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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Giáo dục mầm non là một bộ phận trong hệ thống giáo dục quốc dân 

Việt Nam. Một trong các nhiệm vụ quan trọng của giáo dục mầm non là nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 0 đến 6 tuổi. Trẻ ở các nhóm tuổi được 

phân chia dựa vào mức độ phát triển chung và đặc điểm của trẻ, nhằm thiết kế 

một quá trình giáo dục thống nhất liên tục cho trẻ mầm non.  

Ở trường mầm non, trẻ được làm quen với nhiều nội dung giáo dục 

hướng vào các lĩnh vực phát triển: giáo dục trí tuệ; giáo dục đạo đức; giáo dục 

thể chất và giáo dục thẩm mĩ. Trong lĩnh vực giáo dục phát triển thẩm mĩ trẻ 

được tiếp cận với hai bộ môn là tạo hình và âm nhạc. Đây là hai bộ môn nghệ 

thuật mang đến cho trẻ nhiều cảm xúc về cái đẹp trong cuộc sống, đặc biệt trẻ 

rất hứng thú với hoạt động âm nhạc. 

   Nội dung giáo dục âm nhạc ở trường mầm non bao gồm các hoạt 

động như ca hát, vận động theo nhạc, nghe nhạc và trò chơi âm nhạc. Thông 

qua các hoạt động âm nhạc này, trẻ được thỏa mãn các nhu cầu về vận động, 

vui chơi, thể hiện cảm xúc cá nhân. Từ đó giúp trẻ hình thành và phát triển 

tình cảm yêu mến cái đẹp nói riêng và nghệ thuật nói chung. 

Trong trường mầm non, trẻ nhỏ được nghe tiếng ru, tiếng hát của cô. 

Khi bắt đầu tập nói, trẻ cũng bắt đầu tập hát, kết hợp với các vận động theo 

nhạc trong khi cảm thụ các bài hát... mọi nơi mọi lúc trong đời sống hàng 

ngày. Ở các lớp mẫu giáo bé, nhỡ, lớn chương trình giáo dục âm nhạc được 

phân thành các bài học âm nhạc, được thực hiện kết hợp các hoạt động ca hát, 

múa - vận động theo nhạc, trò chơi âm nhạc, nghe nhạc nghe hát trong các tiết 

học âm nhạc. Tùy theo độ tuổi, mỗi tiết học âm nhạc có thể từ 15 đến 30 phút.   

Nghe nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khả năng âm 

nhạc của mỗi trẻ. Trong khi nghe nhạc trẻ học cách phân biệt được hướng đi 

của giai điệu, làm quen với các âm hình tiết tấu khác nhau, trẻ biết phân biệt 
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cường độ to nhỏ, nhịp độ nhanh chậm và trẻ biết cảm nhận và phân biệt tính 

chất âm nhạc dịu dàng, tha thiết, êm ái của thể loại trữ tình, trẻ biết cảm nhận 

tính chất sôi nổi, dật nẩy của thể loại vui hoạt và tính chất tự hào, mạnh mẽ, 

trang nghiêm của thể loại hành khúc. Thông qua các bài hát, tác phẩm âm 

nhạc trẻ được cảm nhận những cung bậc cảm xúc khác nhau từ đó tạo nên 

những ấn tượng và hình tượng âm nhạc khó quên trong tâm hồn trẻ. Như vậy, 

nghe nhạc là hoạt động cơ bản, là nền tảng cho các hoạt động âm nhạc khác, 

đây cũng là hoạt động xuyên suốt trong quá trình giáo dục trẻ ở trường mầm 

non cũng như quá trình trưởng thành sau này. 

Những nghiên cứu của các nhà tâm lý, giáo dục trước tuổi học và các 

nhà sư phạm âm nhạc cho thấy rằng trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi có khả năng hoạt 

động âm nhạc phát triển hơn cả. Trẻ đã có sự tích lũy về những ấn tượng âm 

nhạc, bắt đầu có khả năng tư duy logic và cảm nhận được những sự vật hiện 

tượng của cuộc sống xung quanh. Sự chú ý của trẻ đã kéo dài hơn tới 2-3 

phút, trẻ biết thể hiện nhu cầu với âm nhạc và tiếp thu âm nhạc rất nhanh... 

Với một số năm giảng dạy âm nhạc và phụ trách thực tập cho sinh viên 

CĐSP mầm non tại Trường Mầm non Tuổi Hoa, chúng tôi có điều kiện được 

theo dõi quá trình dạy học âm nhạc ở các lớp mẫu giáo. Dự giờ một số tiết 

dạy trẻ tập nghe nhạc ở lớp mẫu giáo lớn, cho thấy: cô thường cho trẻ nghe 

các bài hát có nội dung gắn với chủ đề mà không cho trẻ nghe nhạc không lời; 

khi dạy trẻ nghe cô chỉ tập trung trò chuyện, hỏi trẻ về nội dung lời ca mà ít 

tạo cơ hội cho trẻ cảm nhận tính chất âm nhạc và thể hiện cảm xúc của bản 

thân. Việc sử dụng các đồ dùng, phương tiện trong giờ nghe nhạc cũng chưa 

được quan tâm đúng mức nên đôi khi giờ học khá đơn điệu, chưa đủ sức hấp 

dẫn lôi cuốn trẻ, do đó trong một số trường hợp giáo viên cho trẻ nghe nhạc 

chưa đủ thời gian quy định đã chuyển sang các hoạt động âm nhạc khác.  

Qua trao đổi với Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn - bà Nguyễn 

Thị Thu H, thì được biết rằng dạy học nghe nhạc ở Trường Mầm non Tuổi 
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Hoa không phải là thế mạnh một phần là do cơ sở vật chất của nhà trường 

chưa được trang bị đầy đủ về phương tiện dạy học âm nhạc, thiếu phòng học 

chức năng và không có giáo viên chuyên trách về âm nhạc. Để tìm hiểu rõ 

hơn về vấn đề này, chúng tôi đã sử dụng phiếu hỏi để khảo sát ý kiến của giáo 

viên khối mẫu giáo lớn. Kết quả cho thấy, giáo viên đều nhận thức được tầm 

quan trọng của việc nghe nhạc đối với trẻ nhưng họ gặp khó khăn trong khi 

lựa chọn bài cho trẻ nghe, khai thác các yếu tố âm nhạc cũng như cách tiến 

hành các bước cụ thể để thực hiện hoạt động này. 

  Nếu dạy học nghe nhạc cho trẻ không được quan tâm chú trọng thì 

việc phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc cho trẻ cũng khó đem lại hiệu quả 

cao. Từ đó dẫn đến khả năng tiếp tiếp thu các hoạt động âm nhạc khác như ca 

hát hay vận động theo nhạc cũng bị hạn chế, làm giảm hiệu quả giáo dục âm 

nhạc đối với trẻ. 

 Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, chúng tôi lựa chọn đề tài 

“Dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn tại Trường Mầm non Tuổi Hoa” 

cho luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Cho đến nay đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về tổ chức 

hoạt động nghe nhạc cho trẻ mầm non đã được công bố và sử dụng, có thể kể 

đến một số tài liệu sau: 

Tài liệu nước ngoài của nhà sư phạm người Nga N.A. Vetlughina 

Phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ và mẫu giáo (1989), Nxb Matxcơva 

[42] đã đề cập đến vấn đề dạy học âm nhạc cho trẻ ở trường mầm non trong 

độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo ở nước Nga.  

Các tài liệu trong nước nghiên cứu về giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm 

non cũng khá đa dạng và phong phú, đề cập đến cơ sở khoa học về lý luận và 

phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ, các hình thức tổ chức, hướng dẫn 

thực hành, tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc như: 
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Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc tập 2 (1996) của tác giả 

Ngô Thị Nam, Trần Minh Trí, Trần Nguyên Hoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Trung tâm nghiên cứu giáo viên [26]. Các tác giả đã nêu khái quát tầm quan 

trọng, đặc điểm khả năng nghe nhạc của trẻ theo từng độ tuổi và chỉ ra hai nội 

dung âm nhạc cần cho trẻ nghe. Một là các tác phẩm âm nhạc hoặc trích đoạn 

tác phẩm âm nhạc, hai là nghe và phân biệt các phương tiện diễn tả âm nhạc, 

các thuộc tính của âm thanh như giai điệu, cường độ, tốc độ, âm sắc. Tác giả 

cũng đưa ra hướng dẫn từng bước tiến hành dạy trẻ nghe nhạc. Tuy nhiên 

trong sách chưa có những thiết kế bài dạy cụ thể.  

Giáo dục âm nhạc tập II (2006) của tác giả Phạm Thị Hòa, Nxb Đại 

học Sư phạm Hà Nội [16]. Tác giả đã nêu rõ ý nghĩa giáo dục của âm nhạc, 

tác giả đã đưa ra phương pháp trực quan nghệ thuật; phương pháp dùng lời 

để giúp trẻ có thêm những ấn tượng âm nhạc. Tuy nhiên tác giả cũng chưa 

đưa ra giáo án cụ thể và không đề cập đến dạy trẻ nghe nhạc không lời. 

Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục âm nhạc mẫu giáo theo 

nội dung đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục mầm non (2006) của 

tác giả Hoàng Văn Yến [49]. Tác giả cuốn sách đã gợi ý một số phương pháp 

và cách thức khi tổ chức hoạt động nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi nhằm 

giúp trẻ phát triển khả năng tưởng tượng và cảm nhận được các yếu tố quan 

trọng trong âm nhạc như giai điệu, nhịp điệu, tiết tấu, tính chất. Tuy nhiên tác 

giả cũng chưa đi sâu vào cách tổ chức từng bài hát, tác phẩm âm nhạc và làm 

thế nào để khơi gợi cảm xúc thẩm mĩ và phát huy hứng thú của trẻ và cũng 

không nói đến nhạc không lời.  

Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp chủ 

đề (2006) do nhóm tác giả Lý Thu Hiền, Phạm Thị Hòa, Lê Thị Đức biên 

soạn [14], là tài liệu bổ trợ cho giáo viên mầm non thực hiện chương trình 

giáo dục âm nhạc cải cách. Trong tài liệu có những gợi ý về nội dung hoạt 

động âm nhạc cho trẻ theo từng lứa tuổi. Tuy nhiên các bài dạy trẻ nghe chủ 
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yếu là ôn lại bài hát cũ hoặc nghe bài hát mới, chưa có những gợi ý để giáo 

viên giúp trẻ bộc lộ cảm xúc.  

Một số luận văn liên quan đến đề tài này, như: 

Nguyễn Thị Thanh Hương (2014), Bài hát trong Tổ chức hoạt động âm 

nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi tại Trường Thực hành Mầm non, Đại hoc 

Hải Phòng, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học 

âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương [22]. Luận văn đã 

đề cập đến vấn đề tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc trong trường MN nói 

chung, hướng dẫn lựa chọn và bổ sung các bài hát mới để dạy trẻ mẫu giáo 

lớn trong các hoạt động âm nhạc, trong đó có hoạt động nghe nhạc. 

Lương Văn Phong (2015), Dạy học nghe nhạc cho lứa tuổi mẫu giáo 

lớn tại Trường Mầm non Thực hành Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, 

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc, 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương [32]. Tác giả đã đưa ra một 

số bài tập rèn luyện tai nghe nhằm phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc và 

hướng dẫn thực hiện trong các giờ dạy trẻ ca hát, vận động theo nhạc và chơi 

trò chơi âm nhạc.  

Các công trình nghiên cứu này đã góp phần nhất định về lý luận cũng 

như thực tiễn giáo dục âm nhạc cho trẻ trước tuổi học. Đó là những cơ sở, căn 

cứ khoa học cần thiết để chúng tôi tiếp thu và tham khảo trong quá trình 

nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, chưa có tài liệu nào đề cập đến các biện 

pháp dạy trẻ nghe nhạc cụ thể cho trẻ mẫu giáo lớn tại Trường Mầm non Tuổi 

Hoa. Vì thế đề tài nghiên cứu của luận văn này không có sự trùng lặp.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu biện pháp dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn tại 

Trường Mầm non Tuổi Hoa nhằm đem lại hiệu quả trong giờ nghe nhạc, từ đó 

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc và phát triển nhân cách toàn 

diện cho trẻ. 
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Tìm hiểu cơ sở lý luận về tâm lý học trẻ em trong dạy học nghe nhạc, 

nghiên cứu đặc điểm và khả năng âm nhạc của trẻ 5-6 tuổi. 

Nghiên cứu chương trình giáo dục âm nhạc, làm rõ nội dung nghe nhạc 

trong trường mầm non. 

Làm rõ tình hình dạy học nghe nhạc ở Trường Mầm non Tuổi Hoa. 

Đưa ra biện pháp dạy học nghe nhạc cho trẻ 5-6 tuổi và tổ chức thực 

nghiệm tại Trường Mầm non Tuổi Hoa. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Biện pháp dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Giới hạn nghiên cứu: Giờ dạy nghe nhạc trong chương trình chính khóa. Sử 

dụng trong đề tài nghiên cứu là các bài hát ở cuốn Trẻ mầm non ca hát – tài liệu 

áp dụng cho tất cả các trường mầm non [50].  

Địa điểm thực nghiệm: Trường Mầm non Tuổi Hoa - Hà Nội.  

Quy mô thực nghiệm: 3 lớp mẫu giáo lớn tại trường. 

Thời gian: Năm học 2017- 2018. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài chủ yếu sử dụng các phương pháp sau:  

Phương pháp phân tích, tổng hợp tư liệu về tâm lý học trẻ em, dạy học, 

dạy học nghe nhạc để tổng kết những kinh nghiệm đã có làm cơ sở lý luận 

cho đề tài.  

Phương pháp dự giờ, quan sát, xin ý kiến chuyên gia để làm rõ thực 

tiễn những vấn đề tồn tại trong dạy trẻ mẫu giáo lớn tập nghe nhạc. 

Phương pháp thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi của các 

biện pháp dạy học nghe nhạc của đề tài. 
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6. Những đóng góp của luận văn 

Đề tài nghiên cứu biện pháp dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn, hy 

vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn nói 

riêng và trẻ mầm non nói chung tại Trường Mầm non Tuổi Hoa.  

Luận văn cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các 

trường Mầm non và những người quan tâm đến vấn đề này. 

7. Bố cục của luận văn 

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

gồm 02 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Cở sở lý luận và thực tiễn 

Chương 2: Biện pháp dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn tại 

Trường Mầm non Tuổi Hoa. 
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Chương 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

Để có thể đưa ra các biện pháp dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn 

tại Trường Mầm non Tuổi Hoa, chúng tôi nhận thấy cần phải bắt đầu từ việc 

nghiên cứu cơ sở lý luận có liên quan như giải thích, làm rõ một số khái niệm 

công cụ trong luận văn và thực trạng dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn 

tại Trường Mầm non Tuổi Hoa. 

1.1. Một số khái niệm, thuật ngữ  

Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi đã tham khảo, học tập và dựa 

trên những luận điểm khoa học của các nhà nghiên cứu đi trước để làm rõ một 

số khái niệm về: nghe nhạc, dạy học nghe nhạc.  

1.1.1. Nghe nhạc 

Liên quan đến vấn đề nghe nhạc, thiết tưởng bước đầu cần xem xét lại 

khái niệm nghe. 

1.1.1.1.  Nghe 

Theo cuốn Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê từ “nghe” được hiểu theo 

nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào từng hoàn cảnh và các trường hợp khác 

nhau như nghe thấy, nghe đâu, nghe chừng, nghe lời, nghe ngóng... [31; 884]. 

Tuy nhiên theo ý nghĩa thông dụng nhất, nghe có nghĩa là nhận biết âm thanh 

bằng tai và tiếp nhận thông tin bằng tai. Để làm rõ hơn về vấn đề nghe của 

con người, chúng tôi đã tìm hiểu về cơ chế nghe âm thanh của tai con người 

cũng như hiện tượng lan truyền âm thanh trong một số môi trường khác nhau. 

Đây là hai hiện tượng thuộc các lĩnh vực sinh học (giải phẫu sinh lý) và vật lý 

(âm thanh học). 

Trong cuốn Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và động vật, các tác giả 

đã trình bày khá chi tiết về mặt sinh học của cơ chế nghe. Sở dĩ con người có 

thể tiếp nhận và phân biệt âm thanh là nhờ cơ quan thính giác, đây là một 

trong năm giác quan cơ bản của con người. Hoạt động nhịp nhàng và ăn ý 
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giữa các bộ phận của thính giác khiến cho người ta thường rất nhạy cảm khi 

nghe âm thanh, khi nghe thấy các âm thanh khác nhau, con người sẽ có những 

phản xạ tương ứng với những âm thanh đó. Cơ quan thính giác bao gồm ba 

phần đó là tai ngoài, tai giữa và tai trong. Tai ngoài gồm vành tai và ống tai 

ngoài. Tai giữa bắt đầu từ màng nhĩ cho đến các xương nằm ở dưới. Tai trong 

gồm các bộ phận có tên là ốc tai, ống vành khuyên. Âm thanh được truyền từ 

ống tai ngoài đến màng nhĩ, từ màng nhĩ qua hệ thống các xương, âm thanh 

được khuyếch đại lên gấp hai mươi lần và truyền tiếp vào trong. Tác động của 

âm thanh làm cho dịch trong kênh ốc tai chuyển động, từ đó làm xuất hiện 

xung thần kinh ở tế bào ốc tai và truyền về não cho ta cảm giác âm thanh [34].  

Trong các bộ phận của thính giác, chúng ta chỉ nhìn thấy tai ngoài, đó 

là bộ phận thu nhận âm thanh. Các phần còn lại có nhiệm vụ truyền dẫn và xử 

lý âm thanh, chúng không được quan sát bằng mắt thường. Tuy nhiên cần lưu 

ý, nếu âm thanh truyền đến tai có độ to quá lớn có thể làm thủng màng nhĩ. Vì 

vậy trong nhiều trường hợp cần phải chú ý bảo vệ tai. 

Để nghiên cứu về hoạt động tiếp nhận âm thanh, ngoài việc tìm hiểu về cơ 

chế nghe của tai con người, chúng tôi còn xem xét đến việc truyền dẫn âm thanh 

ở các môi trường và điều kiện khác nhau. Theo đó, thính giác đòi hỏi sự nhạy 

cảm đối với các rung động của nguồn âm ở môi trường bên ngoài cơ thể, do đó 

nó có liên quan đến một số hiện tượng vật lý. Cơ sở của hiện tượng tiếp nhận 

sóng âm do các nhà vật lý học trình bày trong các tài liệu:  

Sở dĩ âm truyền được trong các chất khí, lỏng, rắn và không truyền 

được trong chân không, vì khi các nguồn âm dao động, nó sẽ làm cho 

các hạt cấu tạo nên chất rắn, lỏng, khí ở sát nó cũng dao động theo. 

Những hạt này lại truyền dao động cho các hạt khác ở gần chúng và 

cứ như thế dao động truyền đi xa… Do đó, muốn âm truyền từ nguồn 

âm đến tai ta nhất thiết phải có môi trường truyền âm như chất rắn, 

chất lỏng, chất khí [5; 39]. 
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Trong thực tế, có vô số các dạng sóng âm mà con người không thể cảm 

nhận, nghe và phân biệt được. Chẳng hạn sóng âm từ dưới đáy biển, trong lòng 

đất hay do các loài động vật phát ra nhằm giao tiếp với nhau. Tuy nhiên, ngày 

nay chúng ta lại chế tạo ra các thiết bị máy móc hiện đại có khả năng đo, tính 

toán và sao sánh các dạng sóng âm khác nhau. Đơn vị tính tần số dao động của 

sóng âm người ta gọi là Hertz (Hz). Dao động càng nhanh thì tần số dao động 

càng lớn và âm thanh phát ra càng cao. Ngược lại, dao động càng chậm, tần số 

dao động càng nhỏ dẫn đến âm phát ra càng thấp. Dựa vào tần số dao động, 

người ta phân chia sóng âm thành các loại có tên là sóng hạ âm, sóng siêu âm 

và sóng âm nghe được. 

“Sóng hạ âm là sóng âm có tần số nhỏ hơn 16Hz, sóng siêu âm là sóng 

âm mà có tần số lớn hơn 20000Hz. Hai loại sóng âm này đều không gây ra 

cảm giác thính giác ở người. Loại sóng âm gây ra cảm giác thính giác có tần 

số trong khoảng từ 16Hz đến 20000Hz” [5; 33]. Đây là dải sóng âm mà con 

người có thể nghe thấy được nên được gọi là âm thanh.  

Như vậy, hoạt động nghe xuất hiện khi có đầy đủ các yếu tố như nguồn 

âm thanh, môi trường truyền âm thanh và phản xạ nghe của con người. Trong 

cuộc sống hàng ngày, con người ta thường xuyên có phản xạ nghe và nhận 

biết các âm thanh trong cuộc sống, thậm chí trong lúc ngủ vẫn có cảm giác 

nghe các âm thanh xung quanh. Tuy nhiên khi nghe các âm thanh đặc biệt và 

nhiều cảm xúc như các âm thanh trong âm nhạc thì chúng ta lại có những cảm 

nhận rất đặc biệt, nó hoàn toàn khác với những tiếng động trong đời sống 

hàng ngày hay những âm thanh ngoài thiên nhiên.  

Với đối tượng nghiên cứu của đề tài là Biện pháp dạy học nghe nhạc 

cho trẻ mẫu giáo lớn Trường Mầm non Tuổi Hoa, do vậy những hiểu biết về 

vấn đề nghe nhạc nói chung đối với người nghiên cứu là rất cần thiết. Do đó, 

chúng tôi đi vào tìm hiểu hoạt động nghe nhạc dưới nhiều góc độ.  
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1.1.1.2. Nghe nhạc 

Trong các sách lý thuyết âm nhạc cơ bản, trong đó cuốn sách Lý thuyết 

âm nhạc cơ bản - Phạm Tú Hương, tác giả đã phân chia âm thanh thành hai 

loại đó là âm thanh có tính nhạc và tạp âm [23]. Âm thanh có tính nhạc là 

những âm có cao độ rõ ràng. Trên đàn piano, âm thấp nhất có tần số là 16Hz, 

âm cao nhất có tần số là 4000Hz [23; 7]. Nốt la ở quãng tám thứ nhất có tần 

số ứng với 435 dao động một giây [1; 63]. Ngoài cao độ, âm thanh có tính 

nhạc còn được xác định bởi các đặc tính như trường độ, cường độ và âm sắc. 

Đây là các chất liệu ban đầu để tạo nên âm nhạc. Những âm thanh này khi kết 

hợp cùng nhau theo nhiều kiểu cách khác nhau sẽ tạo nên các phương tiện 

diễn tả cơ bản của âm nhạc được gọi là giai điệu, nhịp điệu, hòa âm, tiết 

tấu…Các phương tiện diễn tả này kết hợp với nhau để thể hiện một hình 

tượng âm nhạc nhất định tác động sâu sắc đến tình cảm và tâm trạng của 

người nghe.  

Tai nghe của người bình thường có thể nghe, phân biệt được các loại âm 

thanh khi có sự tác động một cách ngẫu nhiên hay có chủ ý. Tuy nhiên để đánh 

giá và cảm nhận được những âm thanh là âm nhạc thì không phải ai cũng có 

khả năng như nhau. Những người có năng khiếu bẩm sinh hoặc trải qua quá 

trình rèn luyện sẽ nhận biết được các yếu tố cơ bản trong âm nhạc.  

Do vậy khái niệm nghe nhạc là cách nói rút gọn của hoạt động nghe âm 

nhạc. Đó không chỉ là hoạt động sinh lý của cơ quan thính giác nhằm tiếp 

nhận và xử lý âm thanh, mà trong khi nghe nhạc cũng như sau đó thì người 

nghe vẫn có thể tồn tại những ấn tượng về cảm xúc, tư duy về mặt cấu trúc, 

nội dung của tác phẩm. Chính vì vậy, nghe nhạc còn chứa đựng những hiện 

tượng tâm lý đa dạng và tương đối phức tạp. Thay vì dùng cách gọi nghe 

nhạc, ta có thể dùng các cách nói khác là cảm thụ âm nhạc, thưởng thức âm 

nhạc hay cảm nhận, cảm thụ âm nhạc. Trong một số tài liệu có liên quan đến 

vấn đề nghe nhạc, tác giả Ngô Thị Nam đã cho rằng:  



 

 
 

12 

Nghe nhạc là mức độ phát triển cao của tai nghe ở con người. Tai 

nghe âm nhạc thường có sự phân biệt rất rõ rệt với tai nghe bình 

thường. Người ta có thể nghe rất thính: nghe thấy mọi tiếng động, 

tiếng nói song chưa chắc đã nghe được và phân biệt được âm thanh 

âm nhạc với cùng mức độ. Người có tai nghe âm nhạc là người có 

khả năng phân biệt được phẩm chất của âm thanh có tính nhạc: cao 

độ, trường độ, cường độ, âm sắc, các mối quan hệ của những 

phương tiện diễn tả âm nhạc [26; 110]. 

Dựa vào quan điểm trên, tác giả đã phân định rõ mức độ phát triển tai 

nghe con người. Theo đó, người bình thường ai cũng có thể nghe các âm 

thanh khi có sự tác động nhưng để nhận biết, phân biệt các đặc điểm thuộc 

tính của âm nhạc thì cần phải có trình độ nhất định. Để có được khả năng này 

thì việc rèn luyện trong một quá trình là điều tất yếu.  

Tác giả Ngô Thị Nam là người có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu 

về dạy học âm nhạc cho các đối tượng khác nhau. Theo quan điểm trên, tác 

giả cho rằng khả năng nghe âm thanh và khả năng nghe nhạc là không đồng 

nhất. Trong cuộc sống của chúng ta, đa số người có khả năng phát hiện và 

phán đoán các loại âm thanh khá chuẩn xác, nhưng số người có thể nghe và 

phân biệt các thuộc tính của âm nhạc thì không nhiều như vậy.  

1.1.2. Dạy học nghe nhạc  

1.1.2.1. Khái niệm dạy học 

Theo quan điểm của Phạm Viết Vượng trình bày trong cuốn Giáo dục 

học có đề cập đến khái niệm dạy học thì: 

 Dạy học là khái niệm nói về quá trình hoạt động của giáo viên và học 

sinh trong nhà trường nhằm bồi dưỡng cho học sinh hệ thống kiến thức 

khoa học, kỹ năng và thái độ đối với cuộc sống... Dạy học là quá trình 

tổ chức, điều khiển, và hướng dẫn của giáo viên nhằm giúp học sinh 
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tích cực, chủ động nắm vững kiến thức, hình thành kỹ năng và thái độ 

tích cực theo mục tiêu của giáo dục và đào tạo [45; 25].  

Cũng tương tự quan điểm trên, khi nói về quá trình dạy học, tác giả 

Nguyễn Văn Hộ trình bày trong cuốn Lý luận dạy học đã cho rằng: “Quá trình 

dạy học, về bản chất là quá trình nhận thức đặc biệt của học sinh do giáo viên 

tổ chức, điều khiển nhằm chiếm lĩnh nội dung học vấn phổ thông” [20; 24].  

Theo quan điểm của hai tác giả trên, chúng tôi cho rằng dạy học là một 

quá trình tương tác giữa giáo viên và học sinh. Trong đó bao gồm hai hoạt 

động luôn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau. Một là giáo viên giảng 

dạy, truyền đạt kiến thức học vấn; hai là học sinh học tập, tiếp thu nội dung 

bài học. Do đó, hai chủ thể là thầy và trò cũng chính là các đối tác trong quá 

trình dạy học. Để giúp người học làm được điều đó thì giáo viên cần sử dụng 

các phương pháp dạy học linh hoạt và tổ chức giờ học dưới nhiều hình thức 

sáng tạo.  

Phương pháp dạy học là các con đường, là các biện pháp tổ chức hợp 

tác giữa giáo viên và trò nhằm giúp cho trò chiếm lĩnh được nội dung dạy học 

một cách vững chắc [20; 14]. Để đảm bảo hiệu quả và chất lượng quá trình 

dạy học, cần có sự quan tâm chu đáo đến hình thức tổ chức dạy học. Hình 

thức tổ chức dạy học không chỉ là phương thức tác động qua lại giữa người 

dạy và người học, nó còn gắn với phương tiện dạy học, là cách thức tổ chức, 

hệ thống tổ chức của hoạt động dạy cũng như hoạt động học.  

Phương tiện dạy học là những vật thể mang nội dung và phương pháp 

dạy học, là phương tiện tác động tới hoạt động dạy và hoạt động học. Trong 

quá trình tổ chức thực hiện hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh 

không thể thiếu sự hỗ trợ của các công cụ, máy móc, công nghệ hiện đại để 

giờ học thêm sinh động, hấp dẫn.  

Từ những nghiên cứu khái quát về khái niệm dạy học nói chung, chúng 

tôi tiếp tục tìm hiểu về dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn. 
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1.1.2.2.  Dạy học nghe nhạc 

Từ lý luận chung về khái niệm dạy học, chúng tôi nhận thấy dạy học 

nghe nhạc là hoạt động tương tác chung giữa thầy và trò trong lĩnh vực âm 

nhạc. Bên cạnh những đặc điểm và các yếu tố chung của quá trình dạy học, 

quá trình dạy học nghe nhạc là một hoạt động sư phạm mang tính đặc thù 

trong lĩnh vực nghệ thuật nhằm giáo dục thẩm mĩ và phát triển tình cảm, cảm 

xúc cho người học.  

Dạy học nghe nhạc trong trường phổ thông là hoạt động tương tác của 

giáo viên và học sinh còn dạy học nghe nhạc trong trường MN là hoạt động 

chung giữa cô và trẻ. Cô là người tổ chức, điều khiển cho trẻ tiếp xúc với âm 

nhạc và hướng dẫn trẻ nghe nhạc nhằm giúp trẻ hình thành kỹ năng tập trung 

lắng nghe, biết diễn đạt và bộc lộ cảm xúc để từ đó phát triển cho trẻ năng lực 

cảm thụ âm nhạc nói riêng và phát triển thẩm mĩ nói chung. Hoạt động này 

được sắp xếp và thực hiện trong giờ học âm nhạc chính khóa của trẻ. Nội 

dung âm nhạc mà trẻ được nghe trong trường MN thường là các bài hát, tác 

phẩm nhạc không lời. Các tác phẩm này cần đảm bảo các yếu tố: cấu trúc chặt 

chẽ, hình tượng âm nhạc cụ thể, giai điệu đặc sắc, tiết tấu mạch lạc rõ ràng vì 

đối với trẻ MN thì việc làm quen và phân biệt các thuộc tính âm nhạc là rất 

quan trọng.  

Để thực hiện nhiệm vụ dạy học của mình, cô giáo cần vận dụng các 

phương pháp giáo dục như phương pháp trình bày tác phẩm để biểu diễn thật 

sinh động, hấp dẫn cho trẻ xem; phương pháp dùng lời để trò chuyện, gợi ý, 

nhận xét hay khen ngợi động viên trẻ. Cô cũng cần sử dụng phương pháp trực 

quan cho trẻ xem tranh, hình ảnh hay dùng đồ chơi để dẫn dắt trẻ đến với tác 

phẩm và có cảm xúc mạnh mẽ với tác phẩm được nghe.  

Dạy học nghe nhạc có tác động tích cực đến sự phát triển cảm xúc, khả 

năng âm nhạc của người học và đặc biệt là đối với trẻ mẫu giáo.  
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1.1.3. Trẻ mẫu giáo lớn  

 Giáo dục mầm non là một bộ phận và cũng là khâu đầu tiên trong hệ 

thống giáo dục quốc dân. Giáo dục Mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, 

chăm sóc giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi với mục tiêu là giúp 

trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu 

tố đầu tiên về nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một. Đây là cấp học đặt 

nền móng vững chắc ban đầu cho việc giáo dục, hình thành và phát triển nhân 

cách cho trẻ em. 

Theo quy định về phân chia các độ tuổi trẻ mầm non đã chia trẻ làm 

hai nhóm tuổi. Nhóm tuổi thứ nhất có tên gọi là Nhà trẻ được tính từ 3 tháng 

đến 36 tháng tuổi (1-3 tuổi) và nhóm tuổi thứ hai là Mẫu giáo bao gồm trẻ từ 

36 tháng đến 72 tháng tuổi (3-6 tuổi) [3]. 

Như vậy, lứa tuổi lớn nhất của trẻ ở trường mầm non nói chung và trẻ 

mẫu giáo nói riêng là từ 5-6 tuổi. Hiện nay, tên gọi thông dụng của lứa tuổi 

này tại trường mầm non là Mẫu giáo lớn. Ngoài ra trong một số sách, giáo 

trình, tài liệu trước đây người ta còn gọi lớp có trẻ độ tuổi này là lớp lá, lớp 

cơm thường…. Mẫu giáo lớn cũng là lứa tuổi cuối cùng của bậc giáo dục 

mầm non trước khi bước vào trường Tiểu học. Sau khi kết thúc chương 

trình giáo dục mầm non, trẻ MG lớn phải đạt được các tiêu chuẩn phát triển 

theo Quy định do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành theo Thông tư ngày 

23/7/2010 [4].  

Với mục tiêu cung cấp kiến thức, hiểu biết cũng như rèn luyện kỹ 

năng nhằm chuẩn bị cho cấp học mới nên trẻ MG lớn được làm quen chữ 

viết, làm quen với biểu tượng toán, làm quen văn học, khám phá môi 

trường xung quanh, được giáo dục về thể chất, tạo hình và học các nội 

dung âm nhạc như ca hát, múa vận động theo nhạc, trò chơi âm nhạc và đặc 

biệt là được tập nghe nhạc.  
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1.2. Ý nghĩa của hoạt động nghe nhạc đối với trẻ mẫu giáo lớn  

Nghe nhạc là một trong bốn hoạt động âm nhạc cơ bản mà trẻ được học 

tập và rèn luyện trong trường Mầm non. Thông qua việc tổ chức các hoạt 

động âm nhạc nói chung và hoạt động nghe nhạc nói riêng, trẻ được tiếp xúc 

và làm quen với nghệ thuật âm nhạc. Ở trường MN, trẻ được nghe và tiếp xúc 

với âm nhạc qua nhiều hình thức tại những thời điểm khác nhau. Trong giờ 

học âm nhạc cũng như các giờ học khác, trẻ đều có thể được nghe nhạc, cảm 

nhận tính chất âm nhạc cũng như học tập và vui chơi trong không gian âm 

nhạc. Ngoài ra, âm nhạc còn xuất hiện một cách quen thuộc trong những hoạt 

động sinh hoạt hàng ngày của trẻ như lúc đón trẻ buổi sáng, tập thể dục, giờ 

nghỉ trưa… 

Việc cho trẻ nghe nhạc theo một quá trình từ nhỏ đến lớn đã có sự tác 

động không nhỏ đến việc phát triển cảm xúc, mở rộng vốn hiểu biết và tích 

lũy cho trẻ những hình tượng âm nhạc sâu sắc. Đây cũng chính là phương tiện 

giúp trẻ hình thành nhân cách một con người. Theo nhận định của tác giả 

Nguyễn Quang Uẩn, "Nhân cách là một tổ hợp những đặc điểm, những thuộc 

tính tâm lý của cá nhân, biểu hiện bản sắc và giá trị của con người" [40; 155]. 

Theo quan điểm trên để hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ có nghĩa là 

hoàn thiện về tâm lý- xã hội, giá trị và cốt cách làm người cho mỗi cá nhân 

trẻ. Theo đó mỗi cá nhân trẻ sẽ chiếm vị trí nhất định trong xã hội và thực 

hiện vai trò xã hội nhất định.  

Dựa trên quan điểm của một số tác giả như Ngô Thị Nam, Phạm Thị 

Hòa đã đề cập về vai trò của âm nhạc trong sự hình thành và phát triển nhân 

cách trẻ, chúng tôi cho rằng việc dạy trẻ nghe nhạc cũng là một trong số các 

hoạt động chủ yếu góp phần định hướng phát triển thẩm mỹ cho trẻ; hình 

thành phẩm chất đạo đức ở trẻ; thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ và góp 

phần phát triển thể chất cho trẻ. 
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1.2.1. Định hướng phát triển thẩm mỹ cho trẻ 

Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh, do con người sáng tạo nên nhằm 

thể hiện những cung bậc cảm xúc tinh tế trong tâm hồn. Nhờ có âm nhạc mà 

con người có thêm một ngôn ngữ tình cảm, một món ăn tinh thần trong cuộc 

sống hàng ngày. Trong chương trình giáo dục MN, nội dung giáo dục âm 

nhạc là môn nghệ thuật hết sức gần gũi với trẻ, là hoạt động được trẻ yêu 

thích. Ngoài ra, âm nhạc còn được coi là phương tiện cơ bản góp phần hình 

thành và phát triển tình cảm thẩm mĩ, đạo đức lành mạnh và lòng nhân ái 

cho trẻ.  

Thông qua những âm thanh trầm bổng với giai điệu mượt mà, vui tươi, 

trong trẻo; tiết tấu nhanh chậm; tính chất sôi nổi – trữ tình của các bài hát… 

những yếu tố cơ bản của nghệ thuật âm nhạc này đã mang đến cho trẻ niềm 

say mê hứng thú với âm nhạc. Để giáo dục về tình cảm gia đình, giáo viên 

dạy trẻ nghe bài hát Ngọn nến lung linh  –  Ngọc Lễ và dùng hình ảnh những 

ngọn nến lung linh sắc màu kết hợp trong phần biểu diễn giúp trẻ cảm nhận 

không khí gia đình quay quần, vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Qua đó giúp trẻ 

cảm nhận nét giai điệu mượt mà, tiết tấu nhẹ nhàng trong bài hát. Cũng có khi 

trong giờ nghỉ trưa giáo viên hát cho trẻ nghe bài Khúc hát ru người mẹ trẻ – 

Phạm Tuyên, Thơ: Lâm Thị Mỹ Dạ để ru cho trẻ ngủ. Với nhịp điệu uyển chuyển, 

du dương cùng giai điệu ngọt ngào đã mang đến cho trẻ những tình cảm thiêng 

liêng, ấm áp làm cho trẻ cảm nhận như đang được che chở, yêu thương. 

Bên cạnh việc đem đến cho trẻ những cung bậc xúc cảm khác nhau, 

việc dạy trẻ nghe và làm quen với những bài hát ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, 

giáo viên cũng phát triển cho trẻ khả năng cảm nhận và rung động trước cái 

đẹp của những sự vật hiện tượng tự nhiên xung quanh trẻ. Có thể kể đến bài 

hát có nhịp điệu tươi vui, nhí nhảnh như bài Reo vang bình minh – Lưu Hữu 

Phước được thể hiện ở tốc độ hơi nhanh, lặp lại một số âm hình tiết tấu như 
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thể hiện bước nhảy kết hợp cùng lời ca trong sáng giống như đưa trẻ đến một 

khu rừng để trẻ hòa mình vào không gian tươi đẹp đó.  

Mặt khác, việc thưởng thức các tác phẩm âm nhạc đa dạng về thể loại 

cũng như nội dung còn giúp trẻ nhận biết được cái đẹp trong lời nói, hành vi, 

cách ứng xử giữa con người với con người. Từ những nhận biết đó, trẻ biết 

phân biệt những điều nên làm và không nên làm; trẻ thể hiện những điều thích 

và không thích làm. Như vậy, âm nhạc đã tạo cơ hội cho trẻ được thể hiện 

cảm xúc của mình. Quá trình này tiếp tục được phát triển sẽ hình thành nên sở 

thích cá nhân cũng như sở thích âm nhạc của trẻ. Đây chính là cơ sở hình 

thành nên thị hiếu âm nhạc ban đầu cho trẻ.  

1.2.2. Góp phần hình thành phẩm chất đạo đức cho trẻ 

Âm nhạc là môn học nghệ thuật gần gũi với trẻ và cũng là một hoạt 

động trẻ rất yêu thích. Ngay từ khi còn nhỏ, tuy còn hạn chế về ngôn ngữ 

nhưng trẻ đã có thể nghe và nhận biết giai điệu đồng thời chuyển động theo 

nhạc. Trong nhiều hình thức hoạt động, việc nghe và thưởng thức âm nhạc 

luôn mang lại niềm vui, sự say mê và những điều mới lạ cho trẻ. Với những 

yếu tố đặc trưng như giai điệu, nhịp điệu, tiết tấu… mà âm nhạc đã trở thành 

một phương tiện đặc biệt tác động trực tiếp đến tình cảm của trẻ mẫu giáo nói 

chung và trẻ MG lớn nói riêng.  

Trong khi dạy học nghe nhạc, giáo viên kết hợp lồng ghép giáo dục đạo 

đức cho trẻ là một cách làm rất tự nhiên và hiệu quả. Với các tác phẩm âm 

nhạc phong phú về nội dung và thể loại đã mang đến cho trẻ những cảm xúc 

và tình cảm đạo đức khác nhau. Đôi khi những cảm xúc từ giai điệu, lời ca 

còn có tác dụng mạnh mẽ hơn những câu giáo huấn. Để dạy trẻ về tình cảm 

gia đình, đặc biệt là công lao sinh thành cho trẻ nghe bài Mẹ yêu con – 

Nguyễn Văn Tý, Bố là tất cả –Thập Nhất. 

Lứa tuổi mẫu giáo lớn cũng là lứa tuổi cần thiết phải giáo dục trẻ về 

tình yêu quê hương đất nước, giáo viên dạy trẻ nghe bài hát Cò lả – Dân ca 
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Đồng bằng Bắc Bộ. Với phần biểu diễn kết hợp cho trẻ xem những hình ảnh 

sinh động, giáo viên đã có thể giới thiệu cho trẻ những khung cảnh bình dị, 

quen thuộc của làng quê đất nước Việt Nam. Từ việc cảm nhận được những 

nét đẹp trong thiên nhiên cũng đồng thời giáo dục truyền thống cho trẻ về đạo 

lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta. 

Trong khi nghe nhạc, trẻ còn được múa, hát, bộc lộ cảm xúc và thể hiện 

bản thân mình bên cạnh những người bạn. Đây là cơ hội giáo dục trẻ tình đoàn 

kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, rèn luyện tinh thần tập thể. Qua đó, động viên 

những nhút nhát thêm chủ động, mạnh dạn và hòa nhập tốt hơn. Như vậy, việc 

dạy học nghe nhạc là một trong những điều kiện cần thiết góp phần hình thành 

nên phẩm chất đạo đức và hoàn thiện nhân cách trẻ. 

1.2.3. Hỗ trợ phát triển trí tuệ của trẻ 

Hoạt động nghe nhạc còn là một phương tiện hữu hiệu trong việc giáo 

dục trí tuệ và nhận thức cho trẻ. Trong khi nghe nhạc, trẻ được rèn luyện khả 

năng tập trung chú ý, quan sát, ghi nhớ và so sánh những yếu tố như độ cao 

thấp, phán đoán hướng đi của giai điệu; nhận biết độ mạnh nhẹ trong từng 

đoạn nhạc. Khi đã có quá trình tích lũy và kinh nghiệm nghe nhạc như trẻ 

mẫu giáo lớn thì khả năng phân biệt tốc độ âm thanh, nhận biết âm sắc nhạc 

cụ hay âm sắc giọng hát ngày càng được phát triển. Các phản xạ khi nghe 

nhạc được rèn luyện liên tục sẽ tạo thành hiểu biết về tính chất và đặc điểm 

trong hình tượng âm nhạc. Đây là cơ hội cho sự phát triển tích cực về mặt 

trí tuệ.  

Trong khi thưởng thức âm nhạc, trẻ cảm nhận được tính chất, tình cảm 

của âm nhạc đồng thời hiểu biết những hiện tượng sống động của đời sống. 

Những khái niệm cơ bản về các hiện tượng trong thiên nhiên, xã hội đều 

được phản ánh thông qua nội dung các bài cô hát cho trẻ nghe. Chẳng hạn 

khi giáo viên dạy trẻ nghe bài Anh phi công ơi – Xuân Giao, Thơ: Xuân 

Quỳnh, trẻ cảm nhận tính chất vui tươi, sôi nổi của bài hát đồng thời trẻ biết 
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những điều thú vị trong công việc của anh phi công, từ đó vun đắp ước mơ 

của bản thân mình.  

Sau khi làm quen với bài hát, giáo viên thường khuyến khích trẻ thể 

hiện tình cảm, cảm xúc của mình bằng các động tác vận động minh họa. Điều 

này kích thích trẻ suy nghĩ, tổng hợp, tưởng tượng những hình ảnh, động tác 

đã biết để minh họa sao cho phù hợp. Bằng những hoạt động học mà giống 

như chơi trẻ được phát triển tư duy, trí nhớ, trí trưởng tượng và sáng tạo. 

1.2.4. Góp phần phát triển thể chất cho trẻ 

Âm nhạc là phương tiện góp phần phát triển thể chất và hoàn thiện cơ 

thể cho trẻ. Khi nghe nhạc, những âm thanh trong âm nhạc tác động trực tiếp 

lên cơ quan thính giác cũng như cơ quan tiếp nhận và xử lý âm thanh. Do đó, 

khi trẻ nghe nhạc một cách có chủ định, tai nghe và não bộ đều được tác 

động và phát triển. Việc nghe các âm thanh với cường độ to nhỏ cùng tốc 

độ nhanh chậm và các âm hình tiết tấu gắn với sự thay đổi cảm xúc kéo 

theo sự thay đổi trong hệ thần kinh và tiếp theo là các phản ứng về nhịp tim, 

mạch, hệ hô hấp… 

Thông qua việc cho trẻ nghe và thể hiện một số động tác minh họa theo 

nhịp điệu âm nhạc cũng là rèn luyện vận động cho trẻ một cách thoải mái. 

Những động tác được thực hiện phù hợp sẽ tạo sự nhanh nhẹn, giúp cho sự 

phát triển hệ cơ, các khớp xương và dần hình thành vóc dáng cân đối cũng 

như khả năng vận động mềm mại, uyển chuyển. Chẳng hạn như khi cho trẻ 

nghe bài Con chim vành khuyên – Hoàng Vân, cô cho trẻ đóng làm những 

chú chim vành khuyên đang dạo chơi, khi di chuyển vừa vẫy hai tay vừa 

nhún và bước theo nhịp. Động tác này rèn luyện cho trẻ sự mềm dẻo, uyển 

chuyển và linh hoạt. 

Như vậy, các hoạt động âm nhạc trong trường MN đã mang đến cho trẻ 

những tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống, dẫn dắt trẻ đến những điều thiện. 

Thông qua nội dung các bài hát trẻ được nghe góp phần hình thành cho trẻ 
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lòng yêu thiên nhiên, yêu Tổ quốc và đồng cảm với mọi người. Qua đó phát 

triển năng lực thẩm mĩ, đạo đức, trí tuệ, thể chất cho trẻ, tạo tiền đề cho sự 

phát triển toàn diện nhân cách mà không một phương tiện nào so sánh được. 

Chính vì vậy, dạy học âm nhạc nói chung và dạy học nghe nhạc nói riêng là 

một phương tiện phát triển chung cho nhân cách trẻ.  

1.3. Dạy trẻ nghe nhạc trong trường Mầm non  

Để tìm hiểu vấn đề dạy trẻ nghe nhạc, chúng tôi cho rằng cần làm rõ 

hoạt động nghe nhạc và các dạng giờ dạy trẻ nghe nhạc trong chương trình 

giáo dục âm nhạc ở trường Mầm non.  

1.3.1. Hoạt động nghe nhạc trong chương trình giáo dục âm nhạc ở 

Trường Mầm non  

Giáo dục âm nhạc là một trong số các nội dung giáo dục trong trường 

Mầm non. Bên cạnh các nội dung giáo dục khác như Tạo hình, Làm quen Văn 

học, Làm quen với Toán, Môi trường xung quanh, Giáo dục thể chất... thì 

giáo dục âm nhạc nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách toàn 

diện cho trẻ [3].  

Với các yếu tố đặc trưng của mình, âm nhạc đã mang lại những cảm 

xúc mạnh mẽ và ấn tượng khó quên trong đời sống tinh thần của trẻ. Nội dung 

giáo dục âm nhạc cho trẻ ở trường mầm non được tiến hành dựa trên bốn 

dạng hoạt động chủ yếu là ca hát, nghe nhạc, vận động theo nhạc và trò chơi 

âm nhạc [3]. Thông qua nội dung hoạt động âm nhạc đa dạng và hấp dẫn, trẻ 

được mở rộng hiểu biết về thế giới và con người xung quanh từ đó trẻ có cơ 

hội được phát triển khả năng tưởng tượng và năng lực sáng tạo trong quá trình 

hoạt động.  

Nghe nhạc là một trong số các nội dung hoạt động âm nhạc chủ yếu 

trong trường mầm non. Hoạt động nghe nhạc được xem như một bộ phận 

quan trọng bởi nó diễn ra xuyên suốt trong quá trình giáo dục âm nhạc cho 

các lứa tuổi trong trường mầm non cũng như quá trình giáo dục âm nhạc cho 
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các lứa tuổi khác tại trường Tiểu học, Trung học cơ sở, nhà văn hóa thiếu 

nhi... Thông qua hoạt động nghe nhạc giúp trẻ hình thành những tình cảm, 

cảm xúc và hiểu biết về thế giới xung quanh. Từ đó đặt nền móng và cơ sở 

ban đầu cho việc giáo dục thẩm mỹ cũng như hình thành và phát triển nhân 

cách toàn diện nhân cách cho trẻ.  

Do đặc điểm cấu trúc giờ học âm nhạc cũng như các giờ học, hoạt động 

khác nhau trong trường mầm non nên trẻ được nghe nhạc và học nghe nhạc 

trong khá nhiều thời điểm và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Quá trình này 

này diễn ra thường xuyên, liên tục nhằm phát triển cho trẻ khả năng cảm thụ âm 

nhạc, trí tưởng tượng và sáng tạo, giáo dục những tình cảm đạo đức tốt đẹp.  

1.3.2. Đặc điểm chung về khả năng nghe nhạc của trẻ mẫu giáo lớn 

Theo tác giả Nguyễn Ánh Tuyết thì “Trong những ngày đầu tiên của 

cuộc sống trẻ đã được trang bị một số phản xạ không điều kiện giúp trẻ thích 

ứng với hoàn cảnh sống mới” [39; 137]. Chẳng hạn như phản xạ thở, phản xạ 

mắt, phản xạ nghe… đó là các phản xạ thuần túy nhất nhằm thỏa mãn nhu cầu 

cơ thể. Đây là những hành vi mang tính bản năng giống với các loài động vật 

mà chưa mang các hình thái hành vi đặc biệt của con người.  

Trải qua quá trình tiếp nhận các kích thích và ấn tượng từ thế giới bên 

ngoài cũng như sự phát triển từng bước về cảm nhận, tri giác, cảm giác đứa 

trẻ dần có khả năng phân biệt được các âm thanh khác nhau. Một đặc điểm 

quan trọng của trẻ sơ sinh là thị giác và thính giác phát triển nhanh hơn các cử 

động của thân thể. Điều này giúp trẻ tiếp nhận các ấn tượng bên ngoài cũng 

như phát triển hệ thần kinh và não bộ. Nếu có sự can thiệp một cách hợp lý 

như cúi xuống trò chuyện với trẻ, cho trẻ nghe các âm thanh nhẹ nhàng sẽ 

giúp trẻ phát triển nhanh các phản xạ định hướng cũng như nhận biết của trẻ 

về thế giới xung quanh. 

Độ tuổi mẫu giáo lớn là giai đoạn cuối cùng của trẻ em ở lứa tuổi mầm 

non, cũng là tuổi trước khi đến trường phổ thông. Với sự giáo dục theo định 
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hướng của người lớn, trẻ dần hoàn thiện các chức năng tâm lý về mọi phương 

diện nhận thức, tình cảm và ý chí. Ở lứa tuổi này, trẻ có khả năng tưởng tượng 

cũng như sáng tạo rất ngộ nghĩnh. Khả năng tư duy của trẻ cũng có sự phát 

triển từ sự cảm nhận đánh giá hình thức bên ngoài sang nghiên cứu và tìm 

hiểu bản chất bên trong của mỗi sự vật hiện tượng. Trẻ thường đặt ra các câu 

hỏi vì sao, thế nào…trẻ có thể tự giải thích và xử lý theo cách của mình một 

cách linh hoạt. Đây là lứa tuổi khá nhạy cảm, đóng vai trò quan trọng trong 

giai đoạn phát triển của trẻ ở trường mầm non. Do đó, nếu được quan tâm và 

kích thích một cách khoa học trẻ sẽ đạt được những tiến bộ vượt bậc.  

Trẻ 5 - 6 tuổi có khả năng tập trung chú ý lâu hơn, có thể kéo dài từ 2 - 

3 phút. Trẻ có khả năng cảm nhận và tri giác toàn vẹn hình tượng âm nhạc và 

cảm nhận được trạng thái chung của tác phẩm. Ngoài ra, một số trẻ còn theo 

dõi sự phát triển của hình tượng âm nhạc. Khả năng cảm nhận nhịp điệu, tiết 

tấu âm nhạc của lứa tuổi này cũng thể hiện rõ nét hơn so với các độ tuổi khác. 

Khi cho trẻ nghe nhiều lần một tác phẩm âm nhạc, trẻ có khả năng nghe và 

phân biệt được sự cao thấp của âm thanh, cảm nhận được sự thay đổi của giai 

điệu đi lên hay đi xuống; cường độ âm thanh to nhỏ cũng như sự thay đổi về 

sắc thái của tác phẩm. Đến một mức độ phát triển của tai nghe cũng như có sự 

tích lũy kinh nghiệm của bản thân, trẻ còn có khả năng nghe và phân biệt âm 

sắc giọng hát hoặc âm sắc của một số loại nhạc cụ. Một số trẻ nhạy cảm có 

thể phân biệt các cung bậc tính chất vui tươi, nhẹ nhàng tùy theo màu sắc và 

nhịp độ nhanh chậm của tác phẩm âm nhạc. Trẻ thường thể hiện hiểu biết và 

cảm nhận của mình bằng ngôn ngữ, động tác của cơ thể hoặc biểu cảm trên 

gương mặt.  

1.3.3. Cấu trúc giờ dạy trẻ nghe nhạc  

Trong trường Mầm non, ở các lớp mẫu giáo, trẻ được học nghe nhạc, 

ca hát, vận động theo nhạc và chơi trò chơi âm nhạc. Các hoạt động này được 

sắp xếp trong giờ học âm nhạc theo kế hoạch chương trình. 
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Theo Chương trình giáo dục Mầm non, giờ học âm nhạc ở lớp MG lớn 

là 25 - 30 phút. Mỗi giờ học đều có hai nội dung là nội dung trọng tâm và nội 

dung kết hợp. Nội dung trọng tâm được hiểu là nội dung chính trong giờ âm 

nhạc nhằm hình thành, phát triển kỹ năng và hiểu biết âm nhạc cho trẻ, 

khoảng 15 - 17 phút. Nội dung kết hợp là một phần trong giờ âm nhạc, đóng 

vai trò bổ trợ cho nội dung trọng tâm, khoảng 7 - 9 phút [3].  

Giờ học âm nhạc ở các lớp mẫu giáo có các dạng cấu trúc sau: 

Dạng giờ học có nội dung trọng tâm là ca hát, thì nội dung kết hợp có thể 

là nghe nhạc và trò chơi âm nhạc.  

Dạng giờ học có nội dung trọng tâm là vận động theo nhạc, thì nội 

dung kết hợp có thể là nghe nhạc và trò chơi âm nhạc.  

Dạng giờ học có nội dung trọng tâm là nghe nhạc thì nội dung kết hợp 

có thể là ca hát và trò chơi âm nhạc. 

Cuối mỗi kỳ có thể có giờ học tổng hợp. Khi đó trẻ có thể biểu diễn 

một số bài hát và bài vận động trẻ đã được học, nghe nhạc và chơi trò 

chơi âm nhạc [3].  

Từ các dạng cấu trúc giờ dạy học âm nhạc, có thể thấy hoạt động nghe 

nhạc được sử dụng với hai vai trò:  

Một là, nghe nhạc là nội dung chính trong dạng giờ dạy học có trọng 

tâm là nghe nhạc, kết hợp với các hoạt động khác (ca hát, múa vận động, trò 

chơi âm nhạc).   

Hai là, nghe nhạc là nội dung kết hợp ở các giờ học có nội dung trọng 

tâm là ca hát, múa, vận động theo nhạc.  

Mục tiêu chủ yếu của các giờ học nghe nhạc là rèn luyện tai nghe và 

phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc cho trẻ. Tại đây trẻ được học các kỹ năng 

cảm nhận và thể hiện âm nhạc có hệ thống dưới sự điều khiển, dẫn dắt của 

giáo viên trong một thời gian nhất định. Khi nghe nhạc là nội dung trọng tâm, 

trẻ thường được nghe cô hát và biểu diễn các bài hát mới hoặc nghe các tác 
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phẩm nhạc đàn trẻ chưa biết thông qua các phương tiện. Các bài hát, tác 

phẩm âm nhạc đó cũng có thể là các bài mà trẻ đã được nghe nhưng được 

tổ chức và biểu diễn dưới hình thức khác.  

Nghe nhạc cũng thường xuyên là nội dung kết hợp trong các giờ học 

trọng tâm là ca hát hay vận động theo nhạc hoặc giờ biểu diễn tổng hợp bởi 

vai trò điều hòa, giảm căng thẳng cho các hoạt động của trẻ. Trẻ thường được 

nghe lại các bài hát hoặc tác phẩm đã học. Trong giờ học có nội dung nghe 

nhạc dù là trọng tâm hay kết hợp, thì trẻ luôn được cô tạo điều kiện để bộc lộ 

cảm xúc, nói lên ý nghĩ, thể hiện cảm nhận về âm nhạc. Ở trường Mầm non, 

trẻ mẫu giáo lớn không chỉ được tập nghe nhạc ở các giờ học theo thời khóa 

biểu, mà còn được nghe nhạc kết hợp ngoài giờ học.  

1.3.4. Nghe nhạc kết hợp ở hoạt động ngoài giờ học  

Ở trường Mầm non, trẻ mẫu giáo lớn còn được nghe nhạc trong đời 

sống hàng ngày, trong các môn học khác và trong ngày hội, ngày lễ.   

Hàng ngày, buổi sáng tới trường trẻ đã được nghe các bài hát đón trẻ 

như Em đi mẫu giáo – Dương Minh Viên, Ngày đầu tiên đi học – Nguyễn 

Ngọc Thiện…. Trẻ say sưa trong giờ thể dục với những bài hát, bản nhạc vui 

tươi rộn ràng. Buổi trưa trẻ chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc êm đềm, dịu 

dàng của Ru con mùa động – Đặng Hữu Phúc…. Buổi chiều, trẻ dạo chơi 

quanh trường, ra vườn hoa vừa nghe vừa hát Màu hoa – Hồng Đăng, Ra chơi 

vườn hoa – Văn Tấn. Tan trường, trẻ vừa chơi đu, bập bênh ngoài sân trường 

trong tiếng nhạc dịu dàng của bài hát Tạm biệt búp bê – Hoành Thông. 

Trong giờ học một số môn học khác, trẻ cũng được nghe nhạc. Giờ làm 

quen với các biểu tượng sơ đẳng về Toán, trẻ được nghe bài Tập đếm – 

Hoàng Công Sử; giờ tạo hình trẻ vừa vẽ vừa lắng nghe bài Cháu vẽ ông mặt 

trời – Tân Huyền; giờ làm quen với Môi trường xung quanh, trẻ vừa nghe vừa 

hát bài Trời nắng trời mưa – Đặng Nhất Mai, Chị ong nâu và em bé – Tân 

Huyền, Em yêu cây xanh – Hoàng Văn Yến. 
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Trong các ngày lễ, ngày hội như ngày Khai trường, ngày Quốc tế phụ 

nữ 8/3, Kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5, Tết thiếu nhi 1/6… trẻ được nghe 

nhiều bài hát do cô và các bạn biểu diễn như: Bác Hồ người cho em tất cả - 

Hoàng Lân, Thơ: Phong Thu, Lời ru trên nương – Trần Hoàn, Thơ: Nguyễn 

Khoa Điềm, Ngọn nến lung linh – Ngọc Lễ. 

Có thể nói trong các hoạt động ngoài giờ học, trẻ được nghe khá nhiều 

các bài hát, bản nhạc phong phú và đa dạng nhưng là trẻ tự nghe, thiếu tác 

động, chỉ dẫn của cô. Trong phạm vi Luận văn này, chúng tôi quan tâm đến 

giờ dạy trẻ nghe nhạc trong chương trình chính khóa thực hiện hàng tuần theo 

thời khóa biểu của Nhà trường. Vì thế chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu 

tình hình dạy trẻ tập nghe nhạc tại Trường Mầm non Tuổi Hoa.  

1.4. Thực trạng dạy trẻ mẫu giáo lớn tập nghe nhạc tại Trường Mầm non 

Tuổi Hoa  

Để khảo sát thực trạng dạy trẻ mẫu giáo lớn tập nghe nhạc ở Trường 

Mầm non Tuổi Hoa, trước tiên chúng tôi tìm hiểu vài nét về nhà trường rồi 

tìm hiểu đặc điểm khả năng nghe nhạc của trẻ mẫu giáo lớn, từ đó làm rõ tình 

hình dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn.  

1.4.1. Vài nét về Trường Mầm non Tuổi Hoa  

Qua thực tiễn nhiều năm dẫn đoàn sinh viên thực tập và theo báo cáo 

tổng kết năm học 2016-2017 trên webside, chúng tôi có được thông tin về 

Nhà trường. Trường Mầm non Tuổi Hoa là một trường công lập nằm trên địa 

bàn phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trường được thành 

lập từ tháng 8 năm 2002 tại địa chỉ ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt với tổng 

diện tích là 5000m2. Thời gian thành lập chưa nhiều nhưng nhà trường đã có 

sự phát triển nhanh chóng về số lượng cán bộ giáo viên, nhân viên cũng như 

số lượng trẻ ở các độ tuổi. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà trường là 

chăm sóc và giáo dục trẻ từ 24 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi theo Chương trình 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó Ban giám hiệu cùng các giáo viên 

trong trường cũng thường xuyên thực hiện công tác chỉ đạo thực hành thực 
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tập và hướng dẫn phương pháp sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm 

non của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và các cơ sở đào tạo giáo viên 

mầm non trên địa bàn Thành phố.  

Tập thể cán bộ giáo viên của trường là một tập thể đoàn kết, có kinh 

nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ, nắm vững chuyên môn, nhiệt tình trong công 

việc. Các giáo viên luôn ý thức và tự giác tích cực học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ của trường được 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy đánh giá cao [53]. 

Về cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học, trường đã trang bị cho các lớp 

học khá đầy đủ các phương tiện như đàn organ, tivi, đài cát sét, loa và các 

dụng cụ gõ đệm. Trường còn có một sân khấu ngoài trời để tổ chức các sự 

kiện lớn; một hội trường nhỏ phục vụ các hoạt động ngoại khóa, các buổi biểu 

diễn văn nghệ của giáo viên và trẻ. Nhìn chung, cơ sở vật chất của trường 

tương đối phù hợp cho việc dạy và học nhưng qua điều tra chúng tôi thấy còn 

một số hạn chế cho các hoạt động âm nhạc của trẻ như sau: 

Trường chưa có phòng hoạt động âm nhạc chuyên cho các môn nghệ 

thuật như phòng âm nhạc, phòng múa, phòng vẽ. Hiện tại Trường Mầm non 

Tuổi Hoa chưa có giáo viên chuyên trách các môn năng khiếu nên giáo viên 

chủ nhiệm lớp phải dạy kiêm nhiệm tất cả các môn trong đó có âm nhạc, tạo 

hình mặc dù năng khiếu nói chung của một số giáo viên còn hạn chế. 

Trong quá trình dạy học âm nhạc cho trẻ, một số phương tiện giảng dạy 

chưa đảm bảo chất lượng như một số đồ dùng đã cũ, hỏng nhưng chưa được bổ 

sung thay thế. Các tư liệu và băng đĩa phục vụ cho việc thưởng thức âm nhạc 

của trẻ còn thiếu, chưa phong phú đa dạng về các thể loại. Ngoài ra khâu trang 

trí và sắp đặt các hình ảnh cũng như không gian lớp học chưa được sinh động 

và sáng tạo để tạo cảm hứng cho trẻ.  

Cũng theo báo cáo tổng kết của Nhà trường về đội ngũ cán bộ, giáo 

viên: Trường có tổng số 70 cán bộ giáo viên, nhân viên phụ trách chăm sóc 
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hơn 750 trẻ tại 17 lớp học. Thành phần Ban giám hiệu gồm ba người (một 

Hiệu trưởng, hai Phó Hiệu trưởng); 12 nhân viên các bộ phận và số giáo viên 

phụ trách đứng lớp dạy trẻ là 55 người. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

của các giáo viên: Trường có 3 Thạc sĩ, 16 Đại học MN, 18 Cao đẳng MN, 9 

Trung cấp MN, 9 giáo viên đang học Đại học tại các trường Sư phạm Mầm 

non trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. 

Trong tổng số 55 giáo viên phụ trách các khối lớp thì 100% là nữ, đạt 

trình độ chuẩn và trên chuẩn có tuổi đời trung bình 33 tuổi. Đa số các giáo 

viên được đào tạo từ các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Cao đẳng Sư phạm 

Trung ương, Trung cấp Sư phạm  Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội...[53]. 

1.4.2. Đặc điểm riêng về khả năng nghe nhạc của trẻ mẫu giáo lớn Trường 

Mầm non Tuổi Hoa 

Trẻ mẫu giáo lớn đang học tại trường Trường Mầm non Tuổi Hoa chủ 

yếu sống cùng gia đình tại khu vực phường Nghĩa Đô và một số phường lân 

cận trên địa bàn quận Cầu Giấy. Điều kiện sinh hoạt của trẻ tương đối tốt, 

trẻ được trải nghiệm và tiếp xúc với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ 

trong và ngoài nhà trường. Do đó đa số trẻ rất hứng thú, có khả năng thể 

hiện và sáng tạo trong các hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là hoạt động năng 

khiếu như âm nhạc. 

Trong quá trình hướng dẫn sinh viên thực hành thực tập tại Trường 

Mầm non Tuổi Hoa những năm gần đây, chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu, 

quan sát và ghi lại những biểu hiện của trẻ mẫu giáo lớn trong các hoạt động 

âm nhạc nói chung và trong hoạt động nghe nhạc nói riêng. Nhìn chung, trẻ 

MG lớn của Trường Mầm non Tuổi Hoa được giáo dục từ lứa tuổi Nhà trẻ 

theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do đó trẻ có mức độ phát triển 

khá đồng đều về khả năng âm nhạc. Trẻ thể hiện tính độc lập cao hơn và sở 

thích âm nhạc rõ ràng hơn so với trẻ 3-4 tuổi. Trẻ có thể thực hiện các kỹ 
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năng âm nhạc giống như đa số trẻ 5-6 tuổi trong các hoạt động âm nhạc được 

tổ chức ở trường mầm non. 

   Khả năng ca hát có sự phát triển do giọng của trẻ có độ vang, âm sắc 

giọng ổn định và tầm cữ giọng được mở rộng. Trẻ 5 - 6 tuổi có thể hát được 

cao độ trong phạm vi quãng 8, quãng 9. Ngoài ra trẻ có thể vừa hát vừa vận 

động nhịp nhàng và biểu diễn tự nhiên, thể hiện tình cảm phù hợp với nội 

dung, tính chất âm nhạc của bài hát. Bên cạnh đó, trẻ được cung cấp một số 

kiến thức sơ giản về nhạc lý cũng như mở rộng vốn hiểu biết thông qua nội 

dung lời ca và những phần trò chuyện, giới thiệu của giáo viên.  

Trong vận động theo nhạc và làm quen với múa, trẻ có khả năng thực 

hiện các động tác mềm dẻo, uyển chuyển cũng như nhanh nhẹn, dứt khoát. 

Khả năng di chuyển theo đội hình và định hướng trong không gian cũng được 

phát triển. Một số động tác đòi hỏi kỹ năng khéo léo và sự phối hợp giữa các 

bộ phận được trẻ thực hiện trong một số bài như nhảy chân sao tay vung hai 

bên theo nhịp; tay vuốt và đi xoay vòng quanh, đá lăng chân, bước chân quả 

trám, mõ xệt...  

Trẻ MG lớn Trường Mầm non Tuổi Hoa có những biểu hiện khá nhạy 

cảm, giàu cảm xúc. Điều này thể hiện rõ khi trẻ hưởng ứng và thể hiện sự vui 

vẻ, thích thú khi được nghe và xem giáo viên biểu diễn. Chẳng hạn ở lớp MG 

lớn A1, giáo viên dạy hoạt động chính là vận động theo nhạc và hoạt động kết 

hợp là nghe nhạc. Trẻ thể hiện sự khéo léo, linh hoạt trong khi thực hiện các 

động tác vận động minh họa theo yêu cầu của cô. Một số trẻ còn có khả năng 

sáng tạo các động tác không giống với phần làm mẫu của cô mà vẫn phù hợp 

với nội dung và tính chất âm nhạc. Khi đươc nghe cô hát, trẻ thể hiện sự hào 

hứng và cổ vũ cho giáo viên bằng các động tác như vỗ tay, nghiêng người 

sang hai bên hoặc bắt chước các động tác của cô giáo.  

Điển hình trong một số lớp như lớp MG lớn A3 có một số trẻ còn thể 

hiện năng khiếu âm nhạc nổi bật khi được phối hợp cùng cô biểu diễn bài hát 
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cho cả lớp xem. Trẻ có khả năng nhập vai và thể hiện một cách truyền cảm 

những cảm xúc trong bài hát. Những cung bậc khi cảm xúc thay đổi cũng 

được trẻ nắm bắt và thể hiện khá chính xác làm người xem thích thú. Ngoài 

ra, trẻ còn thể hiện kỹ năng phối hợp khá ăn ý với giáo viên và các bạn khi di 

chuyển theo đội hình hoặc giao lưu với nhau.  

Có thể thấy rằng khả năng âm nhạc nói chung của trẻ mẫu giáo lớn 

Trường Mầm non Tuổi Hoa là khá tốt. Trẻ nhiệt tình tham gia các hoạt động 

âm nhạc cùng cô và các bạn. Trong khi nghe nhạc trẻ biết tập trung chú ý và 

giữ yên lặng, trẻ tích cực khi được cô gợi ý bộc lộ cảm xúc theo cách của 

mình. Đây là những thuận lợi để giáo viên rèn luyện kỹ năng âm nhạc cho trẻ, 

nâng cao khả năng cảm nhận, sáng tạo và nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc ở trẻ.  

1.4.3. Tình hình dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn 

1.4.3.1. Chương trình dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn  

Căn cứ theo Chương trình giáo dục mầm non do Bộ giáo dục và Đào 

tạo ban hành về mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mẫu giáo, Ban 

Giám hiệu Trường MN Tuổi Hoa cùng các giáo viên là khối trưởng của các 

khối lớp đã xây dựng kế hoạch giáo dục chung cho năm học theo các chủ đề 

cũng như các sự kiện trong ngày hội ngày lễ. Nội dung chương trình được 

tiến hành thông qua các môn học trong đó có môn âm nhạc được giáo viên lựa 

chọn và xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với trẻ. Sau khi được phụ trách 

khối và Ban Giám hiệu phê duyệt sẽ được tiến hành thực hiện theo lịch trình 

và thời khóa biểu của nhà trường. Mọi dự kiến về kiến thức, kỹ năng cần đạt 

và thái độ của trẻ ở các lĩnh vực khác nhau đều hướng tới mục đích giáo dục 

cho trẻ phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển thẩm mĩ và phát 

triển tình cảm kỹ năng xã hội.  

Căn cứ theo Kế hoạch năm học, trẻ mẫu giáo lớn Trường MN Tuổi Hoa 

sẽ được học mỗi tuần một giờ âm nhạc, mỗi giờ học từ 25-30 phút. Nội dung 
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các giờ học thường có từ hai đến ba hoạt động được sắp xếp thành các nội 

dung trọng tâm và nội dung kết hợp theo như chương trình khung mà Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành [PL1; 96].  

Chúng tôi đã tiến hành phân tích và tổng hợp chương trình hoạt động 

âm nhạc của Trường MN Tuổi Hoa và nhận thấy trong số 32 giờ học âm nhạc 

của trẻ MG lớn trong năm học thì các hoạt động được tập trung rèn luyện là 

ca hát và vận động theo nhạc. Hai hoạt động này thường được chọn làm nội 

dung trọng tâm trong các giờ học, còn hoạt động nghe nhạc thường đóng vai 

trò là nội dung kết hợp xen kẽ trong tiết học, giúp trẻ thư giãn, giải trí là chính 

mà ít khi thấy hoạt động nghe nhạc được sắp xếp là nội dung trọng tâm trong 

giờ học. Bên cạnh đó, một số bài hát dạy trẻ nghe được lựa chọn theo nội 

dung chủ đề là chính mà chưa đảm bảo về yếu tố âm nhạc. Như vậy, có thể 

thấy việc dạy trẻ nghe nhạc chưa được quan tâm đúng mức; việc lựa chọn các 

bài cho trẻ nghe nhằm phát huy khả năng âm nhạc của trẻ cũng là một vấn đề 

đối với các giáo viên.  

Hiện nay, các giáo viên thường căn cứ và sử dụng nguồn tài liệu về dạy 

học nghe nhạc như:  

Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục âm nhạc mẫu giáo, Hoàng 

Văn Yến (2006), Vụ giáo dục mầm non - Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

Trẻ mầm non ca hát, Hoàng Văn Yến (2009), Vụ giáo dục mầm non – 

Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5-6 tuổi Nguyễn Thị Thanh Giang, 

Hoàng Công Dụng, Hoàng Thị Dinh (2014), Nxb Giáo dục Việt Nam. 

Ngoài ra còn sử dụng một số giáo trình tham khảo như:  

Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc (Tập 2), Ngô Thị Nam, 

Trần Minh Trí, Trần Nguyên Hoàn (1996), Bộ giáo dục và Đào tạo - Trung 

tâm nghiên cứu giáo viên. 
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Giáo án mầm non hoạt động âm nhạc, Phạm Thị Hòa, Vũ Tuấn Anh, 

Trần Thị Thu Dung (2011), Nxb Hà Nội. 

Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5-6 tuổi, Nguyễn Thị Thanh 

Giang, Hoàng Công Dụng, Hoàng Thị Dinh (2014), Nxb Giáo dục Việt Nam, 

Hà Nội. 

Tuyển tập bài hát dành cho trẻ mầm non, Hoàng Công Dụng (2013), 

Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 

Những tài liệu nói trên là những tư liệu có chất lượng tốt để các giáo viên 

MN tham khảo, sử dụng để dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn. Tuy 

nhiên, những tài liệu đó chưa đưa ra những nguyên tắc khi dạy trẻ nghe nhạc; 

chưa có các hướng dẫn lựa chọn bài nghe phù hợp với trẻ MG lớn; chưa nêu cụ 

thể khâu chuẩn bị và các bước tiến hành trên lớp. Ngoài ra những thủ thuật và 

cách làm nhằm lôi cuốn đối tượng trẻ MG lớn cũng chưa có tài liệu nào đề cập 

đến. Do vậy, nhiều giáo viên còn lúng túng trong khi chọn bài cho trẻ nghe, 

một số giáo viên lại gặp khó khăn trong quá trình dạy học cũng như cách trò 

chuyện gây hứng thú đối với trẻ mẫu giáo lớn.  

1.4.3.2. Diễn biến hoạt động dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn  

Để tìm hiểu về việc dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn ở Trường 

MN Tuổi Hoa, chúng tôi đã bắt đầu từ việc dự giờ dạy học nghe nhạc để quan 

sát hoạt động dạy của giáo viên và việc cảm thụ âm nhạc của trẻ MG lớn. 

Được sự nhất trí của Ban Giám hiệu, khối trưởng và các giáo viên chủ nhiệm 

lớp, chúng tôi đã tiến hành dự giờ một số giờ học âm nhạc có dạy trẻ nghe 

nhạc tại các lớp mẫu giáo lớn: A1, A2, A3, A4, A5. Trong quá trình tìm hiểu, 

chúng tôi nhận thấy một số tình hình như sau:  

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Tuổi Hoa rất quan tâm đến chương 

trình giáo dục âm nhạc, đặc biệt là các giờ học âm nhạc. Nhà trường thường 

xuyên bổ sung, thay thế các đồ dùng dạy học, đồ chơi âm nhạc, dụng cụ gõ 

đệm, trang phục biểu diễn… 
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Về ưu điểm, giáo viên Trường Mầm non Tuổi Hoa khá chủ động, ham 

học hỏi và có nhiều sáng tạo trong hoạt động dạy học. Một số GV có khả 

năng sử dụng đàn phím điện tử khá tốt, có thể đệm hát một số bài đơn giản 

trong khi dạy trẻ hát cũng như khi biểu diễn các bài hát cho trẻ nghe như giáo 

viên ở lớp A1, A3. Một số GV khác lại có khả năng về múa, như có thể múa 

đơn, múa phụ họa các bài hát trong khi biểu diễn cho trẻ xem như giáo viên ở 

lớp A2 và A4. Số khác có khả năng thiết kế những đồ dùng, phương tiện dạy 

học giúp cho giờ học âm nhạc thêm phần sinh động và hấp dẫn. Đa số các GV 

đều biết vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học như phương pháp dùng 

lời, phương pháp trực quan và sử dụng các phương tiện dạy học. Do đó, việc 

dạy học ca hát, múa, vận động theo nhạc và cho trẻ chơi trò chơi âm nhạc 

được diễn ra khá sôi nổi và hiệu quả.  

Trẻ mẫu giáo lớn ở các lớp đều khá nhanh nhẹn, thông minh, hóm hỉnh. 

Trẻ rất thích các giờ học âm nhạc, đặc biệt là các giờ học hát những bài vui 

tươi, ngộ nghĩnh. Trẻ thể hiện cảm xúc một cách say sưa, hồn nhiên trong các 

điệu múa, vận động theo nhạc. Trong giờ nghe nhạc một số trẻ thể hiện rõ khả 

năng nghe nhạc và hưởng ứng theo cô thông qua những động tác vận động 

của cơ thể cũng như nét mặt, cử chỉ và ngôn ngữ. Các giờ dạy học hát, múa và 

vận động theo nhạc cũng như chơi trò chơi âm nhạc rất thu hút trẻ, giờ học 

diễn ra vui vẻ theo đúng tiến trình, kế hoạch và khá hiệu quả. Trẻ thuộc nhiều 

bài hát trình bày có kết hợp các động tác minh họa phù hợp.  

Trong quá trình dự giờ, quan sát chúng tôi còn thấy băn khoăn trong 

giờ dạy trẻ nghe nhạc như có cô giáo chỉ cho trẻ nghe các bài hát và tìm hiểu 

nội dung lời ca mà không cho trẻ nghe nhạc không lời. Một số giờ nghe nhạc 

khác cô hát cả bài cho trẻ nghe nhiều lần liên tục không có sự trao đổi, trò 

chuyện với trẻ về bài hát nên một số trẻ xao lãng, không chú ý nghe. Đôi khi 

cô giáo tập trung nhiều vào kế hoạch bài dạy của mình mà ít quan tâm đến 
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cảm xúc của trẻ khi nghe nhạc. Do vậy, cô và trẻ chưa có nhiều sự trao đổi, 

tương tác về mặt cảm xúc với nhau. Trong một giờ dạy, cô ít sử dụng thiết bị 

như máy nghe, tranh ảnh, màn hình hoặc đồ chơi để hấp dẫn trẻ và cho trẻ 

nghe nhạc không lời. Một số giờ dạy nghe nhạc khác thường kết thúc sớm 

hơn thời gian quy định.   

Theo chúng tôi, giờ dạy nghe nhạc ở Trường Mầm non Tuổi Hoa so 

với các giờ dạy hát, múa, vận động theo nhạc và trò chơi âm nhạc còn có 

những hạn chế, hiệu quả chưa cao bằng. Tuy nhiên, kết quả dự giờ quan sát 

chỉ cho thấy những khía cạnh nhất định của hoạt động dạy học nghe nhạc 

của cô và trẻ. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã sử dụng phương 

pháp điều tra, khảo sát lấy ý kiến của giáo viên mầm non trong trường. Chúng 

tôi đã xây dựng bộ công cụ khảo sát với ba loại phiếu:  

Thứ nhất là phiếu khảo sát ý kiến giáo viên mầm non về vấn đề dạy học 

nghe nhạc với mười câu hỏi đóng nhằm làm rõ thái độ của giáo viên đối với hoạt 

động dạy học nghe nhạc; mức độ hiểu biết cũng như những kỹ năng của họ trong 

dạy học nghe nhạc cho trẻ MG lớn [PL2; 100].  

Thứ hai là phiếu khảo sát nhận định của giáo viên mầm non về trẻ mẫu 

giáo lớn trong dạy học nghe nhạc gồm mười bốn câu hỏi đóng để thấy được thái 

độ của trẻ khi tập nghe nhạc, mức độ hiểu biết và kỹ năng của trẻ trong tập nghe 

nhạc [PL4; 104].  

Thứ ba là phiếu khảo sát ý kiến giáo viên mầm non về mức độ thể hiện 

âm nhạc của trẻ MG lớn trong ca hát, vận động theo nhạc để thấy được mối 

liên hệ, tác động của nghe nhạc đối với hoạt động múa hát của trẻ [PL6; 108].  

Để tiến hành khảo sát, chúng tôi đã xin ý kiến Ban Giám hiệu Nhà 

trường, được biết do chính sách luân phiên giáo viên dạy giữa các khối, nên 

tất cả 55 giáo viên trong trường đều đã hoặc đang dạy lớp MG lớn. Sau khi 

được Ban Giám hiệu đồng ý, chúng tôi mời tất cả 55 giáo viên trong trường 

tham gia khảo sát. Thời gian điều tra tập trung trong vòng 30 phút. Quá trình 
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lấy ý kiến, các giáo viên đã thực hiện độc lập, nghiêm túc. Chúng tôi đã thu 

về đủ số phiếu phát ra, với 100% là phiếu hợp lệ.  

Tổng hợp kết quả từ các phiếu khảo sát, chúng tôi nhận thấy rằng về mặt 

thái độ: 67% giáo viên MN đều nhận thức được tầm quan trọng của việc dạy 

trẻ nghe nhạc, họ cần có gợi ý chọn bài và giáo án dạy trẻ nghe nhạc. Tuy 

nhiên chưa có nhiều người thấy được sự cần thiết phải cho trẻ nghe nhạc không 

lời. Về hiểu biết, giáo viên đã biết được dạy học nghe nhạc giúp trẻ hình thành 

cảm xúc, tình cảm; một số cô giáo biết xác định nội dung, đặc điểm âm nhạc 

của bài dạy trẻ nghe và hơn một nửa số giáo viên biết cách hướng dẫn trẻ bộc 

lộ cảm xúc. Về kỹ năng dạy học, 60% giáo viên mầm non đã thực hiện theo các 

bước dạy trẻ nghe nhạc, dạy trẻ nghe nhạc nghe hát và cũng có sử dụng các 

phương tiện, thiết bị [PL3.1; 101]. 

Trong dạy học nghe nhạc, chỉ có hơn một nửa số trẻ (59%) thích được 

tập nghe nhạc, hưởng ứng khi được cô gợi ý bộc lộ cảm xúc và muốn trả lời 

câu hỏi của cô sau khi nghe nhạc. Về hiểu biết, hơn một nửa số trẻ mẫu giáo 

lớn (60%) biết phải yên lặng, chú ý khi nghe nhạc, hiểu được gợi ý của cô để 

thể hiện cảm xúc bằng động tác và diễn đạt bằng lời. Kết quả khảo sát cũng cho 

thấy rằng có 62% trẻ có kỹ năng nhớ tên bài hát, tên tác giả; biết được hướng đi 

của giai điệu, nhận biết được sự thay đổi của cường độ âm thanh; nhớ lại được 

tiết tấu bài đã học; nhận biết được nhịp độ nhanh, chậm; cảm nhận được sắc 

thái tình cảm của bài hát, bản nhạc; nói lên được suy nghĩ của mình và chuyển 

động cơ thể phù hợp với âm nhạc [PL5.1; 105].  

Tổng hợp phiếu khảo sát cũng cho thấy, khả năng thể hiện âm nhạc của 

trẻ mẫu giáo lớn trong ca hát và vận động theo nhạc được đánh giá khá tốt. Theo 

đó, số đông trẻ (85%) hát đúng nhạc, thể hiện đúng tính chất, thể loại âm nhạc, 

hát đồng đều, bộc lộ cảm xúc trong khi hát; trẻ thực hiện động tác đồng đều, diễn 

cảm và thể hiện cảm xúc trong khi múa, vận động theo nhạc [PL7.1; 109]. 
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Trong nghiên cứu đề tài, chúng tôi đã sử dụng phương pháp phỏng vấn 

đàm thoại với một số cán bộ giáo viên để nắm bắt thêm thông tin. Qua trao 

đổi, cô Phạm Thị H cho rằng, dạy học nghe nhạc là cần thiết nhưng là khó vì 

giáo viên còn lúng túng trong thực hiện các bước, người thực hiện 3 bước, 

người thì 5 bước… Cô Đinh Thị N thì cho biết, việc lựa chọn bài hát hay bản 

nhạc cho trẻ nghe cũng là khó, là thách thức với giáo viên mầm non nhất là 

chọn nhạc không lời. Chúng tôi tiến hành phỏng vấn một số GV Trường Mầm 

non Hoa Hồng, cũng trên địa bàn quận Cầu Giấy thì được biết họ cũng như 

giáo viên Trường Mầm non Tuổi Hoa mong muốn có những giáo án dạy học 

nghe nhạc được soạn sẵn, có hướng dẫn tỉ mỉ để thực hiện cho dễ dàng và tốt 

hơn. Chúng tôi đã trao đổi với người phụ trách chuyên môn của Trường MN 

Tuổi Hoa, bà Nguyễn Thị Thu H thì được biết rằng nhà trường mong muốn 

dạy học âm nhạc, nghe nhạc cần tác động sâu sắc hơn đến cảm xúc của trẻ.  

Như vậy, sử dụng phương pháp dự giờ, quan sát, ghi chép; dùng phiếu 

điều tra, khảo sát; phỏng vấn đàm thoại lấy ý kiến cán bộ giáo viên trong 

ngoài trường, chúng tôi đã làm rõ những khó khăn, tồn tại trong dạy học nghe 

nhạc. Từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi cho rằng cần phải xây dựng một số 

biện pháp thiết thực để giúp cho giáo viên dễ dàng hơn trong thực hiện giờ 

dạy, nâng cao hiệu quả giờ dạy nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn ở Trường 

Mầm non Tuổi Hoa.  
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Tiểu kết  

Trong chương 1 chúng tôi đã dành cho việc tìm hiểu những vấn đề cơ 

bản về lý luận trong dạy học nghe nhạc, làm rõ những khái niệm công cụ như 

nghe, nghe nhạc, dạy học nghe nhạc, trẻ mẫu giáo lớn và vấn đề dạy học nghe 

nhạc trong trường Mầm non. Chúng tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá để thấy được sự cần thiết và vai trò, ý 

nghĩa quan trọng của việc dạy trẻ nghe nhạc trong chương trình giáo dục âm 

nhạc ở trường mầm non. 

Chúng tôi đã sử dụng các phương pháp quan sát, đàm thoại, phỏng vấn, 

điều tra, dự giờ ở Trường Mầm non Tuổi Hoa và một số trường Mầm non 

khác trên địa bàn quận Cầu Giấy để làm rõ thực trạng dạy trẻ mẫu giáo lớn 

tập nghe nhạc. Qua đó có thể thấy, việc dạy trẻ nghe nhạc ở Trường Mầm non 

Tuổi Hoa chưa được quan tâm đúng mức, giáo viên gặp khó khăn trong lựa 

chọn nội dung nghe nhạc, thực hiện tiến trình dạy trẻ nghe nhạc.  

Từ những căn cứ lý luận và thực tiễn nêu trên, chúng tôi cho rằng cần 

thiết phải nghiên cứu những biện pháp cụ thể để giúp cho giáo viên Trường 

MN Tuổi Hoa dễ dàng hơn trong khi dạy trẻ mẫu giáo lớn tập nghe nhạc.  
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Chương 2 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC NGHE NHẠC CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN 

TẠI TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA 

Từ những nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn đã trình bày tại 

chương 1 cho thấy, việc đưa ra các biện pháp dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu 

giáo lớn tại Trường Mầm non Tuổi Hoa là rất cần thiết. Trong chương 2 

chúng tôi đưa ra một số biện pháp dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn đó 

là: xác định một số nguyên tắc dạy trẻ mẫu giáo lớn tập nghe nhạc, tìm hiểu 

một số đặc điểm âm nhạc trong các bài cho trẻ tập nghe, thiết kế bài dạy trẻ 

mẫu giáo lớn tập nghe nhạc và thực nghiệm trên đối tượng trẻ mẫu giáo lớn.  

2.1. Một số nguyên tắc dạy trẻ mẫu giáo lớn tập nghe nhạc 

Dạy học bất cứ môn nào cũng đòi hỏi phải có những nguyên tắc nhất 

định mới đem lại hiệu quả. Dạy trẻ mẫu giáo lớn nghe nhạc cũng vậy, không 

thể thiếu những nguyên tắc đặc trưng của môn học, như phải quan tâm đến 

những quy định của chương trình giáo dục âm nhạc, định hướng lựa chọn bài 

hát, bản nhạc dùng làm nội dung cho trẻ nghe; phải tính đến độ vừa sức với 

khả năng nghe nhạc của trẻ; việc kết hợp sử dụng phương tiện dạy học nghe 

nhạc như thế nào và nhất thiết phải tạo điều kiện để trẻ cảm thụ âm nhạc và 

bộc lộ cảm xúc của mình.  

2.1.1. Bám sát chương trình giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn 

Chương trình Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đã quy định rất rõ về mục tiêu chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non trên phạm 

vi toàn quốc là mang đến cho trẻ sự phát triển toàn diện về năm lĩnh vực: giáo 

dục phát triển thể chất, giáo dục phát triển nhận thức, giáo dục phát triển ngôn 

ngữ, giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội và lĩnh vực giáo dục phát 

triển thẩm mĩ. Theo đó, mục tiêu ở lĩnh vực giáo dục phát triển thẩm mĩ là 

giúp trẻ cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc 

sống gần gũi xung quanh qua các tác phẩm nghệ thuật và các tác phẩm nghệ 
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thuật và âm nhạc. Ở nội dung hoạt động âm nhạc trẻ được rèn luyện một số 

kỹ năng như hát, vận động theo nhạc, chơi các trò chơi âm nhạc và nghe nhạc. 

Hoạt động nghe nhạc là một nội dung bắt buộc được tiến hành song song và 

kết hợp cùng với những hoạt động âm nhạc khác tại trường Mầm non, giúp 

trẻ mẫu giáo hình thành cơ sở ban đầu về văn hóa âm nhạc, sự nhạy cảm và 

biết xúc động trước cái đẹp [3]. 

Căn cứ vào mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mẫu giáo trong 

Chương trình giáo dục mầm non do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành về thời 

gian quy định trong năm học; điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường cũng như 

nhu cầu và trình độ phát triển thực tế của trẻ mẫu giáo lớn, Ban Giám hiệu 

Trường Mầm non Tuổi Hoa đã xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể cho tất cả các 

môn học trong đó có môn âm nhạc, sắp xếp thời khóa biểu cho từng tuần, từng 

tháng. Từ đó các giáo viên bám theo để thực hiện nội dung, yêu cầu của từng giờ 

học. Việc nghiên cứu của chúng tôi cũng dựa trên Kế hoạch giờ học âm nhạc mà 

Nhà trường đã và đang thực hiện.  

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục 

âm nhạc trong trường Mầm non, Vụ Giáo dục Mầm non đã chỉ đạo biên soạn 

và cho ra đời cuốn tuyển tập bài hát bao gồm các ca khúc mầm non có nội 

dung phù hợp với nhận thức của trẻ. Tài liệu có tên là Trẻ mầm non ca hát 

bao gồm 130 bài cho trẻ ca hát; 88 bài cô hát cho trẻ nghe. Đây là các bài hát 

trong chương trình giáo dục âm nhạc mầm non hiện hành được áp dụng tại 

các trường Mầm non trên toàn quốc. Nghiên cứu về nội dụng dạy trẻ MG lớn 

tập nghe nhạc trong Luận văn của chúng tôi đều sử dụng các bài hát trong tài 

liệu này [50]. 

2.1.2. Lựa chọn âm nhạc có chất lượng cho trẻ nghe 

Theo định hướng giáo dục thẩm mĩ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định trong Chương trình giáo dục mầm non thì mục tiêu của hoạt động nghe 

nhạc là mang đến cho trẻ cảm xúc về cái đẹp thông qua các bài hát mà trẻ 
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được nghe [3]. Chúng tôi cho rằng, nên cho trẻ nghe các bài hát cùng một số 

bản nhạc không lời để giúp trẻ có sự cảm nhận âm nhạc được phong phú, đa 

dạng. Việc lựa chọn bài dạy trẻ tập nghe nhạc phải được nghiên cứu, tìm hiểu, 

lựa chọn một cách khoa học thì giờ dạy nghe nhạc mới có hiệu quả. 

2.1.2.1. Chọn bài hát có chất lượng 

 Chúng tôi cho rằng, một bài hát có chất lượng phải có sự kết hợp hài 

hòa các yếu tố: hình thức, cấu trúc, thể loại âm nhạc cũng như có giá trị về nội 

dung và tính nghệ thuật của hình tượng âm nhạc.  

Bài hát có chất lượng phải được đảm bảo về hình thức, cấu trúc và thể 

loại âm nhạc. Cụ thể là: hình thức đơn giản, bố cục chặt chẽ, đảm bảo tính 

thống nhất giữa các yếu tố âm nhạc. Đó có thể là bài hát có hình thức một 

đoạn đơn, với kết cấu vuông vắn, cân phương, giản dị rất dễ nghe, dễ hiểu 

như bài hát: Cho tôi đi làm mưa với – Hoàng Hà. Bài hát cho trẻ nghe cũng có 

thể là hình thức một đoạn phức tạp như bài Hạt gạo làng ta – Trần Viết Bính, 

Thơ: Trần Đăng Khoa hay hình thức hai đoạn đơn như Em như bông hồng 

nhỏ - Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó, đường nét giai điệu trong từng thể loại 

âm nhạc sẽ đem đến cảm xúc khác nhau cho người nghe. Giai điệu của bài hát 

trữ tình thường đem lại cảm xúc nhẹ nhàng, êm đềm, có khi tha thiết, sâu 

lắng. Trái lại, giai điệu của các bài vui hoạt lại mang tính sôi nổi, rộn ràng, 

náo nhiệt cũng có khi ngộ nghĩnh, dí dỏm, châm biếm. Các bài hát thuộc thể 

loại hành khúc lại có phần giai điệu thể hiện sự rắn rỏi, mạnh mẽ và tự hào.  

Để đánh giá chất lượng nghệ thuật của một bài hát cũng cần xem xét 

đến nội dung và tính nghệ thuật của hình tượng âm nhạc. Nội dung ý nghĩa 

của bài hát thường được tác giả thể hiện thông qua lời ca, do đó nên chọn cho 

trẻ nghe các bài hát có lời ca giản dị, cô đọng, súc tích, giàu hình ảnh và mang 

tính giáo dục cao. Những ca từ này khi được kết hợp với các yếu tố cơ bản 

trong âm nhạc như giai điệu, tiết tấu… sẽ tạo nên hình tượng âm nhạc đặc 

trưng, riêng biệt cho bài hát. Một bài hát có chất lượng thì phần giai điệu cần 
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phải điển hình, gây ấn tượng sâu sắc với người nghe. Có giai điệu âm nhạc 

mềm mại, du dương, nhẹ nhàng. Ngược lại có giai điệu vang lên rất vui tươi, 

ngộ nghĩnh, nhí nhảnh, nhưng cũng có giai điệu thể hiện sự mạnh mẽ, rắn rỏi, 

tự hào. Cùng với giai điệu, tiết tấu là yếu tố tạo ấn tượng mạnh mẽ đến thính 

giác của người nghe chính. Mỗi bài hát thường viết ở một loại nhịp nhất định 

cùng với âm hình tiết tấu đặc trưng phù hợp với giai điệu của tác phẩm đó. 

Những bài hát trữ tình thường có tiết tấu nhịp nhàng, dàn trải; các bài vui hoạt 

có tiết tấu giật nảy, nhảy nhót; bài hành khúc thì tiết tấu đều đặn, dứt khoát. 

Khi cho trẻ nghe riêng phần tiết tấu cũng có thể giúp trẻ hình dung ra tính 

chất, tình cảm của bài hát. Do vậy, cần chọn những bài hát có tiết tấu rõ ràng, 

mạch lạc và có sự kết hợp hài hòa với giai điệu cũng như lời ca.  

2.1.2.2. Chọn bài hát theo chủ đề 

Phân tích và tổng hợp Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành cho thấy nội dung các môn học trong đó có âm nhạc đều 

được xây dựng theo chín chủ đề giáo dục trẻ. Đó là chủ đề: Trường lớp mẫu 

giáo; Bản thân và Gia đình; Nghề nghiệp; Phương tiện giao thông; Thế giới 

động vật; Tết và mùa xuân; Thế giới thực vật; Nước và các hiện tượng tự 

nhiên; Quê hương đất nước - Bác Hồ [3]. Căn cứ vào các chủ đề trên, Trường 

Mầm non Tuổi Hoa đã xây dựng thành các chủ đề nhánh trong Kế hoạch giờ 

âm nhạc [PL1; 96]. Vì thế theo chúng tôi các bài hát, bản nhạc sử dụng để dạy 

trẻ nghe nhạc cũng cần theo các chủ đề trên. Chẳng hạn:  

Chủ đề Trường lớp mẫu giáo có bài hát: Bài ca đi học – Phan Trần 

Bảng. Chủ đề Bản thân và gia đình có bài hát: Rước đèn dưới ánh trăng – 

Phạm Tuyên. Chủ đề Thực vật có bài hát: Lý cây đa – Dân ca Quan họ Bắc 

Ninh. Chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên có bài hát: Nắng sớm – Hàn 

Ngọc Bích. 

Căn cứ định hướng lựa chọn bài hát cho trẻ tập nghe nhạc theo những 

gợi ý nêu trên, chúng tôi đã gợi ý lựa chọn bài hát theo chủ đề giáo dục ở 
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trường mầm non để GV dễ dàng lựa chọn bài hát, xây dựng kế hoạch âm 

nhạc, thiết kế bài giảng cho hoạt động dạy trẻ tập nghe nhạc đạt hiệu quả 

[PL11; 160]. Tuy nhiên ngoài việc cho trẻ nghe các bài hát mẫu giáo trong 

chương trình quy định, cần bổ xung thêm các bản nhạc không lời để dạy trẻ 

tập nghe.  

2.1.2.3. Chọn nhạc không lời cho trẻ nghe 

Bản nhạc cho trẻ nghe có thể là nhạc cổ điển, hiện đại, nhạc giao 

hưởng. Tuy nhiên, trong số các loại nhạc không lời thì nhạc cổ điển là phù 

hợp với trẻ hơn cả bởi tác dụng thúc đẩy sự phát triển của não bộ cũng như 

khả năng nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ.  

Trên thực tế, số lượng bản nhạc cổ điển hay và nổi tiếng có rất nhiều, 

song thời lượng dạy trẻ nghe cũng như khả năng tiếp nhận của trẻ lại có giới 

hạn. Vì vậy, tùy thuộc vào hoạt động nghe nhạc của trẻ là nội dung trọng tâm 

hay nội dung kết hợp mà lựa chọn cho trẻ nghe chủ đề hoặc trích đoạn trong 

chủ đề của tác phẩm âm nhạc; cũng có thể cho trẻ nghe một tiểu phẩm hoặc 

một trích đoạn trong tiểu phẩm âm nhạc.  

Trong giai đoạn đầu khi trẻ mới tập nghe và cảm thụ âm nhạc, cần lựa 

chọn những bản nhạc có giai điệu trong sáng, tiết tấu rõ ràng, mang hình 

tượng cụ thể để trẻ dễ hình dung, tưởng tượng. Chẳng hạn như cho trẻ nghe 

phần phần mở đầu của bản nhạc Chèo thuyền - Tchaikovsky [PL10; 158] với 

giai điệu bắt đầu từ những nốt nhạc thấp rồi bay vút lên cao tạo nên cảm xúc 

bâng khuâng giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Cũng có thể cho trẻ cảm 

nhận tính chất vui vẻ mộc mạc của những người nông dân chân thành trong 

tác phẩm Người nông dân vui tính – Schuman [PL10; 155]… Các bài hát 

hoặc bản nhạc có thể rất hay, rất chất lượng, nhưng để sử dụng làm nội dung 

dạy trẻ mẫu giáo tập nghe nhạc, không thể không quan tâm đến sự phù hợp, 

vừa sức với khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ.  
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2.1.3. Đảm bảo tính vừa sức với khả năng nghe nhạc của trẻ  

Dựa trên việc tìm hiểu những đặc điểm, khả năng nghe nhạc của trẻ 

mẫu giáo lớn Trường MN Tuổi Hoa như đã nêu ở phần thực trạng, chúng tôi 

nhận thấy việc sử dụng bài hát và cách tổ chức giờ học dạy trẻ mẫu giáo lớn 

nghe nhạc cần phải phù hợp với đặc điểm âm nhạc của trẻ MG lớn vì những lý 

do sau đây: 

Trẻ mẫu giáo lớn đã dần hoàn thiện các chức năng tâm lý về nhận thức, 

tình cảm và cả ý chí; trẻ có quá trình trải nghiệm, tích lũy những ấn tượng âm 

nhạc. Do đó nếu chọn bài hát trẻ đã quá quen thuộc thì khó có thể gây hứng 

thú đối với trẻ. Thực tế cho thấy khi cô cho trẻ nghe các bài hát trẻ đã biết thì 

trẻ thường không tập trung chú ý lắng nghe, một số trẻ còn nói chuyện riêng, 

nói leo khi cô chưa yêu cầu trả lời.   

Ngược lại nếu chọn các bài hát mới có tư duy âm nhạc quá sâu sắc, 

phức tạp thì lại khiến trẻ khó hiểu, khó tiếp thu. Khi cô hát trẻ chưa cảm nhận 

được nội dung, tính chất âm nhạc và khi cô hỏi trẻ cũng không thể diễn đạt 

hiểu biết, từ đó trẻ không hào hứng với việc nghe và cảm thụ âm nhạc. 

Do đó cần sử dụng những bài hát mới nhưng không quá khó để phù 

hợp với khả năng của trẻ. Bước đầu làm quen với hoạt động nghe nhạc, giáo 

viên nên cho trẻ nghe các bài có cấu trúc một đoạn đơn từ hai đến ba câu với 

nét âm nhạc đơn giản nhưng ấn tượng, dễ dàng mang đến cho trẻ niềm vui, sự 

hứng thú, rất phù hợp với đặc trưng tâm lý của trẻ. Đến khi quen dần, có thể 

cho trẻ nghe cấu trúc âm nhạc lớn hơn nhằm phát triển tai nghe và cảm 

nhận như hình thức hai đoạn đơn có từ bốn đến sáu câu theo dạng phát 

triển hoặc tương phản. Khi được nghe những bài này, trẻ được mở rộng ấn 

tượng âm nhạc, tích lũy kinh nghiệm cũng như phát triển cảm xúc và khả 

năng cảm nhận của bản thân.  

Theo tác giả Ngô Thị Nam thì nội dung cho trẻ nghe nhạc bao gồm hai 

bộ phận, được tiến hành song song và liên tục là: “Nghe những tác phẩm âm 
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nhạc, trích đoạn tác phẩm âm nhạc có thể là ca khúc, có thể là nhạc không lời; 

Cho trẻ tập nghe, phân biệt các phương tiện diễn tả âm nhạc” [26; 33]      

Chúng tôi cho rằng đây là một quan điểm rất phù hợp với việc sử dụng 

bài hát cho trẻ tập nghe nhạc. Ở đây, trẻ được nghe nhạc một cách khoa học, 

bài bản, hình thành ở trẻ những hình tượng âm nhạc, phát triển khả năng cảm 

thụ và thể hiện âm nhạc một cách tự nhiên. Đồng thời sẽ giúp trẻ tích lũy 

những ấn tượng riêng lẻ về khái niệm âm nhạc và nhận biết các thuộc tính cơ 

bản của âm thanh như cao độ, trường độ, cường độ, âm sắc.  

Đảm bảo tính vừa sức với trẻ không chỉ ở việc lựa chọn tác phẩm âm 

nhạc phù hợp, mà còn liên quan đến việc phân phối thời gian cho trẻ nghe 

nhạc trong giờ dạy. Căn cứ vào đặc điểm nghe nhạc của trẻ MG lớn thì khả 

năng tập trung chú ý của trẻ trong khoảng 2 - 3 phút. Do đó, trong giờ dạy trẻ 

nghe nhạc không nên thực hiện liên tục mà cần chia làm nhiều lần trong tiết 

học. Ví dụ: bước đầu khi cho trẻ làm quen với bài hát mới thì cô hát cho trẻ 

nghe trọn vẹn bài kết hợp trò chuyện về nội dung bài hát, sau đó chuyển sang 

hoạt động kết hợp: cho trẻ ca hát hoặc múa vận động bài đã học rồi lại tiếp tục 

cho trẻ nghe riêng phần giai điệu của bài hát và trò chuyện khơi gợi cảm xúc 

của trẻ. Như vậy, cảm xúc và ấn tượng của trẻ về bài hát được tái hiện nhiều 

lần trong tiết học, điều này giúp trẻ có sự cảm nhận sâu sắc mà không bị nhàm 

chán hay mệt mỏi. 

Sử dụng bài hát hay bản nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn tập nghe nhạc nên 

kết hợp với phương tiện dạy học. Tuy nhiên sử dụng phương tiện dạy học thế 

nào là điều rất cần quan tâm. 

2.1.4. Kết hợp phương tiện dạy học nghe nhạc phù hợp 

Hoạt động nghe của con người nói chung hay nghe nhạc nói riêng đều 

là quá trình làm việc của cơ quan thính giác. Chỉ khi có sự tập trung lắng nghe 

mới có thể tiếp nhận, ghi nhớ và xử lý thông tin. Việc sử dụng các đồ dùng, 
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đồ chơi bắt mắt trong khi dạy trẻ nghe nhạc làm cho giờ học trở nên sinh động 

hơn nhưng cũng tác động đến thị giác khiến trẻ bị sao lãng. Vì vậy, không nên 

lạm dụng, sử dụng chúng một cách tùy tiện mà cần xem xét kỹ càng để lựa 

chọn những phương tiện thực sự cần thiết. Có thể chia các phương tiện trong 

giờ dạy trẻ nghe nhạc làm hai loại: phương tiện dạy học của giáo viên và đồ 

dùng, đồ chơi cho trẻ. 

Phương tiện dạy học nghe nhạc tốt nhất của giáo viên là nhạc cụ. Giáo 

viên có thể vừa hát vừa đệm đàn hoặc chơi riêng phần giai điệu cho trẻ nghe. 

Thông qua giọng hát cũng như tiếng đàn truyền cảm của giáo viên, trẻ được 

quan sát, lắng nghe và cảm nhận tính chất âm nhac. Tuy nhiên việc cô đánh 

đàn và hát trực tiếp cho trẻ nghe đòi hỏi phải có kỹ thuật cao cũng như sức 

khỏe tốt. Do đó cô có thể vận dụng các thiết bị hiện đại để hỗ trợ trong khi 

dạy trẻ nghe nhạc như loa đài, tivi, máy tính, máy chiếu, micro… để mở rộng 

hiểu biết và củng cố thêm những ấn tượng cho trẻ. Mặt khác, giáo viên có thể 

mặc trang phục kết hợp với các đạo cụ như khăn, hoa, nón… để tô điểm thêm 

cho phần biểu diễn của mình. Tranh ảnh cũng là phương tiện hiệu quả dẫn dắt 

trẻ hình dung được chủ đề âm nhạc sắp được nghe. 

Đồ dùng, đồ chơi cho trẻ khá đa dạng, bao gồm nhạc cụ, dụng cụ âm 

nhạc có cấu trúc đơn giản, đa dạng về màu sắc và kích thước như: Kèn 

Hamonica, Sáo dọc, Sáo ngang, Trống cơm, Phách tre, Mõ… để trẻ sử dụng 

trong khi gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu của bài hát. Đó cũng có thể là các 

đạo cụ, đồ chơi thường dùng trong khi biểu diễn như khăn, hoa giấy đeo tay, 

trống giả, dải lụa màu… 

Trong quá trình dạy trẻ tập nghe nhạc, cần sử dụng các phương tiện dạy 

học một cách hợp lý, đúng lúc đúng chỗ. Trong một số trường hợp, việc dạy 

trẻ nghe nhạc kết hợp sử dụng đồ chơi đẹp mắt dễ gây hứng thú, tạo nên 

không khí vui tươi để trẻ thoải mái cảm nhận và thể hiện những cảm xúc của 

bản thân.  
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2.1.5. Tạo mọi điều kiện để trẻ cảm thụ âm nhạc và bộc lộ cảm xúc 

Nghe là một trong các hoạt động tự nhiên của trẻ từ khi sinh ra. Các 

hoạt động âm nhạc của trẻ mầm non nói chung và mẫu giáo lớn nói riêng đều 

dựa trên cơ sở của việc nghe nhạc. Khi trẻ biết lắng nghe và cảm thụ âm nhạc, 

trẻ sẽ biết cách bộc lộ và thể hiện cảm xúc của bản thân. Hoạt động dạy trẻ 

nghe nhạc trong trường mầm non chính là một phương tiện giúp trẻ hình 

thành và phát triển cảm xúc đa dạng, đúng hướng và là cơ sở hình thành năng 

lực âm nhạc của chính trẻ. 

Giáo viên cần thực hiện nghiêm túc theo đúng chương trình, đảm bảo 

về mặt thời gian và tạo mọi điều kiện để trẻ cảm thụ âm nhạc. Trong quá trình 

chuẩn bị, giáo viên trang trí không gian lớp đẹp, phù hợp với chủ đề âm nhạc; 

lựa chọn đồ dùng, đồ chơi thật phù hợp để có thể dùng để dẫn dắt trẻ đến với 

bài hát, bản nhạc sắp nghe một cách sinh động và dễ dàng; giáo viên cần lựa 

chọn các tác phẩm âm nhạc đảm bảo chất lượng cho trẻ nghe, đồng thời 

nghiên cứu kỹ và luyện tập trôi chảy để có thể biểu diễn thật tự nhiên, truyền 

cảm mang đến nhiều cảm xúc cho trẻ; nếu sử dụng băng đĩa cho trẻ nghe thì 

phải luyện tập, sử dụng thật thành thạo. Trong quá trình dạy trẻ nghe nhạc, 

giáo viên sắp xếp chỗ ngồi sao cho mọi trẻ đều nghe rõ và nhìn rõ; nên vận 

dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực cảm thụ 

âm nhạc cho trẻ. Nếu GV biểu diễn trực tiếp cho trẻ nghe thì phải hát hoặc 

đàn thật diễn cảm; nếu sử dụng các thiết bị nghe nhìn thì chất lượng băng đĩa 

phải đảm bảo, không dùng băng đã cũ, méo tiếng làm ảnh hưởng đến quá 

trình cảm thụ của trẻ. Để luyện tập trí nhớ âm nhạc cho trẻ, GV có thể dùng 

các trò chơi nhỏ, ngắn gọn để giúp trẻ nhớ lại từng chi tiết âm nhạc một cách 

tự nhiên, dễ dàng. Chẳng hạn như để nhớ lại tiết tấu của bài hát đã học thì GV 

cho trẻ hát thầm và chỉ gõ theo tiết tấu hoặc có thể chia trẻ thành các nhóm thi 

đua vừa hát thầm vừa gõ tiết tấu nối tiếp nhau. Để luyện tập trí nhớ giai điệu 
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thì GV có thể chia trẻ thành các nhóm, mỗi nhóm hát một câu bằng âm la nối 

tiếp nhau. Thông qua các hình thức dạy học tự nhiên, vui vẻ, trẻ thêm hào 

hứng, tích cực tham gia rèn luyện trí nhớ âm nhạc. Trong những điều kiện 

như vậy, trẻ tập trung nghe nhạc, nghe hát, chú ý đến đường nét giai điệu, 

nhận biết tính chất của âm hình tiết tấu, phân biệt được sắc thái cường độ 

mạnh nhẹ và nhịp độ nhanh chậm…. Đó là khi quá trình cảm thụ âm nhạc 

đang diễn ra một cách tốt đẹp.  

Trong quá trình dạy trẻ nghe nhạc, giáo viên không nên trực tiếp xác 

định cảm xúc cho trẻ. Trẻ nghe nhạc, nghe hát và có những cảm nhận, suy 

nghĩ của riêng mình. Giáo viên cần sử dụng phương pháp dùng lời như gợi ý, 

khuyến khích trẻ mạnh dạn bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc trong lòng. Giáo viên 

có thể hướng dẫn trẻ thể hiện bằng hình thể những xúc động với âm nhạc như 

khi nghe giai điệu mềm mại, tha thiết thì đung đưa người sang hai bên; khi 

nghe giai điệu đi lên cao thì cùng nắm tay nhau bước lên hoặc đưa tay lên, khi 

nghe giai điệu đi xuống thì đi xuống hoặc hạ tay xuống, khi giai điệu đi ngang 

thì bước sang ngang hoặc đưa tay sang ngang;  khi nghe âm thanh to, nhỏ thì 

mở tay rộng ra và thu tay gọn vào…. Giáo viên cần dùng những lời khen 

ngợi, động viên trẻ sau mỗi lần trẻ thực hiện hoạt động thể hiện cảm xúc âm 

nhạc hoặc trả lời câu hỏi, phát biểu cảm nghĩ của mình về âm nhạc. Trẻ trả lời 

đúng hay sai không quan trọng. Cái chính là trẻ mạnh dạn nói lên cảm xúc, 

suy nghĩ của mình sau khi nghe nhạc. Tạo ra những điều kiện như vậy sẽ giúp 

trẻ cảm thụ âm nhạc và bộc lộ cảm xúc một cách thuận lợi. Từ đó, trẻ phát 

huy trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và thêm tự tin trong hoạt động âm 

nhạc, trong đời sống.  

Để giờ dạy trẻ mẫu giáo lớn tập nghe nhạc đạt hiệu quả, thiết nghĩ cần 

phải dành thời gian để làm rõ những đặc điểm âm nhạc trong các bài hát, bản 

nhạc sẽ cho trẻ nghe. Đó là một biện pháp quan trọng.  
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2.2. Tìm hiểu một số đặc điểm âm nhạc trong các bài hát cho trẻ tập nghe 

Tiến hành tìm hiểu một số đặc điểm âm nhạc như về thể loại, về đường 

nét giai điệu và âm hình tiết tấu… trong các bài hát cho trẻ tập nghe, là rất 

quan trọng để thiết kế giờ dạy phù hợp với trẻ mẫu giáo lớn. Một mặt đó là cơ 

sở thiết kế giờ dạy nghe nhạc phù hợp với trẻ MG lớn. Mặt khác GV mầm 

non cần nắm được các đặc điểm đó để thực hiệc các thiết kế bài dạy nghe 

nhạc.  

2.2.1. Thể loại âm nhạc 

Theo tác giả Nguyễn Thị Nhung đã đề cập trong cuốn Hình thức, thể 

loại âm nhạc (2005): “thể loại âm nhạc là những dạng, những kiểu tác phẩm 

có liên quan chặt chẽ trong một phạm vi nhất định với các yếu tố diễn tả cơ 

bản của âm nhạc” [30; 15].  

Theo quan điểm nêu trên, các bài hát cùng thể loại sẽ có sự tương đồng 

nhất định về mặt âm nhạc, cùng đem đến cho người nghe những sắc thái cảm 

xúc, ấn tượng thông qua những nét riêng biệt, đặc trưng. Chúng tôi đã phân 

tích, tìm hiểu 218 bài hát quy định ở chương trình, trong đó có 130 bài cho trẻ 

ca hát và 88 bài cô hát cho trẻ nghe, thấy rằng phần lớn chúng thuộc ba thể loại 

chính: trữ tình, hành khúc và vui hoạt. 

2.2.1.1. Bài hát trữ tình 

Theo tác giả Ngô Thị Nam đã trình bày trong giáo trình Hát 1 (2003) 

thì “bài hát trữ tình điển hình ở giai điệu mượt mà, du dương, êm ái, dịu dàng, 

sâu lắng, mênh mông, dàn trải, bao la” [27; 37]. Những bài hát thuộc thể loại 

này có cách tiến hành giai điệu khá phong phú, tạo nên những cung bậc cảm 

xúc đa dạng.  

Trong danh mục các bài hát cho trẻ mầm non, các bài hát thuộc thể loại 

trữ tình chiếm một phần không nhỏ (95/218 bài). Tuy nhiên các bài hát này lại 

có tâm trạng và sắc thái cảm xúc phong phú khác nhau. Có bài hát mang nét 

trữ tình ca ngợi dễ đi vào lòng người như bài hát Lý cây bông – Dân ca Nam 
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Bộ…. Có bài sâu lắng, ưu tư, hoài niệm như Tiếng đàn bầu – Nguyễn Đình 

Phúc, Lư Giang, một số bài tự sự như Lý chiều chiều – Dân ca Nam Bộ hoặc 

có nét âm nhạc độc đáo như Mưa rơi – Dân ca Xá, Nhớ giọng nói Bác Hồ - 

Thanh Phúc, Tạ Hữu Yên. Mặt khác, tiết tấu trong các bài hát trữ tình thường 

mang tính dàn trải như bài hát Việt Nam quê hương tôi – Đỗ Nhuận.  

2.2.1.2. Bài hát hành khúc 

Tác giả Nguyễn Thị Nhung đã viết trong cuốn Hình thức, thể loại âm 

nhạc (2005): “Hành khúc thường viết ở nhịp độ vừa phải phù hợp với bước 

đi. Lối tiến hành giai điệu thường xuất hiện những quãng 4, quãng 5 hoặc 

trùng quãng với trường độ các âm giống nhau hoặc có chấm dôi; có âm hình 

khúc chiết, mạnh mẽ, rắn rỏi” [30; 15].  

Qua quá trình học tập và tìm hiểu chúng tôi nhận thấy rằng bài hát ở 

thể loại hành khúc thường được viết ở điệu thức trưởng, nhịp độ vừa phải; 

âm hình tiết tấu rõ ràng, mạch lạc; thường xuất hiện các dấu chấm dôi, móc 

giật. Bài hát hành khúc chủ yếu được viết ở nhịp 2/4 và 4/4. Khi các bài 

hành khúc vang lên có thể dễ dàng hình dung nhịp đi đều, mạnh mẽ, hào 

hùng của đoàn quân. 

Trong chương trình giáo dục âm nhạc ở trường mầm non, bài hát hành 

khúc có ít (07/218 bài). Đó là những bài hát có giai điệu giản dị, mộc mạc 

nhưng lại dễ dàng giúp trẻ bộc lộ tình cảm và ước muốn Làm chú bộ đội – 

Hoàng Long. Đó cũng là hình ảnh đoàn quân nhạc “nhí” đang tự hào theo 

nhịp bước đi của Đội kèn tí hon – Phan Huỳnh Điểu; hoặc không khí vui 

tươi, phấn khởi của đàn trẻ mỗi sáng cắp sách đến trường hát vang Bài ca 

đi học – Phan Trần Bảng. Những bài hành khúc mang màu sắc riêng biệt, nổi 

bật bên cạnh các bài hát vui hoạt trong chương trình.  

2.2.1.3. Bài hát vui hoạt 

Tác giả Ngô Thị Nam trong cuốn Hát 1 (2003) đã cho rằng: “… bài hát vui, 

hoạt, giai điệu thường có tính chất vui vẻ, rộn ràng, hài hước, dí dỏm, châm biếm, 

có khi mô phỏng tiếng cười, tiếng chim hót” [27; 45].  
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 Bài hát vui hoạt khá đa dạng về sắc thái nhưng đều mang lại cảm giác 

vui tươi, thoải mái, phấn khởi cho người nghe. Trong chương trình giáo dục 

âm nhạc ở trường mầm non, các bài hát vui hoạt có nhiều (107/218 bài). Đó là 

nét vui tươi, hồn nhiên trong Cùng múa hát mừng xuân – Hoàng Hà, Reo 

vang bình minh – Lưu Hữu Phước; hình ảnh nhí nhảnh, đáng yêu của Con 

chim vành khuyên – Hoàng Vân; vui vẻ, linh hoạt như Anh phi công ơi – 

Xuân Giao, Thơ: Xuân Quỳnh hoặc sôi động, rộn ràng như trong Mùa xuân ơi 

– Nguyễn Ngọc Thiện. Cũng có những bài mang tính châm biếm, ngộ nghĩnh 

như Thật đáng chê – Theo điệu Bắc Kim Thang, Vì sao con mèo rửa mặt – 

Hoàng Long.  

Rõ ràng, các bài hát cho trẻ mầm non khá phong phú về thể loại, mỗi 

bài hát lại đem đến một cảm xúc và tâm trạng khác nhau. Nắm được đặc điểm 

cơ bản của thể loại trữ tình, GVMN sẽ dễ dàng lựa chọn bài hát, hướng dẫn 

cho trẻ MG lớn cảm thụ những hình tượng âm nhạc trữ tình, hành khúc, vui 

hoạt trong giờ dạy nghe nhạc. Để làm rõ chi tiết các bài hát trong chương 

trình, thiết nghĩ cần xem xét đến yếu tố giai điệu.    

2.2.2. Giai điệu 

Giai điệu được nhắc đến nhiều như một yếu tố trung tâm trong âm 

nhạc. Tác giả Nguyễn Thị Nhung trong Hình thức, thể loại âm nhạc (2005) 

cho rằng: “Giai điệu là sự trình bày một ý nhạc sắp xếp trong một bè, thường 

diễn đạt một nội dung cơ bản của tác phẩm” [30; 20]. Đồng nhất với quan 

điểm trên, chúng tôi hiểu rằng, giai điệu là rất quan trọng, được tạo nên bởi 

các yếu tố như thang âm điệu thức, tầm cữ và tuyến giai điệu. Các yếu tố này 

khi kết hợp theo những cách khác nhau sẽ tạo thành những màu sắc giai điệu 

và hình tượng âm nhạc riêng biệt. 

2.2.2.1. Thang âm, điệu thức 

Nghiên cứu các bài hát cho trẻ mầm non trong chương trình, cho thấy 

các nhạc sĩ đã sử dụng thang 4 âm, 5 âm, 6 âm và điệu thức trưởng, thứ 7 âm.  
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Thang 4 âm ít thấy, chỉ có ở trong một số bài hát như Múa đàn – Dân 

ca Thái, Lời: Việt Anh, Inh lả ơi – Dân ca Thái. Chẳng hạn bài Noọng nòn – 

Dân ca Tày [PL10; 148] có 4 âm:  

 

Thang 5 âm được sử dụng trong nhiều bài dạy trẻ nghe như bài Bông 

hoa mừng cô – Trần Thị Duyên, Lá xanh – Thái Cơ, Vì sao con mèo rửa mặt 

– Hoàng Long, Cò lả – Dân ca Đồng bằng Bắc Bộ [PL10; 124]. Bài Cò lả – 

Dân ca Đồng bằng Bắc Bộ dùng thang 5 âm: 

          

Một số bài ở điệu thức trưởng, nhưng chỉ dùng 6 âm như Đêm trung thu – 

Phùng Như Thạch, Rước đèn dưới ánh trăng – Phạm Tuyên. Bài Reo vang 

bình minh – Lưu Hữu Phước [PL10; 130] có 6 âm:   

 

Bài Lượn tròn lượn khéo – Văn Chung [PL10; 133] ở điệu thứ nhưng 

chỉ dùng 6 âm:  

 

Điệu thức trưởng 7 âm có trong các bài Em đi chơi thuyền – Trần Kiết 

Tường, Em là bông hồng nhỏ – Trịnh Công Sơn…. Bài Anh phi công ơi – 

Xuân Giao, Xuân Quỳnh [PL10; 137] được viết ở giọng Đô trưởng:  
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Điệu thức thứ tự nhiên được sử dụng trong bài Khi tóc thầy bạc trắng – 

Trần Đức [PL10; 134]:  

 

Bài hát Người mẹ – Nguyễn Ngọc Thiện được viết ở điệu thức thứ hòa 

thanh [PL10; 153]: 

 

Trong các thang âm, điệu thức phong phú như vậy các nhạc sĩ đã sáng 

tạo ra những hình tượng âm nhạc đặc sắc, với những đường nét giai điệu khác 

nhau.  

2.2.2.2. Đường nét giai điệu  

Tiến hành giai điệu trong các bài hát mầm non thường được kết hợp 

giữa các bước đi lên, đi xuống và đi ngang, có thể đi liền bậc, hoặc dùng các 

bước nhảy. Tùy thuộc vào sự sắp xếp và kết hợp linh hoạt các bước đi như 

vậy sẽ tạo nên những giai điệu khác nhau. GVMN có thể chọn một số bài hát 

có giai điệu đi lên, đi xuống như những sóng nhạc dịu dàng, duyên dáng, 

mềm mại để trẻ cảm nhận tính chất âm nhạc trữ tình.  

Ví dụ 1. Bài hát Khúc hát ru người mẹ trẻ (trích) - Phạm Tuyên, Thơ: 

Lâm Thị Mỹ Dạ. [PL10; 127]. 
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Giai điệu bài hát tha thiết, bay bổng, tạo nên không gian mênh mông, 

hùng vĩ, tự hào trong bài Việt Nam quê hương tôi – Đỗ Nhuận [PL10; 138], 

cũng rất cần sử dụng cho trẻ cảm thụ hình tượng âm nhạc trữ tình.  

Ví dụ 2. Bài hát Việt Nam quê hương tôi (trích) – Đỗ Nhuận.   

 

Cho trẻ tập nghe giai điệu khấp khểnh, hài hước, vui vẻ cũng là cách 

phát triển cảm xúc âm nhạc cho trẻ.  

Ví dụ 3: Bài hát Thật đáng chê (trích) – Điệu Bắc Kim Thang, lời Việt Anh 

[PL10; 132]. 

 

GVMN cũng có thể cho trẻ tiếp xúc với những nét giai điệu dí dỏm nhờ 

sử dụng dấu luyến:  

Ví dụ 4. Bài hát Trống cơm (trích) – Dân ca Đồng bằng Bắc Bộ. [PL10; 128].  

 

Trong giờ trẻ ngủ trưa, GV có thể cho trẻ nghe những nét giai điệu đặc 

trưng của dân ca Nam Bộ.  
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Ví dụ 5: Bài hát Ru con (trích) – Dân ca Nam Bộ. [PL10; 126]. 

 

Hoặc có thể để trẻ đi vào giấc ngủ với những nét láy nhỏ trong giai 

điệu, điển hình của dân ca Tây Nguyên.  

Ví dụ 6: Bài hát Lời ru trên nương (trích) – Trần Hoàn, Thơ: Nguyễn Khoa 

Điềm. [PL10; 140]. 

 

Như vậy, sự đa dạng của đường nét giai điệu là một trong các phương 

tiện hiệu quả góp phần phát triển cảm xúc cho trẻ. Khi được thưởng thức các 

giai điệu đặc sắc, trẻ không chỉ tích lũy được những ấn tượng sâu sắc mà đồng 

thời còn phát triển cả tai nghe âm nhạc. Bên cạnh việc nghiên cứu giai điệu, 

chúng tôi cho rằng cần phải tìm hiểu một yếu tố quan trọng khác là tiết tấu 

trong các bài hát dùng để dạy trẻ mẫu giáo lớn tập nghe nhạc.  

2.2.3. Tiết tấu 

Theo Nguyễn Thị Nhung đã nêu trong cuốn Hình thức và thể loại âm 

nhạc thì “Tiết tấu là một trong những phương pháp diễn tả của âm nhạc. Theo 

nghĩa hẹp, tiết tấu chỉ sự liên tục có tổ chức độ dài ngắn của âm thanh. Theo 

nghĩa rộng, tiết tấu là mối tương quan về thời gian giữa các phần, các chương 

nhạc trong một tác phẩm” [30; 25]. Để tìm hiểu về tiết tấu trong các bài dạy 

trẻ nghe nhạc, chúng tôi cho rằng cần phải xét đến loại nhịp, nhịp độ và âm 

hình tiết tấu.  

2.2.3.1. Loại nhịp 

Nghiên cứu 218 bài hát trong tuyển tập bài hát phục vụ chương trình 

giáo dục âm nhạc mầm non hiện hành ở cuốn sách Trẻ mầm non ca hát. 
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Chúng tôi nhận thấy các loại nhịp được sử dụng là: 2/4, 2/8, 3/4, 3/8, 4/4, 6/8 

và 2/2.   

Loại nhịp được sử dụng nhiều hơn cả là nhịp 2/4 (166/218 bài) như ở 

Cho tôi đi làm mưa với – Hoàng Hà, Reo vang bình minh – Lưu Hữu 

Phước…. Nhịp 2/8 rất hiếm gặp, chỉ có trong bài hát Cô giáo – Đỗ Mạnh 

Thường, Đoàn tàu nhỏ xíu – Mộng Lân. Nhịp 2/2 cũng chỉ thấy trong bài hát 

Bố là tất cả - Thập Nhất. Nhịp 4/4 được sử dụng trong bài hát: Ngọn nến lung 

linh – Ngọc Lễ, Mùa xuân ơi – Nguyễn Ngọc Thiện. 

 Nhịp 3/4 được dùng trong các bài hát: Mầm non mừng hội – Mộng 

Lân, Việt Nam quê hương tôi – Đỗ Nhuận. Nhịp 3/8 có trong một số bài hát 

như Bông hoa mừng cô – Trần Thị Duyên, Khúc hát ru người mẹ trẻ – Phạm 

Tuyên, Lâm Thị Mỹ Dạ. Nhịp 6/8 với nét uyển chuyển đặc trưng thể hiện tình 

cảm ngọt ngào, da diết có trong bài: Mẹ yêu con – Nguyễn Văn Tý, Bài ca hy 

vọng – Văn Ký.  

Phân biệt rõ các loại nhịp nói trên ở các bài hát mầm non, GV sẽ sử 

dụng trong hoạt động nghe nhạc kết hợp khi cho trẻ ôn các bài hát đã học. 

Bên cạnh việc xem xét loại nhịp thì tìm hiểu nhịp độ cũng là cần thiết để làm 

rõ về tiết tấu. 

2.2.3.2. Nhịp độ 

Nhịp độ là mức độ nhanh chậm của tiết tấu trong bản nhạc, nó ảnh 

hưởng rõ rệt đến tính chất giai điệu và sắc thái trong tác phẩm. Nhịp độ nhanh 

tạo nét âm nhạc sôi nổi, linh hoạt; nhịp độ chậm tạo sự bình ổn, thư thái. 

Chính vì vậy, nhịp độ là yếu tố liên quan chặt chẽ đến hình tượng và thể loại 

âm nhạc.  

Phần lớn các bài hát cho trẻ mầm non trong chương trình có nhịp độ 

thong thả, vừa phải như Cháu yêu cô chú công nhân – Hoàng Văn Yến, Em đi 

mẫu giáo – Dương Minh Viên, Bông hoa mừng cô – Trần Thị Duyên. Các bài 

hát có nhịp độ chậm như Trường chúng cháu đây là trường mầm non – Phạm 
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Tuyên, Lời ru trên nương – Trần Hoàn, Lời: Phỏng thơ Nguyễn Khoa Điềm, 

Lên ngàn – Hoàng Việt. Bài hát có nhịp độ hơi nhanh như Trời nắng trời mưa 

– Đặng Nhất Mai, Lá xanh – Thái Cơ, Gọi bướm – Đào Ngọc Dung, Chiếc 

đèn ông sao – Phạm Tuyên. Bài hát có nhịp độ nhanh như Múa với bạn Tây 

Nguyên – Phạm Tuyên, Mùa hoa phượng nở - Hoàng Vân, Chim sáo – Dân ca 

Khmer Nam Bộ.  

Sự kết hợp một loại nhịp với nhịp độ nhất định và những trường độ 

khác nhau sẽ tạo nên những âm hình tiết tấu đa dạng.  

2.2.3.3. Âm hình tiết tấu  

Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy các bài hát dành cho trẻ mầm non 

rất phong phú về âm hình tiết tấu. Trong hoạt động nghe nhạc kết hợp, GV có 

thể cho trẻ nghe lại bài hát đã học để nhớ lại tiết tấu có trường độ nốt đen và 

nốt móc đơn. 

Ví dụ 7. Bài hát Cô giáo (trích) – Đỗ Mạnh Thường. [PL10; 125].  

 

Cũng có thể cho trẻ vừa nghe vừa kết hợp gõ theo âm hình tiết tấu nối 

tiếp giữa các nốt móc đơn và nốt trắng lặp đi lặp lại nhiều lần.  

Ví dụ 8. Bài hát Ngọn nến lung linh (trích) – Ngọc Lễ. [PL10; 145] 

 

Loại âm hình tiết tấu sử dụng nhiều dấu lặng làm cho bài hát trở nên 

linh hoạt, thú vị hơn có thể dùng cho trẻ tập nghe kết hợp chơi trò chơi.  

Ví dụ 9. Bài hát Trời nắng trời mưa (trích) – Đặng Nhất Mai. [PL10; 129]. 

 

Có thể cho trẻ tập nghe âm hình tiết tấu móc giật sôi nổi, rộn ràng, vừa 

nghe vừa bộc lộ cảm xúc bằng động tác nhún nhảy, vận động nhẹ nhàng. 



 

 
 

57 

Ví dụ 10. Bài hát Lời ru trên nương (trích) – Trần Hoàn, Thơ: Nguyễn Khoa 

Điềm [PL10; 140]. 

 

Trẻ có thể làm quen với tiết tấu có đơn liên kép ( ) và tự do sáng 

tạo động tác múa theo ý thích để thể hiện cảm xúc vui vẻ, rộn ràng.  

Ví dụ 11. Bài hát Đi cấy (trích) – Dân ca Thanh Hóa [PL10; 144]. 

 

 Loại tiết tấu sử dụng bốn móc kép (  ) có trong một số bài hát 

làm cho giai điệu thêm mềm mại có thể cho trẻ tập nghe và kết hợp một vài 

động tác múa trữ tình. 

Ví dụ 12. Bài hát Hoa thơm bướm lượn (trích) – Dân ca Quan họ Bắc Ninh 

[PL10; 143]. 

 

Trong số các bài hát cho trẻ mầm non đôi khi xuất hiện âm hình tiết tấu 

đảo phách và nghịch phách. Những âm hình tiết tấu này tuy chỉ xuất hiện một, 

hai lần trong bài hát nhưng có thể dùng để dạy trẻ cảm thụ sự mới mẻ, thú vị 

khá đặc biệt trong bài hát.  

Tiết tấu có đảo phách có trong một vài bài hát cho trẻ nghe như Lý chiều 

chiều – Dân ca Nam Bộ, Em như chim câu trắng – Trần Ngọc… 

Ví dụ 13. Bài hát Em như chim câu trắng (trích) – Trần Ngọc [PL10; 132]. 
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Tiết tấu có nghịch phách cũng xuất hiện trong một số bài hát mang lại 

nét đặc trưng của dân ca như Lý hoài nam – Dân ca Quảng Trị - Thừa Thiên, 

Ru con – Dân ca Nam Bộ.  

Ví dụ 14. Bài hát Ru con (trích) – Dân ca Nam bộ [PL10; 126].   

 

Nhìn chung, tiết tấu trong các bài hát của trẻ mầm non khá phong phú, 

đa dạng. Do đó có thể sử dụng và phát huy yếu tố này trong quá trình dạy trẻ 

tập nghe nhạc. Tùy vào điều kiện thời gian, loại giờ nghe nhạc, GV có thể sử 

dụng sao cho phù hợp để giúp trẻ làm quen, cảm thụ những tiết tấu âm nhạc 

khác nhau và khuyến khích trẻ mạnh dạn thể hiện cảm xúc bằng các động tác 

múa và vận động tự do.  

2.2.4. Hình thức âm nhạc 

Nhìn chung các bài hát được lựa chọn để dạy trẻ nghe nhạc phải có cấu 

trúc gọn gàng, bố cục chặt chẽ và có sự phân chia khá rõ ràng giữa tiết nhạc, 

câu nhạc cho đến đoạn nhạc. Nghiên cứu Tuyển tập Trẻ mầm non ca hát, tài 

liệu phục vụ cho dạy học âm nhạc ở trường mầm non, chúng tôi thấy phần lớn 

các bài hát được viết ở hình thức một đoạn đơn, hai đoạn đơn và ba đoạn đơn. 

Một đoạn đơn là hình thức âm nhạc nhỏ nhất, có thể có hai câu, ba câu 

hoặc bốn câu nhạc với cấu trúc gọn gàng nhưng vẫn thể hiện tư duy âm nhạc 

hoàn chỉnh và tính thống nhất về các yếu tố diễn tả âm nhạc. Bài hát viết ở 

hình thức một đoạn đơn trong tài liệu này có nhiều (175/218 bài) chiếm 80%. 

Bài hát có cấu trúc đoạn đơn với hai câu như Bông hoa mừng cô – Trần Thị 

Duyên, Cho tôi đi làm mưa với – Hoàng Hà… Bài hát Lý cây bông – Dân ca 

Nam bộ có hai câu (7n + 8n) [PL10; 124]. Các bài có cấu trúc đoạn đơn ba 

câu như: Mùa hoa phượng nở - Hoàng Vân, Cò lả - Dân ca Đồng bằng Bắc 
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bộ… Bài hát Cho con – Phạm Trọng Cầu có ba câu (9n + 13n + 9n) [PL10; 

142]. Bài hát Hạt gạo làng ta – Trần Viết Bính, thơ: Trần Đăng Khoa được 

viết ở hình thức một đoạn đơn phức tạp có năm câu trong đó: câu một - 8n, 

câu hai - 10n, câu ba -10n, câu bốn - 9n, câu năm - 8n [PL10; 149]. 

Hai đoạn đơn là hình thức âm nhạc bao gồm hai phần mà mỗi phần là 

một đoạn đơn. Thể hai đoạn đơn có hai dạng chính là hai đoạn đơn có tái hiện 

và hai đoạn đơn không tái hiện. Các bài hát ở hình thức hai đoạn đơn có 

khoảng 17% (36/218 bài) và chủ yếu là các bài hát cô hát cho trẻ nghe. Bài 

hát ở thể hai đoạn đơn có tái hiện như Làng tôi – Văn Cao. Bài hát Em là 

bông hồng nhỏ - Trịnh Công Sơn có đoạn a gồm hai câu (8n + 8n); đoạn b 

gồm hai câu (6n + 9n) trong đó câu thứ hai của đoạn b tái hiện lại câu thứ hai 

của đoạn a [PL10; 135]. Các bài hát ở thể hai đoạn đơn không tái hiện như: 

Reo vang mình minh – Lưu Hữu Phước, Chỉ có một trên đời – Trương Quang 

Lục, Ý thơ Liên Xô. Đoạn a trong bài hát Chiếc đèn ông sao – Phạm Tuyên 

có hai câu (5n + 5n); đoạn b có hai câu (4n + 4n)…. Bài hát Bác Hồ Người cho 

em tất cả – Hoàng Long, Phỏng thơ: Phong Thu có đoạn a gồm ba câu (8n + 8n 

+ 8n); đoạn b gồm ba câu (8n + 7n + 8n) [PL10; 131]. 

Ba đoạn đơn là hình thức âm nhạc bao gồm ba phần mà mỗi phần là 

một đoạn đơn. Hình thức ba đoạn đơn có hai dạng chính là ba đoạn đơn tái 

hiện (aba, aba’) và ba đoạn đơn không tái hiện (abc) [29; 98]. Trong chương 

trình mầm non, bài hát viết ở hình thức ba đoạn đơn có ít (7/218 bài). Đó đều 

là các bài cô hát cho trẻ nghe. Bài hát Mùa xuân ơi – Nguyễn Ngọc Thiện ở 

thể ba đoạn đơn tái hiện có đoạn a gồm hai câu được nhắc lại hai lần (4n+ 

4n); đoạn b gồm hai câu (4n + 4n); đoạn cuối - a tái hiện nguyên dạng đoạn 

đầu [PL10; 151]. Các bài hát ở thể ba đoạn đơn không tái hiện như: Nhạc 

rừng – Hoàng Việt, Bóng cây Kơnia – Phan Huỳnh Điểu, Lời: Ngọc Anh dịch 

thơ dân tộc HơRê. Bài hát Quê em – Nguyễn Đức Toàn có đoạn a gồm hai 
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câu được nhắc lại hai lần (6n + 7n); đoạn b gồm hai câu (6n + 6n); đoạn c 

gồm hai câu (6n + 8n). [PL10; 152]. 

Như vậy, việc tìm hiểu về thể loại, giai điệu, tiết tấu và hình thức âm 

nhạc của các bài hát cho trẻ mẫu giáo lớn là căn cứ quan trọng trong thiết kế 

bài dạy trẻ tập nghe nhạc.  

2.3. Thiết kế bài dạy trẻ mẫu giáo lớn tập nghe nhạc 

Để thiết kế bài dạy trẻ mẫu giáo lớn tập nghe nhạc, chúng tôi đã dựa 

trên đặc điểm khả năng nghe nhạc của trẻ, bám sát những nguyên tắc dạy trẻ 

nghe nhạc, đặc điểm âm nhạc của những bài dạy trẻ nghe và thực hiện theo 

từng bước dạy trẻ nghe nhạc.  

2.3.1. Giới thiệu các bước dạy trẻ tập nghe nhạc 

Theo chúng tôi, kế hoạch bài dạy trẻ mẫu giáo lớn nghe nhạc cần phải 

tiến hành theo các bước: giới thiệu tác phẩm; cho trẻ nghe nhạc; cho trẻ tìm 

hiểu nội dung nghe nhạc; củng cố.  

Bước 1: Giới thiệu tác phẩm 

 Đây là bước đầu tiên trong quá trình dạy trẻ tập nghe nhạc. Ở bước này 

giáo viên sẽ giới thiệu cho trẻ biết tên bài hát, tên tác giả hoặc hoàn cảnh sáng 

tác bài hát mà trẻ sắp được nghe. Qua lời giới thiệu này, GV còn gợi mở cho 

trẻ những hình ảnh, tính chất, nội dung âm nhạc, thu hút sự tập trung chú ý 

lắng nghe của trẻ. Tùy thuộc vào tính chất âm nhạc và nội dung bài hát mà 

giáo viên lựa chọn một trong các cách làm sau: 

Sử dụng lời dẫn mộc mạc kết hợp với một số câu hỏi đơn giản, giáo 

viên có thể khơi gợi hứng thú và giới thiệu vào bài hát đồng thời kích thích 

niềm vui khám phá cho trẻ. Giáo viên cũng có thể dùng ngôn ngữ sinh 

động, giàu tính văn học để miêu tả về sự vật, hiện tượng được nhắc đến 

trong bài hát giúp trẻ tưởng tượng nên những hình ảnh đẹp, hình thành ấn 

tượng ban đầu về bài sắp học. 
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Trong một số trường hợp, giáo viên có thể lựa chọn câu đố có nội 

dung liên quan đến bài dạy cho trẻ đoán hoặc đọc một đoạn thơ, cho trẻ 

chơi trò chơi hoặc đóng vai làm nhân vật trong bài hát rồi liên hệ giới thiệu 

bài dạy trẻ nghe. 

Bên cạnh đó giáo viên cũng có thể sử dụng phương tiện như tranh ảnh, 

băng hình, đồ chơi, mô hình… cho trẻ xem rồi trò chuyện dẫn dắt vào bài. Để 

có thể lôi cuốn trẻ, GV cần sử dụng ngôn ngữ truyền cảm, lưu loát kết hợp sử 

dụng ngôn ngữ cơ thể và đồ dùng trực quan phù hợp. Như vậy qua phần giới 

thiệu vào bài mà trẻ đã phần nào hình dung được bài hát mà trẻ sắp nghe, gợi 

được nhu cầu muốn nghe ở trẻ.  

Bước 2: Cho trẻ nghe nhạc 

Ở bước này, giáo viên sẽ sử dụng giọng hát của mình để thể hiện bài 

hát cho trẻ nghe. Phần biểu diễn này sẽ tác động trực tiếp đến tai nghe âm 

nhạc của trẻ, giúp trẻ tích lũy ấn tượng về âm nhạc, về tác phẩm và rèn luyện 

khả năng cảm thụ âm nhạc ở trẻ. Qua sự tiếp xúc trực tiếp với bài hát mà trẻ 

có hứng thú nghe nhạc, trẻ tập trung lắng nghe và nảy sinh những cảm xúc tốt 

đẹp đối với bài hát. Chúng tôi cho rằng, giáo viên cần thực hiện tốt các yêu 

cầu sau để giúp trẻ nghe nhạc đạt hiệu quả: 

Hát chính xác: giáo viên thuộc lời bài hát, hát chính xác giai điệu và kết 

hợp nhuần nhuyễn cùng nhạc đệm.  

Hát rõ lời: giáo viên phát âm chuẩn, tròn vành rõ chữ để trẻ nghe rõ lời 

ca và nắm được nội dung bài hát. 

Hát truyền cảm: thông qua giọng hát và những cử chỉ, ánh mắt, nét mặt 

của mình giáo viên thể hiện tình cảm, cảm xúc thống nhất với tính chất âm 

nhạc của bài hát. 

Sử dụng phương tiện: trong một số trường hợp cần thiết giáo viên kết 

hợp sử dụng các phương tiện dạy học như nhạc cụ, máy tính, máy chiếu, đạo 

cụ và trang phục biểu diễn. 
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Hình thức thể hiện: trong giờ tập nghe nhạc cần vận dụng linh hoạt 

hình thức thể hiện bài hát để trẻ nghe, đảm bảo sau mỗi lần thưởng thức trẻ lại 

có những cảm nhận sâu sắc hơn về bài hát, cũng như khám phá thêm về vẻ 

đẹp trong âm nhạc. Ngoài hình thức thể hiện của cá nhân, giáo viên có thể 

mời các giáo viên khác hoặc mời trẻ thể hiện bài hát cùng với mình.  

Qua phần tập nghe nhạc mà trẻ đã nắm bắt được rõ hơn về tính chất, 

nhịp điệu và lời ca của bài hát, trẻ cảm nhận được tình cảm, sắc thái của bài 

hát, giúp trẻ có hứng thú hơn khi nghe nhạc.   

Bước 3: Cho trẻ cảm thụ âm nhạc và bộc lộ cảm xúc 

Đây là bước giáo viên cho trẻ nghe chi tiết nhỏ trong bài hát như nghe  

một đoạn đầu tiên của bài hát, nghe đoạn điệp khúc của bài hay nghe riêng 

phần giai điệu, nghe riêng phần tiết tấu của bài hát. Trong khi nghe, trẻ được 

tìm hiểu, trò chuyện với cô giáo về các khái niệm sơ giản về các phương tiện 

diễn tả âm nhạc. Vậy để khơi gợi hứng thú và duy trì sự tập trung của trẻ thì 

giáo viên cần tổ chức theo kiểu “học mà chơi”, “chơi mà học” theo một số gợi 

ý sau: 

Cho trẻ nghe giai điệu từng đoạn nhỏ trong bài hát rồi trò chuyện, hỏi 

trẻ về cảm xúc của trẻ. GV cũng có thể cho trẻ đóng vai làm các nhân vật 

trong bài hát kết hợp sử dụng âm nhạc dưới dạng hoạt cảnh.  

Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi nhận biết hướng đi của giai điệu, phân 

biệt nhịp độ nhanh chậm của âm thanh, vỗ tiết tấu theo bài hát.  

Qua phần tìm hiểu bài hát mà trẻ hiểu được tính chất, giai điệu, nội 

dung của bài hát và hình thành ở trẻ mối liên hệ giữa bài hát với cuộc sống, 

trẻ còn thể hiện được cảm xúc của mình đối với bài hát được nghe bằng ánh 

mắt, nét mặt, cử chỉ, động tác chuyển động của cơ thể phù hợp với âm nhạc. 

Bước 4: Củng cố 

Bước cuối cùng trong hoạt động dạy trẻ nghe nhạc nhằm khắc sâu ấn 

tượng âm nhạc của trẻ thông qua việc trẻ cảm nhận, ghi nhớ bài hát và có thể 
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tái hiện theo yêu cầu của cô. Nếu được rèn luyện, củng cố liên tục với mức độ 

khó nâng cao dần sẽ ngày càng giúp trẻ phát triển tai nghe âm nhạc cũng như 

khả năng cảm thụ. GV có thể sử dụng các hình thức củng cố như:    

GV có thể chỉ hát cao độ của bài hát mà không có phần tiết tấu rồi cho 

trẻ đoán tên bài hát. Hoặc GV vỗ tay một đoạn tiết tấu của bài hát để trẻ đoán 

xem tiết tấu đó nằm trong bài hát nào.  

Giáo viên và trẻ cùng thể hiện một đoạn của bài hát: khi cô hát thì trẻ 

vỗ tay theo tiết tấu, khi cô đàn giai điệu thì trẻ vận động minh họa hoặc thể 

hiện cảm xúc theo ý thích của bản thân.  

Việc củng cố nội dung âm nhạc trẻ đã được nghe không chỉ phát triển 

tai nghe, trí nhớ âm nhạc mà còn đi sâu vào cảm xúc của cá nhân trẻ, giúp trẻ 

thể hiện cảm xúc và khả năng âm nhạc của mình.  

Như vậy, chúng tôi đã đưa ra bốn bước trong hoạt động dạy trẻ MG lớn 

tập nghe nhạc, tuy nhiên không phải khi nào cũng tiến hành đầy đủ theo đúng 

trình tự nêu trên. Việc sử dụng các bước và các biện pháp tiến hành dạy trẻ 

MG lớn tập nghe nhạc cần sự linh hoạt, sáng tạo tùy thuộc vào nội dung âm 

nhạc, thời gian hoạt động cũng như sự hứng thú của trẻ. Mặt khác, để tiến 

hành được thuận lợi và đạt hiệu quả như mong đợi thì không thể không nhắc 

đến công tác chuẩn bị.  

Về phía giáo viên:  

Để có thể biểu diễn, thể hiện bài hát một cách truyền cảm và sinh động 

cũng như tổ chức các hoạt động cho trẻ nghe nhạc thì việc tìm hiểu về bài hát 

đó là rất quan trọng. Do đó bước đầu tiên là giáo viên cần nghiên cứu kỹ về 

các yếu tố âm nhạc của tác phẩm và một số thông tin về tác giả. Trong đó việc 

xác định chính xác tính chất, giai điệu, nhịp điệu, sắc thái và nội dung lời ca 

là việc nội dung tiên quyết. Bên cạnh đó, giáo viên cần có những hiểu biết về 

phong cách sáng tác của tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Ngoài ra khi 

dạy trẻ nghe những bài dân ca thì giáo viên cần tìm hiểu thêm về văn hóa từng 
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vùng miền; vị trí địa lý; cuộc sống lao động của người dân nơi sinh ra những 

làn điệu dân ca đó. Những thông tin này không những giúp giáo viên hiểu rõ 

về bài dạy của mình để lựa chọn hình thức biểu diễn mà còn là tiền đề để giáo 

viên thiết kế nội dung dạy trẻ nghe nhạc với hệ thống câu hỏi, trò chuyện với 

trẻ và bố trí đồ dùng, phương tiện dạy học sao cho hợp lý.  

Về phía trẻ: 

Để trẻ duy trì sự hứng thú và cảm nhận sâu sắc về bài hát, giáo viên có 

thể cho trẻ làm quen với bài hát mới thông qua một số hình thức như cho trẻ 

xem tranh, ảnh, video clip có nội dung liên quan; giới thiệu những nét đặc 

trưng về âm nhạc, một số nét văn hóa nơi sinh ra bài hát; đọc thơ hay kể cho trẻ 

nghe câu chuyện gợi sự liên tưởng đến hình ảnh, nội dung trong bài hát. 

Căn cứ vào các nguyên tắc dạy trẻ nghe nhạc, tìm hiểu đặc điểm âm 

nhạc trong các bài hát cho trẻ MN cũng như bước tiến hành dạy trẻ nghe nhạc, 

chúng tôi đã thiết kế một số bài dạy trẻ nghe nhạc. Mỗi thiết kế bài dạy được 

trình bày rõ về mục đích, yêu cầu, cách chuẩn bị, cách bước dạy trẻ nghe nhạc 

trong giờ học âm nhạc. 

2.3.2. Một số thiết kế bài dạy trẻ mẫu giáo lớn tập nghe nhạc  

Như chúng tôi đã giới thiệu, hoạt động dạy trẻ nghe nhạc được tiến 

hành trong giờ học âm nhạc với hai vai trò: một là nội dung trọng tâm và hai 

là nội dung kết hợp. Do đó, chúng tôi đã đưa ra gợi ý và thiết kế sáu giờ học 

trong đó ba giờ học có nghe nhạc là nội dung trọng tâm và ba giờ học nghe 

nhạc là nội dung kết hợp.  

2.3.2.1. Thiết kế bài dạy trẻ mẫu giáo lớn tập nghe nhạc là nội dung trọng tâm 

Chúng tôi đã thiết kế ba bài dạy trẻ nghe nhạc là nội dung trọng tâm,  

trong đó các bài hát dạy trẻ nghe thuộc các thể loại âm nhạc trữ tình, thể loại 

hành khúc và thể loại vui hoạt.  

Thiết kế 1 - Tuần 3 

 - Nội dung trọng tâm: Nghe hát: Bài ca đi học (16-18 phút)  
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  - Nội dung kết hợp: Ca hát: Rước đèn dưới ánh trăng (5-6 phút)  

 Để chuẩn bị dạy trẻ nghe nhạc giáo viên cần biết rằng: Bài hát Bài ca 

đi học do nhạc sĩ Phan Trần Bảng sáng tác [PL10; 125] được viết ở nhịp 2/4 

giọng Đô trưởng theo hình thức một đoạn đơn. Đây là một bài hát ngắn gọn 

có hai câu, mỗi câu gồm hai tiết nhạc (4n+4n). Giai điệu được tiến hành bởi 

nhiều quãng 4, quãng 5 khi vang lên mang đến cho người nghe cảm xúc hào 

hứng, phấn khởi và đầy tự hào. Câu đầu có giai điệu vui tươi, hào hứng mô tả 

khung cảnh thiên nhiên trong buổi bình minh. Câu hai nhắc lại ý nhạc đầu của 

câu một và có sự thay đổi thể hiện niềm vui sướng của các em nhỏ khi được 

đến trường. Trong bài hát chỉ sử dụng một kiểu âm hình tiết tấu gồm các 

trường độ nốt đen, nốt móc đơn, điển hình của thể loại hành khúc.  

Mục đích: Giáo dục cho trẻ tập trung chú ý và hào hứng khi nghe bài 

hát; trẻ cảm thụ, nhận biết được tính chất hành khúc; biết bộc lộ cảm xúc khi 

nghe. 

Yêu cầu: Trẻ tập trung chú ý khi nghe nhạc, hiểu được yêu cầu của cô 

giáo; trẻ biết bộc lộ được cảm xúc khi nghe tính chất hành khúc của bài hát.  

Chuẩn bị của cô: áo trắng, mũ ca - lô, cặp sách, một số hình ảnh thiên 

nhiên buổi bình minh thật đẹp. Nghe và sử dụng thành thạo phần nhạc đệm đã 

ghi sẵn trong máy tính.  

Chuẩn bị của trẻ: mũ ca- lô, ba lô. 

Các bước dạy trẻ nghe nhạc 

Bước 1: Cho trẻ nghe nhạc (3-4 phút) 

Trẻ ngồi thành các hàng ngang so le nhau và lắng nghe cô giới thiệu bài hát. 
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GV sử dụng đạo cụ trang phục như học sinh đi học. Cô hát hoặc bật 

nhạc cho trẻ nghe bài hát Bài ca đi học và yêu cầu trẻ đoán tên bài hát hoặc 

mô tả các hình ảnh trong bài hát. Cô cần động viên khen ngợi trẻ đã chú ý 

lắng nghe, quan sát. Cô mời trẻ mô tả cảm xúc về bài hát đã được nghe. Cô 

trò chuyện, đặt câu hỏi cho trẻ về những hình ảnh sinh động xuất hiện 

trong bài hát và tình cảm của trẻ khi nghe.  

Bước 2: Giới thiệu bài hát (2-3 phút) 

Cô gợi ý cho trẻ đoán tên bài hát, nhận xét câu trả lời của trẻ, động 

viên trẻ đã nghĩ ra nhiều tên gọi của bài hát và giới thiệu tên bài hát: Bài ca 

đi học do nhạc sĩ Phan Trần Bảng sáng tác. Cô có thể cho trẻ xem một số 

hình ảnh về khung cảnh bình minh tươi đẹp và các bạn nhỏ cắp sách đến 

trường rồi yêu cầu trẻ mô tả cảm nhận của trẻ khi đến trường. Cô nhận xét, 

khen ngợi trẻ và mời trẻ cảm nhận giai điệu của bài hát Bài ca đi học – 

Phan Trần Bảng.  

Bước 3: Cho trẻ cảm thụ âm nhạc và bộc lộ cảm xúc (6-7 phút) 

Cô sử dụng một số ba- lô, mũ ca-lô và mời một số trẻ thể hiện cùng cô. 

Các trẻ khác vỗ tay cổ vũ. Cô bật nhạc do ca sĩ thể hiện và động viên trẻ thể 

hiện theo ý mình. Trẻ có thể bắt chước một số động tác giống cô hoặc trẻ tự 

nghĩ ra các động tác như: bước đều hoặc nhún theo nhịp của bài hát hoặc vận 

động minh họa theo lời ca của bài hát. Cô trò chuyện với trẻ, cảm ơn trẻ đã 

thể hiện cảm xúc của mình. Cô khuyến khích các trẻ khác cùng lên vận động 

theo bài hát thêm một vài lần. Cô khen ngợi, động viên trẻ.  

- Nội dung kết hợp: Ca hát: Rước đèn dưới ánh trăng (5-6 phút). 

Bước 4: Củng cố (3-4 phút) 

Cô có thể vỗ tay theo tiết tấu một đoạn trong bài hát Bài ca đi học và 

yêu cầu trẻ lắng nghe rồi đoán xem đó là tiết tấu trong bài hát nào. Cô mời 

một vài trẻ trả lời rồi cho trẻ nghe nhạc kết hợp vận động theo nhịp điệu 
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hành khúc. Cô cần nhận xét, động viên khen ngợi trẻ rồi trò chuyện với trẻ 

về cảm xúc của trẻ trong giờ học nghe nhạc.  

Tiến trình dạy học với các bước thực hiện và hình thức tổ chức như trên 

có thể áp dụng linh hoạt trong việc dạy trẻ nghe bài hát hành khúc khác như: Đội 

kèn tí hon – Phan Huỳnh Điểu, Rước đèn dưới ánh trăng – Phạm Tuyên… để 

giúp trẻ tiếp cận với những giai điệu âm nhạc khỏe khoắn, dứt khoát của bài 

hát và hướng dẫn trẻ thể hiện cảm xúc mạnh mẽ, tự hào thông qua các động 

tác hình thể. GV có thể chuẩn bị trang phục như áo, mũ của chú bộ đội và đồ 

dùng như thắt lưng, súng giả… và các đạo cụ phù hợp với hình tượng âm 

nhạc của từng bài hát.  

Thiết kế 2 - Tuần 5 

- Nội dung trọng tâm: Nghe hát: Trống cơm (16-18 phút)  

- Nội dung kết hợp: Ca hát Đêm trung thu – (5-6 phút). 

Để chuẩn bị dạy trẻ nghe nhạc giáo viên cần biết rằng: [PL10; 128] 

Bài hát Trống cơm là một trong các bài dân ca Đồng bằng Bắc Bộ rất quen 

thuộc được viết ở thang 5 âm. Đây là một bài hát có phần tiết tấu khá vui 

nhộn, dí dỏm được kết hợp bởi các trường độ nốt móc đơn, móc kép và móc 

giật. Phần giai điệu với một số quãng nhảy xa đã tạo nên một cảm giác khá 

bất ngờ, sinh động. Trống cơm được nhắc đến trong bài hát cũng là một loại 

nhạc cụ dân gian rất quen thuộc trong các ngày lễ, hội truyền thống của người 

dân Việt Nam. Ngoài việc sử dụng trống cơm để để gõ tiết tấu trong sinh 

hoạt, người ta còn dùng trống như một loại đạo cụ để múa.  

Mục đích: Giáo dục cho trẻ tập trung chú ý và hào hứng khi nghe 

nhạc; Trẻ biết và cảm thụ được tính chất vui hoạt, biết bộc lộ cảm xúc khi 

nghe hát. 

Yêu cầu: Trẻ tập trung chú ý khi nghe nhạc, hiểu được yêu cầu của cô 

giáo; trẻ biết bộc lộ được cảm xúc khi nghe tính chất vui hoạt của bài hát.  
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Chuẩn bị của cô: Băng đĩa có hình ảnh trống cơm; nghe nhiều lần và 

sử dụng thành thạo các đoạn nhạc đã ghi sẵn trong máy tính.  

Chuẩn bị của trẻ: có thể dùng thanh phách, có tâm thế vui tươi, thoải 

mái trong quá trình nghe nhạc.  

Các bước dạy trẻ nghe nhạc 

Bước 1: Giới thiệu bài hát (2-3 phút) 

 Trẻ ngồi xung quanh theo hình chữ u và lắng nghe cô giới thiệu bài hát. 

 

 

 

 

 

 

Cô có thể cho trẻ xem hình ảnh trống cơm và giới thiệu ngắn gọn để trẻ 

biết được trống cơm là một loại nhạc cụ gõ có âm thanh nghe rất chắc, khỏe, 

vang. Nó cũng là tên một bài hát dân ca Đồng bằng Bắc bộ. Cô mời trẻ tập 

trung lắng nghe và cảm nhận bài hát. 

Bước 2: Cho trẻ nghe nhạc (3-4 phút) 

Cô hát hoặc bật nhạc cho trẻ nghe trọn vẹn bài hát. Sau khi trẻ nghe 

xong cô đặt câu hỏi về tên bài hát và yêu cầu trẻ trả lời. Cô cần khen ngợi sự tập 

trung chú ý lắng nghe và trả lời câu hỏi chính xác của trẻ. Cô có thể trò chuyện 

với trẻ về cảm xúc của trẻ khi nghe bài hát. Trẻ có thể trả lời về cảm xúc của trẻ 

như: bài hát này vui, rộn rã, sôi nổi… đều được. Cô cần nhận xét câu trả lời của 

trẻ, động viên khen ngợi trẻ đã biết diễn tả cảm xúc khi nghe nhạc.  

Bước 3: Cho trẻ cảm thụ âm nhạc và bộc lộ cảm xúc (5-7 phút) 

Cô có thể sử dụng phương pháp dùng lời để gợi mở cho trẻ về tính chất 

rộn ràng, sôi nổi của bài hát. Cô cần đặt câu hỏi và khuyến khích trẻ trả lời 
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sau đó nhận xét, khen ngợi động viên trẻ. Cô gợi ý cho trẻ bộc lộ cảm xúc về 

bài hát bằng vài động tác vận động kết hợp với âm nhạc. Trẻ có thể diễn tả 

cảm xúc bằng các động tác như: vỗ tay, dậm chân, nhún nhảy theo nhịp của 

bài hát, làm động tác đánh trống… đều được. Cô khen ngợi trẻ và có thể giới 

thiệu thêm cho trẻ biết bài hát Trống cơm có giai điệu vui tươi, dí dỏm, thể 

hiện không khí tưng bừng, rộn ràng trong các ngày hội dân gian truyền thống.  

- Nội dung kết hợp: Vận động theo nhạc: Đêm trung thu (5-6 phút). 

Bước 4: Củng cố (3-4 phút) 

Cô có thể vỗ tay một đoạn tiết tấu trong bài Trống cơm rồi gợi ý cho trẻ 

đoán tên bài hát. Cô nên mời một vài trẻ trả lời rồi cho trẻ nghe nhạc kết hợp 

gõ theo nhịp hoặc theo phách. Cô có thể khuyến khích trẻ vận động, thể hiện 

cảm xúc của mình, cô và trẻ có thể hát theo lời ca của bài hát. Cô đặt câu hỏi 

để trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả và chia sẻ cảm nhận của mình về bài 

hát. Cô cần nhận xét, động viên khen ngợi những cảm xúc được trẻ bộc lộ 

trong khi nghe nhạc.  

Tiến trình dạy học với các bước thực hiện như trên có thể áp dụng linh 

hoạt trong việc dạy trẻ nghe bài hát vui hoạt khác như: Anh phi công ơi – Xuân 

Giao, thơ: Xuân Quỳnh, Reo vang bình minh – Lưu Hữu Phước… để cho trẻ 

tiếp xúc với những giai điệu âm nhạc vui tươi, nhí nhảnh của bài hát và hướng 

dẫn trẻ thể hiện cảm xúc vui, linh hoạt bằng động tác hình thể. GV có thể 

chuẩn bị dụng cụ gõ đệm: thanh phách, mõ, song loan… và các đồ dùng phù 

hợp với hình tượng âm nhạc của từng bài hát.  

Thiết kế 3 - Tuần 6 

- Nội dung trọng tâm: Nghe nhạc: Búp bê ốm  (16-18 phút)  

- Nội dung kết hợp: Ca hát: Đường và chân (5-6 phút)  

Để chuẩn bị dạy trẻ nghe nhạc giáo viên cần biết rằng: [PL10; 154] 

Bản nhạc Búp bê ốm do nhạc sĩ Tchaikovsky sáng tác được viết ở nhịp 2/4 
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giọng Son thứ ở hình thức hai đoạn đơn có tái hiện. Đoạn a có hai câu 

(8n+8n), đoạn b có ba câu (8n+10n+8n), câu một của đoạn b tái hiện ý nhạc 

câu một của đoạn a, sau đó phát triển. Câu cuối của đoạn b đưa toàn bộ giai 

điệu của tiểu phẩm về âm khu trầm và nhỏ dần để kết thúc. Đây là một bản 

nhạc trữ tình thể hiện tâm trạng thương cảm, xót xa của người thân khi trong 

gia đình có em bé đáng yêu bị ốm. Trong không gian tĩnh lặng giai điệu di 

chuyển nhẹ nhàng từ thấp lên cao rồi đi xuống bè trầm như những lời an ủi, 

vỗ về.   

Mục đích: Giáo dục cho trẻ tập trung chú ý và hào hứng khi nghe nhạc; 

Trẻ biết và cảm thụ được tính chất âm nhạc trữ tình, biết bộc lộ cảm xúc khi 

nghe hát. 

Yêu cầu: Trẻ tập trung chú ý khi nghe nhạc, hiểu được yêu cầu của cô 

giáo; trẻ biết bộc lộ được cảm xúc khi nghe tính chất trữ tình của bài hát.  

Chuẩn bị của giáo viên: Trang trí lớp học theo đúng chủ đề, một búp 

bê, một giường đồ chơi; một chiếc khăn mặt. Nghe nhiều lần và sử dụng 

thành thạo các đoạn nhạc, câu nhạc đã ghi sẵn trong máy tính.  

Chuẩn bị của trẻ: Tâm thế vui tươi, thoải mái trong giờ học, đội hình 

phù hợp với nội dung nghe nhạc.  

Các bước dạy trẻ nghe nhạc 

Bước 1: Cho trẻ nghe nhạc (4-5 phút) 

Trẻ ngồi xung quanh cô theo hình tròn, quan sát và lắng nghe.  
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Cô mời một trẻ lấy giường cho búp bê; một trẻ khác bế búp bê đặt lên 

giường, sau đó mời một trẻ làm ướt khăn mặt và đặt lên trán búp bê. Cô có 

thể dùng phương pháp đàm thoại để khơi gợi tình cảm của trẻ, giúp trẻ đoán 

được em búp bê bị ốm. Cô cần bật cho trẻ nghe từ đầu đến cuối bản nhạc 

đồng thời cô mời một vài trẻ đi nhẹ nhàng lên để cùng cô chăm sóc em búp 

bê. Kết thúc bản nhạc, cô cảm ơn trẻ và trò chuyện cùng trẻ về em búp bê bị 

ốm. Trẻ trả lời tự nhiên theo cảm xúc của mình, cô nên khen ngợi sự tập trung 

và trả lời câu hỏi của trẻ.   

Bước 2: Giới thiệu tác phẩm (1-2 phút) 

Cô giới thiệu cho trẻ biết bản nhạc trẻ vừa được nghe có tên là Búp bê 

ốm do nhạc sĩ rất nổi tiếng người Nga có tên là Tchaikovsky sáng tác. Cô mời 

một vài trẻ nhắc lại. 

Bước 3: Cho trẻ cảm thụ âm nhạc và bộc lộ cảm xúc (5-7 phút) 

Cô có thể đàn giai điệu hoặc bật nhạc và yêu cầu trẻ lắng nghe từ đầu 

đến cuối. Cô cần sử dụng phương pháp dùng lời, trò chuyện và gợi ý giúp trẻ 

nói lên cảm xúc của mình khi nghe bản nhạc. Trẻ trả lời theo cảm nhận của 

mình như: con thấy bản nhạc buồn vì em búp bê đang ốm, em con cũng có lần 

ốm như vậy, con rất thương em bé… đều được. Cô cần nhận xét, động viên 

trẻ kịp thời. Cô có thể tiếp tục trò chuyện và gợi ý trẻ cách chăm sóc em 

búp bê, thể hiện tình cảm của mình với em búp bê như bế em, ru em 

ngủ…trẻ có thể bộc lộ cảm xúc bằng nhiều động tác khác nhau như: 

nghiêng người, đung đưa theo nhạc, mô phỏng động tác yêu thương dành 

em búp bê ốm, ru em ngủ… đều được. Cô khen trẻ biết lắng nghe và thể hiện 

cảm xúc khi nghe nhạc. 

Trẻ nghe lại tiểu phẩm từ đầu đến cuối và bộc lộ cảm xúc của mình 

bằng các động tác theo gợi ý của cô. Cô cần động viên,  khen ngợi trẻ.  

- Nội dung kết hợp: Ca hát: Đường và chân (5-6 phút). 
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Bước 4: Củng cố (3-4 phút)  

Cô có thể dùng phương pháp đàm thoại để gợi ý, đặt câu hỏi cho trẻ 

nhắc lại tên tiểu phẩm, tác giả của bản nhạc rồi nhận xét, động viên trẻ.  

Để giúp trẻ ghi nhớ chủ đề chính của tiểu phẩm cô mời một số trẻ thể 

hiện tình cảm của mình dành cho em búp bê. Cô bật nhạc cho trẻ nghe lại 

đoạn a: 

 

Cô giáo nhận xét, động viên khen ngợi trẻ rồi trò chuyện với trẻ về cảm 

xúc của trẻ trong giờ học nghe nhạc.  

2.3.2.2. Thiết kế bài dạy trẻ mẫu giáo lớn tập nghe nhạc là nội dung kết hợp 

Chúng tôi đã thiết kế ba bài dạy trẻ nghe nhạc là nội dung kết hợp trong 

đó có bài dạy trẻ tập nghe cao độ của âm thanh; nghe cường độ to dần, nhỏ dần 

và có bài dạy trẻ ghi nhớ tiết tấu âm nhạc.  

Thiết kế 4 - Tuần 4 

- Nội dung trọng tâm: Ca hát Cái mũi (16-18 phút) 

- Nội dung kết hợp: Dạy trẻ luyện trí nhớ tiết tấu bài hát: Rước đèn 

dưới ánh trăng (5-6 phút) 

Để chuẩn bị dạy trẻ nghe nhạc giáo viên cần biết rằng: [PL10; 129] 

Bài hát Rước đèn dưới ánh trăng do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác là một bài 

hát thuộc thể loại hành khúc với tính chất âm nhạc rộn ràng thể hiện niềm vui, 
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phấn khởi của trẻ em trong Tết Trung thu. Bài hát được viết ở hình thức một 

đoạn nhạc, nhịp 2/4 giọng Pha trưởng gồm hai câu, mỗi câu hai tiết nhạc 

(4n+4n).  

Giai điệu được tiến hành bởi các bước đi ngang xen kẽ các bước nhảy 

quãng 4, quãng 5 khi vang lên tạo cảm giác gần gũi, giản dị lại vừa dễ nghe, 

dễ nhớ. Trong bài hát chỉ sử dụng một âm hình tiết tấu chủ đạo với các trường 

độ là nốt đen, nốt móc đơn. Âm hình tiết tấu tuy đơn giản nhưng lặp lại nhiều 

lần phù hợp với bước đi đều đặn của trẻ khi được cùng nhau chơi trò rước đèn 

trong đêm rằm trung thu.  

Mục đích: Giáo dục cho trẻ tập trung chú ý, hiểu yêu cầu, gợi ý của 

cô, tái hiện lại tiết tấu âm nhạc khi thực hiện. 

Yêu cầu: Trẻ thực hiện đúng theo sự hướng dẫn của cô một cách hào 

hứng, thích thú và chính xác. 

Chuẩn bị của cô: Nghe nhiều lần và sử dụng thành thạo các đoạn nhạc 

đã ghi sẵn trong máy tính.  

Chuẩn bị của trẻ: 15 thanh phách, 15 trống. 

Các bước dạy trẻ nghe nhạc 

Trẻ ngồi thành hàng hình chữ u và lắng nghe cô giới thiệu bài hát. 

 

 

 

 

 

 
 

Cô nên giới thiệu ngắn gọn hoặc gợi ý cho trẻ nhớ lại tên bài hát Rước 

đèn dưới ánh trăng đã được học, rồi cho trẻ hát lại một lần cùng nhạc đệm. 

Cô cần nhận xét, khen ngợi phần thể hiện bài hát của trẻ. Cô có thể trò 

chuyện, gợi ý để trẻ nói về cảm xúc với bài hát và để luyện tập trí nhớ về tiết 
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tấu của bài hát, cô yêu cầu trẻ hát thầm và chỉ gõ phần tiết tấu của bài hát. Cô 

cho trẻ chọn phách tre, xúc sắc theo ý mình. Sau đó, cô lấy ví dụ và hướng 

dẫn trẻ gõ vào tất cả các lời trong bài hát. Cô hát thầm và gõ vào các chỗ có 

ký hiệu chữ x:  

 

   x         x       x      x      x       x      x        x         x        x       x       x  

Cô yêu cầu trẻ hát thầm và gõ theo tiết tấu hoặc gõ theo nhịp của bài 

hát vài lần. Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ. 

Tiến trình dạy học với các bước thực hiện và hình thức tổ chức như 

trên có thể áp dụng linh hoạt trong việc dạy trẻ nghe các bài hát có phần 

tiết tấu linh hoạt như Mẹ đi vắng – Trịnh Công Sơn, Vì sao con mèo rửa 

mặt – Hoàng Long. 

Thiết kế 5 - Tuần 7 

- Nội dung trọng tâm: Ca hát Nhà của tôi (16-18 phút) 

- Nội dung kết hợp: Dạy trẻ nghe cường độ bài hát Em như chim câu trắng 

(5-6 phút)  

Để chuẩn bị dạy trẻ nghe nhạc giáo viên cần biết rằng: Bài hát Em 

như chim câu trắng do nhạc sĩ Trần Ngọc sáng tác được viết ở nhịp 2/4, giọng 

Rê thứ với cấu trúc thể hai đoạn đơn phát triển không có tái hiện. Đoạn a gồm 

hai câu, mỗi câu hai tiết nhạc (4n+4n) trong đó câu hai nhắc lại nguyên xi câu 

một. Giai điệu tiến hành theo các bước đi ngang và đi liền bậc tạo cảm giác 

nhẹ nhàng, trong sáng giống như sự hồn nhiên, đáng yêu của những em nhỏ. 

Tiết tấu đảo phách trong câu đầu là điểm nhấn cho giai điệu thêm thú vị. 

Đoạn b cũng bao gồm hai câu, trong đó câu một gồm hai tiết nhạc (5n+5n), 

câu hai gồm ba tiết nhạc (4n+4n+5n). Trong đoạn b âm vực được mở rộng, 

đẩy giai điệu lên cao trào thể hiện khao khát và ước mơ về hòa bình. Câu cuối 
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đoạn b giai điệu hạ thấp dần đem lại cảm xúc tươi mát, bình yên khi kết thúc 

bài hát. 

Mục đích: Giáo dục cho trẻ tập trung chú ý và hào hứng khi nghe nhạc; 

trẻ biết phân biệt cường độ âm thanh to dần và nhỏ dần; biết diễn tả cảm xúc âm 

nhạc bằng động tác hình thể phù hợp.  

Yêu cầu: Trẻ chú ý lắng nghe cô trình bày, thực hiện theo sự hướng 

dẫn của cô một cách hào hứng, thích thú và chính xác. 

Chuẩn bị của cô: Nghe và sử dụng thành thạo các đoạn nhạc đã ghi 

sẵn trong máy tính.  

Chuẩn bị của trẻ: hoa đeo tay màu vàng, màu đỏ. 

Các bước dạy trẻ nghe nhạc 

Trẻ ngồi thành hình vòng cung và lắng nghe cô hát. 

 

 

 

 

 

 

Cô có thể hát âm la giai điệu của một câu trong bài hát Em như chim 

câu trắng mà trẻ đã được học và yêu cầu trẻ đoán tên bài hát, cô cần nhận 

xét, động viên khen ngợi trẻ. Cô giới thiệu trò chơi To dần và nhỏ dần và 

bài hát Em như chim câu trắng: khi nghe âm nhạc mạnh lên thì trẻ mở rộng 

hai tay và đưa lên cao như hoa nở, khi nghe nhạc nhỏ dần thì trẻ cần thu tay 

lại trước ngực như nụ hoa. Cô yêu cầu trẻ chú ý lắng nghe.  

Tùy theo thời gian của giờ học, cô có thể hát cho trẻ nghe một hoặc 

vài lần cả bài hát. Cô cần thể hiện thật diễn cảm và thật rõ sắc thái cường 
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độ của từng câu, từng đoạn nhạc. Sau khi cho trẻ tập trung cảm thụ bài hát, 

cô cần nhắc trẻ thực hiện theo hướng dẫn khi nghe cô trình bày tác phẩm.  

 

 

 

 

Có thể, không phải mọi trẻ đều nhận biết và phân biệt được đầy đủ sự 

thay đổi cường độ trong bài hát. Cô nhận xét phần thể hiện của trẻ, động viên 

khen ngợi trẻ rồi cho trẻ thực hiện thêm một vài lần nữa.  

Tiến trình dạy học với các bước thực hiện và hình thức tổ chức như trên 

có thể áp dụng linh hoạt trong việc dạy trẻ nghe các bài hát có phần cao trào rõ 

rệt như: Ngọn nến lung linh – Ngọc Lễ, Khúc hát ru người mẹ trẻ - Phạm Tuyên, 

Thơ: Lâm Thị Mỹ Dạ. 
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Thiết kế 6 - Tuần 9 

- Nội dung trọng tâm: Ca hát Mẹ đi vắng (16-18 phút) 

- Nội dung kết hợp: Dạy trẻ nghe cao độ qua trò chơi Giai điệu đi đâu và 

bản nhạc Chèo thuyền  

Để chuẩn bị dạy trẻ nghe nhạc giáo viên cần biết rằng: [PL10; 158] 

Khúc Chèo thuyền - Tháng 6 cung Son thứ là bản nhạc nổi tiếng nằm trong Tổ 

khúc bốn mùa gồm 12 tiểu phẩm viết cho đàn piano của nhà soạn nhạc vĩ đại 

người Nga - Tchaikovky. Trong số 12 tiểu phẩm kể về 12 tháng trong năm thì bản 

Tháng 6 được đánh giá là dễ nghe và được rất nhiều người yêu thích vì nó đã tái 

hiện sinh động phong cảnh lãng mạn trên những dòng sông của nước Nga. Mở 

đầu tác phẩm là một cảm xúc thoáng buồn với giai điệu miên man rất ấm áp và 

đôi chút da diết bằng những nốt nhạc bay vút từ thấp lên cao khiến người nghe 

như cũng bị lắc lư, chòng chành theo điệu nhạc. Cứ như vậy người nghe dần bị 

cuốn theo nhịp chèo khua nước đều đặn, âm nhạc trở nên trong sáng và tươi vui 

rồi sau đó tất cả lại trở về bình ổn, yên tĩnh khi con thuyền đã dần xa.  

Mục đích: Giúp trẻ phân biệt được độ cao thấp của âm thanh và bước đầu 

nhận biết hướng đi của giai điệu; trẻ cảm thụ được tính chất trữ tình, biết bộc lộ 

cảm xúc khi nghe nhạc.  

Yêu cầu: Trẻ chú ý lắng nghe phần biểu diễn của cô, thực hiện đúng 

theo sự hướng dẫn của cô một cách hào hứng, thích thú và chính xác. 

Chuẩn bị của cô: Nghe nhiều lần và sử dụng thành thạo các đoạn nhạc 

đã ghi sẵn trong máy tính theo thiết kế. 

Chuẩn bị của trẻ: Hoa đeo tay cho mỗi trẻ, chỗ ngồi dễ quan sát cô, 

khoảng cách giữa các trẻ phù hợp cho hoạt động, tâm thế thoải mái.  

Các bước dạy trẻ nghe nhạc 

Trẻ ngồi thành hình chữ v và lắng nghe cô giới thiệu bài học. 
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Cô cần giới thiệu cho trẻ biết là giai điệu âm nhạc có thể đi lên, đi xuống 

hoặc đi ngang. Nếu nghe thấy giai điệu đi lên thì trẻ đưa tay lên cao quá đầu, nếu 

thấy giai điệu đi xuống trẻ đưa tay xuống thấp và khi giai điệu đi ngang thì trẻ đưa 

tay ngang vai. Cô đàn cho trẻ nghe vài lần giai điệu sau: 

 

Nếu còn một vài trẻ chưa nghe được, cô có thể đàn lại vài lần cho trẻ 

nghe và yêu cầu trẻ thể hiện. Cô đàn cho trẻ nghe vài lần giai điệu sau: 

 

Nếu còn một vài trẻ chưa nghe được, cô có thể đàn lại vài lần cho trẻ 

nghe và yêu cầu trẻ thể hiện. Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ.  

Cô đàn cho trẻ nghe vài lần giai điệu sau: 

 

Nếu còn một vài trẻ chưa nghe được, cô có thể đàn lại vài lần cho trẻ 

nghe và yêu cầu trẻ thể hiện. Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ.  

Cô cho trẻ nghe một đoạn giai điệu trong tác phẩm Chèo thuyền – 

Tchaikovsky và khuyến khích trẻ tập trung lắng nghe, đoán hướng đi của giai 

điệu và dùng tay để thể hiện cảm nhận của mình theo lời hướng dẫn của cô. 
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 Cô nhận xét phần thực hiện của trẻ, động viên khen ngợi trẻ. Cô sử 

dụng phương pháp đàm thoại để hướng dẫn trẻ nói lên cảm xúc của mình khi 

nghe đoạn nhạc. Cô bật nhạc cho trẻ nghe và khuyến khích trẻ bộc lộ cảm xúc 

theo ý thích của trẻ.  

2.4. Tổ chức thực nghiệm  

2.4.1. Mục đích và nội dung thực nghiệm 

2.4.1.1. Mục đích thực nghiệm 

Mục đích của thực nghiệm nhằm xem xét tính khả thi của những bài 

dạy trẻ nghe nhạc được nghiên cứu và thiết kế trong chương 2 của luận văn. 

2.4.2.2. Nội dung thực nghiệm 

Điều chỉnh một số nội dung dạy trẻ mẫu giáo lớn nghe nhạc và tiến 

hành thực nghiệm trong cả năm học. Do thời lượng của Luận văn có giới 

hạn nên chúng tôi xin trình bày thực nghiệm sáu giờ dạy trẻ tập nghe nhạc 

theo thiết kế mới. 

2.4.2. Đối tượng thực nghiệm 

 Đó là ba giờ  dạy nghe nhạc là nội dung trọng tâm ở tuần 3, tuần 5, tuần 

6 và ba giờ dạy trẻ nghe nhạc là nội dung kết hợp ở tuần 4, tuần 7 và tuần 9.  

Đối tượng thực nghiệm là trẻ mẫu giáo lớn ở ba lớp: A1, A2, A3 ở 

Trường Mầm non Tuổi Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội.   
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Giáo viên dạy thực nghiệm: Lớp A1 – cô Ánh, Lớp A2 – cô Chi, Lớp A3 

– cô Dung. Các cô đều là giáo viên chủ nhiệm lớp.  

2.4.3. Thời gian tiến hành thực nghiệm 

Thời gian tổ chức thực nghiệm sáu giờ dạy trên được tiến hành trong 7 

tuần ở ba lớp mẫu giáo lớn. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 năm 2017 đến ngày 

31 tháng 10 năm 2017. 

Chuẩn bị thưc nghiệm: Bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng 9 năm 2017, 

chúng tôi đã xin phép Ban Giám hiệu nhà trường tiến hành khảo sát các giờ 

học nghe nhạc ở mỗi lớp mẫu giáo lớn. 

Khi đã thiết kế xong các giờ dạy trẻ tập nghe nhạc, chúng tôi đã xin ý 

kiến của tổ chuyên môn và giáo viên trong trường, lắng nghe mọi ý để chỉnh 

sửa thiết kế và điều chỉnh kế hoạch dạy học thực nghiệm. Chúng tôi cũng đề 

nghị Ban Giám hiệu nhà trường cho phép được tổ chức thực nghiệm dạy trẻ tập 

nghe nhạc theo thiết kế mới tiến hành tại ba lớp mẫu giáo lớn và được lãnh đạo 

nhà trường nhất trí.  

Được sự đồng thuận từ phía lãnh đạo nhà trường, chúng tôi đã tiến hành 

làm quen và phối hợp với giáo viên của các lớp thực nghiệm nghiên cứu thiết 

kế bài dạy học nghe nhạc mới. Chúng tôi còn cùng với các giáo viên tại lớp 

thực nghiệm chuẩn bị phòng học, thiết bị dạy học, đàn phím điện tử, đài đĩa 

nhạc và một số đạo cụ, đồ chơi âm nhạc để sử dụng trong khi tập nghe nhạc. 

 Chúng tôi cũng xin phép nhà trường cử hai cán bộ quản lí đại diện Ban 

Giám hiệu nhà trường, bảy giáo viên đã dạy khối mẫu giáo lớn đến dự giờ 

thực nghiệm và cho ý kiến nhận xét đánh giá khách quan về hoạt động dạy trẻ 

tập nghe nhạc thực nghiệm tại các lớp cũng như quan sát và đánh giá thái độ 

của trẻ MG lớn đối với các hoạt động tập nghe nhạc được thiết kế mới. 

Tiến hành thực nghiệm:  

Trên cơ sở kế hoạch tổ chức thực nghiệm, chúng tôi đã trao đổi với giáo 

viên tham gia thực nghiệm về việc chuẩn bị bài hát, âm nhạc cũng như đồ 
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dùng dạy học và cách thức tổ chức dạy trẻ nghe nhạc. Giáo viên đã tiến hành 

tổ chức dạy trẻ nghe nhạc theo đúng kế hoạch đã xây dựng. 

Trong phần thực nghiệm, chúng tôi đã sử dụng các thiết kế bài dạy đã 

trình bày trong luận văn ở các giờ học âm nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn. Khi 

thực nghiệm, chúng tôi đều sử dụng các bài hát trong chương trình và bổ 

sung các tiểu phẩm nhạc đã chọn để thiết kế dạy trẻ tập nghe nhạc. Đặc biệt 

phần dạy trẻ nghe nhạc không lời, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phần âm nhạc 

cần nghe trên máy tính để giáo viên thuận tiện thực nghiệm theo thiết kế 

khi trẻ nghe nhạc.  

Trong khi dạy trẻ tập nghe nhạc, chúng tôi chủ động tạo môi trường âm 

nhạc để trẻ mẫu giáo lớn tập trung cảm thụ âm nhạc như: trang trí sân khấu, 

chuẩn bị trang phục cho cô và trẻ, nhạc cụ và các phương tiện như tivi, loa 

cho cô sử dụng và đồ chơi, micro, hoa đeo tay cho trẻ. Chúng tôi đã quan 

sát, ghi chép và chụp ảnh, sau đó phân tích và đánh giá những thông tin thu 

nhận được cũng như cảm nhận trực quan khi được quan sát trực tiếp tinh 

thần thái độ, cảm xúc và mức độ thực hiện kĩ năng âm nhạc của trẻ. Từ đó 

đánh giá về hiệu quả của các thiết kế bài dạy trẻ mẫu giáo lớn tập nghe 

nhạc mới.  

Các giờ dạy học thực nghiệm triển khai theo kế hoạch đều có sự tham 

gia dự giờ của đại diện Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn và giáo viên các lớp 

MG lớn. Mỗi giờ dạy thực nghiệm, các cán bộ và giáo viên dự giờ đều có 

biên bản nhận xét riêng, sau thống nhất ở biên bản tổng hợp. [PL8; 111] 

2.4.4. Kết quả thực nghiệm 

Kết quả thực nghiệm được đánh giá theo những căn cứ: 

Thứ nhất là: Tổng hợp ý kiến đánh giá thực nghiệm qua biên bản dự giờ. 

Thứ hai là: Tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến GVMN sau thực nghiệm. 
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2.4.4.1. Tổng hợp ý kiến đánh giá thực nghiệm qua biên bản dự giờ. 

Chúng tôi đã mời các giáo viên dự giờ học thực nghiệm tới phòng Hội 

đồng để trao đổi và lập biên bản tổng hợp ý kiến nhận xét giờ dạy học thực 

nghiệm. Tổng hợp các ý kiến của cán bộ, giáo viên dự giờ cho thấy các giờ 

thực nghiệm có ưu điểm sau:  

Về mặt thái độ: Nhóm giáo viên thực nghiệm đã chuẩn bị đầy đủ trước 

khi dạy trẻ tập nghe nhạc như: cùng nghe và tìm hiểu những bài hát, bản 

không lời cho trẻ nghe; luyện tập cách thể hiện bài hát và thao tác sử dụng các 

đoạn nhạc ghi sẵn trên máy tính. Các đồ dùng, phương tiện và trang phục 

cũng được sắp xếp phù hợp với bài dạy trẻ nghe. Trong quá trình cô thực hiện 

các bước cho trẻ nghe nhạc, trẻ chăm chú lắng nghe phần biểu diễn của cô 

cũng như nghe qua phương tiện. Trẻ hăng hái phát biểu và nói lên được cảm 

xúc của mình, trẻ hào hứng thực hiện yêu cầu của cô bằng các động tác, cử 

chỉ một cách tự nhiên, sinh động và sáng tạo.  

Về mặt hiểu biết: Giáo viên dạy thực nghiệm đã biết cách dạy trẻ nghe 

nhạc theo từng bước trong khi dạy trẻ nghe nhạc là nội dung trọng tâm cũng 

như nội dung kết hợp. Các cô cũng biết cách vận dụng linh hoạt các phương 

pháp dạy học như phương pháp dùng lời để khơi gợi cảm xúc, động viên 

khuyến khích trẻ; phương pháp sử dụng phương tiện cho trẻ nghe và tìm hiểu 

các thuộc tính cơ bản trong âm nhạc. Trong quá trình tập nghe nhạc, trẻ thể 

hiện hiểu biết sơ giản về âm nhạc, biết tập trung chú ý lắng nghe; biết thể hiện 

cảm xúc và suy nghĩ của mình bằng ngôn ngữ; hiểu được những gợi ý của cô 

để bộc lộ cảm xúc phù hợp với âm nhạc; biết sử dụng một số loại dụng cụ gõ 

đệm đúng với yêu cầu của cô khi nghe nhạc.  

Về mặt kỹ năng: Các giáo viên đã thực hiện đúng yêu cầu và mục đích 

trong từng bước dạy trẻ nghe nhạc, đảm bảo đúng thời gian quy định khi dạy 

trẻ nghe nhạc là nội dung trọng tâm cũng như nội dung kết hợp. Trong khi 
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dạy trẻ nghe nhạc không lời, các cô đã sử dụng khá thành thạo phương tiện 

như nhạc cụ, máy tính. Các ý kiến nhận xét cũng cho rằng, khi kết thúc giờ 

học nghe nhạc hầu hết trẻ nhớ chính xác tên bài hát, cảm nhận được sắc thái 

tình cảm của bài hát, bản nhạc. Đa số trẻ có thể nhận ra được sự thay đổi của 

cường độ âm thanh cũng như phân biệt nhịp độ nhanh chậm. Việc nhớ lại và 

gõ tiết tấu một số bài hát đã học và dự đoán hướng đi của giai điệu cũng được 

trẻ thực hiện một cách hào hứng và dễ dàng. Một số trẻ còn có thể sáng tạo 

trong việc diễn đạt cảm xúc của mình bằng ngôn ngữ cũng như hình thể, động 

tác và cử chỉ, điệu bộ. Do kỹ năng nghe nhạc của trẻ được nâng cao nên khả 

năng thể hiện âm nhạc của trẻ thông qua hát, vận động theo nhạc cũng có sự 

tiến bộ rõ rệt. Đa số trẻ có thể hát đúng nhạc, hát truyền cảm và hát đồng đều. 

Trẻ thực hiện các động tác vận động khớp với âm nhạc và biểu cảm tự nhiên, 

rõ ràng hơn.  

Sau quá trình thực nghiệm còn một số điểm cần lưu ý và khắc phục 

như: giáo viên cần rèn luyện thêm kỹ năng hát truyền cảm và biểu diễn sao 

cho sinh động, thu hút trẻ hơn nữa; luyện tập sử dụng các phương tiện thành 

thạo hơn để có thể chủ động trong mọi tình huống. Bên cạnh đó cũng còn một 

số ít trẻ chưa biết tập trung chú ý lắng nghe khi cô yêu cầu, một số trẻ còn 

nhút nhát chưa dám bộc lộ và thể hiện suy nghĩ của mình.  

Phần lớn ý kiến cũng thống nhất rằng: những thiết kế bài dạy trẻ nghe 

nhạc được thực nghiệm là hợp lý và dễ sử dụng, mang lại hiệu quả rõ rệt 

trong giờ học âm nhạc đối với trẻ MG lớn. Khi tham gia các giờ học nghe 

nhạc được thiết kế mới, trẻ tập trung lắng nghe và sôi nổi hơn so với các giờ 

nghe trước đây, trẻ biết thể hiện cảm xúc của mình, sáng tạo trong các tình 

huống theo yêu cầu của cô.  

2.4.4.2. Tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến giáo viên mầm non sau thực nghiệm  

Kết thúc thực nghiệm, chúng tôi đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến giáo 

viên mầm non về bộ công cụ gồm ba loại phiếu đã dùng trước thực nghiệm 
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(đã mô tả ở tr 35) [PL2; 100], [PL4;104], [PL6;108]. Chúng tôi đã mời các 

cán bộ, giáo viên thực nghiệm và dự giờ trả lời các câu hỏi trong phiếu 

khảo sát. 

Sử dụng các phiếu thống kê và tổng hợp các phiếu khảo sát cho thấy:  

Về thái độ: Phần lớn các giáo viên (89%) cho rằng dạy trẻ mẫu giáo lớn 

nghe nhạc là cần thiết, cần bổ xung thêm nhạc không lời cho trẻ nghe đồng 

thời các cô cũng rất muốn có thêm giáo án để tham khảo và lựa chọn những 

bài hát, bản nhạc mới cho trẻ nghe [PL3.2; 102]. Đa số trẻ (87%) thích được 

tập nghe nhạc, hưởng ứng khi được cô gợi ý bộc lộ cảm xúc và trẻ muốn trả 

lời các câu hỏi của cô sau khi nghe nhạc [PL5.2; 106].  

Về hiểu biết: Đại đa số giáo viên (92%) đã biết rằng nghe nhạc giúp trẻ 

hình thành cảm xúc, tình cảm và các cô cũng biết xác định nội dung, đặc điểm 

âm nhạc của bài dạy trẻ nghe đồng thời biết nhiều cách hướng dẫn trẻ bộc lộ 

cảm xúc [PL3.2; 102]. Phần đông trẻ mẫu giáo lớn (89%) đã biết phải yên 

lặng khi nghe nhạc, hiểu được gợi ý của cô để thể hiện cảm xúc bằng động 

tác và diễn đạt bằng lời [PL5.2; 106]. 

Về kỹ năng: Giáo viên đã cho trẻ nghe nhạc không lời và thực hiện 

đúng theo từng bước dạy trẻ nghe nhạc đồng thời kết hợp sử dụng các phương 

tiện dạy học nghe nhạc phù hợp [PL3.2; 102]. Đa số trẻ nhớ được tên bài hát, 

tác giả; trẻ biết được hướng đi của giai điệu, nhận ra sự thay đổi của cường độ 

âm thanh; trẻ nhớ lại được tiết tấu đã học; phân biệt được nhịp độ nhanh 

chậm; cảm nhận được sắc thái tình cảm của bài hát, bản nhạc; trẻ nói lên được 

cảm xúc của mình và chuyển động cơ thể phù hợp với âm nhạc [PL5.2; 106]. 

2.4.4.3. Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm 

Đối chiếu kết quả khảo sát ý kiến giáo viên mầm non về dạy học nghe 

nhạc và ý kiến của GVMN về trẻ MG lớn trong dạy học nghe nhạc trước thực 

nghiệm và sau khi tiến hành thực nghiệm cho thấy: khi được gợi ý một số 
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cách lựa chọn bài hát, bản nhạc cho trẻ nghe và hướng dẫn cách thực hiện các 

bước dạy trẻ MG lớn nghe nhạc thì số lượng GV biết xác định nội dung, đặc 

điểm âm nhạc và hướng dẫn trẻ bộc lộ cảm xúc đã tăng lên; số lượng GV thấy 

được sự cần thiết của việc dạy học nghe nhạc và cho trẻ nghe nhạc không lời 

cũng nhiều hơn. [PL3.3, 3.4; 103]. Từ đó khả năng nghe nhạc của trẻ có sự 

tiến bộ khá rõ rệt, đặc biệt là trẻ đã biết được hướng đi của giai điệu; nhận biết 

được sự thay đổi của cường độ âm thanh và nhịp độ nhanh, chậm; nhớ lại 

được tiết tấu bài đã học và trẻ cảm nhận được sắc thái tình cảm của bài hát, 

bản nhạc. Ngoài ra một số trẻ có khả năng nói lên được cảm xúc của mình và 

biết chuyển động cơ thể phù hợp với âm nhạc. Kết quả thực nghiệm đã cho 

thấy số lượng trẻ có thái độ tích cực, hứng thú với hoạt động nghe nhạc đã 

tăng lên rõ rệt. Số lượng trẻ biết được tên tên bài hát, biết cảm nhận và thể 

hiện cảm xúc theo âm nhạc cũng tăng lên đáng kể [PL5.3, 5.4; 107]. Khi đối 

chiếu kết quả thể hiện âm nhạc của trẻ MG lớn trong hoạt động ca hát, vận 

động theo nhạc của trẻ MG lớn trước và sau thực nghiệm cũng cho thấy, số 

lượng trẻ thể hiện âm nhạc diễn cảm và bộc lộ cảm xúc thông qua hoạt động 

ca hát và múa, vận động theo nhạc cũng nhiều hơn so với ban đầu [PL7.3, 7.4; 

110].  

 Như vậy, qua khảo sát, phân tích và đánh giá kết quả trước và sau khi 

tiến hành thực nghiệm cho thấy, các biện pháp dạy học nghe nhạc được 

nghiên cứu là cần thiết và phù hợp, thiết kế bài dạy trẻ nghe nhạc là rõ ràng, 

dễ hiểu, dễ thực hiện. Qua thực nghiệm cho thấy các bước dạy trẻ đã đáp ứng 

được nhu cầu cảm thụ âm nhạc và thể hiện cảm xúc của trẻ mẫu giáo lớn, làm 

thay đổi tích cực khả năng nghe nhạc của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng 

giáo dục âm nhạc ở Trường Mầm non Tuổi Hoa.  
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Tiểu kết 

 Trên cơ sở áp dụng kết quả nghiên cứu về lí luận và thực tiễn ở chương 

1, trong chương 2 chúng tôi đã xác định một số nguyên tắc dạy trẻ nghe nhạc; 

tìm hiểu đặc điểm âm nhạc để lựa chọn các bài hát dạy trẻ nghe, bổ sung một 

số bản nhạc không lời, điều chỉnh chương trình theo kế hoạch dạy học. Trên 

cơ sở giới thiệu các bước dạy trẻ nghe nhạc, chúng tôi cũng đã thiết kế bài 

dạy trẻ tập nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn ở Trường Mầm non Tuổi Hoa. 

Mỗi bài dạy trẻ tập nghe nhạc chúng tôi đều sử dụng bài hát, bản nhạc phù 

hợp với lứa tuổi và mô tả các bước tiến hành dạy trẻ nghe nhạc. Chúng tôi 

cũng tiến hành thực nghiệm những thiết kế bài dạy này ở ba lớp mẫu giáo lớn 

tại Trường Mầm non Tuổi Hoa. 

Qua phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm cũng như những ý kiến 

của giáo viên mầm non về dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn theo 

chương trình điều chỉnh được trình bày trong luận văn cho thấy: các giờ học 

nghe nhạc được triển khai thực nghiệm đúng theo kế hoạch, đúng đối tượng 

của đề tài. Các bài hát và bản nhạc dạy trẻ nghe được lựa chọn và thiết kế phù 

hợp với đặc điểm tâm lý, khả năng nghe và sở thích của trẻ mẫu giáo lớn. Do 

đó, giờ học nghe nhạc thực nghiệm đã mang lại hiệu quả tích cực giúp trẻ 

tham gia hào hứng và sôi nổi trong các giờ học âm nhạc và bộc lộ cảm xúc 

một cách sinh động, góp phần thúc đẩy hiệu quả giáo dục âm nhạc cho trẻ 

mẫu giáo lớn ở Trường Mầm non Tuổi Hoa. 
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KẾT LUẬN 

  Nghe nhạc là một trong những nội dung âm nhạc quan trọng trong 

chương trình giáo dục âm nhạc ở trường mầm non và là một trong các hoạt 

động được trẻ mẫu giáo lớn yêu thích. Để phát huy được vai trò giáo dục và 

giúp trẻ MG lớn hoạt động tích cực trong giờ học nghe nhạc thì việc tìm hiểu, 

lựa chọn bài dạy trẻ nghe nhạc và tổ chức dạy trẻ nghe nhạc dưới nhiều hình 

thức sinh động, hấp dẫn trẻ là vấn đề cốt lõi.  

Chúng tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp 

để làm rõ một số khái niệm công cụ như khái niệm nghe nhạc, dạy học nghe 

nhạc và trẻ mẫu giáo lớn, phân tích ý nghĩa của hoạt động nghe nhạc đối với 

trẻ mẫu giáo lớn trên các khía cạnh phát triển thẩm mĩ cho trẻ, hình thành 

phẩm chất đạo đức, hỗ trợ phát triển trí tuệ và góp phần phát triển thể chất 

cho trẻ; làm rõ giờ dạy học nghe nhạc trong chương trình giáo dục âm nhạc ở 

trường Mầm non.  

 Sử dụng phương pháp quan sát, điều tra, khảo sát, phỏng vấn…để làm 

rõ đặc điểm, khả năng nghe nhạc của trẻ mẫu giáo lớn, thấy được những ưu 

điểm trong dạy trẻ ca hát, múa, vận động theo nhạc và chơi trò chơi âm nhạc 

và một số hạn chế nhất định trong dạy trẻ nghe nhạc ở Trường Mầm non Tuổi 

Hoa, làm rõ nguyên nhân và xác định các biện pháp dạy học nghe nhạc cho 

trẻ mẫu giáo lớn tại trường.  

Trong luận văn, chúng tôi đã đưa ra được một số nguyên tắc cần thiết 

trong dạy trẻ nghe nhạc như: bám sát chương trình giáo dục âm nhạc cho trẻ 

mẫu giáo lớn; lựa chọn âm nhạc có chất lượng cho trẻ nghe; đảm bảo tính vừa 

sức với khả năng nghe nhạc của trẻ mẫu giáo lớn và kết hợp phương tiện dạy 

học nghe nhạc phù hợp. Chúng tôi cũng tìm hiểu một số đặc điểm âm nhạc 

trong các bài hát, bản nhạc về thể loại, đường nét giai điệu, âm hình tiết tấu và 

hình thức âm nhạc. Từ đó, chúng tôi đã thiết kế các bài dạy nghe nhạc cho trẻ 

mẫu giáo lớn trong đó có bài dạy trẻ nghe nhạc là nội dung trọng tâm và bài 
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dạy trẻ nghe nhạc là nội dung kết hợp. Mặt khác chúng tôi đã điều chỉnh nội 

dung kế hoạch giờ âm nhạc cho phù hợp với chương trình trong cả năm học.  

Các thiết kế bài dạy trẻ nghe nhạc được tổ chức thực nghiệm tại các lớp 

mẫu giáo lớn đều có sự tham gia dạy và dự giờ của các giáo viên mầm non, có 

biên bản nhận xét cụ thể về thái độ, hiểu biết, kĩ năng và cảm xúc của trẻ cũng 

như giáo viên trong giờ dạy. Đồng thời, sau thực nghiệm chúng tôi cũng đã 

dùng phiếu điều tra khảo sát ý kiến giáo viên để có cơ sở khách quan đối 

chiếu, so sánh và đánh giá kết quả thực nghiệm.  

Kết quả cho thấy các biện pháp nghiên cứu trong chương 2 như xác 

định các nguyên tắc dạy học nghe nhạc, tìm hiểu đặc điểm âm nhạc trong các 

bài dạy; các thiết kế bài dạy trẻ nghe nhạc đã bước đầu thành công, nhận được 

sự hưởng ứng tốt từ trẻ mẫu giáo lớn và là nguồn tư liệu để giáo viên mầm 

non ứng dụng trong giờ học âm nhạc. Điều đó khẳng định tính khả thi của các 

biện pháp dạy trẻ nghe nhạc đã trình bày trong luận văn. Tuy nhiên, đây mới 

chỉ là kết quả nghiên cứu ban đầu, góp phần nhỏ bé cho giáo viên mầm non 

tham khảo trong giờ dạy trẻ nghe nhạc. Chúng tôi rất mong nhận được những 

ý kiến đóng góp chân thành từ các thầy cô và các bạn. 
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Phụ lục 1 

ĐỐI CHIẾU KẾ HOẠCH GIỜ ÂM NHẠC CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN 

 Ở TRƯỜNG MN TUỔI HOA VÀ KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH  

ĐỂ THỰC NGHIỆM 

Tuần Chủ đề 

        Nhánh         

Nội dung giờ học âm nhạc ở 
trường MN Tuổi Hoa 

Nội dung giờ học điều chỉnh để 
thực nghiệm 

1 I. Trường lớp 
mẫu giáo 

(Tháng 9) 

Bé vui đến 
trường 

- NDTT: Ca hát:  “Ngày vui của bé” 

-  NDKH: Nghe hát “Ngày đầu tiên đi 
học”; TCAN: “Tai ai tinh” 

- NDTT: Nghe hát  “Ngày đầu tiên 

 đi học”  

-NDKH:Ca hát:“Ngày vui của bé”  

2  

Trường MN 
thân yêu 

- NDTT: Vận động theo nhạc “Ngày 
vui của bé”  

-  NDKH: Nghe hát “Ngày đầu tiên 
đi học”; TCÂN: “Ai nhanh hơn” 

- NDTT: VĐTN“Ngày vui của bé”  

-  NDKH: Nghe hát “Ngày đầu tiên 
đi học”; TCÂN: “Ai nhanh hơn” 

3 Cô giáo như 
mẹ hiền 

- NDTT: Ca hát “Rước đèn dưới ánh 
trăng” 

- NDKH: Nghe hát “Bài ca đi học”; 
TCÂN: “Tai ai tinh” 

- NDTT: Nghe hát “Bài ca đi học” 

- NDKH: Ca hát “Rước đèn dưới 
ánh trăng” 

4 II. Bản thân 
và gia đình 

(Tháng 10-11) 

Các giác quan 
của bé 

- NDTT: VĐTN “Cái mũi” 

- NDKH:Nghe hát  “Năm ngón tay 
ngoan”; TCÂN “Nghe giai điệu đoán 
tên bài hát” 

- NDTT: Ca hát “Cái mũi” 

-NDKH:Nghe hát “Rước đèn dưới 
ánh trăng”; TCÂN “Nghe giai điệu 
đoán tên bài hát” 

5 Bé khỏe bé 
ngoan 

-  NDTT: Ca hát  “Đêm trung thu” 

-  NDKH: Nghe hát “Anh Tí sún” 

- NDTT: Nghe hát “Trống cơm”  

- NDKH: Ca hát  “Đêm trung thu” 

6 Bé yêu khôn 
lớn 

- NDTT: Nghe hát “Em là chim câu 
trắng” 

- NDKH:Ca hát “Đường và chân”; 
TCÂN “Nghe giai điệu đoán tên bài 
hát” 

- NDTT:Nghe nhạc “Búp bê ốm” 

 - NDKH:Ca hát “Đường và chân” 

7 Ngôi nhà thân 
yêu của bé 

- NDTT: Ca hát “Nhà của tôi” 

-NDKH :Nghe hát “Tổ ấm gia đình”; 
TCÂN “Thi xem ai nhanh” 

- NDTT:Ca hát “Nhà của tôi” 

- NDKH:Nghe hát “Em như chim 
câu trắng”;TCÂN “Thi xem ai 
nhanh” 
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8 Bé với gia đình - NDTT: VĐTN “Nhà của tôi”  

-  NDKH :Nghe hát “Ngọn nến lung 
linh”; TCÂN “Thi xem ai nhanh” 

- NDTT:VĐTN “Nhà của tôi”  

- NDKH: Nghe hát“Ngọn nến lung 
linh”; TCÂN “Thi xem ai nhanh” 

9 Các thành viên 
trong gia đình 

- NDTT: Ca hát: “ Mẹ đi vắng” 

- NDKH :Nghe hát “Bố là tất cả”; 
TCÂN “Thi xem ai nhanh” 

- NDTT: Ca hát: “ Mẹ đi vắng 

-NDKH: Nghe nhạc“Giai điệu đi 
đâu”  

10 Gia đình của 
bé 

- NDTT: Nghe hát: “ Khúc hát ru 
người mẹ trẻ” 

- NDKH :VĐTN“Mẹ đi vắng”; 
TCÂN “Thi xem ai nhanh” 

- NDTT: Nghe hát: “ Khúc hát ru 
người mẹ trẻ” 

- NDKH:VĐTN “Mẹ đi vắng”; 
TCÂN “Thi xem ai nhanh” 

11 III. Động vật 

 (Tháng 12) 

Các con vật 
sống trong 
rừng 

-NDTT: Nghe hát “Con chim vành 
khuyên”  

- NDKH: Ca hát “Đố bạn”; TCÂN 
“Thi xem ai nhanh 

- NDTT: Ca hát “Đố bạn” 

- NDKH: Nghe hát “Con chim 
vành khuyên; TCÂN “Thi xem ai 
nhanh 

12 Các con vật bé 
nhỏ đáng yêu 

- NDTT: Ca hát “Thật là hay” 

- NDKH: Nghe hát “Gọi nghé”; 
TCÂN “Nghe tiếng hát tìm đồ vật” 

- NDTT: Ca hát “Thật là hay” 

- NDKH: Nghe hát “Gọi nghé”; 
TCÂN “Nghe tiếng hát tìm đồ vật” 

13 Động vật sống 
dưới nước 

-NDTT: VĐTN “Cá vàng bơi” 

- NDKH: Ca hát “Đàn vịt con”; 
TCÂN “Hát theo tranh vẽ” 

-NDTT: VĐTN “Cá vàng bơi” 

- NDKH: Ca hát “Đàn vịt con”; 
TCÂN “Hát theo tranh vẽ” 

14 Côn trùng - NDTT: Ca hát “Con cào cào” 

-NDKH:Nghe hát “Chị ong nâu và 
em bé”; TCÂN “Hát theo tranh vẽ” 

- NDTT: Ca hát “Con cào cào” 

- NDKH: Nghe hát “Chị ong nâu và 
em bé”; TCÂN “Hát theo tranh vẽ” 

15 IV. Phương 
tiện giao thông 

(Tháng 1) 

 

Một số phương 
tiện giao thông 

- NDTT: Ca hát “Em đi chơi thuyền” 

- NDKH:Nghe hát “Đèn xanh đèn 
đỏ”; TCÂN “Thi xem ai nhanh” 

- NDTT: Ca hát “Em đi chơi 
thuyền” 

- NDKH:Nghe hát “Giai điệu đi 
đâu”; TCÂN “Thi xem ai nhanh” 

16 - NDTT: VĐTN “Em đi chơi thuyền”  

- NDKH: Nghe hát “ Anh phi công 
ơi”; TCÂN “Thi xem ai nhanh” 

- NDTT: Nghe hát “ Anh phi công 
ơi” 

- NDKH: VĐTN “Em đi chơi 
thuyền”; TCÂN “Thi xem ai 
nhanh” 
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17  

Luật lệ giao 
thông 

- NDTT: Ca hát “Đường em đi” 

- NDKH: Nghe hát “Anh phi công 
ơi”; TCÂN “Thi xem ai nhanh” 

- NDTT: Ca hát “Đường em đi” 

- NDKH: Nghe hát “Anh phi công 
ơi”; TCÂN “Thi xem ai nhanh 

18 - NDTT: Ca hát “Em đi qua ngã tư 
đường phố” 

- NDTT: Nghe hát “Đường em đi; 
”TCÂN “Thi xem ai nhanh” 

- NDTT:Nghe nhạc “Hành khúc 
Thổ Nhĩ Kỳ”  

- NDKH: Ca hát “Em đi qua ngã tư 
đường phố” 

19 V. Nghề 
nghiệp 

(Tháng 2)  

Một  số nghề 
nghiệp trong xã 
hội  

- NDTT: Ca hát: “Cháu yêu cô chú 
công nhân” 

-NDKH:Nghe hát “Màu áo chú bộ 
đội”; TCÂN “Nghe hát nhận bạn” 

- NDTT: Ca hát: “Cháu yêu cô chú 
công nhân” 

-  NDKH: Nghe hát “Màu áo chú bộ 
đội”; TCÂN “Nghe hát nhận bạn” 

20 Công việc của 
bố mẹ chúng 
mình 

- NDTT: VĐTN “Cháu yêu cô chú 
công nhân” 

-  NDKH:Nghe hát:“ Ba em là công 
nhân lái xe”; TCÂN “Nghe hát nhận 
bạn” 

- NDTT: VĐTN “Cháu yêu cô chú 
công nhân” 

- NDKH:Nghe hát:“ Ba em là công 
nhân lái xe”; TCÂN “Nghe hát 
nhận bạn” 

21 Những người 
nông dân 

- NDTT Ca hát “Lớn lên cháu lái 
máy cày” 

- NDKH: Nghe hát “Đi cấy”; TCÂN 
“Nghe hát nhận bạn” 

- NDTT: Nghe nhạc “Bác nông 
dân vui tính”  

-NDKH: Ca hát “Lớn lên cháu lái 
máy cày” 

22 Ước mơ của bé - NDTT  hát “Tôi là đầu bếp” 

- NDKH: Nghe hát “Ước mơ của 
bé”; TCÂN “Nghe hát nhận bạn” 

- NDTT: Ca hát “Tôi là đầu bếp” 

-NDKH: Nghe hát “Ước mơ của 
bé”;TCÂN“Nghe hát nhận bạn” 

23 VI. Tết và 
mùa xuân  

(Tháng 3) 

Mùa xuân của 
bé 

- NDTT: Ca hát “Mùa xuân đến rồi” 

- NDKH: Nghe hát “Cánh én tuổi 
thơ”; TCÂN “Hát theo tranh vẽ” 

- NDTT: Nghe hát “Cánh én tuổi 
thơ” 

- NDKH: Ca hát “Mùa xuân đến 
rồi”; TCÂN “Hát theo tranh vẽ” 

24 Ngày Tết quê 
em 

- NDTT: Nghe hát “Ngày Tết quê em” 

- NDKH:VĐTN “Sắp đến tết rồi”; 
TCÂN “Ai nhanh nhất” 

-NDTT: Nghe hát“Ngày Tết quê 
em” 

- NDKH:VĐTN “Sắp đến tết rồi”; 
TCÂN “Ai nhanh nhất” 

25 Du xuân - NDTT: Ca hát “Hoa lá mùa xuân” 

- NDKH: Nghe hát “Mùa xuân ơi”; 
TCÂN “Ai nhanh nhất”  

- NDTT: Ca hát “Hoa lá mùa xuân” 

- NDKH: Nghe hát “Mùa xuân ơi”; 
TCÂN “Ai nhanh nhất”  
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26 VII. Thực vật 

(Tháng 3-4) 

Cây trong vườn 

- NDTT: Ca hát “Em yêu cây xanh” 

- NDKH: Nghe hát “Vườn trường 
mùa thu”; TCÂN “Ai nhanh nhất” 

- NDTT: Ca hát “Em yêu cây xanh” 

- NDKH: Nghe hát “Lý cây đa”; 
TCÂN “”Ai nhanh nhất 

27 Những bông 
hoa rực rỡ 

- NDTT: Nghe hát “Hoa thơm bướm 
lượn”  

- NDKH: VĐTN “Em yêu cây 
xanh”; TCÂN “Tai ai tinh”   

- NDTT: Nghe hát “Hoa thơm 
bướm lượn”  

- NDKH: VĐTN “Em yêu cây 
xanh”; TCÂN “Tai ai tinh”   

28 Chiếc lá kỳ 
diệu 

- NDTT: Ca hát “Lá xanh” 

- NDKH: Nghe hát “Tưới cây”; 
TCÂN “Tai ai tinh”   

- NDTT: Ca hát “Lá xanh” 

-NDKH: Nghe hát “Reo vang mình 
minh”; TCÂN “Tai ai tinh”   

29 VIII. Nước và 
các hiện tượng 
thiên nhiên 

(Tháng 4-5) 

Nước trong đời 
sống con người 

- NDTT Ca hát “Giọt mưa và em bé” 

- NDKH: Nghe hát “Cho tôi đi làm 
mưa với”;TCÂN “Chiếc hộp kỳ diệu”  

- NDTT: Ca hát “Giọt mưa và em 
bé” 

- NDKH: Nghe hát “Khúc ca bốn 
mùa”; TCÂN “Chiếc hộp kỳ diệu”  

30 Thiên nhiên 
tươi đẹp của bé 

- NDTT: VĐTN “Giọt mưa và em 
bé” 

-NDKH: Nghe hát “Nắng 
sớm”;TCÂN “Chiếc hộp kỳ diệu”   

- NDTT: VĐTN “Giọt mưa và em 
bé” 

-NDKH:Nghe hát “Mưa rơi”; 
TCÂN “Chiếc hộp kỳ diệu”   

31 IX. Quê 
hương  - Đất 
nước - Bác 
Hồ(Tháng 5) 

Thủ đô của 
chúng em 

- NDTT: Vận động theo nhạc “Yêu 
Hà Nội” 

-NDKH:Nghe hát “Hà Nội mùa thu”; 
TCÂN “Hát theo tranh vẽ”   

- NDTT: Vận động theo nhạc “Yêu 
Hà Nội” 

-NDKH:Nghe hát “Hà Nội mùa 
thu”; TCÂN “Hát theo tranh vẽ”   

32 Bác  Hồ  kính 
yêu 

- NDTT: Nghe hát “Ai yêu Bác Hồ Chí 
Minh hơn thiếu niên nhi đồng” 

- NDKH: VĐTN “Nhớ ơn Bác”; 
TCÂN “Hát theo tranh vẽ”   

-NDTT: Nghe hát “Ai yêu Bác Hồ 
Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” 

-NDKH:VĐTN “Nhớ ơn Bác”; 
TCÂN “Hát theo tranh vẽ”   
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Phụ lục 2 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN GIÁO VIÊN MẦM NON VỀ 

DẠY HỌC NGHE NHẠC CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN 

Để thực hiện đề tài nghiên cứu cho luận văn, chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của 

các cô giáo về dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn. Tác giả xin cam đoan những ý 

kiến này chỉ được sử dụng cho luận văn mà không dùng cho mục đích nào khác. Kính 

mong sự hợp tác! 

 Hãy khoanh tròn một đáp án mà bạn lựa chọn. 

Câu hỏi 1:  Theo bạn, có cần thiết dạy trẻ MG lớn nghe nhạc không? 

a. Cần thiết    b. Không cần thiết 

Câu hỏi 2: Theo bạn, cho trẻ nghe nhạc không lời có cần thiết không? 

a. Cần thiết    b. Không cần thiết 

Câu hỏi 3: Bạn có cần gợi ý chọn bài dạy trẻ nghe nhạc không? 

a. Cần      b. Không cần 

Câu hỏi 4: Bạn có cần gợi ý soạn giáo án dạy trẻ nghe nhạc không? 

a. Cần      b. Không cần 

Câu hỏi 5: Theo bạn, nghe nhạc giúp trẻ hình thành cảm xúc, tình cảm không? 

a. Có     b. Không  

Câu hỏi 6: Bạn tìm hiểu, phân tích đặc điểm các bài dạy trẻ nghe nhạc có dễ dàng 

không?   a. Dễ dàng    b. Khó khăn 

Câu hỏi 7: Bạn có biết nhiều cách để hướng dẫn trẻ bộc lộ cảm xúc khi nghe nhạc 

không?  a. Nhiều    b. Ít 

Câu hỏi 8: Khi dạy trẻ nghe nhạc, bạn có tiến hành qua các bước? 

a. Có     b. Không 

Câu hỏi 9: Trong khi dạy bạn có cho trẻ  nghe nhạc không lời?  

a. Có     b. Không 

Câu hỏi 10: Khi dạy trẻ nghe nhạc, bạn có sử dụng phương tiện?   

a. Có     b. Không  

 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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Phụ lục 3 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN GIÁO VIÊN MẦM NON VỀ 

DẠY HỌC NGHE NHẠC CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN 

TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM 

3.1. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên về dạy học nghe nhạc cho 

trẻ mẫu giáo lớn trước thực nghiệm 

Nội dung khảo sát 
Tổng số 

GV 

Số GV 

chọn 

Trung 

bình đạt 

Tỉ lệ 

% 

Thái độ của 

GVMN khi 

dạy nghe 

nhạc 

Dạy trẻ MG lớn nghe nhạc là cần 

thiết  
55 35 

37/55 67 

Cần thiết phải cho trẻ nghe nhạc 

không lời 
55 29 

Cần có gợi ý chọn bài và giáo án 

dạy trẻ nghe nhạc 
55 47 

Hiểu biết của 

GVMN trong  

dạy học  

nghe nhạc 

 

Nghe nhạc giúp trẻ hình thành 

cảm xúc, tình cảm 
55 39 

35/55 64 
Biết xác định nội dung, đặc điểm 

âm nhạc của bài dạy trẻ nghe 
55 34 

Biết nhiều cách hướng dẫn trẻ 

bộc lộ cảm xúc 
55 32 

Kỹ năng dạy 

học nghe 

nhạc của 

GVMN 

Thực hiện theo từng bước khi dạy 

trẻ nghe nhạc  
55 39 

33/55 60 Có cho trẻ nghe nhạc không lời 55 08 

Có sử dụng phương tiện khi dạy trẻ 

nghe nhạc 
55 52 
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3.2. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên về dạy học nghe nhạc cho 

trẻ mẫu giáo lớn sau thực nghiệm 

Nội dung khảo sát 
Tổng 

số GV 

Số 

GV 

chọn 

Trung 

bình 

đạt 

Tỉ lệ 

% 

Thái độ của 

GVMN khi 

dạy nghe 

nhạc 

Dạy trẻ MG lớn nghe nhạc là cần 

thiết  
55 49 

49/55 89 

Cần thiết phải cho trẻ nghe nhạc 

không lời 
55 51 

Cần có gợi ý chọn bài và giáo án dạy 

trẻ nghe nhạc 
    55    47 

Hiểu biết 

của GVMN 

trong  dạy 

học  nghe 

nhạc 

 

Nghe nhạc giúp trẻ hình thành cảm 

xúc, tình cảm 
55 51 

51/55 92 
Biết xác định nội dung, đặc điểm âm 

nhạc của bài dạy trẻ nghe 
55 52 

Biết nhiều cách hướng dẫn trẻ bộc lộ 

cảm xúc 

 

55 

 

52 

Kỹ năng 

dạy học 

nghe nhạc 

của GVMN 

Thực hiện theo từng bước khi dạy trẻ 

nghe nhạc  
55 49 

50/55 91 Có cho trẻ nghe nhạc không lời 55 48 

Có sử dụng phương tiện khi dạy trẻ 

nghe nhạc 
55 53 
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3.3. Bảng so sánh kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên mầm non về dạy học nghe nhạc cho 

trẻ mẫu giáo lớn trước và sau thực nghiệm 

Nội dung khảo sát 

Trước thực 

nghiệm 

Sau thực 

nghiệm 

Số GV 

chọn 

Tỉ lệ 

% 

Số GV 

chọn 

Tỉ lệ 

% 

Thái độ 

của 

GVMN 

khi dạy 

nghe nhạc 

Dạy trẻ MG lớn nghe nhạc là cần thiết  

37/55 67% 49/55 89% 
Cần thiết phải cho trẻ nghe nhạc không lời 

Cần có gợi ý chọn bài và giáo án dạy trẻ 

nghe nhạc 

Hiểu biết 

của 

GVMN 

trong  dạy 

học  nghe 

nhạc 

 

Nghe nhạc giúp trẻ hình thành cảm xúc, 

tình cảm 

35/55 64% 51/55 92% 

Biết xác định nội dung, đặc điểm âm nhạc 

của bài dạy trẻ nghe 

Biết nhiều cách hướng dẫn trẻ bộc lộ cảm 

xúc 

Kỹ năng 

dạy học 

nghe nhạc 

của 

GVMN 

Thực hiện theo từng bước khi dạy trẻ nghe 

nhạc  

33/55 60% 50/55 91% Có cho trẻ nghe nhạc không lời 

Có sử dụng phương tiện khi dạy trẻ nghe 

nhạc 

3.4. Biểu đồ so sánh kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên mầm non về dạy học nghe nhạc 

cho trẻ mẫu giáo lớn trước và sau thực nghiệm 

67%

89%

64%

92%

60%

91%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Thái độ Hiểu biết Kỹ năng

Trước thực nghiệm

Sau thực nghiệm

 



 

 
 

104 

Phụ lục 4 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN GIÁO VIÊN MẦM NON VỀ TRẺ 

MẪU GIÁO LỚN TRONG DẠY HỌC NGHE NHẠC 

Để thực hiện đề tài nghiên cứu cho luận văn, chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của 

các cô giáo về trẻ mẫu giáo lớn trong dạy học nghe nhạc. Tác giả xin cam đoan những ý 

kiến này chỉ được sử dụng cho luận văn mà không dùng cho mục đích nào khác. Kính 

mong sự hợp tác! 

 Hãy khoanh tròn một đáp án mà bạn lựa chọn. 

Câu hỏi 1: Trẻ có thích được tập nghe nhạc không?   

a. Hào hứng    b. Bình thường  

Câu hỏi 2: Trẻ có hưởng ứng khi được cô gợi ý bộc lộ cảm xúc không? 

a. Hưởng ứng    b. Không hưởng ứng   c. Lơ đãng  

Câu hỏi 3: Trẻ có muốn trả lời câu hỏi của cô sau khi nghe nhạc không? 

a. Muốn   b.Không muốn 

Câu hỏi 4: Trẻ biết phải yên lặng chú ý khi nghe nhạc không?   

  a. Có    b. Không  

Câu hỏi 5: Trẻ có hiểu được gợi ý của cô để bộc lộ cảm xúc?   

  a. Hiểu    b. Không hiểu 

Câu hỏi 6: Trẻ hiểu được câu hỏi gợi ý của cô để trả lời?     

  a. Hiểu    b. Không hiểu 

Câu hỏi 7: Trẻ có nhớ được tên bài hát, tác giả khi giờ học kết thúc không?  

  a.Có    b. Không 

 Câu hỏi 8: Trẻ biết được hướng đi của giai điệu?     

a.Chính xác   b. Không chính xác 

Câu hỏi 9: Khả năng nhận biết sự thay đổi cường độ âm thanh của trẻ như thế nào? 

  a.Tốt    b. Chưa tốt 

Câu hỏi 10: Trẻ nhớ lại được tiết tấu bài đã học?     

a.Có    b. Không 

Câu hỏi 11: Việc nhận biết nhịp độ nhanh, chậm đối với trẻ là dễ dàng hay khó khăn? 

  a.Dễ dàng   b. Khó khăn 

Câu hỏi 12: Trẻ cảm nhận được sắc thái tình cảm của bài hát, bản nhạc?    

a. Có     b. Không  

Câu hỏi 13: Trẻ có thể nói lên được cảm xúc của mình?    

a. Có     b. Không  

Câu hỏi 14: Cách chuyển động cơ thể của trẻ khi nghe nhạc có phù hợp?  

 a. Phù hợp   b.Không phù hợp 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 



 

 
 

105 

Phụ lục 5 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN GIÁO VIÊN MẦM NON VỀ 

TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG DẠY HỌC NGHE NHẠC 

 TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM 

5.1. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên mầm non về trẻ mẫu giáo 

lớn trong dạy học nghe nhạc trước thực nghiệm 

 

Nội dung khảo sát 

Tổng 

số GV 

Số 

GV 

chọn 

Trung 

bình 

đạt 

Tỉ lệ 

% 

Thái độ 

của trẻ 

MG lớn 

khi NN 

Trẻ thích được tập nghe nhạc 55 29 

32/55 59% 
Hưởng ứng khi được cô gợi ý bộc lộ cảm xúc 55 35 

Muốn trả lời câu hỏi của cô sau khi nghe 

nhạc 
55   32 

Hiểu biết 

của trẻ 

MG lớn 

khi NN 

Biết phải yên lặng khi nghe nhạc 55 37 

33/55 60% 
Hiểu được gợi ý của cô để thể hiện cảm xúc 

bằng động tác 
55 28 

Hiểu được gợi ý của cô để diễn đạt cảm xúc 55 34 

Kỹ năng 

của nghe 

nhạc của  

trẻ mẫu 

giáo lớn  

Nhớ tên bài hát, tác giả 55 49 

34/55 62% 

Biết được hướng đi của giai điệu 55 29 

Nhận biết được sự thay đổi của cường độ âm 

thanh 
55 31 

Nhớ lại được tiết tấu bài đã học 55 30 

Nhận biết được nhịp độ nhanh, chậm 55 32 

Cảm nhận được sắc thái tình cảm của bài 

hát, bản nhạc 
55 32 

Nói lên được cảm xúc của mình 55 35 

Chuyển động cơ thể phù hợp với âm nhạc 55 34 
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5.2. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên mầm non về trẻ mẫu giáo 

lớn trong dạy học nghe nhạc sau thực nghiệm 

                 Nội dung khảo sát 

Tổng 

số 

GV 

Số 

GV 

chọn 

Trung 

bình 

đạt 

Tỉ lệ 

% 

Thái độ 

của trẻ 

MG lớn 

khi NN 

Trẻ thích được tập nghe nhạc 55   50 

48/55 87 
Hưởng ứng khi được cô gợi ý bộc lộ cảm xúc 55   49 

Muốn trả lời câu hỏi của cô sau khi nghe 

nhạc 
   55   45 

Hiểu biết 

của trẻ 

MG lớn 

khi NN 

Biết phải yên lặng khi nghe nhạc 55 48 

49/55 89 

Hiểu được gợi ý của cô để thể hiện cảm xúc 

bằng động tác 
55 49 

Hiểu được gợi ý của cô để diễn đạt cảm xúc 55 47 

Kỹ năng 

nghe 

nhạc của 

trẻ mẫu 

giáo lớn  

Nhớ tên bài hát, tác giả 55 54 

50/55 90 

Biết được hướng đi của giai điệu 55 41 

Nhận ra sự thay đổi của cường độ âm thanh 55 46 

Nhớ lại được tiết tấu bài đã học 55    52 

Phân biệt được nhịp độ nhanh, chậm 55 54 

Cảm nhận được sắc thái tình cảm của bài 

hát, bản nhạc 
55 50 

Nói lên được cảm xúc của mình 55 53 

Chuyển động cơ thể phù hợp với âm nhạc    55 50 
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5.3. Bảng so sánh kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên mầm non về trẻ mẫu giáo 
lớn trong dạy học nghe nhạc trước và sau thực nghiệm 

Nội dung khảo sát 

Trước thực 
nghiệm 

Sau thực 
nghiệm 

Số GV 
chọn 

Tỉ lệ 
% 

Số 
GV 
chọn 

Tỉ lệ 
% 

Thái độ 
của trẻ 
MG lớn  
 

Trẻ thích được tập nghe nhạc 

  32/55 59% 48/67 87% Hưởng ứng khi được cô gợi ý bộc lộ cảm xúc 

Muốn trả lời câu hỏi của cô sau khi nghe nhạc 

Hiểu biết 
của trẻ 
MG lớn 
khi NN 

Biết phải yên lặng khi nghe nhạc 

33/55 60% 
 
49/72 

89% 

Hiểu được gợi ý của cô để thể hiện cảm xúc 

bằng động tác 

Hiểu được gợi ý của cô để diễn đạt cảm xúc 

Kỹ năng 
nghe 
nhạc của 
trẻ mẫu 
giáo lớn  
 

Nhớ tên bài hát, tác giả 

34/55 62% 50/67 90% 

Biết được hướng đi của giai điệu 

Nhận biết được sự thay đổi của cường độ âm 

thanh 

Nhớ lại được tiết tấu bài đã học 

Nhận biết được nhịp độ nhanh, chậm 

Cảm nhận được sắc thái tình cảm của bài hát, 

bản nhạc 

Nói lên được cảm xúc của mình 

Chuyển động cơ thể phù hợp với âm nhạc 

5.4. Biểu đồ so sánh kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên mầm non về trẻ mẫu giáo 

lớn trong hoạt động nghe nhạc  trước và sau thực nghiệm 

59%

87%

60%

89%

62%

90%

10%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Thái độ Hiểu biết Kỹ năng

Trước thực nghiệm

Sau thực nghiệm
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Phụ lục 6 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN GIÁO VIÊN MẦM NON VỀ 

THỂ HIỆN ÂM NHẠC CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG 

CA HÁT, VẬN ĐỘNG THEO NHẠC 

Để thực hiện đề tài nghiên cứu cho luận văn, chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của 

các cô giáo về thể hiện âm nhạc của trẻ mẫu giáo lớn trong ca hát, vận động. Tác giả xin 

cam đoan những ý kiến này chỉ được sử dụng cho luận văn mà không dùng cho mục 

đích nào khác. Kính mong sự hợp tác! 

 Hãy khoanh tròn một đáp án mà bạn lựa chọn. 

Câu hỏi 1: Trong học hát, trẻ hát có đúng nhạc không?  

a. Đúng   b. Chưa đúng 

Câu hỏi 2: Trẻ thể hiện đúng tính chất, thể loại bài hát không?  

a. Đúng  b. Chưa đúng 

Câu hỏi 3: Trẻ có kỹ năng hát đồng đều không?  

a. Đều   b. Chưa đều 

Câu hỏi 4: Khi hát trẻ có bộc lộ cảm xúc âm nhạc không ?  

a. Có bộc lộ   b. Ít bộc lộ    c.Không bộc lộ 

Câu hỏi 5: Khi múa kết hợp với âm nhạc, trẻ thực hiện có đồng đều hay không? 

a. Có   b. Không 

Câu hỏi 6: Trẻ thể hiện các động tác múa, vận động có đúng tính chất, thể loại âm nhạc 

không? 

a. Đúng  b. Chưa đúng 

Câu hỏi 7: Khi múa, vận động trẻ có bộc lộ cảm xúc âm nhạc không? 

a. Có   b. Không 
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Phụ lục 7 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN GIÁO VIÊN MẦM NON VỀ 

THỂ HIỆN ÂM NHẠC CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG 

CA HÁT, VẬN ĐỘNG THEO NHẠC TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM 

7.1. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên mầm non về thể hiện âm 

nhạc của trẻ MG lớn trong ca hát, VĐTN trước thực nghiệm. 

 

Nội dung khảo sát 

Tổng 

số GV 

Số GV 

chọn 

Trung 

bình đạt 

Tỉ lệ 

% 

Thể hiện ÂN 

của trẻ MG 

lớn trong ca 

hát  

Hát đúng nhạc  55 54  

 

 47/55 

 

 

   85 

Thể hiện đúng tính chất, thể loại 

âm nhạc 
55 52 

Hát đồng đều 55 51 

Bộc lộ cảm xúc trong khi hát   55      47 

Thể hiện ÂN 

của trẻ MG 

lớn trong 

VĐTN 

Thực hiện động tác đồng đều 55 53  

   46/55 

 

     83 Thể hiện diễn cảm các động tác 55 51 

Bộc lộ cảm xúc trong khi múa, vận 

động  
55 46 

7.2. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên mầm non về thể hiện âm nhạc 

của trẻ mẫu giáo lớn trong ca hát, VĐTN sau thực nghiệm. 

 

Nội dung khảo sát 

Tổng 

số GV 

Số GV 

chọn 

Trung 

bình đạt 

Tỉ lệ 

% 

Thể hiện 

ÂN của trẻ 

MG lớn 

trong ca hát  

Hát đúng nhạc  55 46 

51/55 93% 

Thể hiện đúng tính chất, thể loại 

âm nhạc 
55 45 

Hát đồng đều 55 48 

Bộc lộ cảm xúc trong khi hát   55       49 

Thể hiện 

ÂN của trẻ 

MG lớn 

trong 

VĐTN 

Thực hiện động tác đồng đều 
55 44 

50/55 92% 
Thể hiện diễn cảm các động tác 55 47 

Bộc lộ cảm xúc trong khi múa, 

vận động  
55 47 
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7.3. Bảng so sánh kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên mầm non về thể hiện âm nhạc của 

trẻ mẫu giáo lớn trong ca hát, vận động theo nhạc trước và sau thực nghiệm. 

Nội dung khảo sát 

Trước thực 

nghiệm 

Sau thực 

nghiệm 

Số GV 

chọn 

Tỉ lệ 

% 

Số GV 

chọn 

Tỉ lệ 

% 

Thể hiện 

ÂN của trẻ 

MG lớn 

trong ca 

hát  

Hát đúng nhạc  

 47/55 85% 51/55 93% 

Thể hiện đúng tính chất, thể loại âm 

nhạc 

Hát đồng đều 

Bộc lộ cảm xúc trong khi hát   

Thể hiện 

ÂN của trẻ 

MG lớn 

trong 

VĐTN 

Thực hiện động tác đồng đều 

46/55 83%  50/55 92% 

Thể hiện diễn cảm các động tác 

Bộc lộ cảm xúc trong khi múa, vận 

động  

7.4. Biểu đồ so sánh kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên mầm non về thể hiện âm 

nhạc của trẻ mẫu giáo lớn trong ca hát, vận động theo nhạc trước và sau thực 

nghiệm. 

85%
93%

83%

92%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ca hát Vận động

Trước thực nghiệm

Sau thực nghiệm
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Phụ lục 8 

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DỰ GIỜ  

VỀ TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG DẠY HỌC NGHE NHẠC THỰC NGHIỆM 

 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN CẦU GIẤY 

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DỰ GIỜ VỀ DẠY HỌC 

NGHE NHẠC THỰC NGHIỆM TRÊN TRẺ MẪU GIÁO LỚN Ở TRƯỜNG MẦM NON 

TUỔI HOA 

Vào hồi 15h00, thứ 3 ngày 31 tháng 10 năm 2017 tại Phòng Giao ban tầng 2, 

Trường Mầm non Tuổi Hoa diễn ra cuộc họp, trao đổi lấy ý kiến nhận xét của giáo viên 

dự giờ về dạy học nghe nhạc thực nghiệm trên trẻ mẫu giáo lớn của trường. 

 Thành phần tham dự là toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên dạy thực nghiệm và 

giáo viên dự giờ. 

 Chủ trì cuộc họp là cô Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó hiệu Trưởng Trường Mầm 

non Tuổi Hoa.  

Thư kí cuộc họp là cô Trần Thị Hoa – Giáo viên.  

Nội dung cuộc họp đã bàn về bài dạy trẻ nghe nhạc được thiết kế mới và thực 

nghiệm trên trẻ mẫu giáo lớn ở Trường Mầm non Tuổi Hoa. Các giáo viên dạy thực 

nghiệm và giáo viên tham gia dự giờ đã có buổi làm việc, trao đổi khách quan và đưa ra 

những ý kiến về: Giáo viên dạy thực nghiệm, tinh thần thái độ của trẻ khi học nghe nhạc 

và tính thực tiễn của các thiết kế bài dạy trẻ nghe nhạc. 

I. Nhận xét về giáo viên dạy thực nghiệm 

1. Khâu chuẩn bị 

Giáo viên dạy thực nghiệm rất chủ động trong giờ dạy của mình, chu đáo ở khâu 

chuẩn bị như: lên kế hoạch sớm, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng phương tiện dạy học, xin ý 

kiến góp ý cho giờ dạy và điều chỉnh kịp thời trước khi chính thức lên tiết dạy học nghe 

nhạc âm nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn. 
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+ Một số dụng cụ gõ đệm: xúc xắc, phách tre … 

+ Bổ sung một số đồ dùng đạo cụ cho trẻ: nơ và hoa cài tay, mũ múa, trang phục,  

+ Giáo viên chuẩn bị được âm nhạc tốt với âm thanh rõ ràng, không có tạp âm, 

điều chỉnh âm lượng vừa phải phù hợp với tai nghe âm nhạc của trẻ. 

2. Khâu dạy trẻ nghe nhạc 

Được sự giúp đỡ và chỉ đạo sát xao của Ban Giám hiệu và các giáo viên khác 

trong lớp A1, A2, A3, giờ học nghe nhạc của trẻ mẫu giáo lớn đã được tiến hành đúng 

theo kế hoạch và nội dung thực nghiệm. Với 06 bài dạy nghe nhạc được thiết kế và 

hướng dẫn thực hiện một cách cụ thể của tác giả thì việc dạy trẻ nghe nhạc của các giáo 

viên diễn ra rất thuận lợi, hào hứng. 

Giáo viên đã thực hiện đúng theo các bước dạy trẻ nghe nhạc, trong từng bước 

giáo viên biết vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học như phương pháp đàm thoại 

để gây hứng thú, khơi gợi cảm xúc và gợi ý cho trẻ biết cách bộc lộ cảm xúc của mình.  

Khi dạy trẻ nghe các bài hát, giáo viên đã thực hiện phương pháp trực quan nghệ thuật  

để hát và biểu diễn cho trẻ xem. Đặc biệt, các giáo viên đã sử dụng đồ dùng trực quan 

phong phú, đẹp mắt, làm cho trẻ rất hứng thú và tích cực tham gia vào hoạt động nghe 

nhạc. Trong quá trình dạy trẻ nghe nhạc, các cô giáo luôn giữ được phong thái tự tin, tự 

nhiên, lời nói rõ ràng, không nói ngọng, không nói lắp. Ngôn ngữ cũng như biểu cảm 

của một số giáo viên có sự thay đổi linh hoạt tùy theo tính chất âm nhạc.  

Tuy nhiên trong khi cho trẻ nghe nhạc, nếu cô giáo có thể hát tốt hơn cũng như 

sử dụng thành thạo các phương tiện hơn nữa sẽ càng đem lại cho trẻ nhiều cảm xúc và 

ấn tượng tốt đẹp.  

II.  Nhận xét về trẻ mẫu giáo lớn trong giờ học nghe nhạc 

Đa số giáo viên cho rằng trẻ mẫu giáo lớn ở các lớp được dạy học nghe nhạc theo 

các thiết kế thực nghiệm rất hứng thú với các bài hát, bản nhạc được nghe. Có tới 100% giáo 

viên dự giờ cho rằng trẻ nhớ được tên bài hát, bản nhạc và cảm nhận được sắc thái, tình cảm 

cũng như hình tượng âm nhạc của tác phẩm đó.   

Phần lớn giáo viên dự giờ cũng nhận xét là trẻ mẫu giáo lớn đã biết tập trung 

lắng nghe, hưởng ứng khá sôi nổi trong khi nghe nhạc, có đến 90% trẻ có kỹ năng nghe 

nhạc tốt. Trẻ hiểu gợi ý của cô, từ đó trẻ còn có thể nói lên được suy nghĩ, tình cảm của 

mình đối với bài hát, bản nhạc được nghe. Trẻ khá tích cực và hào hứng thực hiện các 

yêu cầu mà cô đưa ra như mở rộng và thu hẹp cánh tay để thể hiện cường độ to, nhỏ của 

âm thanh hay đưa tay lên cao, xuống thấp theo hướng đi lên, xuống của giai điệu. Khả 
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năng ghi nhớ giai điệu, tiết tấu của trẻ cũng được đánh giá khá tốt khi cô yêu cầu trẻ gõ 

lại các âm hình tiết tấu trong bài đã học bằng các dụng cụ gõ đêm. Ngoài ra trẻ còn có 

thể sáng tạo khi vừa nghe nhạc, vừa chuyển động cơ thể với các động tác phù hợp với 

sắc thái, tình cảm như đung đưa người theo nhịp điệu âm nhạc; chân bước, nhún hay đá 

chéo tùy theo nhịp độ nhanh, chậm của âm nhạc.  

Trong số rất nhiều trẻ thể hiện thái độ tích cực; hiểu biết và kỹ năng nghe nhạc 

tương đối tốt thì vẫn còn một số ít trẻ vẫn còn lơ đãng trong giờ học, chưa biết cách tập 

trung lắng nghe và thực hiện chưa chính xác yêu cầu của cô giáo.    

III. Về bài dạy được thiết kế mới và thực nghiệm ở Trường Mầm non Tuổi Hoa. 

Qua thời gian thực nghiệm tại Trường Mầm non Tuổi Hoa đã cho thấy các thiết 

kế bài dạy trẻ nghe nhạc mà tác giả nghiên cứu bước đầu đã thành công và mang lại hiệu 

quả nhất định.  

Các thiết kế bài dạy trẻ mẫu giáo lớn nghe nhạc được thực nghiệm ở Trường 

Mầm non Tuổi Hoa của tác giả luận văn được đánh giá là tương đối rõ ràng và có yếu tố 

mới lạ. Các bài hát và bản nhạc được lựa chọn để dạy trẻ nghe đều phù hợp với nội dung 

chủ đề giáo dục, chất lượng âm nhạc tốt và được trẻ yêu thích.  

Với các bài dạy mang tính khái quát, giáo viên được chủ động triển khai theo 

phong cách riêng và có nhiều sáng tạo trong cách thực hiện, hướng dẫn trẻ bộc lộ cảm 

xúc đúng theo gợi ý của cô 

Giáo viên dự giờ cũng cho rằng, những bài dạy trẻ nghe nhạc này có tính thực 

tiễn, có thể áp dụng ở các giờ học nghe nhạc là nội dung trọng tâm cũng như làm nội 

dung kết hợp trong các giờ học âm nhạc ở các lớp mẫu giáo lớn. 

Các bài dạy trẻ nghe nhạc này không những thỏa mãn nhu cầu vui khám phá, bộc 

lộ cảm xúc của trẻ mẫu giáo lớn mà còn giúp trẻ mở rộng vốn hiểu biết về nghệ thuật, 

rèn luyện và phát triển tai nghe âm nhạc, giúp trẻ phát triển kỹ năng thể hiện các hoạt 

động âm nhạc khác như: ca hát, vận động theo nhạc và chơi trò chơi âm nhạc. Trên cơ 

sở đó góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng 

cho trẻ mẫu giáo lớn. 

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h30, ngày 31 tháng 10 năm 2017. 

       Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017 

  THƯ KÝ 
 

 

 

 

Trần Thị Hoa 

CHỦ TỌA 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Huyền 
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Phụ lục 9 

MỘT SỐ THIẾT KẾ BÀI DẠY SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI 

Thiết kế 7 - Tuần 1 

- Nội dung trọng tâm: Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học (16-18 phút) 

- Nội dung kết hợp: Vận động theo nhạc: Ngày vui của bé (5-6 phút)  

Để chuẩn bị dạy trẻ nghe nhạc giáo viên cần biết rằng: [PL10; 147] Bài hát 

Ngày đầu tiên đi học do nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện sáng tác được viết ở nhịp 3/4 giọng 

Đô trưởng có kết cấu hai đoạn đơn không tái hiện kiểu phát triển. Đoạn a và đoạn b đều 

có 2 câu; mỗi câu 2 tiết nhạc trong đó câu 1(4n+4n), câu 2 (4n+5n).  

Đoạn a mở đầu với giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu đều đặn mang đến cảm xúc bồi 

hồi cho người nghe khi kết câu 1 ở âm át rồi lặp lại giai điệu đó thêm một lần nữa ở câu 

2 nhưng có sự thay đổi phần cuối để kết về chủ âm. Đoạn b có âm vực mở rộng khi giai 

điệu đi lên kết hợp một số dấu luyến làm cho giai điệu trở nên mềm mại, duyên dáng. 

Tiết tấu trong bài khá ổn định và thống nhất khi từ đấu đến cuối đều sử dụng một loại 

âm hình chủ đạo.  

Mục đích: Giáo dục cho trẻ tập trung chú ý và hào hứng khi nghe nhạc; Trẻ biết 

và cảm thụ được tính chất âm nhạc trữ tình, biết bộc lộ cảm xúc khi nghe hát. 

Yêu cầu: Trẻ tập trung chú ý khi nghe nhạc, hiểu được yêu cầu của cô giáo; trẻ 

biết bộc lộ được cảm xúc khi nghe tính chất trữ tình của bài hát.  

Chuẩn bị của giáo viên: trang trí sân khấu theo đúng chủ đề: Trường lớp mẫu 

giáo; 05 bức ảnh của trẻ trong lớp. Nghe và sử dụng thành thạo các đoạn nhạc đã ghi sẵn 

trong máy tính.  

Chuẩn bị của trẻ: tâm thế vui tươi, thoải mái trong giờ học, đội hình phù hợp 

với nội dung nghe nhạc.  

Các bước dạy trẻ nghe nhạc 

Bước 1: Giới thiệu tác phẩm (2-3 phút) 

Trẻ ngồi xung quanh cô và lắng nghe cô giới thiệu bài hát. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

115 

Cô sử dụng đồ dùng dạy học là 05 bức ảnh về ngày đầu tiên trẻ đi học ở trường 

MN cho trẻ quan sát. Trong khi trẻ quan sát, cô sử dụng phương pháp đàm thoại để khơi 

gợi hứng thú và trò chuyện với trẻ về nội dung các bức ảnh. 

Sau mỗi câu trả lời của trẻ, cô cần nhận xét với giọng điệu ân cần và chia sẻ cảm 

xúc cũng như động viên trẻ, cùng trẻ nhớ lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đến lớp đồng 

thời giới thiệu tên bài hát sẽ cho trẻ nghe.  

Bước 2: Cho trẻ nghe nhạc (4-5 phút) 

Cô bật nhạc đệm và dùng giọng hát của mình để thể hiện trọn vẹn bài hát cho trẻ 

nghe, kết hợp với cử chỉ dịu dàng chuyển động tự nhiên phù hợp với âm nhạc. Trẻ lắng 

nghe và cổ vũ cho cô.  

Kết thúc bài hát, cô đặt câu hỏi về tên bài hát và tác giả và yêu cầu trẻ trả lời. 

Cô khen ngợi sự tập trung chú ý lắng nghe và trả lời câu hỏi chính xác của trẻ.   

Cô trò chuyện với trẻ về cảm nhận của trẻ về bài hát và mời trẻ tiếp tục lắng 

nghe. Lần này cô sẽ không hát mà sử dụng đàn cho trẻ nghe giai điệu của bài hát. Cô 

mời trẻ nghe.  

Bước 3: Cho trẻ cảm thụ âm nhạc và bộc lộ cảm xúc (5-7 phút) 

Cô có thể cho trẻ ngồi theo hình vòng cung và yêu cầu trẻ lắng nghe, cảm nhận 

tính chất âm nhạc của bài hát. 

Cô đàn giai điệu hoặc bật nhạc không lời cho trẻ nghe đoạn a: Ngày đầu tiên đi 

học… chao ơi sao thiết tha. 
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Cô sử dụng phương pháp đàm thoại để đặt câu hỏi cũng như gợi ý cho trẻ trả lời 

về tính chất, sắc thái của đoạn nhạc. Trẻ có thể trả lời theo cảm nhận của mình: Cô ơi 

con thấy giai điệu bài hát rất hay và nhẹ nhàng, Con thấy bài hát hơi buồn… đều được.  

Cô có thể yêu cầu trẻ mô tả cảm xúc của mình đối với bài hát bằng động tác 

hình thể. Trẻ có thể bộc lộ cảm xúc bằng nhiều động tác khác nhau: nghiêng người, 

đung đưa theo nhạc, cầm tay bạn, mô phỏng động tác yêu thương dành cho cô giáo và 

mẹ… đều được.  

Cô khen trẻ biết lắng nghe và thể hiện cảm xúc đối với bài hát, mời trẻ nghe 

đoạn nhạc tiếp theo. 

Cô đàn giai điệu hoặc bật nhạc không lời đoạn b của bài hát từ: Ngày đầu như 

thế đó…cùng vỗ về và yêu cầu trẻ lắng nghe 

 

 

 Cô sử dụng phương pháp đàm thoại để đặt câu hỏi cũng như gợi ý cho trẻ trả lời 

về tính chất, sắc thái của đoạn nhạc. Trẻ có thể trả lời theo cảm nhận của mình: Con 

thưa cô, con thấy giai điệu rất hay và xúc động, con thấy rất nhớ và rất yêu cô giáo 

của con… đều được.  

Cô nhận xét câu trả lời của trẻ, động viên khen ngợi trẻ và hướng dẫn trẻ thể hiện 

cảm xúc của mình đối với đoạn nhạc bằng chuyển động của cơ thể tương tự như khi 

nghe đoạn nhạc trước. Nếu trẻ làm tốt, cô khuyến khích trẻ sáng tạo các động tác khác 

với lần trước như kết hợp động tác chân nhún và di chuyển theo nhịp điệu, tay vuốt nhẹ 

nhàng minh họa cho lời ca của bài hát.  

- Nội dung kết hợp: Vận động theo nhạc: Ngày vui của bé (5-6 phút).  

Bước 4: Củng cố (1-2 phút)  
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Cô dùng phương pháp đàm thoại để gợi ý cho trẻ nhắc lại tên bài hát, tác giả rồi 

cho trẻ nghe và thể hiện cảm xúc của mình với bài hát. Cô cần nhận xét, động viên phần 

thể hiện trẻ.  

Thiết kế 8 - Tuần 18 

- Nội dung trọng tâm: Nghe nhạc: Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ (16-18 phút) 

- Nội dung kết hợp: Ca hát: Em đi qua ngã tư đường phố (5-6 phút) 

Để chuẩn bị dạy trẻ nghe nhạc giáo viên cần biết rằng: [PL10; 157] Bản nhạc 

Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ là khúc nhạc được trích từ chương thứ ba của bản Sonate số 11 

giọng La trưởng dành cho đàn Piano, một nhạc phẩm xuất sắc của Mozart. Bản nhạc 

được sáng tác theo phong cách âm nhạc Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngợi ca tinh thần, lòng dũng 

cảm của các chiến binh. Tác phẩm có kết cấu hai phần gồm đoạn chủ đề và đoạn biến 

tấu đều diễn ra với nhịp độ nhanh, mạnh mẽ như một cuộc hành quân rộn rã. Với tiết tấu 

vui tươi, giai điệu linh hoạt được lặp lại cùng nhịp độ ngày càng nhanh và mạnh hơn thể 

hiện ý chí, sức mạnh của cuộc hành quân. Toàn bộ tác phẩm toát lên không khí nhộn 

nhịp như tiếng reo đắc thắng của một đoàn quân bất khả chiến bại. Tinh thần đó như một 

sự cổ vũ, động viên và thôi thúc ý chí tiến lên giành lấy chiến thắng. Trong giờ học nghe 

nhạc trẻ sẽ được nghe đoạn chủ đề của bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ (từ đầu đến hết ô 

nhịp thứ 35). 

Mục đích: Giáo dục cho trẻ tập trung chú ý và hào hứng khi nghe nhạc; Trẻ biết 

và cảm thụ được tính chất âm nhạc hành khúc, biết bộc lộ cảm xúc khi nghe âm nhạc. 

Yêu cầu: Trẻ tập trung chú ý khi nghe nhạc, hiểu được yêu cầu của cô giáo; trẻ 

biết bộc lộ được cảm xúc khi nghe bản nhạc hành khúc.  

Chuẩn bị của giáo viên: một số hình ảnh đoàn quân ra trận, trống, chiêng, kèn 

nhựa, cờ bằng giấy. Nghe và sử dụng thành thạo các đoạn nhạc đã ghi sẵn trong máy 

tính.  

Chuẩn bị của trẻ: tâm thế vui tươi, thoải mái trong giờ học, đội hình phù hợp 

với nội dung nghe nhạc.  

Các bước dạy trẻ nghe nhạc 

Bước 1: Giới thiệu tác phẩm (2-3 phút) 

Trẻ ngồi thành 03 hàng ngang so le nhau và lắng nghe cô giới thiệu tác phẩm. 
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Cô sử dụng phương tiện là tranh, ảnh về đoàn quân chuẩn bị ra trận, trong đó có 

thể có hình ảnh đội quân nhạc, hình ảnh của các vị tướng lĩnh cho trẻ xem và trò chuyện 

về nội dung bức tranh để giúp trẻ hiểu được sự dũng cảm, oai phong và mạnh mẽ của 

những người lính chiến đấu. 

Khi trẻ hứng thú và cảm nhận được nét đẹp mạnh mẽ của những người lính cô 

giới thiệu cho trẻ nghe một bản nhạc không những thể hiện sự mạnh mẽ, hùng tráng của 

đội quân chiến đấu mà còn thể hiện niềm vui khi giành được chiến thắng. Bản nhạc rất 

nổi tiếng có tên là Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ được sáng tác bởi một nhà soạn nhạc người 

Áo có tên là Mozart.  

Bước 2: Cho trẻ nghe nhạc (4-5 phút)  

Cô bật cho trẻ nghe phần chủ đề của bản nhạc và yêu cầu trẻ lắng nghe. Trẻ tập 

trung lắng nghe đoạn nhạc.  

Kết thúc bản nhạc, cô đặt câu hỏi về tên tác phẩm, tác giả và mời 2-3 trẻ trả lời. 

Cô khen ngợi sự tập trung chú ý lắng nghe và trả lời câu hỏi chính xác của trẻ. Cô sử 

dụng phương pháp đàm thoại để trò chuyện và gợi ý để trẻ nói lên được cảm nhận của 

mình khi nghe bản nhạc. Trẻ có thể trả lời: con thấy bản nhạc rất hay, con thấy rất mạnh 

mẽ… đều được. Cô động viên, khen ngợi trẻ rồi mời trẻ nghe tiếp.   

Bước 3: Cho trẻ cảm thụ âm nhạc và bộc lộ cảm xúc (5-7 phút) 

Cô bật nhạc cho trẻ nghe đoạn nhạc đầu tiên.  
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Sau khi nghe, cô trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ khi nghe đoạn nhạc vừa 

rồi và mời 2-3 trẻ trả lời. Trẻ có thể trả lời: con thấy rất vui, con thấy giai điệu rất hay… 

đều được. Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ sau đó gợi ý cho trẻ một số động tác thể 

hiện nhịp đi mạnh mẽ của đoàn quân như: tay làm động tác phất cờ, chân dậm và bước 

đi theo nhịp hoặc tay động tác đánh trống, chân dậm và bước đi theo nhịp.  

Cô cho trẻ nghe tiếp đoạn nhạc thứ hai và yêu cầu trẻ lắng nghe. 

 

 

 

Sau khi nghe, cô trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ khi nghe đoạn nhạc vừa 

rồi có khác với đoạn nhạc trước và mời 2-3 trẻ trả lời. Trẻ có thể trả lời: con thấy rất vui, 

con thấy giai điệu sôi nổi hơn đoạn trước… đều được. Cô nhận xét, động viên khen 

ngợi trẻ sau đó gợi ý cho trẻ một số động tác thể hiện bước hành quân mạnh mẽ của 

người lính như: tay đánh sang hai bên kết hợp chân dậm và bước đi theo nhịp hoặc tay 

làm động tác bồng súng, chân dậm và bước đi theo nhịp.  

Cô bật nhạc cho trẻ nghe đoạn còn lại và làm tương tự như hai lần trước. Khi trẻ 

đã biết cách vận động và bộc lộ cảm xúc của mình, cô cho trẻ sử dụng thêm các đồ dùng 
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mà cô đã chuẩn bị như trống, chiêng, kèn nhựa, cờ làm bằng giấy. Trẻ có thể tùy ý lựa 

chọn loại đạo cụ mà trẻ thích. 

Sau khi trẻ chọn đạo cụ xong, cô chia trẻ thành các nhóm và có thể cho trẻ lên 

làm động tác với đạo cụ xem nhóm nào làm đẹp nhất. 

- Nội dung kết hợp: Ca hát: Em đi qua ngã tư đường phố (5-6 phút). 

Bước 4: Củng cố (2-3 phút)  

Cô gợi ý cho trẻ nhắc lại tên bản nhạc, tác giả rồi cho trẻ sử dụng các đạo cụ mà 

cô đã chuẩn bị cùng lên biểu diễn. Sau khi trẻ thực hiện, cô giáo nhận xét, động viên 

khen ngợi trẻ rồi trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ trong giờ học nghe nhạc.  

Thiết kế 9 - Tuần 21 

- Nội dung trọng tâm: Nghe nhạc: Bác nông dân vui tính (16-18 phút) 

- Nội dung kết hợp: Ca hát: Lớn lên cháu lái máy cày (5-6 phút) 

Để chuẩn bị dạy trẻ nghe nhạc giáo viên cần biết rằng: [PL10; 156] Bản nhạc 

Bác nông dân vui tính là một trong số các tiểu phẩm sáng tác cho đàn Piano dành riêng 

cho trẻ em của nhạc sĩ Robert Schumann. Ông là nhà soạn nhạc, nhà phê bình âm nhạc 

nổi tiếng người Đức, một trong các nhạc sĩ lừng danh nhất thế kỷ 19. Tiểu phẩm Bác 

nông dân vui tính được viết ở nhịp 4/4 giọng Pha trưởng với hình thức đoạn nhạc ba câu. 

Chủ đề âm nhạc vang lên với giai điệu vui tươi, tiết tấu nhộn nhịp kết hợp nhịp độ nhanh 

tạo cho người nghe cảm giác hào hứng và rất thoải mái. Câu đầu tiên giai điệu chính 

nằm ở bè trầm của tay trái, đoạn còn lại giai điệu được lặp lại thêm 2 lần có bổ xung nét 

nhạc mới trong 2 ô nhịp nhưng xuất hiện ở cả hai bè của tay trái và tay phải một cách rất 

khéo léo đem lại cảm giác vừa mới mẻ vừa rộn ràng, khắc sâu thêm ấn tượng cho người 

nghe.  

Mục đích: Giáo dục cho trẻ tập trung chú ý và hào hứng khi nghe nhạc; Trẻ biết 

và cảm thụ được tính chất âm nhạc vui hoạt, biết bộc lộ cảm xúc khi nghe âm nhạc. 

Yêu cầu: Trẻ tập trung chú ý khi nghe nhạc, hiểu được yêu cầu của cô giáo; trẻ 

biết bộc lộ được cảm xúc khi nghe bản nhạc hành khúc.  

Chuẩn bị của giáo viên: một số hình ảnh về trang trại, vườn cây và những 

người nông dân, rổ đựng các loại củ quả như cà rốt, khoai tây, củ cải. Nghe và sử dụng 

thành thạo các đoạn nhạc đã ghi sẵn trong máy tính.  

Chuẩn bị của trẻ: tâm thế vui tươi, thoải mái trong giờ học, đội hình phù hợp 

với nội dung nghe nhạc.  
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Các bước dạy trẻ nghe nhạc 

Bước 1: Giới thiệu tác phẩm (2-3 phút) 

Trẻ ngồi theo hình chữ u và lắng nghe cô giới thiệu tác phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô sử dụng phương tiện là tranh, ảnh về trang trại, vườn cây và trò chuyện về 

nội dung bức tranh để giúp trẻ biết được công việc của bác nông dân. Cô gợi ý và mời 

trẻ kể một số công việc hàng ngày của bác nông dân để chăm sóc cho vườn cây của 

mình.  

Trẻ có thể kể một số việc như: tưới cây, bắt sâu, dọn dẹp…đều được. Cô giáo 

khen ngợi, động viên trẻ. Cô sử dụng phương pháp đàm thoại để trò chuyện cho trẻ biết 

mặc dù công việc vất vả nhưng các bác nông dân rất yêu thích công việc của mình đặc 

biệt là khi cây cối tươi tốt, mùa màng bội thu. Cô mời trẻ cùng cảm nhận niềm vui của 

bác nông dân qua tác phẩm Bác nông dân vui tính, một tiểu phẩm do Schumann, nhà 

soạn nhạc nổi tiếng người Đức sáng tác.  

Bước 2: Cho trẻ nghe nhạc (4-5 phút)  

Cô bật nhạc và yêu cầu trẻ lắng nghe. Trẻ tập trung lắng nghe đoạn nhạc. Kết 

thúc bản nhạc, cô đặt câu hỏi về tên tác phẩm, tác giả và mời 2-3 trẻ trả lời. Cô khen 

ngợi sự tập trung chú ý lắng nghe và trả lời câu hỏi chính xác của trẻ. Cô sử dụng 

phương pháp đàm thoại để trò chuyện và gợi ý để trẻ nói lên được cảm nhận của mình 

khi nghe bản nhạc. Trẻ có thể trả lời: con thấy bản nhạc rất ngộ nghĩnh, con rất thích 

bản nhạc này… đều được. Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ.  

Bước 3: Cho trẻ tìm hiểu nội dung nghe nhạc (5-7 phút) 

Cô bật nhạc cho trẻ nghe câu đầu tiên và yêu cầu trẻ lắng nghe.  
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Sau khi nghe, cô trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ khi nghe đoạn nhạc vừa 

rồi và mời 2-3 trẻ trả lời. Trẻ có thể trả lời: con thấy rất vui, con thấy giai điệu rất hay… 

đều được. Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ sau đó gợi ý cho trẻ một số động tác thể 

hiện niềm vui của bác nông dân khi ngắm nhìn vườn cây xanh tốt của mình như: chân 

bước đi theo nhịp, hai tay đánh sang phải rồi sang trái. 

Cô bật nhạc cho trẻ nghe thứ hai và yêu cầu trẻ lắng nghe. 

 

Sau khi trẻ nghe, cô trò chuyện rồi hỏi trẻ đoạn nhạc vừa được nghe có khác gì 

với đoạn nhạc trước và mời 2-3 trẻ trả lời. Trẻ có thể trả lời: con thấy vẫn vui, con thấy 

vui hơn… đều được. Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ sau đó cô gợi ý cho trẻ một số 

động tác thể hiện sự phấn khởi của bác nông dân khi bác phát hiện quả trên cây đều đã 

chín và bác sẽ hái chúng cho vào giỏ mang về như: tay đưa từ dưới lên cao chân kiễng 

lên theo nhịp, tay hạ xuống chân nhún xuống.  

Cô làm tương tự với câu cuối cùng và gợi ý cho trẻ một số động tác thể hiện sự 

tốt bụng của bác nông dân khi bác tặng rau, củ, quả vừa thu hoạch trong rổ cho những 

người đã giúp đỡ mình. 
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Khi trẻ đã biết cách vận động và bộc lộ cảm xúc của mình, cô cho trẻ sử dụng 

thêm các đồ dùng mà cô đã chuẩn bị như rổ, các loại rau, củ, quả. Trẻ có thể tùy ý lựa 

chọn loại đạo cụ mà trẻ thích. Sau khi trẻ chọn đạo cụ xong, cô bật nhạc một lần từ đầu 

đến cuối cho trẻ thể hiện các động tác theo ý của trẻ.  

Nội dung kết hợp: Ca hát: Lớn lên cháu lái máy cày (5-6 phút). 

Bước 4: Củng cố (2-3 phút)  

Cô gợi ý cho trẻ nhắc lại tên bản nhạc, tác giả rồi cho trẻ sử dụng các đạo cụ mà 

cô đã chuẩn bị cùng lên biểu diễn. Sau khi trẻ thực hiện, cô giáo nhận xét, động viên 

khen ngợi trẻ rồi trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ trong giờ học nghe nhạc. 
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Phụ lục 10 

MỘT SỐ BÀI HÁT, BẢN NHẠC 

10.1 Bài hát 
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10.2 Bản nhạc 

                                                                 BÚP BÊ ỐM                                                                 
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BÁC NÔNG DÂN VUI TÍNH 
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Trích Khúc Chèo Thuyền 

(trong tổ khúc “Bốn mùa” cho Piano) – Bài Tháng 6 
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Phụ lục 11 

GỢI Ý LỰA CHỌN BÀI HÁT THEO CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC 

Chủ đề Tên bài hát Sáng tác 

Trường lớp 

mẫu giáo 

Bài ca đi học Phan Trần Bảng 

Ngày đầu tiên đi học Nguyễn Ngọc Thiện 

Trường làng tôi Trương Quang Lục 

Bản thân và 

Gia đình 

Ngọn nến lung linh Ngọc Lễ 

Trống cơm Dân ca Đồng bằng Bắc Bộ 

Em như chim câu trắng Trần Ngọc 

Động vật Con chim vành khuyên Hoàng Vân 

Gọi nghé Ngọc Thăng 

Con cò Xuân Giao 

Phương tiện 

giao thông 

Anh phi công ơi Nhạc: Xuân Giao, Thơ: Xuân Quỳnh 

Đèn xanh đèn đỏ Nhạc: Lương Vĩnh, Ý thơ: Thế Hội 

Em đi chơi thuyền Trần Kiết Tường  

Nghề nghiệp Bụi phấn Vũ Hoàng – Lê Văn Lộc 

Màu áo chú bộ đội Nguyễn Văn Tý 

Hạt gạo làng ta Nhạc: Trần Viết Bính, Lời: Thơ Trần 

Đăng Khoa 

Tết và mùa 

xuân 

Cùng múa hát mừng xuân Hoàng Hà 

Mùa xuân ơi Nguyễn Ngọc Thiện 

Mùa xuân đến rồi Phạm Thị Sửu 

Thực vật Em yêu cây xanh Hoàng Văn Yến 

Hoa thơm bướm lượn Dân ca Quan họ Bắc Ninh 

Lý cây đa Dân ca Quan họ Bắc Ninh 
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Nước và các 

hiện tượng tự 

nhiên 

Mưa rơi Dân ca Xá 

Nắng sớm Hàn Ngọc Bích 

Nhạc rừng Hoàng Việt 

Quê hương – 

Đất nước – 

Bác Hồ 

Làng tôi Văn Cao 

Bác Hồ người cho em tất 

cả 

Nhạc: Hoàng Lân, Phỏng thơ: Phong Thu 

Việt Nam quê hương tôi Đỗ Nhuận 
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Phụ lục 12 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DẠY TRẺ NGHE NHẠC 

TẠI TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA 

Nguồn: Tác giả luận văn chụp từ tháng 9 đến tháng 11/2017 

 

 

12.1. Dạy trẻ nghe hát Bài ca đi học tại lớp A1 

 

12.2. Dạy trẻ nghe hát Trống cơm tại lớp A2 
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12.3. Dạy trẻ nghe nhạc Búp bê ốm tại lớp A3 

 

 

12.4. Dạy trẻ gõ tiết tấu bài Rước đèn dưới ánh trăng tại lớp A1 
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12.5. Dạy trẻ nghe cường độ Em như chim câu trắng tại lớp A2 

 

 

12.6. Dạy trẻ nghe cao độ qua trò chơi “Giai điệu đi đâu” tại lớp A3 

 


