụ thể.  Nếu có thể, bên cạnh những bu i tập luyện tại 

trường, các em cũng cần tự luyện tập theo nhóm hoặc tập ở nhà để có thể bảo 

đảm được chất lượng của chương trình biểu diễn âm nhạc ngoại khóa.  

- Tổ      duyệ    ương   ìn : 

Sau khi chương trình biểu diễn đã tập luyện một thời gian và có kết quả 

tương đối tốt, nhà trường cần t  chức duyệt chương trình. Các thành viên 

tham gia duyệt chương trình bao gồm đầy đủ các đại diện trong lãnh đạo nhà 

trường, các đoàn thể và giáo viên âm nhạc. Trước khi đi tới bu i t ng duyệt, 

các trường THCS huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên còn tiến hành duyệt riêng 

từng thể loại hát, múa, nhạc làm nhiều đợt để có thể thúc đẩy tích cực quá 

trình hình thành chương trình biểu diễn.  

Việc t  chức duyệt và t ng duyệt chương trình biểu diễn âm nhạc ngoại 

khóa là điều bắt buộc, trong quá trình tiến hành, nhà trường có thể góp ý và 

giáo viên phụ trách chương trình có thể điều chỉnh nội dung chương trình để 

nâng cao chất lượng của từng tiết mục biểu diễn. Trong t ng duyệt chương 

trình biểu diễn, ban t  chức cần rất lưu ý tới các yếu tố phục vụ cho đêm diễn 

như: Dẫn chương trình (MC); Trang âm, ánh sáng;Trang phục, đạo cụ, hóa 

trang... 
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- Tổ      bi u di n:  

Việc đầu tiên trong t  chức biểu diễn là nhà trường cần xác định một 

cách cụ thể địa điểm và thời gian biểu diễn, bởi m i sự thay đ i sẽ dễ dẫn đến 

sự trục trặc, không khớp nối được trong hệ thống chương trình biểu diễn. Bên 

cạnh đó, ban t  chức biểu diễn cũng cần quan tâm tới đối tượng phục vụ để có 

thể kịp thời điều chỉnh chương trình biểu diễn âm nhạc ngoại kháo cho phù 

hợp. Nhân sự tham gia vào việc t  chức biểu diễn trước hết là Ban giám hiệu, 

cán bộ phụ trách, chủ nhiệm, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên... Điều quan 

trọng trong khâu t  chức chương trình là nhà trường còn phải yêu cầu các 

thành viên có những sự phân công trách nhiệm cụ thể từ khâu chuẩn bị , tập 

luyện, t ng quyệt đến công diễn.  

2.1. . . Dàn dựng   ương   ìn  bi u di n 

 Trong t  chức âm nhạc ngoại khóa công việc dàn dựng và biểu diễn có 

một vị trí quan trọng. Công việc này bao gồm lựa chọn bài hát, phối âm, phối 

khí và dàn dựng luyện tập... Mặc dù chất lượng chuyên sâu của giáo viên âm 

nhạc cũng còn có những hạn chế nhất định nhưng cũng có những thầy cô đảm 

nhiệm được công việc chuyên sâu này. Cũng có trường hợp, nhà trường mời 

thêm các cộng tác viên, các nhạc sĩ chuyên nghiệp về trợ giúp cho việc biên 

soạn tiết mục và dàn dựng chương trình.  

Việc soạn nội dung chương trình có tầm quan trọng quyết định tới chất 

lượng việc dàn dựng chương trình biểu diễn. Trong phần này, tác giả luận văn 

đi sâu phân tích về những hoạt động chuyên sâu trong việc nâng cấp chất 

lượng tiết mục như : phối âm, phối khí cho giọng hát và hòa tấu nhạc cụ, đệm 

hát hoặc làm nhạc múa... Đây cũng là một yếu tố mới mẻ đối với việc dàn 

dựng chương trình biểu diễn tại các trường THCS huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng 

Yên. Sau đây, tác giả luận văn đi sâu phân tích về các công việc cụ thể trong 

dàn dựng chương trình biểu diễn. 
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 Ví dụ 1a: Ca khúc  i yêu Bá  H  C   Min   ơn   úng    n i   ng của 

Phong Nhã.  

 

Hát về Bác Hồ Chí Minh, đương nhiên phải lựa chọn những bài hát nói 

về sự kính trọng, tôn vinh một vị lãnh tụ đã đưa nhân dân ta ra khỏi vòng kh  

đau của bọn thực dân đã áp bức và tình cảm kính yêu của các em học sinh 

Việt Nam với Bác Hồ. Trong tâm trí, các em luôn luôn mong r ng Bác sẽ 

sống lâu cùng chúng ta, hình ảnh của Bác thanh cao, bình dị được tác giả thể 

hiện qua những bài hát như:  

-  Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” (nhạc và lời của 

nhạc sĩ Phong Nhã),  

-  Những bông hoa trong vườn Bác” (nhạc và lờì Văn Dung),  

-  Bé yêu Bác Hồ” (Nhạc và lời Đ  Nhuận)…  

Ca từ của những bài hát này thường rất giá trị, dễ hiểu và phù hợp với 

học sinh. Bài hát  Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” là một 

trong những bài hát thiếu nhi hay nhất viết về đề tài Bác Hồ với tu i thơ.  Bài hát 
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này của nhạc sĩ Phong Nhã thể hiện tình cảm kính yêu của thiếu nhi Việt Nam với 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và được tác giả khắc sâu vào trong giai điệu và lời ca một 

cách  chân thành, tha thiết, với hình ảnh Hồ Chủ tịch bình dị và gần gũi. B ng 

những lời mộc mạc đơn sơ như vậy, nhi đồng hay thiếu niên cũng có thể hát 

một cách say mê, bay b ng, đồng thời rất dễ thuộc, dễ nhớ và ph  cập rộng rãi 

trong các nhà trường. Điều đó sẽ mang lại cho học sinh những cảm nhận ban 

đầu về Đảng, về Bác Hồ. 

 Ví dụ 1b: Ca khúc  i yêu Bá  H  C   Min   ơn   úng    n i   ng của 

Phong Nhã với phần đệm Đàn phím điện tử: Nguyễn Hữu  uyền: 

 

 Với phần phối mới này, các giáo viên có thể cho thu thanh hoặc chuyển 

sang Media để có thể đệm hát cho các em mà không gặp khó khăn gì. Khi biểu 

diễn bài này các em sẽ khiến cho HĐNK Âm nhạc thêm sinh động và hấp dẫn.  

Khi hát bài hát này trong các HĐNK Âm nhạc, các em học sinh đều rất 

kính trọng, biết ơn với Bác là một người  Cha già” đã đưa dân tộc ta xây dựng 
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một đất nước độc lập, tự do và giàu mạnh. Bác Hồ chính là một lãnh tụ có công 

lao to lớn trong việc tin tưởng và động viên thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên làm chủ 

đất nước, đưa đất nước đến những bến bờ vinh quang, sánh vai được với các 

cường quốc năm châu.  

Những bài hát viết về Bác còn rất nhiều và chúng ta phải biết trân trọng, 

biết gìn giữ để thế hệ mai sau học tập và noi gương.  Bác yêu thương những mầm 

non, những thế hệ măng non, Bác tin tưởng vào những thế hệ về sau thay Bác gìn 

giữ và xây dựng  non sông đất nước và chính những mầm non ấy là những nhân tố 

quan trọng để phát triển đất nước đi lên cùng sánh vai với những đất nước giàu 

mạnh trên Thế giới. Bên cạnh chủ đề vầ Bác, còn những bài hát khác như những 

bài hát về thầy cô, về mái trường, bạn bè cũng là những bài rất quan trọng để các 

em học tập.  

Chúng ta có thể lấy những bài hát tiêu biểu như:  

-  Ngày đầu tiên đi học” (nhạc và lời Nguyễn Ngọc Thiện).  

-  Bài học đầu tiên” sáng tác nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn. 

-    Người thầy” sáng tác Nguyễn Nhất Huy... 

 Những ca khúc trên tất cả đều là những ca khúc in đậm trong lòng m i 

chúng ta, nhất là những em học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, giáo dục 

cho các em phải biết trân trọng thầy cô, mái trường nơi ta học tập, bạn bè cùng lớp 

cùng trường. Các em cần thấy được tấm lòng của thầy cô trong việc dẫn dắt các 

em trở nên người hữu ích cho đất nước. Những hy sinh âm thầm của thầy cô là 

những tấm gương cho các em noi theo về đạo đức, về tình yêu thương và về ý chí 

phấn đấu vươn lên không ngừng nghỉ.  

Hình ảnh người thầy vẫn thường đi về sớm trưa, truyền dậy kiến thức cho 

các em về môn học, những kiến thức về cuộc sống với những giọt mồ hôi vẫn rơi 

rơi ướt nhòe những trang giấy. Những hy sinh âm thầm này để đưa các em đến 
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bến bờ tươi sáng, đến một tương lai tốt đẹp, để thành những công dân tốt cho gia 

đình, nhà trường và cho cả xã hội. 

Ví dụ 2: ca khúc Người thầy của Nguyễn Nhất Huy. 

 

 

 Bên cạnh việc truyền đạt những giá trị văn hóa truyền thống cho học 

sinh thông qua nội dung ca từ của các bài hát theo chủ đề, giáo viên có thể 

đan xen một số ca khúc viết về lứa tu i này như:  

-  Em như chim bồ câu trắng”  (Trần Ngọc),  

-  Tu i đời mênh mông” (Trịnh Công Sơn),  
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-  Em đi giữa biển vàng” (Bùi Đình Thảo),  

-  Ánh trăng hòa bình” (Hồ Bắc – Mộng Lân)… 

 Tuy những bài hát này thường không liên quan đến chủ đề của một 

bu i sinh hoạt nào đó, nhưng chắc chắn chúng sẽ góp phần ảnh hưởng tích 

cực tới sự hình thành tính cách và tâm sinh lý của học sinh. Các ca khúc này 

thường mang tính chất trong sáng, hồn nhiên, tạo cho học sinh có được những 

tình cảm đẹp đẽ, nên thơ về thiên nhiên và cuộc sống xung quanh.  

 Cần chú ý về đặc điểm của học sinh THCS đang ở giai đoạn biến đ i 

mạnh mẽ về thể trạng, tâm sinh lý. Do đó, khi hát, khả năng lên cao, xuống 

thấp chưa được định hình và có nhiều hạn chế so với người lớn. Hơn nữa, thời 

gian mà học sinh được tiếp xúc với âm nhạc chưa nhiều nên chưa có nhiều 

điều kiện để nắm bắt những kiến thức chuyên sâu về âm nhạc, những kĩ năng, 

kĩ xảo trong hoạt động ca hát.   

Do vậy, để bu i sinh hoạt âm nhạc ngoại khóa âm nhạc đạt hiệu quả 

cao, cần phải lựa chọn những bài hát phù hợp với khả năng, trình độ âm nhạc 

của học sinh, có nghĩa là, bài hát ấy phải thích hợp về âm vực, giai điệu, tiết 

tấu điệu thức… 

 Âm vực: 

 Thông thường thì tầm cữ giọng của học sinh THCS vào khoảng từ La 

quãng 8 nhỏ đến Mi quãng 8 thứ hai. Do đó, khi lựa chọn bài hát cho học sinh 

giáo viên cần lưu ý đặc điểm này để có thể lựa chọn được những bài hát phù 

hợp với tầm cữ giọng của người thể hiện. Không nên chọn những bài hát có 

âm vực quá rộng.  

Với những bài như vậy giáo viên chỉ nên lựa chọn khi đã chắc chắn 

r ng học sinh có thể hát được, mặc dù đôi khi cũng có những học sinh có thể 

hát với âm vực rộng đến quãng 1 , nhưng nhìn chung, chúng ta cũng nên giới 

hạn ở âm vực quãng 9, quãng 10 (từ c1 đến e2) thì hợp lý hơn. 
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 Ví dụ 3 a: bài  Làng  ôi” của Văn Cao. 

 

Tuy nhiên, với những bài hát đảm bảo được về mặt nội dung nhưng lại 

viết ở âm khu cao hơn hoặc thấp hơn so với giọng của người thể hiện, chúng 

ta có thể xử lý b ng cách dịch giọng lên hoặc xuống cho phù hợp. 

Ví dụ 3 b: bài  Làng  ôi” của Văn Cao, phối âm cho hai bè nam, nữ và phần 

đệm Keyboard - Nguyễn Hữu  uyền: 
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 ua phần phối trên, các em được làm quen với việc hát bè chính của ca 

khúc kết hợp với phần Vocal. Việc hát cho chính xác cao độ và tiết tấu cũng 

đồi hỏi một sự tập trung cao độ bên cạnh sự phối hợp với đàn phím điện tử 

(Piano).  

 Tiết tấu: 

 Đối với các tiết mục đồng ca, tốp ca, giáo viên cần lưu ý khi lựa chọn bài 

có những ch  ngân quá dài hoặc  treo” ở một âm khu quá cao hoặc quá thấp. 

Gặp những ch  khó như vậy, học sinh hay hát  chênh” do đuối hơi và hạn chế 

về kĩ thuật ca hát. Tốt nhất là dành những bài như vậy cho những học sinh có 

giọng hát tốt, có kĩ thuật và biểu diễn ở các tiết mục đơn ca hoặc song ca.  

Ví dụ 4 a: bài  Quê  ương” dân ca U-crai-na. 

 

Ngược lại, trong các tiết mục đồng ca, tốp ca cũng không nên chọn 

những bài hát mà trong đó trường độ của các nốt nhạc được phân chia quá 

nhỏ (như sử dụng nhiều hình nốt móc kép), bởi vì khi hát các em dễ bị mắc 

các l i dẫn đến tình trạng hát không đồng đều. Với những bài như vậy, chỉ 

nên lựa chọn cho các tiết mục đơn ca và cũng chỉ nên giao cho những học 

sinh có giọng hát tốt thể hiện. 

 



58 

Ví dụ 4 b: bài  Quê  ương” dân ca U-crai-na, phối âm cho hai bè nam, nữ và 

phần đệm Keyboard - Nguyễn Hữu  uyền: 

 

 - Giai điệu: 

 Tính chất âm nhạc phù hợp với lứa tu i, vì vậy nên chọn những 

bài hát mang tính chất vui tươi, dí dỏm. Trong khi lựa chọn bài hát, giáo viên 

cần chú ý đến sự kết hợp giữa thanh điệu lời ca với cao độ của âm nhạc để 

học sinh có thể hát được rõ lời. Chúng ta không nên chọn những bài có những 

ch  luyến láy mang tính chất trang điểm cho giai điệu quá nhiều, sẽ làm cho 
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học sinh khó thể hiện đúng phần âm nhạc và khó hát rõ lời ca. Thay vào đó, 

nên lựa chọn những bài mà trong đó, m i một tiếng chỉ nên có một nốt, hoặc 

nếu là hai nốt thì cũng là để làm cho rõ tiếng, rõ từ. 

Ví dụ 5 a : bài  Vui bư     ên  ường  a” của Hoàng Lân. 

 

Khi hát giai điệu này cần phải hát mạch lạc rõ ý lời ca, có sự phân ngắt 

hợp lý giữa âm nhạc và lời ca, giữa trọng âm của nhạc với trọng âm của ca từ 

để cho ý nhạc và ý lời được rõ ràng khúc triết.  

Sau khi đã dạy hát và dàn dựng bài  Vui bư     ên  ường  a” của 

Hoàng Lân chuẩn xác về cao độ và tiết tấu nhịp điệu, tác giả luận văn đã thể 

nghiệm phối âm cho tốp ca nữ và tốp ca nam thể hiện bài này. Mặc dù ca 

khúc được viết cho thiếu nhi nhưng âm nhạc mang âm hưởng hảo hùng  của 

 Đường dài k ông ngại bư     ân” và hành khúc mang tính lạc quan  Ta  á  

vang  ưng b ng  ộn  àng  i   ong   a Xuân”.  

Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân, các em đã  vai kề vai nhịp 

nhàng bước chân”... Để thể hiện tinh thần này trong tiết mục biểu diễn, tác giả 

luận văn đã b  sung thêm phần Vocal của tốp nam mang tính lạc quan yêu đời 

với tiết tấu của Mõ và đàn phím điện tử dục dã thiếu nhi tiến lên phía trước 

xây dựng cuộc đời.  
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Ví dụ 5b : Trích bài  Vui bư     ên  ường  a” của Hoàng Lân – phối 

âm cho tốp nữ, tốp nam và phối khí cho đàn E. Keyboard và Mõ: Nguyễn 

Hữu  uyền. 

 

Điều lưu ý khi dàn dựng tiết mục này là cần dàn dựng phần hát cho thật 

chính xác, sau đó tập riêng phần đàn phím điện tử và Mõ rồi mới ghép hát và 

nhạc đệm với nhau. Riêng phần mõ không quá khó nên có thể chơi một hoặc 

nhiều Mõ cùng một lúc để tạo nên âm hưởng hào hùng của hành khúc mùa 

Xuân. Cần chú ý là trong bài này, tốp nam cần giảm bớt âm lượng, hát nhẹ 

nhàng thanh thoạt để không  át mất” bè nữ là giai điệu chính của bài hát.  
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Ví dụ 6 a: bài  Em là bông hồng nhỏ” của Trịnh Công Sơn. 

 

  

Cùng với việc sử dụng các ca khúc được viết ở điệu thức 7 âm, giáo 

viên cũng nên chọn những bài hát được viết ở điệu thức 5 âm. Các bài hát 

được viết ở điệu thức 5 âm thường không có bán cung và giai điệu mang âm 

hưởng của âm nhạc dân gian Việt Nam nên rất dễ hát. 

Từ các tiêu chí, các phân tích trên, tôi đã đưa ra một số ví dụ các bài hát 

có giá trị về mặt nội dung, ca từ, âm nhạc và phù hợp với lứa tu i học sinh để 

giáo viên tham khảo. Tất nhiên, đây chỉ là một số bài tiêu biểu để qua đó giáo 

viên lựa chọn thêm những bài hát khác có giá trị để đưa vào phục vụ cho công 

tác t  chức hoạt động ngoại khóa âm nhạc. 

Bài  E  là bông   ng n ỏ” của Trịnh Công Sơn là một bài hát được 

các em học sinh tại trường THCS huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng yên rất yêu thích, 

tuy nhiên từ trước tới nay các giáo viên chủ yếu là dàn dựng đồng ca. Để bài 

hát yêu thích này có thể biểu diễn trên sân khấu một cách sinh động, tác giả 

luận văn đã phối âm cho đơn ca nữ và nam hoặc tốp ca nữ và tốp ca nam (nếu 

chất lượng hát bảo đảm yêu cầu của bài hát) và b  sung thêm phần đệm của 

Mõ và đàn phím điện tử.  
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Ví dụ 6 b: Trích bài  E  là bông   ng n ỏ” của Trịnh Công Sơn – phối 

âm cho tốp nữ, tốp nam và phối khí cho đàn E. Keyboard và Mõ: Nguyễn 

Hữu  uyền. 

 

2.1.3.3. Tổ      bi u di n văn ng ệ 

 Cấp xã: Chúng ta nên đưa các chủ đề của Đoàn - Đội và theo từng chủ 

đề của từng thời gian. 

          V  dụ : 

Đợt 1 từ  5/9 đến 15/10:  Vui hội trường nhớ lời Bác dạy”. Ngoài đội 

văn nghệ nòng cốt mà giáo viên âm nhạc đã chọn làm hạt nhân từ các lớp, để 
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có một chương trình cho khai giảng năm học mới, giáo viên âm nhạc phải kết 

hợp với đồng chí t ng phụ trách đội mở đợt thi hội diễn văn nghệ giữa các lớp 

và ra thời gian tập luyện của các lớp (thời gian do tùy từng lớp sắp xếp); sau 

đó lên kế hoạch t ng duyệt các tiết mục của toàn trường, chọn các tiết mục 

đặc sắc của từng lớp, cộng với các tiết mục của các hạt nhân trong đội văn 

nghệ xung kích của nhà trường để mở hội diễn văn nghệ ở cấp trường - cấp 

xã. Có đánh giá khen thưởng, tuyên dương của ban giám hiệu và Đoàn Đội 

nhà trường. Hình thức này được làm đều đặn theo thời gian với 5 chủ đề của 

hoạt động Đội đề ra. 

         Cấp  uyện: Mô hình này cần đầu tư về nhân lực, công sức và sự nhiệt 

tình của mọi người tham gia, cũng như nội dung bài hát. Khi tập biểu diễn, về 

trang phục phải công phu và hiện đại hơn. Chọn những hạt nhân có năng 

khiếu thật sự về ca hát, có hình thức, vóc dáng, có phong cách biểu diễn đẹp, 

linh hoạt và có thời gian hoạt động văn nghệ lâu dài từ các lớp. Vì đây là tiết 

mục mang ý nghĩa phong trào của hoạt động nhà trường để đi thi với các 

trường bạn, do đó cần phải được đầu tư kĩ lư ng. 

         Cấp  ỉn : Đối với mô hình này, nội dung luyện tập do Phòng giáo dục 

Huyện kết hợp với nhà trường để lập ra kế hoạch tập luyện tham gia hội diễn 

cấp Tỉnh. Giáo viên âm nhạc và nhà trường có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, 

nhắc nhở và động viên học sinh tập luyện chương trình vừa thi cấp Huyện để 

chờ ngày thi cấp Tỉnh. 

Ví dụ 7 a: Bài  Bèo dạt mây trôi” (Dân ca quan họ Bắc Ninh) 
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Sau đây, tác giả luận văn xin trích giới thiệu một bài tập nâng cao tự 

biên soạn để các em học sinh có thể từ một bài dân ca chuyển soạn thành một 

tiết mục biểu diễn tốt hơn. Tiết mục này có thể là hát dân ca trên nền nhạc 

đệm hoặc xa hơn nữa, có thể sử dụng như một tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân 

tộc do các em có năng khiếu và xuất xứ trong các gia đình giỏi về nhạc cụ 

truyền thống đảm đương. 

Ví dụ 7 b: Bài  Bèo dạt mây trôi” (Dân ca quan họ Bắc Ninh) được chuyển 

soạn cho hát dân ca và phần đệm soạn cho hòa tấu Bầu, Nguyệt, Sáo trúc.  

 

2.1.4.  Một số giải pháp khác 

Ngoài các giải pháp chủ yếu như về t  chức biểu diễn, dàn dựng 

chương trình biểu diễn và t  chức biểu diễn văn nghệ, trong các hoạt động 

ngoại khóa còn có những giải pháp khác như: tăng cường mở rộng tài liệu dạy 
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học; xây dựng một số trò chơi cho hoạt động âm nhạc ngoại khóa; t  chức 

giao lưu văn nghệ và  hoạt động âm nhạc ngoại khóa thông qua tham quan dã 

ngoại. Những giải pháp này tuy không phải là chủ yếu nhưng cũng có vai trò 

không kém phần quan trọng trong các hoạt động ngaoi  khóa mở rộng.  

2.1.4.1. Tăng  ường  ở  ộng  ài liệu dạy  ọ   

          Việc tăng cường mở rộng tài liệu dạy học trong dạy học âm nhạc ngoại 

khóa là điều cần thiết. Nếu so với chương trình dạy học âm nhạc chính khóa 

thường xuyên được nhà trường quan tâm tới trong việc sưu tầm và mở rộng 

tài liệu giảng dạy thì tài liệu hoạt động ngoại khóa có phần khó khăn hơn. 

Chính vì vậy, giáo viên phụ trách các hoạt động ngoại khóa âm nhạc cần năng 

động hơn trong công việc và xin thêm những tài trợ cần thiết cho việc mua 

sắm tư liệu và phương tiện hoạt động.  

Để thường xuyên b  sung tài liệu dạy học, nhà trường cần t  chức biên 

soạn giáo trình cụ thể và chi tiết theo nội dung của mô hình dạy học âm nhạc 

ngoại khóa đã đề ra. Theo những yêu cầu về việc xử dụng tài liệu dạy học âm 

nhạc tại các trường THCS hiện nay, chương trình chính khóa vẫn được chú ý 

bảo lưu về thời lượng và nội dung. Việc tăng cường và mở rộng tài liệu dạy 

học ở đây tác giả luận văn tập trung vào các tài liệu phục vụ cho các hoạt 

động ngoại khóa âm nhạc và trong các tài liệu này lại tập trung chủ yếu trong 

các hoạt động biểu diễn nhân các dịp ngày lễ...  

Giáo viên có thể phát huy sáng tạo trong việc tự biên soạn để chương 

trình dạy học trong HĐNK thêm phong phú. Trong các HĐNK, việc biên 

soạn nên những nội dung và hình thức mới mẻ trong biểu diễn âm nhạc có 

một vị trí quan trọng, giúp cho các em không  chán” khi tham gia hoạt động, 

thậm chí, trên thực tế nhiều em còn tỏ ra rất hứng khởi khi được tập luyện 

những bài mới, hình thức mới.  
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Trong trường hợp giáo viên là người được đào tạo một cách cẩn thận 

tại các trường đại học lớn như ĐHSPNTTƯ thì bản thân họ có thể biên soạn, 

phối âm, phối khí cho những tiết mục mới. Nếu tác phẩm quá khó và vượt quá 

khả năng của giáo viên thì trường có thể mời thêm các chuyên gia của tỉnh 

hoặc của TƯ về giúp đ . Chúng tôi cho r ng sự đầu tư kinh phí này không 

phải là vô ích bởi tác phẩm được viết ra có thể được sử dụng rất dài lâu và có 

tính học thuật cao khi đi thi ở cấp huyện hoặc cấp tỉnh.  

Giáo viên cần chuẩn bị những phương tiện giảng dạy phong phú hơn, 

có thể kết hợp hình ảnh minh họa trong khi giảng dạy, cho các em nghe đĩa 

nhạc để tiết học tạo thêm hứng thú hơn. Khi giảng dạy về một nhạc sĩ hoặc 

một tác phẩm nào đó, nếu chúng ta có các đĩa DVD chiếu cho các em thoe dõi 

thì đây là cách nắm vấn đề một cách nhanh nhất và sâu nhất trong ký ức của 

các em. Trong thời đại phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin truyền 

thông, việc sử dụng các phương tiện này giúp cho thày trò có thể tiếp cận với 

những thông tin mới nhất về cuộc sống âm nhạc ở Việt Nam và trên thế giới. 

Mặt khác, cũng thông qua phương tiện công nghệ này, giáo viên cũng có thể 

kiểm tra và đánh giá khả năng của học sinh nhanh và chính xác nhất.  

2.1.4.2. Xây dựng  ộ  số   ò   ơi   o  oạ   ộng â  n ạ  ngoại k óa 

Việc xây dựng một số trò chơi cho hoạt động âm nhạc ngoại khóa đặc 

biệt cần thiết đối với giáo dục Mầm non và Tiểu học. Đối với THCS, trò chơi 

cũng vẫn quan trọng những theo chúng tôi chỉ nên xếp vào dạng các giải pháp 

khác.   Chính vì vậy, khi đưa trò chơi vào các hoạt động ngoại khóa tại các trường 

THCS huyện Mỹ Hào, tôi cũng xin được lược bỏ một số trò chơi không hoàn toàn 

phù hợp với lứa tu i của các em học sinh THCS. 

Trò chơi âm nhạc là những hoạt động vui chơi, được lồng ghép trong đó 

các kiến thức, kĩ năng thực hành âm nhạc để học sinh trải nghiệm và thu nhận. Trò 

chơi âm nhạc vừa là cách thức để học sinh giải trí, thư giãn, đồng thời là biện pháp 
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để học sinh rèn luyện, tích lũy, thực hành kĩ năng, từ đó hình thành tri thức, kinh 

nghiệm hoạt động âm nhạc và phát triển các tình cảm tương tác xã hội. 

Có thể thấy, trò chơi âm nhạc là khái niệm được tạo thành bởi hai yếu tố 

chính đó là yếu tố chơi và yếu tố âm nhạc. Trong đó, yếu tố chơi phải đảm bảo 

học sinh được vui vẻ và say mê trong khi chơi, bao gồm các vận động cơ thể, vận 

động trí óc, khuyến khích học sinh tích cực tham gia giải quyết nhiệm vụ của trò 

chơi. Yếu tố thứ hai - Âm nhạc là linh hồn của trò chơi. Yếu tố âm nhạc ở đây 

được hiểu bao gồm tất cả các kĩ năng phát triển về tai nghe, về tiết tấu, về khả 

năng ca hát, phán đoán, nhận xét các yếu tố cấu thành của trò chơi và thông qua 

việc chơi sẽ không chỉ cung cấp mà còn giúp học sinh củng cố, rèn luyện về các 

kiến thức, kĩ năng thực hành âm nhạc. 

Các trò chơi âm nhạc đều có mục đích là tạo cơ hội cho học sinh được thực 

hành, củng cố, trải nghiệm các kiến thức, kĩ năng âm nhạc đã học đồng thời khám 

phá thêm những điều mới mẻ trong cảm xúc khi các em tự mình trải nghiệm cùng 

với âm nhạc qua các trò chơi.  

Chính vì thế, trong trò chơi âm nhạc các yếu tố về nhiệm vụ, yêu cầu, nội 

dung chơi, luật chơi, các thao tác chơi phải đảm bảo tôn trọng các đặc trưng cũng 

như tính thẩm mĩ của nghệ thuật âm nhạc, căn cứ vào khả năng của học sinh cũng 

như cơ sở vật chất tại cơ sở để đảm bảo yếu tố an toàn và không lãng phí. 

Thực tế dạy học hiện nay cho thấy, khi t  chức các hoạt động học tập trên 

lớp cho học sinh, giáo viên cần phải xác định rõ nội dung kiến thức cần học sinh 

lĩnh hội từ bài học, từ đó đưa ra các hình thức học tập phù hợp với nhiệm vụ học 

tập và đối tượng học tập. Tương tự, khi thiết kế các trò chơi âm nhạc, giáo viên 

năng khiếu cũng cần xác định rõ nhiệm vụ nhận thức đối với học sinh từ đó xây 

dựng các thao tác, hành động chơi nh m h  trợ cho việc tiếp thu, lĩnh hội các kiến 

thức, kĩ năng âm nhạc. 
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 Ngoài những ý trên, để t  chức trò chơi âm nhạc được thành công và làm 

cho các em hứng thú hơn thì cần đảm bảo những tiêu chí sau: 

Nội dung   ơi: Đặc điểm của trò chơi âm nhạc là nội dung chơi bao giờ 

cũng xác định rõ mục đích, yêu cầu của trò chơi với người chơi với sự tích hợp 

hay lồng ghép với âm nhạc. Trong đó, các kiến thức, các kĩ năng, thao tác thực 

hành vừa thể hiện nội dung yêu cầu chơi và đồng thời cũng chính là việc nắm 

được khái niệm hay tiếp tục rèn luyện, củng cố các kĩ năng thực hành âm nhạc. 

Chính vì thế, nội dung trong một trò chơi âm nhạc sẽ luôn bao gồm cả các yếu tố 

về thao tác chơi và âm nhạc.  

Âm nhạc chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt mang tính bản chất của trò 

chơi âm nhạc bởi, ở trong m i trò chơi âm nhạc, các hành động chơi luôn được 

gắn với âm nhạc (lời hát) kết hợp trong chính hành động của người chơi, hoặc 

hành động của người chơi phải gắn kết (tuân theo) âm thanh được vang lên từ 

nhạc cụ hay các phương tiện nghe, nhìn. Đây cũng chính là đặc điểm mang tính 

bản chất của trò chơi âm nhạc được thể hiện rõ qua các yêu cầu cần nắm được hay 

đạt được của người chơi trong m i trò chơi âm nhạc.  

Đồng thời, các thao tác chơi hay nói cách khác là hành động chơi sẽ vừa 

nh m củng cố, rèn luyện các kiến thức, kĩ năng thực hành âm nhạc phù hợp với 

khả năng của học sinh (tính vừa sức), đồng thời cũng luôn phải bao hàm yếu tố 

giáo dục và phát triển, có như vậy mới kích thích sự hứng thú và tích cực tham gia 

vào trò chơi của các em. Khi học sinh thực hiện các thao tác chơi một cách thành 

thạo và giải quyết được nhiệm vụ của trò chơi, điều này đồng nghĩa với việc học 

sinh cũng thuần thục các kĩ năng thực hành âm nhạc. Do vậy, nội dung và các 

hành động chơi phải đảm bảo tôn trọng các đặc trưng và tính thẩm mĩ của nghệ 

thuật âm nhạc. 

Luậ    ơi: Căn cứ vào nội dung chơi cũng như nhiệm vụ, yêu cầu của trò 

chơi đòi hỏi học sinh phải thực hiện mà hình thành nên luật chơi. Dù trò chơi có 

đơn giản đến đâu cũng phải có quy tắc, luật chơi nhất định và vì vậy sẽ tạo nên 
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không khí bình đẳng giữa các thành viên tham gia trò chơi, đảm bảo tính thẩm mĩ 

và sự an toàn trong suốt quá trình tiến hành chơi. 

Sáng  ạo: Trò chơi âm nhạc được xây dựng với mục đích nh m tạo ra môi 

trường, cơ hội để học sinh trải nghiệm, thực hành các hoạt động âm nhạc b ng 

cách đặt ra các nhiệm vụ yêu cầu học sinh phải giải quyết. Chính những nhiệm vụ 

này tạo nên sự hấp dẫn của trò chơi, khêu gợi tính tò mò, lòng tự tin và thúc đẩy 

các em phối hợp hành động để giải quyết một cách tích cực và thoải mái. Khi học 

sinh tích cực và thoải mái hành động sẽ nảy sinh yếu tố sáng tạo ở mức độ nhất 

định, từ đó hình thành khả năng tư duy độc lập và chủ động sáng tạo ở học sinh. 

Trong các dạng trò chơi âm nhạc cụ thể, tác giả luận văn đề cập tới 4 nhóm 

là  nghe giai điệu đoán tên bài hát; hát nhanh - hát chậm; hát to - hát nhỏ và 

gắn tên nốt nhạc lên khuông nh m tăng thêm tính chủ động trong phản xạ và 

trí nhớ của các em.  

Dạng trò chơi 1: “Nghe giai điệu đoán tên bài hát”. 

a) Tác dụng: 

- Giúp học sinh nhớ lại giai điệu các bài hát đã học và nâng cao độ nhạy cảm 

âm nhạc của các em. Hoạt động Ng   giai  iệu  oán  ên bài  á  cũng giúp ích 

cho việc rèn luyện trí nhớ cũng như sự vui chơi và làm việc theo nhóm của 

các em.  

b) Chuẩn bị: 

- Bên cạnh việc luyện thanh và tập luyện bài hát, các em và giáo viên cần 

chuẩn bị một số nhạc cụ cần thiết như đàn phím điện tử, một số nhạc cụ gõ 

dân tộc.  

c) Cách chơi: 

     Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm, m i nhóm cử một em lên bảng. Trên 

bảng ghi sẵn tên các bài hát đã học, giáo viên dùng đàn phím điện tử đánh lên 

giai điệu một câu hát (hoặc một đoạn) trong bài hát mà học sinh đã được học. 
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Tiếng nhạc vừa dứt, 2 học sinh đánh dấu X vào tên bài hát mình đoán được. 

Trò chơi được tiếp tục b ng giai điệu bài hát khác với 2 em học sinh khác. 

Nhóm nào đoán đúng nhiều bài hát hơn sẽ thắng. 

Lưu ý: 

- Trò chơi này có thể được thực hiện ở các tiết ôn những bài hát đã học. 

- Tu  theo thời gian học tập và khả năng của học sinh để trong những tiết học  

sau giáo viên có thể nâng cao hơn về nội dung. Lúc đầu giáo viên có thể cho 

học sinh nghe giai điệu cả bài hát, sau rút ngắn lại thành một đoạn hoặc một 

câu để học sinh vẫn có thể nhận ra bài hát và đoán đúng tên một cách nhanh 

nhất. 

Dạng trò chơi 2:  “Hát nhanh -hát chậm” 

 - Mục đích:  ua kí hiệu bàn tay của giáo viên, học sinh biết hát nhanh, 

hát chậm theo đúng hiệu lệnh. 

 - Chuẩn bị: Một số bài hát đã học. 

 - Người chơi: Tập thể lớp. 

 - Cách chơi:  

 + Giáo viên quy ước kí hiệu tay: Khi giáo viên guồng hai tay nhanh thì 

học sinh hát nhanh, khi giáo viên guồng hai tay chậm hơn thì học sinh hát 

chậm. 

* Lưu ý: Học sinh không hát quá nhanh, hát dồn nhịp mà cần tập trung thực 

hiện theo đúng hiệu lệnh. 

Dạng trò chơi 3: “Hát to - Hát nhỏ” 

 - Mục đích: Thông qua trò chơi, học sinh biết thể hiện sắc thái to, nhỏ, 

qua các kí hiệu tay trong m i bài hát.  

 - Chuẩn bị: Một số bài hát đã học. 

 - Người chơi: Tập thể lớp. 

 - Cách chơi: 
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 + Giáo viên chia tập thể chơi thành hai đội và hát theo động tác của 

giáo viên: 

 Bàn tay đánh nhịp của giáo viên xòe ra: Cả lớp hát to 

 Bàn tay giáo viên từ từ nắm lại: Hát nhỏ dần. 

 Bàn tay giáo viên nắm chặt lại: Không hát. 

 + Giáo viên quy định m i đội chơi theo một tay chỉ huy của giáo viên 

(đội 1: tay trái ; đội 2: tay phải). 

 + Giáo viên bắt nhịp cho cả lớp hát một bài, học sinh chơi hát to. 

 + Giáo viên dùng hai tay để điều khiển hai đội hát to nhỏ. Khi giáo viên 

nắm chặt tay học sinh chơi vẫn phải hát thầm theo nhịp để khi giáo viên mở 

tay phải hát đúng lời tiếp theo. 

 * Lưu ý  

 + Học sinh chơi phải hát theo sự điều khiển của giáo viên. 

 + Giáo viên đóng mở nhanh bàn tay để tạo không khí. 

 + Chọn những bài hát có nhịp nhanh, chậm khác nhau tạo không khí. 

 + Có thể cho m i đội hát một bài hát khác nhau để tăng mức độ khó 

của trò chơi. 

Dạng trò chơi 4: " ắn tên nốt nhạc  ên khuông" 

 - Mục đích: Thông qua trò chơi học sinh được củng cố, nâng cao kiến 

thức về vị trí nốt nhạc trên khuông. 

 - Chuẩn bị: 

 + Thiết kế vài khuông nhạc đã kẻ sẵn trên bảng được chế tác b ng sắt. 

 + Nốt nhạc gắn nam châm  

 - Người chơi: Cá nhân học sinh (Từ 2 đến 4 học sinh) 

 - Cách chơi: 

 + Giáo viên chia lớp thành   nhóm, m i nhóm cử 1 bạn nhanh nhẹn 

tham gia trò chơi. 
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 + Giáo viên yêu cầu học sinh gắn tên một vài nốt nhạc nào đó lên 

khuông, hoặc gắn nốt nhạc lên khuông theo bài tập đọc nhạc nào đó khi nghe 

hiệu lệnh của giáo viên. Người chơi phải nhanh chóng cầm các nốt nhạc gắn 

vào khuông nhạc sao cho đúng với yêu cầu. Hết thời gian, bạn nào xong 

trước, đúng, đều, đẹp là người thắng cuộc. 

Cá   iêu      án  giá k ả năng   ò   ơi â  n ạ   ủa  ọ  sin : 

- Sự hứng thú và nhiệt tình tham gia trò chơi. 

- Nắm chắc được luật chơi, biết cách chơi. 

- Nhanh nhẹn, sáng tạo và tinh thần tập thể cao. 

- Hiểu và cảm nhận được tính chất của trò chơi. 

Như tác giả luận văn đã trình bày ở phần trên, các hoạt động trò chơi 

âm nhạc có một ý nghĩa quan trong trong giáo dục âm nhạc Mầm non và Tiểu 

học. Ở bậc học THCS, ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động trò chơi 

âm nhạc vẫn được duy trì những cách điều chỉnh nội dung và phương pháp 

dạy hạc cần có một số thay đ i cho phù hợp với lứa tu i và sự phát triển tâm 

sinh lý của các em.  

2.1.4.3. Tổ      giao lưu văn ng ệ 

Ngoài việc học hát tập thể và hội diễn văn nghệ, giao lưu văn nghệ 

cũng là một nội dung quan trọng không thể thiếu được trong hoạt động âm 

nhạc ngoại khóa. 

          Mụ   iêu: Góp phần giúp học sinh thư giãn, lấy lại cân b ng tâm lý sau 

những giờ học căng thẳng; Tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi, 

giúp cho học sinh thêm hiểu biết, thông cảm, đoàn kết lẫn nhau; Giúp học 

sinh hòa mình vào âm nhạc, phát huy hết khả năng âm nhạc của mình, qua đó 

giáo viên có thể đánh giá khả năng âm nhạc của học sinh, phát hiện năng 

khiếu và bồi dư ng cho học sinh, làm nòng cốt cho các hoạt động âm nhạc. 
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 Giao lưu văn nghệ làm cho các em được thể hiện mình trên sân khấu, là 

nơi để các em thể hiện hết khả năng âm nhạc, giúp các em tự tin hơn, mạnh mẽ 

hơn, sống lạc quan hơn, từ đó giúp các em yêu âm nhạc và tránh xa được những tệ 

nạn xã hội, hình thành nên đạo đức tốt đẹp phù hợp với độ tu i của các em. 

          Nội dung: Các trường nên thường xuyên mời các nghệ sĩ hoặc nghệ 

nhân đến giao lưu và biểu diễn văn nghệ với các em học sinh. Đây là một mô 

hình cần được nhà trường quan tâm và duy trì thường xuyên, vì đó là chương trình 

hoạt động mang tính cộng đồng - đoàn kết - học hỏi. Trong các bu i giao lưu này, 

ngoài việc được nghe và xem biểu diễn, các em cần chủ động hỏi về những điều 

bản thân còn chưa hiểu để khách mời giải thích nh m tăng thêm hiểu biết.  

          V  dụ:  

          Có thể t  chức cho học sinh những chuyến tham quan, giao lưu với 

trường Văn hóa Nghệ thuật của tỉnh giúp các em làm quen với các ca sĩ, giảng 

viên của trường, từ đó cũng là tiền đề để các em đặt mục tiêu phấn đấu học tập.  

          Mời các ca sĩ đến biểu diễn và giao lưu với các em tạo nên không khí 

hứng khởi hơn cho các em. 

2.1.4.4.  Hoạ   ộng â  n ạ  ngoại k óa   ông qua   a  quan d  ngoại 

 Nhà trường cần t  chức cho học sinh đi tham quan các di tích lịch sử, 

tham quan bảo tàng, triển lãm và danh lam thắng cảnh và giao lưu văn nghệ 

với một số trường khác.... Hàng năm, trường cần t  chức cho học sinh đi giao 

lưu văn nghệ với các nghệ nhân, cho các em hiểu biết thêm về các loại nhạc 

cụ và thể loại âm nhạc của các dân tộc trên khắp mọi miền của T  quốc. Nhà 

trường cần tạo điều kiện cho các em giao lưu, gặp g  những nghệ nhân hát 

Chèo làng Khuốc trên mảnh đất Thái Bình hoặc các nghệ sĩ trong đoàn Chèo 

của Hưng Yên. Từ đó, các em hiểu biết thêm về những nghệ nhân, về làn điệu 

Chèo làm cho các em thích thú và hình thành nên suy nghĩ r ng các làn điệu 

Chèo cần phải được gìn giữ và bảo tồn.   



74 

Trong các hoạt động  tham quan giã ngoại của các em, người thầy giáo 

có một nhiệm vụ quan trọng là phải tìm hiểu trước để có thể trực tiếp giới 

thiệu và dẫn giải về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa về văn hóa nghệ thuật của các địa 

điểm và  những đối tượng tham quan. Cách dẫn dắt vấn đề và nội dung tham 

quan sẽ khiến các em cảm thấy gần gũi và dễ tiếp thu, dễ khắc sâu vào tiềm 

thức của các em. Như vậy, các hoạt động ngoại khóa nói chung và ngoại khóa  

âm nhạc nói riêng rất phong phú và đa dạng, trong đó các hoạt động  tham 

quan giã ngoại cũng có một tầm quan trọng nhất định cần được nhà trường 

thường xuyên t  chức. 

2.1.5. Phân phối chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa cho học sinh 

khối 6, 7, 8, 9  

 Căn cứ vào C ương   ìn  giảng dạy bộ  ôn â  n ạ   ủa Bộ Giáo dụ  

và Đào  ạo, tôi đã đề xuất những giải pháp mới cho việc phân phối chương 

trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa cho học sinh THCS thuộc huyện Mỹ Hào 

– tỉnh Hưng Yên. [PL 1; trang 98]. 

Trong việc phân phối chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa cho 

học sinh THCS, chúng tôi xin đi sâu vào từng khối 6, 7, 8, 9 của cấp học. 

[PL2;  trang 114]. 

 T ong   ương   ìn  k ối l p 6 (l p  ầu  ấp): Phần chủ đề bao gồm: Hát 

tập thể; Dàn dựng các tiết mục văn nghệ; Giao lưu văn nghệ giữa các khối lớp 6; 

Tham quan - Giao lưu văn nghệ với trường THCS Hưng Long; Giới thiệu nhạc sĩ 

Lưu Hữu Phước và Văn Chung; Giới thiệu về dân ca Việt Nam; Giới thiệu một số 

nhạc cụ dân tộc ph  biến của Việt Nam; Dàn dựng văn nghệ t ng kết năm học. 

 P ần nội dung  ụ     bao g  : Học hát và ôn Một số ca khúc Nghi lễ, 

 uốc ca - Đội ca và các bài truyền thống của trường; Chào mừng đại hội Đội; 

Tập hát các bài hát về An toàn - Giao thông; T  chức các trò chơi và giao lưu 

văn nghệ; Kể chuyện về cuộc đời nhạc sĩ và làm quen một số tác phẩm, nghe 
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và xem băng, đĩa hình,  trao đ i, mạn đàm; Làm quen với một số làn điệu dân 

ca và nhạc cụ dân tộc ph  biến của Việt Nam. Tập luyện văn nghệ phục vụ 

cho t ng kết năm học. 

T ong   ương   ìn  k ối l p  :  

Phần chủ đề bao gồm: Hát tập thể; Dàn dựng các tiết mục văn nghệ mang 

chủ đề Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11); Giao lưu văn nghệ giữa các lớp trong 

khối 7; Tham quan Đền Đô - Giao lưu văn nghệ với các nghệ nhân  uan họ 

Bắc Ninh; Giới thiệu nhạc sĩ: Beethoven và Huy Du; Giới thiệu về một số nhạc 

cụ ph  biến của phương Tây; Giới thiệu về 1 số bài hát thiếu nhi Việt Nam; Giới 

thiệu một số làn điệu dân ca Dân tộc ít người; Học hát các bài hát chuẩn bị t ng 

kết năm học. 

Phần nội dung cụ thể bao gồm: Học các bài hát truyền thống Đội; Tập 

luyện văn nghệ hội diễn cấp Trường; Giao lưu văn nghệ giữa các lớp trong khối 7; 

Hát và giao lưu văn nghệ giữa thầy trò với các nghệ nhân  uan họ Bắc Ninh; Kể 

chuyện về cuộc đời nhạc sĩ và làm quen một số tác phẩm; Nghe và xem băng, đĩa 

hình,  trao đ i, mạn đàm; Làm quen với cây đàn Guitare, sáo Flute;  Làm quen với 

cây đàn Guitare, sáo Flute;  Làm quen với một số bài hát thiếu nhi Việt Nam tiêu 

biểu như:   Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu niên Nhi đồng” (Phong Nhã) và 

 Reo vang bình minh” (Lưu Hữu Phước); Tập luyện văn nghệ phục vụ cho t ng 

kết năm học. 

T ong   ương   ìn  k ối l p  :  

Phần chủ đề bao gồm: Hát tập thể; Giao lưu văn nghệ; Giới thiệu nhạc 

sĩ: Chopin  và Hoàng Vân; Hội diễn văn nghệ cấp Huyện; Giới thiệu hình 

thức hát bè, hát đu i cho học sinh; Giới thiệu về một vài thể loại nhạc đàn; 

Hội diễn văn nghệ. 

Phần nội dung cụ thể bao gồm: Học các bài hát truyền thống  uân đội 

22/12;  Biểu diễn văn nghệ giữa học sinh nhà trường cùng các tân binh chuẩn bị 
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lên đường nhập ngũ; Kể chuyện về cuộc đời nhạc sĩ và làm quen một số tác phẩm; 

Nghe và xem băng, đĩa hình, trao đ i, mạn đàm; Giao lưu văn nghệ của học sinh 

khối lớp 8 và gặp g  với hội cựu Chiến binh; Luyện tập các tiết mục múa hát có 

nội dung, chất lượng, cũng như chọn ra những hạt nhân có khả năng tốt về ca hát, 

múa để có thể thi đua cùng các trường bạn...  

T ong   ương   ìn  k ối l p   (l p  uối  ấp):  

Phần chủ đề bao gồm: Hát tập thể; Giao lưu văn nghệ với Câu lạc bộ văn 

nghệ của thôn Xuân Đào – xã Xuân Dục – huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên; Giới 

thiệu một số ca khúc ph   thơ; Giới thiệu nhạc sĩ: Tchaikovsky và Nguyễn Văn 

Tý; Hội diễn văn nghệ; Học hát và ôn các bài có chủ đề Mùa Xuân và ngày 26/ , 

chủ đề  An toàn giao thông - chống Ma tuý học đường”; Hội diễn văn nghệ t ng 

kết cuối năm. 

Phần nội dung cụ thể bao gồm:  

Tập hát các bài hát quy định của Đoàn Thanh niên như:  Lên Đàng”, 

 Thanh niên làm theo lời Bác”,  Nối vòng tay lớn”; Hội diễn văn nghệ giữa Câu 

lạc bộ  văn nghệ của thôn; Giới thiệu một số tác phẩm được ph  thơ của một số 

nhạc sĩ trong nước như bài  Hạt gạo làng ta” (thơ của Trần Đăng Khoa, nhạc Trần 

Viết Bính),  Đi học” (thơ của Minh Chính, nhạc Bùi Đình Thảo),  Bụi phấn” 

(thơ của Lê Văn Lộc, nhạc Vũ Hoàng) … Kể chuyện về cuộc đời nhạc sĩ và 

làm quen một số tác phẩm, nghe và xem băng, đĩa hình, trao đ i, mạn đàm; 

Học hát và ôn các bài có nội dung: Mừng Đảng – Mừng Xuân – Mừng Đoàn 

ta lớn mạnh; Biểu diễn văn nghệ trong khối 9 và tại nhà văn hóa Huyện, t ng 

kết cuối năm học và  chọn nòng cốt hạt nhân văn nghệ đi thi cấp Tỉnh. 

  ua việc phân phối chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa cho 

học sinh THCS, tôi nhận thấy r ng:  

- Về   ủ  ề và nội dung: Chủ đề và nội dung sinh hoạt ngoại khóa của 

các khối lớp có những điểm giống nhau mang tính kế thừa và phát triển. 
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Chúng ta có thể thấy qua việc: Tập hát các bài hát; Giới thiệu một số tác giả và 

tác phẩm; Nghe và xem băng, đĩa hình, trao đ i, mạn đàm; Biểu diễn văn nghệ...  

- Về   a bàn  oạ   ộng: Địa bàn của các hoạt động âm nhạc ngoại khóa 

ngày càng được mở rộng, từ trong lớp đến toàn khối lớp đế toàn trường, thôn, xã, 

huyện, tỉnh...  

- Về  ộ k ó  ủa   ương   ìn   oạ   ộng â  n ạ  ngoại k óa: Độ khó 

của chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa phù hợp với trình độ nhận thức 

vầ âm nhạc và cuộc sống của các em trong m i khối lớp và theo hướng ngày càng 

khó hơn, phức tạp hơn...  

- Về n ững yêu  ầu   uyên  ôn và  ổ      sự kiện  ủa giáo viên: 

Ngoài yêu cẩu về trình độ chuyên môn đối với giáo viên thì yêu cầu về khả 

năng t  chức các chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa cũng ngày một 

phức tạp hơn. Điều này đòi hỏi giáo viên phải có năng lực vận động ngoại giao 

đối với nhà trường, với địa phương... 

- Về sự quan  â   ủa n à   ường và   a p ương: Trong các chương 

trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa thì sự quan tâm của nhà trường và địa 

phương là rất quan trọng bởi các vấn đề về chủ trương, định hướng và cả về 

vấn đề ngân sách cho các cuộc hội diễn, đi tham quan và mời nghệ nhân đến 

biểu diễn và giảng dạy... 

Ví dụ 8: 
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 Nội dung môn Âm nhạc ở trường THCS được tiến hành thông qua ba phân 

môn: Học hát; Nhạc lý - Tập đọc nhạc và Âm nhạc thường thức. Học hát là trọng 

tâm, Nhạc lý - Tập đọc nhạc là cơ sở và Âm nhạc thường thức làm nhiệm vụ nâng 

cao nội dung giảng dạy âm nhạc ở trường THCS. 

Phân môn Nhạc lý - Tập đọc nhạc: giúp học sinh nhận biết những kí hiệu 

ghi chép âm nhạc đơn giản, thông thường nhất. Có khái niệm về yếu tố cơ bản của 

âm nhạc như cao độ, trường độ, giai điệu, tiết tấu, sắc thái...và giới thiệu sơ lược 

về cung, quãng, gam, giọng... đồng thời hướng dẫn các em đọc các bài nhạc chủ 

yếu ở giọng Đô trưởng hoặc La thứ, áp dụng các loại nhịp thông dụng với các âm 

hình tiết tấu đơn giản và những giai điệu dễ đọc. 

2.2. Thực nghiệm sư phạm 

2.2.1. Mục đích thực nghiệm 

Trên cơ sở các biện pháp đã trình bày ở trên, chúng tôi đã tiến hành thực 

nghiệm học sinh THCS tại  trường THCS Xuân Dục  để xem xét tính khả thi và 

hiệu quả của các chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa tại các trường 

THCS thuộc huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên. Trên cơ sở đề xuất các trò chơi đều 

nh m hình thành hay rèn luyện, củng cố khả năng thực hành âm nhạc cho học 

sinh THCS. Ngoài ra còn giúp các em phát huy được hết những khả năng tiềm ẩn 

của mình. 

2.2.2. Đối tượng thực nghiệm 

 Các em học sinh thuộc  Trường THCS Xuân Dục  của huyện Mỹ Hào – 

tỉnh Hưng Yên. 

2.2.3. Nội dung thực nghiệm 

 Thực nghiệm triển khai: Áp dụng các biện pháp đã trình bày ở trên, tôi đã 

t  chức các chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa cho đại diện  các khối 

học sinh tại  Trường THCS Xuân Dục. 
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2.2.4. Thời gian thực nghiệm 

Thực nghiệm triển khai: Thực hiện trong năm học 2016 - 2017 

2.2.5. Ti n hành thực nghiệm 

 T  chức chương trình âm nhạc ngoại khóa ngày 19 - 5 

C ủ  ề: Đêm văn nghệ chào mừng ngày sinh của Bác 19 - 5 

I. Mục tiêu: 

Giáo dục cho các em nhớ về cội nguồn, ghi nhớ công ơn to lớn của Bác 

đã giúp nước ta giải phóng. 

Giúp học sinh hiểu rõ, nhận thức và biết chân trọng những công lao to 

lớn của những người đi trước. 

Tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh. 

Làm quen sân khấu và bộc lộ khả năng văn nghệ của học sinh. 

Giúp học sinh làm chủ được trên sân khấu. 

Nhận thức rõ phương hướng, những lợi ích của hoạt động âm nhạc 

ngoại khóa mang lại cho học sinh. 

Tham gia tích cực và thực hiện đầy đử, nghiêm túc. 

II. Kế hoạch đêm diễn: 

1. Lập ban t  chức: 

 Trưởng ban t  chức:  

       - Thầy Trần  uí Cương ( hiệu trưởng  trường THCS Xuân 

Dục) 

 Phó ban t  chức: 

- Bí thư Đoàn trường cô Phạm Thị Hoa (giáo viên dạy 

môn âm nhạc). 

 Ủy viên: 

T  trưởng môn Toán: thầy Nguyễn Văn Tiến . 

T  trưởng môn Văn: cô Trần Thị Mai 
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T  trưởng môn Ngoại ngữ: cô Nguyễn Thu Hường. 

Chủ tịch hội phụ huynh: ông Nguyễn Hữu  u nh. 

 Ủy viên thường trực: 

- Giáo viên âm nhạc cô Phạm Thị Hoa. 

2. Phân công t  hoạt động: 

  Cơ sở, vật chất: 

Thầy Vũ Duy Tuynh phụ trách ánh sáng. 

Thầy Ngô  uang Hưởng phụ trách âm thanh. 

Thầy Nguyễn Văn Tới giáo viên dạy môn Mĩ thuật phụ trách trang trí 

sân khấu và thiệp mời. 

Cô Nguyễn Hồng Anh và cô Trần Thị Hạnh phụ trách tiếp tân. 

Cô Nguyễn Thị Diệu Linh phụ trách trật tự. 

 Về chuyên môn: 

Chịu trách nhiệm chính: Cô Phạm Thị Hoa (giáo viên âm nhạc) 

Múa hát: Cô Phạm Thị Hoa (giáo viên âm nhạc) và cô Bùi Thị Hạnh 

(giáo viên Sinh học). 

3. Hoạt động ban t  chức: 

 Ra thông báo tiết mục luyện tập: 

Nhà trường ra thông báo cho m i lớp của tất cả các khối lớp từ 6, 7, 8, 

9 phải chuẩn bị ba tiết mục văn nghệ  đơn ca, song ca, kịch…chủ đề về Bác 

Hồ, quê hương đất nước. 

Ngày 10 tháng 5  vào lúc 15h 0’: duyệt các tiết  mục khối lớp 6, 7 chọn 

ra 6 tiết mục vào công diễn đêm 19 tháng 5. 

Ngày 11 tháng 5 vào lúc 16h 0’ duyệt các tiết mục khối lớp 8, 9 chọn 

ra 6 tiết mục hay nhất vào công diễn đêm 19 tháng 5. 

Ban t  chức liê hệ với UBND xã Xuân Dục để mượn địa điểm tiến 

hành đêm diễn của các bạn học sinh. 
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Ngoài ra ban t  chức còn mời một số đoàn thể, câu lạc bộ Văn nghệ 

giao lưu cùng như: 

Câu lạc bộ Văn nghệ của thôn Xuân Đào – xã Xuân Dục – huyện Mỹ 

Hào – tỉnh Hưng Yên. 

Câu lạc bộ Văn nghệ của thôn Xuân Bản – xã Xuân Dục – huyện Mỹ 

Hào – tỉnh Hưng Yên. 

Các tiết mục đã duyệt vào ngày 10 – 11/5 của các em khối 6,7,8,9 và 

các tiết mục giao lưu của 2 Câu lạc bộ khách mời sẽ được t ng duyệt, chạy 

chương trình lại 1 lần vào ngày 17-5 để sửa chữa những thiếu sót, làm cho 

chương trình diễn ra tốt đẹp nhất. 

4. Hoạt động đêm diễn: 

 Thông báo cho học sinh đúng vào lúc 18h ngày 19 tháng 5 phải có mặt tại 

UBND xã Xuân Dục để làm công tác chuẩn bị và bắt đầu biểu diễn chương trình 

văn nghệ. 

 Thông báo thứ tự danh sách các tiết mục văn nghệ cho các lớp tham gia 

biểu diễn. 

Các lớp có tiết mục tham gia cần phải chuẩn bị trang phục và quân số 

trong cánh gà để chương trình có thể chạy xuyên suốt. 

Các lớp tham gia biểu diễn nếu có sự cố phải báo ngay cho ban t  chức 

để xử lí. 

Đúng 19h chương trình văn nghệ bắt đầu. 

  5. Nội dung: 

 Hai MC: 

 Em: Phạm Văn Dũng lớp 9b. 

 Em: Nguyễn Kiều Loan lớp 7b. 

Giới thiệu đại biểu và khách mời. Về phía ban giám khảo gồm: cô 

Phạm Thị Hoa - giáo viên âm nhạc, thầy Nguyễn Văn Đảm – giáo viên thể 

dục, ông Trần Văn Thanh – ban Văn hóa xã Xuân Dục. 
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Sau khi hai MC giới thiệu xong, mời thầy Hiệu trưởng nhà trường lên 

đọc diễn văn khai mạc.  

Sau đó, ông Nguyễn Hữu  u nh chủ tịch hội phụ huynh học sinh lên 

phát biểu ý kiến và tuyên bố lí do. 

Tiếp theo, mời ông Phạm Văn Yên chủ tịch xã Xuân Dục lên phát biểu 

ý kiến. 

Chương trình văn nghệ mừng kỉ niệm ngày sinh của Bác gồm có 16 tiết 

mục của các em học sinh và hai Câu lạc bộ giao lưu cùng. Hai MC lần lượt 

giới thiệu chương trình biểu diễn. 

Mở đầu chương trình là hát múa bài hát  Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn 

thiếu niên nhi đông”, nhạc và lời Phong Nhã do tập thể lớp 6a trình bày. 

Tiếp theo là tiết mục đơn ca nam với bài hát  Bác Hồ một tình yêu bao 

la”, sáng tác Thuận Yến do bạn Trần Tiến Đạt lớp 8b thể hiện. 

Tiếp tục chương trình là đơn ca nữ bài hát  Lời ca dâng Bác”, sáng tác 

Trọng Loan do bạn Nguyễn Minh Tâm lớp 9b trình bày. 

Tiếp tục chương trình là bài hát  Cùng Nhau Ta Đi lên”, sáng tác 

Phong Nhã do tập thể lớp 7a thể hiện cùng nhóm múa minh họa. 

Tiếp tục chương trình là bài hát  Đêm Trường sơn nhớ Bác” sáng tác 

Trần Chung do tốp ca nam đến từ Câu lạc bộ Văn nghệ của thôn Xuân Đào 

trình bày. 

Đến với chương trình kỉ niệm sinh nhật Bác là đơn ca nữ với bài hát 

 Người về thăm quê” sáng tác Thuận Yến trình bày bài hát là cô Nguyễn 

Thùy Duyên đến từ Câu lạc bộ thôn Xuân Đào. 

Để kết thúc chương trình là bài hát  Như có Bác Hồ trong ngày vui đại 

thắng” sáng tác Phạm Tuyên do tập thể lớp 9a trình bày. 

 Kết thúc đêm diễn văn nghệ: 

 MC thay mặt cho nhà trường cảm ơn quý vị khán giả, quý thầy cô, đã 

đến tham dự bu i diễn văn nghệ hôm nay. 
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 Chúc Ban t  chức, quý thầy cô dồi dào sức khỏe, thành công trên mọi 

công việc. Bu i văn nghệ đến đây là kết thúc. Một lần nữa chân thành cảm ơn 

quý vị. 

Tôi cũng đã tiến hành t  chức Trò chơi âm nhạc nêu ở trên cho học sinh 

THCS tại 2 trường: Xuân Dục, Hòa Phong. Trong thời gian từ ngày 15 tháng 

2 đến ngày 14 tháng 4 năm 2017.  

2.2.6. K t quả thực nghiệm 

Sau quá trình tiến hành t  chức thực nghiệm, tôi thu được kết quả sau: 

 Các em rất hào hứng khi tham gia các trò chơi âm nhạc, nắm bắt luật 

chơi rất nhanh và có tinh thần tập thể rất cao. Đối với học sinh THCS, các em 

phải học rất vất vả với lượng kiến thức nhiều và khó nên thời gian cho các em 

giải trí là rất ít. Do vậy, khi chơi trò chơi âm nhạc trong hoạt động ngoại khóa, 

các em rất hào hứng, phấn khởi. Tuy 1, 2 tuần đầu các em còn ngại nhưng dần 

dần các em tham gia chơi rất tích cực, hồn nhiên. 

Bảng 1: Trò chơi : “Nghe giai điệu đoán tên bài hát” 
 

Thực hiện tại Trường THCS Xuân Dục. (Theo tỉ lệ 100%) 

Lớp/Hs 

Hứng thú Ghi nhớ Kỹ năng 
Mức độ thể 

hiện cảm xúc 

Rất 

hứng 

thú 

Hứng 

thú 

Chưa 

hứng 

thú 

Tốt Khá 
T

B 
Tốt Khá 

T

B 
Tốt Khá TB 

6A 48 

HS 
90 8 2 77 22 1 79 11 

1

0 
85 12 3 

6B 44 HS 96 4 0 79 20 1 78 20 2 82 16 2 

 

 ua quan sát và t  chức trò chơi, chúng tôi thấy r ng: đa phần các  học 

sinh đã hứng thú và tham gia trò chơi rất nhiệt tình. Tuy nhiên khả năng ghi 
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nhớ bài hát của các em vẫn chưa thật sự được cao khi các em quá tập trung 

vào kĩ năng nghe và hát. Và trong khoảng thời gian vang lên của bài hát, các 

em phải tập trung chú ý, lắng nghe và ghi nhớ cả phần giai điệu và lời ca 

trong khi chưa được trải nghiệm và thực hành nhiều lần. Do đó, mức độ và tỉ 

lệ ghi nhớ của các em chưa được cao (theo số liệu trong bảng 1). Thực tế  đây 

là kĩ năng khó, ngay cả đối với học sinh năng khiếu đào tạo trong các trường 

chuyên nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên, quan sát và lắng nghe trong quá trình 

triển khai trò chơi cho thấy, khả năng nhận biết giọng hát của các em đã được 

cải thiện đáng kể, một phần là do các em cũng thường xuyên tiếp xúc và nghe 

giọng nói của các bạn.  

Việc được đứng trước lớp biểu diễn và tham gia trò chơi là cơ hội để 

nhiều em thể hiện khả năng của mình, do đó mức độ thể hiện cảm xúc của các 

em khá cao. Như vậy, trò chơi đã tạo nên môi trường thu hút các em tích cực, 

hào hứng tham gia vào các hoạt động âm nhạc trong nhóm và tập thể, biết 

lắng nghe, chia sẻ, cảm nhận, ghi nhớ giai điệu sắc thái của âm nhạc. Cùng đó 

còn rèn luyện sự mạnh dạn, yêu thích và kĩ năng  ca hát của học sinh trong trò 

chơi đã đạt được kết quả khá cao (theo số liệu ở  bảng 1). 

Bảng 2: Trò chơi: “Hát nhanh -hát chậm” 
 

Thực hiện tại Trường THCS Hòa Phong. (Theo tỉ lệ 100%) 

Lớp/ Hs 

Hứng thú Ghi nhớ Kỹ năng 
Mức độ thể 

hiện cảm xúc 

Rất 

hứng 

thú 

Hứng 

thú 

Chưa 

hứng 

thú 

Tốt Khá 
T

B 
Tốt Khá 

T

B 
Tốt Khá 

T

B 

7A 50 HS 78 15 7 90 10 0 85 10 5 92 8 0 

7C 50 HS 79 18 3 94 4 2 80 12 8 90 8 2 
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 Khi triển khai, quan sát, ghi chép và đánh giá, chúng tôi thấy r ng mức 

độ hứng thú của các em trong trò chơi này chưa thật cao, đây cũng đúng với 

thực tế bởi, các em ít được lắng nghe và trải nghiệm ở chủ đề này, không chỉ 

ở trong các hoạt động giáo dục âm nhạc chính khóa và ngoại khóa mà ngay ở 

trong gia đình và cộng đồng bởi, quĩ thời gian hầu hết dành tập trung cho hoạt 

động học tập các môn văn hóa. Tuy nhiên, qua đánh giá của chúng tôi trong 

quá trình thực nghiệm, khả năng ghi nhớ các bài hát dân ca và kĩ năng nghe 

của học sinh đã được cải thiện khá nhiều. Khả năng hoạt động trong nhóm, 

việc thể hiện được cảm xúc và  tình yêu với các làn điệu dân ca tiêu biểu, 

nhận biết được các bài hát của các vùng miền mà mục đích trò chơi hướng 

đến cũng đã được kết quả cao. Nếu như, các giáo viên có sự đầu tư, sáng tạo, 

linh hoạt trong khi thiết kế các nội dung, hình thức t  chức, sẽ tạo ra những 

hiệu quả và sự tác động rất mạnh mẽ đến sự yêu thích, hứng thú, khả năng ghi 

nhớ và trình diễn các làn điệu dân ca. Từ đó cũng tạo nên cho các em vốn 

hiểu biết về văn hóa âm nhạc dân tộc một cách sâu sắc, ý nghĩa hơn. 

Bảng 3: Trò chơi: “ Hát to - Hát nhỏ” 

 

Thực hiện tại Trường THCS Xuân Dục. (Theo tỉ lệ 100%) 

Lớp/ Hs 

Hứng thú Ghi nhớ Kỹ năng 

Mức độ thể 

hiện cảm 

xúc 

Rất 

hứng 

thú 

Hứng 

thú 

Chưa 

hứng 

thú 

Tốt Khá 
T

B 
Tốt Khá 

T

B 
Tốt Khá 

T

B 

7A 40 HS 70 28 2 78 17 5 75 17 8 85 10 5 

7B 38 HS 75 20 5 83 12 5 78 15 7 80 15 5 
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Đây là trò chơi mà các em rất hứng thú, vì khi tham gia vào trò chơi các 

em có được môi trường thực hành âm nhạc vui nhộn, linh hoạt. Việc tham gia 

vào các hoạt động nhịp nhàng với các yếu tố của âm nhạc trên cơ sở tuân theo 

những qui định của luật và các yêu cầu của trò chơi mà thực chất là rèn luyện 

khả năng ghi nhớ và phản xạ với các âm hình tiết tấu khác nhau, đã làm cho 

việc tiếp nhận và thực hành các kĩ năng trở lên thoải mái, không bị áp đặt gò 

bó. Trong không gian của trò chơi đã khiến các em không bị áp lực như giờ 

học...do đó, yêu cầu về khả năng nhớ âm hình tiết tấu cơ bản, tăng phản xạ và 

sự vui vẻ, đoàn kết của các em đã thực sự khẳng định sự thành công của trò 

chơi. Hơn nữa, hoạt đông trong trò chơi có phần như giải phóng năng lượng 

và cân b ng cảm xúc sau những giờ học các môn văn hóa khá căng thẳng.  

Bảng 4: Trò chơi: " ắn tên nốt nhạc  ên khuông" 

Thực hiện tại Trường THCS Hòa Phong. (Theo tỉ lệ 100%) 

 

Lớp/ Hs 

Hứng thú Ghi nhớ Kỹ năng 
Mức độ thể 

hiện cảm xúc 

Rất 

hứng 

thú 

Hứng 

thú 

Chưa 

hứng 

thú 

Tốt Khá 
T

B 
Tốt Khá 

T

B 
Tốt Khá 

T

B 

6B 46 

HS 
74 24 2 88 10 2 89 10 1 92 5 3 

6C 41 

HS 
77 20 3 93 7 0 91 13 6 87 13 0 

6A 45 

HS 
87 13 0 90 7 3 94 11 5 97 3 0 

 



87 

 Kết quả, số liệu thu được khi t  chức thử nghiệm trò chơi tại bảng 04 

cho thấy: tuy mức độ có sự khác nhau nhưng kết quả trong bảng cũng cho 

thấy tỉ lệ % học sinh hào hứng và tích cực tham gia vào các trò chơi ở mức 

cao.  ua quan sát và trao đ i với các học sinh tham gia thực nghiệm, các em 

rất mong đợi được tham gia vào các hoạt động vui chơi ,thực hành kĩ năng âm 

nhạc. Điều này cũng có thể lý giải được vì trong suốt thời gian học tập ở 

trường Tiểu học và Trung học cơ sở hoạt động giáo dục âm nhạc phần lớn chỉ 

tiến hành trên các tiết học ,trong khuôn viên của phòng học theo những bước 

đã qui định.  

Như vậy, việc thay đ i hình thức và đặc biệt là nội dung, yêu cầu của 

hoạt động ngoại khóa âm nhạc đã tạo nên môi trường hoạt động hấp dẫn. Các 

hoạt động ngoại khóa không chỉ phát triển cảm xúc mà còn cung cấp, rèn 

luyện các kĩ năng thực hành âm nhạc thông qua các trò chơi cũng đã tạo nên 

những ấn tượng sâu sắc hơn với học sinh.  

          Việc xây dựng một chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa có hệ 

thống cho học sinh THCS là rất cần thiết. Dưới hình thức âm nhạc ngoại 

khóa, các em học sinh ngày càng gần gũi, thân thiết hơn với nhau. Không gian 

của hoạt động ngoại khóa sẽ rộn rã, tươi vui và sống động hơn. Các em được 

hòa mình vào âm nhạc, được sống với âm nhạc, từ đó giúp các em cảm nhận 

được cái hay, các đẹp của âm nhạc, là cơ sở định hướng về thẩm mĩ âm nhạc 

cho lứa tu i học trò. 

 Tiểu kết chương 2 

 Việc xây dựng nội dung và thử nghiệm chương trình hoạt động âm 

nhạc ngoại khóa ở các trường thuộc địa bàn nghiên cứu của đề tài đã dựa trên 

sự tìm hiểu thực trạng hoạt động giáo dục âm nhạc và khả năng thực hành âm 

nhạc của học sinh THCS. Hoạt động thực nghiệm triển khai đúng theo các kế 

hoạch, mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, đảm bảo tính khách quan, khoa học. 



88 

          Với nội dung phong phú được xây dựng dựa trên hệ thống kiến thức, kĩ 

năng âm nhạc quy định trong chương trình giáo dục âm nhạc do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành, chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa cho học 

sinh lớp 6,7,8,9 tại một số trường THCS huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên 

không chỉ góp phần củng cố, rèn luyện các kiến thức âm nhạc trong chương 

trình mà còn cung cấp cho học sinh những trải nghiệm, tạo cho các em có 

được một sân chơi b  ích sau giờ học chính khóa. Đây cũng chính là nơi để 

các em thể hiện được khả năng ca hát, biểu diễn từ đó các em phát triển được 

một cách toàn diện hơn và hình thành nên tư tưởng trong sáng với lứa tu i của 

các em hơn, nâng cao khả năng cảm thụ, ghi nhớ và thực hành âm nhạc; phát 

triển năng khiếu âm nhạc cho cá nhân. 

          Tác giả luận văn đã bước đầu thử nghiệm chương trình âm nhạc ngoại 

khóa tại một số trường THCS huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên. Nhiều hoạt 

động âm nhạc lý thú và hấp dẫn đã có tác dụng thiết thực tới việc giáo dục 

tình cảm đạo đức, thẩm mĩ âm nhạc và phát triển nhân cách cho học sinh. Bên 

cạnh đó cũng góp phần làm phong phú thêm chương trình giảng dạy âm nhạc, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của môn âm nhạc và mục tiêu giáo 

dục của bậc học THCS hiện nay.  

 Việc đưa vào thử nghiệm cũng nhận được những kết quả tốt, các em 

học sinh cảm thấy rất hứng thú và đón nhận một cách nhiệt tình. Chính vì 

những kết quả trên, chúng ta cần nâng cao và đẩy mạnh hơn nữa về chương 

trình âm nhạc ngoại khóa trong trường THCS tại huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng 

Yên. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

 1. Kết luận 

 Chúng tôi nhận thấy r ng âm nhạc ngày càng đóng vai trò quan trọng 

trong nền giáo dục nước nhà cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. 

Nếu như trước đây vẫn còn có một số giáo viên dạy các bộ môn khác như: 

Toán, Lý, Hóa,… và một số học sinh vẫn còn xem thường môn Âm nhạc, coi 

nó là không quan trọng và chưa thực sự cần thiết trong chương trình đào tạo 

và giảng dạy chung thì giờ đây quan điểm đó đã thay đ i. Họ dần nhận ra 

r ng Âm nhạc là một thứ không thể thiếu được trong cuộc sống tinh thần, và 

việc lồng ghép môn Âm nhạc vào chương trình giảng dạy, song song với các 

bộ môn tự nhiên và xã hội khác đã giúp cho việc giảng dạy môn của họ có 

hiệu quả hơn, học sinh tiếp thu bài vở nhanh hơn. Hiệu quả cũng tương tự 

như thế đối với học sinh vì trước hoặc sau những tiết học căng thẳng, đầy áp 

lực, các em được xả stress, đầu óc được thư thả, thoải mái, vì vậy năng suất 

học tập của các em sẽ cao hơn và đạt thành tích học tập tốt hơn. 

          Ngày nay, âm nhạc được coi là bộ môn quan trọng không thể thiếu 

trong các nhà trường nói chung và hai trường THCS Xuân Dục và trường 

THCS Hòa Phong của huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên nói riêng. Bộ môn âm 

nhạc đã góp phần tích cực trong công cuộc thực hiện nhiệm vụ giáo dục con 

người phát triển toàn diện về Đức – Trí - Thể - Mỹ và Lao động. 

          Như vậy, quan tâm tới giáo dục âm nhạc cho học sinh là việc làm hết 

sức cần thiết trong nhà trường ph  thông. Đối với trường THCS Xuân Dục và 

trường THCS Hòa Phong thuộc huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên cũng không 

phải ngoại lệ.   

          Giáo dục âm nhạc cho học sinh là một vấn đề rộng lớn bao gồm nhiều 

khía cạnh và yếu tố khác nhau. Song trong phạm vi của đề tài chúng tôi chỉ đề 

cập đến vấn đề giáo dục âm nhạc cho học sinh trường THCS Xuân Dục và 
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trường THCS Hòa Phong của huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên. Thông qua việc 

xây dựng mô hình hoạt động âm nhạc ngoại khoá bởi qua tìm hiểu chúng tôi 

nhận thấy, các tiết học âm nhạc tại đây vẫn chưa đem lại được hiệu quả cao.           

Nguyên nhân là do nhà trường chưa chú trọng nhiều đến việc giáo dục âm 

nhạc cho học sinh.  

Mặt khác, các nội dung của HĐNK chưa được t  chức sắp xếp chặt 

chẽ, chưa có một chương trình, kế hoạch cụ thể, thời gian dành cho HĐNK 

còn hạn chế, nhà trường chỉ chú trọng vào việc học các môn văn hoá. Ngoài 

ra, cơ sở vật chất trường lớp còn chật hẹp, do đó việc bố trí địa điểm để học 

sinh luyện tập thường xuyên còn gặp nhiều khó khăn. 

          Tóm lại, việc xây dựng một mô hình hoạt động âm nhạc ngoại khoá cho 

các em là phù hợp và cần thiết với tình hình thực tiễn của hai trường THCS 

Xuân Dục và trường THCS Hòa Phong huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên. Với 

mô hình này, tiết học của các em học sinh sẽ trở nên gần gũi, thân thiết, 

không khí trong tiết học sẽ trở nên rộn rã,tươi vui và sống động hơn. Các em 

được hoà mình vào âm nhạc, được sống với âm nhạc, từ đó giúp các em cảm 

nhận được cái hay, cái đẹp của âm nhạc. 

 2. Đề xuất 

    Để triển khai thực hiện chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khoá cho 

học sinh tại một số trường THCS của huyện Mỹ Hảo – tỉnh Hưng Yên có hiệu 

quả hơn nữa tôi xin đề nghị:  

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Hào tạo điều kiện h  trợ kinh phí để 

triển khai thực hiện chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa tốt hơn. Các 

trường cần tạo điều kiện về thời gian và cơ sở vật chất cho giáo viên, học sinh để 

phát huy được vai trò, hiệu quả chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa. 

  Để triển khai chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khoá cho học sinh lớp 

6,7,8,9 trong nhà trường một cách đồng bộ, t  chuyên môn cần trực tiếp xây dựng 
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nội dung bài học một cách cụ thể và sát thực. Kết hợp các tiết học âm nhạc chính 

khoá và các tiết học ngoại khoá âm nhạc tại thành một quá trình thống nhất khép 

kín về nội dung và hình thức để đem lại hiệu quả thiết thực nhất. 

 Để việc học tập cũng như việc triển khai thực hiện chương trình hoạt động 

âm nhạc ngoại khóa trong trường THCS huyện Mỹ Hảo – tỉnh Hưng Yên được tốt 

hơn, tôi nhận thấy r ng cơ sở vật chất cần nâng cao hơn nữa, thư viện nhà trường 

cần trang bị đầy đủ các giáo trình, dụng cụ học tập cho các em, chất lượng giáo 

viên âm nhạc  cần được quan tâm tốt hơn nữa. 
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Phụ lục 1: Chương trình giảng dạy bộ môn âm nhạc của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

LỚP 6 

Học kì I: 19 tuần  = 18 tiết 

Học kì II: 18 tuần = 17 tiết 

Cả năm: 37 tuần  = 35 tiết 

HỌC KÌ I 

Tiết  

PPCT 

Bài Hướng dẫn thực hiện nội dung 

điều chỉnh 

 

   Tiết 1 

- Giới thiệu môn học Âm nhạc ở 

trường Trung học cơ sở 

- Tập hát Quố   a 

Tích hợp học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh vào 

phần tập hát Quố   a. 

 

 

Tiết 2 

- Học hát: Bài Tiếng   uông và 

ngọn  ờ 

- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở 

quanh ta 

 

 

 

 

 

 

Tiết 3 

- Ôn tập bài hát: Tiếng   uông 

và ngọn  ờ 

- Nhạc lí: 

+ Những thuộc tính của âm 

thanh                                             

+ Các kí hiệu âm nhạc 

 

 

Tiết 4 

- Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường 

độ của âm thanh 

-Tập đọc nhạc: TĐN số 1 

 

Tiết 5 
- Học hát: Bài Vui bư     ên 

 ường  a 
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  Tiết 6 

- Ôn tập bài hát: Vui bư     ên 

 ường  a 

- Nhạc lí: Nhịp và phách ; Nhịp 

2/4 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2                 

 Xác định trọng tâm chính là N ạ  

l  và TĐN. Cần nhiều thời gian cho 

2 nội dung này. Nội dung  Ôn tập 

bài hát: Vui bư     ên  ường xa  

có thể thực hiện luôn ở tiết trước.             

 

 

Tiết 7 

- Tập đọc nhạc: TĐN số   

- Cách đánh nhịp 2/4 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ 

Văn Cao và bài hát Làng  ôi 

 

Tiết 8 - Ôn tập  

Tiết 9 - Kiểm tra 1 tiết   

 

Tiết 10 

- Học hát: Bài Hàn  k ú    i 

  ường 

 

 

 

Tiết 11 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 4 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ 

Lưu Hữu Phước và bài hát Lên 

 àng 

 Tích hợp học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh vào 

phần Â  n ạ    ường     . 

 

 

Tiết 12 

- Ôn tập bài hát: Hàn  k ú    i 

  ường 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 

4 

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược 

về dân ca Việt Nam 

 

 

Tiết 13 

- Học hát: Bài Đi  ấy 

- Kiểm tra viết 15 phút. 

 

 - Ôn tập bài hát: Đi  ấy  
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Tiết 14 - Tập đọc nhạc: TĐN số 5 

           

 

 

 

Tiết 15 

- Ôn tập bài hát: Đi  ấy 

 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 

5 

 

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược 

về một số nhạc cụ dân tộc ph  

biến 

 Thay đ i thứ tự thực hiện nội 

dung dạy Tiết 15 như sau: 

- Ôn tập bài hát: Đi  ấy 

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược 

về một số nhạc cụ dân tộc ph  biến 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5 

Chú ý: Dàn  n iều   ời gian   o 

p ần  NTT   ây là nội dung   i. 

Tiết 16-

17 

- Ôn tập   

Tiết 18 - Kiểm tra Học kì I   

 

HỌC KÌ II 

Tiết 19 - Học hát: Bài Niề  vui  ủa     

 

Tiết 20 

- Ôn tập bài hát: Niề  vui  ủa 

em 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 6                   

 

 

 

 

Tiết 21 

- Nhạc lí: Nhịp  /4 - Cách đánh 

nhịp  /4 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc 

sĩ Phong Nhã và bài hát  i yêu 

Bá  H  C   Min   ơn   iếu 

niên n i   ng 

 Tích hợp học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh vào 

phần Â  n ạ    ường     . 

Tiết 22 - Học hát: Bài Ngày  ầu  iên  i  
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 ọ  

 

Tiết 23 

- Ôn tập bài hát: Ngày  ầu  iên 

 i  ọ         

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7             

 

 

 

Tiết 24 

- Ôn tập bài hát: Ngày  ầu  iên 

 i  ọ         

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN 

số 7                         

- Âm nhạc thường thức: Giới 

thiệu nhạc sĩ Mô-da 

 

 

 

Tiết 25 - Ôn tập   

Tiết 26 - Kiểm tra 1 tiết   

 

Tiết 27 

- Học hát: Bài Tia nắng   ạ  

 ưa 

- Âm nhạc thường thức: Sơ 

lược về nhạc hát và nhạc  đàn 

 

 

 

 

Tiết 28 

- Ôn tập bài hát: Tia nắng   ạ  

 ưa  

 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8   

                

- Nhạc lí: Những kí hiệu 

thường gặp trong bản nhạc 

 Trong tiết này, 2 nội dung TĐN và 

Nhạc lí là trọng tâm. Do đó cần 

dành nhiều thời gian cho 2 nội dung 

này. Ôn tập bài hát dành ít thời gian 

hơn. Có thể chia thời lượng như sau:  

- Ôn tập bài hát:  7 - 8  phút 

- Tập đọc nhạc:   20  phút 

- Nhạc lí:             15  phút 
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Tiết 29 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 9 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc 

sĩ Văn Chung và bài hát Lượn 

  òn  lượn k éo 

 

 

 

Tiết 30 

- Học hát: Bài Hô-la- ê  Hô-

la- ô; Kiểm tra viết 15 phút. 

- Bài đọc thêm: Trống đồng 

thời đại Hùng Vương 

 

 

Tiết 31 

- Ôn tập bài hát: Hô-la- ê  Hô-

la- ô 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 10                    

 

 

 

 

Tiết 32 

- Ôn tập bài hát: Hô-la- ê  Hô-

la- ô 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN 

số 10                 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc 

sĩ Nguyễn Xuân Khoát  và bài 

hát Lúa   u 

 

Tiết 33-

34 

- Ôn tập   

Tiết 35 - Kiểm tra cuối năm  

 

 LỚP 7 

Học kì I: 19 tuần  = 18 tiết 

Học kì II: 18 tuần = 17 tiết 

Cả năm: 37 tuần  =  35 tiết 

HỌC KÌ I 
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Tiết 

PPCT 

Bài Hướng dẫn thực hiện nội dung 

điều chỉnh 

 

Tiết 1 

- Học hát: Bài Mái   ường  ến yêu 

- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình 

Thảo và bài hát Đi  ọ        

 

 

Tiết 2 

- Ôn tập bài hát: Mái   ường  ến 

yêu 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1 

- Bài đọc thêm: Cây đàn bầu 

 

 

 

Tiết 3 

- Ôn tập bài hát: Mái   ường  ến 

yêu 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ 

Hoàng Việt và bài hát N ạ    ng 

 

 

Tiết 4 

- Học hát: Bài L   ây  a 

- Bài đọc thêm: Hội Lim 

 

 

Tiết 5 

- Ôn tập bài hát: L   ây  a 

- Nhạc lí: Nhịp 4/4 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2 

 Trong tiêt 5 này, 2 nội dung 

N ạ  l  và TĐN là trọng tâm, 

nên dành nhiều thời gian cho 2 

phần này. Ôn  ập bài  á  dành ít 

thời gian hơn. 

 

 

Tiết 6 

- Nhạc lí: Nhịp lấy đà 

 

- Tập đọc nhạc: TĐN số   

 

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược 

về một vài nhạc cụ phương Tây 

 Trong tiết 6 này, lượng kiến 

thức rất nhiều, nên giáo viên chú 

ý phân chia thời gian hợp lí. 

Phần Nhạc lí có thể chỉ giới 

thiệu và minh họa đơn giản rồi 

đưa ra khái niệm sau đó lồng 
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ghép vào bài TĐN số   (Bài này 

có nhịp lấy đà). 

Tiết 7 - Ôn tập  

Tiết 8 - Kiểm tra 1 tiết  

 

 

 

Tiết 9 

- Học hát: Bài C úng     ần  òa 

bìn  

 Tích hợp học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh vào Tiết 9. 

 

Tiết 

10 

- Ôn tập bài hát: C úng     ần 

 òa bìn  

- Tập đọc nhạc: TĐN số 4 

- Bài đọc thêm: Hội xuân  Sắc 

bùa” 

 

 

 

Tiết 

11 

- Ôn tập bài hát: C úng     ần 

 òa bìn  

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ 

Đ  Nhuận và bài hát Hàn  quân 

xa 

 

Tiết 

12 

- Học hát: Bài K ú   á    i  sơn 

ca 

 

 

 

Tiết 

13 

- Ôn tập bài hát: K ú   á    i  

sơn  a 

- Nhạc lí:  Cung và nửa cung - Dấu 
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hóa 

 

 

Tiết 

14 

- Ôn tập bài hát: K ú   á    i  

sơn  a 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 5 

- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu 

nhạc sĩ Bét-tô-ven 

Trong tiết 14 này, 2 nội dung 

TĐN và Â  n ạ    ường      là 

trọng tâm, nên dành nhiều thời 

gian cho 2 phần này. Ôn  ập bài 

 á  dành thời gian ít hơn. 

Tiết 

15-16 

- Ôn tập  

- Kiểm tra viết 15 phút. 

 

 

Tiết 

17-18 

- Kiểm tra học kì I   

 

HỌC KỲ II 

 

Tiết 

19 

- Học hát: Bài Đi  ắ  lúa 

- Nhạc lí: Sơ lược về quãng 

 

 

Tiết 

20 

- Ôn tập bài hát: Đi  ắ  lúa 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 6 

 

 

Tiết 

21 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 

- Âm nhạc thường thức: Một số 

thể loại bài hát 

 

 

Tiết 

22 

- Học hát: Bài K ú   a bốn   a 

- Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt 

Nam 
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Tiết 

23 

- Ôn tập bài hát: K ú   a bốn   a 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7         

 

 

 

Tiết 

24 

- Ôn tập bài hát: K ú   a bốn   a 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7                   

- Âm nhạc thường thức: Vài nét về 

âm nhạc thiếu nhi Việt Nam 

 Tích hợp học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh vào phần Â  n ạ    ường 

    . 

Tiết 

25 

- Ôn tập  

Tiết 

26 

- Kiểm tra 1 tiết   

 

Tiết 

27 

- Học hát: Bài Ca-chiu-sa 

- Bài đọc thêm: Bản hành khúc 

cách mạng 

 

 

Tiết 

28 

- Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8                  

 

 

 

Tiết 

29 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8                  

- Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng 

trưởng 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ 

Huy Du và bài hát Đường   úng 

 a  i 

 

 

Tiết 

30 

- Học hát: Bài Tiếng v  gọi  è 

- Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca 

Tích hợp học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh vào phần Bài  ọ    ê . 

Chú ý: k ông ki     a  án  giá 
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kế  quả Bài  ọ    ê . 

Tiết 

31 

- Ôn tập bài hát: Tiếng v  gọi  è 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 9 

 

Tiết 

32 

- Ôn tập bài hát: Tiếng v  gọi  è 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9 

- Âm nhạc thường thức: Vài nét về 

dân ca một số dân tộc ít người 

 

Tiết  

33 - 34 

- Ôn tập  

- Kiểm tra viết 15 phút. 

 

Tiết 

35 

- Kiểm tra cuối năm  

 

LỚP 8 

Học kì I: 19 tuần  = 18 tiết 

Học kì II: 18 tuần = 17 tiết 

Cả năm: 37 tuần  = 35 tiết 

 

HỌC KỲ I 

Tiết 

PPCT 
Bài 

Hướng dẫn thực hiện nội dung 

điều chỉnh 

Tiết 1 - Học hát: Bài M a   u ngày k ai 

  ường 

 

 

Tiết 2 

- Ôn tập bài hát: M a   u ngày k ai 

  ường 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1    

 Tích hợp học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh vào 

phần TĐN số  . 
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Tiết 3 

- Ôn tập bài hát: M a   u ngày k ai 

  ường 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ 

Trần Hoàn và bài hát Mộ    a  uân 

n o n ỏ 

 

Tiết 4 - Học hát: Bài L  dĩa bán  bò  

 

Tiết 5: 

- Ôn tập bài hát: L  dĩa bán  bò 

- Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2    

Trong tiết 5 này, 2 nội dung N ạ  

l  và TĐN là trọng tâm, nên dành 

nhiều thời gian cho 2 phần này. 

Ôn  ập bài  á  dành ít thời gian 

hơn. 

 

 

Tiết 6 

- Ôn tập bài hát: L  dĩa bán  bò 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2         

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ 

Hoàng Vân và bài hát Hò kéo p áo    

 

Tiết 7 - Ôn tập  

Tiết 8 - Kiểm tra 1 tiết   

Tiết 9 - Học hát: Bài Tuổi   ng  

 

Tiết 

10 

- Ôn tập bài hát: Tuổi   ng 

- Nhạc lí: Giọng La thứ hòa thanh 

- Tập đọc nhạc: TĐN số    

Trong tiết 10 này, 2 nội dung 

N ạ  l  và TĐN là trọng tâm, nên 

dành nhiều thời gian cho 2 phần 

này. Ôn  ập bài  á  dành ít thời 

gian hơn. 
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Tiết 

11 

- Ôn tập bài hát: Tuổi   ng 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số   

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ 

Phan Hu nh Điểu và bài hát Bóng 

 ây kơ-nia 

 

Tiết 

12 

- Học hát: Bài Hò ba l  

- Nhạc lý: Giọng   ng  ên 

 

 

 

Tiết 

13 

- Ôn tập bài hát: Hò ba l  

- Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, 

giáng ở hóa biểu- Giọng cùng tên 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 4 

 Tích hợp học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh vào 

phần TĐN số 4. 

 

 

Tiết 

14 

- Ôn tập bài hát: Hò ba l  

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 

- Âm nhạc thường thức: Một số 

nhạc cụ dân tộc 

 

 

Tiết 

15-16 

- Ôn tập  

- Bài đọc thêm: Âm vang một bài 

ca  uốc tế 

- Kiểm tra viết 15 phút 

 Tích hợp học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh vào 

phần Bài  ọ    ê . Chú ý: k ông 

ki     a  án  giá kế  qủa Bài  ọ  

  ê . 

Tiết 

17- 18 

Kiểm tra Học kì I   

HỌC KÌ II 

Tiết 

19 

- Học hát: Bài K á  vọng   a  uân 
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Tiết 

20 

- Ôn tập bài hát: K á  vọng   a 

 uân 

- Nhạc lí: Nhịp 6/8 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 5 

 Trong tiết 20 này, 2 nội dung 

N ạ  l  và TĐN là trọng tâm, 

nên dành nhiều thời gian cho 2 

phần này. Ôn  ập bài  á  dành ít 

thời gian hơn. 

 

Tiết 

21 

- Ôn tập bài hát: K á  vọng   a 

 uân 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ 

Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biế  ơn 

Võ T   Sáu 

 

Tiết 

22 

- Học hát: Bài Nổi   ống lên  á  bạn 

ơi! 

 

 

Tiết 

23 

- Ôn tập bài hát: Nổi   ống lên  á  

bạn ơi! 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 6 

 

 

Tiết 

24 

- Ôn tập bài hát: Nổi   ống lên  á  

bạn ơi! 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 

- Âm nhạc thường thức: Hát bè 

 

Tiết 

25 

- Ôn tập  

Tiết 

26 

- Kiểm tra 1 tiết   

Tiết 

27 

- Học hát: Bài Ngôi n à  ủa   úng 

ta 
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Tiết 

28 

- Ôn tập bài hát: Ngôi n à  ủa 

  úng  a       

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7 

 

 

Tiết 

29 

- Ôn tập bài hát: Ngôi n à  ủa 

  úng  a       

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-

panh và bản N ạ  bu n 

 

Tiết 

30 

- Học hát: Bài Tuổi  ời  ên   ông  

 

Tiết 

31 

- Ôn tập bài hát: Tuổi  ời  ên  

 ông 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8 

 

 

 

Tiết 

32 

- Ôn tập bài hát: Tuổi  ời  ên  

 ông 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về 

một vài  thể loại nhạc đàn 

 

Tiết 

33-34 

- Ôn tập  

- Kiểm tra viết 15 phút 

 

Tiết 

35 

- Kiểm tra cuối năm   
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LỚP 9 

18 tiết = 1 học kì  

Tiết 

PPC

T 

Bài Hướng dẫn thực hiện nội 

dung điều chỉnh 

 

Tiết 1 

- Học hát: Bài Bóng dáng  ộ  ngôi 

  ường 

 

 

Tiết 2 

- Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng -

TĐN số 1    

 

 

 

Tiết 3 

- Ôn tập bài hát: Bóng dáng  ộ  

ngôi   ường 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 

- Âm nhạc thường thức: Ca khúc 

thiếu nhi ph  thơ 

 

Tiết 4 - Học hát: Bài Nụ  ười  

 

Tiết 5 

- Ôn tập  bài hát: Nụ  ười 

- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ -

TĐN số 2    

 

 

 

Tiết 6 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 

- Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ 

Trai-cốp-xki 

Trong tiết 6 này, 2 nội dung 

N ạ  l  và Â  n ạ    ường 

     là trọng tâm, nên dành 

nhiều thời gian cho 2 phần này. 

Ôn  ậpTĐN dành ít thời gian 

hơn. 

 

 

Tiết 7 

- Ôn tập 

- Bài đọc thêm: nhạc sĩ Xuân Hồng 

và bài hát M a  uân   ên T àn  

p ố H  C   Min  

 Tích hợp học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh vào phần Bài  ọ    ê . 

Chú ý: k ông ki     a  án  giá 

kế  quả Bài  ọ    ê . 

Tiết 8 - Kiểm tra 1 tiết  
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Tiết 9 -Học hát: Bài Nối vòng  ay l n 

 

 

 

Tiết 

10 

- Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng 

- Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng -

TĐN số     

 

 

 

Tiết 

11 

- Ôn tập bài hát: Nối vòng  ay l n 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số   

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ 

Nguyễn Văn Tý và bài hát  Mẹ yêu 

con 

 

Tiết 

12 

- Học hát: Bài L  kéo   ài 

- Kiểm tra viết 15 phút. 

 

Tiết 

13 

- Ôn tập bài hát: L  kéo   ài 

- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - 

TĐN số 4   

 

Tiết 

14 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 

- Âm nhạc thường thức: Một số ca 

khúc mang âm hưởng dân ca 

- Tích hợp học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh vào phần Â  n ạ  

  ường      

Tiết 

15 

- Dạy bài hát do địa phương tự chọn 

 

 

Tiết 

16-17 

- Ôn tập  

Tiết 

18 

- Kiểm tra cuối học kì  
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Phụ lục 2 : Phân phối chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa cho học 

sinh khối 6, 7, 8, 9 

Chương trình khối lớp 6 

Số 

mục 
Chủ đề: Tiết Nội dung thực hiện 

1 

Hát tập thể 

1+2 

- Học hát và ôn Một số ca khúc 

Nghi lễ:  uốc ca - Đội ca. 

- Các bài truyền thống của trường 

2 

Dàn dựng các tiết mục văn 

nghệ 

 

1+2 

1+2 

- Chào mừng đại hội Đội. 

- Tập hát các bài hát về An toàn - 

Giao thông 

3 
Giao lưu văn nghệ giữa các 

khối lớp 6 
1 

- Giao lưu văn nghệ giữa các lớp 

trong khối 6 

4 

Tham quan - Giao lưu văn 

nghệ với trường THCS 

Hưng Long 
1+2 

- T  chức các trò chơi và giao lưu 

văn nghệ với trường THCS Hưng 

Long 

 

5 

Giới thiệu nhạc sĩ : Lưu 

Hữu Phước 

Giới thiệu nhạc sĩ: Văn 

Chung 

 

1+2 

- Kể chuyện về cuộc đời nhạc sĩ và 

làm quen một số tác phẩm 

- Nghe và xem băng, đĩa hình 

- Trao đ i, mạn đàm 

6 
Giới thiệu về dân ca Việt 

Nam 
1+2 

- Làm quen với một số làn điệu dân 

ca Việt Nam 

7 

Giới thiệu một số nhạc cụ 

dân tộc ph  biến của Việt 

Nam 

1+2 

- Làm quen với một số nhạc cụ dân 

tộc ph  biến của Việt Nam 
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8 
Dàn dựng văn nghệ t ng 

kết năm học. 
1+2 

- Tập luyện văn nghệ phục vụ cho 

t ng kết năm học. 

Chương trình khối lớp 7 

Số 

mục 
Chủ đề Tiết Nội dung thực hiện 

1 Hát tập thể 1+2 - Các bài hát truyền thống Đội 

2 

Dàn dựng các tiết mục văn 

nghệ mang chủ đề Ngày 

nhà giáo Việt Nam (20/11) 

1+2 

3+4 

- Tập luyện văn nghệ hội diễn cấp 

Trường 

3 
Giao lưu văn nghệ giữa các 

lớp trong khối 7 

1+2 

3+4 

- Giao lưu văn nghệ giữa các lớp 

trong khối 7 

4 

Tham quan Đền Đô - 

Giao lưu văn nghệ với 

các nghệ nhân  uan họ 

Bắc Ninh 

1+2 

3+4 

- Hát và giao lưu văn nghệ giữa 

thầy trò với các nghệ nhân  uan họ 

Bắc Ninh 

5 

Giới thiệu nhạc sĩ: Huy Du 

Giới thiệu nhạc sĩ: 

Beethoven 

1+2 

 

 

- Kể chuyện về cuộc đời nhạc sĩ và 

làm quen một số tác phẩm 

- Nghe và xem băng, đĩa hình 

- Trao đ i, mạn đàm 

6 

Giới thiệu về một số nhạc 

cụ ph  biến của phương 

Tây 

Giới thiệu về 1 số bài hát 

thiếu nhi Việt Nam 

1+2 

3+4 

- Làm quen với cây đàn Guitare, 

sáo Flutte. 

- Làm quen với một số bài hát thiếu 

nhi Việt Nam tiêu biểu như:  

+  Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn 

Thiếu niên Nhi đồng” (Phong Nhã) 

+  Reo vang bình minh” (Lưu Hữu 
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Phước) 

+  Cánh Én tu i thơ” (Phạm 

Tuyên) 

7 

Giới thiệu một số thể loại 

bài hát 

Giới thiệu một số làn điệu 

dân ca Dân tộc ít người 

1+2 

- Làm quen với một số thể loại: 

Hành khúc, hát ru trữ tình, ca khúc 

lao động, ca khúc về gia đình, tình 

yêu quê hương, t  quốc 

- Làm quen với một số làn điệu Dân 

ca dân tộc ít người như Tày, Dao, 

Thái….nh m cho các em biết thêm, 

cũng như gìn giữ các làn điệu để 

tránh làm mất đi các làn điệu hay 

8 
Học hát các bài hát chuẩn 

bị t ng kết năm học. 

1+2 

3+4 

- Tập luyện văn nghệ phục vụ cho 

t ng kết năm học. 

Chương trình khối lớp 8 

Số 

mục 
Chủ đề: Tiết Nội dung thực hiện 

1 
Hát tập thể 

1+2 
- Các bài hát truyền thống  uân đội 

22/12 

2 

Giao lưu văn nghệ 

1+2 

- Biểu diễn văn nghệ giữa học sinh 

nhà trường cùng các tân binh chuẩn 

bị lên đường nhập ngũ của xã Xuân 

Dục – huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng 

Yên, cùng ban Chỉ huy  uân sự xã 

Xuân Dục 

3 
Giới thiệu nhạc sĩ: Hoàng 

Vân 
1+2 

- Kể chuyện về cuộc đời nhạc sĩ và 

làm quen một số tác phẩm 
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Giới thiệu nhạc sĩ: Chopin - Nghe và xem băng, đĩa hình 

- Trao đ i, mạn đàm 

4 

Giao lưu văn nghệ 

1+2 

3+4 

- Giao lưu văn nghệ của học sinh 

khối lớp 8 và gặp g  với hội cựu 

Chiến binh xã Xuân Dục – huyện 

Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên  

- Học sinh toàn trường với thầy trò 

cùng tham gia đóng góp quỹ giúp 

đ  các cụ già có hoàn cảnh khó 

khăn, các gia đình trong diện nghèo, 

các gia đình có con em bị ảnh 

hưởng chất độc màu da cam 

6 

Hội diễn văn nghệ cấp 

Huyện 
1+2 

3+4 

- Luyện tập các tiết mục múa hát có 

nội dung, chất lượng, cũng như 

chọn ra những hạt nhân có khả năng 

tốt về ca hát, múa để có thể thi đua 

cùng các trường bạn 

7 

Giới thiệu hình thức hát bè, 

hát đu i cho học sinh 

Giới thiệu về một vài thể 

loại nhạc đàn 

1+2 

- Hình thức hát bè, hát đu i và tác 

dụng và sự đặc sắc của nó 

- Nêu một vài thể loại nhạc đàn và 

một số tác phẩm viết cho nhạc đàn 

8 

Hội diễn văn nghệ 

1+2 

3+4 

- Tập luyện các tiết mục trong toàn 

khối 8 để tham gia văn nghệ toàn 

trường chuẩn bị cho t ng kết năm 

học 
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Chương trình khối lớp 9 

Số 

mục 
Chủ đề: Tiết Nội dung thực hiện 

1 

Học hát tập thể 

1+2 

- Tập hát các bài hát quy định của 

Đoàn Thanh niên như:  Lên Đàng”, 

 Thanh niên làm theo lời Bác”, 

 Nối vòng tay lớn”. 

2 

Giao lưu văn nghệ với Câu 

lạc bộ văn nghệ của thôn 

Xuân Đào – xã Xuân Dục 

– huyện Mỹ Hào – tỉnh 

Hưng Yên 

1+2 

- Hội diễn văn nghệ giữa Câu lạc bộ  

văn nghệ của thôn Xuân Đào – xã 

Xuân Dục – huyện Mỹ Hào – tỉnh 

Hưng Yên và học sinh nhà trường 

với chủ đề: Ca ngợi Đảng – Bác 

Hồ; Ca ngợi anh bộ đội Cụ Hồ; Ca 

ngợi mái trường và thầy cô 

3 

Giới thiệu một số ca khúc 

ph   thơ 

1+2 

- Giới thiệu một số tác phẩm được 

ph  thơ của một số nhạc sĩ trong 

nước như bài:  

+  Hạt gạo làng ta” (thơ của Trần 

Đăng Khoa, nhạc Trần Viết Bính) 

+  Đi học” (thơ của Minh Chính, 

nhạc Bùi Đình Thảo) 

+  Bụi phấn” (thơ của Lê Văn Lộc, 

nhạc Vũ Hoàng) … 

4 
Hội diễn văn nghệ 

1+2 
- Nhà trường văn hoá - Học sinh 

văn minh, thanh lịch, hiện đại. 

5 
Giới thiệu nhạc sĩ: 

Tchaikovsky 
1+2 

- Kể chuyện về cuộc đời nhạc sĩ và 

làm quen một số tác phẩm 
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Giới thiệu nhạc sĩ: Nguyễn 

Văn Tý 

- Nghe và xem băng, đĩa hình 

- Trao đ i, mạn đàm 

6 

Học hát và ôn các bài có 

chủ đề Mùa Xuân và ngày 

26/3 

1+2 

- Học hát và ôn các bài có nội dung: 

Mừng Đảng – Mừng Xuân – Mừng 

Đoàn ta lớn mạnh 

7 

Học hát các bài hát mang 

chủ đề  An toàn giao thông 

- chống Ma tuý học 

đường” 1+2 

- Biểu diễn văn nghệ trong khối 9. 

Tự biên, tự diễn các tiểu phẩm phản 

ánh nội dung Ma tuý, an toàn giao 

thông nh m mục đích giúp các em 

hiểu hơn và tránh xa những tệ nạn 

của xã hội, giúp các em thành 

những công dân tốt của xã hội 

8 

Hội diễn văn nghệ t ng kết 

cuối năm 1+2 

3+4 

- Biểu diễn văn nghệ tại nhà văn 

hóa Huyện, t ng kết cuối năm học 

- Chọn nòng cốt hạt nhân văn nghệ 

đi thi cấp Tỉnh  

 

 



120 

Phụ lục3: Câu chuyện về Nhà soạn nhạc Frédéric Fran ois Chopin 

 Thời niên thiếu của Sô-panh 

Frê-đê-rích Sô-panh (Frédéric Fran ois Chopin)- nhạc sĩ thiên tài người Ba 

lan- sinh ngày 22.8.1810 ở ngoại ô thành phố Vác-sa-va và mất ngày 17.10.1849 

tại Paris, nước Pháp. Cuộc đời Sô-panh tuy ngắn ngủi nhưng luôn tràn đầy những 

ước mơ và hoài bão nồng nhiệt. 

Cha Sô-panh- giáo sư Ni-cô-la Sô-panh và người mẹ của cậu đều chơi đàn 

piano rất tốt. Ông Ni-cô-la Sô-panh sinh ra tại vùng Lo-ren ở nước Pháp nhưng đã 

sống nhiều năm tại Ba-lan. Trong tám năm làm gia sư dạy tiếng Pháp cho gia đình 

bá tước Xkác-bếch, ông cưới cô Guýt-xtin Ksy-da-nốp-xka, người chị em họ của 

gia đình này. Gia đình ông Ni-cô-la có bốn người con, Frê-đê-rích Sô-panh có hai 

người chị là Lu-i-dơ và I-da-ben và em gái- cô bé Ê-mi-ly. 

Sô-panh bộc lộ tài năng âm nhạc từ lúc còn nhỏ, lên ba tu i đã nhớ và đàn được 

những bản nhạc mà người mẹ thường chơi. Tám tu i, Sô-panh có khả năng biểu 

diễn xuất sắc trước công chúng và sáng tác những bản nhạc n i tiếng. Từ đó cậu 

được coi là thần đồng âm nhạc. 

Bắt đầu học piano từ lúc ba tu i, lên sáu, gia đình mời thày giỏi nhất đến 

dạy đàn cho Sô-panh. Đó là ông Dip-ny, khi ấy đã gần sáu mươi tu i. Chỉ sau vài 

năm học tập, 12 tu i, Sô-panh đã chơi đàn vượt tài thày. Ông Dip-ny, rất có thiện 

chí, đã xác nhận cậu học trò thiên tài không còn gì phải học trong những bài dạy 

của ông nữa. Ông nói  Muốn theo dõi những năng khiếu k  lạ của Sô-panh hơn là 

uốn nắn chúng”. Ông còn khuyên bố mẹ Sô-panh  Hãy để mặc cậu bé cho tài 

năng tự nhiên được nảy nở”. 

Lúc còn nhỏ, cậu bé Sô-panh rất buồn vì bàn tay trẻ con của mình không 

thể bấm được một quãng tám trên đàn piano, cậu bèn nghĩ ra một mẹo. Sô-panh 

cố làm rộng mu bàn tay b ng cách đặt giữa kẽ ngón tay những cái nêm. Trước khi 

đi ngủ, cậu bí mật băng chặt bàn tay và cả những cái nêm lại, ước r ng ngày mai 
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có thể bấm tới mười phím. Nhà soạn nhạc tí hon cần đến một quãng mười cho bản 

nhạc mà cậu đang soạn. 

Sống trong ngôi nhà rộng rãi nên gia đình Sô-panh cho một số học sinh ở 

trọ. Bọn trẻ đến từ các vùng lân cận và theo học ở thủ đô Vác-sa-va. Các bu i tối, 

Sô-panh hay cùng mẹ chơi đàn cho bọn trẻ này thưởng thức. Nhiều bu i cậu đàn 

các bản dân vũ để chúng nhảy múa, lần khác, cậu lại kể những câu chuyện tự sáng 

tác rồi ngồi xuống đàn piano, dùng âm nhạc diễn tả nội dung câu chuyện. 

Một hôm, bọn trẻ nô đùa, nghịch ngợm, làm xáo động căn nhà vốn yên 

tĩnh. Muốn bọn trẻ lặng yên, Sô-panh kể cho chúng nghe câu chuyện về một bọn 

cướp hung ác. Chọn một ngôi làng yên bình, chúng tấn công và cướp phá rất tàn 

bạo. Những thanh niên trong làng dũng cảm chiến đấu chống lại, bọn cướp thua 

và phải tháo chạy. Chúng chỉ còn con đường duy nhất là trốn vào một hang sâu 

dưới chân núi. Trong hang tối tăm, lạnh lẽo, đó đây ẩn hiện những hình thù k  dị. 

Bọn cướp vừa đói vừa mệt, lăn ra đất rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đến cao trào 

câu chuyện, Sô-panh ngồi vào đàn và miêu tả khung cảnh dưới hang sâu b ng 

những âm thanh run rẩy. Thính giả như thấy tiếng thầm thì của khu rừng đại ngàn, 

làn gió rì rào xao động th i ngoài cửa hang, tiếng kêu rả rích của côn trùng và 

tiếng ngáy đều đều của bọn cướp. Cuối cùng thì không chỉ bọn cướp mà những 

người nghe chuyện cũng bị tiếng đàn ru ngủ lúc nào không hay. Đến đây, Sô-panh 

rón rén ra khỏi phòng tìm bố mẹ rồi chỉ cho họ thấy cảnh tượng khác thường ấy. 

Cậu trở lại bên cây đàn và bấm mạnh hai tay xuống hàng phím. Âm thanh vang 

lên chói tai, đám thính giả giật mình tỉnh giấc. Trước những khuôn mặt còn ngơ 

ngác, Sô-panh nhẹ nhàng kể tiếp, cậu nói đó là tiếng sét đánh xuống cây c  thụ, 

làm nó gẫy gục, lấp kín cửa hang. Rồi trận mưa dữ dội đ  xuống, nước ngập đầy 

hang, bọn cướp không còn đường ra nên bị chết đuối hết. 

Về sau, câu chuyện này và cách kể độc đáo của Sô-panh đã in sâu vào trí 

nhớ của nhiều người từng sống trong ngôi nhà đó. 
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Năm 1824, khi Sô-panh vào trường Trung học, bố mẹ đã giao cậu bé cho ông 

giám đốc nhạc viện thành phố Vác-sa-va tên là Giô-dép En-xne để ông này dạy 

hoà âm và phức điệu cho cậu thiếu niên. Trong con mắt tinh tường của En-xne, 

ông đã nhận ra một khả năng âm nhạc k  lạ của cậu bé. Những bài tập hoà âm và 

phức điệu của Sô-panh luôn thể hiện sự sáng tạo đặc biệt so với học sinh khác, cậu 

không làm bài theo cách thông thường như mọi người. En-xne có lần nói với Sô-

panh:   Có hai loại người không chịu tuân theo luật lệ. Loại thứ nhất là không biết 

gì luật lệ, còn loại thứ hai lại nắm quá vững về nó. Em thuộc loại thứ hai này”. En-

xne nói với những người e ngại việc không gò Sô-panh đi vào khuôn kh :  Hãy 

để cho cậu bé mảnh đất tự do. Cậu ta đi theo con đường k  lạ bởi vì thiên tư của 

cậu ta cũng k  lạ”. Trong báo cáo hàng năm ở nhạc viện, sau tên Sô-panh, ông 

giám đốc nhạc viện đã viết những dòng chữ:  Khả năng làm mọi người kinh ngạc, 

thiên tài âm nhạc”. 

Những sự kiện chính trị đã làm hai năm học cuối tại trường Trung học của 

Sô-panh trôi trong buồn bã. Đất nước Ba-lan ngày đó còn n m dưới sự cai trị của 

Sa Hoàng- Hoàng đế Nga. Sa hoàng ra lệnh đàn áp mọi cuộc biểu tình của nhân 

dân Ba-lan. Khi mới 15 tu i, Sô-panh đã nhiệt tình tham gia các cuộc biểu tình 

phản đối sự chiếm đóng hà khắc này. Nhiều năm sau, khi phải rời xa quê hương 

Sô-panh không bao giờ nguôi ngoai trong lòng n i nhớ da diết về T  quốc Ba-lan 

yêu dấu. 
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 Sô-panh- nhà sáng tác âm nhạc thiên tài 
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Phụ lục 4: Một số hình ảnh hoạt động của câu lạc bộ 

 .1. Các em trong Câu lạc bộ Âm nhạc trường THCS Xuân Dục 

 

Ảnh do Nguyễn Hữu  uyền chụp các em khi đang tập luyện các tiết mục 

 .2. Các em học sinh trong câu lạc bộ tham gia cuộc thi  Tu i hồng” cấp 

Huyện 

 

Ảnh do Nguyễn Hữu  uyền chụp các em biểu diễn văn nghệ  
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 . . Các em học sinh trường THCS Hòa Phong 
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Phụ lục 5: Một số bài hát được phối lại 

 
B o dạt mây trôi  Dân ca  uan họ Bắc Ninh 
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Ví dụ   b: Ca khúc  i yêu Bá  H  C   Min   ơn   úng    n i   ng của 

Phong Nhã với phần đệm Đàn phím điện tử : Nguyễn Hữu  uyền : 
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Ví dụ 5 b: bài  Làng tôi” của Văn Cao, phối âm cho hai bè Nam, nữ và phần 

đệm của Keyboard: Nguyễn Hữu  uyền: 
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Ví dụ 7 b: bài   uê hương” dân ca U-crai-na. phối âm cho hai bè nam, nữ và 

phần đệm của Keyboard: Nguyễn Hữu  uyền: 

 

 


