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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Âm nhạc là loại hình nghệ thuật, phản ánh hiện thực khách quan 

bằng  âm thanh. Với các phương tiện diễn tả như: Giai điệu, cường độ, âm 

sắc, cách cấu tạo, hình thức… Âm nhạc truyền đạt sự vận động của các tình 

cảm và ý tưởng trong tất cả những sắc thái tinh tế nhất. Nghệ thuật âm nhạc 

giúp ta cảm thụ sâu sắc cái đẹp trong âm thanh. Âm nhạc như dòng sữa mẹ 

nuôi dưỡng thế giới tinh thần của ta, dẫn dắt ta đi vào thế giới của điều 

thiện, tạo ra sự đồng cảm và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của trí tuệ mà 

không một phương tiện nào sánh được. 

Giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong 

việc định hướng cho sự phát triển nhân cách của trẻ, tạo nền tảng vững 

chắc cho trẻ bước vào giáo dục phổ thông. Âm nhạc là phương tiện giúp trẻ 

nhận thức thế giới xung quanh, phát triển lời nói, quan hệ giao tiếp, trao đổi 

tình cảm… Đối với trẻ, âm nhạc là thế giới kì diệu đầy cảm xúc, trẻ có thể 

tiếp nhận âm nhạc ngay từ khi còn nằm trong nôi. Trẻ mầm non dễ xúc 

cảm, vốn ngây thơ, trong sáng, nên tiếp xúc với âm nhạc là nhu cầu không 

thể thiếu. Thế giới âm thanh muôn màu không ngừng chuyển động tạo điều 

kiện cho trẻ phát triển các chức năng tâm lí, năng lực hoạt động và sự hiểu 

biết của trẻ với các sự vật hiện tượng khác. 

Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Vụ giáo dục 

Mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành học Mầm non đã liên tục phát 

triển, góp phần to lớn vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Nhiều 

cơ sở đào tạo trên khắp cả nước đã và đang tham gia đào tạo nguồn nhân 

lực cho giáo dục mầm non với các hệ đào tạo từ trung cấp đến đại học. 

Trong đó, đáp ứng cho nhu cầu của xã hội trong mạng lưới các trường mầm 

non là các giáo sinh tốt nghiệp hệ trung cấp. 
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Với hơn 20 năm hoạt động đào tạo nhiều chuyên ngành như: Kế 

toán, Du lịch, Chăm sóc sắc đẹp… Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội đã 

đáp ứng được nhiều những nhu cầu cấp thiết của xã hội hiện nay. Nổi bật 

trong những chuyên ngành đạo tạo, nhà Trường đặc biệt chú trọng tới 

chuyên ngành Giáo dục Mầm non với các hệ đào tạo 1 năm và 2 năm. 

Trong chương trình chính khóa hệ TCSP Mầm non, học sinh được 

học ba phân môn âm nhạc mầm non là: Lý thuyết âm nhạc cơ bản; Phương 

pháp giáo dục âm nhạc và Đàn phím điện tử (Electronic Keyboard). Trong 

đó môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản được giới thiệu sơ lược, đơn giản qua 

các định nghĩa, khái niệm của âm nhạc, học sinh không được học kỹ và 

trình tự như học âm nhạc chuyên nghiệp. Phân môn Đàn phím điện tử - học 

sinh được giới thiệu về đàn, luyện ngón và luyện tập thực hành trên đàn 

một số bài hát cho trẻ mầm non.  

Trong giáo dục âm nhạc Mầm non, điều quan trọng là trẻ được 

tham gia các hoạt động âm nhạc như nghe nhạc, vận động theo nhạc, múa, 

trò chơi âm nhạc. Muốn thực hiện tốt việc giáo dục âm nhạc, giáo viên phải 

có khả năng, kiến thức âm nhạc, biết biểu diễn, vì hiệu quả giáo dục ảnh 

hưởng trực tiếp tới trẻ. Bên cạnh đó, giáo viên cũng cần phải biết đặc điểm 

tâm sinh lí lứa tuổi của trẻ trong mối quan hệ với âm nhạc, đặc điểm cơ 

quan phát âm của trẻ… để có phương pháp dạy thích hợp. Đặc biệt, giáo 

viên cần phải biết truyền đạt, biết thể hiện hấp dẫn và phù hợp với trẻ. Hiện 

nay, chúng tôi thấy việc dạy học âm nhạc ở trường Trung cấp Tổng hợp Hà 

Nội vẫn có những hạn chế về phương pháp dạy học như nặng về áp đặt, 

thiếu sáng tạo, ít chú ý đến phát huy năng lực sáng tạo, chương trình dạy 

học môn Âm nhạc cộng với giáo trình chưa đồng nhất dẫn tới chiều sâu và 

chất lượng chưa cao.  

Do vậy, tôi chọn đề tài: Dạy học âm nhạc cho hệ Trung cấp Sư 

phạm Mầm non tại Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội, làm luận văn 
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chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc của mình, với hy 

vọng đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc cho học 

sinh Trung cấp Sư phạm Mầm non ở Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Đã có nhiều đề tài/ công trình nghiên cứu về giáo dục âm nhạc và 

phương pháp dạy học âm nhạc liên quan đến đề tài của chúng tôi. Trong 

đó, có cuốn sách của nhà sư phạm người Nga N.A.Vet-lu-ghi-na Phương 

pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ mẫu giáo,  Nxb Giáo dục Mat-xcơ-va, 

năm 1989.  

Trong nước có khá nhiều nghiên cứu về giảng dạy âm nhạc cho 

chuyên ngành Sư Phạm Mẫu giáo như:  

- Phạm Thị Hoà với Giáo trình tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ 

mầm non, (2009), Nxb Giáo dục, Việt Nam. Nội dung tài liệu này tác giả 

viết về phương pháp GDAN dành cho hệ CĐSP Mầm non, có đưa ra hướng 

lựa chọn bài hát nhưng tác giả chủ yếu nói về cấu trúc - nội dung và chủ 

điểm của bài hát. 

- Tác giả Phạm Thị Hòa, Ngô Thị Nam - Giáo dục âm nhạc tập 1,2, 

(2010), Nxb Đại học Sư phạm, nói về phương pháp giáo dục âm nhạc cho 

trẻ độ tuổi mầm non và là một trong những tài liệu chính đang sử dụng 

trong các trường sư phạm đào tạo giáo viên mầm non. 

- Vũ Tuấn Anh, Trần Thị Thu Dung và Phạm Thị Hòa với Giáo án 

mầm non hoạt động âm nhạc, Nxb Hà Nội (2011). Nội dung cuốn sách tác 

giả đã đưa ra một số bài soạn mẫu về âm nhạc cho các độ tuổi để giáo viên 

có thể tham khảo trong quá trình dạy học. 

- Cuốn Bồi dưỡng âm nhạc cho giáo viên mầm non, Nxb giáo dục 

(2002) - Hoàng Văn Yến (chủ biên) và nhiều tác giả. Cuốn sách này do 

nhạc sỹ chủ biên - đồng tác giả với TS. Ngô Thị Nam. Sách cung cấp cho 

giáo viên mầm non những kiến thức về nhạc lý cơ bản; cấu tạo gam; tư thế 

hát, kỹ thuật ca hát cơ bản; một số bài hát dành cho trẻ độ tuổi mầm non. 
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- Hoàng Văn Xuân với Đưa Đồng dao vào chương trình giáo dục 

âm nhạc tại khoa mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, Luận văn 

Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc, (2014). Tác giả sưu tầm, 

nghiên cứu, biên soạn và ứng dụng đưa một số bài hát Đồng dao chọn lọc 

theo chủ đề giáo dục vào giảng dạy tại khoa Mầm non trường CĐSP Hà 

Tây, Hà Nội. 

Từ những cơ sở và kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước, đề 

tài của chúng tôi nghiên cứu chủ yếu về dạy học môn Âm nhạc cho học 

sinh hệ Trung cấp ngành Sư phạm Mầm non. Để có thể nghiên cứu sâu và 

rộng hơn cả về cơ sở lý luận và thực tiễn, các biện pháp nâng cao chất 

lượng dạy được đề xuất theo quan điểm kế thừa và từ thực tế nghiên cứu 

của riêng chúng tôi tại Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất, bổ sung nội dung chương trình và đổi mới  phương pháp 

dạy học môn Âm nhạc cho hệ Trung cấp Sư phạm Mầm non tại Trường 

Trung cấp Tổng hợp Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn 

học này.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy học âm nhạc nói chung, dạy học 

Âm hệ Trung cấp Sư phạm Mầm non nói riêng. 

Thực trạng chương trình và phương pháp dạy học Âm nhạc hệ 

Trung cấp Sư phạm Mầm non tại Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội.  

Thực nghiệm sư phạm dạy học Âm nhạc hệ Trung cấp Sư phạm 

Mầm non hệ 2 năm của Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội.   

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc trong 

chương trình Trung cấp Sư phạm Mầm non.  
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 Nghiên cứu vào các phân môn: Lý thuyết Âm nhạc cơ bản; Thực 

hành ca hát Mầm non và Đàn phím điện tử. 

Giáo sinh khoa Mầm non trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Chương trình Giáo dục âm nhạc hệ TCSP Mầm non, trường Trung 

cấp Tổng hợp Hà Nội. 

Luận văn nghiên cứu cho học sinh hệ Trung cấp, ngành Sư phạm 

Mầm non tại Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội.  

Thời gian thực hiện từ tháng 7/2016 – 7/2018. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng những phương pháp chính sau đây: 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết (sưu tầm tài liệu, phân tích 

tổng hợp những tiết dạy trên lớp, từ đó đưa ra những phương pháp dạy học 

tích cực cho môn âm nhạc tại trường). 

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn (khảo sát thực tế giáo sinh học 

tập tại trường). 

- Thực nghiệm sư phạm cho giáo sinh các các khóa. 

6. Những đóng góp của luận văn 

 Luận văn hoàn thành sẽ góp phần làm phong phú thêm tài liệu và 

nâng cao phương pháp dạy học môn Âm nhạc cho hệ Trung cấp Sư phạm 

Mầm non tại Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội. 

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận 

văn gồm hai chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn  

Chương 2: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc cho hệ 

Trung cấp Sư phạm Mầm non Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm, thuật ngữ  

1.1.1. Dạy học 

Trong giáo dục, dạy học là quá trình tương tác giữa người dạy và 

người học, đồng thời là bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể. Tổ chức 

hoạt động dạy bao gồm hệ thống các phương pháp nhằm trang bị cho người 

học một nền tảng kiến thức cơ bản, đồng thời nêu những phương hướng 

vận dụng các thao tác, kĩ năng để thực hành, luyện tập trong thực tiễn và 

các hoạt động liên quan trực tiếp đến kiến thức đã học nhằm kiểm nghiệm, 

trải nghiệm, từ đó tích lũy nhận thức, thành thạo quy trình, trình tự các 

bước tiến hành, sáng tỏ lý thuyết và thực tiễn. Như vậy: “Dạy học là hoạt 

động trí tuệ của thầy và trò, một quá trình vận động và phát triển liên tục 

trong trí tuệ và nhân cách” [35; tr.97]. 

Theo tác giả Phạm Viết Vượng, viết trong cuốn Giáo dục học thì 

“Dạy học là một bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể, là con đường 

quan trọng nhất để thực hiện mục đích giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, 

đồng thời là phương thức để đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội” [35; 

tr.109]. 

Nhiều tác giả cho rằng: “Dạy học là toàn bộ các thao tác có mục 

đích nhằm chuyển các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các giá trị văn hóa 

mà nhân loại đã đạt được hoặc cộng đồng đã đạt được vào bên trong một 

con người”.  Quan niệm này lí giải cách đầy đủ cách mà nền giáo dục đang 

cố gắng đào tạo những con người thích ứng với nhu cầu hiện tại của xã hội. 

Tuy nhiên quan niệm này làm cho nền giáo dục luôn đi sau sự phát triển 

của xã hội. Bởi vì nó chỉ có nhiệm vụ tái hiện lại các giá trị tinh thần xã hội 

đã được vật chất hóa bằng cách nào đó để trở lại thành giá trị tinh thần bên 

trong người học. 
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Trên cơ sở các khái niệm nêu trên, chúng tôi sử dụng khái niệm: Dạy học 

là một quá trình gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức và có định hướng 

giúp người học từng bước có năng lực tư duy và năng lực hành động với 

mục đích chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các kĩ năng, các 

giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được để trên cơ sở đó có khả năng giải 

quyết được bài toán thực tế đặt ra trong toàn bộ cuộc sống con người. 

1.1.2. Dạy học âm nhạc 

Từ những cơ sở lý luận nêu trên: Dạy học âm nhạc là quá trình dạy 

cho người học nắm tổng hợp những kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, tạo cơ sở 

cho khả năng cảm thụ âm nhạc. Năng lực cảm thụ âm nhạc – một loại hình 

nghệ thuật sống động, mang tính hình tượng, sinh ra từ cuộc sống và gắn 

liền với đời sống, cho phép người ta tiếp thu âm nhạc bằng cảm xúc, 

đồng thời phân biệt ở đó cái đẹp, cái xấu, cái chân thực, giả dối, cái 

thiện, cái ác; xác định bằng thính giác tính chất của âm nhạc, cảm nhận 

mối liên hệ nội tại giữa nội dung âm nhạc và trình độ thể hiện tác phẩm, 

xác định tác giả, nhận biết phong cách âm nhạc của tác phẩm, tác giả, 

từng trào lưu, trường phái… 

Mục đích giáo dục âm nhạc bao gồm những mục tiêu yêu cầu giáo 

dục cụ thể, là sự phản ánh kết quả mong muốn sau một quá trình giáo dục 

dạy học. Kết quả được xem xét căn cứ vào mục tiêu dạy học và giáo dục 

âm nhạc. Giáo dục âm nhạc là một hình thức giáo dục nghệ thuật mang tính 

đặc thù. Nó có khả năng liên kết, sử dụng cũng như hỗ 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 hiện những yêu cầu mục tiêu giáo dục. Nhưng với 

nhiệm vụ và chức năng chủ yếu của mình, giáo dục âm nhạc trước hết thể 

hiện được mục tiêu, yêu cầu giáo dục cơ bản của mình là giáo dục thẩm mĩ. 

Cũng như việc học đọc, học viết, học vẽ…cần phải học cảm nhận, 

tập chú ý nghe, ghi nhớ sự phát triển của hình tượng âm nhạc, theo dõi để 
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biết sự kết thúc hay thay đổi các hình tường âm nhạc…để dần dần biết 

đánh giá về âm nhạc. Mức độ cảm thụ âm nhạc sẽ từng bước được nâng 

cao trong quá trình phát triển âm nhạc. Theo đó, sở thích âm nhạc cũng dần 

dần xuất hiện với nhu cầu tiếp xúc thường xuyên với âm nhạc, những cảm 

xúc nghệ thuật cũng dần trở nên tinh tế và đa dạng hơn. Có thể nói rằng, 

âm nhạc là phương tiện tích cực trong việc giáo dục học sinh ở nhiều mặt: 

Thẩm mĩ, đạo đức, trí tuệ, thể chất… 

1.1.3. Phương pháp dạy học 

 Thuật ngữ phương pháp trong tiếng Hy Lạp là “Mesthodos” có 

nghĩa là con đường, cách thức hoạt động nhắm đạt được mục đích. Theo 

Heghen (dưới góc độ triết học), phương pháp là ý thức về hình thức chứa 

đựng nội hàm sâu sắc. Phương pháp hiểu theo nghĩa chung nhất là cách 

thức đạt tới mục tiêu, là hoạt động được sắp xếp theo một trật tự nhất định. 

Phương pháp gắn bó trực tiếp với lí luận, có những phương pháp riêng cho 

từng lĩnh vực khoa học [39;tr.203]. 

Trong phương pháp dạy học, chủ thể tác động – người thầy giáo và 

đối tượng tác động của họ là học sinh. Còn học sinh lại là chủ thể tác động 

của mình vào nội dung dạy học. Vì vậy, người thầy giáo phải nắm vững 

những quy luật khách quan chi phối tác động của mình vào học sinh và nội 

dung dạy học thì mới đề ra những phương pháp tác động phù hợp. Từ đó có 

thể nhận thấy đặc trưng những phương pháp dạy học: Người học là đối 

tượng tác động của giáo viên, đồng thời là chủ thể, là nhân cách mà hoạt 

động của họ (tương ứng với sự tác động của người giáo viên) phụ thuộc 

vào hứng thú, nhu cầu, ý chí của họ.  

Vì vậy, cấu trúc của phương pháp dạy học trước tiên là mục đích 

của người giáo viên đề ra và tiến hành một hệ thống hành động với những 

phương tiện mà họ có. Dưới tác động đó của người giáo viên làm cho 
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người học đề ra mục đích của mình và thực hiện hệ thống hành động với 

phương tiện mà họ có nhằm lĩnh hội nội dung dạy học. 

Trên cơ sở đó, ta có thể hiểu về phương pháp dạy học như sau: 

Phương pháp dạy học là cách thức hành động có trình tự, phối hợp tương 

tác với nhau của giáo viên và học sinh nhằm đạt được mục đích dạy học. 

Nói cách khác Phương pháp dạy học là hệ thống những hành động 

có chủ đích theo một trình tự nhất định của giáo viên nhằm tổ chức hoạt 

động nhận thức và hoạt động thực hành của học sinh nhằm đảm bảo cho 

họ lĩnh hội nội dung dạy học mà đạt được mục đích dạy học. 

 Phương pháp dạy học bao gồm phương pháp dạy và phương pháp 

học với sự tương tác lẫn nhau, trong đó phương pháp dạy đóng vai trò chủ 

đạo, còn phương pháp học có tính độc lập tương đối, chịu sự chi phối của 

phương pháp dạy, song nó cũng ảnh hưởng trở lại phương pháp dạy. 

Phương pháp học là tổ hợp những biện pháp với tư cách là thành phần cấu 

trúc của nó, song việc phân như vậy cũng chỉ có tính chất tương đối. Chẳng 

hạn, giảng giải là phương pháp dạy học trong tiết học lĩnh hội tri thức mới 

nhưng lại là tổ hợp những biện pháp của phương pháp công tác trong 

phòng thí nghiệm. Điều đó có nghĩa là trong điều kiện nhất định, chúng có 

thể chuyển hóa lẫn nhau. 

1.1.4. Phương pháp dạy học âm nhạc 

Trong phần này, chúng tôi đề cập đến các quan điểm về phương 

pháp dạy học âm nhạc của các nhà nghiên cứu như Hoàng Long, Nguyễn 

Minh Toàn, Nguyễn Hoành Thông, Nguyễn Đắc Quỳnh, Phạm Thị Hòa. 

Theo các nhà nghiên cứu, có thể dùng phương pháp truyền thống, phương 

pháp dạy học hiện đại để giảng dạy Âm nhạc, trong đó phương pháp truyền 

thống gồm nhóm dùng lời, nhóm phương pháp trực quan, nhóm phương 

pháp thực tiễn, nhóm phương pháp kiểm tra, đánh giá (kiểm tra viết, kiểm 

tra miệng, kiểm tra thực hành); phương pháp dạy học hiện đại phát huy tính 
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tích cực, tự giác, độc lập của học sinh và gắn liền với đời sống xã hội, kết 

hợp học đi đôi với hành. Phương pháp dạy học hiện đại gồm dạy học nêu 

vấn đề, dạy học chương trình hóa. Hai phương pháp dạy học truyền thống 

và dạy học hiện đại có thể được lồng ghép với nhau để phát huy hiệu quả 

tối đa của việc dạy và học. 

Tác giả Hoàng Long đã hệ thống về các phương pháp dạy học âm 

nhạc tương đối đầy đủ. Theo tác giả, các phương pháp dạy học âm nhạc 

hiện đại cần có năm nhân tố thúc đẩy dạy và học tích cực. Ngoài ra, hệ 

thống các phương pháp bao gồm phương pháp trình diễn tác phẩm, phương 

pháp hướng dẫn thực hành luyện tập, phương pháp dùng lời, phương pháp 

dạy học sử dụng phương tiện dạy học Âm nhạc, phương pháp tổ chức học 

theo dự án. 

Ở mỗi cấp học, bậc học đều có những phương pháp dạy học riêng 

biệt trên cơ sở phát triển những phương pháp dạy học cơ bản. Đối với âm 

nhạc cũng đòi hỏi hoạt động dạy học cũng cần có những phương pháp dạy 

học riêng cho hoạt động dạy mang tính nghệ thuật, đảm bảo chất lượng. 

Kết hợp với cuốn sách Giáo dục âm nhạc –  tập II  – Phạm Thị Hòa 

(2008), Nxb Đại học Sư phạm [8]. Phương pháp dạy học âm nhạc chủ yếu 

gồm những phương pháp sau:  

Phương pháp trực quan thính giác qua trình bày tác phẩm: Đây là 

phương pháp đặc thù bởi vì âm nhạc chỉ có thể gợi cảm xúc tới người nghe 

khi được biểu diễn. Tác phẩm hay cũng cần người trình bày tốt mới truyền 

cảm tới người nghe. 

- Giáo viên không phải là nghệ sĩ biểu diễn những tiếng đàn, giọng 

hát chuẩn xác, diễn cảm động tác điệu bộ phù hợp mang đến cho người 

thưởng thức niềm vui sướng thán phục. Vì vậy, giáo viên cần nghiên cứu 

tìm tòi, cách thể hiện sáng tạo, hình thức khác nhau để lôi cuốn người học 
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mong muốn được tự thể hiện mình. Cần thể hiện sắc thái: to – nhỏ; ngân – 

ngắt; to dần chậm lại ở cuối câu… 

- Trong hoạt động múa – vận động, phương pháp này giúp học sinh 

quan sát các điệu bộ, động tác của giáo viên và học sinh tích lũy, bắt chước 

những vận động mà học sinh sẽ thể hiện trong các hoạt động âm nhạc sau này.  

Phương pháp dùng lời: Sử dụng lời nói để hướng tới ý thức của học 

sinh nên giáo viên cần phải diễn đạt mạch lạc, thong thả, cụ thể, dễ hiểu. 

- Khi giới thiệu tác phẩm cho học sinh nghe hoặc bài học sinh chuẩn 

bị hát cần diễn giải sinh động, gây hứng thú (kết hợp với đồ dùng, thơ, câu đố, 

trò chơi… có liên quan tới nội dung của bài học để tạo sự hấp dẫn). 

- Khi hướng dẫn học hát, vận động, giáo viên cần dùng lời có tính 

chất hiệu lệnh, ngắn gọn. Cần có sự động viên, khích lệ. 

- Sau khi trình bày tác phẩm phải giải thích, tóm tắt sau đó liên hệ 

giáo dục đồng thời phải đặt câu hỏi để kiểm tra khả năng cảm thụ âm nhạc 

của học sinh. 

 Phương pháp thực hành nghệ thuật: 

- Hoạt động hướng dẫn người học trong học hát, tham gia trò chơi 

âm nhạc, biểu diễn âm nhạc của giáo viên là kết quả của giáo dục âm nhạc.  

- Khi luyện tập hát, giáo viên cần sửa sai, giải thích đồng thời cần 

phân câu, đoạn để hướng dẫn học sinh những chỗ cần sửa sai giúp học sinh 

nắm được tính chất, giai điệu của bài. Cũng có thể chưa đúng ngay lúc đầu 

vì thế cần luyện tập nhiều lần để họ nhớ và học thuộc bài một cách trọn 

vẹn. Nghe hát cũng cần được rèn luyện thường xuyên bằng nhiều hình thức 

khác nhau như nghe, nhìn qua phương tiện giúp cho việc cảm thụ âm nhạc 

và đánh giá khả năng tiếp thu âm nhạc bằng cách đặt câu hỏi… 

Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan: Việc hướng dẫn giáo 

sinh sử dụng đồ dùng trực quan vào các hoạt động dạy học âm nhạc cho trẻ 

là điều kết hợp cần thiết. Trong quá trình hoạt động âm nhạc đều sử dụng 
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đồ dùng trực quan. Vì đối với trẻ mẫu giáo đồ dùng, đồ chơi là phương tiện 

hữu hiệu giúp trẻ nhận thức và thể hiện cảm xúc (đồ chơi, tranh ảnh…để 

giới thiệu bài), phách tre, trống lắc để gõ đệm theo nhạc, mũ múa, hóa 

trang trong khi múa… giúp trẻ tự tin, sinh động và hấp dẫn hơn. 

- Hoạt động âm nhạc sẽ kém hiệu quả nếu không có băng, đĩa 

hình… Trong quá trình dạy hát, giáo sinh cần sử dụng đàn giúp trẻ hát theo 

âm điệu, âm vực vừa phải. Sửa câu hát bằng cách cho trẻ nghe giai điệu 

nhiều lần, dần dần trẻ sẽ tự điều chỉnh tai nghe cho đúng. Lưu ý, khi sử 

dụng đồ dùng trực quan, giáo sinh nên chuẩn bị kĩ các đồ dùng tránh lạm 

dụng và đưa ra đúng lúc, đúng chỗ trong hoạt động dạy học cho trẻ. 

Như vậy, việc dạy các hoạt động âm nhạc với các phương pháp, biện 

pháp cơ bản (phương pháp trực quan thính giác, phương pháp dùng lời, 

phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan, phương pháp thực hành nghệ 

thuật) trên cơ sở nguyên tắc, tuần tự và tính tự giác tích cực. Tuy nhiên, 

trong khi chuẩn bị cũng như tiến hành, mỗi dạng hoạt động cũng có những 

khác biệt, và trong mỗi bài yêu cầu chi tiết khác nhau nên khi tổ chức hoạt 

động âm nhạc, phải biết kết hợp các dạng hoạt động âm nhạc với nhau 

cũng như kết hợp các hình thức tổ chức khác nhau. Đó cũng là nghệ thuật 

giảng dạy trong phương pháp dạy học âm nhạc. 

1.1.5. Giáo dục mầm non 

 Theo giáo trình Giáo dục học mầm non (Phạm Thị Châu – Nguyễn 

Thị Oanh – Trần Thị Sinh), Nxb ĐHQG Hà Nội: “Giáo dục học mầm non 

là một chuyên ngành của giáo dục học với tư cách là khoa học giáo dục con 

người trước tuổi đến trường phổ thông” [6;tr.9]. 

 Đối tượng của giáo dục mầm non là quá trình giáo dục trẻ từ 0-6 tuổi 

được tổ chức và thực hiện một cách có ý thức, có mục đích, có kế hoạch 

nhằm hình thành ở trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách. 
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 Theo quan điểm của chúng tôi: Giáo dục mầm non hay còn gọi là Sư 

phạm mầm non là công việc nuôi dưỡng, chăm sóc dạy dỗ trẻ dưới 6 tuổi. 

Đây là ngành học vô cùng quan trọng vì giáo sinh sau khi tốt nghiệp sẽ là 

người mẹ đỡ đầu cho trẻ vào cuộc sống học đường. Đây cũng là giai đoạn 

trẻ sẽ khám phá tài năng, sở thích, làm quen dần với xã hội. Chình vì vậy, 

đây là chuyên ngành đào tạo giáo viên mầm non với những mục tiêu quan 

trọng mà Bộ Giáo dục đã đề ra. 

 Ngành giáo dục mầm non đang là ngành học được rất nhiều các bạn 

trẻ quan tâm, đặc biệt là các bạn nữ ưu tiên chọn ngành học này để theo 

đuổi. Đối với những bạn yêu trẻ ngành giáo giục mầm non luôn là sự thôi 

thúc, đam mê. Hàng ngày được chăm sóc dạy dỗ những đứa trẻ, thấy các 

trẻ lớn khôn từng ngày là niềm hạnh phúc của người theo ngành nghề. 

1.2. Vai trò của môn Âm nhạc trong chương trình đào tạo hệ Trung 

cấp Sư phạm Mầm non 

1.2.1. Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc 

Dạy học và giáo dục các bộ môn nghệ thuật – trong đó có âm nhạc 

cho học sinh là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để đưa vào ý 

thức học sinh một cách tích cực, sâu sắc và có mục đích quan hệ thẩm mĩ 

với thế giới, với con người.  

Bằng ngôn ngữ đặc thù của mình, là sự phong phú của các giai 

điệu, làn điệu; quy luật kết cấu chặt chẽ của tiết tấu, của độ nhấn nhá; sự 

hài hòa màu sắc của các hợp âm… tác phẩm âm nhạc đã mở rộng tầm hiểu 

biết, mang lại những cảm giác và xúc động thẩm mĩ mới mẻ, mạnh mẽ, 

nhiều khì còn sâu sắc, mãnh liệt hơn cả những cảm giác và xúc động do các 

hiện tượng và sự vật của cuộc đời thực mang lại. 

Âm nhạc trong xã hội chúng ta, được nuôi dưỡng bằng cội nguồn 

của văn hóa âm nhạc dân gian, ngày nay đã đi vào các môi trường giáo dục 

cho mọi cấp học có ý nghĩa nhân văn to lớn. Giáo dục âm nhạc trong 
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trường cũng chính là để học sinh phát triển nhân cách, thể chất, tài năng, 

tinh thần để tự tin tham gia các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong và ngoài 

cuộc sống. Giáo dục âm nhạc nhằm mục đích phát triển tối đa khả năng âm 

nhạc của học sinh, giáo dục văn hóa âm nhạc như một bộ phận của văn hóa 

tinh thần trong học sinh, hướng tới cho học sinh: 

Trang bị những kiến thức âm nhạc cơ bản, những kĩ năng, kĩ xảo tạo 

điều kiện hình thành năng lực cảm thụ; hiểu và thể hiện tác phẩm âm nhạc. 

 Khơi dậy những khả năng sáng tạo hoạt động nghệ thuật âm nhạc. 

Trau dồi tình cả đạo đức và niềm tin, thị hiếu âm nhạc lành mạnh và 

nhu cầu âm nhạc ở học sinh. 

Nhiệm vụ hình thành văn hóa âm nhạc của người thưởng thức nghệ 

thuật cho học sinh là điểm rất quan trọng trong dạy học âm nhạc ở cấp học 

này phải được nuôi dưỡng tiến trình ngay ở các cấp học phổ thông. Bởi lẽ, 

các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường hôm nay, chắc chắn trong 

tương lai sẽ là người nghe, người dạy, người thể hiện những sở thích, nhu 

cầu nghệ thuật của mình. 

Chính trong quá trình dạy học âm nhạc diễn ra quá trình hình thành 

ở học sinh năng lực cảm thụ, hiểu, đánh giá, yêu thích và thưởng thức nghệ 

thuật; nhu cầu hoạt động sáng tạo và tạo ra những giá trị thẩm mĩ. Trong 

giáo dục âm nhạc cho học sinh, yếu tố giáo dục tư tưởng, đạo đức và giáo 

dục thẩm mĩ kết hợp với nhau tạo thành một thể thống nhất. 

Giáo dục thẩm mĩ thông qua bộ môn âm nhạc cần đảm bảo sự phát 

triển thẩm mĩ toàn vẹn của nhân cách học sinh, gắn với yêu cầu: 

- Làm giàu nhân cách bằng trình độ thẩm mĩ nghệ thuật âm nhạc ở 

việc hiểu và cảm thụ tác phẩm âm nhạc. 

- Phát triển những đặc trưng tâm lí của nhâm cách học sinh như: Tai 

nghe, nhạy cảm với nghệ thuật, trí nhớ âm nhạc, trí tưởng tượng sáng tạo, 

tư duy độc đáo… 
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- Giáo dục tình cảm thẩm mĩ. 

- Hình thành ý thức thẩm mĩ về âm nhạc. 

Dạy học âm nhạc và giáo dục thẩm mĩ là những nhiệm vụ, yêu cầu 

cơ bản, đan quyện, xuyên suốt toàn bộ các hoạt động âm nhạc nội, ngoại 

khóa trong nhà trường.  

Trong giáo dục âm nhạc, điều quan trọng không phải dạy học sinh 

hát chuẩn xác, chơi đàn thuần thục mà học sinh còn phải được tham gia vào 

các hoạt động âm nhạc như: tổ chức các chương trình âm nhạc, hát múa tập 

thể, biểu diễn chương trình âm nhạc… để từ đó học sinh cảm nhận được ý 

nghĩa, âm điệu, tiết tấu của bài hát qua đó phần nào hình thành thị hiếu âm 

nhạc. Âm nhạc giáo dục tình cảm thẩm mĩ cho học sinh, trong đó có cái 

đẹp về cách ứng xử, giao tiếp xã hội, những người trong cộng đồng. Như 

vậy, toàn bộ việc dạy học âm nhạc trong nhà trường phải hướng tới phát 

triển, làm phong phú tinh thần của nhân cách học sinh, tính chất đạo đức, 

thẩm mĩ trong hoạt động, tính tư tưởng của mọi động cơ, quan niệm về 

niềm tin trong cuộc sống của các em. 

1.2.2. Hình thành kỹ năng hoạt động âm nhạc 

Hình thành những kỹ năng âm nhạc cho học sinh hệ TC Sư phạm 

Mầm non trong quá trình giảng dạy là điều giáo viên phải trú trọng và xác 

định mục đích, mục tiêu cụ thể. Hình thành cho học sinh các kỹ năng vận 

dụng các kiến thức cơ bản vào thực hành các phân môn âm nhạc khác. 

Từ Lý thuyết Âm nhạc cơ bản giúp học sinh biết khái niệm, đặc 

điểm, nhận biết kiến thức trên bản nhạc, được nghe âm thanh minh hoạ và 

có thể áp dụng kiến thức vào bài tập cụ thể. Kiến thức Lý thuyết âm nhạc 

cơ bản hệ Trung cấp trải đều trong một năm học, học sinh không được học 

thường xuyên, lại ít có điều kiện vận dụng, liên kết kiến thức thành hệ 

thống, nên đây là nội dung tương đối khó với học sinh. Với thời lượng 

không nhiều, các nội dung được giới thiệu thông qua các giờ lý thuyết, còn 
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bài tập thì chủ yếu do giáo viên tự xen kẽ trong các tiết học. Để học sinh 

nắm vững kiến thức cơ bản, giáo viên nên khai thác sâu, mở rộng kiến thức 

nhạc lý bằng cách đưa nhiều dạng bài tập cụ thể trong từng nội dung học. 

Hình thành các kỹ năng trong phân môn thực hành ca hát giúp học 

sinh hát chuẩn xác cao độ, trường độ, đúng lời, thể hiện được tính chất của 

bài hát. Bên cạnh đó, giúp học sinh biết biểu diễn khi hát. Đây cũng là nội 

dung rất quan trọng trong quá trình giảng dạy vì các em khi ra trường đều 

phải thực hành. Để học sinh có thể hát tốt thì giáo viên cần phải cho các em 

luyện tập một số kỹ năng về hát như: Tư thế hát, phát âm, nhả chữ, tạo âm 

và sự chính xác, diễn cảm trong hát đơn ca hay hát tập thể. 

Hình thành các kỹ năng luyện tập, thực hành trong phân môn Đàn 

phím điện tử giúp học sinh chơi được tác phẩm, có thể đệm hát được trên 

đàn, học sinh biết cách sử dụng thành thạo các chức năng của đàn phím 

điện tử. Để làm được những điều như thế; giáo viên cần hướng dẫn tỉ mỉ, 

cho học sinh các dạng bài theo từng tiết điệu của các loại nhịp, hướng dẫn 

học sinh luyện ngón, chạy gam…hướng dẫn các em tự tập ở nhà vì thời 

lượng trên lớp là không nhiều, đòi hỏi học sinh dành nhiều thời gian cho 

việc luyện tập ở nhà hoặc môi trường âm nhạc khác ngoài nhà trường. 

Hướng dẫn học sinh biết hệ thống kiến thức, các kỹ năng ca hát, cac 

kỹ năng thực hành đàn phím vào phân môn Phương pháp dạy các hoạt 

động âm nhạc nói chung giúp học sinh nắm vững các phương pháp thực 

hành nghệ thuật, biết vận dụng các kiến thức lí thuyết vào thực hành, biết 

tích hợp các nội dung giảng dạy từ các phân môn khác vào phân môn này. 

Phân môn Phương pháp dạy các hoạt động âm nhạc rất đa dạng và tích hợp 

từ nhiều phân môn khác. Từ lý thuyết, ca hát, nghe nhạc, và trò chơi âm 

nhạc, tất cả đều diễn ra trong một tiết học.  
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Khi dạy các phân môn này, giáo viên cần đưa ra các phương pháp 

hiện đại từ các phương pháp cơ bản. Giúp học sinh nắm cũng kiến thức, kỹ 

năng, kỹ xảo để vận dụng vào việc dạy học cho trẻ sau này. 

1.3. Thực trạng dạy học Âm nhạc cho học sinh Trung cấp Sư phạm 

Mầm non tại Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội 

1.3.1. Giới thiệu sơ lược về Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội 

Trường trung học Kinh tế Kỹ thuật Thủ công hệ Dân lập nay là 

Trường Trung Cấp Tổng Hợp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 

4206/QĐ-UB ngày 11/10/1999 của UBND Thành Phố Hà Nội, trực thuộc 

Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội.  

Trong những năm đầu thành lập, trường gặp rất nhiều khó khăn với 

độ ngũ cán bộ quản lý và giáo viên chỉ có 09 người, đội ngũ giáo viên cơ 

hữu còn trẻ thiếu kinh nghiệm, cơ sở vật chất thiếu thốn phải đi thuê và chỉ 

được phép tuyển sinh và đào tạo 02 ngành đó là: Hạch toán kế toán và Thư 

ký văn phòng. Vì vậy, tháng 9 năm 2001 trường mới chính thức tuyển được 

học sinh của 02 ngành đào tạo trên với số lượng 180 học sinh. 

Sau 15 năm hình thành và phát triển trường đã cung ứng cho xã hội 

trên 21.000 lao động trình độ TCCN có chất lượng, được Bộ, Sở giáo dục 

& đào tạo TP. Hà Nội và các đơn vị tiếp nhận học sinh đánh giá cao về chất 

lượng đào tạo của nhà trường. Năm 2004 đến 2013, trường được Sở giáo 

dục và đào tạo TP. Hà Nội tặng bằng khen: đơn vị lá cờ đầu trong công tác 

tuyển sinh và đào tạo của khối TCCN ngoài công lập. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, lãnh đạo nhà trường và tập 

thể cán bộ giáo viên luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời từ các 

cấp lãnh đạo trung ương và địa phương trong công tác giáo dục và đạo tạo. 

Điều đó đã tạo động lực để nhà trường có bước đột phá và phát triển ổn 

định trong nhiều năm qua trong công tác giáo dục và đào tạo. 
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Theo báo cáo quy mô đào tạo Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 

năm 2013 theo lĩnh vực đào tạo (kèm theo công văn số 8989/BGD ĐT-

KHTC ngày 16/12/2013 của Bộ giáo dục và đào tạo), trường đang đào tạo 

3.128 học sinh hệ trung cấp chính quy với 10 ngành học. Trong đó trú 

trọng đến những ngành chính như: Sư phạm Mầm non; SP Mỹ thuật – Đồ 

họa CN; SP Tiểu học (liên kết chính quy); Công nghệ thông tin; KD Khách 

sạn & Du lịch. Bên cạnh các ngành đào tạo TCCN chính quy, trường còn 

thành lập các trung tâm liên kết đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng 

như: Đại học Điện lực, Đại học Việt Hung, Đại học Sư phạm 1, Cao đẳng 

Sư phạm Trung Ương, Cao đẳng Sư phạm Hà Nội với số lượng học sinh 

liên thông hàng năm là gần 1000 sinh viên. 

Là một trường ngoài công lập nên trường rất chú trọng quan tâm 

đến chất lượng giáo dục và đào tạo bởi đây là yếu tố quyết định đến sự tồn 

tại và phát triển của nhà trường. Vì vậy, nhà trường rất coi trọng đến công 

tác tuyển chọn đội ngũ giáo viên: giáo viên được tuyển chọn vào trường 

phải thông qua thi tuyển không phân biệt tuổi tác, bằng cấp hay hộ khẩu 

thường trú…những người được tuyển chọn vào trường phải là người có 

năng lực và trình độ thực sự, tâm huyết với nghề giáo viên. Hàng năm giáo 

viên được tuyển chọn vào trường được cử đi học các lớp bồi dưỡng do Bộ, 

Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội và một số cơ quan ban ngành khác nhằm 

học hỏi củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu 

cầu va đòi hỏi ngày càng cao của người học. 

Bên cạnh đó, trường còn chú trọng áp dụng công nghệ thông tin 

trong công tác giảng dạy và quản lý đào tạo và đặc biệt lãnh đạo nhà trường 

đã cho phép phòng đạo mạnh dạn đưa những phương pháp giảng dạy mới 

áp dụng thí điểm trong nhà trường. Ngoài dạy chuyên môn nghiệp vụ, 

trường còn chú trọng đến giảng dạy kỹ năng sống và thực hành nghề 

nghiệp cho học sinh… 
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Những việc làm trên đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất 

lượng của học sinh nhà trường như: học sinh tốt nghiệp hàng năm luôn đạt 

tỷ lệ từ 95% đến 98% trong đó số học sinh khá giỏi luôn đạt mức cao trên 

50%; học sinh ra trường đều có việc làm số còn lại tiếp tục học liên thông 

lên Cao đẳng hoặc Đại học. 

1.3.2. Đặc điểm, khả năng âm nhạc học sinh hệ Trung cấp Sư phạm 

Mầm non Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội 

1.3.2.1. Đặc điểm tâm sinh lý 

Học sinh ở hệ TCSP Mầm non cũng như các tầng lớp sinh viên ở 

các trường cao đẳng, đại học khác là một nhóm xã hội đặc biệt, đang tiếp 

thu những kiến thức, kĩ năng chuyên môn để chuẩn bị cho hoạt động nghề 

nghiệp sau khi ra trường. 

Mỗi một lứa tuổi khác nhau đều có những đặc điểm tâm lý nổi bật, 

chịu sự chi phối của hoạt động chủ đạo. Ở đây, hoạt động chủ đạo là học 

tập để tiếp thu kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp ở các trường Đại 

học, Cao đẳng hay Trung cấp nghề. Một trong những đặc điểm tâm lí quan 

trọng nhất ở lứa tuổi này là sự phát triển tự ý thức. Nhờ có tự ý thức phát 

triển, họ có những hiểu biết, thái độ, có khả năng đánh giá bản thân để chủ 

động điều chỉnh sự phát triển bản thân theo hướng phù hợp với xu thế xã 

hội. Chẳng hạn sinh viên đang học ở trường cao đẳng, đại học sư phạm, họ 

nhận thức rõ ràng về những năng lực, phẩm chất của mình, mức độ phù 

hợp của những đặc điểm đó với yêu cầu của nghề nghiệp, qua đó họ xác 

định rõ ràng mục tiêu học tập, rèn luyện và thể hiện bằng hành động học 

tập hàng ngày trong giờ lên lớp, thực tập nghề hay nghiên cứu khoa học. 

Nhờ khả năng tự đánh giá phát triển mà sinh viên có thể nhìn nhận, xem 

xét năng lực học tập của mình, kết quả học tập cao hay thấp phụ thuộc vào 

ý thức, thái độ, vào phương pháp học tập của họ. 
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Ở đây, họ đã bước đầu hình thành thế giới quan để nhìn nhận, đánh 

giá vấn đề cuộc sống, học tập, sinh hoạt hàng ngày. Đây là những trí thức 

tương lai, ở các em sớm nảy sinh nhu cầu, khát vọng thành đạt. Học tập ở 

môi trường chuyên nghiệp là cơ hội tốt để các em trải nghiệm bản thân, vì 

thế các em rất thích khám phá, tìm tòi cái mới, đồng thời, họ thích bộc lộ 

những thế mạnh bản thân, thích học hỏi, trau dồi, trang bị vốn sống, hiểu 

biết cho mình, dám đối mặt với thử thách để khẳng định mình. 

Một đặc điểm tâm lý nổi bật nữa ở lứa tuổi này là tình cảm ổn định, 

trong đó phải để cập đến tình cảm nghề nghiệp – một động lực giúp họ học 

tập một cách chăm chỉ, sáng tạo, khi họ thực sự yêu thích và đam mê với 

nghề lựa chọn. 

Đây là lứa tuổi đạt đến độ phát triển sung mãn của đời người. Họ là 

những người giàu nghị lực, giàu ước mơ và hoài bão. Tuy nhiên, do quy 

luật phát triển không đồng đều về mặt tâm lý, do những điều kiện, hoàn 

cảnh sống và cách thức giáo dục khác nhau, không phải bất cứ học sinh nào 

cũng được phát triển tối ưu, độ chín muồi trong suy nghĩ và hành động còn 

hạn chế. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào tính tích cực hoạt động của bản 

thân mỗi học sinh. Bên cạnh đó, sự quan tâm đúng mực của gia đình, 

phương pháp giáo dục phù hợp từ nhà trường sẽ góp phần phát huy ưu 

điểm và khắc phục những hạn chế về mặt tâm lý của học sinh. 

Bên cạnh những mặt tích cực trên đây, mặc dù là những người có 

trình độ nhất định, Học sinh không tránh khỏi những hạn chế chung của lứa 

tuổi thanh niên. Đó là sự thiếu chín chắn trong suy nghĩ, hành động, đặc 

biệt trong việc tiếp thu, học hỏi những cái mới. Ngày nay, trong xu thế mở 

cửa, hội nhập quốc tế, trong điều kiện phát triển công nghệ thông tin, nền 

văn hóa của chúng ta có điều kiện giao lưu, tiếp xúc với các nền văn hóa 

trên thế giới, kể cả văn hóa phương Đông và phương Tây. Việc học tập, 

tiếp thu những tinh hoa, văn hóa của các nền văn hóa khác là cần thiết. Tuy 
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nhiên, do đặc điểm nhạy cảm, ham thích những điều mới lạ kết hợp với sự 

bồng bột, thiếu kinh nghiệm của thanh niên, do đó, học sinh dễ dàng tiếp 

nhận cả những nét văn hóa không phù hợp với chuẩn mực xã hội, với 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc và không có lợi cho bản thân họ. 

Lứa tuổi này có những nét tâm lý điển hình, đây là thế mạnh của họ 

so với các lứa tuổi khác như: tự ý thức cao, có tình cảm nghề nghiệp, có 

năng lực và tình cảm trí tuệ phát triển (khao khát đi tìm cái mới, thích  

khám phá), có nhu cầu, khát vọng thành đạt, nhiều ước mơ và thích trải 

nghiệm, dám đối mặt với thử thách. Song do hạn chế kinh nghiệm sống, 

học sinh cũng có những hạn chế trong việc chọn lọc, tiếp thu cái mới. 

Những yếu tố tâm lý này tác động chi phối hoạt động học tập, rèn luyện và 

phấn đấu cũng như khả năng âm nhạc nói riêng của học sinh. 

1.3.2.2. Đặc điểm khả năng âm nhạc 

Học sinh ở hệ Trung cấp nói chung bao gồm các em từ 18 tuổi trở 

lên. Đây cũng là lứa tuổi đã phát triển gần như hoàn thiện nhân cách, giao 

tiếp xã hội cũng như tính tự lập cuộc sống. Khả năng âm nhạc của học sinh 

trung cấp theo những đặc điểm lứa tuổi cũng có những nét riêng. 

Về trình độ văn hóa nói chung giáo sinh khoa mầm non có hạn chế 

hơn so với các ngành khác. Giáo sinh hầu hết là nữ sống ở các địa phương 

khác nhau nên chưa được học âm nhạc bài bản như giáo sinh ở các thành 

phố lớn, giáo sinh tiếp xúc với âm nhạc còn ít, khả năng âm nhạc còn hạn 

chế. Tuy vậy, các em giáo sinh lại có những mặt mạnh riêng và tuổi đời của 

các em còn rất trẻ, tính cách sôi nổi hồn nhiên, yêu trẻ, say mê với âm nhạc 

như hát, múa và nhiệt tình trong hoạt động phong trào chung của khoa hay 

nhà trường. Mặc dù các em không phải thi tuyển chọn đầu vào như các 

trường Cao đẳng hay Đại học khác nhưng để chuẩn bị cho việc học tập tại 

trường các em phải thi các môn năng khiếu như Ca hát, Múa nên trình độ, 

năng lực hoạt động âm nhạc của các em khá đồng đều và phát triển tốt, ít 
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có giáo sinh yếu kém về năng lực hoạt động âm nhạc. Phần thực hành âm 

nhạc gần như giáo sinh chưa biết về nhạc lý cơ bản, chưa sử dụng được đàn 

phím điện tử hay các nhạc cụ khác, chưa nhận biết được nốt nhạc, nên khả 

năng hát đúng nhạc, đúng tiết tấu còn phụ thuộc vào quá trình học tập bộ 

môn âm nhạc tại trường. 

Trong quá trình giảng dạy môn âm nhạc cho trẻ mầm non, từ những 

hạn chế đã trình bày ở trên, chúng tôi nhận thấy các học phần âm nhạc dạy 

cho giáo sinh mầm non đều hoàn toàn mới với các em, trong khi đó giáo 

dục âm nhạc cho trẻ mầm non là một phương tiện quan trọng và hữu hiệu. 

Mặt khác, thói quen thụ động trong học tập và rèn luyện trong các giờ học, 

nhiều giáo sinh hạn chế về năng lực hoạt động âm nhạc, thường nhút nhát, 

tự ti dẫn đến một số em ngại học các học phần âm nhạc trong chương trình 

đào tạo giáo viên mầm non tại trường. 

Từ những đặc điểm khả năng âm nhạc của giáo sinh nêu trên, chúng 

tôi có thể khẳng định, các em giáo sinh đều có khả năng học tập âm nhạc 

khá tốt so với yêu cầu của chương trình đào tạo giáo viên mầm non. Tuy 

nhiên vấn đề là các em được học và được đào tạo như thế nào cho có chất 

lượng, phát huy năng lực vốn có, đồng thời khắc phục những hạn chế của 

các em. Từ đó, các em có sự hòa nhập, tự tin tiếp cận với âm nhạc, góp 

phần tích cực vào giáo dục và hoàn thiện nhân cách cho trẻ mầm non sau 

khi tốt nghiệp. 

1.3.3. Thực trạng nội dung chương trình môn Âm nhạc ở Trường Trung 

cấp Tổng hợp Hà Nội 

1.3.3.1. Nội dung Lý thuyết âm nhạc cơ bản và Tập đọc nhạc 

- Mô tả học phần: 

Lý thuyết âm nhạc cơ bản trang bị cho học sinh những kiến thức cơ 

bản về nhạc lý và tập đọc nhạc để giáo sinh có thể vận dụng vào các hoạt 

động âm nhạc trong chương trình giáo dục mầm non. Lý thuyết âm nhạc 
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được coi là cơ sở để học sinh tiếp nhận kiến thức áp dụng cho các phân 

môn âm nhạc khác như Thanh nhạc (Hát); Đàn phím… 

 - Mục tiêu của học phần: 

* Kiến thức:  

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về nhạc lý. 

- Biết phân biệt và giải thích được: Cao độ - Nhịp độ, Quãng, Hợp 

âm, Gam – Điệu thức – Giọng. - Vận dụng các kiến thức  nhạc lý đã học 

vào các phân môn trong hoạt động giáo dục âm nhạc Mầm non. 

* Kỹ năng: 

-  Áp dụng lý thuyết vào làm bài tập.  

- Đọc nhạc tốt các bài hát theo các giọng trưởng, thứ trong chương 

trình giáo dục mầm non. 

* Thái độ: 

- Thể hiện tình cảm và thị hiếu nghệ thuật cho giáo sinh. 

- Hình thành nhân cách nghề nghiệp giáo viên mầm non. 

- Nội dung học phần: 

Học phần này được bố cục 2 phần chính: 

- Phần 1: Nhạc lý cơ bản (20 tiết) 

- Phần 2: Ký – Xướng âm (25 tiết)   

1.3.3.2. Nội dung phân môn Thực hành ca hát Mầm non 

- Mô tả học phần: 

Học phần này trang bị kiến thức cho giáo sinh về: Một số vấn đề về 

ca hát, các kỹ thuật hát legato, staccato, hát nhanh, hát nhấn; Thể hiện sắc 

thái tình cảm trong ca hát, thực hành các bài hát trong chương trình mầm 

non. Phân môn cũng đánh giá trực tiếp vào khả năng âm nhạc của giáo sinh 

vì hoạt động này diễn ra trong tất cả các hoạt động âm nhạc hàng ngày ở 

trường Mầm non. 

- Mục tiêu học phần: 
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* Kiến thức: 

- Trình bày các khái niệm về: Tư thế; Lấy hơi; Tạo âm; Hát rõ lời; 

Sự chính xác; Sự hòa hợp. 

- Phân biệt được các kỹ thuật hát legato, staccato, hát nhanh, hát nhấn. 

- Vận dụng các kỹ thuật ca hát và cách xử lý sắc thái trong ca hát 

vào thực hành các bài hát trong chương trình giáo dục Mầm non.  

* Kỹ năng: 

- Thể hiện linh hoạt, chính xác các kỹ thuật hát cơ bản. 

- Thể hiện tốt sắc thái tình cảm, biểu diễn các bài hát trong chương 

trình giáo dục Mầm non. 

* Thái độ: 

- Giáo dục đạo đức nghề nghiệp. 

- Nâng cao khả năng cảm thụ về cái hay, cái đẹp thông qua ca hát. 

* Nội dung học phần: 

Chương 1: Một số vấn đề về ca hát 

Chương 2: Thực hành các bài hát trong chương trình Giáo dục 

Mầm non 

1.3.3.3. Nội dung phân môn Đàn phím điện tử 

- Mô tả học phần: 

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản Đàn phím điện tử để 

giáo sinh có thể vận dụng vào các hoạt động âm nhạc trong chương trình 

giáo dục mầm non. Đàn phím rất quan trọng cho giáo sinh sau này vận 

dụng vào việc tổ chức dạy học tại trường Mầm non. 

 - Mục tiêu của học phần: 

* Kiến thức:  

- Biết được tính năng sử dụng Đàn phím điện tử. 

- Thực hiện được trên đàn các tác phẩm độc tấu, đệm hát các ca 

khúc trong chương trình Mầm non. 
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* Kỹ năng: 

-  Áp dụng lý thuyết vào làm thực hành.  

- Vận dụng kỹ năng đệm đàn trong chương trình giáo dục mầm non. 

* Thái độ: 

- Thể hiện tình cảm và thị hiếu nghệ thuật cho giáo sinh. 

- Hình thành nhân cách nghề nghiệp giáo viên mầm non. 

- Nội dung học phần: 

Học phần này được bố cục 2 phần chính: 

- Phần 1: Tính năng, cách sử dụng Đàn phím điện tử (5 tiết) 

- Phần 2: Thực hành Đàn phím điện tử (25 tiết)  

1.3.4. Thực trạng dạy và học môn Âm nhạc ở Trường Trung cấp Tổng 

hợp Hà Nội 

1.3.4.1. Thực trạng dạy và  học phân môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản 

Học phần Lý thuyết âm nhạc cơ bản – Tập đọc nhạc là học phần 

trong khối kiến thức cơ sở ngành học Mầm non, học phần này được xây 

dựng với 3 tín chỉ (45 tiết). Trong đó, toàn bộ chương trình được chia làm 2 

phần: 

Phần 1: Lý thuyết âm nhạc cơ bản, trang bị cho giáo sinh kiến thức 

cơ bản về nhạc lý. 

Phần 2: Tập đọc nhạc, dạy cho giáo sinh đọc xướng âm, các bài tập 

đọc nhạc theo giọng trưởng, giọng thứ từ đó vận dụng vào đọc các bài hát 

trong chương trình giáo dục mầm non. 

Lý thuyết âm nhạc cơ bản được coi là cơ sở để học sinh tiếp nhận 

kiến thức để áp dụng cho các môn âm nhạc khác như Thực hành ca hát 

Mầm non; Thực hành đàn phím…Qua khảo sát thực tế một số tiết dạy Lý 

thuyết âm nhạc cơ bản trên lớp, chúng tôi thấy:  

 Về phía giáo viên: Các giáo viên đã luôn quan tâm và đặt mục tiêu cho 

việc dạy môn âm nhạc ở trường, khi lên lớp đã soạn giáo án và giáo trình 
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đầy đủ. Các kiến thức về Lý thuyết âm nhạc cơ bản  đã được giáo viên giới 

thiệu đầy đủ tới học sinh, có giáo viên sử dụng phương tiện dạy học rất 

sinh động, một số tiết học rất sôi động và chất lượng chuyên môn cao. 

Song bên cạnh đó, một vài giáo viên nhận thức chưa đúng đắn về vai trò, vị 

trí và tầm quan trọng của môn Lý thuyết âm nhạc đối với HS. Giáo viên 

quan tâm nhiều đến dạy lý thuyết cho học sinh nhưng lại rất ít các bài tập 

thực hành để học sinh có cơ hội luyện tập, áp dụng lý thuyết đã học vào bài 

tập thực hành. GV chưa kịp thời đưa ra bài tập củng cố hoặc thay đổi hình 

thức ra bài tập cho khoa học, hợp lý để lôi cuốn các em khiến những bài 

các em chưa hiểu cặn kẽ đã được cho qua, từ đó dẫn đến tình trạng em nào 

bị khuyết kiến thức càng ngày càng khuyết hơn. Thứ nữa đó là giáo viên 

thường chú ý đến học sinh học khá nhiều hơn nhưng ít quan tâm tới học 

sinh học kém, bởi lẽ GV cũng có ý nghĩ học sinh Mầm non không quá cần 

thiết phải chuyên sâu.   

Về nhận thức của HS: HS đa phần không hiểu hết những điều thầy, cô 

giáo giảng, làm cho việc tiếp thu kiến thức của các em bị ngắt quãng, 

không liền mạch, đi đến tư duy vấn đề của các em không trọn vẹn. Trong 

khi đó việc tiếp thu học tập môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản là môn học sử 

dụng khá nhiều thuật ngữ chuyên môn khó và đặc trưng. HS chưa nhận 

thức được tầm quan trọng của việc học Lý thuyết âm nhạc nên chưa có 

phương pháp học phù hợp, ít trao đổi, ít nêu thắc mắc trong quá trình học, 

dẫn đến không hứng thú với môn học. Ý thức học tập của HS yếu, các em 

chỉ chú trọng học các môn chuyên ngành của mình mà ít quan tâm đến các 

môn cơ sở ngành, học chỉ mang tính chất đối phó. Người học còn nhiều 

hạn chế về trình độ nhận thức, gặp khó khăn trong quá trình học. 

1.3.4.2. Thực trạng dạy và học phân môn Thực hành ca hát Mầm non 

Hoạt động dạy hát luôn được coi là nội dung trọng tâm trong việc 

giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non, đánh giá trực tiếp vào khả năng âm 
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nhạc của giáo viên đặc biệt vì hoạt động này diễn ra trong tất cả các hoạt 

động âm nhạc hàng ngày ở trường Mầm non. 

Trong chương trình giáo sinh được học những khái niệm về Ca hát, 

cách hát như: Tư thế hát, lấy hơi, hát rõ lời, sự chính xác, sự hòa hợp khi 

hát tập thể. Giáo sinh học được những kỹ năng này trong quá trình học hát, 

thực hành các thể loại bài hát từ dễ đến phức tạp theo phong cách hát khác 

nhau. Đó là phương tiện rèn luyện kỹ năng ca hát theo từng mức độ. 

Ngoài học một số vấn đề về ca hát, giáo sinh được thực hành các 

bài hát mầm non như: Các bài hát trong chương trình giáo dục mầm non 

mang tính hành khúc, các bài mang tính trữ tình và vui nhộn, thực hành và 

xử lý các bài hát cô hát cho trẻ nghe như: 

Thực hành các bài hát dân ca 

Thực hành các ca khúc Việt Nam 

Khi giáo sinh đã thực hành và hiểu biết về ca hát mầm non, để dạy 

được trẻ mầm non theo một cách có kiến thức theo các bài hát trong 

chương trình cũng như các bài ngoại khóa theo chủ đề giáo dục tại trường 

mầm non. Giáo sinh biết lựa chọn và định hướng lựa chọn các bài hát theo 

chủ đề giáo dục, lựa chọn các làn điệu dân ca phù hợp với giáo dục tích 

hợp, phù hợp với độ tuổi mầm non có nội dung theo các chủ đề, chủ điểm 

như: Bản thân, gia đình, thế giới động vật, quê hương đất nước, Thủ đô, 

Bác Hồ, phương tiện giao thông, môi trường xung quanh hay trường mầm 

non. Khi học các bài hát theo chủ đề, giáo sinh nắm vững và biết lựa chọn 

các bài hát đơn giản, dễ hiểu, ngôn ngữ lời ca rõ ràng, mạch lạc. Về âm 

nhạc có tính hình tượng rõ ràng, nhịp điệu, giai điệu dễ nhớ, dễ hát, tiết tấu 

đơn giản. Từ đó, giáo sinh nắm bắt được ý nghĩa giáo dục của việc dạy hát 

cho trẻ mầm non. 

Qua thực tế tại một số tiết học về Thực hành ca hát mầm non chúng 

tôi thấy: Giáo viên đã thực hiện đúng tiến trình các bước lên lớp, luyện tập 
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khởi động giọng, luyện tập cao độ, giai điệu và ghép lời ca cho học sinh 

nên học sinh khi hát tập thể hầu như hát rất tốt, đồng đều. Khi hát với đàn, 

học sinh hát chuẩn nhịp điệu và thể hiện vận động theo bài hát. Tuy nhiên 

vẫn còn nhiều hạn chế như: 

Khả năng giới thiệu bài hát của giáo viên còn đơn điệu, chưa có 

sáng tạo nên không đem lại hứng thú cho học sinh khi học hát. Giáo viên 

chưa biết cách thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát, phong cách biểu diễn 

còn hạn chế nên ít gây ấn tượng và lôi cuốn học sinh với bài học, môn học. 

Các bài hát giáo viên khi giảng dạy chưa bổ sung nhiều các thể loại về các 

làn dân ca vũng miền mà chủ yếu là các bài hát ngắn, đơn giản. 

Chúng tôi thấy học sinh trên lớp chia thành hai nhóm: Các em có 

giọng hát đã hát được, đúng giai điệu, lời ca nhưng chưa hay, chưa biểu đạt 

được sắc thái, tình cảm qua bài hát. Các em không có thời gian để luyện tập 

kỹ thuật hát nên các em chủ yếu là thuộc bài hát. 

Còn đối với các em có giọng hát không tốt, hát rất khó khăn, đôi 

khi các em còn hát lệch giọng, những chỗ có giai điệu khó các em không 

hát được, nên không thể thể hiện được tính chất, sắc thái của bài hát. Cho 

nên, cần có những phương pháp và những bài tập phù hợp cho cả hai nhóm 

học sinh để đảm bảo tính đồng đều, chất lượng cho học sinh sau khi kết 

thúc học phần này. 

1.3.4.3. Thực trạng dạy và học phân môn  Đàn phím điện tử 

 Đàn phím điện tử nằm trong môn Âm nhạc. Đối với hệ TCSP Mầm 

non chưa có một khung chương trình cụ thể để giáo viên giảng dạy. Đa số 

khi dạy học, họ đều tự giao bài. 

Thời lượng học đàn phím điện tử trên lớp không nhiều do biên chế 

lớp đông, trong khi thời gian học chỉ giới hạn trong vòng 1 buổi sáng hoặc 

1 buổi chiều. Thời gian để cho từng em luyện tập bị hạn chế nên việc học 

sinh nắm bắt nhiều kiến thức, kỹ năng là rất khó. Vì vậy, nếu thời gian học 
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tập ngắn, học sinh không có điều kiện tập luyện ngoài giờ học thì không thể 

tiếp thu được đủ kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cần có.  

Đối với giáo trình dạy đàn phím điện tử tại trường còn chưa phong 

phú. Chỉ có tài liệu dạy Đàn phím điện tử biên soạn trong đó phần luyện 

gam thiếu khá nhiều chỉ có C-dur và a-moll hòa thanh hay các bài thực 

hành chỉ xoay quanh các bài như: Con chim ri; Đàn gà con trong sân; 

Cháu yêu bà… 

Bên cạnh đó, chất lượng và nội dung giáo trình còn bộc lộ một bất 

cập như mảng âm nhạc dân tộc Việt Nam còn thiếu, đặc biệt là các tác 

phẩm mang âm hưởng dân gian (dân ca, âm nhạc cổ truyền...), chỉ có một 

vài tác phẩm được chuyển soạn cho đàn phím điện tử độc tấu. Mặc dù thực 

tế đàn phím điện tử là loại nhạc cụ phương Tây, song không có nghĩa là 

việc diễn tấu các ca khúc dân ca, làm điệu âm nhạc cổ truyền, các tác phẩm 

Việt Nam là không cần thiết. Ngoài giáo trình chính, các giáo viên tùy vào 

tình hình của lớp học và kiến thức của mình mà sử dụng thêm nhiều tài liệu 

riêng. Điều này không chỉ dẫn tới thiếu tính đồng đều về chất lượng giảng 

dạy giữa các lớp mà còn làm mất đi tính chuẩn mực trong việc đánh giá 

chất lượng của từng học sinh.  

Để xác định rõ hơn về kiến thức, kỹ năng và kết quả đạt được của 

học sinh. Chúng tôi tiến hành khảo sát thực tế qua một số tiết dạy cho thấy: 

Chất lượng đào tạo còn chưa cao chưa đạt yêu cầu đề ra của chương trình. 

Học sinh thuộc hệ Trung cấp chuyên nghiệp nên lượng kiến thức đưa ra, 

phù hợp với trình độ nhận thức và quy trình đào tạo giáo viên cần tăng 

cường hơn nữa số tiết thực hành làm bài tập, thực hành. Giảng dạy theo 

nguyên tắc từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó. 

Phân môn Âm nhạc tương đối khó học, đòi hỏi người dạy và người 

học phải có những phương pháp tích cực, linh hoạt, phù hợp với từng bài 

cụ thể của nó. Vì vậy vấn đề đổi mới dạy học phân môn Âm nhạc là một 
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vấn đề cần phải tiến hành gấp rút, nhanh chóng để tìm lại chất lượng hiệu 

quả môn học này theo yêu cầu của chương trình đặt ra. 

Mặt khác, do thời gian đào tạo ngắn, thời gian cho các em là hệ 2 

năm nhưng thời gian đào tạo thực tế trong khoảng 18 tháng. Do vậy, để đòi 

hỏi các em là người toàn năng về âm nhạc là điều khó khăn. Bện cạnh phân 

môn âm nhạc các em còn phải học rất nhiều các phân môn khác như: 

phương pháp tạo hình, phương pháp toán, nhận biết môi trường xung 

quanh…nhưng không phải vì thế mà nhiệm vụ giáo dục âm nhạc ở các em 

bị chênh lệch với các môn khác. Để hình thành kĩ năng âm nhạc cho giáo 

sinh, giáo viên phải nắm bắt được tâm lí, cũng như khả năng âm nhạc của 

học sinh để hình thành cho các em các kĩ năng âm nhạc theo hệ thống, tiến 

trình và phù hợp với mục đích giáo dục âm nhạc mầm non cho các em. Ví 

dụ như: Để hình thành cho các em kĩ năng hát và xử lí tác phẩm; giáo viên 

phải hướng dẫn các em cơ bản về thanh nhạc như: hát đúng cao độ, tiết tấu, 

hát rõ lời, tư thế hát… bên cạnh đó phải biết xử lý câu hát to nhỏ, kết đoạn, 

kết thúc tác phẩm. Biết phân biệt được dòng nhạc, thể loại nhạc của bài hát. 

Việc thực hiện dạy học môn âm nhạc có những thuận lợi và khó 

khăn nhất định. Dưới đây là những vấn đề còn tồn tại trong việc dạy học 

môn âm nhạc tại Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội về phía giáo viên, 

học sinh,  cơ sở vật chất của nhà trường, giáo trình và chương trình. 

Về phía giáo viên 

Tất cả giáo viên nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí và tầm quan 

trọng của bộ môn âm nhạc và trong chương trình đào tạo hệ TC Sư Phạm 

Mầm non. Giáo viên tham gia giảng dạy bộ môn này đều có trình độ Đại 

học Âm nhạc; có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, có tinh thần trách 

nhiệm cao trong nghề nghiệp, biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến đóng góp 

của đồng nghiệp, thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Những ưu 

điểm ấy chính là điều kiện quan trọng để GV hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy 
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học. Nhưng bên cạnh đó, do sự hạn chế về trình độ của giáo viên nên trong 

giờ dạy thiếu đi sự sinh động. Giáo viên chưa lôi cuốn được sự chú ý, chưa 

kích thích được tính độc lập sáng tạo tích cực của học sinh. Bằng phương 

pháp dạy "chay" nên đã dẫn đến tình hình hạn chế của học sinh trong quá 

trình tiếp thu bài giảng. 

Về phía học sinh  

Học sinh hệ TC Sư phạm Mầm non đã học qua kiến thức chương 

trình phổ thông nên tất cả học sinh đều có khả năng học tập Phân môn Âm 

nhạc (yêu cầu của phân môn này là HS phải có khả năng tính, suy luận, 

chưa đòi hỏi năng khiếu âm nhạc. 

Ý thức - thái độ học: Đa số học sinh chưa nhận thức được tầm quan 

trọng của việc học môn Âm nhạc nên chưa có phương pháp học phù hợp, ít 

trao đổi, ít nêu thắc mắc trong quá trình học. 

Thời gian học: Học sinh hệ TC Sư phạm Mầm non chủ yếu tập 

trung ở các huyện, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa học vừa làm 

nên thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh  rất hạn chế. Đa số các em 

không quan tâm đến việc làm bài tập về nhà. 

Phương pháp học: Do chưa nhận thức được tầm quan trọng của 

môn học, ý thức – thái độ học chưa tốt, chưa quen với cách học của trường 

chuyên nghiệp (học sinh  phải tự tìm tòi, tự nghiên cứu dưới sự định hướng 

của giáo viên),…nên đa số học sinh  còn thụ động trong quá trình học tập, 

chưa có phương pháp học tập tốt cho môn học này. 

Tiểu kết chương 1 

Qua nghiên cứu vai trò quan trọng của âm nhạc cũng như ý nghĩa to 

lớn của kiến thức cơ sở âm nhạc trong vấn đề giáo dục thẩm mỹ đạo đức, 

trí tuệ, thể chất đối với học sinh cho thấy rằng, việc giảng dạy môn Âm 

nhạc nói chung, và các phân môn âm nhạc nói riêng tại Trường Trung cấp 

Tổng hợp Hà Nội rất quan trọng. Trong chương 1, chúng tôi đã nêu khái 
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niệm, một số thuật ngữ liên quan cũng như một số vấn đề lý thuyết về dạy 

học bộ môn này. Tiếp đó, chúng tôi đã tìm hiểu về sự hình thành và phát 

triển trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội cũng như thực trạng giảng dạy bộ 

môn âm nhạc tại trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội bước đầu cho thấy, 

hiện một số vấn đề còn tồn tại từ phía nhà trường, chương trình giảng dạy, 

giáo trình đào tạo, cơ sở vật chất; những bất cập từ đội ngũ giáo viên cũng 

như về phía học sinh.  

Chương trình và giáo trình không đồng bộ. Hầu như giáo trình dạy 

học âm nhạc lưu trữ tại thư viện của nhà trường không đáp ứng được so với 

trình độ TC Sư phạm Mầm non. Phần lý thuyết đơn giản, thời lượng cho 

từng nội dung môn học chưa hợp lý. Phân phối môn âm nhạc với số lượng 

kiến thức theo yêu cầu là quá nhiều so với số tiết thực tế được phân công 

giảng dạy.  

Qua khảo sát bước đầu các ý kiến của một số giáo viên thuộc bộ 

môn âm nhạc cũng như bản thân trực tiếp giảng dạy phân môn này cho 

thấy, nội dung chương trình giảng dạy môn Âm nhạc cho học sinh hệ TC 

Sư phạm Mầm non hiện nay là chưa hợp lý, đa số thời gian giảng dạy lý 

thuyết nhiều mà chưa dành cho việc thực hành làm bài tập để giúp học sinh 

củng cố và ghi nhớ lý thuyết đã học. 

Hiện nay nhà trường chưa có giáo trình giảng dạy và tài liệu học tập 

bộ môn âm nhạc dành riêng cho hệ đào tạo này, chủ yếu giáo viên giảng 

dạy và học sinh học tập theo sách Giáo dục âm nhạc do tác giả Phạm Thị 

Hòa và Ngô Thị Nam biên soạn; Lý thuyết âm nhạc cơ bản (Nxb Âm nhạc, 

1993) của tác giả V.A Va-kh-ra-mê-ép, Vũ Tự Lân dịch. Điều đó chứng tỏ 

rằng, tài liệu tham khảo dạy học Âm nhạc nói chung tại thư viện trường 

còn thiếu vắng rất nhiều . 
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Về cơ sở vật chất 

Trang thiết bị dạy học hiện nay của nhà trường cũng đã đáp ứng 

được yêu cầu giảng dạy môn học. Tuy nhiên, phòng học, nhạc cụ và một số 

phương tiện dạy học khác cũng đã lỗi thời và xuống cấp.  

Do những khó khăn và bất cập nói trên, giáo viên dạy âm nhạc tại 

trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội cần đưa một số giải pháp trong việc 

rèn luyện kỹ năng làm bài tập và thực hành nhằm nâng cao chất lượng dạy 

học môn Âm nhạc. 

Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn dạy môn âm nhạc 

nói chung và rèn luyện kỹ năng thực hành âm nhạc nói riêng tại trường 

cho thấy, chất lượng dạy học môn này chưa cao, có ít học sinh giỏi và 

còn có học sinh yếu kém. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất những giải 

pháp rèn luyện kỹ năng học lý thuyết cũng như thực hành của môn học 

này cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc 

trong chương tiếp theo. 
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Chương 2 

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN ÂM 

NHẠC CHO HỆ TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON TRƯỜNG 

TRUNG CẤP TỔNG HỢP HÀ NỘI 

2.1. Quan điểm về bổ sung, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học 

môn Âm nhạc 

 Nội dung trong chương trình dạy học môn Âm nhạc có nhiều nội 

dung xen kẽ trong quá trình giảng dạy. Vì thế, khi tiến hành đòi hỏi giáo 

viên phải đưa ra những nội dung cần thiết, sát hợp với chương trình, đi 

thẳng vào trọng tâm của bài dạy, tránh những nội dung lan man, không phù 

hợp với người học. Giáo viên cần sắp xếp các nội dung theo trình tự tiến 

hành giảng dạy, những nội dung cần bổ sung hay đổi mới cũng cần được 

tham khảo kĩ lưỡng, có hệ thống kiến thức đầy đủ cho chương trình môn 

học âm nhạc. Hiểu rõ nhiệm vụ giáo dục âm nhạc và các phương pháp 

giảng dạy âm nhạc tại trường mầm non. Sau đây chúng tôi đưa ra một số 

quan điểm về đổi mới phương pháp dạy học môn Âm nhạc. 

*  Sự cần thiết trong đổi mới phương pháp 

Trước kia, rèn luyện kỹ năng làm bài tập thường được ra ở các dạng 

bài tập câu hỏi lý thuyết, bài tập viết. Cùng với xu thế phát triển của giáo 

dục nói chung, ngày nay các dạng bài tập trắc nghiệm, bài tập thực hành 

trên đàn piano hay đàn phím điện tử đã được giáo viên âm nhạc ngày càng 

chú ý. Việc đổi mới rèn luyện kỹ năng làm bài tập khiến học sinh không 

cảm thấy nhàm chán, đơn điệu như với những giờ học khô khan trước kia. 

Đổi mới phương pháp dạy là một trong những nội dung quan trọng 

trong việc nâng cao chất lượng rèn luyện kỹ năng làm bài tập cho học sinh, 

trong đó, điều đáng chú ý nhất chính là học sinh cần chủ động. Đổi mới 

phương pháp giảng dạy yêu cầu đổi mới về phương pháp dạy lý thuyết, làm 

bài tập viết, làm bài tập thực nghiệm và bài tập thực hành trên đàn piano 

hay các nhạc cụ khác. 
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*  Phương pháp dạy lý thuyết 

Giáo viên cần có cách dạy học mang tính ứng dụng cao hơn như 

cho học sinh học qua hình ảnh, âm thanh; học sinh không nhất thiết phải 

học thuộc lòng mà cần được nắm bắt kiến thức một cách trực tiếp, trực 

diện. Ngoài ra, giáo viên nên dùng giáo cụ trực quan trọng dạy. Phương 

pháp này giúp học sinh không chỉ tiếp cận với kiến thức qua lời nói của 

giáo viên mà còn tiếp thu qua các phương tiện dạy học. 

*  Phương pháp rèn luyện kỹ năng làm bài tập 

Phương pháp rèn luyện kỹ năng làm bài tập viết: Bước đầu, giáo 

viên chỉ cần ra những bài tập viết đơn giản, sau đó mới có những bài tập 

nâng cao, phức tạp. Giáo viên cần cho HS làm đi làm lại một dạng bài tập, 

đến khi các em làm nhuần nhuyễn mới chuyển qua dạng bài khác. Tuy 

nhiên, trong quá trình làm các dạng bài tập viết, cần có sự nhắc lại một số 

dạng bài cũ. 

Về phương pháp làm bài tập thực hành: Đây là phương pháp giúp 

học sinh áp dụng lý thuyết vào thực tế. Học sinh cần vận dụng vốn kiến 

thức đã học để ứng dụng trong việc làm bài tập thực hành trên đàn. Thường 

trong các giờ làm bài tập thực hành, học sinh luyện tập trực tiếp trên đàn 

dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 

Làm bài tập thực hành là một trong những tiêu chí hàng đầu của 

việc dạy. Toàn bộ hệ thống khái niệm, ký hiệu đều nhằm mục đích giúp 

học sinh nắm vững kiến thức. Nhưng nếu thiếu phần làm bài thực hành trên 

đàn thì học sinh sẽ thiếu những kỹ năng, kỹ xảo trong việc rèn luyện làm 

bài tập. 

Phương pháp trắc nghiệm làm bài tập: Tăng cường làm các bài tập 

trắc nghiệm trong rèn luyện kỹ năng làm bài tập là một sự đổi mới cũng 

như là giải pháp hữu hiệu khiến học sinh thêm hứng thú với môn học. Làm 

bài tập và ra đề thi trắc nghiệm sẽ bảo đảm được độ chính xác, tính công 
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bằng. Bài tập trắc nghiệm là phương tiện cơ bản để luyện tập, hệ thống hóa, 

mở rộng, đào sâu kiến thức và cũng là phương pháp đánh giá trình độ của 

học sinh nhanh gọn nhất cả về mức độ tư duy, khối lượng kiến thức, kỹ 

năng làm bài tập. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: Là phương pháp 

tương đối đạt hiệu quả cao trong dạy học. Giáo viên chỉ cần dùng máy tính 

trong giờ dạy thì hiệu quả có thể sẽ tăng gấp đôi. Ứng dụng công nghệ 

thông tin khiến kỹ năng dạy của giáo viên được cải thiện và học sinh dễ 

tiếp thu bài học theo hướng tích cực. Việc trình chiếu giáo án điện tử có tác 

dụng giúp giáo viên truyền thụ kiến thức cho học sinh qua cả lời nói, màn 

hình, còn học sinh có thể vừa nghe, nhìn bài giảng cùng một lúc. Ví dụ, khi 

giảng về quãng, giáo viên vừa có thể giới thiệu bài mới bằng cách trình 

chiếu bài học, vừa thực hiện các quãng trên đàn piano để các em hiểu rõ và 

nắm bài chắc hơn về quãng. 

Phương pháp dạy trực quan: Huy động tối đa sự hoạt động của các 

giác quan, giúp giáo viên nâng cao hiệu quả giảng dạy nhờ những biểu 

tượng cụ thể, phát huy tư duy trực quan hình tượng. Trên thực tế, nếu giáo 

viên chỉ dạy bằng cách thuyết trình khái niệm thì giờ học sẽ nhàm chán, 

không mang lại hiệu quả cao. Phương pháp dạy học trực quan sẽ khai thác 

triệt để các giáo cụ trực quan như máy chiếu, máy tính, máy nghe nhạc, tư 

liệu trên Internet, đàn piano... Muốn áp dụng phương pháp dạy trực quan, 

giáo viên cần luôn luôn tìm tòi, đổi mới, sáng tạo phương tiện dạy học. 

Ngoài việc đổi mới các phương pháp nêu trên, còn có thể mở rộng 

phương pháp giảng dạy như phương pháp tích hợp, phương pháp thuyết 

trình... Ngoài ra, giáo viên cần không ngừng nâng cao bổ trợ kiến thức và 

các kiến thức liên ngành như Lý thuyết Âm nhạc, Thể loại Âm nhạc, Hòa 

âm ứng dụng, Âm nhạc cổ truyền, Lịch sử âm nhạc... 
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* Đổi mới phương thức dạy học, công tác kiểm tra đánh giá 

 Đổi mới phương thức dạy học 

 Ngoài các phương thức dạy học truyền thống ra, giáo viên có thể 

sử dụng PowerPoint (trình chiếu) trong các bài giảng ứng dụng công nghệ 

vì phần mềm này có thể giúp giáo viên viết nốt nhạc và những hiệu ứng âm 

thanh trực tiếp trên PowerPoint (trình chiếu). 

Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: Đổi mới kiểm 

tra đánh giá kết quả học tập là vấn đề luôn được giáo viên quan tâm, là 

“điểm nóng” của ngành giáo dục nói chung, của giáo viên âm nhạc nói 

riêng. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cũng là giải 

pháp cần thiết nên áp dụng cho các giờ học rèn luyện bài tập tại Trường 

Trung cấp Tổng hợp Hà Nội. 

Trước hết, giáo viên dạy cần chú ý tới mục tiêu giáo dục, hình thức 

và phương pháp tổ chức dạy và rèn luyện làm bài tập như thế nào để phù 

hợp với hoàn cảnh và đối tượng học sinh. Còn kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập là khâu cuối cùng nhưng không được xem nhẹ vì đó là kết quả đánh 

giá năng lực tiếp thu của học sinh. 

Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện làm bài tập có tác 

động trực tiếp đến đối mới phương pháp dạy học âm nhạc. Sau khi kết thúc 

chương trình, học sinh cần phải thi và ít nhất phải đạt điểm trung bình hoặc 

từ khá trở lên. Nếu ra đề tự luận thì giáo viên dạy theo hướng trả lời tự 

luận, nếu đề ra trắc nghiệm thì chắc chắn giáo viên phải dạy theo hướng 

đáp án trắc nghiệm. Việc đổi mới khâu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là 

theo đúng quy luật và nhu cầu thực tiễn dạy học âm nhạc. 

Như vậy, đề thi phải đổi mới theo nội dung đánh giá. Giáo viên tự 

chủ động đổi mới cách kiểm tra, đánh giá cho phù hợp với phương pháp 

dạy học âm nhạc. Bởi không thể đổi mới phương pháp dạy học mà không 
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đổi mới kiểm tra, đánh giá. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập không 

chỉ thể hiện ở kỳ thi cuối học kỳ, kỳ thi cuối năm mà có thể thể hiện ở câu 

hỏi nhỏ trong quá trình dạy học âm nhạc hay chỉ là tiết trả bài đầu giờ 

(kiểm tra bài cũ) với mục đích kiểm tra năng lực học sinh ở bất kỳ mức độ 

nào từ cao đến thấp, từ phạm vi rộng đến phạm vi hẹp. Từ đó cho thấy, việc 

đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả làm bài tập có mối liên quan 

mật thiết với sự thay đổi cách dạy học, cách học tập âm nhạc. Việc đổi mới 

công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập còn khiến học sinh phấn đấu và 

có ý chí vươn lên trong học tập. 

 Tăng cường kết nối giữa người dạy và người học 

Rèn luyện bài tập  mang tính tích cực vì thầy và trò cùng phải hoạt 

động liên tục (thầy giảng, trò nghe, thầy đặt câu hỏi, trò trả lời câu hỏi, thầy 

lắng nghe học sinh thực hành trên đàn Piano). Tuy vậy, trong giờ rèn luyện 

làm bài tập, mối quan hệ cũng như sự kết nối giữa thầy và trò vẫn có lúc 

lỏng lẻo, một phần do học sinh không tập trung. Từ đó, học sinh không 

nhận thức được hết tầm quan trọng của người thầy trong giờ rèn luyện bài 

tập, dẫn tới không chịu gần thầy, không cố gắng học tập. 

Trong giờ rèn luyện kỹ năng làm bài tập, nên tạo mối quan hệ gần 

gũi, niềm tin giữa thầy và trò. Một không khí học tập vui tươi, thoải mái 

cho tiết học là điều rất cần thiết. Trong quá trình học tập, học sinh cũng có 

nhiều sáng tạo nên giáo viên cũng cần lắng nghe và tôn trọng ý kiến của 

các em. Do đó trong luyện tập, giáo viên phải dành thời gian cho các em 

trình bày ý kiến của mình. 

2.2. Điều chỉnh và bổ sung nội dung chương trình môn âm nhạc 

Đối với đối tượng học sinh Trung cấp Sư phạm Mầm non khả năng 

tiếp thu những kiến thức về các phân môn của Âm nhạc còn nhiều hạn chế. 

Do vậy cần phân bổ thời gian cho phù hợp ở từng bài, từng chương, với nội 

dung học quan trọng cần nhấn mạnh những phần trọng tâm sát với nhu cầu 
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của đối tượng học. Chỉnh sửa nội dung chương trình có hệ thống giúp cho 

HS có thể tiếp thu kiến thức một cách thuận lợi nhất đồng thời giúp các em 

dễ học, dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Sử dụng những mẫu ví dụ, những bài tập để 

rèn luyện phổ biến trích trong các phần lý thuyết có liên quan. Tăng cường 

thời gian thực hành làm bài tập nhiều hơn nhằm vừa dạy vừa củng cố sao 

cho các em lắm được kiến thức một cách có hệ thống từ dễ đến khó, từ đơn 

giản đến phức tạp và chú trọng thực tế nội dung học tập có liên quan đến 

chuyên ngành để hình thành những kỹ năng cơ bản bổ trợ cho các em học 

chuyên ngành của mình được thuận lợi hơn. 

2.2.1. Tiêu chí xây dựng các bài tập bổ sung 

 Các bài tập và hướng dẫn rèn luyện Lý thuyết âm nhạc cơ bản; Thực 

hành ca hát Mầm non; Đàn phím điện tử được xây dựng dựa trên các tiêu 

chí cụ thể, gắn liền với tính đặc thù của âm nhạc, khả năng học sinh và điều 

kiện dạy học thực tế tại Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội. 

-Tiêu chí 1: Tính khoa học 

 Các bài tập phải dựa trên cơ sở khoa học âm nhạc, gắn liền với Lý 

thuyết âm nhạc cơ bản; Thực hành ca hát Mầm non; Đàn phím điện tử phù 

hợp với khả năng cũng như kiến thức của học sinh. Các bài tập dựa trên 

những kiến thức cơ bản của âm nhạc. 

- Tiêu chí 2: Tính thực tiễn 

 Cấu trúc bài tập phù hợp với năng lực tiếp nhận (trình độ, tâm sinh 

lí) của học sinh theo từng giai đoạn; gắn liền bài học (lý thuyết, hát, đàn) 

trong mỗi tiết/buổi học. 

- Tiêu chí 3: Tính kế thừa 

 Hệ thống bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, các bài 

tập sau dựa trên cơ sở các bài tập trước. 

- Tiêu chí 4: Tính phát triển 
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 Các bài tập là cơ sở để học sinh vận dụng được vào nhiều bài học 

khác nhau ở mức độ tương đương; đòi hỏi học sinh tư duy trong quá trình 

luyện tập chứ không nhắc lại, thực hiện lại một cách máy móc; quá trình 

hướng dẫn của giáo viên cần đặt trọng tâm phát huy tính chủ động, tích cực 

của học sinh; hình thành tư duy logic qua các dạng bài tập. 

- Tiêu chí 5: Tính sáng tạo 

 Không sử dụng các dạng bài tập đã có trong các tài liệu. Xây dựng 

các bài tập mới bổ sung vào những nội dung bài học cho học sinh luyện tập 

trên lớp hay bài tập sau giờ học. Khuyến khích học sinh sáng tạo các cách 

làm bài tập của cá nhân.  

2.2.2. Điều chỉnh và bổ sung một số bài tập cho nội dung phân môn Lý 

thuyết Âm nhạc cơ bản  

 Qua khảo sát tình hình thực tế các em học trên lớp chúng tôi thấy đa 

phần các em chưa nắm vững về kiến thức nhạc lý, các em không chắc nhịp 

– phách, chưa biết cách đập nhịp hay cách nhận biết nhịp lấy đà, thành lập 

quãng, nhận biết hợp âm hay phân biệt về điệu thức. Do vậy, chúng tôi đề 

xuất một số dạng bài tập cho học sinh rèn luyện, củng cố kiến thức đã được 

học trong phân môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản. 

2.2.2.1. Bài tập về ký hiệu âm nhạc 

Bài tập 1: HS luyện viết, nghe và đọc 7 âm cơ bản 

 

Bài tập 2: Rèn luyện các ký hiệu ghi độ dài của nốt (trường độ) 

 

Mục đích của việc đưa các bài tập thực hành vào nhằm bước đầu 

củng cố vững chắc vị trí nốt nhạc trên khuông nhạc, định hình độ cao các 
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âm thanh cơ bản trong đầu não, nắm chắc trường độ các nốt nhạc đồng thời 

đây cũng là những yếu tố quan trọng trong việc học môn Ký - Xướng âm 

của HS. 

Bài tập 3: Thực hành chép bài hát để nhớ tên nốt nhạc. 

Ví dụ 1: Chép bài hát “Em yêu cây xanh” - (Nhạc và lời: Hoàng Văn Yến) 

EM YÊU CÂY XANH 

(trích) 

 

 

Thực hành các bài tập về nhịp (cho HS nghe, GV đàn một số giai 

điệu quen  thuộc phù hợp với HS và hướng dẫn HS vỗ tay theo nhịp, phách, 

chú ý phần nhịp lấy đà). 

Bài tập 4: Viết 5 ô nhịp 2/4 trong đó sử dụng các trường độ cơ bản. 
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2.2.2.2. Bài tập về Quãng 

Bài tập 5: Thực hành bài tập thành lập các quãng ở hàng âm cơ bản 

Từ các âm c1, g1, Thành lập các quãng 2T, 3t, 3T, 4Đ, 6T (Tùy vào nhận 

thức của HS, GV có thể đưa ra những bài tập từ dễ đến khó hơn). 

Ví dụ 2: 

 

Bài tập 6: Xác định các quãng sau đây là quãng gì? 

Ví dụ 3:  

 

Trong các bài tập về Quãng, chúng tôi chỉ dạy học sinh xác định các 

quãng cơ bản, viết các quãng cơ bản được thành lập trên các âm cơ bản 

trong phạm vi các âm ở 1 quãng 8 (quãng 8 đơn). Các quãng thuộc các 

quãng tăng, giảm khác, chúng tôi giới thiệu sơ qua để học sinh phân biệt 

được tính chất thuận, nghịch của các quãng. 

2.2.2.3. Bài tập về Hợp âm 

Bài tập 7: Thực hành thành lập các hợp âm trưởng, thứ theo các âm cho 

trước.  

Ví dụ 4: Từ các âm C, F, G thành lập các hợp âm 3 trưởng, 3 thứ, 7 trưởng, 

7 trưởng thứ… 



43 

 

 

Bài tập 8: Thực hành nhận biết tên hợp âm 

Ví dụ 5: 

 Trong phần bài tập về hợp âm, chúng tôi chỉ dạy nhận biết hợp âm 3 

như hợp âm 3 trưởng, hợp âm 3 thứ và hợp âm 7 để học sinh phân biệt 

được các dạng hợp âm, và nhận biết màu sắc các hợp âm thực tế khi đánh 

trên đàn Organ. 

Nội dung chương trình môn LTANCB mới [PL1;tr.91]. 

Nhận thấy rõ tính cấp thiết của việc điều chỉnh nội dung chương 

trình, nội dung chi tiết học phần cùng với những suy nghĩ thiết thực, việc 

điều chỉnh nội dung chi tiết học phần sao cho hợp lý, có tính khoa học phù 

hợp với thực tiễn là cơ sở để cải tiến chất lượng nhằm đạt được mục tiêu 

dạy học âm nhạc cho HS Trung cấp Mầm non. Chúng tôi đề xuất điều 

chỉnh sắp xếp nội dung chi tiết học phần môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản để 

đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống có sự liên kết chặt chẽ với nhau giúp 

người học dễ học dễ nhớ. Bên cạnh đó trong nội dung chương trình dạy học 

môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản cần chú trọng những phần trọng tâm, không 
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nhồi nhét quá nhiều những kiến thức chuyên sâu, đi đến quá tải và không 

có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Những kiến thức trọng tâm cho HS 

thực hành nhiều bài tập ở những nội dung như sau: 

* Những điều giáo viên cần lưu ý: 

 Lý thuyết âm nhạc cơ bản tương đối trừu tượng, thời lượng học chỉ 

5tiết/tuần, một số kiến thức về nhạc lý còn tương đối mới lạ, khó tiếp thu so 

với trình độ môn Âm nhạc của các em. Khi dạy Lý thuyết âm nhạc cơ bản, 

giáo viên cần dạy chính xác, đầy đủ về kiến thức, ngắn gọn và dễ hiểu, cần 

tạo điều kiện cho học sinh được quan sát, lắng nghe, trả lời, nhận xét, so 

sánh, được thực hành bằng những bài tập hay bản nhạc cụ thể. Giáo viên 

cần tránh một số lỗi sau: 

Giáo viên dạy sai về kiến thức, phân tích, giải thích không đúng về 

bản chất của kiến thức hay chỉ thuyết trình, diễn giảng mà không cho học 

sinh được nghe âm thanh, được quan sát hay làm bài tập. Cũng có trường 

hợp, giáo viên phân tích sâu, mở rộng về kiến thức nhạc lý, khiến nội dung 

bài học trở nên rườm rà. Ngoài ra, có những giờ học, giáo viên yêu cầu học 

sinh làm bài tập không phù hợp với mục tiêu. 

2.2.3. Điều chỉnh và bổ sung bài hát trong phân môn Thực hành ca hát 

Mầm non 

Các thể loại bài hát trong chương trình mầm non tập trung chủ yếu 

ở các thể loại như: Bài thể hiện tính chất hành khúc; bài hát trữ tình – hát 

ru; các bài hát nhanh, vui hoạt. 

Các bài hát trong chương trình đào tạo cho giáo sinh Mầm non 

chính là các bài hát âm nhạc cho trẻ Mầm non gồm các bài hát dành cho trẻ 

ca hát và các bài hát cho trẻ nghe. Ngoài những bài hát dành cho lứa tuổi 

với cấu trúc, ca từ đơn giản dễ nghe dễ thuộc, bên cạnh đó còn giảng dạy 

những bài hát có cấu trúc phức tạp hơn như: Địu con đi nhà trẻ (Nhạc và 

lời Đào Ngọc Dung), Bèo dạt mây trôi (Dân ca) dành cho giáo viên. Tuy 
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nhiên, chương trình học vẫn tập trung vào những bài hát phù hợp với lứa 

tuổi mầm non như: Con mèo ra bờ sông (Nhạc và lời Hoàng Hà), Đêm 

trung thu (Phùng Như Thạch), Bốn mùa ( Hoàng Long), …  

Cuốn sách Trẻ mầm non ca hát do nhạc sĩ Hoàng Văn Yến sưu tầm 

– xuất bản năm 2005 với số lượng 218 bài hát, trong đó có 130 bài viết cho 

mầm non, cho các chủ đề giáo dục mầm non, 63 ca khúc hát cho trẻ nghe, 

25 bài hát dân ca và rất nhiều ca khúc khác viết theo các chủ đề giáo dục 

cho trẻ mầm non. Trong quá trình giảng dạy thực hành ca hát mầm non cho 

giáo sinh chúng tôi thấy: 

- Số lượng bài hát rất nhiều trong đó có nhiều bài khó, không phù 

hợp với đối tượng học, chưa tương ứng với các chủ đề giáo dục tại trường 

mầm non. 

- Các bài hát dân ca, các ca khúc cô hát cho trẻ nghe rất khó dẫn tới 

chất lượng chưa cao cho bộ môn này. 

Khi thực hiện giảng dạy, việc tìm tòi và lựa chọn các bài hát phù 

hợp với giáo sinh, phù hợp với các chủ đề mầm non là rất khó. Để đáp ứng 

yêu cầu cho phù hợp, chúng tôi thiết nghĩ cần bổ sung vào phân môn này 

một số bài hát Đồng dao viết cho trẻ mầm non có nội dung, chủ đề phù hợp 

với độ tuổi của trẻ. Các bài hát Đồng dao rất phù hợp vì: 

+ Đặc thù ca hát của trẻ mầm non là: “Vừa học, vừa chơi”; hay nói 

các khác là “Học mà chơi, chơi mà học”. 

+ Đưa các bài hát Đồng dao vào chương trình đào tạo giáo sinh 

nhằm trang bị kiến thức sau này các em vận dụng vào việc tổ chức dạy học 

cho trẻ mầm non. 

+ Giáo dục đạo đức về lòng kiên trì, bao dung, khiêm tốn và phát 

triển thẩm mỹ, thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con 

người. Tăng cường sự đoàn kết, tương tác hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. 
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2.2.3.1. Các giải pháp lựa chọn một số bài hát Đồng dao vào chương trình 

    Giải pháp 1: Lựa chọn bài hát có nội dung dễ hát, dễ chơi 

 Việc lựa chọn những bài hát Đồng dao có nội dung phù hợp với lứa 

tuổi là một vấn đề mang tính khoa học cao. Những đặc điểm điểm về tâm lí 

lứa tuổi sẽ giúp cho chúng ta chọn những bài hát Đồng dao phù hợp, khơi 

dậy tính tích cực, tò mò, ham hiểu biết của trẻ. Các bài hát Đồng dao ngắn 

là bài hát dễ thuộc, dễ tiếp thu, song điều quan trọng ở đây là khi hát các 

bài Đồng dao thường gắn liền với các trò chơi. Trò chơi trong lúc hát có trò 

chơi dễ bắt chước, dễ tiếp thu, dễ chơi và trẻ có thể đóng vai nhân vật theo 

lời của bài hát. 

Ví dụ 6:  

Con gà cục tác cục te 

Hay đỗ đầu hè hay chạy rông rông 

Má gà thì đỏ hồng hồng 

Cái mỏ thì nhọn cái mồng thì tươi 

Cái chân hay đạp hay bươi 

Cái cánh hay vỗ lên trời gió bay 

   Giải pháp 2: Lựa chọn đảm bảo tính hấp dẫn, hào hứng 

 Để tạo được sự hào hứng trong khi hát và chơi, chúng ta cần chọn 

những bài gợi trí tò mò, tính hiếu động của trẻ, thêm những trò chơi thú vị, 

bất ngờ để tăng tính hấp dẫn của bài giảng. Chúng ta chọn những bài Đồng 

dao tạo được tâm lí hào hứng cho trẻ vì đối với lứa tuổi mầm non trẻ 

thường có tâm lí mau thèm, chóng chán. Điểm cần chú ý tiếp theo đó là 

phương thức vận động các trò chơi phải đáp ứng được trẻ với số đông để 

trẻ cảm thấy thích thú trong khi hát và chơi các trò chơi Đồng dao. 

  Giải pháp 3: Lựa chọn nội dung theo chủ đề giáo dục tại trường mầm non 

  Như chúng ta đã biết, trong chương trình giảng dạy tại trường mầm 

non, các nội dung dạy học gắn với các chủ điểm giáo dục. Nội dung chủ đề 
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có thể về giáo dục bản thân mang tính gia đình, quê hương đất nước, giao 

thông, môi trường xung quanh…vì vậy cần lựa chọn những bài hát cần 

mang tính “tích hợp giáo dục” theo chủ đề. Bên cạnh đó, chúng ta luôn mở 

rộng các chủ đề về thế giới động vật, thực vật, các hiện tượng tự nhiên để 

kích thích lòng ham học hỏi của trẻ, khơi dậy lòng yêu nước, yêu bản thân 

gia đình, bạn bè. Đây cũng là những chủ đề phù hợp với độ tuổi của trẻ 

trong trường mầm non. 

   Giải pháp 4: Lựa chọn các bài hát, trò chơi Đồng dao phát huy tính chủ 

động, sáng tạo của trẻ 

 Một trong những giải pháp quan trọng trong cải cách giáo dục trẻ 

Mầm non chính là những giải pháp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo 

của trẻ. Các giải pháp nhằm tăng tính chủ động cho trẻ chính là một 

phương pháp giáo dục mang tính tích cực đó là lấy trẻ Mầm non làm trung 

tâm của hoạt động dạy học. Ngay ở trường mầm non, chúng ta cần khơi 

dậy cho trẻ làm quen với “tư duy tích cực” để trẻ tăng dần tính linh hoạt, tự 

tin, tự lập trong cuộc sống và áp dụng cho các cấp học sau này. 

 Muốn trẻ sau này lớn lên có sức sáng tạo thì cần phải phát triển tư 

duy sáng tạo ngay từ thưở nhỏ. Mối quan hệ giữa việc phát triển tư duy 

sáng tạo thông qua các hoạt động sáng tạo của trẻ Mầm non là mối quan hệ 

tương tác tương đối hiệu quả. Từ đó, lựa chọn những bài hát Đồng dao hay 

trò chơi Đồng dao là chiếc cầu nối quan trọng để biến thành những bài học 

bổ ích trong giáo dục nhân cách cho trẻ, chuẩn bị hành trang cho trẻ gia 

nhập cuộc sống hiện đại trong tương lai. 

2.2.3.2. Đưa bài hát Đồng dao phù hợp vào chương trình 

Trong chương trình giáo dục âm nhạc tại khoa Mầm non dành 15 tiết 

thực hành các bài hát Đồng dao, với thời lượng không nhiều, chúng tôi lựa 

chọn một số bài hát Đồng dao theo tiêu chí, đảm bảo nội dung giáo dục cho 

trẻ, phù hợp với các chủ điểm giáo dục ở trường mầm non đó là: 
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 Bài hát Đồng dao theo chủ đề  Bản thân:  

Chú Cuội, Cái Bống 

 Bài hát Đồng dao theo chủ đề Gia đình:  

Bà Còng đi chợ - Nhạc: Phạm Tuyên; Lời Ca dao – Đồng dao 

Mau mau tỉnh dậy – Nhạc: Lê Minh Châu; Lời Đồng dao 

 Bài hát Đồng dao theo chủ đề Thế giới động vật:  

  Mèo trèo cây cau, Con gà cục tác lá chanh 

 Bài hát Đồng dao theo chủ đề Thế giới thực vật: 

  Lúa ngô là cô đậu lành, Trồng đậu trồng cà 

Nội dung chương trình môn Thực hành ca hát Mầm non mới [PL1;tr.95]. 

2.2.4. Điều chỉnh và bổ sung nội dung phân môn Đàn phím điện tử 

* Chương trình 

Trong công tác dạy học, việc xây dựng một chương trình có hệ 

thống và có tính khoa học, phù hợp với đối tượng, mục tiêu và yêu cầu đào 

tạo là một công việc hết sức quan trọng. Chương trình đó đóng vai trò 

quyết định đến chất lượng, hiệu quả của sản phẩm đào tạo. Chương trình 

đảm bảo tính khoa học và sát với thực tế chính là nòng cốt của quá trình 

giảng dạy và học tập. 

Hiện nay ở Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội vẫn chưa có một 

bộ giáo trình cụ thể thống nhất chung cho các lớp dạy đàn phím điện tử. 

Đối với môn đàn phím điện tử, nhiều giáo viên vẫn dựa vào một số tài liệu 

đã nghiên cứu qua quá trình giảng dạy của cá nhân để soạn ra khung 

chương trình đào tạo cho học sinh. Điều này có ưu điểm đó là tính linh 

hoạt, đa dạng về chương trình, song, bên cạnh đó tồn tại những bất cập. 

Chương trình dạy học môn đàn phím điện tử tại trường có các nội 

dung chủ yếu: luyện gam, luyện ngón, bài tập kỹ thuật cơ bản, bài tập ứng 

dụng (các tác phẩm độc tấu và chuyển soạn). 
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Từ thực trạng đó, chúng tôi thấy nếu muốn nâng cao chất lượng dạy 

học đàn phím điện tử nói chung cho học sinh tại trường cần phải rà soát lại 

toàn bộ, từ đó bổ sung hoàn thiện nội dung chương trình dạy học. Đây cũng 

là nhiệm vụ quan trọng mà chúng tôi muốn đi sâu tìm hiểu với hy vọng 

đóng góp một số ý kiến của mình về vấn đề này. 

Trong chương 1 đã nêu, số giáo viên dạy đàn phím điện tử tại 

trường rất ít. Điều này khiến cho việc đầu tư thời gian, sự quan tâm của 

giáo viên tới việc giảng dạy còn hạn chế. Trong đó, có một số giáo viên 

trước khi lên lớp đã có sự chuẩn bị và soạn giáo án nên việc lên lớp dễ 

dàng hơn. Tuy nhiên, còn một số giáo viên khác do hạn chế về mặt thời 

gian dẫn tới việc không có giáo án khi dạy, chỉ dùng kinh nghiệm của mình 

để dạy trực tiếp nên hướng dẫn cho học sinh thường bị vấp, rời rạc, thiếu 

tính hệ thống mạch lạc, không gây được hứng thú học tập cho học sinh. 

Cách thức này cũng gây tác động tới tâm lý của giáo viên, tạo nên không 

khí học tập trì trệ, thiếu tích cực trong lớp.  

Giáo viên khi lên lớp phải dựa vào chương trình chung đã được quy 

định để dạy. Ngoài ra, tùy tình hình cụ thể của các lớp, giáo viên sẽ giao 

bài phù hợp với từng đối tượng học sinh và có thể bổ sung những bài tập 

riêng của mình. 

Bên cạnh đó, trong chương trình học, muốn có kết quả tốt hơn, ta 

nên dành ra trong mỗi buổi học một khoảng thời gian ngắn tổ chức cho các 

em nghe băng, đĩa để học tập, trao đổi. Phương thức này vừa giúp các em 

cảm thụ âm nhạc một cách trọn vẹn, vừa tăng phần hứng thú cho người học 

đối với môn học.  

Phần tính năng: Đàn phím điện tử là một nhạc cụ có nhiều tính 

năng sử dụng hữu ích, phục vụ tốt cho các hoạt động âm nhạc trong nhà 

trường phổ thông. Trên mỗi cây đàn nhiều âm sắc, tiết tấu vô cùng phong 

phú và đặc sắc, rất cần thiết và sát thực với người sử dụng đàn, đặc biệt là 
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trong khi đệm. Ngoài âm sắc và tiết tấu đã có sẵn, người chơi đàn có thể 

tạo ra những tiết tấu, âm sắc mới hoàn toàn theo ý đồ của mình. Khi chơi 

nhạc cụ, các em phải nắm được nguyên tắc sử dụng, vận hành, phát huy 

tính năng cây đàn mà mình đã có. Đàn phím điện tử có nhiều chức năng sử 

dụng rất cần thiết và sát thực với người dùng. Vì vậy, trong chương trình 

dạy học, giáo viên cần dành nhiều thời gian hơn để giới thiệu cho học sinh 

về kỹ năng cách sử dụng đàn. 

Những thao tác cơ bản khi sử dụng Đàn phím điện tử để chơi một 

bản nhạc hay hay thực hành bài tập đơn giản, thao tác này gồm 5 bước: 

Bước 1: Nhấn Voice để chọn âm sắc (tiếng loại nhạc cụ). 

Bước 2: Nhấn Style; nhấn số để chọn tiết tấu phù hợp với tác phẩm. 

Bước 3: Nhấn nút Tempo, sau đó nhấn số hoặc nút (+) hoặc (-) để 

điều chỉnh tốc độ của tiết tấu. 

Bước 4: Nhấn Acmp On/Off để chọn chế độ bấm hợp âm. 

Bước 5: Nhấn nút Synchro start để đàn ở trạng thái chuẩn bị. 

Ngoài ra, trong chương trình chúng tôi đưa ra phần nội dung cần bổ 

sung mà các giáo viên thường xem nhẹ đó là kỹ năng đệm đàn. Việc bổ 

sung các kỹ năng đệm đàn thuần thục rất thiết thực trong chương trình tổ 

chức dạy học sau này của giáo sinh tại các cơ sở mầm non. 

- Đệm đàn ca khúc mầm non: Trong đó lựa chọn một số ca khúc 

mầm non phù hợp với trình độ của giáo sinh, không nên lựa chọn các bài 

quá khó vì thời lượng rất ngắn. Phần này được thực hiện tại học kỳ I, năm 

thứ nhất. 

- Đệm hát dân ca: Trong đó lựa chọn các bài dân ca điển hình như: 

Mưa rơi (Dân ca Xá), Bà Còng đi chợ (Lời: Đồng dao cổ; nhạc: Phạm 

Tuyên)… Phần này thực hiện vào học kỳ II, năm thứ nhất. 

* Tài liệu dạy học 

Ngoài các tài liệu, chương trình đang được sử dụng tại trường TC 

Tổng hợp Hà Nội, trong quá trình lên lớp giáo viên cần bổ sung những tài 
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liệu cần thiết và phù hợp để rèn luyện, nâng cao kỹ năng cho thiếu nhi. 

Giáo viên có thể bổ sung, thay thế các bài luyện tập kỹ thuật nước ngoài 

bằng những bài tập kỹ thuật do các nhạc sĩ Việt Nam chuyển soạn: Trường 

làng tôi (Phạm Trọng Cầu biên soạn), Tháng năm học trò (Nguyễn Đức 

Trung), Em là hoa hồng nhỏ (Trịnh Công Sơn - Việt Thanh chuyển soạn). 

Ngoài ra, giáo viên cũng cần sưu tập các tác phẩm có hình thức lớn như Lý 

quạ kêu (Dân ca Nam bộ - biên soạn Ngọc Thuấn)… để bồi dưỡng cho 

những học sinh khá, giỏi. 

Bên cạnh đó, giáo viên cần bổ sung thêm một số gam và tài liệu cho 

các em học và tham khảo như sau: G - dur, D- dur, A - dur, E - dur…d- 

moll hòa thanh, e - moll hòa thanh…  

Sách luyện ngón Hanon; Các tác phẩm độc tấu soạn cho đàn phím 

điện tử tập I (Kim Bình, Ngọc Thanh); Những tác phẩm chọn lọc cho đàn 

organ keyboard (Việt Thanh); Độc tấu trên đàn keyboard tập 1,2,3,4 (Lê 

Vũ, Quang Đạt); Hướng dẫn dạy và học đàn Organ tập 1, tập 2 (Xuân Tứ) 

Nội dung chương trình phân môn Đàn phím điện tử mới [PL1;tr.97]. 

2.3. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

2.3.1. Đổi mới phương pháp dạy học Lý thuyết Âm nhạc cơ bản 

 Đổi mới PPDH cần phải có một quá trình liên tục, hệ thống trong các 

bài học, tiết học. Đổi mới PPDH không chỉ là một phía người thầy mà cần 

có sự phối hợp, hưởng ứng tích cực từ phía người học, sẽ có hiệu quả khi 

dạy và học thực sự là một quá trình thống nhất. Trong quá trình giảng dạy, 

nếu GV ít đưa ra vấn đề để HS tự học, tự nghiên cứu thì hẳn là kết quả học 

tập sẽ không cao. Tuy nhiên, yêu cầu phát huy khả năng tự chủ và sáng tạo 

trong học tập của HS rất cần sự tác động của GV.  

 Hệ thống các phương pháp dạy học hiện đại rất đa dạng và phong 

phú. Trong phạm vi và giới hạn của đề tài, chúng tôi chú trọng vào việc tìm 

tòi một vài phương pháp tiêu biểu để đáp ứng thực tiễn dạy học Lý thuyết 
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âm nhạc cơ bản cho HS Trung cấp Sư phạm Mầm non Trường Trung cấp 

Tổng hợp Hà Nội. Trong đó tập trung ở hai vấn đề liên quan đến phương 

pháp thực hành - luyện tập và phương pháp trực quan. 

2.3.1.1. Dạy lý thuyết kết hợp với thực hành 

 Hoạt động thực hành - luyện tập là một trong những tiêu chí hàng 

đầu với môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản. Toàn bộ hệ thống các khái niệm, kí 

hiệu, nhân tố âm nhạc trong các giáo trình, sách Lý thuyết âm nhạc cơ bản 

đều nhằm đến một mục đích là giúp người học nắm vững những hiểu biết 

cơ bản nhất từ đơn giản đến phức tạp, qua đó hỗ trợ cho việc học chuyên 

ngành và các môn học khác thuộc chuyên ngành một cách chủ động.  

 Vì vậy cần tăng cường thời gian làm bài tập thực hành, ôn luyện 

trong và ngoài tiết học, ngoài ra còn phải quan tâm đến việc đa dạng hóa 

các hình thức bài tập thực hành để phát huy tính chủ động của HS, giúp các 

em tri giác nhanh và dần dần đi đến sáng tạo trong học tập. 

 Đối với giáo sinh mầm non, Lý thuyết âm nhạc cơ bản cần phải nắm 

chắc, nhất là về tiết tấu, nhịp, phách bởi nó bổ trợ học các môn chuyên 

ngành âm nhạc. Xin đề xuất một số dạng bài tập cần luyện tập nhiều hơn 

đối với giáo sinh mầm non như sau:  

 Một là: Dạng bài tập vừa luyện cách chép nốt nhạc trên khuông 

nhạc vừa luyện tập đọc cao độ: 

 Ví dụ 7: Hãy tập thể hiện tiết tấu sau đây, sau đó chuyển các hình tiết 

tấu đó lên khuông nhạc với những cao độ ( đô, rê, mi, fa, sol, la, xi) 

 

 Hai là: Dạng bài tập luyện về trường độ của các ký hiệu nốt nhạc 

được nhanh hơn. 

 Ví dụ 8: Thay các dấu lặng sau bằng các nốt nhạc có trường độ 

tương đương. 
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 Ví dụ 9: Thay các trường độ có chấm dôi bằng các nốt nhạc có 

trường độ tương ứng và có dấu nối. 

 

 Ba là: Dạng bài tập rèn luyện về tiết tấu và nhịp 

 Ví dụ 10: Theo số chỉ nhịp, Vạch nhịp cho tiết tấu dưới đây sau đó 

tập đọc và vỗ tay theo phách. 

 

 

 Bốn là: Dạng bài tập hình thành kỹ năng tổng kết, khái quát, luyện 

tập khả năng tư duy từ cái đơn lẻ đến cái phức tạp. 

 Ví dụ 11: Sắp xếp các số nhịp dưới đây vào các cột tướng ứng trong 

bảng dưới đây. 

- 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8
 

Nhịp đơn Nhịp phức Nhịp hỗn hợp 

   

 Ví dụ 12: Vạch nhịp và kết nhóm bài tập tiết tấu dưới đây sau đó tập 

gõ theo nhịp.   

 

 Năm là: Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm 

 Hình thức làm bài tập kiểu trắc nghiệm hay thi trắc nghiệm là hình 

thức tiên tiến đang được sử dụng rộng rãi trong các bài tập và thi ở nhiều 

nước trên thế giới. Những bài trắc nghiệm thường dùng nhiều câu hỏi có 

tính chuyên biệt, câu trả lời ngắn, thường kiểm tra được nhiều nội dung 

kiến thức, GV dễ chấm bài, kết quả hoàn toàn chính xác, khách quan. 
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  Đưa các dạng bài tập trắc nghiệm vào Lý thuyết âm nhạc cơ bản là 

hết sức thiết thực và hiện đại. Quá trình xây dựng bài tập trắc nghiệm là 

một quá trình công phu, khoa học, đòi hỏi sự đầu tư thích đáng của GV, 

đồng thời phải có sự hướng dẫn cẩn thận, cụ thể cách làm bài tập, để các 

em có điều kiện tiếp cận, làm quen và dần dần có kỹ năng ứng đối tốt với 

loại hình này, giúp các em nhạy bén hơn với môn học, nắm kiến thức môn 

học một cách khoa học và tổng quát hơn. 

 Sau đây chúng tôi xin được đưa ra một số bài tập trắc nghiệm áp 

dụng cho đối tượng giáo sinh như sau: 

 Ví dụ 13: Nội dung câu hỏi, khoanh tròn vào đáp án đúng nhất 

Bài tập 1: Đơn vị phách của nhịp 2/4 là đơn vị nào dưới đây?  

a. Nốt đơn b. Nốt đen 

Bài tập 2: Cách viết dấu lặng kép nào đúng ? 

 

 

      a                       b                                 c                          d 

Bài tập 3: Ở nhịp 4/4, dấu lặng tròn dùng để: 

 a. Nghỉ 2 phách             b. Ngân dài 4 phách          c. Nghỉ 4 phách 

 Ngoài những bài tập này GV có thể khám phá thêm nếu tìm tòi suy 

luận và phân tích  để xây dựng nhiều dạng bài tập phong phú khác. Để chất 

lượng tiếp thu môn học của giáo sinh được tốt hơn nên dùng thêm một số 

phương pháp trong quá trình dạy học như phương pháp đàm thoại, phương 

pháp hỏi đáp nhằm tạo ra sự giao lưu tình cảm giữa GV và HS, tạo cảm 

giác thân thiện, gần gũi trao đổi việc học, từ đó sẽ lôi cuốn HS say mê yêu 

thích môn học hơn. 

 Để thay đổi không khí học tập, tạo hứng thú cho HS có thể áp dụng 

dạy học Lý thuyết âm nhạc thông qua trò chơi, đây cũng là một phương 
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pháp áp dụng để hệ thống, củng cố kiến thức. Phân tích những thuận lợi 

của trò chơi trong dạy học, chúng tôi nhận thấy việc đưa trò chơi vào dạy 

học Lý thuyết âm nhạc cho giáo sinh mầm non sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Bởi 

như đã trình bày trong phần đặc điểm khả năng, năng khiếu âm nhạc của 

các em còn có nhiều khó khăn, nhiều ngăn trở trong việc tư duy và tiếp thu 

kiến thức, sự thiếu tự tin, chưa hòa nhập vào cộng đồng, vào lớp học. 

Chính vì thế, sử dụng trò chơi trong dạy học Lý thuyết âm nhạc cơ bản sẽ 

tác động tích cực đến quá trình lĩnh hội môn học của các em, giúp các em 

tự tin hơn, nhạy bén hơn trong tư duy kiến thức. 

 Sáu là: Đề xuất một số trò chơi  

 Ví dụ 11: Trò chơi phản ứng nhanh 

 - Kỹ năng: Nhìn, thuộc nốt nhạc, tên nốt, độ dài nốt. 

 - Trình độ HS: Học xong phần chương 1 Những khái niệm của hệ 

thống âm nhạc, các ký hiệu âm nhạc. 

 - Giới hạn kiến thức: Trong 7 nốt nhạc ở quãng 8 thứ nhất, độ dài nốt 

tròn, nốt trắng, nốt đen, nốt đơn, các dấu lặng tương ứng. 

 - Cách thức tiến hành:  

Giáo viên chuẩn bị sẵn 4 mẫu in màu có các trường độ nốt nhạc 

Tròn, trắng, đen, đơn, trên 4 mẫu giấy khác viết 4 hình các dấu lặng tròn, 

trắng, đen, đơn. 

 Chia lớp học thành 2 nhóm, mỗi nhóm có 4 em bất kỳ ngồi đối diện 

với nhóm mình cách xa khoảng 1 đến 2m và phát các em những mẫu giấy 

đã chuẩn bị. GV đề nghị các em xem qua những mẫu giấy, và hướng dẫn 

thực hiện mẫu một vài lần. 

  GV đọc to Đô - tròn, các em ở nhóm 2 phải giơ lên mẫu giấy có nốt 

Đô và mẫu giấy có hình tròn. Nhóm còn lại sẽ giơ hình dấu lặng tương ứng. 

Khi chơi trò chơi. GV có thể đảo lộn các kí hiệu không tương ứng để thử sự 
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phản ứng của HS. Mỗi lần HS thực hiện đúng thi được cộng 1 điểm, sau 4 

đến 5 lần thì đổi các nhóm khác và tiếp tục trò chơi. 

 Sau đó GV tổng kết điểm của các nhóm, chuẩn bị những phần quà 

khích lệ các nhóm đạt điểm. 

 Ví dụ 12:  Trò chơi độ cao âm thanh cơ bản 

 - Kỹ năng: Luyện tập nhớ độ cao 7 âm thanh cơ bản 

 - Trình độ HS: học xong phần Chương 1 

 - Giới hạn kiến thức: 7 âm thanh cơ bản 

 - Cách thức tiến hành: 6 HS tham gia trò chơi và đặt cho mỗi HS ứng 

với một tên nốt nhạc. 

  + Đô     rê     mi     sol     la      đố 

    (1)      (2)    (3)     (4)    (5)     (6). 

GV dùng đàn đánh các nốt sau:  

 - Mẫu âm thứ nhất: Đồ - mi - sol - đố  

 - Mẫu âm thứ hai: Rê - mi  sol - la 

 - Mẫu âm thứ ba: Mi - sol - la - đố 

 Đánh mẫu âm thứ nhất sau đó cho HS đọc lại âm đó đúng với vị trí 

của mình, không đọc những nốt không phải vị trí của mình. 

 Ví dụ 13:  Trò chơi vỗ tiết tấu 

 - Kỹ năng: luyện tập để gõ các tiết tấu, tập khả năng phản xạ 

 - Trình độ HS: Học xong phần tiết tấu 

 - Giới hạn kiến thức: 7 âm thanh cơ bản 

 - Cách thức tiến hành: GV viết lên bảng 2 mẫu tiết tấu khác nhau. 

Mỗi mẫu từ 1 đến 2 ô nhịp và đánh số cho từng mẫu tiết tấu (từ số 1 - 2). 

Ví dụ  14 :  

1.  
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2.  

 GV chia lớp thành 2 nhóm ứng với mỗi nhóm một mấu tiết tấu, GV 

cho từng nhóm tập vỗ tay theo tiết tấu của mình một vài lần sau đó thực 

hiện trò chơi.  

 GV hô số của mẫu tiết tấu nào thì nhóm có số đó thực hiện, hô đến 

đâu các nhóm vỗ tiết tấu đến đó sao cho liên tục, tạo lên không khí vui 

nhộn. sau một vài lần GV đổi số thứ tự của các mẫu tiết tấu và tiếp tục thực 

hiện trò chơi. 

 Trò chơi này phát huy tính tích cực hoạt động cho tất cả HS trong 

lớp, lôi cuốn HS vào hoạt động, tạo lên sự chú ý cao độ cho tất cả HS 

nhưng không bị căng thẳng và có hiệu quả cao. 

 Trên đây là một số trò chơi có thể áp dụng đưa vào kết hợp dạy học 

NLCB cho giáo sinh mầm non, ngoài ra có thể sưu tầm, sáng tạo thêm một 

số trò chơi khác hợp lý, sao cho phù hợp với từng nội dung bài giảng và 

từng đối tượng HS để lựa chọn hình thức dễ hoặc khó hơn. Đặc biệt áp 

dụng trò chơi với giáo sinh qua các trò chơi tạo cho các em sự mạnh dạn, 

hòa nhập vào đời sống cộng đồng và phát triển tư duy, lĩnh hội môn học 

được tốt hơn. 

2.3.1.2. Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học Lý thuyết âm nhạc 

cơ bản 

 Trong dạy học âm nhạc, âm thanh vô cùng trừu tượng, yêu cầu trực 

quan là tối cần thiết, các phương tiện đồ dùng dạy học như nhạc cụ, máy 

nghe, băng hình, đĩa nhạc là những giáo cụ trực quan vô cùng sinh động và 

quan trọng. Phương tiện dạy học là điều kiện không thể thiếu trong việc 

nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc, Phương tiện dạy học tạo điều 

kiện thuận lợi cho GV tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động dạy học. 
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 Ví dụ: Khi dạy về các loại nhịp, GV giới thiệu tính chất của các loại 

nhịp, như nhịp 2/4 ; 4/4 mang tính chất hùng tráng, các nhạc sĩ thường sử 

dụng loại nhịp này để sáng tác các ca khúc mang tính chất cổ động, kêu 

gọi, thúc giục, sau đó giới thiệu về nhịp 3/4, GV sử dụng đàn một vài giai 

điệu với tính chất khác nhau về các loại nhịp để các em được cảm nhận và 

phân biệt được rõ ràng hơn. 

 Bên cạnh đó cần sử dụng các loại như băng, đĩa nhạc, video đối với 

một số bài có nội dung cần thiết. Ngoài ra một số nhân tố âm nhạc giới 

thiệu trong chương trình có thể được mô hình hóa qua bảng biểu, hoặc sử 

dụng một số hình ảnh cần thiết để làm tăng tính trực quan của môn học, tạo 

cho các em có phản ứng nhanh, từ đó giúp các em tri thức tốt các nội dung 

môn học và lĩnh hội môn học được đầy đủ hơn.  

 Nhà trường cần trang bị đầy đủ các trang thiết bị dạy học nhằm đáp 

ứng nhu cầu môn học như cần có thêm máy chiếu, màn chiếu. Nhà trường 

cần tổ chức các buổi tập huấn cách sử dụng các phương tiện dạy học hiện 

đại. Bên cạnh đó GV cần nâng cao trách nhiệm và tích cực hơn trong việc 

sử dụng các phương tiện dạy học, tìm hiểu sử dụng thành thạo các phương 

tiện dạy học nghe - nhìn hiện đại. Khoa, tổ chuyên môn cần có kế hoạch , 

trao đổi thảo luận về phương pháp dạy học từ đó rút ra bài học kinh nghiệm 

để cùng xây dựng kế hoạch dạy học đạt kết quả cao. GV chú ý sử dụng các 

phượng tiện dạy học đúng lúc, đúng chỗ, vừa đủ, sẽ thu hút được sự say mê 

học tập của HS, tránh lạm dụng để tất cả đồ dùng dạy học thực sự trở thành 

cần thiết, hữu ích trong giờ dạy. 

2.3.2. Đổi mới phương pháp dạy học Thực hành ca hát Mầm non 

2.3.2.1.Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học trong khi dạy hát 

Phương tiện dạy học của bộ môn âm nhạc nói chung và dạy hát nói 

riêng ở trường mầm non bao gồm: 
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- Nhóm phương tiện trực quan: các hình ảnh trong các băng đĩa như 

tác phẩm được trình diễn, nhạc cụ, bản nhạc, các tư liệu hình ảnh...; các 

dụng cụ làm phương tiện trực quan như: các con vật, các bức tranh... 

- Nhóm phương tiện để giáo viên sử dụng bổ trợ cho việc dạy học 

như: máy vi tính, projecter, tivi, đầu đĩa, đĩa VCD, CD, nhạc cụ... 

Trong dạy hát, việc sử dụng phương tiện dạy học là rất quan trọng. 

Để tiết dạy hát thêm sinh động thì việc kết hợp sử dụng các phương tiện 

trực quan là cần thiết, nhất là với lứa tuổi mẫu giáo. Vì ở lứa tuổi mẫu giáo, 

trẻ không chỉ tiếp nhận bằng tư duy khô khan mà là tư duy trực quan sinh 

động (tiếp nhận trực tiếp bằng hình ảnh). Việc sử dụng các phương tiện 

trực quan trong khi dạy học sinh trong dạy học âm nhạc là hết sức cần thiết. 

Trước hết, giáo viên cần chuẩn bị tư liệu băng đĩa liên quan đến bài 

hát định dạy để nhằm mục đích trình chiếu cho HS xem và nghe. Trước khi 

dạy hát, giáo viên có thể tự thể hiện bài hát đó để giúp học sinh có cảm 

quan ban đầu về bài hát. Sau đó, HS có thể nghe qua các phương tiện nghe 

nhìn như băng đĩa. Đây chính là cơ sở để HS tiếp thu một cách trọn vẹn về 

tính chất, sắc thái, giúp HS học hát tốt hơn.  

Phần hình ảnh minh hoạ giáo viên có thể dùng khi giới thiệu về bài 

hát. Ví dụ: khi dạy bài hát nói về Chú bộ đội, giáo viên dùng hình ảnh về 

Chú bộ đội. Khi dạy về chủ đề động vật, giáo viên có thể sử dụng một số 

đồ dùng dạy học như các con rối (gà, gấu thỏ...) cùng trình diễn nếu nội 

dung có liên quan, như thế sẽ giúp HS cảm nhận bài hát nhanh hơn. GV 

nên đưa ra những câu hỏi ngắn kèm hình ảnh để HS suy nghĩ, phát triển trí 

nhớ và tư duy như: tên bài hát là gì, bài hát đó vui hay buồn, nội dung trong 

bài hát có những hình ảnh gì. 

Nhạc cụ cũng là một phương tiện dạy học trong giảng dạy âm nhạc. 

Việc tăng cường sử dụng đàn trong giờ dạy hát cũng đem lại hiệu quả cao 
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nếu giáo viên biết phát huy được hết tính năng phương tiện dạy học này. 

Giáo viên có thể sử dụng đàn Organ hoặc Guitar. Đàn đệm theo không chỉ 

tạo sự sinh động cho giờ học, làm cho không khí lớp học thêm rộn ràng và 

khiến HS hứng thú hơn mà còn có vai trò dẫn giọng cho người hát, giúp 

cho GV lấy giọng phù hợp với HS, đồng thời cả lớp không bị hát cao lên 

hoặc thấp xuống so với ban đầu trong quá trình dạy từng câu. Giáo viên có 

thể dùng đàn đánh giai điệu và so sánh giai điệu của các câu đứng gần 

nhau. Như vậy, ngoài việc thuộc lời, HS còn được kích thích khả năng tư 

duy, cảm nhận âm thanh và tiết học do đó cũng trở nên hấp dẫn hơn. Để 

làm được điều này giáo viên mẫu giáo phải có năng lực chơi đàn tốt, thậm 

chí phải thường xuyên luyện tập. 

2.3.2.2. Đổi mới phương pháp dạy hát thông qua hình thức biểu diễn 

Với mục tiêu tạo một sân chơi lành mạnh, hình thành các kỹ năng 

cơ bản và cần thiết cho Thực hành ca hát. Đặc thù của các môn nghệ thuật 

này đều trực tiếp ít nhiều liên quan đến hoạt động biểu diễn, qua đó các em 

có cơ hội rèn luyện kỹ năng biểu diễn trước đám đông. Thực tế cho thấy, 

hoạt động này thường được hưởng ứng rất cao, chúng ta nên tổ chức dưới 

nhiều hình thức khác nhau để tạo cho các em một sân chơi thiết thực. 

Để tạo nên phong trào chung cho cả lớp học, các giáo viên nên tổ 

chức nhiều cuộc thi biểu diễn ca hát ngay tại lớp cho các em giống như một 

chương trình văn nghệ, cho học sinh đóng các vai: Ca sĩ, Nhóm hát… Giáo 

viên có thể tự chuẩn bị phần thưởng cho những học sinh đạt giải. Từ đó, 

các em sẽ rất hào hứng, mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động âm 

nhạc, thích biểu diễn và say mê với âm nhạc. 

Về nội dung chương trình biểu diễn, tại trường Trung cấp Tổng 

Hợp Hà Nội nhiều hoạt động luôn được tổ chức hàng năm. Song các hoạt 

động về âm nhạc đặc biệt là chưa được thường xuyên mà chủ yếu lồng 

ghép vào các chương trình nghệ thuật tổng hợp (ca hát, múa, erobic...). 
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Chính vì không có hoạt động độc lập cho Thực hành ca hát nên nhiều học 

sinh ít có cơ hội được biểu diễn. Trước thực tế trên, chúng tôi đề xuất một 

vài hình thức tổ chức hoạt động biểu diễn nhằm giúp cho HS có nhiều cơ 

hội cọ sát với thực tế để nâng cao kỹ năng biểu diễn trước đám đông. 

Tổ chức giao lưu giữa các lớp trong trường: Hoạt động giao lưu 

giữa các lớp với nhau là hoạt động bổ ích giúp học sinh tự tin hơn, tạo 

dựng các mối quan hệ rộng hơn, đời sống tinh thần thêm phong phú và 

hướng các em tới các hoạt động tập thể lành mạnh. Hoạt động này không 

những là sân chơi để các em rèn luyện kỹ năng biểu diễn mà còn là nhân tố 

thúc đẩy ý thức tự tập luyện của học sinh. Nên khuyến khích học sinh tham 

gia giao lưu, tránh tình trạng tập trung vào nhóm những em học khá. Từ đó, 

tạo nên cho các em có được tinh thần thoải mái, tự tin thể hiện hết khả năng 

của mình khi biểu diễn. 

Tổ chức các nhóm ca hát tại lớp: Ở hình thức này chúng tôi sẽ chia 

lớp thành các nhóm nhỏ và đặt tên, phân chủ đề biểu diễn cho các nhóm. 

- Hình thức 1: Mỗi nhóm biểu diễn một chủ đề riêng biệt. 

Ví dụ: Nhóm 1 – Nhóm Sơn ca  gồm 6-8 người biểu diễn chủ đề 

Gia đình bài hát “Ba ngọn nến lung linh” – Sáng tác: Ngọc Lễ. 

Nhóm 2 – Nhóm Họa mi gồm 6-8 người biểu diễn chủ đề Giao 

thông bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố” – Hoàng Văn Yến. 

Các nhóm thực hiện theo các bước như sau: 

Bước 1: Chuẩn bị nhạc có lời, chuẩn bị các đạo cụ để hóa trang 

đóng vai nhân vật. 

Bước 2: Biểu diễn bài hát (HS tự chọn hình thức biểu diễn). 

Bước 3: Cho các nhóm tự nhận xét phần biểu diễn của từng nhóm. 

Bước 4: Giáo viên nhận xét và trao phần thưởng. 

- Hình thức 2: Hai nhóm cùng biểu diễn một bài hát.  



62 

 

Bước 1: Chuẩn bị nhạc có lời bài hát “Bà Còng đi chợ” - Lời Đồng 

dao cổ; Nhạc: Phạm Tuyên. 

Bước 2: Giao các nhóm hóa trang, đóng vai nhân vật. 

Bước 3: Biểu diễn: 

+ Lời 1 – Nhóm 1 hát, nhóm 2 diễn các hoạt cảnh theo lời bài hát. 

+ Lời 2 – Nhóm 2 hát, nhóm 1 diễn các hoạt cảnh theo lời bài hát. 

Bước 4: Giáo viên nhận xét và trao phần thưởng. 

 Sự cảm thụ tích cực của học sinh với âm nhạc không chỉ ở việc các 

em có thể thể hiện những bài hát được thầy cô dạy mà còn giúp học sinh 

cảm nhận được cái hay cái đẹp trong âm nhạc, hình thành trí nhớ, tư duy. 

Những tri thức, kỹ năng âm nhạc ở các em sẽ được hình thành và tồn tại lâu 

bền hơn khi được rèn luyện thường xuyên và tham gia biểu diễn. Tất cả các 

hình thức biểu diễn tác phẩm âm nhạc như biểu diễn kết hợp trò chơi, vận 

động theo nhạc đều tạo cho các em những hứng thú nhất định và nếu biểu 

diễn thành công sẽ có giá trị giáo dục sâu sắc. Đặc biệt, hoạt động biểu diễn 

âm nhạc giúp nhiều học sinh mạnh dạn, tự tin trước đám đông, các em sẽ 

thích tham gia biểu diễn trong những ngày lễ hội, thích được nghe và chơi 

nhạc. Bên cạnh đó, giúp học sinh từng bước cảm nhận và biết đánh giá âm 

nhạc cũng như số lượng tác phẩm mà các em được nghe, được học, hình 

thành những cơ sở đầu tiên cho thị hiếu âm nhạc. 

2.3.3. Đổi mới phương pháp dạy học Đàn phím điện tử 

2.3.3.1. Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng  

 Chạy gam: Trong chương một đã nêu, vì thời gian không có nhiều 

nên một số giáo viên chỉ chú trọng cho học sinh tập bài mà ít luyện gam, 

phần lớn là chỉ chạy gam C-dur và a-moll hòa thanh ở giai đoạn đầu. Vì thế 

trong chương này chúng tôi đề xuất cho học sinh thường xuyên chạy gam 

trong giờ học trên lớp cũng như ở nhà với nhiều loại như D-dur, A-dur, E-

dur…, tuỳ theo khả năng và thời gian tham gia các khoá học của học sinh.  



63 

 

Như chúng ta đã biết, chạy gam là việc cần thiết cho người học, đây 

là bước đầu tiên của người chơi đàn, vì thế người học phải chú ý những chi 

tiết khi luyện tập: thả lỏng cơ thể khi đánh đàn, tập chậm để luyện nhấc 

ngón tay và bấm phím đàn bằng đầu ngón tay. Khi học, giáo viên cần 

hướng dẫn các em thả lỏng bàn tay, cách để tay, cách dùng cổ tay, có thể 

cho tập các gam trưởng và thứ hoà thanh đơn giản trong một quãng tám với 

nhiều loại tiết tấu như: nốt đen, nốt móc đơn, móc giật, chùm ba đơn... Hay 

luyện với cách đánh tay trái chơi hợp âm, tay phải chạy gam liền bậc và 

ngược lại.  

Ví dụ 15: tiết tấu móc đơn (C dur). 

Tay phải: 

 

Tay trái: 

 

Ví dụ 16: tiết tấu móc giật (C dur). 

Tay phải: 

 

Tay trái: 

 

Ví dụ 17: hợp âm (C dur). 
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Luyện gam nhiều rất có lợi trong quá trình học đàn, khi ngón tay 

được luyện tập một cách nhịp nhàng thì các kỹ thuật khác thực hiện không 

gặp nhiều khó khăn. Kỹ thuật của người học được hoàn thiện dẫn đến việc 

ứng dụng vào các tác phẩm được dễ dàng hơn. 

Sau khi có sự hướng dẫn của giáo viên ở trên lớp thì quá trình học 

tập ở nhà của học sinh sẽ là chủ yếu. Đối với người mới học phải chạy gam 

nhiều lần trước khi tập các bài kỹ thuật, tác phẩm. Vì vậy, việc chạy gam 

rất quan trọng trong quá trình học đàn nói chung và học đàn organ nói 

riêng. Bên cạnh việc kiểm tra, đánh giá phần chạy gam của học sinh ở trên 

lớp thì giáo viên cần nhắc nhở các em học chạy gam ở nhà một cách 

thường xuyên. 

 Luyện ngón: Luyện ngón là một phần cơ bản trong quá trình luyện 

tập nhạc cụ nói chung. Rèn luyện cho người học những kỹ năng cơ bản của 

mỗi loại nhạc cụ, là nền tảng để người chơi nhạc cụ xử lý và áp dụng vào 

trong từng tác phẩm cụ thể. 

Do vậy, trong quá giảng dạy nhất là với những đối tượng mới học, 

giáo viên cần chú ý, quan tâm đến việc luyện ngón của từng học sinh. 

Những bài tập luyện ngón sẽ giúp cho các em bổ sung được những kỹ năng 

cơ bản, cần thiết khi chơi đàn, đánh giá đúng tính chất tác phẩm. Bên cạnh 

đó, giáo viên cần bổ sung những bài tập làm tăng sự khéo léo, tính độc lập 

của ngón tay, cùng sự mềm mại của cổ tay. Tất cả những đặc điểm này 

không thể thiếu được trong việc chơi đàn và xử lý tác phẩm. Sau đây là 

những bài tập cơ bản cho học sinh mới học. 

 Bài số 1: Ngón thứ 4 (ngón áp út) và ngón thứ 5 (ngón út) thường là 

những ngón yếu nên cần phải bổ sung những bài tập luyện ngón cho những 

ngón này để cho chúng khoẻ và khéo léo hơn. 
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Ví dụ 18: luyện tay phải với cách đánh legato và staccato. 

 

 

Ví dụ 19: luyện tay trái với hai cách là legato và staccato. 

 

 

Việc luyện ngón nếu học sinh luyện tập hàng ngày sẽ giảm bớt 

được những khó khăn về ngón và sẽ có kỹ thuật tốt, rõ ràng, chính xác, âm 

thanh đẹp...và đặc biệt là đúng kỹ thuật. 

Hầu hết các bài luyện kỹ thuật, luyện ngón được áp dụng trong 

chương trình đào tạo thường là của tác giả Hanon. Đây là những bài tập kỹ 

thuật phổ cập trên toàn thế giới, giúp học sinh tập luyện tiếng đàn đều đặn, 

ngón bấm linh hoạt, chính xác từ dễ đến khó.  

Mỗi bài đều yêu cầu tập ở hai dạng kỹ thuật là legato (liền tiếng) và 

Staccato (ngắt tiếng). Vì vậy khi đánh cần chú ý:  

Thứ nhất, tập từ chậm đến nhanh. 

Thứ hai, tập riêng từng tay thuần thục rồi mới ghép 2 tay. 

Thứ ba, lần lượt tập với các âm hình tiết tấu. 

Bài tập kỹ thuật này cung cấp những kiến thức cơ bản và thông 

dụng nhất để xử lý tác phẩm với cách đánh như lướt ngón, legato, staccato, 

các nốt hoa mỹ, tremolo... 
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Việc sử dụng các bài luyện ngón của tác giả Hanon trong chương 

trình đào tạo là rất hợp lý và có hiệu quả. Tuy nhiên vấn đề chúng tôi đưa 

ra khi muốn bổ sung nhiều bài luyện ngón đó là làm phong phú, hấp dẫn 

thêm. Trong quá trình giảng dạy và học môn đàn phím điện tử bằng cách 

đưa các bài luyện ngón vào trong giáo trình, giáo viên sẽ có nhiệm vụ lựa 

chọn để giao bài cho học sinh một cách hợp lý, người học sẽ có nhiều sự 

lựa chọn phù hợp mình. Như vậy, hiệu quả của công việc dạy và học sẽ 

được củng cố và góp phần nâng cao chất lượng. 

 Luyện tập với phần đệm tự động: Đàn phím điện tử là một nhạc cụ 

được sử dụng nhiều cho các hoạt động âm nhạc. Trên mỗi cây đàn có cài 

sẵn các tiết tấu vô cùng phong phú và đa dạng giúp cho người chơi có thể 

độc tấu hoặc đệm. Ngoài những âm sắc và tiết tấu đã có sẵn, người chơi có 

thể tạo ra những tiết tấu mới hoàn toàn. Vì vậy, khi chơi với phần đệm, 

giáo viên cần hướng dẫn các em tập nhuần nhuyễn từng câu, từng tay sau 

đó mới ghép vào điệu trống, chỗ khó yêu cầu cần tập lại nhiều lần cho 

thuộc để vào đúng nhịp, đúng phách, đạt hiệu quả cao. Đối với những em 

khi gặp khó khăn trong việc ghép tay phải vào phần đệm tay trái thì giáo 

viên có thể cho học sinh đánh giai điệu rồi giáo viên chơi phần đệm và 

ngược lại. Với cách làm trên sẽ giúp học sinh nghe được tiết tấu và làm 

quen được với phần đệm một cách dễ hơn.  

Cách chọn voice: Cây đàn phím điện tử có rất nhiều âm sắc phong 

phú, đa dạng. Tuy nhiên không phải âm sắc nào cũng có thể sử dụng phù 

hợp với nhiều bài. Vì vậy, trước khi chơi một bài nào đó, giáo viên cần 

hướng dẫn học sinh phân tích, cảm nhận tính chất, thể loại của bài để có thể 

lựa chọn những âm sắc phù hợp với bài đó. Nếu biết sử dụng âm sắc phù 

hợp với bài thì hiệu quả đạt được rất cao, tạo sự thích thú cho người chơi 

và người nghe. 
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Đối với bài mang tính chất nhẹ nhàng, trữ tình 

Ví dụ 20: Chim mẹ chim con [30; tr.23] 

 

 Với bài Chim mẹ - chim con, giai điệu mang tính uyển chuyển, 

giáo viên có thể hướng dẫn học sinh chọn âm sắc cho các phần như sau: 

Phần dạo đầu: String. 

Phần phiên khúc: Lần 1: Sunbell; Lần 2: Flute  

Phần cuối: String. 

Qua cách chọn âm sắc ta thấy, trong một bài có thể dùng nhiều 

tiếng khác nhau sẽ làm cho tác phẩm đó trở nên sinh động hơn, đồng thời 

thu hút được sự chú ý của học sinh, làm cho giờ học trở nên hiệu quả.  

Bài mang âm hưởng dân ca 



68 

 

Ví dụ 21: Inh lả ơi [30; tr.37] 

 

Đối với bài mang chất liệu dân ca của vùng nào, giáo viên có thể 

cho học sinh chọn âm sắc mô phỏng theo những loại nhạc cụ phổ biến ở 

vùng đó. Ví dụ: khi tập các bài hát về Miền núi phía bắc như bài Inh lả ơi ở 

trên, có thể sử dụng voice (âm sắc) để mô phỏng tiếng đàn sáo, tiếng khèn; 

Các bài hát về Tây Nguyên ta có thể chọn tiếng Sunbell, Xylophon, 

Vibraphone nhằm tạo cho giai điệu phong phú và hiệu quả hơn.  

Với sự hướng dẫn trên, học sinh sẽ dần dần hiểu được thể loại cũng 

như tính chất của từng bài. Từ đó, các em hình thành được kỹ năng trong 

cách chọn tiếng. 
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Cách chọn style: Việc tiến hành chọn Style (tiết tấu) được thực hiện 

ngay sau khi xác định được tốc độ và thể loại của bài. Cây đàn phím điện 

tử được cài đặt hệ thống nhạc đệm vô cùng phong phú nên khi chơi bất cứ 

tác phẩm nào người chơi sẽ có nhiều thuận lợi trong việc chọn tiết tấu sao 

cho phù hợp với tính chất, nhịp độ của bài. 

Trước đây giáo viên thường ghi sẵn hoặc chọn thay người học tiết 

tấu dẫn đến các em sẽ bị thụ động trong cách lựa chọn tiết tấu, chọn không 

đúng hoặc vô tình làm hạn chế khả năng sáng tạo của các em. Do đó, giáo 

viên cần hướng dẫn học sinh, gợi ý học sinh để có thể chọn lựa và tìm được 

tiết điệu, tiết tấu phù hợp với bài, chúng ta có thể dựa vào những đặc điểm 

như: thể loại, loại nhịp, tốc độ… 

Những bài hát thông thường được các tác giả sáng tác bằng những 

loại nhịp đơn giản như: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8. Mỗi loại nhịp đều có thể ứng 

dụng nhiều loại tiết tấu khác nhau. 

Để hướng dẫn học sinh biết cách lấy tiết tấu cho phù hợp, giáo viên 

nên phân tích một số đặc điểm trong tác phẩm như giai điệu, tiết tấu để học 

sinh hiểu, nắm bắt và cảm nhân được tính chất của bài. Từ đó, các em sẽ 

chọn được tiết tấu phù hợp để sử dụng vào đệm hay trình diễn một tác 

phẩm. Đối với ca khúc trên, học sinh có thể lấy tiết tấu Slowrock, Ballad 

hay Pop. 

Ngoài ra, đối với một bài dân ca được viết ở nhịp 2/4 hay các loại 

nhịp khác, học sinh nên lấy một loại tiết tấu tương tự với tính chất bài đó 

bởi trong phần đệm tự động của Đàn phím điện tử không có dạng tiết tấu 

cho dân ca. Vì thế, các em có thể sử dụng tiết tấu Bossa nova hay 

Chachacha để thay thế. 
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Ví dụ 22: Múa với bạn tây nguyên [30; tr.77] 

 

Từ các ví dụ trên ta thấy, cùng một loại nhịp, giáo viên có thể 

hướng dẫn học sinh chọn các dạng tiết tấu khác nhau nhưng phải phù hợp 

với tính chất của bài. 

Bên cạnh đó, khi thực hiện ghép tiết tấu cùng giai điệu tay phải, 

giáo viên sẽ cho học sinh dồn trống (fill) ở cuối mỗi đoạn nhằm phân biệt 

giữa các phần, đồng thời làm cho tác phẩm hay hơn, thu hút sự chú ý của 

người chơi cũng như người nghe. 

Ngoài ra, học sinh có thể lựa chọn tiết tấu theo số chỉ nhịp như sau: 

Loại nhịp 3 phách (3/4, 3/8) dùng tiết tấu: waltz, boston… 

Loại nhịp 4 phách (4/4) dùng tiết tấu: march, cha cha cha, rumba… 
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Loại nhịp 6 phách (6/8) dùng tiết tấu: slow rock, ober walzer… 

Trên đây chỉ là một khung mẫu chúng tôi đưa ra dựa trên thực tế, 

cũng như dựa trên những nét tiêu biểu đặc trưng của mỗi loại nhịp. Việc 

chọn tiết tấu cho một bài đệm, một bài hát sao cho đúng, phong phú và hay 

đòi hỏi phải dựa vào sự khám phá, tìm tòi những cái mới sao cho phù hợp 

với tính chất của bài và ý đồ, ý tưởng của người học. 

 Cách lập bảng memory: Mục đích của việc lập bảng memory là 

giúp người đang chơi đàn, có thể chuyển đổi tiết tấu, tốc độ, âm sắc một 

cách thuận tiện, nhanh gọn bằng cách bấm vào bộ nhớ 1 nút (one touch) mà 

không cần phải bấm điều chỉnh nhiều nút khác nhau. Thông thường những 

dòng đàn thấp của Yamaha và Casio đều có thể ghi được 4 vị trí trên 1 

bank tiếng; nghĩa là người chơi có thể biểu diễn tác phẩm như một dàn 

nhạc chuyên nghiệp.  

Cách ghi nhớ thông thường: Sau khi đã chọn xong tiết tấu, tốc độ, 

âm sắc, giáo viên hướng dẫn học sinh bấm và giữ nút Memory, tiếp theo 

bấm vào vị trí số 1 trên bank tiếng, làm tương tự với các vị trí khác (2,3,4). 

Ngoài ra, các em nên bật chức năng Freeze (khoá cứng bank tiếng) nếu 

trong bài chỉ dùng 1 điệu, 1 tốc độ, 1 giọng. Khi gặp một bài phức tạp có 

các đoạn sử dụng nhiều loại tiết tấu, giọng, tốc độ, âm sắc khác nhau thì 

học sinh nên bỏ chức năng Freeze.  

Do vậy, việc lập bảng memory trước khi chơi một tác phẩm là rất 

quan trọng. Đó là một tính năng rất hữu dụng giúp người chơi đàn rút gọn 

được nhiều thao tác điều khiển. 

2.3.3.2. Biện pháp bổ trợ luyện tập kỹ thuật vỡ bài mới 

Đây là một trong những biện pháp rất quan trọng giúp học sinh khi 

thực hiện vỡ bài mới có được sự chính xác về tiết tấu cũng như giai điệu. 

Khi bắt đầu đánh một tác phẩm âm nhạc, học sinh thường chơi 

không đúng giai điệu, hay đánh nhanh hoặc gõ tiết tấu còn sai nhiều. Chính 
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vì thế, để giúp các em sửa sai những nhược điểm này, giáo viên nên cho 

học sinh đập tiết tấu trước khi vào bài mới. 

Đối với các em bắt đầu học đàn, giáo viên sẽ cho những âm hình 

tiết tấu đơn giản để thực hành như: 

 

 

 

Sau khi các thao tác trên được thực hành, giáo viên hướng dẫn cho 

các em áp dụng vào giai điệu bài hát cụ thể. 

Ví dụ 23: [30;tr.54]   

ĐỘI KÈN TÍ HON 
                                                                                 Phan Huỳnh Điểu 

 

 

Với bài này, học sinh sẽ thực hiện đọc tiết tấu: 

 

 

Tiếp theo, các em sẽ được giáo viên cho đọc nốt nhạc, ghép cùng 

tiết tấu và lời. 
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Bên cạnh đó, với những học sinh có trình độ cao hơn, giáo viên có 

thể cho các em đọc những dạng tiết tấu phức tạp để áp dụng vào những tác 

phẩm có kỹ thuật khó. 

 

 

Có thể nói, tùy vào từng đối tượng học sinh, giáo viên sẽ cho các 

dạng tiết tấu phù hợp để các em thực hành. Đây là những bước hết sức 

quan trọng trong quá trình vỡ bài mới đối với tất cả những người học âm 

nhạc nói chung và với học sinh tại Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội nói 

riêng. Khi biện pháp này được thực hiện một cách cụ thể và rõ ràng thì các 

em sẽ khắc phục được những chỗ sai và hoàn thành được tác phẩm tốt hơn. 

2.3.3.3. Đổi mới các hình thức dạy học 

* Hình thức dạy học theo nhóm kết hợp với kiểm tra đánh giá.  

Trong quá trình dạy học các môn thực hành, đặc biệt là môn Đàn 

phím điện tử, qua khảo sát chúng tôi thấy. Khi dạy thực hành phân môn 

Đàn, đa phần khi dạy GV đưa ra tác phẩm, chọn Voice, chọn Style sẵn và 

đánh đàn mẫu một vài lần, sau đó chỉ cho học sinh cả lớp luyện tập toàn 

bài. Cách làm này được coi như cách dạy chuyền tay, HS làm theo hướng 

dẫn của GV một cách học vẹt không tác động được tính tích cực, khả năng 

khám phá cũng như hứng thú của HS. 

Ở đây khi dạy thực hành Đàn phím điện tử, chúng tôi chia lớp có số 

lượng đông thành các nhóm nhỏ; mỗi nhóm khoảng 4-5 học sinh. Chia tác 

phẩm thành các câu, đoạn giao cho mỗi nhóm. Chúng tôi đưa ra các bước 

làm như sau: 

Bước 1: Cho học sinh phâm tích tác phẩm đã có. 
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Bước 2: Cho học sinh nhận định cách chọn Voice và Style theo thể 

loại bài, thể loại nhịp có trong tác phẩm học. Sau đó đọc xướng âm và vỗ 

tiết tấu theo giai điệu của bài. 

Bước 3: Chia bài thành từng đoạn và giao cho từng nhóm. 

Bước 4: Hướng dẫn HS từng nhóm luyện tập trong khoảng thời 

gian cho phép. Trong đó hướng dẫn HS đàn giai điệu và ghép hợp âm tay 

trái và phần đệm tự động. 

Bước 5: Sau khi các nhóm đã luyện tập phần riêng của mình. GV 

cho học sinh các nhóm lần lượt đàn từ câu, đoạn đầu của bài cho đến hết 

bài kết hợp cho HS tự nhận xét, chỉ ra chỗ chưa làm được của nhóm mình 

và nhóm khác. 

Bước 6: Thay đổi các nhóm đàn các câu: VD: Nhóm 1 đàn câu 1, 

nhóm 2 đàn câu 2 bây giờ sẽ đổi lại Nhóm 2 đàn câu 1, nhóm 1 đàn câu 2. 

Bước 7: Cho HS từng nhóm ghép đàn cả bài độc lập. 

Hình thức dạy theo nhóm cũng có rất nhiều cách làm, ngoài cách 

làm trên chúng tôi làm theo cách thứ 2 đó là cho HS nhóm 1 đàn cả bài; 

nhóm 2 đọc nhạc kết hợp với vỗ tay theo nhịp sau đó đổi lại vị trí với cách 

làm như trên. Với các cách đã đưa ra chúng tôi muốn hướng tới sự tập 

trung, không nhàm chán tạo sự hứng khởi, tạo cách nghe, cách thể hiện một 

cách tích cực nhất hướng tới hiệu quả trong tiết dạy hay trong tổ chức dạy 

học cho phân môn Đàn phím điện tử tại trường. 

Những lỗi mà người học thường gặp phải khi mới tiếp xúc và học 

tập môn đàn phím điện tử là: thực hiện sai yêu cầu của bài tập, sai ngón 

bấm, không chú ý dấu hóa, không chú ý nhịp, vội vàng… trong khi tập bài, 

vì học sinh thường muốn tập nhanh. Bởi thế, giáo viên phải quan sát, kiểm 

tra, đồng thời có sự hướng dẫn về phương pháp tập đàn cho học sinh ngay 

từ những buổi đầu khi giao bài tập để các em biết cách tập cũng như biết tự 

sửa bài. Không chỉ kiểm tra bài về nhà của học sinh mà giáo viên phải 
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thường xuyên nghe, quan sát bài tập ở trên lớp xem các em đánh ra sao, 

đập tiết tấu, đọc nốt có đúng không… Như ở chương 1 đã nêu, giáo viên 

thường không kiểm tra các bài học sinh đã thuộc. Vì vậy, khi dạy học, giáo 

viên cần đổi mới biện pháp đó là: Luôn luôn kiểm tra một số bài cũ mà các 

em đã hoàn thành trong quá trình học, đến khi học sinh có khối lượng bài 

nhất định thì có thể bỏ bớt. Vì đối với một tác phẩm âm nhạc càng tập 

nhiều thì các em mới có được kỹ thuật tốt và cảm nhận được tính chất cũng 

như thể hiện đúng sắc thái.  

Ngoài ra, trong khoảng thời gian học trên lớp, giáo viên cũng có thể 

cho học sinh kiểm tra bài lẫn nhau để tạo không khí sôi động trong lớp và 

làm cho các em hứng thú khi học. Như vậy, quan sát sư phạm và kiểm tra 

năng lực của người học là quá trình lâu dài, hỏi phải có sự bám sát thường 

xuyên của giáo viên trong suốt quá trình dạy học. 

Để đánh giá kết quả học tập của học sinh thì giáo viên cần dựa vào 

các tiêu chí như: ý thức, thái độ học tập, khả năng hoàn thành bài tập, tố 

chất năng khiếu… Tuy nhiên, với môn âm nhạc thì sự đánh giá thường 

mang tính chất tương đối. Vì khi biểu diễn kiểm tra, học sinh thường tỏ ra 

lúng túng, mất bình tĩnh, tâm trạng không thoải mái… dẫn đến chất lượng 

kiểm tra không được tốt. Chính vì vậy, quan sát trong quá trình dạy học sẽ 

giúp giáo viên đánh giá kết quả học tập của các em một cách chính xác 

hơn, chủ quan hơn. 

* Tổ chức biểu diễn cho học sinh tại lớp. 

Cũng như việc đổi mới trong phân môn Thực hành ca hát. Về nội 

dung chương trình biểu diễn, tại Trường Trung cấp Tổng Hợp Hà Nội 

nhiều hoạt động luôn được tổ chức hàng năm. Song các hoạt động về âm 

nhạc đặc biệt là đàn phím điện tử chưa được tổ chức thường xuyên mà chủ 

yếu lồng ghép vào các chương trình nghệ thuật tổng hợp (ca hát, múa, 

erobic...). Chính vì không có hoạt động độc lập cho môn đàn phím điện tử 
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nên nhiều học sinh ít có cơ hội được biểu diễn. Trước thực tế trên, chúng 

tôi đề xuất một vài hình thức tổ chức hoạt động biểu diễn nhằm giúp cho 

HS có nhiều cơ hội “cọ sát” với thực tế để nâng cao kỹ năng biểu diễn 

trước đám đông. 

Tổ chức các nhóm hòa tấu: Thông thường chỉ vào những dịp biểu 

diễn quy mô lớn và đòi hỏi đầu tư cao thì giáo viên mới dàn dựng tập luyện 

cho những em học sinh khá, giỏi hòa tấu với nhau. Hòa tấu với mục đích 

không chỉ để phục cho các chương trình mà còn giúp các em được học hỏi 

kinh nghiệm lẫn nhau. 

Đặc điểm của hoạt động hoà tấu là mỗi người sẽ chơi riêng biệt 

phần bè của mình nhưng lại là phục vụ cho cái chung, thống nhất mà ở đây 

là tác phẩm. Một tác phẩm hòa tấu là sự kết hợp nhịp nhàng, chính xác và 

thống nhất của những người chơi, của các bè và các nhạc cụ khác nhau tạo 

nên sự hòa quyện sống động của âm sắc, âm thanh. Tham gia hoạt động 

hòa tấu giúp HS có tính tự lập cao vì muốn được vào nhóm hòa tấu, từng cá 

nhân phải tập tốt phần bè của mình, tư duy cao độ, hòa thanh, tiết tấu, sự ổn 

định, nhịp nhàng, sắc thái tình cảm của tác phẩm. Mỗi thành viên phải chú 

ý lắng nghe, theo dõi phần bài của các thành viên khác để phối hợp với 

phần bài của mình, một thành viên nào sai hay phối hợp không nhịp nhàng 

sẽ làm gián đoạn, hỏng tác phẩm. Chính vì vậy tham gia hoạt động hoà tấu 

sẽ rèn luyện cho mỗi cá nhân người học tính cách tự chủ độc lập trong chơi 

đàn, tạo cho các em tính gắn bó đoàn kết tập thể, cùng giúp đỡ nhau để việc 

học đàn phím điện tử ngày một tiến bộ.  

Tổ chức hòa tấu như một hoạt động thường xuyên trong chương 

trình học dành cho tất cả các học sinh. Từ đó sẽ giúp các em rèn luyện 

được những phẩm chất trên và còn mang lại cho lớp không khí học sôi nổi, 

sáng tạo, làm cho người học say mê với môn học hơn. 
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*  Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. 

Vì việc học tập của các em tại trường chỉ được coi là phân môn nhỏ 

nên thời gian dành cho việc học ở đây bị hạn chế. Tình trạng học sinh chỉ 

tập đàn ở trên lớp sau đó về nhà rất ít tập diễn ra khá thường xuyên. Trong 

đó có một số học sinh khi lên lớp không thuộc bài nên giáo viên phải 

hướng dẫn tập lại từ đầu, những em này rất lâu mới hình thành được kỹ 

năng vỡ một bài đàn, nhiều khi cả một học kỳ chỉ thuộc được một hoặc hai 

bài đơn giản. Trong chương trình học tại trường không có quy định rõ về 

phần bài tập ở nhà. Vì vậy, việc giáo viên hướng dẫn học sinh tự tập ở nhà 

sao cho hiệu quả, hợp lý, vừa sức, không ảnh hưởng tới thời gian học tập 

chính khóa của các em là rất quan trọng. 

Đối với một bài có kỹ thuật khó các em cần chia nhỏ ra để tập thật 

chắc từng câu, từng phần, tránh tình trạng tập miên man cả bài từ đầu tới 

cuối. Người dạy nên cho các em tập tay riêng từng đoạn cho đúng nhịp 

phách, số ngón tay rồi mới ghép hai tay. Trong đó phải xác định kế hoạch 

tập luyện cho cả tuần, mỗi lần tập đàn là phải có tiến bộ dù ít hay nhiều. 

Đồng thời tự nghiêm khắc với bản thân không bỏ qua dù là những lỗi nhỏ 

nhất phát sinh khi tập. 

Theo chúng tôi, sau mỗi tiết học, giảng viên cần giao bài cho học 

sinh tuỳ theo khả năng và điều kiện học của từng người để các em có thể tự 

tập mà không gây chán nản, mất hứng thú học đàn. Trước khi lên lớp các 

em phải chuẩn bị trước các hợp âm tay trái, học thuộc vòng hòa thanh để 

tiết học trên lớp hiệu quả hơn. Rèn luyện kỹ năng tự tập ở nhà học sinh sẽ 

chủ động về thời gian và những đoạn khó chưa thực hành ngay được trên 

lớp sẽ được giải quyết triệt để. 

Đặc biệt giáo viên nên khuyến khích, động viên để học trò yêu thích 

môn học. Vì như vậy học sinh sẽ tự sắp xếp được thời gian tập đàn cho dù 

có rất nhiều những công viêc khác chiếm gần hết thời gian ở nhà của các 
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em. Làm được điều này, giáo viên cần khéo léo về mặt tâm lý, tạo sự tranh 

đua giữa các học trò, khen ngợi kịp thời đối với những học sinh có sự tiến 

bộ khi tập bài. 

2.4. Thực nghiệm sư phạm 

2.4.1. Mục đích thực nghiệm 

Trên cơ sở các biện pháp đã trình bày ở trên, chúng tôi đã tiến hành 

thực nghiệm với một số lớp Trung cấp Mầm non ở Trường Trung cấp Tổng 

hợp Hà Nội với mục đích: Xem xét tính khả thi và hiệu quả của các biện 

pháp đổi mới trong dạy học các phân môn âm nhạc cũng như môn âm nhạc 

tổng hợp nói chung. 

2.4.2. Đối tượng thực nghiệm  

Học sinh của trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội học được 6 - 8 

tháng năm thứ nhất. 

Chúng tôi đã dạy một giờ mẫu bằng cách tiến hành chia lớp học 

gồm 10 học sinh thành 2 nhóm: Nhóm Thực nghiệm và nhóm Đối chứng. 

Nhóm thực nghiệm (5 học sinh) được học theo phương pháp mới, nhóm 

đối chứng (5 học sinh) học theo phương pháp cũ.  

Cơ sở để phân chia các nhóm dựa trên kết quả kiểm tra ở một số giờ 

học, chúng tôi đã phân chia trình độ các em sao cho giữa các nhóm có sự 

tương đồng nhau về mặt khả năng nhận thức âm nhạc, khả năng chơi đàn, 

khả năng hát. 

2.4.3. Thời gian thực nghiệm 

Ngày mùng 7/3/2018 và 20/4/2018 tại lớp B1/17 và lớp A1/17 

Trường TC Tổng hợp Hà  Nội – 141 Chiến Thắng – Hà Nội. 

Nhóm thực nghiệm học trong 60 phút, nhóm đối chứng học trong 

60 phút. 

Giáo viên tiến hành thực nghiệm: Vũ Văn Đoán. 
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2.4.4. Nội dung thực nghiệm  

Dạy đàn bài Cháu yêu bà cho cả 2 nhóm Thực nghiệm và nhóm Đối 

chứng trong đó có trường độ mới là nốt đen chấm dôi. 

Dạy hát bài Niềm vui gia đình (Hoàng Vân). Cho cả 2 nhóm trong 

đó có tiết tấu đảo phách, xuống âm vực trầm.  

Với nhóm thực nghiệm, chúng tôi sử dụng phương pháp mới là 

trước khi đàn cho tập hát theo giai điệu, vỗ tiết tấu, chạy gam, Hanon... Với 

dạy hát chúng tôi luyện thanh trước, phân tích bài hát và đặc biệt chú ý tới 

đảo phách và lấy hơi. Chúng tôi có soạn giáo án cho nhóm thực nghiệm 

[PL 2;tr.102]. 

Nhóm đối chứng: không dạy theo giáo án trên, không sử dụng các 

phương pháp luyện bài Hanon, đọc nốt như xướng âm, vỗ tiết tấu; luyện 

thanh sau đó hát mẫu và cho học sinh hát theo kèm phần đệm.  

2.4.5. Kết quả thực nghiệm 

Sau khi giảng dạy, chúng tôi tiến hành kiểm tra 2 nhóm thực 

nghiệm và đối chứng thì thấy:  

Học sinh ở nhóm thực nghiệm tập đúng giai điệu tay phải trong đó 

có đa số em tập được trôi chảy, khi chỉ vào nét nhạc có chấm dôi một số em 

tự thực hiện được, một số do năng khiếu yếu nên tập còn chưa trôi chảy 

song hiểu bản chất của cách thực hiện trường độ đen chấm dôi. 

Học sinh ở nhóm đối chứng chỉ có 5 em có năng khiếu tự thực hiện 

được tay phải ở trường độ có nốt đen, với móc đơn và đen chấm dôi giáo 

viên phải đọc hộ giai điệu trước khi đàn. Các em còn lại không thể tự vỡ 

bài. Cả nhóm các em khi yêu cầu tập ba nốt với trường độ có đen chấm dôi 

thì không tự thực hiện được. 

Nhóm hát: 5 em ở nhóm đối chứng có 1 em làm được tiết tấu đảo 

phách, hiểu nhưng chưa thể hiện được nhịp độ chuẩn của bài, các em còn 

lại không thực hiện được, không thể hiện được tính chất và sắc thái của bài. 
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Nhóm thực nghiệm thể hiện được yêu cầu đặt ra về cả nhịp phách 

và sắc thái của bài. Trong đó, 4 em đã tự thể hiện được, thuộc bài và biết 

kết hợp với nhau biểu diễn trọn vẹn bài hát, 1 em còn lại hiểu và vận dụng 

được tiết tấu đảo phách nhưng xuống âm vực trầm chưa rõ nét nhưng khi 

kết hợp với nhóm 5 người thì làm được và phối hợp tốt với cả nhóm để 

biểu diễn bài hát một cách trọn vẹn và đem lại hứng thú cho người xem. 

Như vậy, qua kết quả thực nghiệm ta thấy nếu giáo viên sử dụng 

những biện pháp mới trong khi dạy học đàn phím điện tử thì sẽ có kết quả 

cao hơn. 

Tiểu kết chương 2 

Nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc tại trường Trung cấp 

Tổng hợp Hà Nội qua những biện pháp cụ thể như sau: 

Về đổi mới chương trình, tài liệu dạy - học: Chương trình tài liệu 

học tập cần biên soạn lại một cách có hệ thống hoàn chỉnh chia theo từng 

tập. Những giáo trình, tài liệu cần thiết phải có một hội đồng chuyên môn 

thẩm định đánh giá một cách khoa học và phù hợp với thực tiễn đào tạo.  

Về hình thức tổ chức dạy - học: Với đặc thù của môn học đòi hỏi 

thực hành nhiều nên phương pháp giảng dạy thực hành vẫn chiếm thời 

lượng đa số. Tuy nhiên, trước mỗi nội dung thực hành nên có giờ học lý 

thuyết để cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết. Đối với các giờ thực 

hành, giáo viên nên tổ chức hình thức dạy học theo nhóm, dạy học cá nhân 

một thầy một trò để có chất lượng dạy tốt hơn. Trong quá trình dạy cho 

từng cá nhân, những học sinh khác trong lớp có thể ngồi nghe để học hỏi, 

rút kinh nghiệm. 

Các biện pháp dạy - học: Kiểm tra đánh giá, kết hợp các biện pháp 

khác khi dạy, tự học ở nhà, bổ trợ luyện tập kỹ thuật vỡ bài mới, học ngoài 

giờ lên lớp thông qua các chương trình biểu diễn, báo cáo kết quả học tập 

cũng là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực tạo điều kiện cho học sinh có 
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thêm thời gian, cơ hội được học tập rèn luyện những kiến thức và kỹ năng 

đã được học tập tại lớp.  

Các biện pháp rèn luyện kỹ năng: Các kỹ năng cơ bản như cách 

luyện ngón mới, chạy gam, cách chọn voice, lập bảng memory; luyện 

thanh, luyện lấy hơi, luyện mở vần hay hát chính xác; áp dụng lý thuyết 

vào làm bài tập hay thực hành… đều cần thiết trong việc nâng cao chất 

lượng của việc dạy học môn âm nhạc. Những biện pháp rèn luyện kỹ năng 

này cần phải được thực hiện một cách có hệ thống, kết hợp với nhau nhuần 

nhuyễn và tùy vào từng thời điểm, từng học sinh với khả năng học tập khác 

nhau.  

Với những đề xuất trên nhằm thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng  

dạy học môn âm nhạc. Kết quả thực nghiệm những giờ dạy mẫu đã chứng 

minh cho những luận điểm mà luận văn đưa ra. 
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KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đề tài Dạy học âm nhạc cho hệ Trung cấp Sư phạm 

Mầm non tại Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội, chúng tôi đề cập tới 

nhiều vấn đề liên qua đến hoạt đông dạy và học. Trong đó vấn đề trọng tâm 

là: Làm rõ những vấn đề còn tồn tại, bổ xung biên soạn tài liệu thực hành, 

xây dựng giáo trình, đổi mới phương pháp dạy và học một cách thiết thực, 

hiệu quả, khoa học phù hợp với mục tiêu và yêu cầu đào tạo.  

Là cái nôi ươm mầm những giáo viên mầm non, mặc dù là môi 

trường ngoài công lập nhưng trong những năm qua, nhà trường luôn phấn 

đấu vươn lên, phát huy truyền thống đào tạo làm nên “thương hiệu” của 

mình. Tại Khoa SPMN của Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội trong đó 

có đào tạo môn Âm nhạc đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp 

đào tạo bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật của các trường mầm non tại 

các địa phương. Trong những năm qua, bộ môn Âm nhạc nói chung và  

phân môn Đàn phím điện tử, phân môn Hát nói riêng đã có những bước 

tiến và thành công nhất định trong việc giảng dạy và học tập của giáo viên 

và học sinh. Điều đó khẳng định phần nào sự nỗ lực và cố gắng vươn lên 

của tập thể lãnh đạo Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội và giáo viên 

giảng dạy bộ môn này. 

Đối với môn Âm nhạc trong thời gian qua dù đã có những cố gắng 

tìm tòi đổi mới trong phương pháp dạy học nhưng không tránh khỏi những 

hạn chế nhất định do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.  

Nguyên nhân khách quan đem lại đó là hạn chế về thời gian học của 

học sinh coi đây là môn học phụ đối với các em. Do đó có nhiều tình trạng 

học sinh thụ động trong quá trình học tập, coi việc học tập tại trường chỉ 

như hoạt động phụ, ngoại khóa. Vì thế không tạo lập được ý thức, nề nếp 

học tập một cách nghiêm túc… Đối với giáo viên, thời gian dạy học tại 

trường cũng là một vấn đề. Với một cơ cấu đội ngũ giáo viên với số lượng 
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hạn chế - thời gian cộng tác chủ yếu chỉ giới hạn ở những giờ dạy. Họ hầu 

như không có sự liên hệ chặt chẽ với cơ sở đào tạo, điều này dẫn tới tình 

trạng thiếu gắn bó, trách nhiệm với những hoạt động chung.  

Về việc sử dụng giáo trình tài liệu cũng là một yếu tố quan trọng 

ảnh hưởng tới chất lượng dạy học ở Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội. 

Mặc dù có giáo trình chính thức song thực tế đa phần giáo viên đều dạy 

theo kinh nghiệm của bản thân, ít sử dụng đến giáo trình chung của trường.  

Sự đa dạng về phương pháp dạy học là do các giáo viên đều tham 

gia giảng dạy và được đào tạo tại nhiều cơ sở giáo dục khác nhau dẫn tới 

tình trạng thiếu đồng đều về mặt trình độ của học sinh.  

Xuất phát thực tiễn hoạt động giảng dạy môn Âm nhạc, Luận văn 

này đã đưa ra một số giải pháp cụ thể trong việc nâng cao năng lực dạy học 

môn Âm nhạc cho thầy và trò tại Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội. Từ 

những giải pháp mang tầm quản lý như xây dựng chương trình, giáo trình 

tài liệu giảng dạy, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, tham gia các hoạt 

động văn hóa của xã hội, cơ sở vật chất…đến những giải pháp có thể thực 

hiện được ở mức độ vi mô như phương pháp dạy học cá nhân, phương 

pháp dạy học theo nhóm...    

Tiến hành đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học không thể là 

việc làm đơn lẻ của mỗi cá nhân giáo viên và người học mà còn cần thiết cả 

sự góp sức của cả tập thể, những chính sách của cấp quản lý. Để làm thực 

hiện được điều này tôi xin có những đề xuất cụ thể như sau:  

Về phía Cơ sở đào tạo, nhà trường cần xây dựng lại cách thức quản 

lý, chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy một cách quy củ; thường 

xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên cũng như tình 

hình thực hiện việc dạy học ở các lớp. Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội 

nên tổ chức những buổi giao lưu, trao đổi, hội thảo chuyên đề về các vấn đề 
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liên quan đến đào tạo, giảng dạy… nhằm tạo nên sức hút, sự gắn bó của 

giáo viên với cơ sở đào tạo hơn nữa. 

Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học cũng 

là một đòi hỏi cần thiết đối với các cấp quản lý của đơn vị đào tạo. Và đây 

là một trong các yếu tố để xây dựng chất lượng giảng dạy. Đặc biệt trong 

thời đại hiện nay khi mà chất lượng cuộc sống đã được nâng cao hơn rất 

nhiều.. Trong tình hình hiện nay, việc nâng cao chất lượng dạy học là một 

điều kiện quan trọng nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh và 

gia đình học sinh. Có như vậy, trường mới thực sự giữ vững được “thương 

hiệu” truyền thống trong đào tạo của Thủ đô nhiều năm qua.   

Đối với giáo viên, cần nâng cao hơn nữa ý thức trong việc dạy học, 

áp dụng những kinh nghiệm giảng dạy ở nhiều cơ sở đào tạo khác nhau. 

Tuy nhiên vẫn phải tuân thủ việc thực hiện giáo trình, giáo án khi lên lớp, 

quan tâm, kiểm tra đánh giá trình độ học đàn của học sinh theo từng buổi 

học. Qua đó, dần điều chỉnh phương pháp dạy học của mình cho phù hợp 

với từng học sinh nhằm phát huy tối đa năng lực học tập của các em, tạo 

điều kiện cho việc nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc này tại 

trường. 

Trong quá trình dạy học, ngoài những nội dung dạy học đã được 

thống nhất, giáo viên cũng có thể kết hợp với những kinh nghiệm của cá 

nhân có được qua thực tiễn trong việc giảng dạy. Giáo viên không nên áp 

dụng duy nhất một phương pháp dạy học mà cần có sự kết hợp nhuần 

nhuyễn giữa nhiều phương pháp, biện pháp với nhau như dạy học lý thuyết 

kết hợp với thực hành, dạy học cá nhân kết hợp với dạy học theo nhóm, tổ 

chức kết hợp các hoạt động dạy học với các hoạt động biểu diễn, vui chơi 

nhằm khuyến khích các em tham gia tích cực hơn nữa. Tất cả những 

phương pháp, biện pháp đó đó nhằm biến mỗi giờ học âm nhạc của các em 

tại trường thực sự có hiệu quả như thu nhận được kiến thức, rèn kỹ năng 
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thực hành biểu diễn, tạo sân chơi sinh hoạt âm nhạc. Trong đó, rèn cho các 

em sự tự tin để tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ của trường, 

lớp và địa phương.  

Về cá nhân học sinh: mỗi cá nhân cần có sự nỗ lực của bản thân và 

phải được sự định hướng chọn môn học phù hợp. Tránh tình trạng học sinh 

thiếu hứng thú với việc học tập, xem nhẹ việc học tại trường, coi đó chỉ 

như hình thức hoạt động phụ, không có ý nghĩa với việc nâng cao trí tuệ. 

Bên cạnh đó, học sinh cũng nên kết hợp chặt chẽ với giáo viên và cơ sở đào 

tạo trong quản lý việc học tập, luyện đàn ngoài giờ học trên lớp.  

Với mong muốn bổ sung thêm những mẳng kiến thức còn thiếu, 

từng bước thay đổi những bài tập thực hành đã không còn phù hợp trong 

giai đoạn mới. Hy vọng những tài liệu được bổ sung sẽ giúp ích cho giáo 

viên có thêm nhiều lựa chọn trong việc luyện tập, nghiên cứu, học tập. 

Đồng thời cũng giúp cho học sinh có thêm những hoạt động tinh thần, thực 

hành hiệu quả hơn. Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn âm 

nhạc trong trường mầm non nói chung.  
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PHỤ LỤC 1 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Bảng các học phần thuộc môn Âm nhạc 

STT Học phần Số tín chỉ 

1 Lý thyết âm nhạc cơ bản 4 

2 Thực hành Ca hát Mầm non 4 

3 Thực hành Đàn phím điện tử 4 

 

 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: LÝ THUYẾT ÂM NHẠC CƠ BẢN 

Tổng tín chỉ: 4 (40; 20) 

2. Bộ môn phục trách: Tổ Âm nhạc – Khoa Mầm non 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mô tả học phần: 

Học phần trang bị cho giáo sinh những kiến thức về Lý thuyết âm nhạc 

cơ bản để giáo sinh có thể vận dụng vào các hoạt động âm nhạc trong 

chương trình giáo dục mầm non, là cơ sở để giáo sinh tiếp tục học các 

học phần sau như: Đàn phím điện tử, Thực hành Ca hát Mầm non, 

Phương pháp giáo dục âm nhạc, Phương pháp Múa. 

5. Mục tiêu của học phần:  

5.1. Kiến thức: 

- Trình bày được những kiến thức về Lý thuyết âm nhạc cơ bản. 

- Giải thích và phân biệt được: Cao độ, Trường độ, Quãng, Hợp âm, Gam 

– Điệu thức – Giọng. 

5.2. Kỹ năng: 

Vận dụng kiến thức Lý thuyết âm nhạc cơ bản vào các hình thức tổ chức 

hoạt động giáo dục âm nhạc Mầm non. 

1.2.5.3. Thái độ: 

- Có tình cảm và thị hiếu nghệ thuật đúng đắn cho giáo sinh. 

- Hình thành nhân cách nghề nghiệp cho giáo sinh mầm non. 
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6. Phân phối chương trình  

STT NỘI DUNG LT TH TỔNG 

1 Chương I: Âm thanh - Cao độ 8 2 10 

2 Chương II: Tiết tấu -Tiết nhịp 6 4 10 

3 Chương III: Quãng 11 5 16 

4 Chương IV: Hợp âm 10 5 15 

5 Chương V: Điệu thức - Giọng 5 4 9 

6 Tổng 40 20 60 

 

Chương I: Âm thanh - Cao độ 

I. Khái niệm sơ lược về nghệ thuật âm nhạc 

1. Đặc điểm nghệ thuật âm nhạc 

2. Các thể loại căn bản của nghệ thuật âm nhạc 

II. Khái niệm về âm thanh - nhạc âm 

1. Khái niệm về âm - âm thanh - nhạc âm 

2. Tính chất, chất lượng âm (Thuộc tính của âm thanh âm nhạc) 

3. Bồi âm 

4. Hệ thống âm, hàng âm, bậc cơ bản 

III. Cao độ - Cách ghi cao độ 

1. Ký hiệu âm, khuông nhạc, dòng phụ, các dấu liên kết khuông nhạc. 

2. Hệ thống quãng 8: Các nhóm quãng 8 trên đàn piano, tên gọi và ký 

hiệu bằng chữ cái La tinh. 

3. Tầm cữ âm vực 

4. Khóa, các loại khóa 

5. Các loại dấu viết tắt trong cách ghi nhạc 

6. Nguyên cung và bán cung 

7. Hệ thống bán âm, bậc âm hóa, dấu hóa. 

Chương II: Tiết tấu - tiết nhịp 

I. Ký hiệu âm nhạc 

1. Trường độ - cách ghi độ dài của âm thanh 

2. Các ký hiệu cơ bản 
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3. Các ký hiệu bổ sung 

4. Các dấu lặng 

II. Tiết tấu cơ bản và tự do 

Giá trị trường độ cơ bản (chia chẵn) 

Giá trị trường độ tự do (ước lệ) 

III. Tiết nhịp 

1. Khái niệm về nhịp - phách 

2. Các loại nhịp 

3. Cách phân nhóm cơ bản các loại nhịp 

4. Phân nhóm trong thanh nhạc 

5. Đảo phách - nghịch phách 

6. Nhịp độ 

7. Thủ pháp chỉ huy 

Chương III: Quãng 

I. Khái niệm quãng 

1. Khái niệm 

2. Phân biệt quãng hòa âm và quãng giai điệu 

II. Đặc điểm - tính chất của quãng 

1. Độ lớn số lượng của quãng (tên quãng) 

2. Quãng đơn, quãng kép 

3. Độ lớn chất lượng (loại quãng) 

4. Các quãng thuận - nghịch 

5. Trùng quãng 

Chương IV: Hợp âm 

I. Khái niệm hợp âm 

1.Đặc điểm chung 

2. Các loại hợp âm và tên gọi 

II. Các loại hợp âm 3 

1. Đặc điểm cấu trúc 
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2. Các thể đảo 

III. Các loại hợp âm 7 

1. Các hợp âm  thường dùng 

2. Các thể đảo 

IV. Trùng Hợp âm 

V. Hợp âm thuận - Nghịch 

Chương V: Điệu thức và giọng 

I. Khái niệm chung về điệu thức 

1. Khái niệm về điệu thức 7 âm phương tây 

2. Phân biệt điệu thức và gam 

II. Giọng 

1. Khái niệm 

2. Cách viết 

III. Điệu thức trưởng (dur) 

1. Khái niệm chung 

2. Điệu trưởng tự nhiên 

3. Điệu trưởng hòa thanh và giai điệu 

IV. Điệu thức thứ (moll) 

1. Khái niệm chung 

2. Điệu thứ tự nhiên- giọng song song 

3. Giọng cùng tên 

4.  Điệu thứ hòa thanh và giai điệu 

V. Cách xác định giọng điệu một tác phẩm âm nhạc 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

1. Tên học phần: THỰC HÀNH CA HÁT MẦM NON 

- Tổng tín chỉ: 4 (15; 45) 

2. Bộ môn phục trách: Tổ Âm nhạc – Khoa Mầm non 

3. Điều kiện tiên quyết: Sau khi học phân môn Nhạc lý cơ bản 

4. Mô tả học phần: 

Học phần trang bị cho giáo sinh những kiến thức về: Một số vấn đề về ca 

hát, các kỹ thuật hát legato, staccato, hát nhanh, hát nhấn; Xử lý sắc thái 

trong ca hát, thực hành các bài hát trong chương trình mầm non. 

5. Mục tiêu của học phần:  

5.1. Kiến thức: 

- Trình bày khái niệm, tư thế và hơi thở trong ca hát, đặc điểm cơ quan 

phát âm, ngôn ngữ trong ca hát. 

- Phân biệt được: Kỹ thuật hát legato, staccato, hát nhanh, hát nhấn.  

5.2. Kỹ năng: 

Vận dụng các kỹ thuật hát và cách xử lý sắc thái tròn ca hát vào thực 

hành các bài hát trong chương trình giáo dục mầm non. 

5.3. Thái độ: 

- Nâng cao khả năng cảm thụ về cái hay, cái đẹp trong ca hát, giáo dục 

đạo đức thông qua ca hát.  

6. Phân phối chương trình 

STT NỘI DUNG LT TH TỔNG 

1 Chương 1: Một số vấn đề về Ca hát 10 5 15 

2 
Chương 2: Thực hành các bài hát trong 

chương trình Mầm non 
5 40 45 

3 Tổng 15 45 60 
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Chương 1: Một số vấn đề về Ca hát 

1. Vài nét về nghệ thuật Ca hát 

1.1. Khái niệm về Ca hát 

1.2. Tư thế và hơi thở trong Ca hát 

1.3. Đặc điểm cơ quan phát âm 

1.4. Đặc điểm ngôn ngữ trong ca hát 

1.5. Bài tập ứng dụng 

2. Các kỹ thuật ca hát 

2.1. Kỹ thuật hát Legato, Staccato 

2.2. Kỹ thuật hát nhanh, hát nhấn 

2.3. Xử lý sắc thái trong ca hát 

2.4. Bài tập ứng dụng 

Chương 2: Thực hành các bài hát trong chương trình giáo dục Mầm 

non 

1. Thực hành các bài hát trong chương trình giáo dục Mầm non 

- Các bài hát mang tính chất Hành khúc 

- Các bài hát mang tính chất Trữ tình 

- Các bài hát mang tính chất vui nhộn 

2. Thực hành các ca khúc Việt nam 

- Thực hành các bài hát Dân ca 

- Thực hành một số bài hát Đồng dao 

- Thực hành các ca khúc Việt Nam 

3. Dựng bài, ghép đàn 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

1. Tên học phần: THỰC HÀNH ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 

- Tổng tín chỉ: 4 (15; 45) 

2. Bộ môn phục trách: Tổ Âm nhạc – Khoa Mầm non 

3. Điều kiện tiên quyết: Sau khi học phân môn Nhạc lý cơ bản 

4. Mô tả học phần: 

Học phần trang bị cho giáo sinh những kiến thức về: Một số vấn đề về 

đàn phím điện tử, chức năng sử dụng đàn phím, cách chọn Style, cách 

chọn Voice, cách lập bảng Memory, các kỹ thuật luyện ngón legato, 

staccato; Xử lý sắc thái tác phẩm, thực hành trên đàn các bài hát trong 

chương trình mầm non. 

5. Mục tiêu của học phần:  

5.1.Kiến thức: 

- Trình bày chức năng sử dụng đàn phím, cách chọn Style, cách chọn 

Voice, cách lập bảng Memory.  

- Phân biệt được: Kỹ thuật luyện ngón legato, staccato. 

- Thể hiện được trên đàn các bài hát trong chương trình giáo dục mầm 

non.  

5.2. Kỹ năng: 

Vận dụng các kỹ thuật luyện ngón và cách sử dụng đàn, cách xử lý sắc 

thái tác phẩm vào thực hành đàn các bài hát tròn chương trình giáo dục 

mầm non. 

5.3. Thái độ: 

- Nâng cao khả năng cảm thụ về cái hay, cái đẹp, giáo dục đạo đức thông 

qua Đàn phím điện tử.  
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6. Phân phối chương trình 

STT NỘI DUNG LT TH TỔNG 

1 Chương 1: Cách sử dụng Đàn phím điện tử 5 5 10 

2 Chương 2: Luyện ngón, chạy Gam  10 10 

3 
Chương 3: Thực hành đàn một số ca khúc 

Mầm non 
 15 15 

4 Chương 4: Đệm đàn một số ca khúc Việt Nam  25 25 

 TỔNG 5 55 60 

 

Chương 1: Cách sử dụng Đàn phím điện tử 

1. Chức năng Đàn phím điện tử 

2. Cách sử dụng Đàn phím điện tử 

2.1. Cách chọn Voice 

2.2. Cách chọn Style 

2.3. Cách lập bảng Memory 

Chương 2: Luyện ngón, chạy Gam 

1. Chạy Gam 

- Chạy các gam trưởng (Dur) 

- Chạy các gam thứ (moll) 

2. Luyện ngón 

- Luyện chạy ngón với các sắc thái Legato, Satccato 

Chương 3: Thực hành đàn một số ca khúc Mầm non 

1. Luyện tập một số tác phẩm độc tấu 

2. Luyện tập, ghép giai điệu với phầm đệm tự động một số ca khúc 

mầm non 

Chương 4: Đệm đàn một số ca khúc Việt Nam 

1. Đệm đàn một số ca khúc trong chương trình giáo dục mầm non 

2. Đệm đàn một số ca khúc Dân ca 

3. Đệm đàn một số ca khúc Việt Nam 
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PHỤ LỤC 2 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Tên bài: Dạy Đàn bài hát Cháu yêu bà - Sáng tác: Xuân Giao. 

Lớp: Đàn phím điện tử A1/17 tại trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội. 

Giáo viên: Vũ Văn Đoán. 

Ngày giảng: 7/3/2018. 

Thời gian: 60 phút. 

I. Mục tiêu 

+ Kiến thức:  

- Nắm được khái niệm và cách thực hiện trường độ đen chấm dôi trong 

bài đàn. 

- Củng cố kỹ thuật chạy gam và kỹ thuật các ngón đã học. 

+ Kỹ năng:  

- Thực hiện được trường độ có đen chấm dôi trong nhịp 2/4. 

- Bấm hợp âm gam F-dur, kỹ năng sử dụng đàn. 

- Vận dụng các kỹ thuật đã học để thực hiện được tay phải giai điệu bài 

Cháu yêu bà. 

- Chạy được gam C-dur với 2 tay cùng chiều trong 1 quãng 8 

+ Thái độ:  

Học sinh chủ động, tự giác, hoạt động tích cực và yêu thích giờ học. 

II. Chuẩn bị  

 - Giáo viên: Giáo án, tài liệu. 

 - Học sinh: Đàn, sách học nhạc. 
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III. Tiến trình dạy học 

Thời 

gian 
Nội dung Học sinh thực hiện 

15 

phút 

- Kiểm tra bài cũ. 

Nhận xét đánh giá khen ngợi học sinh 

nào chơi tốt, nhắc học sinh sửa chữa 

các thiếu sót vẫn còn mắc, lưu ý học 

sinh thể hiện đúng tình cảm sắc thái của 

bài. 

 

- Học sinh chạy gam 2 

tay ngược chiều, bài 

Hanon; đàn bài học đã 

thuộc ở các tuần 

trước. 

 

 

 

 

30 

phút 

* Hướng dẫn chạy gam C-dur 2 tay 

cùng chiều trong 1 quãng 8. 

*Học tay phải bài “Cháu yêu bà”: 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhìn 

nhịp, hóa biểu có trong bài và nhận biết 

trường độ mới là đen chấm dôi. 

- Hướng dẫn cách đọc nốt có đen chấm 

dô trong nhịp 2/4 ở  bài cháu yêu bà. 

- Thực hành trên đàn riêng chỗ có đen 

chấm dôi trước khi đàn cả bài. 

- Giáo viên hướng dẫn cho học sinh tập 

đọc (hát) giai điệu bằng nốt nhạc như 

xướng âm và vỗ tiết tấu một câu đầu 

trong bài (giống như cách làm ở các giờ 

học trước).  

- Thực hiện trên đàn câu đã hát. 

- Câu thứ hai hướng dẫn học sinh tự 

thực hiện trên đàn mà không hát để học 

sinh dần biết cách tự vỡ bài. 

- 02 học sinh thực 

hiện, 03 em khác đeo 

tai nghe tự tập. 

- Học sinh lắng nghe 

và thực hành. 

- Học sinh lắng nghe 

và thực hành. 

- Học sinh lắng nghe 

và thực hành. 

- Học sinh lắng nghe 

và thực hành. 

 

 

 

- Học sinh lắng nghe 

và thực hành theo sự 

hướng dẫn của giáo 

viên. 

 

10 

phút 

- Cho học sinh ghép các câu nhạc với 

thành cả bài và kiểm tra từng em một. 

- Hướng dẫn học sinh bấm hợp tay trái 

để về nhà ghép. 

- Từng học sinh đàn 

cả bài. 

 

 

5phút 
Giáo viên nhắc nhở, củng cố bài mới 

học và giao bài tập về nhà cho học sinh. 

Học sinh lắng nghe. 
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GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Chủ đề: Gia đình 

NDTT: Dạy bài hát: “Niềm vui gia đình” - Hoàng Vân. 

Lớp: B1/17 tại trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội. 

Giáo viên: Vũ Văn Đoán. 

Ngày giảng: 20/4/2018. 

Thời gian: 60 phút. 

I. Mục tiêu 

+ Kiến thức:  

- Hát đúng giai điệu, cao độ, tiết tấu bài Niềm vui gia đình. 

- Củng cố kỹ thuật legato; luyện thanh âm mẫu và hát đúng tiết tấu đảo 

phách. 

+ Kỹ năng:  

- Thể hiện được sắc thái tình cảm, vui tươi, hồn nhiên. 

- Biết cách lấy hơi, ngân, ngắt theo đúng lời và giai điệu bài hát. 

- Vận dụng các kỹ thuật luyện thanh đã học để thực hiện chính xác phát 

âm, nhả chữ, nhả vần. 

+ Thái độ:  

Học sinh chủ động, tự giác, hoạt động tích cực và yêu thích giờ học. 

II. Chuẩn bị  

- Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, Đàn Organ, tài liệu, đạo cụ trực quan. 

- Học sinh:  Sách học nhạc. 

III. Tiến trình dạy học 

Thời 

gian 
Nội dung Học sinh thực hiện 

 

 

 

1. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài hát. 

Nhận xét đánh giá học sinh nào hát tốt, 

nhắc học sinh sửa chữa các thiếu sót vẫn 

 

- Học sinh hát, thể 

hiện sau đó ổn định 
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 còn mắc, lưu ý học sinh thể hiện đúng 

tình cảm sắc thái của bài. 

để vào bài học mới. 

 

 

 

 

 

15 

phút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hát mẫu và đặt câu hỏi về bài học. 

- Giáo viên kể câu chuyện về gia đình “ 

cháu ngoan của bà” kết hợp cho HS xem 

các bức tranh minh họa về cháu và bà 

dẫn dắt, giới thiệu bài hát. 

Hát mẫu bài “Niềm vui gia đình”: 

- GV vừa hát, vừa đàn thể hiện bài hát 1- 

2 lần. Hướng dẫn học sinh nghe và quan 

sát bản nhạc trên máy chiếu đồng thời 

nhận định các kí hiệu âm nhạc có trong 

bài, hóa biểu và nhận biết tiết tấu đảo 

phách. 

 Đặt câu hỏi về tác giả, tác phẩm. 

- Cho HS phân tích bài hát, phân câu, 

phân đoạn và dấu hiệu nhận biết các câu 

ở hình thức 1 đoạn đơn. 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên hướng dẫn cho học sinh tập 

đọc (hát) giai điệu bằng nốt nhạc như 

xướng âm và vỗ tiết tấu một câu đầu 

trong bài (giống như cách làm ở các giờ 

học trước). 

* Luyện thanh. 

- Cho học sinh đứng. Đàn giai điệu các 

mẫu luyện thanh đã được học: Mi, ma, 

nô, na, âm đóng, âm mở… 

 

 
 

 

- HS nghe. 

 

 

 

 

- Học sinh lắng nghe 

và thực hành. 

- Học sinh lắng nghe 

và thực hành. 

- Học sinh lắng nghe 

và thực hành. 

 

- Học sinh lắng nghe 

và trả lời. Sáng tác: 

Hoàng vân. Bài hát 

viết ở hình thức 1 

đoạn đơn gồm có 5 

câu. Câu 5 giống câu 

4 về giai điệu nhưng 

khác về lời ca của 

câu 4. Viết ở giọng 

E
b 
trưởng. 

- Học sinh lắng nghe 

và thực hành theo sự 

hướng dẫn của giáo 

viên. 

 

 

- HS làm theo. Chú 

ý lấy hơi, đẩy âm. 



105 

 

30 

phút 

2. Dạy hát 

Câu 1: Tổ ấm gia đình không gì sánh 

được, còn trong kí ức bao nhiêu niềm vui. 

- Cho HS đọc lại lời câu 1. 

- Đọc lời kết hợp với vỗ tiết tấu, đặc biệt 

chú ý đến chỗ có đảo phách ở cuối tiết, 

cuối câu. 

- Đàn giai điệu + hát mẫu 1 – 2 lần. 

- Bắt giọng, bắt nhịp cho HS hát theo đàn 

2-3 lần. 

- Lắng nghe, sửa sai cho học sinh. 

Câu 2: Tình thương của mẹ cùng lời cha 

dặn, một mai vững bước cho con vào đời. 

( các câu sau làm các bước tương tự như 

câu 1). 

Câu 3: Bên nhau vui ca hát, ca hát hoa 

đưa hương thơm ngát, thơm ngát.  

Câu 4: Mong ước cho tình thân gia đình, 

qua tháng năm càng thêm mặn nồng. 

Câu 5: Hãy vững tin tình yêu gia đình, 

trong trái tim và trong nụ cười. 

- GV cho HS ghép cả bài + đàn theo giai 

điệu 1-2 lần, đồng thời sửa sai cho HS. 

 

 

 

 

- HS đọc lời 

- HS làm theo  

 

 

 

- HS hát 

 

 

- HS hát theo 

 

 

 

- HS hát theo 

 

- HS hát theo 

 

- HS hát theo 

 

- HS hát và làm theo 

10 

phút 

3. Củng cố bài học 

- Hỏi lại tác giả, tác phẩm. 

- Hướng dẫn học sinh thể hiện cả bài theo 

cách biểu diễn hát tốp 5, hát đơn ca và 

kiểm tra từng em một. 

- Hướng dẫn HS thể hiện đúng nhịp điệu 

kết hợp với sự sáng tạo các động tác theo 

lời ca của bài hát. 

- Cho các nhóm đã phân sẵn biểu diễn, tự 

đóng vai nhân vật Bố, mẹ, con… 

 

- HS trả lời. 

 

 

- Từng tốp, cá nhân 

học sinh hát cả bài. 

 

 

5phút 
4.Nhắc nhở và kết thúc 

Giáo viên nhắc nhở, củng cố bài mới học 

và giao bài tập về nhà cho học sinh. 

Học sinh lắng nghe. 
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PHỤ LỤC 3 

MỘT SỐ TÁC PHẨM SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY 

3.1. Một số tác phẩm sử dụng trong dạy Đàn phím điện tử 

 

Hanon 1 
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Hanon 2 
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Hanon 3 
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113 

 

 



114 

 

 



115 
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3.2. Một số tác phẩm sử dụng trong dạy Thực hành ca hát Mầm non 



118 
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PHỤ LỤC 4 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TRƯỜNG 

TRUNG CẤP TỔNG HỢP HÀ NỘI 

 

(4.1. Ảnh sưu tầm Hoạt động của lãnh đạo và các thầy cô - Ảnh sưu tầm nguồn 

Trường TC Tổng hợp Hà Nội tháng 5/2015) 

 

 

(4.2. Ảnh sưu tầm Lễ khai giảng - Ảnh sưu tầm nguồn Trường TC Tổng hợp Hà Nội 

năm 2016) 
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(4.3. Ảnh sưu tầm Giao lưu văn nghệ trong lễ khai giảng - Ảnh sưu tầm nguồn 

Trường TC Tổng hợp Hà Nội năm 2016) 

 

 

 

(4.4. Tác giả chụp cùng giáo sinh trong tiết học thực hành Phòng đa năng – 05/2017) 
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(4.5. Ảnh sưu tầm tiết học thực nghiệm đàn phím điện tử tháng 7/2018 ) 

 

 

 

(4.6. Ảnh sưu tầm tiết học thực nghiệm đàn phím điện tử tháng 3/2018 ) 
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(4.7. Ảnh sưu tầm tiết học thực nghiệm Thực hành Ca hát - tháng 4/2018) 

 

 

 

(4.8. Ảnh sưu tầm tiết học thực nghiệm Thực hành Ca hát - tháng 4/2018) 
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(4.9. Ảnh sưu tầm tiết học thực nghiệm Thực hành Ca hát - tháng 4/2018) 

 

 

 

(4.10. Ảnh tác giả chụp tiết học Thực nghiệm Thực hành Ca hát - Tháng 4/2018) 

 


