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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Việt Nam là một đất nước đang phát triển về mọi mặt từ kinh tế, chính 

trị, khoa học, giáo dục, xã hội. Trong đó, giáo dục có vai trò quan trọng trong 

việc hình thành nhân cách của con người. Việc đổi mới tư duy giáo dục trong 

thời đại tri thức, nhằm đáp ứng sự thay đổi và phát triển trong xã hội là một 

tất yếu. Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa 

XIII nêu rõ: 

Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả 

giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng 

nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ 

kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất 

và năng lực, hài hòa trí, đức, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm 

năng của mỗi HS [59]. 

 Giáo dục âm nhạc được coi như một phương tiện hữu ích góp phần đưa 

giáo dục nhân cách tốt nhất cho các em ở trường tiểu học. Qua hoạt động ca 

hát, bằng giai điệu vui tươi, trầm bổng cùng với ý nghĩa nội dung bài hát, ca 

từ giàu hình ảnh và có tính giáo dục cao, đó là cơ sở góp phần hình thành cho 

HS phẩm chất đạo đức, dẫn dắt các em vào thế giới của cái đẹp một cách thú 

vị, hấp dẫn.  

Cùng với học chữ, để đào tạo một con người có các phẩm chất cần 

thiết, tự tin, lối tư duy sáng tạo trong hoạt động giáo dục, là việc đưa các môn 

nghệ thuật nói chung và môn âm nhạc nói riêng vào trường tiểu học những 

năm gần đây đã và đang từng bước được chú trọng. Trường Tiểu học Lê Thị 

Hồng Gấm nằm ngay trung tâm Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Trường được xây dựng khang trang, cơ sở vật chất và trang thiết bị khá hiện 

đại, nhiều năm liền đạt danh hiệu Cơ sở vững mạnh, có nhiều thành tích qua 

các kì thi, phong trào văn hóa văn nghệ. Hoạt động giảng dạy âm nhạc đã có 
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sự quan tâm đầu tư, nhưng thực tế còn gặp nhiều khó khăn và tồn tại, hiệu quả 

chưa cao, vẫn còn hạn chế về nhiều mặt, chưa đáp ứng được nhu cầu của thực 

tiễn. GV chưa thực sự ứng dụng hiệu quả các phương pháp dạy học hiện đại 

và phát huy năng lực chủ động, tích cực của HS. 

 Là một GV có nhiều năm giảng dạy âm nhạc cho HS tại trường, chúng 

tôi nhận thấy trách nhiệm của mình cần tìm tòi, nghiên cứu, tích lũy chuyên 

môn và thể nghiệm những biện pháp nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc 

cho HS là hết sức cần thiết. Từ những lý do khách quan và chủ quan trên, 

chúng tôi chọn Dạy học hát cho học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Lê Thị 

Hồng Gấm, Thành phố Buôn Ma Thuột để thực hiện luận văn thạc sĩ chuyên 

ngành lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

 Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi thấy có khá nhiều tài liệu, công 

trình nghiên cứu liên quan tới luận văn như sau: 

Phương pháp sư phạm thanh nhạc (2001) của tác giả Nguyễn Trung 

Kiên. Cuốn sách nêu rõ vai trò quan trọng của ca hát, về các quy trình, 

phương pháp, nguyên tắc dạy hát, các kĩ thuật cơ bản về hơi thở, khẩu hình; 

hát legato, staccato, xử lý sắc thái [21]. 

Phương pháp giảng dạy thanh nhạc (2008) của Hồ Mộ La nghiên 

cứu về phương pháp dạy học thanh nhạc. Trong đó, tác giả đã khái quát, tóm 

lược một số vấn đề chủ yếu nhất về lý thuyết cơ bản thanh nhạc như: giọng 

hát, bộ máy thanh âm của giọng hát; thanh khu, vấn đề cộng minh; tác giả còn 

nêu một số kinh nghiệm giảng dạy thanh nhạc của bản thân để cho người đọc 

tham khảo [22]. 

Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát (2011) của tác 

giả Trần Ngọc Lan. Nội dung cuốn sách phân tích những đặc điểm của tiếng 

Việt trong nghệ thuật hát dân tộc và nghệ thuật hát mới, về phương pháp rèn 

luyện cách phát âm chuẩn xác, từ đó hát đúng và hát tốt, đây cũng là cơ sở để 

rèn luyện kỹ năng hát rõ lời rất cần thiết trong quá trình dạy hát [23]. 
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  Phương pháp dạy học âm nhạc, tập 1 (1994) của tác giả Ngô Thị Nam 

viết về phương pháp dạy học âm nhạc ở trường trung học cơ sở. Nội dung 

cuốn sách sẽ là cơ sở để GV tham khảo trong việc dạy học âm nhạc cho HS 

cuối cấp tiểu học [30]. 

  Phương pháp dạy học Âm nhạc (2005) của hai tác giả Hoàng Long và 

Hoàng Lân, cuốn sách nghiên cứu cụ thể các phương pháp dạy học âm nhạc 

trong trường phổ thông. Đây là tài liệu hữu ích để áp dụng trong các tiết dạy 

học âm nhạc [27]. 

 Phương pháp dạy học âm nhạc ở trường tiểu học và trung học cơ sở 

(2010) của Lê Anh Tuấn, nghiên cứu về dạy âm nhạc trong đó bao gồm dạy 

học hát. Tuy nhiên, cuốn sách chỉ đề cập đến dạy học âm nhạc chung ở cấp 

tiểu học và trung học cơ sở một cách khái quát chứ không tập trung vào khối 

lớp cụ thể nào [47]. 

 Phương pháp dạy học âm nhạc tiểu học (2013) của Nguyễn Thị Yến, 

là cuốn giáo trình của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Sách viết về phương 

pháp dạy học âm nhạc ở bậc Tiểu học, trong đó tập trung vào những vấn đề về 

phương pháp dạy học Hát, phương pháp dạy học phát triển khả năng nghe 

nhạc và phương pháp dạy học tập đọc nhạc, là những nội dung cốt lõi trong 

chương trình môn Âm nhạc Tiểu học hiện hành [55]. 

Bên cạnh các sách và tài liệu nêu trên còn có khá nhiều luận văn nghiên 

cứu về dạy học âm nhạc như: 

  Nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc tại trường Tiểu học Kim Giang, 

Quận Thanh Mai, Hà Nội của Nguyễn Thu Quỳnh, luận văn thạc sĩ chuyên 

ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc năm 2015, trường Đại học 

Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Luận văn nghiên cứu các giải pháp nâng 

cao chất lượng dạy học âm nhạc trên cơ sở đổi mới phương pháp dạy học, tổ 

chức, kiểm tra đánh giá các phân môn học hát, TĐN, phát triển kỹ năng ở 

trường tiểu học [40]. 

 Dạy học hát cho HS lớp 1 ở trường tiểu học Nguyễn Trãi, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội. Nguyễn Thị Thùy Dương, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý 
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luận và phương pháp dạy học âm nhạc năm 2016, Trường Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật Trung ương. Luận văn nêu lên cơ sở lý luận và thực tiễn về tầm 

quan trọng của âm nhạc với HS tiểu học, từ đó đưa ra giải pháp nâng cao chất 

lượng dạy học hát cho HS [12].  

Dạy học hát cho HS lớp 4 trường tiểu học Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh của Dương Thị Mai, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương 

pháp dạy học âm nhạc năm 2016, Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung 

ương. Từ cơ sở lý luận và thực trạng dạy học tại trường tiểu học Cẩm Quang, 

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tác giả đề xuất các biện pháp cải tiến phương pháp và 

tổ chức dạy học tích cực cho HS lớp 4 [28]. 

Dạy học phân ôn học hát khối lớp 5 trường Tiểu học Ban Mai - Hà 

Đông - Hà Nội của tác giả Lê Ngọc Tuyền, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý 

luận và phương pháp dạy học âm nhạc năm 2015, Trường Đại học sư phạm 

Nghệ thuật Trung ương [28]. Luận văn nghiên cứu về cách thức dạy và học 

hát, đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn học hát cho 

khối lớp 5 [51]. 

 Nguồn tư liệu nêu trên vô cùng quý giá và cần thiết để giúp chúng tôi 

tham khảo và thực hiện luận văn của mình. Trong số các luận văn đề tài về 

dạy học hát cho HS lớp 4, có luận văn của tác giả Dương Thị Mai đề cập đến 

vấn đề này. Tuy là cùng nghiên cứu về dạy hát cho HS lớp 4, song chúng tôi 

thấy rằng, có thể có nhiều công trình nghiên cứu cùng một vấn đề, quan trọng 

là nội dung được khai thác và tiếp cận ở những khía cạnh khác nhau. Luận 

văn của tác giả Dương Thị Mai đi sâu vào phương pháp tổ chức dạy học tích 

cực và dạy một số bài hát của địa phương Nghệ Tĩnh ở trường tiểu học Cẩm 

Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Còn đề tài của chúng tôi khai thác sâu về quy 

trình dạy hát và rèn luyện kỹ năng hát cho HS lớp 4 tại trường Tiểu học Lê 

Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột và có ứng dụng một số bài dân ca 

vùng Tây Nguyên.   

Như vậy, có thể thấy luận văn của chúng tôi không trùng lặp với công 

trình nghiên cứu đã xuất bản hoặc đã được công bố. 
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề liên quan đến luận văn gồm các khái 

niệm, vai trò của giáo dục âm nhạc trong trường tiểu học, đặc điểm khả năng 

âm nhạc của HS và thực trạng dạy học hát cho HS lớp 4 trường Tiểu học Lê 

Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, luận văn đề xuất các biện pháp 

dạy học hát cho HS lớp 4, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hát ở trường 

tiểu học. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận văn thực hiện một số nhiệm vụ chính sau: 

Nghiên cứu một số khái niệm liên quan của giáo dục âm nhạc trong nhà 

trường; đặc điểm khả năng âm nhạc của HS lớp 4 làm cơ sở lý luận.  

 Thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng dạy và học hát cho HS lớp 4 tại 

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, Thành phố Buôn Ma Thuột. 

 Nghiên cứu, đề xuất, ứng dụng các biện pháp, phương pháp dạy học hát 

cho HS lớp 4 tại Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, Thành phố Buôn Ma 

Thuột và tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm định tính khả thi của các 

biện pháp được đề xuất. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các biện pháp dạy học hát cho HS 

lớp 4 tại Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, Thành phố Buôn Ma Thuột  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tiến hành thực hiện cho HS lớp 4 của trường Tiểu học Lê Thị 

Hồng Gấm, Thành phố Buôn Ma Thuột.  

Về quy mô, luận văn chỉ nghiên cứu đối với phân môn học Hát trong 

chương trình chính khóa đươc thực hiện theo chương trình SGK Âm nhạc 

hiện hành của Bộ Giáo dục Đào tạo.  
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Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 9 - 2017 đến tháng 7 - 2019. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 Trong luận văn sử dụng các phương pháp chủ yếu sau: 

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: sử dụng các phương pháp phân tích, 

so sánh, tổng hợp để tìm hiểu, làm sáng tỏ những vấn đề liên quan, đồng thời 

xây dựng các biện pháp dạy học phù hợp. 

Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: khảo sát, điều tra để tìm hiểu thực 

trạng dạy học hát cho HS lớp 4 của trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, Thành 

phố Buôn Ma Thuột.  

Phương pháp thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi của các 

biện pháp được đề xuất trong luận văn. 

6. Những đóng góp của luận văn 

 Về mặt lý luận: Luận văn có thể bổ sung những kiến thức hiểu biết cần 

thiết, xác định được mục tiêu, trách nhiệm với việc nâng cao chất lượng dạy 

học hát một cách hiệu quả. 

 Về mặt thực tiễn: Góp phần đổi mới nội dung và vận dụng các phương 

pháp rèn luyện kỹ năng ca hát cho HS. 

 Hi vọng luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các hướng 

nghiên cứu gần với đề tài. 

7. Bố cục của luận văn 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn 

gồm 2 chương: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

 Chương 2: Biện pháp dạy học hát cho HS lớp 4 



 7 

Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm 

 Để có thể xây dựng được biện pháp dạy học phân môn học hát cho 

HS lớp 4, chúng tôi thấy cần phải bắt đầu bằng việc giải thích rõ một số 

khái niệm có liên quan như: dạy học, quá trình dạy học, phương pháp dạy 

học âm nhạc... 

1.1.1. Dạy học và quá trình dạy học 

1.1.1.1. Dạy học 

    Trong tiến trình hình thành và phát triển, con người đã không ngừng nhận 

thức, trải nghiệm, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn, thế giới khách quan, 

nghiên cứu các quy luật, thành tựu lịch sử để hệ thống, khái quát hóa truyền 

lại cho thế hệ sau. Quá trình hoạt động truyền thụ và lĩnh hội tri thức đó được 

hiểu là dạy học. Trong quan niệm của người Việt Nam, người thầy là một 

nhân tố quan trọng quyết định sự nghiệp giáo dục con người. Có rất nhiều 

quan điểm về dạy học chẳng hạn:  

Theo Nguyễn Ngọc Quang trong cuốn Nguyễn Ngọc Quang - nhà sư 

phạm, người góp phần đổi mới lí luận dạy học đã viết: “Học là quá trình tự 

giác, tích cực, tự chiếm lĩnh khái niệm khoa học dưới sự điều khiển khoa học 

của GV” [39; 57] “Dạy là việc GV điều khiển quá trình HS chiếm lĩnh khái 

niệm khoa học, để phát triển và hình thành nhân cách HS” [39; 60].  

    Trong cuốn Tâm lý học dạy học - 1983, Hồ Ngọc Đại cho rằng:  

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 trinh thần, các 

hiểu biết, các kỹ năng, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được 

để trên cơ sở đó có khả năng giải quyết được các bài toán thực tế 

đặt ra trong toàn bộ cuộc sống của mỗi người học [13; 239]. 
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Từ các quan điểm trên, chúng tôi cho rằng, hoạt động dạy của GV và 

hoạt động học của HS mang tính hai chiều. Mặc dù hoạt động học và dạy 

cùng chung mục tiêu, nhưng ở mỗi hoạt động có những yêu cầu, đặc điểm 

riêng. Hai hoạt động diễn ra khác nhau nhưng thống nhất chặt chẽ, có tác 

động biện chứng và là hai thành tố không thể tách rời, cùng hướng tới, một 

mục đích, một nội dung nhằm chiếm lĩnh tri thức, các giá trị văn hóa, giá trị 

tinh thần nhằm hình thành, phát triển và hoàn thiện mỗi con người.  

1.1.1.2. Quá trình dạy học 

    Để thực hiện được nhiệm vụ và mục tiêu dạy học, hoạt động dạy học 

thường được diễn ra trong một quá trình được gọi là quá trình dạy học. Theo 

Phạm Viết Vượng: "Quá trình dạy học về thực chất là xác định đúng mục đích, 

hiện đại hóa nội dung và hoàn thiện về phương pháp" [54; 13]. 

 Cuốn sách Lý luận dạy học của tác giả Nguyễn Văn Hộ thì: “Quá 

trình dạy học, về bản chất là quá trình nhận thức đặc biệt của HS do GV tổ 

chức, điều khiển nhằm chiếm lĩnh nội dung học vấn phổ thông” [18; 24]. 

Quá trình dạy học có mối quan hệ thống nhất, đan xen và tương tác với 

nhau trong khoảng không gian và thời gian nhất định, diễn ra đồng thời và 

phối hợp chặt chẽ tạo nên hiệu quả cho quá trình dạy học. Một quá trình dạy 

học hiệu quả phải bao gồm đầy đủ chủ thể, đối tượng dạy học, mục đích, yêu 

cầu, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, điều 

kiện và kết quả dạy học. Mỗi một thành tố vừa nêu đều đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình dạy học. 

Như vậy, theo quan điểm của chúng tôi: Quá trình dạy học được hiểu 

là một chuỗi hoạt động bao gồm dạy và học. Trong đó, giáo viên với vai trò 

tổ chức, định hướng và điều khiển hoạt động học giúp học sinh lĩnh hội kiến 

thức một cách chủ động, tự giác, tích cực. 



 9 

1.1.2. Phương pháp dạy học và phương pháp dạy hát 

1.1.2.1. Phương pháp dạy học 

Để dạy học đem lại hiệu quả cần phải có phương pháp. Về khái niệm 

phương pháp, trong cuốn Phương pháp dạy học âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng 

Long - Hoàng Lân có viết: “phương pháp là cách thức, là con đường, là cách 

đi, phương sách, phương thức để giải quyết một vấn đề đặt ra. Có hàng chục 

định nghĩa khác nhau về phương pháp nhưng đều chung một ý lớn: đó là cách 

thức đạt tới mục đích mục tiêu giải quyết một công việc, học tập tìm hiểu một 

vấn đề” [27; 45]. 

Về khái niệm phương pháp dạy học, tác giả Nguyễn Văn Cường trong 

cuốn Lí luận dạy học hiện đại - cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp 

dạy học cho rằng: “Phương pháp dạy học là những hình thức và cách thức hoạt 

động của GV và HS trong những môi trường dạy học được tổ chức nhằm lĩnh hội 

tri thức, kĩ năng, thái độ, phát triển năng lực và phẩm chất” [8; 98]. 

Có thể còn nhiều cách giải thích khái niệm về phương pháp dạy học 

khác nhau, về cơ bản chúng tôi đồng thuận với cách giải thích theo khái niệm 

của tác giả Nguyễn Văn Hộ trong cuốn Lí luận dạy học: “Phương pháp dạy 

học là các con đường, là cách thức vận động của nội dung dạy học phù hợp 

với quy luật phát triển tâm lí, sinh lí và trình độ nhận thức của người học, là 

các biện pháp tổ chức hợp tác giữa GV và trò nhằm giúp cho trò chiếm lĩnh 

được nội dung dạy học một cách vững chắc” [18; 14]. 

1.1.2.2. Phương pháp dạy hát 

Từ khái niệm phương pháp dạy học đã nêu ở 1.1.2.1, chúng tôi muốn 

làm rõ hơn về ca hát, phương pháp dạy học âm nhạc để từ đó đưa ra khái 

niệm về phương pháp dạy hát.  

Ca hát là gì? Trong cuốn Phương pháp sư phạm thanh nhạc, tác giả 

Trung Kiên viết: “Ca hát là một môn nghệ thuật phối hợp âm nhạc và ngôn 
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ngữ” [21; 7]. Như vậy, ca hát là sự kết hợp giữa giai điệu của âm thanh và lời 

ca. Nói cách khác, ca hát là sử dụng giọng người thể hiện những cung bậc 

cảm xúc, truyền đạt những tâm tư, tình cảm của tác phẩm âm nhạc tới người 

nghe. Ca hát phù hợp với tất cả tầng lớp, mọi lứa tuổi, không phân biệt màu 

da hay tôn giáo. Ca hát xuất hiện ở mọi nơi, như một món ăn tinh thần không 

thể thiếu trong đời sống con người. Mọi người có thể hát trong lúc vui chơi, 

giải trí hay lao động sản xuất. Đây là hoạt động rất phổ biến, được nhiều 

người yêu thích và thưởng thức, tiếp nhận. Theo Hoàng Long - Hoàng Lân: 

“Ca hát là một nhu cầu của con người… có ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc 

đến tư tưởng, tình cảm, cảm xúc của mọi người” [27; 57]. 

Bàn về vai trò của ca hát trong giáo dục âm nhạc cho HS, trong cuốn 

Phương pháp dạy học âm nhạc của tác giả Ngô Thị Nam có viết: 

Hát có vị trí quan trọng trong đời sống con người. Hoạt động ca hát 

ảnh hưởng trực tiếp đến con người bằng tác động của âm nhạc và 

lời ca, trong đó không chỉ có sự thể hiện tình cảm của người hát mà 

còn khơi dậy ở người nghe những hiểu biết nhất định. Ca hát đặc 

biệt gần gũi và phù hợp với trẻ. Đó là một dạng hoạt động chủ yếu 

trong chương trình giáo dục âm nhạc cho trẻ ở các độ tuổi: từ nhà 

trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học và đặc biệt có ý nghĩa đối với HS 

trung học cơ sở [30; 53]. 

Từ các khái niệm về phương pháp, phương pháp dạy học, ca hát, chúng 

tôi đưa ra khái niệm phương pháp dạy học hát như sau: Phương pháp dạy học 

hát là các biện pháp tổ chức hợp tác giữa GV và HS, nhằm giúp cho HS 

chiếm lĩnh được kiến thức về ca hát, cụ thể là có kiến thức và kỹ năng hát để 

thể hiện bài hát sao cho hay, có sức truyền cảm. 

Bằng cách sử dụng phương pháp dạy học hát phù hợp, GV là người tổ 

chức, định hướng giúp HS tiếp thu kiến thức âm nhạc một cách cụ thể, thông qua 

các hoạt động HS có thể chiếm lĩnh và tích lũy kinh nghiệm âm nhạc. Từ đó, 
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giúp nuôi dưỡng tâm hồn, trau dồi phẩm chất đạo đức, năng lực cảm thụ âm 

nhạc và thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho các em. Có thể kể đến một vài 

phương pháp dạy học hát phổ biến hiện nay như: 

Phương pháp dùng lời: thường được sử dụng phổ biến khi GV giới 

thiệu về tác giả, tác phẩm, giới thiệu nội dung bài, kể chuyện âm nhạc hoặc 

thuyết trình khi giảng giải, phân tích, hướng dẫn rèn luyện kỹ năng hát. 

Phương pháp dùng lời bao gồm thuyết trình và vấn đáp. Đây là phương pháp 

truyền thống thường được sử dụng nhiều trong quá trình dạy học. 

Tuy nhiên, trong yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay thì 

phương pháp dùng lời rất hạn chế, mà chủ yếu là làm sao phát huy tính tích 

cực, sáng tạo, lấy HS làm trung tâm. Dùng lời trong khi dạy học âm nhạc đòi 

hỏi GV phải sử dụng một cách hợp lý, lời nói cần rõ ràng, mạch lạc để truyền 

đạt kiến thức đến HS. Phương pháp thuyết trình là điều cần thiết để giải thích 

các khái niệm, giới thiệu nội dung, kiến thức cần ngắn gọn, mạch lạc tránh lối 

nói dài dòng, thông tin xáo rỗng, không bám sát nội dung. Phương pháp vấn 

đáp thì cần rõ ràng, đủ ý để HS dễ hiểu, dễ nắm bắt vấn đề. Có thể nói, 

phương pháp dùng lời là phương pháp quan trọng, nhưng để đạt được hiệu 

quả cao trong dạy học cần kết hợp khéo léo với các phương pháp, phương 

thức khác. 

Phương pháp trình bày tác phẩm: Dùng để làm mẫu hay hát mẫu, được 

đánh giá là cách thức cần thiết và có hiệu quả trong dạy học. Mục đích của 

làm mẫu là diễn tả lại một cách chuẩn xác nội dung cần đạt để người học cảm 

nhận và thực hiện theo. Trong hát mẫu, từ việc lắng nghe âm thanh, giọng hát, 

quan sát điệu bộ, hành vi, cử chỉ, thái độ của GV khi hát mẫu, mà HS biết 

cách mô phỏng, bắt chước theo.  

Nói cách khác, mỗi tác phẩm âm nhạc ra đời, trải qua ba lần sáng tạo, 

đó là sự sáng tạo của người sáng tác, người biểu diễn và cuối cùng là người 

nghe. Thông qua giọng hát của GV kết hợp với giai điệu của nhạc cụ mà tác 
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phẩm âm nhạc truyền đến HS một cách trực tiếp, tác động mạnh mẽ vào cảm 

xúc, tâm hồn các em. Khi GV hát mẫu, thì tác phẩm không còn là một bản 

nhạc vô tri, khô cứng mà nó đã vang lên những giai điệu trầm bổng, mang 

đậm tính biểu cảm và tác động sâu sắc tới người nghe. Vì vậy, phương pháp 

trình bày tác phẩm là một bước rất quan trọng. Trong dạy hát ở trường tiểu 

học GV đảm nhận vai trò là người nghệ sĩ biểu diễn, là tấm gương phản chiếu 

đến HS. Để làm tốt phương pháp này người GV cần có năng lực, giọng hát tốt 

và am hiểu nội dung tư tưởng của tác phẩm, có phong cách sư phạm và trình 

bày tác phẩm một cách sáng tạo giúp cho HS cảm nhận sâu sắc mỗi ca khúc, 

hình tượng tác phẩm và bồi dưỡng niềm say mê yêu thích âm nhạc. 

Phương pháp sử dụng phương tiện dạy học: Phương pháp này đòi hỏi 

GV cần thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán để phù hợp với thời lượng quy 

định. Nếu sử dụng đồ dùng không khéo sẽ khiến HS thiếu tập trung, bị phân 

tán. Đồ dùng dạy học dùng trong tiết học âm nhạc rất đa dạng có thể kể đến 

như nhạc cụ, máy nghe nhạc, tranh ảnh minh họa, bảng phụ ghi nhạc... những 

phương tiện hỗ trợ đặc biệt cần thiết để phục vụ giảng dạy.  

Sử dụng đồ dùng dạy học là cơ sở cho HS huy động các giác quan, hình 

thành năng lực hoạt động nhận thức, tiếp cận thực tiễn, kích thích khả năng 

khám phá, rèn luyện thực hành khả năng tìm tòi của các em. Khi GV phát huy 

hiệu quả đồ dùng dạy học, sẽ giúp HS tiếp nhận, ghi nhớ sâu sắc những khái 

niệm, biểu tượng, hình ảnh tạo nên tiết học đạt được sự sinh động, lôi cuốn 

hấp dẫn. Ví dụ, khi học hát, việc kết hợp làm mẫu với băng, hình video có nội 

dung phong phú gây hứng thú mạnh mẽ tới các giác quan của HS. Sử dụng 

đàn để lấy giọng giúp HS hát chuẩn xác hơn, đúng cao độ, và điều chỉnh tai 

nghe. HS được sử dụng thanh phách, song loan, trống lắc trong khi thực hành 

biểu diễn giúp các em tăng cường cảm giác nhịp điệu, nhận thức và thể hiện 

cảm xúc tốt hơn, tự tin hơn. Lúc này, người GV với vai trò là người gợi mở, 
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dẫn dắt, định hướng và giải đáp những thắc mắc cho HS giúp các em có tư 

duy tốt hơn, hoạt động nhóm, tập thể hiệu quả cao hơn. Vì thế, GV cần phối 

hợp linh hoạt sử dụng hiệu quả đồ dùng trực quan, các phương tiện nghe nhìn 

với phương pháp dùng lời một cách hợp lý đúng lúc, đúng chỗ. Cần phối hợp 

nhịp nhàng giữa các phương pháp, không nên quá lạm dụng, sa đà vào một 

phương pháp cố định nào để giúp HS tiếp thu một cách hiệu quả nhất. 

Phương pháp hướng dẫn thực hành, luyện tập: Thực hành luyện tập 

bao gồm hoạt động nghe nhạc, hát và trình bày biểu diễn. Phương pháp này 

giúp HS củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng lý thuyết vào hành động, trải 

nghiệm các thao tác, đánh giá và làm chủ được hoạt động nhằm phát triển khả 

năng tư duy, rèn luyện các kỹ năng cơ bản trong học tâp. 

Khi nghe nhạc, GV là người khéo léo, gợi mở, định hướng cho các em 

tư duy, cảm nhận và phát biểu cảm nghĩ để các em tiếp thu một cách hứng 

thú, chủ động bài học. Khi thực hành, luyện tập, trình bày biểu diễn GV cần 

hướng dẫn HS vận động phụ họa, hát kết hợp gõ đệm phù hợp, cần khích lệ, 

tuyên dương động viên sự vận dụng sáng tạo của HS trong quá trình luyện 

tập, giúp các em tự chủ động khám phá, học hỏi, tìm tòi và tự tin hơn khi thể 

hiện bản thân trước tập thể, trước đám đông. 

1.2. Vai trò giáo dục của âm nhạc và nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường  

1.2.1. Vai trò giáo dục của âm nhạc 

 Âm nhạc ra đời cùng với sự xuất hiện của loài người, là bộ môn nghệ 

thuật phản ánh đời sống của tâm hồn bằng âm thanh. Giáo dục âm nhạc trong 

trường phổ thông nói chung và trường tiểu học nói riêng đóng vai trò quan 

trọng trong việc giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, phát triển thể chất, trí tuệ và 

hướng đến giáo dục hoàn thiện nhân cách cho HS. Nói cách khác, giáo dục 

âm nhạc trong nhà trường chính là thực hiện nhiệm vụ giáo dục mà âm nhạc 

được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực góp phần rèn luyện, phát triển toàn diện 

con người về cả bốn mặt là Đức - Trí - Thể - Mỹ. 
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Với những đặc thù riêng, âm nhạc đã góp phần quan trọng trong việc 

định hướng và xây dựng nhân cách toàn diện cho con người cần thiết ở mọi 

thời đại, bắt đầu từ trên ghế nhà trường. Chính vì thế, giáo dục âm nhạc ở 

trường phổ thông là một việc làm hoàn toàn đúng đắn và hết sức cần thiết. 

1.2.1.1. Giáo dục thẩm mỹ 

 Khi âm nhạc cất lên, giai điệu trầm bổng được truyền tới thính giác, với 

những cảm nhận khác nhau thấm đọng lại trong tâm trí và hình thành cảm 

xúc, tư duy tinh tế. Âm nhạc chính là sự sáng tạo và kết tinh đặc biệt giữa 

màu sắc ngôn ngữ và giai điệu âm thanh. Trong quá trình bồi dưỡng nhân 

cách HS, âm nhạc giúp HS nhận thức được giá trị thẩm mỹ giữa nghệ thuật và 

hiện thực cuộc sống.  

Tính thẩm mỹ trong âm nhạc rất đặc biệt, bởi không chỉ trên phương 

diện lời ca, mà bằng tư duy, trí tưởng tượng, âm thanh cao thấp, tốc độ nhanh 

chậm, mạnh mẽ hay khoan thai đều tác động mạnh đến người thưởng thức. 

Mỗi bản nhạc, mỗi bài hát đều chứa đựng đặc điểm, tính chất khác nhau và 

mỗi người nghe đều có những cảm nhận khác nhau. Với HS tiểu học, giáo dục 

nhân cách trong âm nhạc có mối tương quan chặt chẽ đến giáo dục thẩm mỹ. 

Từ những nhận thức về mối quan hệ xã hội, giữa người với người, con người 

với thiên nhiên mà các em nhận thức được cái hay cái đẹp. 

Bản thân âm nhạc mang tính thẩm mỹ, nên dạy âm nhạc cho HS là 

hướng các em đến với cái đẹp. Những bài hát, bản nhạc có giá trị cao về nghệ 

thuật sẽ khơi gợi cho các em niềm đam mê học hỏi, có những nhu cầu thẩm 

mỹ đúng đắn và hành động theo những ý tưởng xã hội cao quý. Thông qua 

giờ học nhạc, giờ học ngoại khóa, các phương tiện thông tin đại chúng, giáo 

dục âm nhạc giúp HS biết phân biệt được giữa cái thiện và cái ác, hướng tới 

cái đẹp, có lối sống lành mạnh, tích cực, tình cảm và lý tưởng thẩm mỹ. Ví 

dụ, khi dạy bài hát Bàn tay mẹ (nhạc: Bùi Đình Thảo, thơ: Tạ Hữu Yên), 

thông qua lời ca mộc mạc, chân thực, miêu tả những công việc bàn tay mẹ đã 
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làm, giai điệu bài hát tha thiết, tình cảm giúp HS liên tưởng đến hình ảnh 

quen thuộc, tình yêu thương gia đình không quản ngại khó khăn. Từ đó, làm 

nổi bật lên vẻ đẹp từ bàn tay mẹ, giúp các em cảm nhận và trân trọng công ơn 

sinh thành. 

Các bài hát với ca từ mộc mạc mà vẫn phản ánh nội dung mang tính 

nhân văn sâu sắc như Hòa bình cho bé (Huy Trân), Em yêu trường em (Hoàng 

Vân), Hoa lá mùa xuân (Hoàng Hà), Chú voi con ở Bản Đôn (Phạm Tuyên) 

từ những lời ca biểu đạt hình ảnh quê hương, đất nước, muôn vật hết sức bình 

dị, tự nhiên đã có tác dụng giáo dục các em có nhận thức và biết trân trọng cái 

đẹp của quê hương đất nước, nuôi dưỡng tâm hồn các em trong ứng xử và 

giao tiếp, sống vui vẻ, tử tế với mọi người. 

1.2.1.2. Giáo dục đạo đức 

Mục đích của việc dạy học âm nhạc trong nhà trường nhằm trang bị cho 

HS những kiến thức cơ bản, bồi dưỡng khả năng cảm thụ âm nhạc, bước đầu 

giúp các em có nhận thức và hiểu biết về giá trị văn hóa đạo đức, thông qua 

lời ca, tiếng hát với nội dung biểu cảm phong phú tác động mạnh mẽ. Khi 

tác động đến tâm hồn, âm nhạc đồng thời hình thành trong các em tình cảm 

đạo đức. Âm nhạc tác động trực tiếp đến đời sống tình cảm, và cũng chính 

tình cảm có quan hệ gắn bó mật thiết đã tạo ra giá trị đạo đức, phẩm hạnh 

của con người. 

Giáo dục đạo đức là góp phần giúp HS nhận thức đúng đắn các chuẩn 

mực xã hội, thông qua đó hình thành niềm tin và tình cảm, nhận thức được giá 

trị và ý nghĩa cuộc sống mang tính bao dung, vị tha, lòng nhân ái. Sức mạnh 

của giáo dục đạo đức trong âm nhạc chính là: "Trong khi tác động đến tình 

cảm của trẻ em, âm nhạc cũng đồng thời hình thành ở chúng tình cảm đạo 

đức. Đôi khi, tác động của âm nhạc còn mạnh mẽ hơn cả những lời khuyên 

hay sự ra lệnh nghiêm khắc" [30; 78].  
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Đa số bài hát trong chương trình giáo dục ở trường phổ thông đều mang 

tính giáo dục đạo đức cao. Ví dụ, khi các em học hát bài Quốc ca (Văn Cao), 

với giai điệu trầm hùng, trang nghiêm, tiết tấu rõ ràng, nhịp điệu dứt khoát 

cùng với lời ca đầy tính kêu gọi, chung sức đồng lòng bảo vệ Tổ quốc, ý chí 

chiến đấu kiên cường đã giáo dục các em tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, 

niềm kiêu hãnh về một dân tộc bất khuất. Hay khi học bài Tiếng hát bạn bè 

mình (Lê Hoàng Minh), Thiếu nhi thế giới liên hoan (Lưu Hữu Phước), các 

em hiểu được sợi dây gắn kết của âm nhạc vượt qua không gian và thời gian, 

không phân biệt chủng tộc, đất nước, hướng đến tình hữu nghị, đoàn kết 

những tâm hồn, tương thân tương ái, trong sáng, từ đó dạy các em có thái độ 

sống hòa nhập cộng đồng. Một số bài hát khác như Sắp đến Tết rồi (Hoàng 

Vân), Năm ngón tay ngoan (Trần Văn Thụ), Chị ong nâu và em bé (Tân 

Huyền), Em yêu hòa bình (Nguyễn Đức Toàn), Tre ngà bên lăng Bác (Hàn 

Ngọc Bích), Bàn tay Mẹ (nhạc Bùi Đình Thảo - thơ Tạ Hữu Yên), Những 

bông hoa những bài ca (Hoàng Long), Tiếng hát bạn bè mình (Lê Hoàng 

Minh), Em vẫn nhớ trường xưa (Thanh Sơn)… bằng những lời ca mộc mạc, 

những hình ảnh thân thuộc hàng ngày, các bài hát giáo dục nét đẹp trong văn 

hóa truyền thống Việt Nam là kính yêu ông bà cha mẹ, biết tôn trọng, hiếu 

kính với người lớn, lễ phép, vâng lời và có hành động thiết thực để báo đáp 

công ơn sinh thành. Nhiều ca khúc khai thác về chủ đề tình yêu quê hương đất 

nước, Bác Hồ, ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè với những lời ca, giai điệu 

giản dị, mộc mạc nhưng lại có tác dụng giáo dục đạo đức sâu sắc. 

Giá trị nghệ thuật trong mỗi tác phẩm âm nhạc, hàm chứa cả những bài 

học về đạo lý, tình cảm tư tưởng mà tác giả muốn gửi gắm. Sự kết hợp giữa 

lời ca và giai điệu trong mỗi bài hát làm khơi dậy cảm xúc nhân ái, đánh thức 

khát vọng hướng thiện, tính nhân văn của con người. Dạy học âm nhạc trong 

nhà trường, đồng thời cũng là giáo dục đạo đức bằng phương tiện của ngôn 

ngữ kết hợp với âm thanh.  
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1.2.1.3. Góp phần phát triển trí tuệ 

Trí tuệ là nhận thức của con người về thế giới khách quan và khả năng 

vận dụng nó để giải quyết những tình huống trong thực tế, bao gồm khả 

năng phán đoán, tư duy, quan sát, tưởng tượng, lập luận và trí nhớ. Rèn 

luyện trí tuệ tức là rèn luyện sự ghi nhớ, trí nhớ, sự nhận biết của HS về 

hiện tượng nào đó.  

Âm nhạc có thể giúp phát triển não bộ trong việc tiếp cận xử lý thông 

tin, khả năng còn có tác động trực tiếp đến kỹ năng giao tiếp của HS. Từ đó, 

giúp HS trở thành người có ý thức tổ chức và khả năng giải quyết các vấn đề 

một cách nhanh chóng. 

  Khoa học đã chứng minh, nghe nhạc từ trong bụng mẹ là cách giúp các 

em phát triển tối ưu trí thông minh. Điều này càng thể hiện rõ nét giáo dục âm 

nhạc trong trường học cùng với các môn học khác chính là sự kết hợp tuyệt 

vời để phát triển trí tuệ cho HS. Việc dạy tích hợp liên môn giữa âm nhạc với 

các môn học khác ngày càng được đề cao, bởi vì nhờ âm nhạc các em sẽ thích 

thú hơn, tiếp thu kiến thức nhanh và có khả năng nhớ lâu hơn.  

Song hành cùng các bộ môn khác trong nhà trường, nhiệm vụ giáo dục 

của âm nhạc đối với sự phát triển trí tuệ cho HS, không đơn thuần là tiếp thu, 

ghi nhớ nội dung bài hát, những đường nét giai điệu âm thanh, hay các bài tập 

đọc nhạc, mà từ lĩnh hội tri thức, thông qua việc rèn luyện các kỹ năng, tư 

duy, nhận thức và hệ thống kiến thức để sáng tạo ra cái mới, áp dụng vào thực 

tiễn. Ví dụ, khi cho HS xem video bản nhạc hòa tấu Tây Nguyên vào hội của 

nhạc sĩ Vũ Lân, ngoài việc lắng nghe giai điệu trầm bổng, âm thanh vi vút, 

tươi sáng đặc trưng của âm nhạc vùng Tây Nguyên, HS còn được chiêm 

ngưỡng phong cảnh rừng núi, cây cối xanh tươi, những dòng thác chảy trắng 

xóa, mà các em còn được trực tiếp nhìn thấy trang phục, nhạc cụ đặc trưng 

của người đồng bào dân tộc như cây sáo vỗ, đàn T'rưng, trống vỗ, đàn K'long 

Put... Các em sẽ khắc sâu trong trí nhớ, nhận biết được địa điểm quen thuộc, 
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liên tưởng đến màu sắc âm thanh, hình ảnh tưng bừng trong những ngày lễ 

hội, niềm hân hoan của người dân địa phương, phong tục tập quán của người 

dân nơi đây, từ đó có thể giới thiệu với bạn bè khắp nơi bằng ngôn ngữ, các 

bài hát dân ca, hoặc bằng sự sáng tạo qua tranh vẽ... 

Đối với việc học âm nhạc, khi HS đã nắm được kiến thức âm nhạc cơ 

bản, các khái niệm như trường độ, cao độ, cường độ, sắc thái HS sẽ có sự 

phân biệt để xác định rõ hơn về đường nét giai điệu, âm hình tiết tấu, biết 

so sánh độ dài ngắn, cao thấp của âm thanh. Khi thuộc lời ca, HS hiểu được 

nội dung ca từ, hiểu được giá trị biểu đạt, giúp các em phát triển và trau dồi 

từ ngữ.  

Khi nghe một số tác phẩm âm nhạc nước ngoài, các bài hát dân ca 

trong chương trình cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc phát triển 

tư duy, khơi dậy lòng say mê khám phá, tìm hiểu, học hỏi cái mới, giúp HS 

mở mang kiến thức về nhân loại, về các dân tộc khác nhau hình thành tự tôn 

dân tộc và tinh thần đoàn kết. Bên cạnh đó một số hoạt động giao lưu văn 

nghệ, các tiết học âm nhạc ngoại khóa, trò chơi âm nhạc cũng góp phần định 

hướng thái độ học tập tích cực, phát triển tư duy, nhận thức sống đúng đắn, 

tình hữu nghị quốc tế và hòa nhập trong cộng đồng. Không những thế, các em 

còn lĩnh hội được kiến thức về tự nhiên xã hội trong nước và quốc tế. 

1.2.1.4. Phát triển thể chất 

Hoạt động ca hát gắn liền với sự phát triển tâm sinh lý của cơ thể, thúc 

đẩy sự phát triển các cơ quan thính giác, thị giác, hô hấp, phát âm. Ca hát và 

vận động theo giai điệu đều đặn không chỉ rèn luyện các kỹ năng ca hát còn 

cải thiện sức khỏe, hoàn thiện phát triển xương và cơ, kích thích hệ tuần hoàn, 

điều tiết và giúp tim khỏe mạnh. Vận động theo nhạc có mối tương quan mật 

thiết với hoạt động trí não phát triển và tác động tích cực đến sức khỏe của 

con người, tạo cơ sở chất lượng cho hoạt động trí não được nâng cao. Ví dụ, 

khi nghe giai điệu rộn ràng, tươi vui của bài hát Trên ngựa ta phi nhanh 
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(Phong Nhã), HS thường tỏ ra hào hứng, từ việc tái hiện hình ảnh, động tác 

phi ngựa đã quan sát trên truyền hình, băng đĩa, các em thể hiện cảm xúc và 

lắc lư theo nhạc một cách tự nhiên. Nhịp điệu của âm nhạc kích thích đến tai 

nghe và trí não làm cho HS nhún nhảy một cách tự nhiên. Đây là loại phản xạ 

có điều kiện, tác động tốt đến cơ thể, vì khi vận động, giúp phát triển về thể 

chất, sự trao đổi chất, lưu thông máu, giúp cơ thể hô hấp tốt. Âm nhạc còn tạo 

ra sức mạnh điều khiển các hoạt động một cách tích cực. 

Những lợi ích trên cho thấy âm nhạc không chỉ có vai trò trong việc 

hình thành và phát triển ngôn ngữ tình cảm mà còn tác động mạnh mẽ đến sự 

phát triển của cơ thể. Âm nhạc làm cho thần kinh hưng phấn, giảm bớt căng 

thẳng, điều tiết cảm xúc, cân bằng tâm lý và cơ thể. 

Có thể nói, hoạt động ca hát gắn liền với sự phát triển tâm sinh lý của 

cơ thể, thúc đẩy sự phát triển các cơ quan thính giác, thị giác, hô hấp, phát 

âm. Ca hát và vận động theo giai điệu đều đặn không chỉ rèn luyện các kỹ 

năng ca hát còn cải thiện sức khỏe, hoàn thiện phát triển xương và cơ, kích 

thích hệ tuần hoàn, điều tiết và giúp tim khỏe mạnh. 

1.2.1.5. Góp phần giáo dục tâm lý cho học sinh 

Ca hát, cảm thụ âm nhạc là cái nôi nuôi dưỡng những cung bậc cảm 

xúc là phương tiện cách thức để diễn đạt tâm tư tình cảm. Hoạt động nghệ 

thuật hướng tới những giá trị văn hóa cao đẹp. Hoạt động âm nhạc trong nhà 

trường, không chỉ giới hạn trong phạm vi một lớp học, mang tính cộng đồng, 

giữa thầy với trò, giữa các bạn HS trong lớp học và toàn thể nhà trường, nội 

dung chương trình và hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ, mà còn các em 

được tiếp cận những mặt tích cực như sự say mê, ham học hỏi, hăng hái học 

tập, thể hiện mình. 

 Bất kỳ hình thức giáo dục tư tưởng nào cũng liên quan đến tình cảm, 

đây là yếu tố đa dạng trong tâm sinh lý mỗi con người. Nó không chỉ thể hiện 

bằng những mặt tích cực như vui vẻ, phấn khích, bao dung mà còn tồn tại sự 
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tự ti, bi quan, ích kỷ. Ví dụ, khi trình bày bài hát, với những HS có năng 

khiếu, thích ca hát thể hiện bản thân, nhưng ngược lại, những em hát chưa tốt 

thường có thái độ nhút nhát, né tránh. Hoặc khi học những bài có chủ đề về 

nhà trường, tình thầy trò, các tác giả thường gửi gắm thông điệp về tình yêu 

mái trường, biết ơn công lao dạy dỗ, những kỉ niệm về tình bạn đẹp sẽ khơi 

dậy trong lòng các em nhiều cảm xúc vui buồn, trân trọng và lưu luyến… 

Hiểu được điều đó, thông qua việc giảng dạy, âm nhạc bồi đắp trí tuệ, nâng 

cao nhận thức, giúp các em khắc phục được những nhược điểm hiện tượng 

tâm lý không lành mạnh đó, giúp các em điều chỉnh, chế ngự cảm xúc không 

lành mạnh, tiêu cực để khơi dậy tính bao dung, cầu tiến, tinh thần lạc quan, sự 

tự tin, vững vàng vượt qua khó khăn thử thách. 

Có thể nói, vai trò của âm nhạc nói chung và dạy học hát nói riêng có 

vai trò quan trọng đối với việc góp phần giáo dục tâm lý cho HS. Sản phẩm 

của quá trình này chính là đào tạo một con người phát triển toàn diện về nhân 

cách, tạo một môi trường thuận lợi để những hạt giống tâm hồn được nảy nở 

tươi tốt, đáp ứng yêu cầu một con người hoàn thiện trong thời đại mới. 

1.2.2. Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục của âm nhạc 

 Từ vai trò giáo dục của âm nhạc cho thấy mục tiêu giáo dục âm nhạc ở 

bậc tiểu học chính là xây dựng cho HS có hiểu biết cơ bản về âm nhạc, bước 

đầu hình thành cho các em niềm đam mê ca hát và sự yêu thích với môn học 

này. Là một môn học mang tính đặc thù, giàu cảm xúc, hình tượng, có thể sử 

dụng như một công cụ liên kết giữa các môn học làm tăng thêm chất lượng, 

hệ thống nội dung và ghi nhớ sâu sắc kiến thức cần đạt.  

Đối với khối lớp 4, 5, ngoài phân môn học hát HS được học Tập đọc 

nhạc, kiến thức nhạc lý và một số hoạt động phát triển khả năng âm nhạc. 

Như vậy để thực hiện được mục tiêu, dạy học âm nhạc cần đạt được các 

nhiệm vụ sau: 
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Thứ nhất: Dạy học hát nhằm phát triển năng lực nhận thức của HS, phải 

tạo được sự lôi cuốn hào hứng với môn học. Âm nhạc thích hợp với mọi đối 

tượng thưởng thức nhưng để học tốt, hát tốt thì không phải ai cũng có khả 

năng. Dạy học âm nhạc chính là đem đến cho các em sự thoải mái tinh thần, 

cân bằng về tâm lý. Vì thế, mỗi cá nhân sẽ có sự phát triển không đồng đều cả 

về cấu trúc cơ thể lẫn tâm lý lứa tuổi, GV không nên áp đặt, yêu cầu kết quả 

giống nhau ở tất cả HS. Mà quan trọng là phải đánh thức trong các em sự hào 

hứng, niềm yêu thích, thể hiện cảm xúc với môn học. Từ đó, các em bình tĩnh, 

tự tin, dần làm chủ, phát huy tính sáng tạo, tích cực trong mọi hoạt động. 

Thứ hai: Dựa theo đặc điểm phát triển cơ thể của HS trong giai đoạn 

này, nhiệm vụ quan trọng là giúp các em phát triển thính giác. Quá trình dạy 

âm nhạc trước tiên là dạy nghe và cảm nhận, biết phân biệt được nhịp điệu, 

cao độ, trường độ, giai điệu của âm nhạc của mỗi bài hát. Từ đó, các em biết 

hát chính xác, hiểu được thế nào là đúng, sai, yêu thích môn học. Với những 

HS gặp khó khăn về tai nghe, không có năng khiếu thì GV cần có sự quan 

tâm, nhẫn nại, cải tiến các phương pháp dạy học, động viên khích lệ, tạo cảm 

hứng, lôi cuốn HS, giúp các em giảm bớt cảm giác nặng nề, áp lực trở nên 

mạnh dạn và hòa nhập cùng các bạn. 

Thứ ba: Khác với đặc thù lứa tuổi của trẻ mầm non, hoạt động vui chơi 

chiếm đa số thì ở bậc tiểu học, việc rèn luyện các kỹ năng ca hát cơ bản cũng 

như hoạt động mang tính tập thể rất được chú trọng. Bên cạnh việc luyện tập 

cho các em biết cách lấy hơi, hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời, thể hiện 

được sắc thái tình cảm của bài thì cũng cần rèn luyện các em ý thức tổ chức 

kỷ luật, kỹ năng hát đồng đều, biết điều chỉnh âm lượng vừa phải, hát hòa 

giọng chung trong tập thể. 

Thứ tư: Trong môi trường học tập sôi nổi, để đạt hiệu quả cao, song 

song việc rèn luyện ca hát, GV cần tìm hiểu và nghiên cứu kỹ đặc điểm của 

từng bài, chọn lọc những cái hay, cái đẹp, sắc thái, biểu cảm của mỗi bài hát, 

để từ đó phát triển thẩm mỹ, thị hiếu âm nhạc lành mạnh, trong sáng cho các 
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em. Thông qua việc truyền thụ được ý đồ và thông điệp của tác giả muốn gửi 

gắm trong từng tác phẩm, các em sẽ biết tiếp thu, cảm nhận, rung động trước 

cái đẹp và dần hoàn thiện trình độ, năng lực cảm thụ âm nhạc riêng của bản 

thân mình. 

Thứ năm: Khuyến khích HS tham gia các hoạt động âm nhạc chính 

khóa và ngoại khóa. Trong môi trường giàu màu sắc của nhịp điệu của âm 

thanh, các em được học hỏi và phát triển nhiều mặt, hoạt động vui chơi, biểu 

diễn từ trong lớp học đến chương trình ngoại khóa, phong trào văn nghệ, giúp 

tinh thần phong phú, tích lũy nhiều kiến thức và trải nghiệm qua các hoạt 

động chính là ươm mầm tài năng, trí tuệ cho HS phát triển toàn diện, là cơ sở 

cho những em có năng khiếu bộc lộ, phát huy năng lực của bản thân. 

1.3. Đặc điểm khả năng âm nhạc của học sinh lớp 4  

 Muốn dạy học hát cho HS đạt được chất lượng cao, điều đầu tiên cần 

nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý và khả năng tiếp thu âm nhạc. HS lớp 4, thường ở 

độ tuổi từ 9 đến 10 tuổi, các em đã có ít nhiều sự thay đổi về cơ thể, cơ quan phát 

âm, tâm sinh lý, nhận thức và cảm xúc cũng phát triển hơn. Hiểu được những 

đặc điểm đó sẽ là cơ sở giúp cho GV chuẩn bị nội dung, giảng dạy tốt hơn. 

1.3.1. Đặc điểm tâm sinh lý 

1.3.1.1. Về cơ thể 

   Cấu tạo cơ thể của HS bậc tiểu học nói chung và HS lớp 4 nói riêng 

đang dần hoàn thiện. Cấu tạo các mô, cơ, xương, khớp và hệ thần kinh cấp 

cao phát triển mạnh nhưng chưa hoàn toàn cứng cáp. Về cơ bản, đặc điểm cơ 

thể của HS lớp 4 của trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm giống với đặc điểm 

chung của các em ở những vùng miền khác. Nằm ở khu vực miền trung Tây 

Nguyên, khí hậu ôn hòa, nhiều cây xanh, được tiếp xúc với âm nhạc dân gian 

đặc trưng của 12 dân tộc bản địa và khoảng 46 dân tộc anh em sinh sống (theo 

số liệu thống kê 2015 của Sở văn hóa thông tin tỉnh Đăk Lăk), vị trí địa lý và 

điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển cơ thể cũng như 

giọng hát của HS. Cơ thể của các em phát triển bình thường, việc tìm hiểu và 



 23 

được tiếp xúc với các lễ hội cồng chiêng, nghe hát dân ca, tham gia các buổi 

hoạt động ngoại khóa ở các buôn theo kế hoạch tháng của trường giúp các em 

yêu thích ca hát, tìm hiểu kiến thức âm nhạc Tây Nguyên. Khi nghe nhạc cơ 

thể đòi hỏi được vận động, nhún nhảy, vui chơi, ca hát. HS đặc biệt thích 

nghe và gõ theo nhịp điệu các nhạc cụ gõ như thanh phách, ching reo, ching 

ống. Khi luyện tập hát kết hợp gõ đệm, thực hiện mức độ từ đơn giản đến 

phức tạp, các em tiếp thu rất nhanh và tỏ ra thích thú. 

Các em bị lôi cuốn với các trò chơi trí tuệ, đố vui, phản xạ tư duy 

nhanh. Những tiết âm nhạc kết hợp trò chơi dược các em đặc biệt yêu thích, 

như trò chơi ô chữ, nghe giai điệu đoán tên bài hát, vận động cùng bộ gõ cơ 

thể hay một số trò chơi mang tính tập thể như nhạc công tài ba, tượng đá 

múa… Nắm rõ đặc điểm này, GV cần tìm hiểu, định hướng các vận động phù 

hợp vừa phát triển cơ thể và trí tuệ cho HS. Chính vì đang trong giai đoạn 

hoàn thiện nên các hoạt động của các em cần phải hết sức chú ý quan tâm, 

GV nên giải tích cho HS hiểu dụng cũng như tác hại của việc vận động, nếu 

biết cách vui chơi, hoạt động tích cực, vừa sức sẽ giúp cơ thể phát triển khỏe 

mạnh, có lợi cho trí não, nếu hoạt động không phù hợp, thiếu khoa học sẽ có 

tác dụng ngược lại.  

1.3.1.2. Về nhận thức 

Ở lứa tuổi này, các em dần hoàn thiện, phát triển trí tuệ, tích lũy kinh 

nghiệm, tư duy sáng tạo. Các cơ quan cảm giác là thính giác, thị giác, vị giác, 

khứu giác, xúc giác ở lứa tuổi này đều phát triển tốt. Khả năng tập trung chú ý 

cao và có ý thức học tập tốt hơn. Trí nhớ của các em đã chuyển từ ghi nhớ 

máy móc sang ghi nhớ có hệ thống, có chủ đích, điều này phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố như tâm lý tình cảm, sự lôi cuốn của nội dung bài học hay mức 

độ hứng thú của các em vào một chủ đề, hoạt động mang tính tích cực nào đó.  

Tri giác của các em có tính tổng thể và phân tích, sự phán đoán đạt mức 

độ cao hơn. Tuy nhiên, đối với HS lớp 4 tri giác đã bắt đầu có tính chủ định, 



 24 

có mục đích, phương hướng rõ ràng, mang tính cảm xúc. Ví dụ, khi được yêu 

cầu hoạt động nhóm, sáng tạo động tác phụ họa cho bài hát Trên ngựa ta phi 

nhanh (Phong Nhã), theo sự phân công của nhóm trưởng, các thành viên sẽ 

đọc lời ca, liên tưởng đến những động tác đã học hoặc nhớ trên các chương 

trình âm nhạc để bày tỏ cảm xúc, thể hiện mình. HS có ý thức tổ chức hoạt 

động nhóm, lập kế hoạch học tập, biết định hướng để thực hiện nhiệm vụ 

được giao, như làm công việc trực nhật ở lớp, phụ giúp bố mẹ một số công 

việc nhà...  

Điểm đặc biệt đối với HS lứa tuổi này, khả năng tưởng tượng ngày 

càng phong phú, nhờ bộ não phát triển và vốn kinh nghiệm tích lũy ngày càng 

nhiều từ các lớp dưới và môi trường xung quanh. Tưởng tượng tái tạo dần 

hoàn thiện, khả năng nghệ thuật, đây cũng chính là cơ sở hình thành năng 

khiếu về thơ, ca, hội họa, khoa học. Một số các em nữ đã có sự thay đổi phát 

triển tâm sinh lý trên cơ thể, nên các em bị chi phối mạnh bởi các cảm tính. 

Tâm lý chung các em thích được tuyên dương khen ngợi, bị thu hút bởi 

những hoạt động mang tính sôi nổi, hoạt náo. Do quá trình hưng phấn mạnh 

hơn quá trình ức chế, các em dễ cười nói, vui vẻ nhưng cũng dễ nóng giận bộc 

phát, nó liên quan đến mặt cảm xúc và gắn liền với rung động tình cảm của 

các em. Vì vậy việc giáo dục tình cảm cho HS lứa tuổi này cần khéo léo, tế 

nhị, khơi gợi và thúc đẩy tích cực những khả năng tiềm ẩn của các em. 

Một yếu tố quan trọng khác của HS lớp 4 chính là sự phát triển về ngôn 

ngữ. Ngôn ngữ của các em đã hoàn thiện hơn hẳn so với HS lớp 1, 2, 3. Khả 

năng đọc viết, cấu trúc ngữ pháp Tiếng Việt đầy đủ hơn, biết tự nhận thức và 

khám phá bản thân cũng như môi trường xung quanh. Nhờ ngôn ngữ mà các 

cơ quan cảm giác, trí tưởng tượng của các em phong phú hơn, được biểu hiện 

rõ ràng, thông qua cách biểu đạt và khả năng ngôn ngữ của HS mà ta có thể 

đánh giá được sự phát triển trí tuệ của các em.  
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Bên cạnh việc tiếp thu kiến thức trong nhà trường, HS còn có xu hướng 

tích cực tham gia các hoạt động ngoài xã hội mang tính tập thể, hoạt động 

thiện nguyện đó là nhu cầu được chứng tỏ bản thân, được mọi người công 

nhận và chú ý đến. Hiểu được những đặc điểm tâm sinh lý trên của HS, GV 

cần tạo điều kiện, môi trường học tập tốt, động viên khích lệ các em phát triển 

tốt hơn như tổ chức để các em tự điều khiển hoạt động ca hát trong nhóm, tập 

làm người quản trò trong trò chơi âm nhạc, chuẩn bị nội dung giới thiệu về tác 

giả tác phẩm âm nhạc, hay kể chuyện âm nhạc. 

1.3.2. Khả năng âm nhạc 

Theo Hoàng Long - Hoàng Lân trong cuốn Phương pháp dạy học âm 

nhạc, việc dạy hát cho HS ở cấp học này không đào tạo các em trở thành 

những ca sĩ chuyên nghiệp, mà kết hợp với các môn học khác giáo dục nhân 

cách, phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc làm cho các em yêu thích nghệ 

thuật, bồi dưỡng tâm hồn trong sáng, lành mạnh giúp cho HS có thêm hiểu 

biết cơ bản về nghệ thuật ca hát có năng lực nhất định, được thư giãn, tổ 

chức hoạt động tập thể, vui chơi, giải trí và tạo hứng thú cho các em trong 

các giờ học khác. Do được tiếp xúc với âm nhạc địa phương, tham gia các 

buổi sinh hoạt, tiếp xúc với văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc Tây Nguyên, 

đa số các em thích hát, giọng hát vang, sáng và khỏe, có khả năng nhận biết 

và ghi nhớ giai điệu, nhịp điệu, tính chất bài hát tốt hơn. Giai đoạn này, âm 

sắc giọng nam và nữ khá thống nhất, âm thanh vang trong sáng, chưa vỡ 

giọng, tầm cữ giọng các em còn hẹp có thể hát được những bài từ quãng 6 đến 

quãng 8.  

Các em đặc biệt yêu thích ca hát, tổ chức hoạt động nhóm, thích tham 

gia biểu diễn trước tập thể. Đặc điểm này tạo nên những giờ học sôi nổi khi 

GV biết cách tổ chức cho các em vận động, thi đua tranh tài giữa các nhóm 

như hát diễn cảm, hát hòa giọng, trò chơi đố vui về nốt nhạc, nhận biết tên nốt 

hay gõ đệm theo tiết tấu. 
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Ý thức tự giác học tập của các em cũng rõ ràng hơn. Việc nhận thức, 

tìm hiểu về thế giới quan được quan tâm, thúc đẩy sự khám phá và trí tưởng 

tượng các em phát triển. Khi GV đàn giai điệu những câu ngắn, dễ thuộc, HS 

có khả năng ghi nhớ và lặp lại chuẩn xác, có thể sáng tác lời ca theo chủ đề ở 

mức độ đơn giản. Các bài tập hát, tập đọc nhạc sử dụng đồ dùng trực quan 

sinh động, hát kết hợp gõ đệm, sáng tạo vận động phụ họa phù hợp với bài 

hát, hoạt động nghe nhạc, giới thiệu về nhạc cụ hay các câu chuyện âm nhạc 

thực sự hấp dẫn, thu hút và tác động mạnh mẽ đến các em. 

Lứa tuổi này, ngôn ngữ của các em khá hoàn thiện qua quá trình tiếp 

thu học tập tiếng Việt (vốn từ, ngữ pháp, ngữ âm, ngữ điệu), có thể giao tiếp 

và đọc viết thành thạo. Khi học hát, HS không chỉ tiếp thu được đường nét 

giai điệu âm hình tiết tấu theo một chiều mà còn biết phân biệt so sánh tư duy 

để nhận biết câu nhạc, đoạn nhạc, cảm nhận được những rung động tinh tế, 

những cung bậc cảm xúc qua nội dung các bài hát, câu chuyện, tác phẩm âm 

nhạc. Với vốn hiểu biết âm nhạc mà các em đã được tích lũy dần ở lớp trước, 

từ trường mẫu giáo và các phương tiện nghe nhìn làm phong phú thêm kiến 

thức khả năng âm nhạc.  

Đặc biệt HS thích tham gia văn nghệ ở lớp, trường và các hoạt động 

ngoại khóa một cách sôi nổi, tích cực. Vì thế, GV cần nắm được các đặc điểm 

đó để đưa ra những phương pháp dạy học và rèn luyện kỹ năng ca hát cho HS 

lớp 4 giúp các em phát triển tâm lý, thúc đẩy hoạt động thể chất của cơ thể, 

hoàn thiện nhân cách, làm chủ bản thân tự tin hơn trong hoạt động, đoàn kết 

tập thể và hòa nhập với cộng đồng. 

1.4. Khái quát về trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm và thực trạng dạy học hát 

cho học sinh lớp 4  

 Muốn dạy học hát cho HS, bên cạnh việc hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý, khả 

năng ca hát thì việc nắm bắt tình hình nhà trường và thực trạng dạy học là điều 

không kém phần quan trọng. Đó là lý do chúng tôi tìm hiểu khái quát về trường 
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Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm để có cơ sở nghiên cứu đưa ra biện pháp dạy học hát 

phù hợp. 

1.4.1. Khái quát về trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm  

1.4.1.1. Về nhà trường 

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, nằm tọa lạc tại số 249 đường Lý 

Thường Kiệt, với một vị trí địa lý nằm ở vùng ven trung tâm của phường 

Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước năm 1975 đây là cơ sở giáo dục 

của chế độ Sài Gòn chế độ cũ với tên gọi trường Lam Sơn. Sau ngày 10 tháng 

3 năm 1975 - giải phóng Buôn Mê Thuột - chính quyền Cách mạng đã thông 

báo kêu gọi toàn thể GV và HS trở lại trường cũ. Trường Lam Sơn được đổi 

tên thành trường cấp 1, 2 Lê Thị Hồng Gấm. 

 Năm 1988, trường được tách ra và mang tên trường Tiểu học Lê Thị 

Hồng Gấm. Tháng 6 năm 2010, UBND thành phố Buôn Mê Thuột đầu tư 

kinh phí xây dựng trường mới với 24 tỷ đồng với khuôn viên có tổng diện tích 

7000 m
2
. Theo tìm hiểu, trên địa bàn Thành phố Buôn Mê Thuột hiện có 

47/115 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, trong đó trường tiểu học Lê Thị 

Hồng Gấm là trường thứ 30/55 trường tiểu học được công nhận vào tháng 2 

năm 2012.  

Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, nhà trường luôn phấn đấu 

nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, luôn được đánh giá cao 

về chất lượng dạy và học trong hệ thống các trường tiểu học của thành phố, 

đang tiếp tục hoàn thành hồ sơ để UBND Thành phố Buôn Ma Thuột công 

nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II. Về số lượng HS, năm học 2017 - 

2018: Tổng số HS toàn trường là 1075 em với 29 lớp, nữ 534 em, HS dân tộc 

toàn trường có 64 em, nữ dân tộc 30. 

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm gồm 

có 30 phòng học, 12 phòng làm việc và 3 phòng chức năng như phòng Tin 

học, phòng Ngoại ngữ. 
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Nhiều năm liền, trường luôn được nhận bằng khen, giấy khen tập thể 

lao động xuất sắc. Đi đôi với công tác giáo dục, được sự quan tâm chỉ đạo của 

phòng giáo dục thành phố, sự đóng góp của quý phụ huynh HS, nhà trường 

luôn làm tốt các phong trào thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá 

rách cho các trường bạn ở vùng sâu vùng xa như trường tiểu học Trần Văn 

Ơn, Mái ấm tình thương 1/6... và tích cực tham gia các hoạt động quyên góp 

ủng hộ chương trình của đoàn, đội giúp nâng cao ý thức tương thân tương ái, 

khơi dậy lòng yêu thương, chia sẻ khó khăn như gây quỹ giúp bạn nghèo vượt 

khó, ủng hộ xây dựng nhà tình thương... 

Tuy chưa có phòng chuyên biệt cho hai bộ môn Âm nhạc và Mỹ thuật 

nhưng BGH nhà trường linh động cho tổ chức các tiết học âm nhạc tại phòng 

học ngoại ngữ, một số tiết ngoài trời. Thường xuyên cử GV chuyên trách 

tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy, đổi mới phương pháp 

dạy học âm nhạc. Tổ chức cuộc thi Khéo tay hay làm, phát động HS sáng tạo 

nhạc cụ phục vụ việc dạy và học. Bên cạnh đó, nhà trường rất quan tâm chú 

trọng việc giáo dục lồng ghép cho HS phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc 

thông qua các tiết học ngoại khóa bổ ích, rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục 

tâm lý học đường, tổ chức tham quan dã ngoại tại Bảo tàng tỉnh, Khu di tích 

lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuột, tiếp xúc với nghệ nhân chế tác nhạc cụ Tây 

Nguyên, tìm hiểu về không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên... đây là 

những hoạt động trải nghiệm thiết thực nhằm nâng cao vốn hiểu biết, tích lũy 

kinh nghiệm sống, trau dồi khả năng học hỏi của các em, gắn kết mối quan hệ 

giữa thầy và trò, tạo nên sự đoàn kết, tin yêu trong tập thể nhà trường.  

1.4.1.2. Đội ngũ giáo viên 

Cơ cấu tổ chức của nhà trường có chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, các tổ 

chức đoàn thể, chuyên môn. Tổng số cán bộ công nhân viên nhà trường gồm 

có 50 người, trong đó 48 nữ. 100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và 

trên chuẩn, trong đó 2 GV có bằng thạc sĩ, 32 GV trình độ ĐHSP, 3 GV trình 
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độ CĐSP và 1 Trung cấp sư phạm. Trường hiện có 2 GV giảng dạy bộ môn 

Âm nhạc, song một GV còn kiêm thêm công tác chuyên trách công tác Đội. 

Hai GV âm nhạc được đào tạo trình độ đại học sư phạm. 

 Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm có một đội ngũ GV đông đảo, trình 

độ chuyên môn vững vàng, thường xuyên đạt thành tích cao trong các cuộc 

thi dạy giỏi cấp tỉnh, thành phố. Bên cạnh công tác giảng dạy, đội ngũ GV 

còn tích cực tham gia phong trào, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao của thành phố và các cấp ban ngành giáo dục trong tỉnh.  

Tập thể GV luôn tự học, tự rèn, bồi dưỡng thường xuyên, đổi mới 

phương pháp giảng dạy, sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả, theo hướng tích 

cực. Đa số cán bộ GV thực hiện tốt quy chế chuyên môn, soạn giảng đầy đủ 

đúng phân phối chương trình, đảm bảo dạy 2 buổi/ngày. Ngoài ra, các GV 

còn không ngừng nghiên cứu, học hỏi, ứng dụng công nghệ thông tin, tìm 

kiếm tài liệu phục vụ tốt công tác giảng dạy, tham gia hăng hái, nhiệt tình các 

phong trào Văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi liên hoan tiếng hát do phòng 

GD&ĐT tổ chức, với tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, cùng với sự quan 

tâm chỉ đạo của BGH nhà trường đội ngũ GV luôn nhiệt tình giúp đỡ đồng 

nghiệp, dự giờ góp ý trong các tiết dạy âm nhạc, cùng bàn bạc đưa ra phương 

pháp dạy học tích hợp liên môn, tổ chức lớp học theo hướng phát huy năng 

lực cho HS, nhận ra vai trò của âm nhạc song hành cùng các môn học khác 

trong trường tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục theo chỉ 

đạo của Đảng và Nhà nước. 

1.4.2. Thực trạng dạy và học hát cho học sinh lớp 4  

1.4.2.1. Nội dung chương trình 

Theo phân phối chương trình môn âm nhạc lớp 4, gồm có ba phân môn 

là Học hát, Tập đọc nhạc, Nghe nhạc - kể chuyện âm nhạc. Trải đều cho 35 

tiết/37 tuần ở hai học kỳ. Trong đó nội dung học hát chiếm đa số thời lượng, 

với 10 bài hát chính khóa, 2 bài hát do địa phương tự chọn. Danh mục các bài 
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hát sử dụng trong chính khóa lớp 4 có ba bài dân ca là Bạn ơi lắng nghe (dân 

ca Ba - Na), Cò lả (dân ca Bắc Bộ), Chim sáo (dân ca Khmer, Sưu tầm: Đặng 

Nguyễn); một bài nước ngoài là Chúc mừng (Nhạc Nga, Lời Việt: Hoàng 

Lân) và 5 bài hát của các nhạc sĩ sáng tác phù hợp với lứa tuổi lớp 4 là Em 

Yêu hòa bình (Nguyễn Đức Toàn), Trên ngựa ta phi nhanh (Phong Nhã), 

Khăn quàng thắm mãi vai em (Ngô Ngọc Báu), Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình 

Thảo; Lời thơ: Tạ Hữu Yên), Chú voi con ở Bản Đôn (Phạm Tuyên), Thiếu 

nhi thế giới liên hoan (Lưu Hữu Phước). 

 Ngoài ra, trong SGK còn có một số bài bổ sung, thay thế hoặc dùng 

trong ngoại khóa là: Vầng trăng cổ tích (Nhạc: Phạm Đăng Khương - Lời: Đỗ 

Trung Quân), Em hát gọi mặt trời (Nguyễn Thúy Liễu), Khăn quàng thắp 

sáng bình minh (Trịnh Công Sơn), Tổ Quốc tin yêu chúng em (Hoàng Hà), 

Biển quê em (dân ca Nam Bộ - Lời Lê Giang), Giấc mơ của bé (Xuân Giao), 

Mùa xuân về (dân ca Dao). Các bài hát này thay thế có thể linh hoạt, không 

mang tính bắt buộc.  

 Ngày 25/11/2005, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên của 

Việt Nam đã được UNESCO chính thức công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật 

thể và truyền khẩu của nhân loại. Với vinh dự đó, việc giữ gìn và phát huy các 

giá trị văn hóa, dân ca và âm nhạc mang âm hưởng Tây Nguyên được chú 

trọng. Vì vậy, theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk, các tiết âm nhạc 

do địa phương tự chọn được thay thế bằng các bài hát cụ thể (phụ lục 1, 86 

- 87). Tiết 15 và tiết 32 trong phân phối chương trình âm nhạc lớp 4, có hai 

bài được chọn là: Lên nương (dân ca Gia - rai), Đêm trăng trên buôn mới 

(Kpa Y Lăng). 

 Có thể thấy, các bài hát trong nội dung chương trình âm nhạc lớp 4 là 

khá phù hợp với đặc điểm giọng hát, tâm sinh lý và đảm bảo tính vừa sức với 

các em. Bên cạnh đó, để có một giờ học hát hiệu quả, phát huy được huy được 

khả năng ca hát của HS phụ thuộc vào nhiều yếu tố và quá trình rèn luyện lâu 
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dài, đúng phương pháp.  

1.4.2.2. Thực trạng dạy 

Âm nhạc là bộ môn nghệ thuật mang tính đại chúng cao (đặc biệt là thể 

loại ca khúc), dễ đến được với quần chúng và được nhiều người yêu thích. 

Trong nhà trường phổ thông, âm nhạc với tư cách là môn học thực hiện mục 

tiêu giáo dục bằng giai điệu và ngôn ngữ, học kết hợp với hoạt động thư giãn, 

giải trí được các đặc biệt thích thú.  

Âm nhạc còn có khả năng giúp các em bộc lộ tinh tế thế giới nội tâm, 

những rung cảm, niềm vui, ước mơ của bản thân, giúp các em thư giãn, hứng 

thú sau những giờ học căng thẳng, nên trong tiết học đòi hỏi người GV phải 

biết kết hợp hài hòa giữa hoạt động ca hát và vận động nhảy múa. Tuy nhiên, 

nếu thực hiện liên tục các hoạt động và đảm bảo chất lượng nội dung với từng 

lớp, từng tiết dạy thì GV rất vất vả, không tránh khỏi sự nhàm chán và ảnh 

hưởng đến chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, ngoài khó khăn không có 

phòng học nhạc riêng biệt, GV phải di chuyển nhiều giữa các tiết, quá trình 

học và hoạt động âm nhạc không thoải mái do phải hạn chế tiếng hát, vận 

động vui chơi gây ồn ào ảnh hưởng đến các lớp học xung quanh. 

 Trong năm học 2017 - 2018, để tìm hiểu thực trạng dạy học hát ở khối 

4, chúng tôi đã tiến hành dự giờ ngẫu nhiên một số tiết âm nhạc. Việc đánh 

giá tiết dạy đều căn cứ theo tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có thể mô tả 

sơ lược về tiết dạy như sau: 

Ở lớp 4A, chúng tôi dự giờ tiết 8, bài Trên ngựa ta phi nhanh (Phong 

Nhã) ngày 24 tháng 8 năm 2018. GV Nguyễn Thị Trang sử dụng phương 

pháp thuyết trình, trình bày tác phẩm, trực quan và luyện tập, thực hành. Khi 

giới thiệu về tác giả, tác phẩm, GV kể ngắn gọn về truyền thuyết Thánh 

Gióng, mở băng đĩa cho HS nghe mẫu, hướng dẫn HS đọc lời ca theo từng 

câu ngắn, sau đó tiến hành dạy hát theo lối truyền khẩu, móc xích lần lượt đến 

hết bài. Sau khi khi HS hát cả bài, GV kết hợp rèn luyện kỹ năng ca hát và 

vận dụng luyện tập theo hình thức cá nhân, tổ nhóm. 
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Có thể thấy, trong tiến trình dạy học hát, GV đảm bảo nội dung và thực 

hiện đủ các bước lên lớp, tác phong sư phạm nhẹ nhàng, chuẩn mực, biết sử 

dụng đĩa CD để HS nghe mẫu. GV tổ chức tốt hoạt động nhóm, HS tiếp thu 

bài hào hứng, vui vẻ. Tuy nhiên, tiết học còn thiếu bước khởi động giọng, khi 

học hát từng câu, GV ít dùng đàn nên ảnh hưởng đến chất lượng tiếp thu bài, 

cũng như các em chưa thể hiện tốt tính chất bài hát, những chỗ có dấu lặng 

đơn ngắt và lấy hơi thiếu chính xác. 

Lớp 4E, chúng tôi dự giờ tiết 21, ngày 31 tháng 10 năm 2018, học hát 

bài Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo, thơ Tạ Hữu Yên). Trong tiết dạy, GV 

Bùi Thị Thảo sử dụng giáo án điện tử, bài giảng sinh động, dạy hát từng câu 

có dùng đàn organ, HS tiếp thu bài nhanh, hát truyền cảm và biết nêu được 

cảm nhận khi nghe bài hát. Phần củng cố, GV khéo léo liên hệ thực tế, đặt câu 

hỏi gợi ý cho HS rút ra nội dung giáo dục của bài. Tuy nhiên, phần thuyết 

trình, GV dùng lời hơi nhiều, chưa chú trọng sửa sai những tiếng luyến láy 

như uống, nóng, ngủ, nấu... 

Bên cạnh việc khảo sát thông qua dự giờ tại trường Tiểu học Lê Thị 

Hồng Gấm, chúng tôi đã đi thực tế, tham quan học hỏi mô hình dạy học 

VNEN (Viet Nam Escuela Nueva) ở trường Tiểu học Trần Quốc Toản, đây là 

mô hình trường học mới - một trong những mô hình giáo dục tiểu học được 

đánh giá thành công nhất trên thế giới của Colombia. Đặc điểm nổi bật của 

mô hình này là HS với vai trò trung tâm chủ thể của quá trình dạy học, còn 

GV với vai trò tổ chức, hướng dẫn các hoạt động dạy học. Khi dự giờ âm 

nhạc lớp 4A
1
, tiết 26, ngày 24 tháng 2 năm 2019, học hát bài Chú voi con ở 

Bản Đôn (Phạm Tuyên), do cô Nguyễn Ngọc Đan Chi thực hiện, chúng tôi 

nhận thấy, GV chuẩn bị đầy đủ phương tiện dạy học, chu đáo từng bước lên 

lớp, khéo léo trong việc tổ chức, định hướng các hoạt động. Ứng dụng tốt 

công nghệ thông tin và sử dụng đàn thành thạo. Lớp học có hội đồng tự quản, 

các nhóm trưởng hoạt động tích cực, biết điều hành tiết học âm nhạc dưới sự 
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quan sát và hỗ trợ của GV, ý thức của mỗi thành viên tham gia học tập và 

tương tác tốt. Các em cùng thảo luận, thực hành rất hăng say, sôi nổi. Ví dụ, 

khi quan sát trình chiếu tranh, bản nhạc, từ gợi ý của GV, các em biết tìm 

hiểu, đặt và trả lời câu hỏi khai thác nội dung như: tên bài, tác giả, số chỉ 

nhịp, tính chất âm nhạc, các ký hiệu sử dụng và nội dung lời ca... Bước tập 

hát từng câu, GV đánh đàn câu hát nhiều lần, HS chú ý lắng nghe và hát lại 

theo giai điệu mà không cần GV phải hát mẫu. Việc kiểm tra đánh giá giữa 

thầy với trò, trò với trò nhẹ nhàng, trên tinh thần xây dựng, các em tiếp thu, 

ghi nhớ nhanh, giờ học hiệu quả. 

Nhìn chung, đây là trường học có cơ sở vật chất khang trang, phòng học 

nhạc riêng với đầy đủ phương tiện, đa số các em HS sử dụng tốt nhạc cụ gõ 

như song loan, thanh phách, khả năng cảm thụ âm nhạc khá nhạy bén và 

mạnh dạn khi trình bày, biểu diễn trước tập thể. HS có ý thức tự học, phối hợp 

hoạt động nhóm ăn ý, kỹ năng hát rõ lời, đồng đều.  

Từ thực tế trên, so sánh với điều kiện tại trường Tiểu học Lê Thị Hồng 

Gấm, chúng tôi nhận thấy, vì chưa được trang bị phòng học chuyên biệt, GV 

dạy âm nhạc phải di chuyển giữa các lớp, tầng lầu, và giữa các dãy tòa nhà, 

điều này gặp phải một số vấn đề khó khăn, bất tiện khi mang theo đồ dùng 

dạy học như nhạc cụ, đài cát - xét, bảng phụ, tranh ảnh trực quan...  

Trước năm 2012, trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm là một ngôi trường 

nhỏ thiếu thốn điều kiện vật chất, phải mượn cơ sở của nhà thờ, đại đa số HS 

là con em gia đình nghèo, thành phần buôn bán nhỏ lẻ, hoàn cảnh khó khăn. 

Chương trình giảng dạy chỉ có 6 môn học. Khi áp dụng dạy học âm nhạc và 

mỹ thuật vào nhà trường theo quy định của Bộ giáo dục, GV tuyển dụng chỉ 

tốt nghiệp hệ trung cấp sư phạm đào tạo ngắn hạn, nên kỹ năng, kiến thức âm 

nhạc chưa cao, chưa sử dụng thành thạo nhạc cụ dẫn đến việc bối rối khi có 

dự giờ đột xuất. 
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Đồ dùng dạy học phục vụ cho môn âm nhạc có đàn organ, thanh phách , 

bảng in bài TĐN, song vẫn còn thiếu một số nhạc cụ gõ phục vụ cho các tiết 

dạy địa phương, bản nhạc bài hát, tranh ảnh nhạc sĩ nhưng chưa đáp ứng được 

nhu cầu sử dụng và chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả. 

GV chưa đầu tư nhiều cho tiết học, sử dụng phương pháp thuyết trình 

một chiều, theo lối truyền khẩu, chưa khơi gợi phát huy được tính tích cực 

chủ động của HS. Phương pháp hát mẫu được GV thực hiện tốt, nhưng lại khá 

lúng túng khi sử dụng nhạc cụ để đệm giai điệu câu hát hoặc bài hát cho HS. 

Gặp một số bài có nội dung dài, nhiều hoạt động, chưa biết cách phân bố hợp 

lý thời gian dẫn đến việc GV lướt qua nhanh, giới thiệu qua loa nên HS chưa 

hiểu rõ được tính chất âm nhạc, sắc thái bài hát nên hát chưa biểu cảm. Khi 

tiến hành dạy hát, với những đối tượng HS không tập trung, chưa phân biệt 

được nhịp phách, GV thường thiếu kiên nhẫn, không chú trọng để sửa sai cho 

các em. Việc đánh giá xếp loại bộ môn âm nhạc bằng định tính, đôi khi chưa 

thực sự công bằng, thiếu tính khách quan.  

Phương pháp giảng dạy của GV chưa khoa học, chưa chú ý nhiều đến 

việc rèn luyện tiết tấu, cao độ cho HS. Bên cạnh đó, qua trao đổi và dự giờ các 

tiết âm nhạc, nhận thấy GV chưa thực sự phát huy được tính tích cực của HS, 

việc tổ chức hoạt động, phân công nhóm còn mang tính chất đối phó, ít đổi mới 

phương pháp theo hướng phát triển năng lực, tích cực, sáng tạo của HS. 

 Mặt khác, để tạo được không khí vui tươi, thi đua học tập tích cực giữa 

tổ, nhóm, các thành viên trong lớp, việc xây dựng và vận dụng trò chơi vào 

tiết học âm nhạc cũng rất quan trọng, nhưng thực tế GV rất ít sử dụng, thiếu 

sự sáng tạo khi tổ chức, phát huy hiệu quả trò chơi. 

1.4.2.3. Thực trạng học 

Dựa vào đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi từ 9 đến 10 tuổi, nhận thức là 

hoạt động chủ đạo, chiếm ưu thế trong sự hình thành và phát triển nhân cách 
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cũng như tư duy của các em. Khác với các lớp 1, 2, 3, HS khối lớp 4 nhận 

thức và ghi nhớ nhanh hơn. Năng lực chú ý, quan sát, tưởng tượng tái tạo, 

hứng thú, sự tìm tòi khám phá cái mới đã phát triển hơn trước, tạo điều kiện 

cho các em liên hệ giữa đời sống thực tiễn và học tập.  

Nhu cầu được thưởng thức âm nhạc thông qua hoạt động nghe GV hát 

mẫu, lắng nghe và cảm nhận bài hát một cách có chủ đích, HS khối lớp 4 

trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm đã biết phân tích, so sánh nhịp điệu, giai 

điệu các bài hát, biết tự tìm tòi động tác vận động phụ họa và một số cách 

thức trình bày biểu diễn bài hát.  

Khi tham gia hoạt động ngoại khóa, nhất là các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, chương trình văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn 20/11, Mừng Đảng 

mừng Xuân, 8/3, 26/3 ở trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, đa phần HS 

khối 4, khối 5 dưới sự tổ chức và định hướng của GV chuyên trách, có thể 

tự luyện tập những tiết mục dân vũ, aerobic, hát múa vận động các bài theo 

chủ đề một cách tích cực và sáng tạo. Lứa tuổi này, các em thích được thể 

hiện mình và cảm thấy phấn chấn mạnh mẽ khi được ghi nhận thành tích.  

Các em đang ở trong độ tuổi phát triển tốt cả về tinh thần lẫn thể chất, 

hoạt động ca hát giúp các em lĩnh hội tốt các kiến thức âm nhạc, phát triển 

khả năng cảm thụ, tự tin tích cực tham gia vào các hoạt động âm nhạc trong 

nhà trường. Vì vậy, việc giáo dục, rèn luyện kỹ năng ca hát, những hiểu biết 

cơ bản về nhạc lý, phát triển tai nghe, giọng hát, cũng như nhận biết các giá 

trị tình cảm, thông điệp truyền tải qua các ca khúc nhằm hình thành nhân cách 

của trẻ trên các phương diện trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và đạo đức.  

Đặc điểm giọng hát ở độ tuổi lớp 4 rất trong và vang, cùng với tính 

cách vui tươi hồn nhiên nhưng các em cũng rất hiếu động, chưa biết điều tiết 

giọng hát cho phù hợp. Những bài hát có giai điệu nhanh, vui tươi, rộn ràng 

khiến các em rất hào hứng nhưng lại hát to, đôi khi phấn khích hát như gào 

thét, hoặc dễ bị cuốn nhịp, khó xử lý. Mức độ tiếp thu bài không đồng đều, 
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nhiều em nhút nhát, ngại trình bày bài hát, lâu dần trở nên chán nản không 

yêu thích môn học. 

Đại đa số HS yêu thích môn học nhưng chỉ học thuộc bài và hát theo bản 

năng, chưa thể hiện được sắc thái bài hát, kỹ năng hát rõ lời, lấy hơi tự do, 

thiếu chủ động. HS ít được sử dụng thanh phách, song loan khi thực hành 

biểu diễn, nên khi được yêu cầu hát kết hợp nhạc cụ gõ các em tỏ ra lúng 

túng, thiếu tự nhiên, cảm nhận nhịp điệu còn hạn chế. 

Có một số bài hát trong chương trình các em đã được tiếp xúc, nghe 

nhiều qua băng đĩa, nhớ giai điệu và hát được nhưng chưa chính xác, nên khi 

dạy hát GV rất khó sửa những chỗ luyến, láy, đảo phách, nghịch phách hay 

ngân dài. Hoặc đối với bài hát khó, HS thường không kiên nhẫn, thiếu hứng 

thú, nhất là với những HS cá biệt, thiếu tập trung, làm việc riêng ảnh hưởng 

đến chất lượng giờ học. 

Nhiều phụ huynh HS không quan tâm đến việc học của con, nếu có 

cũng chỉ chú trọng vào các môn đánh giá điểm số. Thực tế khi tham gia 

phong trào, trong các cuộc thi văn nghệ được tổ chức tại trường, cấp tỉnh, 

thành phố, mặc dù nhiều HS có năng khiếu hăng hái nhưng không được sự 

chấp thuận để luyện tập vì sợ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của con. 

Với đặc thù là trường học hai buổi, lượng kiến thức mà các em phải 

tiếp thu khá nhiều, sĩ số HS của mỗi lớp khá đông, lại chưa có phòng học 

nhạc chuyên biệt, nên khi học hát các em không được phát huy tối đa hoạt 

động vì sợ làm ồn, ảnh hưởng đến các lớp khác, vì thế chất lượng tiết học 

không đạt hiệu quả cao.  

Nhìn chung, mức độ nhận thức của các em không đồng đều, đa số HS 

tiếp thu và hát tốt là những em học giỏi đều các môn. Một số HS có giọng hát 

tốt là đồng bào người dân tộc nhưng khả năng cảm âm, nhận biết về tiết tấu 

nhịp điệu chưa chính xác. Ở lứa tuổi này, năng lực chú ý và trí nhớ của các 
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em kém bền vững, sự phấn chấn lôi cuốn bởi các hoạt động không kéo dài, dễ 

nhàm chán, mất tập trung nếu không tạo ra được cái mới lạ. 

Những bài hát, bản nhạc có giai điệu, tiết tấu sôi động được các em đón 

nhận hào hứng hơn các bài hát có nhịp điệu dàn trải, chậm rãi. Một số bài hát 

trong chương trình, HS đã biết, nghe và tiếp xúc nhiều từ các bậc mầm non, như 

Chú voi con ở Bản Đôn (Phạm Tuyên), Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo, Thơ: 

Tạ Hữu Yên), thích thể hiện và hát theo khi GV hát mẫu nhưng lại hát sai rất khó 

điều chỉnh, thậm chí các em tỏ ra thiếu tập trung khi GV hướng dẫn những chỗ 

luyến, láy, ngắt hơi, ngân dài HS thể hiện chưa tốt. 

Sĩ số các lớp khá đông từ 36 - 42 HS, việc bao quát và tổ chức phân 

nhóm còn hạn chế, khả năng tiếp thu, cảm nhận âm nhạc cũng không đồng 

đều, thiếu sự gắn kết, các em chưa chủ động phối hợp hoạt động với nhau. 

Một số HS còn có thói quen dựa dẫm vào những bạn có năng lực, chưa có ý 

thực tự giác trong học tập. 

Có thể thấy, HS lớp 4 trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm yêu thích bộ 

môn âm nhạc. Tuy nhiên, bên cạnh những vấn đề về đặc điểm tâm lý lứa tuổi, 

các em còn gặp khó khăn trong việc tiếp thu bởi phương pháp giảng dạy, kỹ 

năng ca hát, nhận thức, khả năng cảm thụ âm nhạc, khái quát hóa những vấn 

đề trừu tượng, đòi hỏi phải tư duy trong âm nhạc. 

 Tiểu kết  

 Trong chương 1, qua tìm hiểu những khái niệm, thuật ngữ, những vấn 

đề cơ bản về thực trạng dạy học môn âm nhạc nói chung, việc dạy học phân 

môn học hát cho HS khối lớp 4 trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm nói riêng, 

chúng tôi nhận thấy còn tồn tại nhiều vấn đề cần được cải thiện.   

Qua khảo sát, dựa trên cơ sở thực tiễn, chúng tôi đã tìm hiểu khái quát 

về trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm và thực trạng dạy học trong nhà trường 

cho thấy khả năng tiếp thu học tập của đại đa số HS không đồng đều, số HS 
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hoàn thành tốt môn học chưa cao, vẫn còn một số em tỏ ra gượng ép, đối phó, 

có thái độ chưa tích cực trong tiết học.  

 Từ những yếu tố khách quan và chủ quan trên đã chỉ ra rằng, để đạt 

được chất lượng trong dạy học âm nhạc nói chung và phân môn học hát nói 

riêng, đòi hỏi GV không nên quá áp đặt, chú trọng đến việc HS phải thuộc lời 

hoặc hát hay bài hát, mà đầu tiên là tạo cho HS có một môi trường học tập 

thoải mái, tạo cơ hội để các em được trải nghiệm, thể hiện sự sáng tạo và thể 

hiện bản thân mình. Cũng từ thực tế trải nghiệm đó, dưới sự giáo dục, định 

hướng, khuyến khích của GV các em sẽ là người nhận thức, lĩnh hội và làm 

chủ hoạt động của mình một cách hoàn toàn tự nhiên và hiệu quả nhất. 

 Tìm hiểu và đánh giá thực trạng giảng dạy phân môn học hát tại trường 

tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột cho thấy, việc đổi mới 

phương pháp, nâng cao hiệu quả dạy học âm nhạc là một điều hết sức cần 

thiết, là một quá trình phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian. Để thực hiện mục 

đích đó, chúng tôi sẽ đưa ra những biện pháp để giải quyết cụ thể những vấn 

đề đã nêu trên trong chương 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

Chương 2 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC HÁT CHO HỌC SINH LỚP 4 

2.1. Đặc điểm bài hát trong chương trình lớp 4  

Dạy học hát ở trường tiểu học, không chỉ đơn thuần là dạy cho HS biết 

hát, mà thông qua hoạt động ca hát HS hiểu được nội dung tư tưởng hình 

tượng của ca khúc, thông điệp của tác giả và truyền cảm xúc tới người nghe. 

Để thực hiện được yêu cầu đó trước hết cần phải làm rõ nắm được đặc điểm 

của từng bài hát. Trước khi đi vào các biện pháp dạy học cụ thể, chúng tôi xin 

được phân tích một số đặc điểm của các bài hát trong chương trình lớp 4 để 

có các biện pháp dạy học phù hợp. 

2.1.1. Về âm nhạc 

2.1.1.1. Giai điệu 

 Theo cuốn Hình thức âm nhạc, tác giả Nguyễn Thị Nhung giải thích 

như sau: 

Giai điệu là sự trình bày một ý nhạc, sắp xếp trong một bè (voix). 

Giai điệu hầu như bao giờ cũng được dùng để diễn đạt một nội 

dung cơ bản của tác phẩm... Những khía cạnh quan trọng nhất của 

giai điệu là mối tương quan cao, thấp, dài, ngắn của âm thanh cũng 

như cả mối tương quan về hòa âm điệu tính [36; 11]. 

Giai điệu chính là thành tố quan trọng để hình thành ngôn ngữ của âm 

nhạc. Có rất nhiều khái niệm, nhận định khác nhau nhưng về cơ bản chúng tôi 

thống nhất với ý kiến của nhà nghiên cứu Phạm Lê Hòa trong cuốn Giáo trình 

phân tích tác phẩm âm nhạc:  

Mỗi định nghĩa đều phản ánh một phương diện nhìn nhận khái niệm 

giai điệu khác nhau. Trong từng trường hợp nhất định giai điệu có 

thể đúng hơn/ gần hơn với một định nghĩa nào đó. Vì vậy, người 

nghiên cứu cần có cái nhìn toàn diện về khái niệm này [15; 9]. 
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 Các bài hát dùng trong phân môn học hát ở lớp 4, có lối tiến hành khá 

bình ổn, chủ yếu là liền bậc theo chiều đi lên hoặc đi xuống, chuyển động 

ngang và hình lượn sóng, phù hợp với tầm cữ giọng của các em.  

 Dễ nhận thấy nhiều bài hát có giai điệu chuyển động ngang, bình ổn, 

kết hợp với âm hình tiết tấu sử dụng nốt móc đơn tạo cảm giác nhanh thúc 

giục, linh hoạt như Trên ngựa ta phi nhanh (Phong Nhã), Thiếu nhi thế giới 

liên hoan (Lưu Hữu Phước), Chúc mừng (Nhạc Nga). 

Ví dụ 1:    

Trên ngựa ta phi nhanh  

Trích [PL2; 99] 

Phong Nhã 

 

 Trong bài Thiếu nhi thế giới liên hoan (Lưu Hữu Phước) nét giai điệu 

chuyển động ngang với các nốt lặp và tốc độ hơi nhanh tạo tính chất reo vui, 

náo nức phù hợp với lời ca:  

Ví dụ 2:         

Thiếu nhi thế giới liên hoan 

Trích [PL2; 106] 

                                        Lưu Hữu Phước 
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  Giai điệu kết hợp giữa bước di chuyển ngang và liền bậc lại tạo ra sự 

uyển chuyển, nhẹ nhàng trong đường nét giai điệu của bài Chúc mừng (Nhạc 

Nga). 

Ví dụ 3: 

Chúc mừng 

Trích [PL2; 102] 

Nhạc Nga 

    Lời Việt: Hoàng Vân 

 

 

 Phần lớn các ca khúc trong chương trình lớp 4, thường tác giả ít sử 

dụng các quãng nhảy xa mà chủ yếu đi bình ổn để dễ hát, phù hợp với đặc 

điểm giọng hát của HS như bài Bạn ơi lắng nghe (dân ca Ba - na), Chim sáo 

(dân ca Khơmer), Khăn quàng thắm mãi vai em (Ngô Ngọc Báu) 

Ví dụ 4:   

Khăn quàng thắm mãi vai em 

     Trích [PL2; 91] 

          Ngô Ngọc Báu 

 

Trong giai điệu trên, chỉ có quãng 4 đúng từ sol sang đô, còn lại tiến 

hành bình ổn với các quãng 2 và 3, giai điệu được lượn sóng khá mềm mại. 

Đa số bài hát trong SGK lớp 4, các quãng nhảy xa xuất hiện nhằm tạo 
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ra điểm nhấn, làm nổi bật tính chất hoặc cao trào cho tác phẩm. Các quãng 

nhảy xa hay gặp những là quãng 5, quãng 6, không có nhảy quãng 8. Trường 

hợp sử dụng quãng nhảy xa chỉ mang tính điểm xuyết, không đứng riêng lẻ 

mà thường kết hợp với các quãng phản hồi vừa tạo đường nét cho giai điệu 

bình ổn, dễ hát, phù hợp với khả năng của HS. Chẳng hạn như bài Thiếu nhi 

thế giới liên hoan của Lưu Hữu Phước dưới đây có nhảy quãng 6 (d
2
 - f

1
).  

Ví dụ 5:     

Thiếu nhi thế giới liên hoan 

Trích [PL2; 101] 

         Lưu Hữu Phước 

 

Một đặc điểm dễ nhận thấy khi tiến hành giai điệu các bài hát trong 

chương trình lớp 4, đó là sử dụng nhiều dấu luyến láy, nốt hoa mỹ.  

Có thể kể đến các bài Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo, Lời: Tạ Hữu 

Yên), Cò lả (dân ca châu thổ Bắc Bộ), Em yêu hòa bình (Nguyễn Đức Toàn) 

là những bài sử dụng khá nhiều nốt luyến, láy và chủ yếu là luyến hai âm, tạo 

cho người nghe cảm giác mượt mà, duyên dáng.  

Ví dụ 6:  

Cò lả 

Trích [PL2; 101] 

Dân ca đồng bằng Bắc Bộ 

 

 Cò lả là bài dân ca Việt Nam, giai điệu có nhiều luyến và láy là đặc 
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trưng trong dân ca. Chú ý đến đặc điểm giai điệu có nhiều luyến, láy để khi 

dạy học, GV cần có những phương pháp phù hợp để HS có thể hát được bởi 

hát được luyến, láy là không dễ với HS Tiểu học.   

Lối tiến hành giai điệu các bài hát trong chương trình âm nhạc lớp 4 rất 

phong phú và linh hoạt. Dựa vào đặc điểm ca hát và khả năng cảm thụ của 

HS, giai điệu mỗi bài hát lại mang nét độc đáo riêng, phản ánh một tư duy âm 

nhạc riêng của tác giả muốn truyền tải vào nội dung ca khúc.  

2.1.1.2. Tiết tấu 

Lời ca, giai điệu thường gắn liền với tiết tấu. Giải nghĩa khái niệm này 

có nhiều quan điểm có thể kể đến: “Tiết tấu là sự nối tiếp các âm và các kết 

cấu âm nhạc bằng thời gian ngân vang của âm thanh (độ dài của âm và độ dài 

của kết cấu) có tổ chức và có quy luật [10; 20].  

Theo V.A Va - khra - mê - ép thì:  

Tiết tấu là tương quan trường độ của các âm thanh nối tiếp nhau... 

Trong âm nhạc có sự luân phiên các trường độ của âm thanh. Do đó 

tạo ra những mối tương quan khác nhau về thời gian giữa các âm 

thanh đó. Khi liên kết với nhau theo một trình tự nhất định, trường 

độ của các âm thanh tạo ra những nhóm tiết cấu hình tiết tấu mà 

những (hình tiết tấu) đó hình thành đường nét tiết tấu chung của 

toàn tác phẩm [57; 36 - 37].  

Trên cơ sở đó, chúng tôi nhận thấy tiết tấu được tạo ra bởi nhiều yếu tố 

bao gồm số chỉ nhịp, âm hình tiết tấu, nhịp điệu… Qua tìm hiểu, dễ dàng biết 

được phần lớn các bài hát trong chương trình viết ở nhịp 2/4 như Em yêu hòa 

bình (Nguyễn Đức Toàn), Bạn ơi lắng nghe (dân ca Ba - na), Trên ngựa ta phi 

nhanh (Phong Nhã), Khăn quàng thắm mãi vai em (Ngô Ngọc Báu), Cò lả 

Dân ca châu thổ Bắc Bộ, Bàn tay mẹ (Nhạc Bùi Đình Thảo - Thơ Tạ Hữu 

Yên), Chú voi con ở Bản Đôn (Phạm Tuyên), Thiếu nhi thế giới liên hoan 

(Lưu Hữu Phước). Duy nhất một bài viết ở nhịp 4/4 là Chim sáo (dân ca 
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Khmer). Nhịp 3/4 xuất hiện trong Chúc mừng (Nhạc Nga). 

Như vậy, có thể nói loại nhịp 2/4 được sử dụng phổ biến, hầu hết các ca 

khúc trong phân môn học hát lớp 4, tốc độ, nhịp điệu những bài này nhìn 

chung là vừa phải, dễ hát cộng với việc xây dựng âm hình tiết tấu chủ yếu là 

các hình nốt trắng, đen, móc đơn và móc kép. 

Ví dụ 7:   

Em yêu hòa bình 

Trích [PL2; 97] 

Nguyễn Đức Toàn 

  Tươi vui - Vừa phải 

 

 

Ví dụ 8:    

Trên ngựa ta phi nhanh 

Trích [PL2; 99] 

Vui - Rộn rã                                          Phong Nhã 

 

 

 Tùy thuộc vào sự kết hợp giữa trường độ và âm hình tiết tấu tạo nên 
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tính chất riêng của mỗi bài. Song hầu hết đều thể hiện sự hồn nhiên, vui tươi 

trong sáng của lứa tuổi học trò. Có bài là nét phóng khoáng hoặc thong thả, da 

diết, trữ tình. 

Ví dụ 9:     

Cò lả 

Trích [PL2; 101] 

Dân ca đồng bằng Bắc Bộ 

Vừa phải - Phóng khoáng 

 

Sự xuất hiện liên tiếp luyến láy và hình nốt móc đơn, móc kép, nốt hoa 

mỹ làm cho màu sắc bài Cò lả thêm sinh động, như một bức tranh đa chiều 

giàu hình ảnh vừa phóng khoáng mà vẫn rất đằm thắm, nhẹ nhàng. 

Bên cạnh những bài hát sử dụng nhiều hình nốt phức tạp, đa dạng thì 

âm hình tiết tấu đơn giản xuyên suốt toàn bài cũng xuất hiện 

Ví dụ 10:      

Chúc mừng 

Trích [PL2; 102] 

Nhạc Nga  

 

 Có thể bắt gặp âm hình tiết tấu đơn giản xuyên suốt toàn bài với hình 

nốt móc đơn và dấu lặng đơn trong bài Bạn ơi lắng nghe đúng như tính chất 

hồn nhiên, tha hiết của bài hát và cũng bình dị, mộc mạc như con người và 
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vùng đất Tây Nguyên. 

Ví dụ 11:     

Bạn ơi lắng nghe 

Trích [PL2; 98] 

Dân ca Ba Na 

 
 

 Có thể thấy, tiết tấu các bài hát sử dụng trong chương trình rất phong 

phú, là sự đan xen linh hoạt nhiều trường độ khác nhau. Có tiết tấu khoan 

thai, dàn trải nhưng cũng có tiết tấu nhanh, tiếp nối nhiều móc kép. Tuy nhiên, 

cách xây dựng các tiết tấu trên là vừa sức, không quá khó, dễ tiếp thu với lứa 

tuổi HS lớp 4.  

2.1.1.3. Âm vực 

Theo quan điểm của Phạm Lê Hòa thì: “Âm vực là khoảng cách từ âm 

thấp nhất đến âm cao nhất có thể biểu diễn được của một nhạc cụ/ giọng 

người/ một tập hợp các nhạc cụ (dàn nhạc)” [15;28]. 

Ca khúc được chọn lọc đưa vào giảng dạy trong chương trình âm nhạc 

lớp 4 đều khá phù hợp với giọng hát của HS. Tính từ nốt thấp nhất đến nốt 

cao nhất, các bài hát có âm vực từ khoảng quãng 6 đến quãng 11, phổ biến 

nhất là quãng 9. Việc nghiên cứu âm vực bài hát giúp GV lựa chọn, vận dụng 

phương pháp dạy hát phù hợp, dự kiến và xử lí tình huống trong quá trình dạy 

hát, từ đó đưa ra biện pháp, cách thức rèn luyện kỹ năng, phát triển âm vực 

giọng hát cho HS. Căn cứ vào đặc điểm giọng hát lứa tuổi 9 - 10 tuổi, chưa có 

sự khác biệt giữa giọng nam và nữ, các em hát bằng giọng tự nhiên, trong 
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sáng, nếu biết cách luyện tập, lựa chọn bài hát và rèn luyện kỹ thuật thanh 

nhạc phù hợp có thể giúp các em biết chuyển giọng, xử lý tinh tế những 

quãng rộng bằng giọng giả thanh.  

Bài hát Chim sáo dân ca Khơ - me là bài có âm vực thấp nhất (quãng 6)  

 

Một số bài viết trong phạm vi quãng 8 như bài Trên ngựa ta phi nhanh 

(d
1
 - d

2
), Cò lả (c

1
 - c

2
), Chúc mừng (d

1
 - d

2
) 

 

Còn lại hầu hết các bài hát viết trong phạm vi quãng 9 như Em yêu hòa 

bình (c
1
 - d

2
), Khăn quàng thắm mãi vai em (c

1
 - d

2
), Bàn tay mẹ (c

1
 - d

2
), Chú 

voi con ở Bản Đôn (h - c
2
), Thiếu nhi thế giới liên hoan (c

1
 - d

2
). 

 

Bài hát có âm vực rộng hơn quãng 9 là khá hiếm hoi, có thể kể đến bài 

Trăng trên buôn mới (Kpah Y Lăng) có âm vực quãng 11 (a - d
2
):  

 

Giai điệu bài hát có quãng rộng là điều kiện để HS có thể phát triển 

giọng và phát triển năng lực âm nhạc, cũng là để GV chú ý hơn. Có phương 

pháp phù hợp trong hướng dẫn HS thực hiện hát cho tốt.  

Có thể nói, các bài hát sử dụng trong chương trình âm nhạc lớp 4 là phù 

hợp với giọng hát của HS lứa từ 9 đến 10 tuổi. Tổng hợp lại chúng tôi thấy, 

trong các bài hát lớp 4 có 1 bài hát viết ở quãng 6 là Chim sáo; 3 bài viết ở 

quãng 8 là Trên ngựa ta phi nhanh, Cò lả, Chúc mừng; 1 bài có tầm cữ rộng 

quãng 11 là Đêm trăng trên buôn mới và 5 bài chính khóa còn lại trong 

chương trình SGK có tầm cữ quãng 9. 
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Việc tìm hiểu và nắm được âm vực của từng bài trong chương trình 

dạy học hát giúp cho GV hiểu và linh hoạt điều chỉnh cao độ cho HS hát 

phù hợp tầm cữ giọng. Ví dụ, ở những bài hát ngay từ đầu có các nốt cao 

như bài Cò lả hay Bạn ơi lắng nghe, để phù hợp với giọng của HS, GV có 

thể điều chỉnh hạ tone và bắt nhịp cho các em hát tự nhiên mà không phải hát 

rướn hay ép giọng. 

2.1.2. Về chủ đề và lời ca 

2.1.2.1. Chủ đề 

Nội dung các bài hát xoay quanh chủ đề về phong cảnh thiên nhiên, 

tình yêu quê hương đất nước, gia đình và nhà trường, hòa bình hữu nghị, đoàn 

kết các dân tộc, rất phù hợp và mang tính giáo dục cao đối với HS lớp 4. Từ 

chủ đề, lời ca mỗi bài hát lại thể hiện những cung bậc cảm xúc khác nhau, gửi 

gắm những thông điệp, cách biểu đạt tình cảm khác nhau mà vẫn toát lên tính 

chân thiện mỹ. 

Tình yêu quê hương đất nước, hòa bình tự do, thông qua những hình 

ảnh mộc mạc, bình dị được thể hiện trong bài hát Em yêu hòa bình của nhạc sĩ 

Nguyễn Đức Toàn:  

Em yêu hòa bình yêu đất nước Việt Nam 

Yêu từng gốc đa bờ tre đường làng 

Em yêu xóm nhỏ nơi mà em khôn lớn 

Yêu những mái trường rộn rã lời ca… 

 Chủ đề tuổi thơ với mái trường, được thể hiện qua lời ca mộc mạc, giản 

dị gợi nên niềm tự hào biết ơn Tổ quốc, Bác Hồ, niềm vui được khi được trở 

thành người Đội viên thể hiện qua ca từ bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em 

của nhạc sĩ Ngô Ngọc Báu:  

Khăn quàng trên vai chúng em tới trường 

Em yêu khăn em càng gắng học hành 

Sao cho xứng cháu bác Hồ Chí Minh... 
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Hình ảnh những em bé vượt thác ghềnh, hiên ngang trên lưng ngựa 

băng băng tiến về phía trước nhắc nhớ tới truyền thuyết Thánh Gióng - biểu 

tượng về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sức mạnh bảo vệ độc lập tự do 

của Tổ quốc 

Vó câu nhẹ tênh, lắc lư nhịp nhàng 

Biển bạc, rừng vàng đồng xanh mở rộng bao la 

Ta phi khắp chốn thăm các bạn bè yêu mến 

Tổ quốc mẹ hiền chắp cánh cho toàn Đội ta  

phi nhanh nhanh nhanh... 

Ước muốn hòa bình, ca ngợi tình hữu nghị đoàn kết của thiếu nhi trên 

toàn thế giới, không phân biệt màu da tôn giáo còn được thể hiện qua các ca 

từ trong bài Thiếu nhi thế giới liên hoan (Lưu Hữu Phước) 

Ngàn dặm xa khôn ngăn anh em kết đoàn 

Biên giới sâu khôn ngăn mối dây thân tình 

Loài giặc kia khôn ngăn tình yêu chứa chan 

Của đoàn thiếu nhi hằng mong yên vui thái bình... 

Hay chỉ đơn giản là niềm vui sum họp, quây quần bên nhau của mọi 

người trong ngày vui gặp mặt trong bài Chúc mừng (nhạc Nga) 

2.1.2.2. Lời ca 

Cùng với âm nhạc, lời ca trong ca khúc chính là nghệ thuật của ngôn 

ngữ được cất lên thông qua giai điệu. Dù mang tính chất nhẹ nhàng trữ tình, 

hành khúc hay tính chất vui hoạt, lời ca của mỗi bài hát đều chứa đựng những 

thông điệp của tác giả muốn gửi gắm. Đơn giản chỉ là một làng quê yên ả với 

gốc đa, bờ tre, đường làng, là một khung cảnh thiên nhiên bao la hùng vĩ qua 

cánh chim câu xanh gọi nắng bay về rẫy lúa... Hạnh phúc biết bao khi được 

lớn lên trong vòng tay và tình yêu thương của mẹ - người phụ nữ suốt đời tần 

tảo vì gia đình với tình yêu bao la, một trái tim nhân hậu, một đôi vai mỏng 

manh đầy vững chắc, và hiện hữu rõ nét là đôi bàn tay mẹ. Bài hát Bàn tay 
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mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo, Thơ: Tạ Hữu Yên) với những từ ngữ ngọt ngào 

mà đầy tính chân thực, đã khắc họa sâu hình ảnh:  

Cơm con ăn tay mẹ nấu 

Nước con uống tay mẹ đun. 

Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon 

Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con 

Bàn tay mẹ vì chúng con từ tay mẹ con lớn khôn. 

 Cái hay, cái đẹp trong ngôn ngữ âm nhạc còn được thể hiện qua các bài 

hát dân ca. Có 3 bài hát nằm trong 10 bài hát chính khóa đó là: 

 Bạn ơi lắng nghe (dân ca Bana) - do Tô Ngọc Thanh sưu tầm và dịch 

lời - bằng những lời ca giàu hình ảnh, biện pháp nhân hóa đàn cá vui đùa, 

cánh gọi nắng, lúa mừng nắng, miêu tả sinh động cảnh đẹp thiên nhiên nên 

thơ của núi rừng Tây Nguyên.  

Hỡi bạn ơi dừng chân chút đi 

Có nhìn thấy đàn chim câu xanh 

Cánh gọi nắng bay về rẫy lúa 

Lúa mừng nắng lúa reo rì rào 

Hay bài Cò lả (dân ca châu thổ Bắc Bộ) với những ca từ ngắn gọn, sử 

dụng nhiều tiếng luyến láy, kết hợp tiếng đệm tình tính tang, tang tính tình… 

ơi bạn rằng… giúp người nghe như cảm nhận được một khung cảnh êm đềm, 

trù phú của vùng đồng bằng tươi tốt, dù bài hát chỉ bắt nguồn từ hai câu ca 

dao mộc mạc: 

Con cò bay lả bay la 

Bay từ cửa phủ, bay ra cánh đồng 

Nhìn chung, ca khúc sáng tác cho thiếu nhi thường được các nhạc sĩ 

chọn lọc kỹ càng về câu từ, ngôn ngữ dễ hiểu, giàu hình ảnh. Lời ca chính là 

phương tiện diễn đạt ý tưởng, thông điệp của tác giả, là một phần không thể 

thiếu trong mỗi bài hát. Lời ca giản dị, mộc mạc, gần gũi, trong sáng như 
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ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày giúp các em dễ cảm nhận, liên hệ đến sự vật, 

hiện tượng trong bài hát. Cùng với những gợi ý của GV, các em sẽ biết tư duy, 

có thể nêu được một số tư tưởng, tình cảm mà tác giả muốn truyền tải. 

Bên cạnh yếu tố về chủ đề, lời ca, khi dạy học phân môn học hát, GV 

cần phải chú ý đến các yếu tố khác tạo nên chất lượng của tác phẩm như giai 

điệu, tiết tấu, thang âm, điệu thức từng bài để đánh giá và có hiểu biết về tổng 

thể bài hát, từ đó việc giảng dạy đạt kết quả tốt hơn. 

2.2. Các biện pháp dạy học hát 

2.2.1. Các bước tiến hành dạy hát 

 Quá trình dạy hát bao gồm nhiều hoạt động, với nhiều hình thức, nội 

dung như hát chính xác, giới thiệu bài, tập hát từng câu, sửa sai, thực hành… 

Khi âm nhạc trở thành một môn học trong nhà trường, việc dạy một bài hát 

cần tiến hành nghiêm túc, bài bản có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chú trọng từng 

khâu tổ chức các hoạt động. Theo Hoàng Long - Hoàng Lân, thông thường 

dạy hát chia làm ba bước, gồm: Giới thiệu bài hát, hát mẫu; Dạy học bài hát; 

Luyện tập củng cố, biểu diễn bài hát. Cũng có nhiều cách chia khác nhau tùy 

thuộc vào từng địa phương, các trường và mỗi bài hát có thể thực hiện theo 

tiến trình riêng mà mục đích cuối cùng là HS hiểu và hát tốt. Hiện nay, quy 

trình dạy hát được chia thành 7 bước khá thông dụng đó là: Giới thiệu bài hát; 

Đọc lời ca; Hát mẫu; Khởi động giọng; Dạy hát từng câu; Hát cả bài; Luyện 

tập, củng cố. 

Có thể linh hoạt thay đổi trật tự các bước tiến hành dạy hát (giới thiệu 

bài hát, đọc lời ca, hát mẫu, khởi động giọng) nhằm đổi mới, sáng tạo giúp 

HS hứng thú, đạt hiệu quả cho giờ học âm nhạc. Ví dụ, GV có thể hát mẫu 

cho HS nghe và cảm nhận giai điệu trước, sau đó mới dẫn dắt giới thiệu bài 

hát. Hoặc tiến hành khởi động giọng, tiếp đến đọc lời ca, giới thiệu bài và 

nghe hát mẫu… 
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Như vậy, mỗi bước trong quy trình đều rất quan trọng và có yêu cầu cụ 

thể riêng, để HS tiếp thu một cách toàn diện, hiệu quả, đúng mục đích, đảm 

bảo nội dung thì dạy học hát cần chú trọng, thực hiện tốt từng bước thì mới 

đạt được kết quả như mong muốn. 

2.2.1.1. Giới thiệu bài hát  

 Đây là bước đầu tiên tạo ấn tượng, kích thích sự chú ý của các em. Dẫn 

dắt giới thiệu như thế nào để giúp các em hào hứng là một yếu tố quan trọng. 

Thông thường, GV sử dụng phương pháp thuyết trình (dùng lời) để giới thiệu 

tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh ra đời của bài hát. Đây là cách giới thiệu bài khá 

phổ biến. 

Kết hợp phương pháp dùng lời với sử dụng đồ dùng trực quan như hình 

ảnh, mô hình, nhạc cụ liên quan đến nội dung bài, hoặc sử dụng âm thanh 

(đệm đàn nghe giai điệu quen thuộc, nghe giai điệu qua băng đĩa). 

Có thể dẫn dắt, giới thiệu bài bằng hệ thống câu nghi vấn mà GV đã 

chuẩn bị từ trước. Các bài hát có cùng nội dung, chủ đề sẽ học, những tác giả, 

thông tin, sự kiện gắn liền với bài học. Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò 

chơi đố vui để giới thiệu bài cũng đem lại hiệu quả, tạo không khí sôi nổi khi 

mở bài.  

Đọc một bài đồng dao, đoạn thơ, ca dao, tục ngữ hay một câu chuyện 

ngắn sinh động, sát với nội dung bài học. Ví dụ, cùng một bài hát Chú voi con 

ở Bản Đôn, có thể sử dụng nhiều cách giới thiệu bài khác nhau. Cách thứ 

nhất, GV cho HS xem bản đồ, tranh ảnh về vùng đất Tây Nguyên, địa danh 

gắn liền với xuất xứ ra đời bài hát. Cách thứ hai, đọc đoạn đồng dao Con vỏi 

con voi/ Cái vòi đi trước/ Hai chân trước đi trước/ Hai chân sau đi sau/ Còn 

cái đuôi đi sau rốt/ Tôi xin kể nốt cái chuyện con voi/ liên hệ để dẫn dắt vào 

bài học. Cách thứ ba, sử dụng trò chơi ô chữ về những bài hát có chủ đề con 

vật, hoặc những ca khúc do nhạc sỹ Phạm Tuyên sáng tác, khi các em lật mở 

được từ khóa của ô chữ, có thể cho đọc đồng thanh tên bài hát. Cách thứ tư, 
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cho HS nghe giai điệu đoán tên bài hát hoặc xem một đoạn clip mẫu đoán tên 

nội sung bài sẽ học. Cách thứ năm, GV chuẩn bị một số câu hỏi mở rộng, liên 

hệ thực tế như nơi sinh sống, trọng lượng, đặc điểm, những đóng góp của loài 

voi trong đời sống con người (câu chuyện truyền thuyết về Bà Triệu cưỡi voi 

ra trận)… 

Trong một số tiết học hát, GV có thể yêu cầu HS giới thiệu một số 

thông tin ngắn gọn về tác giả, tên bài hát. Tổ chức thi đua giữa các tổ, nhóm, 

trình bày hiểu biết về những vấn đề xung quanh nội dung bài hát, cũng là cách 

thức gián tiếp để các em phối hợp với GV tham gia vào bài giảng. Với 

phương pháp phân nhóm, giao quyền để HS không chỉ khắc phục lối truyền 

thụ một chiều mà còn phát huy tính tự học, tìm hiểu kiến thức, tích cực, sáng 

tạo và tự tin thuyết trình trước tập thể của các em. 

Nhìn chung, có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để dẫn dắt 

vào bài kích thích, gây sự chú ý giúp HS tiếp thu bài hiệu quả. GV cần vận 

dụng linh hoạt tùy theo đặc điểm, nguồn gốc xuất xứ từng bài. Với phương 

pháp dùng lời nên lựa chọn câu từ dễ hiểu, ngắn gọn, kết hợp với trực quan 

thì hình ảnh, bảng phụ, phải có sự chuẩn bị, chọn lựa phù hợp, sinh động, có 

giá trị cao, đảm bảo mục đích cần hướng đến. 

2.2.1.2. Đọc lời ca 

Ở lớp 4, khả năng đọc viết và ngôn ngữ của các em đã hoàn thiện hơn 

hẳn so với các lớp dưới. HS có thể tự đọc lời ca, hát rõ lời, phát âm chuẩn xác 

hơn vì vốn từ ngữ, chính tả và ngữ âm tiếng Việt phong phú hơn. Đây là bước 

cần thiết để các em chủ động nắm bắt ý nghĩa bài, thông qua đó phát triển 

ngôn ngữ, làm giàu vốn hiểu biết.  

Việc xem và đọc phần lời ca; GV có thể hướng dẫn để HS thực hiện 

trước ở nhà, khi đến lớp đặt câu hỏi, giải thích nghĩa, chia câu, rèn luyện được 

thói quen này sẽ giúp các em có khả năng tự học, tự tin và thể hiện đúng sắc 

thái, tình cảm bài hát. Muốn HS có ý thức tự giác, GV cần hướng dẫn, phân 
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công công việc cụ thể, giúp các em biết cách xây dựng kế hoạch học tập, tạo 

được hứng thú thông qua việc lắng nghe, tôn trọng ý kiến và nhận xét đánh 

giá hoạt động của HS một cách phù hợp. Ví dụ, khi được yêu cầu chuẩn bị, 

tìm và giải thích từ khó trong bài hát Chim sáo (dân ca Khơ - me) các em biết 

chỉ ra từ đom boong (nghĩa là quả đa), biết đặt câu hỏi C là kí hiệu của số chỉ 

nhịp gì?, Từ “Trái thơm” trong bài hát phải hiểu như thế nào? Nên chia bài 

hát thành 2 câu hay 3 câu?...Cùng một câu hỏi, HS có thể đưa ra nhiều đáp 

án, GV nên tuyên dương, động viên các em có ý thức học tập, mạnh dạn 

phát biểu, đồng thời gợi ý giúp các em đưa ra câu trả lời đúng nhất. Nhận 

xét, đánh giá HS cần nhẹ nhàng, tế nhị, không nên bác bỏ ý kiến mà trên cơ 

sở góp ý xây dựng để các em tự tin, biết tự nhìn nhận vấn đề và phát triển 

khả năng tự học.  

Cách chia câu, đoạn trong bài hát đối với HS lớp 4 nói riêng và tiểu học 

nói chung chỉ mang tính tương đối, cách phân chia câu chữ để tìm hiểu bài và 

đọc lời ca thường chia theo tiết tấu câu hát, sẽ giúp HS dễ dàng hơn khi học 

từng câu. Mỗi bài hát có thể có nhiều cách chia câu khác nhau, với đối tượng 

là HS có năng khiếu, cảm nhận âm nhạc tốt có thể chia thành câu hát dài, trọn 

vẹn, nhưng với các em có mức độ tiếp thu bình thường nên chia câu hát ngắn 

theo tiết nhạc sao cho HS dễ ghi nhớ và tiếp thu bài hiệu quả. 

Tuy nhiên, mức độ ghi nhớ của HS còn máy móc, chưa có tính hệ 

thống, khái quát vấn đề nên trước khi đọc lời ca, GV cần gợi mở, giúp HS tìm 

hiểu, chia câu đoạn, hiểu nghĩa các từ khó và đọc lời ca trôi chảy. Đọc lời ca 

theo tiết tấu vẫn là cách thường được dùng nhất vì bước đầu giúp các em làm 

quen, ghi nhớ nhịp điệu bài hát, giảm bớt việc hát sai. Tùy thuộc vào từng bài, 

từng đối tượng, đặc biệt là khi GV gợi ý cho các em trả lời, nên tôn trọng và 

tuyên dương, khích lệ các em để tạo sự gần gũi và mạnh dạn nêu ý kiến cá 

nhân trước tập thể. 
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2.2.1.3. Hát mẫu 

Khi nghe hát mẫu, nhất là với GV có giọng hát tốt, truyền cảm, các em 

tỏ ra chăm chú và phấn khích rõ rệt thể hiện qua hành động như vỗ tay, reo 

lên cảm thán.  

Có nhiều cách hát mẫu như nghe qua băng đĩa cassette, xem clip biểu 

diễn, mời trợ giảng hát mẫu... Trên thực tế, HS vẫn thích nghe chính GV 

giảng dạy trình bày bài hát, vì đây là người có ảnh hưởng trực tiếp đến các em 

trong toàn bộ tiết học. Qua tiếng hát kết hợp với cử chỉ, điệu bộ, GV đã tác 

động mạnh mẽ đến tâm hồn và cảm xúc của HS. Điều này đòi hỏi GV cần 

chuẩn bị bài tốt, rèn luyện và thể hiện giọng hát chuẩn mực, tinh tế. Ví dụ, khi 

chúng tôi dự giờ tiết học hát bài Bàn tay mẹ, phần hát mẫu, GV trình bày trên 

nền nhạc đệm du dương, tha thiết, không khí lớp học như trầm lắng, các em 

chăm chú lắng nghe lời ca và giai điệu, tiếng hát của cô giáo thực sự lôi cuốn, 

tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của HS thể hiện bằng tràng pháo tay phấn 

khởi, cảm kích. 

Việc dẫn dắt, gợi mở cho HS nêu nhận xét về bài hát cũng rất quan 

trọng. Các câu hỏi như: Hãy nêu cảm nhận của em sau khi nghe mẫu? Tính 

chất bài hát ra sao (vui tươi, sôi nổi hay nhẹ nhàng, tha thiết)? Giai điệu bài 

nhanh hay chậm? Nêu nhận xét về lời ca? Em thích câu hát nào trong bài và 

vì sao lại thích câu hát đó... Khi trình bày quan điểm cá nhân về vấn đề được 

hỏi không chỉ giúp các em phát triển khả năng tư duy, bộc lộ cảm xúc, làm 

giàu vốn từ biểu đạt mà còn khắc sâu kiến thức, lời ca, tính chất giai điệu của 

bài hát. 

2.2.1.4. Khởi động giọng 

 Trong chương trình âm nhạc bậc tiểu học, khởi động giọng được hiểu 

là bước khởi đầu, khai mở giọng trước khi học hát. Không khắt khe như luyện 

thanh trong đào tạo hát chuyên nghiệp, khởi động giọng mang tính nhẹ nhàng, 

hít thở, đẩy hơi, đóng mở âm thanh tự nhiên. Nhưng đây cũng là một bước 



 56 

khởi đầu, là cơ sở nền tảng hình thành thói quen tốt trong rèn luyện kỹ năng 

ca hát. Việc xây dựng các mẫu khởi động giọng theo đặc điểm từng bài, giúp 

các em điều tiết tốt hơi thở, tạo điều kiện thuận lợi cho giọng hát thanh thoát, 

đúng cao độ trước khi học bài hát. GV cần đàn từng nốt riêng, thị phạm chính 

xác để HS lắng nghe và thực hiện. 

Thông qua khởi động giọng sẽ giúp cho HS có ý thức rèn luyện các kỹ 

năng ca hát một cách bài bản, có hệ thống. Khởi động giúp HS chuẩn bị tư 

thế, hơi thở, mở khẩu hình, luyện tai nghe. Các câu khởi động cho HS lớp 4 

thường là những câu đơn giản, GV có thể chọn một bài đã học cho HS hát. 

Cần lưu ý, các mẫu âm hay bài hát nên thực hiện cùng một tone, sẽ giúp HS 

ổn định về tai nghe. Thời gian cho bước khởi động giọng diễn ra từ 2 - 3 phút, 

GV cần hướng dẫn HS có thái độ nghiêm túc, tư thế đứng thẳng tự nhiên, thả 

lỏng người, mở khẩu hình đúng, hít thở sâu và nén hơi vừa phải. Phát âm theo 

5 nguyên âm a, e, i, o, u, có thể đọc cao độ theo thang âm đi lên hoặc đi 

xuống, hay bằng các mẫu khởi động giọng đơn giản trong thanh nhạc như nô, 

na, mi, mô... 

Khởi động giọng ở bậc tiểu học không chiếm nhiều thời gian nhưng 

không nên xem nhẹ, mặt khác đây là một yêu cầu quan trọng hình thành thói 

quen và rèn luyện các kỹ năng ca hát cơ bản cho HS. Tại mỗi thời điểm trong 

ngày thì giọng hát của các em có sự thay đổi, ví dụ buổi sáng và buổi trưa, 

đầu giờ chiều cột âm thanh phát ra không giống nhau, nắm được đặc điểm 

này, GV nên điều chỉnh và sử dụng cách khởi động khác nhau cho từng đối 

tượng HS, từng lớp học. 

Đôi khi khởi động giọng trong tiết học hát chỉ đơn giản là hình thức vận 

động cơ thể kết hợp với lời ca. GV có thể chọn một bài hát sôi động, vui hoạt 

phù hợp với nội dung để các em hoạt động tay chân, nhún nhảy, vỗ tay, ca hát 

để tạo không khí vui tươi, hứng khởi trước khi tiến hành dạy bài mới cũng 

đem lại hiệu quả cao.  
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2.2.1.5. Dạy hát từng câu 

Đây là bước trọng tâm trong tiến trình dạy hát. Tập từng câu giúp HS 

ghi nhớ giai điệu, hát đúng lời ca, rèn luyện khả năng nghe nhạc, phân biệt 

luyến, láy, cao độ, thể hiện được những chỗ khó trong bài. Thời gian dành cho 

tập hát từng câu nhiều nhất, đòi hỏi quá trình làm việc nghiêm túc giữa thầy 

và trò. Cách dạy hiệu quả nhất là GV sử dụng nhạc cụ, đàn giai điệu và hát 

mẫu. Đối với một số bài hát có giai điệu đơn giản, GV có thể khuyến khích 

HS hát mẫu từng câu sau khi GV đã đệm đàn 2 - 3 lần để phát huy tính tích 

cực, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần tự giác của các em. Bên cạnh đó, 

việc tuyên dương hay sửa sai những chỗ chưa đúng giúp HS khắc sâu kiến 

thức, thể hiện chính xác hơn. 

Thông qua bước hát mẫu, trước khi tập từng câu, GV có thể để giai điệu 

toàn bài cho HS nghe lại. Đồng thời hướng dẫn HS cách lấy hơi sau mỗi câu 

hát, thể hiện đúng những chỗ luyến láy. 

Tùy vào đặc điểm từng bài, mức độ đơn giản hay phức tạp, GV linh 

động lựa chọn cách tiến hành phù hợp. Dạy hát từng câu theo lối móc xích là 

phương pháp phổ biến nhất, cách dạy này giúp HS tiếp thu bài một cách trọn 

vẹn. Với mỗi câu, GV nên khuyến khích các em nghe kỹ giai điệu trên đàn và 

thể hiện lại, đồng thời GV lắng nghe phát hiện và sửa sai kịp thời, hướng dẫn 

HS cách tự điều chỉnh. Khi dạy hát từng câu, GV nên khai thác triệt để 

phương tiện dạy học, đánh đàn giai điệu từng câu giúp HS phát đúng nghe và 

cảm nhận chính xác cao độ, âm thanh trầm bổng của nhạc cụ tạo không khí 

sôi nổi trong tiết học và tạo được hiệu quả cao giúp các em phát triển tai nghe. 

Thông thường trong một lớp học có 3 dạng đối tượng HS đó là những 

em có năng khiếu, khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, thứ hai là những em ở mức 

độ tiếp thu trung bình và thứ ba là các em cảm nhận yếu, hay mắc lỗi sai và 

khó điều chỉnh. GV cần chú ý đến đặc điểm này để đưa ra biện pháp trong 

quá trình dạy, tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Ví dụ, HS tự ti, nhút nhát; tai 
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nghe và giọng hát không phối hợp ăn khớp với nhau; trường hợp một số HS 

tăng động, hưng phấn thái quá hoặc chưa tập trung; và một số em bị khuyết 

tật bẩm sinh. 

Việc sửa sai trong khi hát phải tùy theo nguyên nhân, đặc điểm của HS 

và đưa ra cách giải quyết phù hợp. Đối với mỗi bài hát GV cần dự kiến trước 

những chỗ khó các em dễ hát sai, lưu ý các em thói quen tập trung lắng nghe 

và cảm nhận, không nên hát leo khi nghe mẫu. Cần sửa sai trong quá trình tập 

từng câu, sai ở đâu sửa ngay ở đó, tránh để đến khi hát toàn bài mới sửa sai 

thì HS dễ mắc nhiều lỗi, sửa được lỗi này lại mắc lỗi khác, cần thị phạm, phân 

tích dẫn giải đúng và sai, đàn và hát mẫu lại để HS hiểu, thực hiện lại. 

Tuy nhiên, trong quá trình sửa sai GV cũng không nên quá cầu toàn, có 

thể để tách riêng các em hát sai nghe bài luyện tập nhiều hơn vào những thời 

điểm thích hợp, không nên dừng quá lâu để sửa lỗi vì sẽ mất thời gian chung 

của cả lớp và khiến những em hát sai càng trở nên thiếu tự tin. Có thể nhờ các 

em hát tốt có năng khiếu, giúp đỡ luyện tập cùng với bạn để cải thiện tình 

hình. Cần lưu ý rằng, quy luật phát triển và khả năng của mỗi người không 

giống nhau, không đồng đều, vì vậy cần tôn trọng và điều chỉnh phù hợp, không 

nên áp đặt hay đòi hỏi kết quả như nhau trong khi dạy hát, mà quan trọng nhất là 

giúp các em phát huy năng lực, tính tích cực, tự học hỏi và hòa nhập trong tập 

thể, cảm nhận được cái hay, cái đẹp cũng như yêu thích môn học. 

2.2.1.6. Hát cả bài 

Sau khi luyện tập từng câu hát, ghép cả bài là hoạt động liên kết giữa 

các câu, đoạn trong bài một cách trọn vẹn. Khi thực hiện, nên cho các em 

nghe và hát lại toàn bộ bài theo giai điệu đàn. Đây cũng là bước giúp HS lưu 

ý và hoàn thiện dần những chỗ chưa đúng, biết cách thể hiện ở chỗ ngân nghỉ 

và sắc thái tình cảm của bài. Nếu sử dụng nhạc beat hoặc phần nhạc đệm cài 

sẵn trong đàn, GV nên đánh và giữ nhịp, nhắc nhở các em ngắt câu, ngân nghỉ 

chính xác. 
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Âm khu giọng hát của HS lứa tuổi lớp 4 có độ vang sáng nhất trong 

khoảng từ quãng 6 (c
1 

– a
1
) đến quãng 8 (c

1
 – c

2
), đa số các bài hát trong 

chương trình SGK lớp 4 viết ở quãng 8, một số bài lên đến quãng 9 và hiếm 

gặp quãng 11. Mặt khác, khả năng cảm thụ và giọng hát các em khác nhau, 

chất lượng không đồng đều, có những em hát tốt, giọng vang sáng, thể hiện 

được những quãng cao, nhưng số nhiều các em hát ở mức độ bình thường, 

gặp những bài hát xuất hiện quãng nhảy xa, hoặc âm bắt đầu vào bài cao như 

bài Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng nghe, Cò lả thì HS hát không tốt, phải cố 

hát rướn dẫn đến âm thanh bị thé, khàn tiếng.  

Để bảo vệ giọng hát của HS và cải thiện tình trạng này, GV có thể điều 

chỉnh trực tiếp khi đàn giai điệu cho HS hát. Nếu sử dụng nhạc đệm trên đàn 

Organ thì hạ hay nâng tone bằng chức năng Transpose. (Trường hợp sử dụng 

băng đĩa nhạc beat, cũng cần lựa chọn bài thu âm phù hợp, đảm bảo cùng tầm 

cữ giọng xuyên suốt quá trình dạy hát, luyện thanh, nghe mẫu) 

Dựa theo tình hình thực tế, chúng tôi đã tổng hợp các bài hát trong 

chương trình và điều chỉnh dịch giọng trên đàn của các bài theo các tiết học 

như sau: 

STT Bài hát 
Giọng gốc 

(theo SGK) 

Dịch giọng 

trên đàn 

1 Em Yêu Hòa Bình (Nguyễn Đức Toàn) F - dur D - dur 

2 Trên ngựa ta phi nhanh (Phong Nhã) G - dur E - dur 

3 
Khăn quàng thắm mãi vai em  

(Ngô Ngọc Báu) 
C - dur A - dur 

4 
Chúc mừng  

(Nhạc Nga, Lời Việt: Hoàng Lân) 
d - moll b - moll 

5 
Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo; Lời 

thơ: Tạ Hữu Yên) 
F - dur  D - dur 

6 Chú voi con ở Bản Đôn (Phạm Tuyên) F - dur E - dur 

7 
Thiếu nhi thế giới liên hoan  

(Lưu Hữu Phước) 
F - dur D - dur 
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Riêng các bài dân ca viết ở điệu thức 4 hoặc 5 âm trong âm nhạc dân 

tộc Việt Nam, thì sự dịch giọng lên hay xuống cũng làm sao cho phù hợp với 

tầm cữ giọng của HS. Chẳng hạn như bài Cò lả viết ở thang âm: f - g - a - c 

thì có thể dịch xuống nửa cung; bài Bạn ơi lắng nghe (dân ca Ba Na) ở điệu 

thức 6 âm: c - e - f - g - h - c thì có thể dịch xuống 1,5 cung.  

Cần chú trọng đến âm kết khi thể hiện câu hát cuối bài để nội dung bài 

được khắc họa đậm nét, tác động mạnh đến tình cảm và nhận thức của chính 

bản thân người hát và người nghe. Lúc các em tái hiện các câu hát mẫu, GV 

không nên hát cùng HS mà là lúc GV có thời gian nghỉ ngơi, tích cực quan 

sát, lắng nghe để phát hiện những chỗ các em hát chưa chính xác, kịp thời 

hướng dẫn và sửa sai. 

2.2.1.7. Luyện tập, củng cố 

 Đây là khâu có vai trò tái hiện một lần nữa trí nhớ của các em về giai 

điệu, tiết nhịp, lời ca. Hát đúng nhịp độ quy định của bài, biết thể hiện trường 

độ và cường độ, phát âm rõ tiếng luyến, láy, ngân dài và ngắt nghỉ phù hợp, 

lời ca vang sáng. Hát hòa giọng và hát đồng đều. Rèn luyện kỹ năng bắt nhịp, 

hát cùng với phần nhạc đệm của nhạc cụ hay băng đĩa nhạc. 

Bước luyện tập, củng cố được lặp đi, lặp lại càng giúp phát triển tai 

nghe, nâng cao khả năng cảm thụ bài hát, không chỉ giúp các em thể hiện 

chính xác mà còn thể hiện tình cảm, sắc thái. Việc tiến hành luyện tập luân 

phiên giữa các tổ, nhóm, cá nhân là hình thức thường dùng nhất phát huy tinh 

thần đoàn kết, tự giác và sáng tạo. 

Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo âm hình tiết tấu. Mỗi bài hát được 

xây dựng trên từng dạng âm hình tiết tấu khác nhau. Vì thế, tập gõ đệm hoặc 

vỗ tay theo giai điệu giúp HS củng cố, tăng khả năng ghi nhớ về nhịp phách, 

tiết tấu chính xác. GV nên chia thành các nhóm, phân công và hướng dẫn 

nhóm hát và nhóm gõ đệm, yêu cầu HS thực hiện nhiều lần sau đó đổi lại, đến 

khi thành thạo thì bắt nhịp cho các em vừa hát vừa kết hợp gõ đệm theo nhịp, 
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phách và tiết tấu lời ca.  

Hát kết hợp vận động phụ hoạ, các động tác múa đơn giản dễ nhớ. Khi 

hướng dẫn HS luyện tập thực hành, bên cạnh việc hướng dẫn GV cần khéo 

léo tổ chức cho HS phát huy tính sáng tạo để thảo luận nhóm hoặc tự nghĩ ra 

các động tác múa phụ họa, giúp các em liên tưởng đến các động tác phù hợp 

với từng câu hát, cách di chuyển đội hình. Ví dụ, với bài Đêm trăng trên buôn 

mới (Kpa Y Lăng) HS có thể luyện tập bằng nhiều hình thức như nhún theo 

nhịp, hát kết hợp múa theo nội dung câu hát, mô phỏng các động tác đánh 

cồng chiêng, giã gạo hoặc nắm tay bước theo Xoang Tây Nguyên… Cuối 

cùng, kết quả của việc học hát được đánh giá thông qua việc trình bày bài hát. 

Tập biểu diễn giúp cho các em mạnh dạn, tự tin có ý thức cố gắng trong quá 

trình học tập, có ý thức về giá trị thẩm mỹ, khả năng sáng tạo, và tính đồng 

đội trong biểu diễn tập thể được nâng cao. 

Tiến hành luyện tập bằng các hình thức hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo 

phách, nhịp; hát theo lối hát đối đáp, hát có lĩnh xướng và đồng ca, cách 

đuổi... Thi đua biểu diễn, trình bày bài hát giữa các cá nhân, tổ, nhóm sẽ làm 

cho tiết học sôi động, hứng khởi. Ví dụ khi luyện tập bài hát Thiếu nhi thế 

giới liên hoan (Lưu Hữu Phước), có thể chọn HS hát đối đáp theo từng câu, 

giúp các em tập khả năng ghi nhớ và phản xạ nhanh. Để giúp cho việc luyện 

tập củng cố, khắc sâu bài học GV phải giúp các em vừa hát, vừa kết hợp gõ 

đệm tạo sự sinh động và giữ được nhịp độ của bài mà không bị cuốn nhịp. 

Việc sử dụng các nhạc cụ để gõ đệm theo khi hát giúp HS hứng thú, tránh 

được sự nhàm chán, đơn điệu trong tiết học.  

Ở hoạt động này, GV nên liên hệ thực tế, lồng ghép nội dung giáo dục 

của bài hát, thông điệp của tác giả muốn gửi gắm, hoặc đặt những câu hỏi liên 

quan đến chủ đề, nội dung trọng tâm, những câu hát mà em yêu thích trong 

bài, giải thích lý do, bài học kinh nghiệm rút ra cho bản thân... 
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2.2.2. Rèn luyện một số kỹ năng hát cơ bản  

 Mỗi người đều sở hữu giọng nói, tầm cữ giọng đặc trưng riêng, vì vậy 

không phải ai sinh ra cũng có giọng hát hay, âm thanh đẹp mà cần phải có sự 

rèn luyện để có kỹ năng để hát tốt. Trong giáo dục và phát triển khả năng âm 

nhạc cho HS, GV cần có năng lực sư phạm, tìm hiểu và nắm được những kỹ 

năng hát cơ bản, từ đó giúp các em rèn luyện để có thể hát đúng, hát hay.  

2.2.2.1. Tư thế hát 

 Trong thực tế, mọi người đều có thể hát ở nhiều tư thế như đi, đứng, 

nằm, ngồi. Tuy nhiên, như thế nào để có tư thế hát đúng, thuận lợi cho âm 

thanh phát ra, thể hiện được chất lượng nội dung, diễn đạt dược tư tưởng tình 

cảm của người hát? Điều này cho thấy, tư thế đóng vai trò quan trọng trong ca 

hát. Tư thế hát đúng là nền tảng cho hơi thở, phát âm, góp phần tạo nên giọng 

hát tốt, âm thanh đẹp, hiệu quả trình bày tác phẩm âm nhạc sẽ tốt hơn. Rèn 

luyện tư thế hát đúng còn giúp cho người hát có tư thế đẹp, thanh tao, ưa nhìn. 

 Chiếm ưu thế và được sử dụng nhiều trong khi hát là tư thế đứng thẳng 

và ngồi thẳng. Đối với HS bậc tiểu học, khi giảng dạy, GV thường áp dụng cả 

hai tư thế hát trên. Khi ngồi hát GV cần làm mẫu đúng, lưu ý HS ngồi ngay 

ngắn, thẳng lưng, hai vai thả lỏng, hay tay đặt nhẹ nhàng trên bàn hoặc trên 

gối, không dựa lưng vào ghế, giữ đầu thẳng, không nghiêng đầu, vẹo cổ. Nét 

mặt tự nhiên không căng thẳng, miệng mở vừa phải, âm thanh phát ra từ môi, 

nhả chữ linh hoạt. 

 Nên cho HS đứng hát sau khi HS đã thuộc lời ca, giai điệu bài hát. Bởi 

vì, khi đứng hát cơ thể con người tự do hơn, hơi thở cũng sâu hơn và âm 

thanh vang lên rõ rệt, trong sáng hơn. Với tư thế này, cơ thể cần thoải mái, thả 

lỏng tự nhiên, hai tay buông xuôi nhẹ nhàng. Tùy tính chất, nội dung từng bài 

hát mà biểu đạt nét mặt hài hòa, phù hợp. 

 Ví dụ khi học hát bài Em yêu hòa bình (Nguyễn Đức Toàn), bài hát có 

tính chất vui hoạt, trong sáng, tư thế đứng hát sẽ giúp HS vận động theo nhạc, 
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lắc lư và thể hiện bài hát được thoải mái và tự tin hơn. Hay khi hát bài Cò lả 

(dân ca châu thổ Bắc Bộ) với nhịp điệu vừa phải, tính chất trữ tình, phóng 

khoáng, HS có thể ngồi trình bày như cách ngồi hát ru đưa nôi của bà, của 

mẹ. Hoặc khi hát bài Bạn ơi lắng nghe (dân ca Ba - na) có thể cho HS hát kết 

hợp với bước xoan đặc trưng của dân tộc Tây Nguyên. 

 Như vậy, một tư thế vững chắc, mà vẫn uyển chuyển, mềm mại, thoải 

mái và linh hoạt là tư thế ca hát tốt. Từng cử chỉ, điệu bộ, hoạt động khi hát 

phải hòa quyện với nhau, phù hợp với nội dung đặc trưng của bài hát, từ đó sẽ 

giúp cho tiếng hát có cơ hội thăng hoa, bay bổng và truyền cảm đến người 

nghe, người cảm nhận một cách tinh tế nhất. 

2.2.2.2. Tổ chức âm thanh 

 Tiếng nói và giọng hát của HS ở bậc tiểu học là giọng hoàn toàn tự 

nhiên, tầm cữ giọng vừa phải, âm thanh phát ra trong sáng, rõ ràng. Theo Ngô 

Thị Nam thì: "Âm thanh phát ra đúng có nghĩa là việc tổ chức các cơ quan 

phát thanh hoạt động phối hợp chính xác nhịp nhàng (hàm dưới môi, hàm 

mềm, lưỡi nhỏ phía trong” [30; 58]. Hay: “Tiếng hát được tạo ra bởi sự 

hoạt động tổ hợp của các cơ quan phát âm bao gồm nhiều bộ phận làm việc 

gần như cùng một lúc, liên quan chặt chẽ với nhau, không thể tách rời 

nhau" [21; 33]. 

Để điều khiển tổ chức âm thanh, cần phải nắm được sơ lược cấu tạo cơ 

bản về bộ máy phát âm của con người. Qua tìm hiểu một số tài liệu, đặc biệt 

chúng tôi tâm đắc với quan điểm của tác giả Nguyễn Trung Kiên trong 

chương 2, cuốn sách Phương pháp sư phạm thanh nhạc, có thể trích ý tóm tắt 

về bộ máy phát âm như sau:  

Cơ quan chủ yếu để phát ra âm thanh chính là thanh đới. Các bộ phận 

như môi, miệng răng, lưỡi, cổ họng có nhiệm vụ nhả chữ trong khi nói và 

hát. Bộ phận khuếch đại âm thanh gồm những khoang cộng minh là các 

khoảng trống trong đầu, mũi, miệng, ngực có tác dụng điều khiển trong âm 
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lượng. Ngoài ra các bộ phận về hô hấp như phổi, khí quản, chi khí quản, 

lồng ngực và hoàn cách mô là động lực để phát ra âm thanh. 

Miệng chính là bộ phận hoạt động suốt quá trình nói và hát. Hoạt động 

của miệng là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cử động của môi, lưỡi, răng, 

hàm ếch và hàm dưới. Khoang miệng là khoang cộng minh rất quan trọng vì 

từ đây âm thanh vang lên to nhỏ được tạo ra. Từ cấu tạo của cơ quan phát âm, 

GV có thể làm mẫu, hướng dẫn HS cách lấy hơi, kiểm soát được hơi thở trong 

khi hát, biết cách nhả chữ, điều chỉnh âm thanh cho phù hợp. Để có giọng hát 

hay thì yêu cầu phải hát tròn vành, rõ chữ nghĩa là “âm thanh đẹp, âm vang 

mạnh mẽ, trong sáng và gọn gàng” [21; 96].  

Khẩu hình là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng phát 

âm của ngôn ngữ. Khi hát GV cần làm mẫu và hướng dẫn HS cách thả lỏng 

hàm, đóng mở khẩu hình linh hoạt, nhẹ nhàng, tự nhiên. Trước khi học hát, 

cần đọc và tìm hiểu lời ca, xác định trước cách phát âm, so sánh sự khác biệt 

giữa hát và đọc, để thay đổi linh hoạt khẩu hình mở ngang, dọc, to, nhỏ cho 

phù hợp. Ví dụ, khi hướng dẫn HS học hát bài Cò lả (dân ca châu thổ Bắc 

Bộ), là làn điệu dân ca rất phổ biến với tính chất vui tươi, trong sáng, giai điệu 

mượt mà, GV cần hát mẫu chuẩn xác, các tiếng cò, lả, la, ra, phủ , các âm 

đóng là nguyên âm nên cách âm phát ra phải sáng, âm “a” khẩu hình mở rộng, 

miệng như cười, âm “o” tròn, môi hơi nhô ra trước… Câu “tình tính tang tang 

tính tình” hay câu “rằng có biết, biết hay chăng” lưu ý HS linh hoạt đóng mở 

khẩu hình cho âm thanh vang sáng, mà vẫn thể hiện được luyến, láy sao cho 

truyền cảm. 

2.2.2.3. Hơi thở 

 Hít thở là hoạt động trao đổi khí, là phản xạ tự nhiên của con người. 

Đó là trong đời sống thường nhật, còn trong nghệ thuật văn học, thơ ca, âm 

nhạc thì hơi thở có vai trò vô cùng quan trọng, một tầm cao mới. 
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Để hát tốt, trước tiên phải có kỹ năng xử lý hơi thở. Cách lấy hơi và 

kiểm soát hơi thở có vai trò quan trọng trong ca hát, bởi vì hơi thở đúng tạo ra 

chất lượng âm thanh tốt, âm sắc hay. Việc lấy hơi đúng giúp cho người hát 

điều chỉnh tốt âm thanh, phát huy tối đa ưu điểm giọng hát. Thông thường có 

3 cách xử lý hơi đó là: lấy hơi, nén hơi và đẩy hơi. 

 Trong thanh nhạc có nhiều cách lấy hơi khác nhau là lấy hơi lớn, lấy 

hơi nhỏ, lấy hơi trộm và cướp hơi. Lấy hơi lớn là cách lấy hơi nhẹ nhàng, hơi 

sâu và dài, không vội vàng thường được dùng vào đầu các bài hát. Lấy hơi 

nhỏ là cách lấy hơi ngắn, thường là dưới 1 phách ở cuối các tiết nhạc. Ví dụ 

khi hát bài Trên ngựa ta phi nhanh (Phong Nhã), để hát đúng sắc thái nhanh, 

vui, rộn rã, GV hướng dẫn HS ngắt câu và lấy hơi những chỗ có dấu lặng đơn. 

Cách lấy hơi nhỏ giúp các em điều tiết được hơi thở, không mất sức khi hát 

những câu dài, hoặc thể hiện chính xác tính chất của của bài hát. 

Ví dụ 12:    

Trên ngựa ta phi nhanh 

Trích [PL2; 99] 

     Vui, rộn ràng        Phong Nhã 

 

  Lấy hơi trộm (hơi lén) thường áp dụng trong những câu nhạc dài, cần 

hơi để thực hiện trọn vẹn ý nghĩa lời ca trong câu hát. Cách lấy hơi này 

thường rất nhanh và dứt khoát, nhưng phải nhẹ nhàng, không để người khác 

nhận biết được. Cướp hơi là cách lấy hơi nhanh, đột ngột, mạnh, thường sử 

dụng ở những chỗ xuất hiện cao trào của bài hát. Đây là một kỹ thuật cao, cần 

độ tinh tế và thời gian rèn luyện kỹ lưỡng. 
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Trong thanh nhạc, có bốn kiểu thở phổ biến là: thở ngực; thở bụng; thở 

ngực kết hợp với bụng; thở ngực dưới và bụng [21; 52 - 53]. Khi hít hơi vào 

không khí chứa đầy phần trên của hai lá phổi, hoành cách mô gần như ổn định 

không hoạt động. Cách lấy hơi ngực thường ít hơi, nông hơn lấy hơi bụng, 

cách lấy hơi này thường sử dụng để hát những bài nhẹ nhàng, câu hát ngắn, ít 

có cao trào. Khi lấy hơi vào miệng và họng cần mở lớn, hơi được đưa vào 

trong cơ thể bằng cả hai đường miệng và mũi, nhưng con đường chính là 

miệng. Sau khi lấy hơi việc tiếp theo là nén toàn bộ số hơi đã lấy vào ở trong 

khoang bụng. Trình bày một bài hát tùy vào cường độ, cao độ của bài hát mà 

đẩy hơi cho phù hợp. 

 Đa số HS bậc tiểu học hát bằng cảm xúc tự nhiên, cách lấy hơi, thở và 

ngắt câu theo bản năng. Thông thường, cứ mỗi tiếng cuối câu hát hoặc gặp 

những câu dài, các em tự ngắt và lấy hơi để tiếp tục thực hiện hết bài mà 

không chú ý đến ý nghĩa nội dung lời ca.  

Ví dụ 13:     

Khăn quàng thắm mãi vai em 

Trích [PL2; 100] 

           Ngô Ngọc Báu 

    

Câu hát trên bắt đầu từ âm khu trung, các em bắt vào khá dễ dàng, vì là 

ô nhịp lấy đà, lấy hơi ngay trước đầu ô nhịp, nhưng đến tiếng hé nốt c
2
 nếu 

HS không biết kiểm soát sẽ bị mất hơi, không thể ngân đủ 2 phách rưỡi ở 

tiếng dương. 

 Đây là lỗi hay gặp, dẫn đến tình trạng HS hát bị nhanh, nếu hát theo 

đàn, hay nhạc đệm trên băng đĩa sẽ thấy tiếng hát và giai điệu không trùng 

khớp với nhau. Nhất là khi hát tập thể, do ảnh hưởng tâm lý đám đông, nếu 
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không biết cách bắt vào nhạc, thiếu tập trung, không chủ động điều tiết hơi 

thở thì nhịp độ bài thường bị nhanh dần, thiếu cân đối, hát cuốn nhịp. 

Có thể thấy, hơi thở có ý nghĩa quan trọng trong ca hát, cần phải biết 

lấy hơi, sử dụng hơi tùy vào từng câu hát, phối hợp chính xác giữa động tác 

hít và đẩy hơi tạo ra âm thanh vang, sáng, đầy đặn, lôi cuốn. Vị trí âm thanh 

và hơi thở là hai yếu tố hỗ trợ nhau, có thể áp dụng linh hoạt những kiểu hơi 

thở khác nhau để xử lý tốt kỹ thuật âm thanh nhằm thể hiện được tính chất, 

phong cách biểu diễn và xử lý tác phẩm để đạt hiệu quả cao nhất.  

2.2.2.4. Hát chính xác, rõ lời 

Thể hiện tốt một ca khúc, ngoài các yếu tố về tư thế, vận dụng được âm 

thanh, xử lý hơi thở, hát rõ lời thì hát chính xác cũng đóng một vai trò rất 

quan trọng. Hát chính xác được hiểu là hát đúng nhịp điệu, tiết tấu, giai điệu 

của bài hát. Để thực hiện được điều đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như 

người hát phải có tai nghe và cảm nhận tốt, phân biệt được trường độ, cao độ 

của âm thanh, ghi nhớ chuẩn xác tiết tấu, giai điệu bài hát mà mình thể hiện.  

Đối với bài hát có những nốt quá cao, hoặc quá thấp không thể điều 

chỉnh theo âm vực giọng hát sẽ dẫn đến tình trạng phô, chênh. Vì vậy, chọn 

lựa những bài hát thích hợp với tầm cữ giọng, vừa sức với HS là điểm cần lưu 

ý. Bên cạnh đó, môi trường xung quanh cũng là yếu tố ảnh hưởng đến kỹ 

năng hát chính xác.  

 Trong quá trình dạy hát, để giúp HS có được kỹ năng hát chính xác, 

trước hết GV phải trình bày chính xác diễn cảm bài hát hoặc mô phạm giai 

điệu bài hát bằng nhạc cụ. Việc tạo điều kiện cho HS được tiếp xúc và nghe 

nhiều từ GV, phương pháp trực quan, luyện tập theo tổ, nhóm, cá nhân sẽ 

giúp các em nhận thức và điều chỉnh được độ chính xác của bài hát. GV cũng 

cần khích lệ, khen ngợi, động viên HS giúp HS tự tin hơn, có niềm say mê, 

biết học hỏi và luyện tập tốt hơn qua các trò chơi âm nhạc về âm điệu, tiết tấu, 

cường độ... 
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Ca từ trong bài hát là một nhân tố quan trọng, phản ánh toàn bộ nội 

dung tác phẩm, cũng như hình tượng âm nhạc. Khi thể hiện bài hát mà không 

rõ lời, chính là đánh mất nội dung tác phẩm, giá trị nghệ thuật, điều đó dẫn tới 

các yếu tố âm nhạc sẽ không được diễn tả đầy đủ, thậm chí, dễ làm sai lệch 

nội dung của tác phẩm thanh nhạc. 

Ví dụ 14:           

Thiếu nhi thế giới liên hoan 

Trích [PL2; 106] 

Lưu Hữu Phước 

 

 Khi trình bày hai câu hát trên, một số HS hát tiếng vui thành vuôi, tiếng 

núi thành nuối, đây là lỗi thường gặp do cách phát âm đặc trưng của khu vực 

miền trung Tây Nguyên. Để khắc phục nhược điểm này, GV cần tập cho HS 

đọc rõ âm ui, sau đó kết hợp hát tiếng vui, núi trên đàn, tiếp theo mới ghép lời 

với giai điệu cả câu. 

Ngôn ngữ tiếng Việt là hình thức ngôn ngữ đơn âm và đa thanh. Đơn 

âm tức là mỗi tiếng, mỗi chữ chỉ gồm một âm nên khi nói và viết, các âm 

riêng lẻ, không kết dính với nhau. Đa thanh là nhiều âm điệu, nhiều dấu 

giọng, cụ thể có 6 thanh điệu và 5 dấu giọng. 5 dấu đó là: dấu sắc (/), dấu 

huyền (\), dấu hỏi (?), dấu ngã (~), dấu nặng (.). Tuy nhiên để hát rõ lời cần 

phát âm rõ chữ, biết xử lý nguyên âm, phụ âm cũng như thanh điệu một cách 

chính xác mà vẫn đảm bảo được sự ngân vang, đầy đặn của âm thanh phát ra. 

Như vậy, bài hát mới có sức lôi cuốn, truyền cảm, làm tăng giá trị nghệ thuật 

ca hát và tác động mạnh mẽ đến người nghe. 
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 Tiêu chí để đánh giá về việc thể hiện một bài hát hay, có chất lượng tốt 

là âm thanh vang ra phải tròn tiếng, vang, sáng và đạt được tính biểu cảm cao. 

Sự khác biệt trong cách phát âm giữa các vùng miền là nét văn hóa riêng, tạo 

nên sự phong phú về ngôn ngữ của tiếng Việt. Tuy nhiên, với đặc điểm ngữ 

âm tiếng Việt và đặc trưng từng vùng miền mà cách phát âm trong ca hát sẽ có 

những ảnh hưởng nhất định đến chất lượng nội dung và biểu đạt của bài hát là 

điều không tránh khỏi. Đối với HS chịu ảnh hưởng âm điệu sâu sắc vùng miền, 

thì việc điều chỉnh để cho các em hát rõ lời cũng là một vấn đề gặp nhiều khó 

khăn, GV phải hiểu và linh hoạt xử lý, giúp HS điều chỉnh cách hát rõ lời tránh 

sự nhầm lẫn trong khi phát âm để có thể hát đúng lời.  

Như vậy, có thể thấy rằng, nghệ thuật âm nhạc là sự chọn lọc, kết tinh 

của những giá trị thẩm mỹ về thế giới quan hết sức tinh tế. Trong đó, ca hát có 

một vị trí quan trọng. Rèn luyện kỹ năng ca hát chính là góp phần rèn luyện 

nhận thức vì qua các hoạt động như kiểm soát hơi thở, điều khiển âm thanh, 

nhận biết độ chính xác tác phẩm âm nhạc, mỗi cá nhân HS dần trở nên hoàn 

thiện bản thân mình thông qua âm nhạc. Từ đó, HS biết tiếp nhận cái hay, cái 

đẹp một cách tự nhiên, sâu sắc, khơi dậy những cảm xúc, tình cảm tốt đẹp, 

giúp các em biết yêu thương có ý thức vươn lên trong cuộc sống. 

2.2.3. Rèn luyện kỹ thuật ca hát  

Khác với đào tạo chuyên nghiệp, dạy học hát cho HS tiểu học nhằm 

cung cấp những kiến thức âm nhạc, phát triển kỹ năng, kỹ thuật ca hát cơ bản 

giúp hình thành ở các em sự yêu thích, khả năng nhận biết, và nuôi dưỡng sự 

thiện mỹ trong tâm hồn. Để hát hay, trước hết phải hiểu, cảm nhận chính xác 

giai điệu và hát đúng. Vì vậy, rèn luyện các kỹ năng ca hát ở mức độ đơn giản 

ngay từ nhỏ sẽ là tiền đề phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc của các em. Để 

áp dụng các bài tập rèn luyện kỹ năng hát, GV cần dựa theo đặc điểm tâm 

sinh lý và khả năng ca hát của HS lớp 4. Các bài tập khởi động cần được xây 

dựng hợp lý, có thể áp dụng theo từng bài hát để HS có thể ghi nhớ và liên hệ 
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tốt khi tiến hành học nội dung giai điệu, lời ca bài hát. Cần linh hoạt áp dụng 

các kỹ năng ca hát như kỹ thuật hát liền tiếng, hát luyến, láy, hát ngân; hát kết 

hợp vận động; hát thể hiện sắc thái, nhịp điệu trong ca hát với đối tượng HS 

lớp 4. 

2.2.3.1. Kỹ thuật hát liền tiếng  

Đối với HS lớp 4, giọng hát của các em rất tự nhiên, việc luyện tập các 

kỹ thuật hát chủ yếu được thực hiện khi khởi động giọng trước khi tập hát. 

Đây là một bước quan trọng, nhưng trên thực tế giảng dạy, GV ít chú trọng 

thậm chí là bỏ qua, vì thời lượng cho một tiết học âm nhạc ở bậc tiểu học theo 

quy định chỉ có 35 phút. Luyện tập kỹ thuật ca hát này, đòi hỏi GV phải có kế 

hoạch và xây dựng các bài luyện tập cụ thể, giúp HS hiểu rõ tầm quan trọng 

của việc rèn luyện kỹ năng và kỹ thuật ca hát để xử lý tốt các bài hát. Điều 

này không chỉ có tác động tích cực đến HS trong giờ học hát, mà còn là yếu tố 

quan trọng để phát triển năng lực và niềm đam mê ca hát của một số HS có 

năng khiếu. 

Hát liền tiếng hay còn gọi là hát liền giọng, là một trong những kỹ thuật 

cơ bản nhất của thanh nhạc. Theo Ngô Thị Nam trong cuốn Hát thì “Hát liền 

giọng đòi hỏi âm thanh phải ngân vang. Từ âm này sang âm khác phải có sự 

liên kết với nhau, không bị ngắt quãng. Âm thanh lý tưởng phải tròn, gọn, 

sáng, thanh thoát mềm mại" [31; 63]. 

 Lứa tuổi HS lớp 4 đã có sự phát triển tốt hơn về tai nghe so với các lớp 

1, 2, 3 nhưng khi hát, vị trí âm thanh vẫn chưa ổn định, thiếu sự tập trung và 

kiên nhẫn; không ít em hát bị rời rạc, thiếu nhạc cảm là do không biết cách 

hát liền tiếng. Mặc dù chỉ là HS phổ thông, học 1 tiết âm nhạc trong 1 tuần, 

nhưng không thể dạy cho các em chỉ hát thuộc bài, hát sao cho âm thanh to 

khỏe, mà cần phải dạy cho các em hát hay. Muốn hát được hay thì dù là 

chuyên nghiệp hay không chuyên vẫn cần biết cách hát sao cho mềm mại với 

những bài có tính chất trữ tình. Với lứa tuổi lớp 4, đã có thể hướng dẫn các 

em hát liền tiếng, sao cho giai điệu hòa quyện mềm mại với lời ca, đẹp hơn 
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với những em có năng khiếu và bớt rời rạc hơn với những em hạn chế về 

giọng hát.  

Kỹ thuật hát liền tiếng thường được sử dụng trong các bài hát có tính 

chất nhẹ nhàng, tha thiết, giai điệu trữ tình. Ngoài hướng dẫn cách hát liền 

tiếng trong từng bài hát cụ thể, để bổ trợ cho cách hát liền tiếng, GV có thể 

hướng dẫn HS luyện tập với các mẫu khởi động giọng.  

Mẫu luyện kĩ thuật hát liền tiếng 

Mẫu 1 

 

  Mi  i  i  i    mi           ma  a  a  a    ma 

Ví dụ, khi hát bài Bạn ơi lắng nghe, bài hát có tính chất nhịp nhàng 

uyển chuyển, lối tiến hành giai điệu lượn sóng, khi hát cần lấy hơi nhanh, các 

tiếng liền nhau, âm thanh tròn trịa, vang sáng. Thể hiện đúng tính chất tha 

thiết, hồn nhiên của bài. 

Ví dụ 15:           

Bạn ơi lắng nghe 

Trích [PL2; 98] 

Dân ca Ba - na 

 

2.2.3.2. Kỹ thuật hát nhanh 

Trong chương trình lớp 4 có một số bài hát mang tính chất vui, náo nức 

hay dí dỏm, hài hước và thường được viết ở nhịp độ nhanh, yêu cầu người hát 

phải phát âm trôi chảy đúng trọng âm, nhịp phách. Muốn hát được như vậy 
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cần rèn luyện cho HS cách hát nhanh.  

Bài Chim sáo là một trong những ví dụ cho cách hát nhanh, vui. Ô nhịp 

đầu tiên là nhịp lấy đà, nhấn trọng âm vào tiếng "xanh". Bản nhạc còn xuất 

hiện những chỗ luyến, láy với giai điệu nhanh, vui. 

Ví dụ 16: 

    Chim sáo 

        Dân ca Khơ - me 

   Nhanh, vui                                                    Sưu tầm: Đặng Nguyễn 

 

Với bài hát này, GV cần lưu ý cho HS học thuộc lời ca của bài trước 

khi hát, phát âm rõ lời, tránh bị mất chữ. Ban đầu, để thuộc giai điệu cần hát 

chậm, sau đó hát nhanh dần theo đúng tính chất của bài. Trong quá trình rèn 

luyện bài tập hát nhanh, GV hướng dẫn các em biết cách sử dụng hơi thở linh 

hoạt, khẩu hình thoải mái, không căng cứng. 

2.2.3.3. Luyện hát ngân dài để bổ trợ cho hơi thở 

 Các bài hát trong chương trình bậc tiểu học nói chung, lớp 4 nói riêng 

chưa đòi hỏi kỹ thuật hát ngân dài như chuyên nghiệp. Tuy nhiên, GV cũng 

cần hướng dẫn HS cách thể hiện khi hát kết thúc bài hát, hoặc trau chuốt 

những chỗ ngân dài, ngắt hơi trong bài đúng sắc thái, làm tăng tính biểu cảm 

của lời ca, giai điệu. Quan trọng hơn, luyện cho HS hát ngân dài để bổ trợ tốt 
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cho hơi thở và xử lý linh hoạt khi hát các câu luyến, lúc đó mới có đủ hơi để 

hát một nét nhạc hoàn chỉnh, không bị hụt hơi dẫn đến hát rời rạc. 

 Ví dụ, bài Khăn quàng thắm mãi vai em, có nhiều chỗ ngân dài, ở bước 

tập từng câu GV nên lưu ý HS ghi nhớ, hướng dẫn cách lấy hơi, giữ hơi và 

ngân dài 2,5 phách đúng các tiếng dương, trường, hành, Minh, em… 

Ví dụ 17:        

Khăn quàng thắm mãi vai em 

Trích [PL2; 97] 

         Ngô Ngọc Báu 

 

Có thể cho HS luyện tập cách ngân dài trên một âm, ban đầu có thể chỉ 

ngân 3 phách (mẫu 1), sau đó ngân 4 phách (mẫu 2), rồi có thể ngân đến 6 

phách (mẫu 3): 

Mẫu 1 

 

Mi.i.i… 

Mẫu 2 

 

Ma.a.a… 

Mẫu 3 

 

Mô.ô.ô.ô… 



 74 

 Hướng dẫn HS hít nhẹ, thở sâu, giữ hơi và âm mi được hát nhỏ, nhẹ với 

hơi đẩy ra từ từ. Nếu được luyện nhiều lần, HS sẽ tăng dần khả năng hát ngân 

dài. Bài hát dưới đây cũng cần phải có khả năng hát ngân dài 

Ví dụ 18:          

Vầng trăng cổ tích 

Trích [PL2, 109] 

    Nhạc: Phạm Đăng Khương 

Vừa phải - Nhí nhảnh                        Thơ: Đỗ Trung Quân       

 

 

2.3. Vận dụng một số trò chơi vào tiết học hát 

Đã từ lâu, sử dụng trò chơi âm nhạc trong dạy học là một phương pháp 

hữu hiệu đem lại sự hào hứng, tâm trạng vui tươi cho các em. Qua khảo sát 

cho thấy, các tiết dạy hát kết hợp với trò chơi âm tạo ra một bầu không khí sôi 

nổi, một môi trường học tập học mà chơi, chơi mà học phát huy hiệu quả khả 

năng lĩnh hội kiến thức do chính HS chủ động, tích cực hoạt động dưới sự 

điều khiển dẫn dắt của GV. 

Mục đích của trò chơi trong dạy học hát không chỉ mang yếu tố giải trí, 

mà còn phát triển tư duy, sáng tạo và xây dựng một môi trường giúp HS có cơ 

hội trải nghiệm, giải quyết những yêu cầu cần thực hiện. Mỗi trò chơi đều có 

quy tắc, nhiệm vụ cụ thể, khơi dậy tính tìm tòi, thúc đẩy khả năng sáng tạo, 

giải quyết vấn đề một cách tự giác, tích cực, từ đó phát triển khả năng tư duy 

độc lập và chủ động của HS. Khi vận dụng trò chơi âm nhạc vào tiết học hát, 
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yếu tố chơi và học cùng song hành, nghĩa là hoạt động có tác động và hỗ trợ 

HS nâng cao khả năng ca hát, lĩnh hội, thực hành các kỹ năng vận động cùng 

với giai điệu, kích thích trực tiếp đến cảm xúc của các em. Vì vậy, trò chơi âm 

nhạc phải đảm bảo tính hệ thống, tính khoa học, đa dạng và vừa sức. Có như 

thế, HS mới tự nguyện tham gia, hòa nhập vào tập thể, chủ động vận dụng vốn 

kiến thức hiểu biết của bản thân để giải quyết nhiệm vụ học tập thông qua trò 

chơi. GV lưu ý, để phát triển khả năng, tư duy độc lập, sáng tạo từ phía HS, trò 

chơi phải luôn có sự đổi mới, từ dễ đến khó, phù hợp với mục tiêu tiết học. 

Bên cạnh việc thiết kế, xây dựng kế hoạch, đảm bảo các nguyên tắc trò 

chơi, cách thức tổ chức, thì khi tiến hành thực hiện trò chơi cũng bao gồm đầy 

đủ các bước sau: Giới thiệu trò chơi; Phổ biến quy tắc, luật chơi và cách 

chơi; Lựa chọn người tham gia, người quản trò; Tổ chức, dẫn dắt và giám sát 

hoạt động; Nhận xét, tuyên bố đội, nhóm, cá nhân thực hiện tốt, tuyên dương, 

trao thưởng (nếu có). 

2.3.1. Trò chơi Bạn ơi lắng nghe và tượng đá múa 

2.3.1.1. Trò chơi Bạn ơi lắng nghe 

Mục tiêu: HS ôn tập bài hát, khả năng quan sát, tai nghe, rèn luyện kỹ 

năng hát đồng đều, hòa giọng, tạo không khí vui tươi sôi nổi trong tiết học.  

Chuẩn bị: Thuộc bài Bạn ơi lắng nghe 

Luật chơi: Chọn 1 em là người truy tìm, và 1 em được chỉ định hát sai. 

Nếu người truy tìm phát hiện nghe được người hát sai, thì người đó sẽ thay 

thế người truy tìm tiếp tục trò chơi. 

Cách chơi: GV mời 1 HS đóng vai người truy tìm quay lưng lại phía 

các bạn, hoặc ra ngoài cửa lớp. Đồng thời yêu cầu cả lớp hát đồng thanh bài 

Bạn ơi lắng nghe và chỉ định 1 em sẽ hòa giọng cùng các bạn nhưng có một 

vài chỗ cố tình hát sai cao độ để người truy tìm lắng nghe và phát hiện ra. Sau 

khi hát hết bài phải tìm ra người cố tình hát sai. Người bị phát hiện sẽ tiếp tục 

đóng vai người truy tìm để thực hiện trò chơi. 
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2.3.1.2. Trò chơi Tượng đá múa 

Mục tiêu: Phát triển khả năng sáng tạo, phản ứng nhanh, khả năng quan 

sát, tai nghe, rèn luyện kỹ năng vận động theo nhạc.  

Chuẩn bị: Bài hát có giai điệu nhanh vui như Em yêu hòa bình, Thiếu 

nhi thế giới liên hoan. 

Luật chơi: Tổ chức HS thành lập nhóm từ 5 - 7 người làm tượng đá, 

trong đó có một em múa mẫu, thay đổi động tác tượng theo câu hát còn các 

HS khác làm theo. Cử một em vừa hát vừa đứng quay lưng lại nhóm tượng, 

hát tìm phát hiện nghe được tượng đá múa mẫu, thì em HS đó sẽ bị phạt, hát 

múa hay làm trò theo yêu cầu. 

2.3.2. Trò chơi Vòng quay trường độ/ cường độ và tìm nhà cho voi 

2.3.2.1. Trò chơi Vòng quay trường độ/ cường độ 

Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng hát nhanh, chậm, to, nhỏ, HS ôn tập bài 

hát, khả năng quan sát, tai nghe, phản xạ có điều kiện. 

Chuẩn bị: Chọn lựa một bài hát tập thể như  

Luật chơi: GV đặt hai tay khoanh tròn như vòng quay bánh xe, bắt nhịp 

HS hát Trên ngựa ta phi nhanh. Nếu vòng quay mở rộng thì hát to, thu hẹp lại 

thì hát nhỏ. Vòng quay nhanh thì hát nhanh, chậm thì hát chậm, dừng thì HS 

không hát. GV điều khiển vòng quay và quan sát HS thực hiện. 

2.3.2.1. Trò chơi Tìm nhà cho voi 

Mục tiêu: HS ôn tập kiến thức, tên bài hát và tác giả, rèn luyện khả 

năng ghi nhớ, kỹ năng hát đồng đều.  

Chuẩn bị: bảng phụ vẽ từng ô mô phỏng nhà ghi tên tác giả, hình dán 

những chú voi có tên bài hát, bài hát Chú voi con ở Bản Đôn. 

Luật chơi: Cử đại diện 3 nhóm, chia hình dán đã ghi sẵn tên các bài hát, 

yêu cầu các nhóm sau khi hát xong một đoạn bài hát Chú voi con ở Bản Đôn 

phải dán chính xác tên bài hát trùng khớp với tên tác giả sáng tác bài hát đó. 

Nhóm nào hoàn thành đúng và sớm nhất sẽ giành chiến thắng. 



 77 

2.3.3. Trò chơi nhạc công tài ba và vận động cùng nhịp điệu cơ thể 

2.3.3.1. Trò chơi Nhạc công tài ba 

Mục tiêu: Rèn luyện trí nhớ, tiết tấu, khả năng tái hiện, quan sát, tai 

nghe, rèn luyện kỹ năng hát đồng đều, hòa giọng. Tạo không khí vui tươi sôi 

nổi trong tiết học.  

Chuẩn bị: Nhạc cụ gõ (thanh phách, song loan, trống, lục lạc). 

Luật chơi: Chọn nhóm 4 HS làm nhạc công, mỗi em sử dụng nhạc cụ 

và gõ đệm theo hướng dẫn của GV. Quản ca bắt nhịp cho cả lớp hát và quan 

sát, chọn ra nhạc công nào gõ đệm hay và chính xác nhất. Nhạc công nào 

đánh sai tiết tấu mà GV đã hướng dẫn sẽ bị phạt hoặc trình bày lại cho chính 

xác phần gõ đệm theo yêu cầu. 

2.3.3.2. Trò chơi Vận động cùng nhịp điệu cơ thể 

Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng ca hát, tư duy sáng tạo. Thay đổi không 

khí vui tươi, thi đua trong tiết học.  

Chuẩn bị: Một số bài hát và động tác tạo âm thanh trên cơ thể. 

Luật chơi: Chia các nhóm từ 3 - 5 em, yêu cầu HS gõ đệm bằng cách vỗ 

tay, vai, đùi… tạo ra âm thanh cho bài hát. Trong thời gian 2 - 3 phút trình 

bày, biểu diễn. nhóm nào tạo ra âm thanh hay và đồng đều, đúng nhịp sẽ 

thắng cuộc.  

Lưu ý: 

Nhịp điệu cơ thể dịch sát nghĩa là bộ gõ cơ thể (tiếng Anh: body 

percussion) là cách sử dụng cơ thể như một loại nhạc cụ chơi tiết tấu. Có thể 

bắt đầu luyện tập với một số động tác là: giậm chân, vỗ đùi, vỗ tay, búng ngón 

tay... GV hướng dẫn HS sử dụng phương pháp này để đệm cho bài hát, với 

thời gian khoảng 5 - 6 phút và nên thực hiện như một trò chơi.  

 

 Ví dụ: Khi tổ chức cho HS tham gia trò chơi hát kết hợp vận động gõ tiết tấu 
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trên cơ thể bài Bạn ơi lắng nghe, GV nên hướng dẫn các em làm quen với âm 

hình tiết tấu   để gõ đệm cho bài hát. Sau đó, phân công chia 

2 nhóm, 1 nhóm hát, 1 nhóm gõ đệm theo tiết tấu trên cơ thể tương ứng với 

tiết tấu GV đã hướng dẫn như vỗ tay xuống đùi, vỗ hai tay vào nhau… 

 

2.4. Thực nghiệm sư phạm 

2.4.1. Mục đích thực nghiệm 

Trên cơ sở các bước đã trình bày, xuất phát từ mục đích nghiên cứu, để 

kiểm chứng, đánh giá và so sánh tính khả thi khi ứng dụng các biện pháp đưa 

ra đối với việc dạy học hát cho HS lớp 4 tại trường tiểu học Lê Thị Hồng 

Gấm, chúng tôi bắt tay vào thực nghiệm. Từ thực tiễn đó, đánh giá những ưu 

điểm và nhược điểm một cách khách quan, rút ra bài học kinh nghiệm. Đây 

cũng chính là cơ sở để bổ sung hoàn thiện phương pháp dạy học hát cho HS 

lớp 4 nói riêng và HS toàn Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm nói chung. 

2.4.2. Nội dung thực nghiệm 

Dựa theo nội dung sách giáo khoa âm nhạc lớp 4, và phân phối chương 

trình âm nhạc địa phương Bộ giáo dục và Sở giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, 

chúng tôi tiến hành thực nghiệm dạy học hát đối với HS lớp 4, trường tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột.  
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Các biện pháp được đề xuất trong luận văn chúng tôi đã tiến hành thực 

nghiệm triển khai trong suốt quá trình dạy học cho HS nhằm kiểm chứng tính 

khả thi và rút ra những kinh nghiệm cùng những thiếu sót để bổ sung cho biện 

pháp đã đề ra. Để so sánh giữa biện pháp cũ và mới có sự khác biệt, chúng tôi 

tiến hành thực nghiệm đối chứng 1 tiết dạy ở 2 lớp với cùng 1 bài hát, đó là 

bài Lên nương (dân ca Gia Rai) cho tiết âm nhạc địa phương. 

2.4.3. Đối tượng, thời gian thực nghiệm 

Chúng tôi chọn lớp 4B có sĩ số là 37 em là lớp thực nghiệm, lớp 4D có 

sĩ số 36 em là lớp đối chứng. Hai lớp có khả năng ca hát tương đương nhau về 

độ tiếp thu, về số HS hát tốt, trung bình và yếu. Trong các tiết dạy cho lớp 4B 

(lớp thực nghiệm), chúng tôi sử dụng các phương pháp mới đã nêu trong luận 

văn. Trong các tiết dạy ở lớp 4D (lớp đối chứng), chúng tôi sử dụng các 

phương pháp cũ. 

 GV tiến hành dạy thực nghiệm là Nguyễn Lê Xuân Quý, tác giả luận 

văn, hiện là GV trực tiếp giảng dạy môn âm nhạc tại trường tiểu học Lê Thị 

Hồng Gấm. 

Tiết dạy thực nghiệm diễn ra vào tiết 14 (tiết dành cho địa phương) ngày 

28/11/2018 tại trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột.  

2.4.4. Tiến hành thực nghiệm 

2.4.4.1. Chuẩn bị thực nghiệm  

GV âm nhạc trực tiếp lên kế hoạch, tiến hành xây dựng nội dung cụ thể, 

soạn giáo án, chọn lớp, đề xuất xin ý kiến BGH nhà trường cho phép tổ chức 

thực nghiệm sư phạm. 

GV trực tiếp giảng dạy thiết kế bài giảng, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy 

học, nhạc cụ, máy tính, âm thanh loa đài, máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh 

phục vụ bài dạy. 

Giờ dạy thực nghiệm có sự góp mặt tham gia của các GV âm nhạc các 

trường bạn trong cụm chuyên môn thuộc địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột   
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(PL3; 113), sau khi hoàn thành tiết dạy cùng thảo luận, góp ý, đánh giá 

nhận xét.  

2.4.4.2. Tiến hành thực nghiệm 

Chúng tôi đã tiến hành dạy thực nghiệm theo đúng quy trình, thực hiện 

đủ các bước, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ chương trình đã xây dựng cụ thể 

trước đó và soạn giáo án cho giờ dạy (PL3; 107) 

 - Giới thiệu bài (6 phút): Cho HS nghe bài hát và tự nêu cảm nhận về 

tính chất giai điệu của bài.  

Ở bước này, chúng tôi thấy HS chọn theo một số hướng khác nhau song 

qua trao đổi, các em đều nhận thấy bài có tính chất rộn ràng, vui tươi.   

 - Tìm hiểu bài (3 phút): HS đọc lời ca và trả lời câu hỏi đã được học 

bài dân ca vùng Tây Nguyên nào trong chương trình âm nhạc lớp 4.  

 - Khởi động giọng (3 phút): Dành 1 phút cho HS hát bài Bạn ơi lắng 

nghe kèm theo vận động (đã được học ở các giờ trước) để tạo không khí sôi 

nổi. Sau đó dành 2 phút luyện một mẫu âm khởi động giọng hát liền tiếng để 

giọng hát được thanh thoát.  

 

 Tập hát từng câu (12 phút): Khi hướng dẫn hát từng câu GV chú ý 

luyện các quãng nửa cung mang đặc trưng dân ca vùng Tây Nguyên ở trong 

bài để các em hát đúng và cả những nốt trầm trong bài cần hát rõ. 

 Hoàn thiện bài (6 phút): HS được hướng dẫn hát đúng tính chất của bài 

và trong khi hoàn thiện bài hát, HS được trao đổi, nhận xét về cách hát của 

nhau để phát huy năng lực. Đây là tiết đầu học hát, chưa sang tiết ôn bài hát 

nên HS còn chưa hát truyền cảm nhưng được hướng dẫn cách hát và được tập 

luyện qua khởi động giọng, nên các em biết hát vang hơn, sáng hơn và biết 

nhận xét cách hát của bạn. 

 Vận dụng, sáng tạo (5 phút): HS được trải nghiệm tự nghĩ cách vỗ 
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tay/dùng thanh phách đệm tiết tấu cho bài hát để phát huy tính sáng tạo là lối 

dạy phát triển năng lực mà hiện nay Bộ Giáo dục Đào tạo đang hướng tới 

trong chương trình đổi mới. HS tự nghĩ tiết tấu và một số em đệm theo phách, 

một số đệm theo nhịp. Đây chính là cơ sở để các tiết học khác các em có tâm 

lý tự tin, năng động hơn. Khi sang tiết ôn bài hát, được sự gợi ý của GV, các 

em có thể nghĩ ra tiết tấu ( ) phù hợp với Xoang của Tây 

Nguyên, là tiết tấu quen thuộc mà các em từng được sử dụng trong thực tiễn 

khi được vận động trong các lễ hội. 

Với lớp đối chứng cũng cơ bản thực hiện theo các bước trên song bước 

khởi động không luyện mẫu âm nên vào bài hát giọng hát có phần không 

được vang sáng. Do không được khuyến khích tự trải nghiệm nên các em có 

tâm lý e dè, không tự tin, tuân theo sự hướng dẫn của GV một cách khuôn 

mẫu. Điều đó đã ảnh hưởng đến năng lực sáng tạo của các em. 

2.4.5. Kết quả thực nghiệm 

Chúng tôi có phát phiếu điều tra cho HS sau giờ thực nghiệm để đánh 

giá mức độ hứng thú trong giờ học hát. 

Về sự hứng thú trong giờ thực nghiệm dạy hát bài Lên nương (dân ca 

Gia Rai), ở 3 mức độ là: hứng thú, tương đối hứng thú, không hứng thú. 

Sau khi hoàn thành tiết thực nghiệm, qua việc đánh giá kết quả học tập 

giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng cho thấy: 

Kết quả học tập Lớp thực nghiệm (4B) Lớp đối chứng (4D) 

Hoàn thành tốt  25 HS (67,5%) 13 HS (36,1%) 

Hoàn thành  12 HS (32,5%) 23 HS (63,9%) 

Chưa hoàn thành  0 HS (0 %) 0 HS (0%) 

 

Đánh giá kết quả thu được, có thể kết luận: Tỷ lệ phần trăm học lực hai 

lớp có sự khác biệt rõ rệt. Trong đó, tỷ lệ HS hoàn thành tốt của lớp thực 

nghiệm là 25/37 HS chiếm 67,5%, còn lớp đối chứng là 13/36 HS chiếm 
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36,1%. Tỷ lệ HS hoàn thành của lớp 4B là 12/37 HS chiếm 32,5% và lớp 4D 

là 23/36 HS chiếm 63,9%. Cả hai lớp đều không có HS nào chưa hoàn thành. 

Về phía các GV dự giờ nhận xét tiết dạy như sau : 

Ưu điểm: GV có tác phong sư phạm, chuẩn bị bài chu đáo, có sự đầu tư 

giáo án điện tử, sử dụng tốt nhạc cụ. Đổi mới phương pháp dạy học phát huy 

được tính tích cực và sáng tạo của HS, đảm bảo nội dung . Tổ chức trò chơi 

thiết thực, bổ trợ tốt cho bài học. GV chú trọng bước khởi động giọng tạo sự 

mới lạ, rèn luyện được kỹ năng hát liền tiếng. HS hát vang, sáng tự tin, phát 

biểu sôi nổi tiếp thu bài nhanh, hiệu quả. 

Nhược điểm: Một số HS còn nhút nhát khi hát kết hợp gõ đệm. 

 Kết quả này cho thấy khi áp dụng các phương pháp dạy học như đề 

xuất trong luận văn, có sự chênh lệch rõ rệt về kết quả đạt được, khẳng định 

tính khả thi của của biện pháp mà luận văn đưa ra. 

 Tiểu kết  

Trên cơ cở làm rõ những vấn đề liên quan đến luận văn, thực trạng dạy 

và học tại trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, chúng tôi đã xây dựng biện 

pháp tiến hành dạy học hát, rèn luyện kỹ năng, kỹ thuật nhằm phát huy hiệu 

quả các phương pháp dạy học. 

 Chú trọng từng bước tiến hành dạy hát như khởi động giọng, rèn luyện 

tiết tấu, cao độ, các kỹ thuật hát cơ bản. Việc dạy học hát kết hợp với sử dụng 

trò chơi, gõ đệm hay vận động phụ họa theo nhạc cũng hết sức cần thiết, để 

phát huy tính tích cực, sáng tạo, giúp HS dễ tiếp thu bài, cảm thấy hứng khởi 

và mạnh dạn, tự tin khi trình bày bài. Dần dần khơi dậy tiềm năng, ý thức học 

hỏi, cảm nhận đúng đắn, sâu sắc và thêm yêu thích môn học. 

Việc đổi mới phương pháp là một quá trình đòi hỏi nhiều thời gian, sự 

bền bỉ, liền mạch có tính liên tục, sự tổng hợp hệ thống trong từng nội dung, 

từng tiết học. Vấn đề này không chỉ là sự thay đổi một phía từ GV mà còn cần 

sự phối hợp nhuần nhuyễn của HS. Thực tế cho thấy, trong quá trình giảng 
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dạy, nếu chỉ có sự tác động một phía từ GV, mà HS thụ động không tích 

cực tiếp thu thì không đạt hiệu quả, ngược lại nếu HS ham học hỏi, cầu tiến 

nhưng GV chỉ giảng dạy qua loa, sử dụng phương pháp dạy học một chiều, 

nhàm chán thì không thể phát huy khả năng tự chủ, sáng tạo trong học tập 

của người học. 

Trong nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm để kiểm chứng 

tính hiệu quả và khả thi đối với các biện pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy 

học hát cho HS lớp 4. Quá trình thực nghiệm đã triển khai đúng theo kế hoạch 

mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo nội dung tính khoa học và khách quan. Có 

thể khẳng định rằng, đổi mới các phương pháp dạy học nếu được khai thác và 

sử dụng một cách hợp lý cùng với sự kết hợp hài hòa những phương pháp cơ 

bản, truyền thống cộng với sự hỗ trợ của phương tiện công nghệ điện tử hiện đại 

sẽ tạo ra kết quả cao trong dạy học âm nhạc cho HS. 
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KẾT LUẬN 

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột với bề 

dày thành tích và truyền thống hiếu học, luôn phấn đấu không ngừng nâng 

cao chất lượng giảng dạy. Nhận thức được tầm quan trọng của âm nhạc trong 

việc góp phần giáo dục nhân cách, phát triển trí tuệ, bồi dưỡng tâm hồn các 

em, âm nhạc còn được coi là môn giáo dục đạo đức thứ hai trong nhà trường 

nên dạy học âm nhạc nói chung và dạy học hát nói riêng ngày càng được chú 

trọng quan tâm. 

Trong luận văn chúng tôi đã tìm hiểu, làm rõ vai trò của âm nhạc, đặc 

điểm tâm sinh lý, khả năng âm nhạc và căn cứ vào thực trạng dạy học để đưa 

ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học hát cho HS lớp 4 tại 

trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột. 

Các biện pháp tập trung vào việc chú trọng từng bước tiến hành dạy 

hát, linh hoạt đổi mới các khâu giới thiệu bài, hát mẫu, đọc lời ca, khởi động 

giọng, tập từng câu, luyện tập, củng cố. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng 

từng bước, chúng tôi cũng định hướng phát triển khả năng tự học, hoạt động 

thảo luận nhóm, phát huy tính tích cực, tư duy sáng tạo của HS. 

Để có một giờ học hát hiệu quả, GV cần nắm rõ đặc điểm của từng bài 

hát cụ thể như lời ca, giai điệu, tính chất âm nhạc... Từ đó, có cơ sở hướng 

dẫn HS ngân, ngắt, tập khẩu hình, phát âm, nhả chữ, lấy hơi hợp lý và áp 

dụng rèn luyện các kỹ năng, kỹ thuật thanh nhạc cơ bản để xử lý tác phẩm. 

Việc kết hợp ca hát với vận động phụ họa theo nhạc, sử dụng trò chơi trong 

tiết học là một trong những yếu tố giúp HS tự tin, và tiếp thu bài học một cách 

tự nhiên, sôi nổi, khắc sâu được kiến thức. 

Từ thực tiễn, chúng tôi nhận thấy trách nhiệm và vai trò của một GV 

dạy âm nhạc bên cạnh việc trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ đồng 

nghiệp, còn cần phải phải xây dựng mối quan hệ, sự liên kết giữa GV và HS. 

Đây là nền tảng tạo tình thân ái, yêu thương giữa người với người, làm cho 
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không khí biết học thêm sinh động, sôi nổi. 

Đề tài đã thực nghiệm sư phạm để chứng minh cho các biện pháp dạy 

học hiệu quả. Dựa vào những nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn của bản 

thân cùng với việc tham khảo kinh nghiệm của một số GV, giảng viên và 

chuyên gia về dạy học thanh nhạc.  

Trong quá trình thực nghiệm, chúng tôi đã cố gắng khắc phục những 

tồn tại của cách dạy cũ và vận dụng linh hoạt các phương pháp mới để đưa 

vào giảng dạy. Kết quả thực nghiệm mang tính khả thi, điều này cho thấy 

phần nào mục đích nghiên cứu của luận văn là xác đáng. Tuy vậy, để có một 

giờ học hát hiệu quả, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan.  

Bên cạnh đó, môi trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ 

cho việc dạy học phân môn hát như phòng học chuyên môn, loa đài, hệ thống 

máy chiếu cũng rất quan trọng quyết định đến chất lượng dạy học và cần đến 

sự quan tâm của cấp trên, Ban giám hiệu nhà trường. Trong khuôn khổ của đề 

tài luận văn thạc sĩ, chúng tôi chỉ đề cập một số biện pháp dạy học hát cho HS 

lớp 4 tại trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột.  
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Phụ lục 1 

Nội dung chương trình học môn Âm nhạc lớp 4 

 

Tuần 
Tiết 

số 
Tên bài 

Nội dung điều 

chỉnh - giảm tải 

HỌC KÌ I: 18 Tuần = 18 tiết 

1 01 
Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc ở lớp 

3 
  

2 02 
Học hát bài: Em yêu hòa bình (Nhạc và 

lời: Nguyễn Đức Toàn) 
  

3 03 
Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình; Bài tập 

cao độ và tiết tấu 
  

4 04 

Học hát bài: Bạn ơi lắng nghe (dân ca Ba  

Na, sưu tầm, dịch lời Tô Ngọc Thanh); 

Kể chuyện âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị 

Huệ 

  

5 05 
Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe; Giới 

thiệu hình nốt trắng; Bài tập tiết tấu 
  

6 06 
Tập đọc nhạc: TĐN số 1; Giới thiệu một 

vài nhạc cụ dân tộc 
  

7 07 
Ôn tập hai bài hát: Em yêu hòa bình và 

Bạn ơi lắng nghe; Ôn TĐN số 1 
  

8 08 
Học hát bài: Trên ngựa ta phi nhanh 

(Nhạc và lời: Phong Nhã) 
  

9 09 
Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh; 

Tập đọc nhạc: TĐN số 2 
  

10 10 
Học hát bài: Khăn quàng thắm mãi vai 

em (Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu) 
  

11 11 
Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai 

em; Tập đọc nhạc: TĐN số 3 
  

12 12 
Học hát bài: Cò lả (dân ca đồng bằng Bắc 

Bộ) 
  

13 13 
Ôn tập bài: Cò lả; Tập đọc nhạc: TĐN số 

4 
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14 14 

Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh; 

Khăn quàng thắm mãi vai em và Cò lả. 

 - Nghe nhạc 

  

 - Không dạy ôn 

tập bài hát Cò lả. 

 - Không dạy nội 

dung 2: nghe nhạc. 

15 15 

Học hát: Lên nương (dân ca Gia Rai)  

Câu chuyện âm nhạc: Nghệ sĩ Vũ Lân với 

cây sáo vỗ 

  

16 16 Ôn tập các bài hát   

17 17 Ôn tập (TĐN)  
 - Hoạt động 2: Chỉ 

ôn tập 2 bài TĐN. 

18 18 Tập biểu diễn các bài hát   

HỌC KÌ II: 17 Tuần = 17 tiết 

19 19 

Học hát bài: Chúc mừng (nhạc Nga; lời 

Việt: Hoàng Lân); Một số hình thức trình 

bày bài hát 

  

20 20 
Ôn tập bài hát: Chúc mừng: Tập đọc 

nhạc: TĐN số 5 
  

21 21 
Học hát bài: Bàn tay mẹ (Nhạc Bùi Đình 

Thảo - Lời Tạ Hữu Yên) 
  

22 22 
Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ; Tập đọc 

nhạc: TĐN số 6 
  

23 23 
Học hát bài: Chim sáo (dân ca Khơ - me 

(Nam Bộ); Sưu tầm Đặng Nguyễn) 
  

24 24 
Ôn tập bài hát: Chim sáo; Ôn tập đọc 

nhạc số 5; số 6 
  

25 25 
Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng; Bàn tay 

mẹ và Chim sáo; Nghe nhạc 

 - Không dạy ôn 

tập bài hát Chim 

sáo. 

26 26 
Học hát bài : Chú oi con ở Bản 

Đôn (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) 
  

27 27 

Ôn tập bài hát: Chú oi con ở Bản 

Đôn; Tập đọc nhạc: TĐN số 7 

  

 - SGV tiết 27 có 

gợi ý cách gõ đệm 

theo 2 âm sắc. GV 

có thể bỏ nội dung 
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này. 

28 28 
Học hát bài: Thiếu nhi thế giới liên 

hoan (Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước) 
  

29 29 
Ôn tập bài hát: Thiếu nhi thế giới liên 

hoan; Tập đọc nhạc: TĐN số 8 
  

30 30 
Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản 

Đôn và Thiếu nhi thế giới liên hoan 
  

31 31 Ôn tập 2 bài tập đọc nhạc số 7 và số 8   

32 32 
Học bài hát: Đêm trăng trên buôn mới 

(Kpa Y Lăng) 
  

33 33 Ôn tập các bài hát   

34 34 Ôn tập TĐN   

35 35 Tập biểu diễn một số bài hát đã học.   

 

* Một số bài hát dùng để bổ sung thay thế hoặc dùng cho ngoại khóa 

 

 - Vầng Trăng cổ tích (Nhạc: Phạm Đăng Khương_ Lời thơ: Đỗ Trung Quân) 

 - Em hát gọi mặt trời (Nguyễn Thúy Liễu) 

 - Khăn quàng thắp sáng bình minh (Trịnh Công Sơn) 

 - Tổ Quốc tin yêu chúng em (Hoàng Hà) 

 - Biển quê em (dân ca Nam Bộ) 

 - Giấc mơ của bé (Xuân Giao) 

 - Mùa xuân về (dân ca Dao) 

 

Kế hoạch dạy học âm nhạc địa phương theo phân phối chương trình 

 

 

Lớp 
TIẾT 

PPCT 
Nội dung bài dạy Ghi chú 

1 
17 

Học bài hát: Đến trường (dân ca Ê 

Đê) 

 

31 Học bài hát: Chi ri ria (dân ca Ê Đê)  

2 12 
Câu chuyện âm nhạc: câu chuyện về 

chiếc trống H’Gor 

GV có thể lồng ghép trong 

phần “Giới thiệu một số 
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nhạc cụ dân tộc” 

33 
Học bài hát: Em đi đến trường  

ĐD: H’rê - Lời: Văn An 

 

3 

17 

Vui mùa mai vàng (dân ca Ba Na)  

Câu chuyện âm nhạc: Múa vỗ trống 

(Pah H’gor) 

 

32 

Học bài hát: Dòng suối buôn em 

(Từ Đức Minh)  

Câu chuyện âm nhạc: Y Moan - 

Nghệ sĩ của làng buôn 

 

4 

15 Lên nương (dân ca Gia Rai)   

32 

Học bài hát: Đêm trăng trên buôn 

mới  

(Kpa Y Lăng) 

 

5 

16 
Học bài hát: Âm vang tiếng cồng 

buôn em (Nguyễn Ngọc Châu) 

 

32 

Học bài hát: Buôn Ma Thuột quê em  

(Huỳnh Ngọc La Sơn)  

Câu chuyện âm nhạc: Cồng chiên 

Tây Nguyên - Kiệt tác văn hóa nhân 

loại. 
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Phụ lục 2 

 Các bài hát trong chương trình âm nhạc lớp 4 
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 100 



 101 

 



 102 

 



 103 

 



 104 
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Phụ lục 3 

 Giáo án thực nghiệm 

Tiết 15 

    Học bài hát : Lên nương 

I/ Mục tiêu: 

Kiến thức: Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát Lên nương. 

Kỹ năng: Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu của bài, hát đều giọng, 

to rõ lời, đúng những quãng nửa cung đặc trưng của âm nhạc Tây Nguyên. 

Biết bài hát này là bài dân ca Gia Rai, lời bài hát do nhạc sĩ La Sơn viết. 

Thái độ: Giúp học sinh thêm yêu ca hát, biết trân trọng người lao động 

II/Chuẩn bị của GV: 

Nhạc cụ đệm: Ring reo, ống gõ, đàn đá 

Giáo án Power Point. 

Hát chuẩn xác bài hát 

Tài liệu về nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân và cây Sáo vỗ. 

III/Hoạt động dạy học chủ yếu: 

1. Ổn định tổ chức lớp, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 

2. Kiểm tra bài cũ: HS trả lời các câu hỏi. 

3. Bài mới: 

Hoaït đoäng cuûa giaùo vieân Hoaït đoäng cuûa hoïc sinh 

* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Lên nương 

*Khởi động giọng:  

 

 - Trình chiếu tranh ảnh, đặt câu hỏi 

Em hãy quan sát và cho biết nội dung 

những bức tranh trên tả cảnh ở đâu? 

 

 - HS điều chỉnh tư thế, thực hiện 

khởi động giọng theo yêu cầu 

của GV 

 

 - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi 
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 - Giới thiệu bài hát, tác giả. 

 - GV cho HS nghe bài hát mẫu. 

Nêu cảm nhận của em sau khi nghe hát? 

 - Tổ chức thảo luận nhóm, yêu cầu HS chia 

câu, tìm và giải thích từ khó, tập đọc lời ca 

theo tiết tấu của bài hát. 

 - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát lại 

từ 2 đến 3 lần để HS thuộc lời ca và giai 

điệu của bài hát. 

 - Sau khi tập xong GV cho HS hát lại bài 

hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. 

 

 

 - Cho HS tự nhận xét: 

 - GV nhận xét: 

 - GV sửa cho HS hát chuẩn xác lời ca và 

giai điệu của bài hát. 

* Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm. 

 - Hướng dẫn HS hát bài hát kết hợp vỗ tay 

theo phách của bài hát. 

Mặt trời vừa lên trên núi cao nắng xa 

vừa tới 

 x   x   x   x      x       x      xx 

 

Mẹ vội lên nương gieo lúa vàng đất thơm 

tay người 

 x   x  x x      x       x        xx 

 - GV gọi HS gõ mẫu 

 - GV nhận xét: 

 - Yêu cầu cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo 

phách 

 - GV gợi ý cho HS rút ra nội dung giáo dục 

 - HS lắng nghe. 

 

 - HS nghe mẫu cảm nhận giai 

điệu lời ca bài hát. 

 - HS làm việc theo nhóm, trả lời 

câu hỏi, đọc lời ca. 

 

 - HS thực hiện. 

 

 

 - HS thực hiện. 

+ Hát đồng thanh 

+ Hát theo dãy 

+ Hát cá nhân. 

 - HS nhận xét. 

 

 - HS chú ý sửa sai và hát đúng 

giai điệu bài hát. 

 

 

 - HS thực hiện. 

 

 

 

 

 - HS gõ phách theo mẫu 

 - HS lắng nghe 

 - Cả lớp thực hiện. 

 - HS nghe câu hỏi, suy nghĩ nêu 

nội dung bài  

 - Quan sát và lắng nghe GV giới 

thiệu nội dung 
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của bài hát Lên nương. 

* Liên hệ thực tế 

 

 

 

* Cũng cố dặn dò: 

 - Cho HS hát lại bài hát vừa học một lần 

trước khi kết thúc tiết học. 

 - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt 

trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa 

tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. 

 - Dặn HS về nhà ôn lại bài hát đã học 

 - HS lắng nghe, chuẩn bị bài 

 - Các nhóm thảo luận, phát biểu 

trả lời câu hỏi 

 - Lắng nghe trả lời  

 

 

 - HS trình bày 

 

 - Hs lắng nghe rút kinh nghiệm 

 

 

 - Chú ý lắng nghe 
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Phòng GD&ĐT Tp Buôn Ma Thuột Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Trường TH Lê Thị Hồng Gấm Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

Ngày 23 tháng 11 năm 2018 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN DỰ GIỜ TIẾT DẠY THỰC NGHIỆM  

ÂM NHẠC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 4 

Năm học: 2018 – 2019 

 

STT Họ và tên Chức vụ Môn Đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1 Đậu Thị Chín Giáo viên Âm nhạc TH Kim Đồng  

2 Phạm Thị Hà Giáo viên Âm nhạc Tiểu học Trần Phú  

3 Đào Thị Hậu Giáo viên Âm nhạc 
Tiểu học Nguyễn 

Công Trứ 
 

4 Nguyễn Thị Mộng Hiền Giáo viên Âm nhạc 
Tiểu học Phan Chu 

Trinh 
 

5 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Âm nhạc 
TH Lê Thị Hồng 

Gấm 
 

6 Trần Thùy Trang Giáo viên Âm nhạc 
Tiểu học Trần Văn 

Ơn 
 

7 Nguyễn Thị Tố Uyên Giáo viên Âm nhạc 
Tiểu học Lê Ngọc 

Hân 
 

8 Nguyễn Thúy Vy Giáo viên Âm nhạc 
Tiểu học Nguyễn Đức 

Cảnh 
 

 

         Người lập  

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Trang 
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Phụ lục 4 

 Giáo án điện tử (Power point) tiết thực nghiệm 
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Phụ lục 5 

 Một số hình ảnh về trường 

 

 

 

 

5.1. Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm 

[Nguồn: Tư liệu trường] 
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5.2. Các hoạt động ngoại khóa tại trường 

[Nguồn: Tác giả chụp 11/2018] 
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5.2. Cuộc thi giai điệu tuổi hồng 

[Nguồn: Tác giả chụp 11/2018] 
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5.3. Hoạt động ngoại khóa 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2019] 
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Phụ lục 6 Giờ học âm nhạc 

 

 

 

6.1. Giờ học Âm nhạc của lớp 2A 

[Nguồn: Bùi Thị Hoa Phượng chụp tháng 3/2019] 
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6.2. Giờ học Âm nhạc của lớp 2G 

[Nguồn: Bùi Thị Hoa Phượng chụp tháng 12/2018] 
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6.4. Hoạt động ngoại khóa 

[Nguồn: tác giả chụp tháng 11/2018] 
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6.4. Tiết dạy thực nghiệm 

[Nguồn: Bùi Thị Hoa Phượng chụp tháng 11/2018] 
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6.4. Tiết học hát lớp 4A 

[Nguồn: Bùi Thị Hoa Phượng chụp tháng 12/2018] 
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6.4. Hoạt động ngoại khóa 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 12/2018]  


