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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Nhạc giao hưởng, thính phòng là một trong những lĩnh vực của nghệ 

thuật âm nhạc. So với ca khúc, là thể loại với đặc điểm có lời ca dễ biểu hiện 

hình tượng nên có thế mạnh là mang tính quần chúng cao, được đông đảo 

quần chúng thưởng thức thì nhạc giao hưởng, thính phòng tuy không mang 

tính phổ cập rộng rãi như ca khúc nhưng hình tượng âm nhạc thường có chiều 

sâu và là mảnh đất để con người tiếp cận đến những hiểu biết của âm nhạc 

chuyên nghiệp. Để thưởng thức âm nhạc giao hưởng, thính phòng đòi hỏi 

người nghe phải có trình độ âm nhạc nhất định, ít nhất cũng là có những hiểu 

biết sơ đẳng về nhạc không lời.  

Ngày nay, đất nước Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, đời 

sống văn hóa, tinh thần người Việt Nam ngày càng được nâng cao hơn. Nếu 

như trước đây, khoảng những năm đầu đến những năm 80 của thế kỷ XX, đại 

đa số người Việt Nam say mê những làn điệu dân ca, những bài ca khúc 

“nhạc mới’ hay những vở ca kịch, sân khấu như Chèo, Tuồng, Cải lương thì 

nay, bên cạnh những món ăn tinh thần ấy, người Việt Nam có không ít người 

tuy không học âm nhạc chuyên nghiệp nhưng yêu thích và thậm chí là hiểu 

biết nhạc giao hưởng, thính phòng. Có lẽ những tên tuổi của các nhạc sĩ nổi 

tiếng thế giới như W.A. Mozart, L.V. Beethoven, F. Chopin… khá quen thuộc 

với nhiều người. Giai điệu của các tác phẩm không lời như giao hưởng số 5 

của Beethoven, sonate số 11 của Mozart, Nhạc buồn của Chopin, Toccata và 

fuga d-moll của J.S. Bach, Tổ khúc Bốn mùa của A. Vivaldi… đã được phát 

rất nhiều trên các chương trình truyền hình, chương trình nhạc không lời của 

Đài tiếng nói Việt Nam, dù có thể nhiều người không biết tên tác phẩm nhưng 

giai điệu của nó lại trở nên khá gần gũi, quen thuộc. Có lẽ, từ người nông dân 

đến công nhân, đến tầng lớp trí thức Việt Nam trong hơn chục năm (khoảng 

những năm 2000) đều quen thuộc với giai điệu của chương Mùa xuân trong 
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concerto Bốn mùa của nhạc sĩ người Ý - Vivaldi qua bản tin Dự báo thời tiết 

được phát trên truyền hình vào mỗi buổi tối, dù rằng họ không biết đó là 

concerto, là bản nhạc của ai. 

Giáo dục âm nhạc trong nhà trường phổ thông hiện đang được quan 

tâm hơn bao giờ hết. Từ năm 2002, môn Âm nhạc được chính thức là môn 

học bắt buộc ở hai cấp Tiểu học và THCS với 1 tiết/1tuần. Môn âm nhạc thực 

sự đã đem lại không khí vui tươi, sôi nổi trong nhà trường, làm học sinh cảm 

thấy hào hứng hơn trong học tập. Trong chương trình phổ thông, ngoài việc 

được học hát các bài dân ca, các ca khúc phù hợp lứa tuổi, HS còn được nghe 

các bản nhạc không lời qua nội dung thường thức âm nhạc. Cụ thể là khi học 

về các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới và Việt Nam mà sự nghiệp của họ nổi tiếng 

về nhạc không lời thì HS đều được giới thiệu và hướng dẫn nghe, trong đó có 

cả các tác phẩm giao hưởng. Nhạc giao hưởng, thính phòng mang lại cho HS 

năng lực tư duy trừu tượng, khả năng tưởng tượng phong phú, phát triển về trí 

tuệ và nhân cách.  

Việc hướng dẫn cảm thụ âm nhạc với nhạc giao hưởng, thính phòng 

cho HS phổ thông là điều không dễ dàng, nhất là trong điều kiện HS chỉ được 

học âm nhạc 1 tiết/tuần và với rất nhiều nội dung như Hát, nhạc lý, Tập đọc 

nhạc, Thường thức âm nhạc... Mặt khác, năng lực của giáo viên dạy âm nhạc 

ở phổ thông cũng chưa thật sự chuyên sâu nên cũng gặp những khó khăn nhất 

định khi dạy cảm thụ âm nhạc không lời.               

Xuất phát từ những lí do trên, với mong muốn nâng cao chất lượng dạy 

học âm nhạc ở phổ thông, tôi lựa chọn vấn đề: Hướng dẫn cảm thụ âm nhạc 

giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học cơ sở làm đề tài Luận văn 

Thạc sĩ ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.  

2. Lịch sử nghiên cứu 

- Qua khảo sát, từ trước tới nay đã có nhiều tài liệu đề cập đến âm nhạc 

giao hưởng, âm nhạc dân tộc, âm nhạc trong giáo dục phổ thông. . . Có thể 

điểm ra các tài liệu liên quan như sau: 
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- Đề tài luận văn: “Nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên âm nhạc 

các trường phổ thông tại tỉnh Cà Mau” của tác giả Phạm Văn Duy, Luận văn 

Thạc sĩ khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, Nhạc viện Hồ Chí Minh, năm 

2014. Thông qua luận văn tác giả trình bày các giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng dạy và hoạt động nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên [6]. 

- Đề tài luận văn: “Thị hiếu thẩm mỹ Âm nhạc của học sinh Trung học 

phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Trần Thanh Hải, Luận văn 

Thạc sĩ, trường Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014. Luận văn làm 

sáng tỏ sự cần thiết phải tìm hiểu để định hướng cho thị hiếu thẩm mỹ âm 

nhạc. Luận văn đề ra một số giải pháp giúp nâng cao và định hướng thẩm mỹ 

âm nhạc của HS THPH tại thành phố Hồ Chí Minh [10]. 

- Đề tài luận văn: “Dạy học môn âm nhạc cho sinh viên ngành giáo dục 

mầm non, trường Đại học Quảng Nam, của tác giả Nguyễn Thị Hồng Hải, 

Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, năm 

2017. Luận văn nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, phân phối thời lượng, nội 

dung chương trình và đổi mới phương pháp dạy học môn âm nhạc cho sinh 

viên ngành giáo dục mầm non tại trường Đại học Quảng Nam [11]. 

- Nhiều tài liệu nghiên cứu về giảng dạy âm nhạc cho trẻ mầm non như: 

Phương pháp dạy học âm nhạc cho trẻ trước tuổi học, của tác giả Ngô Thị 

Nam – Nxb Giáo dục Việt Nam, 2008. Trong cuốn sách tác giả có đề cập đến 

phương pháp dạy học nghe nhạc cho trẻ trước tuổi học [23]. 

- Đề tài luận văn: “ Những vấn đề về ngón bấm và archet trong nghệ 

thuật diễn tấu đàn Vilon” của tác giả Lê Trí Toàn, Luận văn Thạc sĩ, trường 

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006. Luận văn nghiên cứu về các 

kỹ thuật, tính năng nhạc cụ Violon trong diễn tấu [28]. 

Nhìn chung, những công trình, tài liệu, liên quan đến âm nhạc giao 

hưởng, âm nhạc phổ thông,… đã phản ánh tình hình thực tiễn hiện nay. Tuy 

vậy, những nghiên cứu khoa học cụ thể, những hội thảo chuyên sâu về môn 
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âm nhạc bàn về việc cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học 

sinh phổ thông đến nay vẫn còn là vấn đề bỏ ngỏ. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu đề xuất các biện pháp hướng dẫn cảm thụ âm nhạc 

giao hưởng, thính phòng cho HS THCS. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

+ Nghiên cứu một số khái niệm liên quan và tầm quan trọng của thưởng 

thức nhạc không lời với HS THCS. 

+ Nghiên cứu nội dung chương trình môn âm nhạc và thực trạng dạy và 

học thường thức âm nhạc ở THCS. 

+ Đề xuất biện pháp hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính 

phòng cho học sinh THCS. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng 

cho học sinh THCS. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Đề tài nghiên cứu trong phạm vi chương trình thường thức âm nhạc bậc 

THCS và tập trung phân tích, giới thiệu một số tác phẩm giao hưởng, thính 

phòng tiêu biểu của 4 nhạc sĩ: W.A. Mozart, L.V. Beethoven, F. Chopin và 

P.I. Tchaikovsky. 

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 4 năm 2018  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính: 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Các sách, giáo trình, báo, tạp chí có liên 

quan đến nhạc không lời và các phương pháp dạy học. 
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- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phân tích, tổng hợp, so sánh. 

- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, thực nghiệm sư phạm. 

6. Những đóng góp luận văn 

Luận văn là công trình nghiên cứu và đề xuất biện pháp dạy học cảm thụ 

nhạc giao hưởng, thính phòng cho HS THCS, hy vọng sẽ góp phần nâng cao 

chất lượng dạy học và khả năng cảm thụ cho học sinh. 

Đề tài có thể sẽ làm tài liệu tham khảo cho giáo viên dạy âm nhạc hoặc 

có thể làm tài liệu trong chương trình âm nhạc giáo dục phổ thông.  

7. Bố cục luận văn 

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

gồm 2 chương: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn  

- Chương 2: Biện pháp hướng dẫn cảm thụ nhạc giao hưởng, thính 

phòng.  
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN  
 

1.1. Cơ sở lý luận 

1.1.1. Một số khái niệm, thuật ngữ 

1.1.1.1. Cảm thụ âm nhạc 

 Trong thưởng thức nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, thuật 

ngữ cảm thụ thường được đề cập tới. Có thể hiểu đó là một hành động cụ thể 

hoặc một năng lực để thưởng thức hoặc đánh giá một tác phẩm, một lĩnh vực 

nghệ thuật nào đó. Tuy nhiên, cách hiểu như vậy chưa nêu lên được khái niệm 

của từ cảm thụ. Khi bàn về, Từ điển tiếng Việt nêu cảm thụ là “nhận biết được 

cái tế nhị bằng cảm tính tinh vi” [27; tr.103]. Như vậy, ta thấy ở đây yếu tố 

nhận biết không bằng lý trí mà thông qua cảm tính ở cấp độ tinh vi, nghĩa là 

không đơn giản. Thực ra, nếu nhận biết không có lý trí cũng không hoàn toàn 

đúng, bởi sự cảm tính ở mức tinh vi đã nói lên lý trí đã được hóa thân vào 

trong cảm xúc. 

 Với thưởng thức âm nhạc, việc nghe để nhận biết một tác phẩm nào đó 

có thể hoàn toàn không thông qua lý trí song cũng có khi rất lý trí. Với đứa trẻ 

mới được làm quen với một bài hát vui, trẻ có thể phản ứng nhún nhảy, hào 

hứng, tươi cười mặc dù trẻ không biết bài hát nói gì, nghĩa là sự cảm thụ của 

đứa trẻ hoàn toàn bằng cảm tính. Cũng đứa trẻ đó, khi lớn lên, được học âm 

nhạc, khi nghe một tác phẩm âm nhạc nào đó, sự cảm thụ tác phẩm không 

đơn thuần chỉ là cảm tính, những kiến thức âm nhạc đã hình thành năng lực 

cảm thụ và sự nhận biết có kết hợp giữa lý tính với cảm tính, có điều lý tính 

đã ăn vào tiềm thức trong năng lực cảm thụ của bản thân người đó. Người đó 

ngay lập tức có thể nhận biết được tác phẩm đó vui hay buồn, hay hoặc dở và 

có thể đánh giá được một cách khái quát vì sao vui, buồn, vì sao hay, dở.  
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Như vậy, qua những phân tích trên, có thể nói cảm thụ âm nhạc là hành 

động nhận biết, là năng lực nhận biết tác phẩm âm nhạc để thấy được cái hay 

cái đẹp trong tác phẩm. 

1.1.1.2. Hướng dẫn cảm thụ âm nhạc 

Theo Từ điển tiếng Việt: Hướng dẫn là “chỉ bảo, dẫn dắt cho biết 

phương hướng, cách thức tiến hành hoạt động nào đó”[27; tr.458]. Như trên 

đã trình bày, cảm thụ âm nhạc nhiều khi mang tính chất cảm tính, nghĩa là 

không thông qua lý trí, qua sự phân tích, do đó dễ theo cảm xúc cá nhân, có 

màu sắc chủ quan và có thể bị lạc hướng nếu không có sự chỉ bảo dẫn dắt. Vì 

thế, cảm thụ âm nhạc cũng cần có sự gợi mở, hướng dẫn hoặc chỉ bảo để sự 

nhận biết tác phẩm âm nhạc được đúng hướng hơn, gần với hình tượng âm 

nhạc hơn. 

Có thể hiểu hướng dẫn cảm thụ âm nhạc là hoạt động chỉ dẫn cho biết 

phương hướng, cách thức tiến hành hoạt động nghe nhạc, đánh giá tác phẩm 

âm nhạc để nhận biết được hình tượng, cái hay, cái đẹp trong âm nhạc. Trong 

dạy học âm nhạc, hướng dẫn cảm thụ âm nhạc là giáo viên chỉ dẫn cho học 

sinh cách thức nghe nhạc, cách thức nhận biết hình tượng, vẻ đẹp trong tác 

phẩm âm nhạc.  

1.1.1.3. Dạy học 

Giáo dục là quá trình tác động có mục đích xác định, được tổ chức một 

cách khoa học (có kế hoạch, có phương pháp, có hệ thống) và quá trình này 

được thực hiện bằng các con đường dạy học. Dạy học là con đường, là 

phương tiện cơ bản nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Đi sâu hơn vào 

khái niệm này cho ta thấy: “dạy học là dạy để nâng cao trình độ văn hóa và 

phẩm chất đạo đức, theo chương trình nhất định” [27; tr.236]. Theo đó, 

“dạy” là “truyền thụ tri thức hoặc kỹ năng một cách ít nhiều có hệ thống, có 

phương pháp. Ví dụ: dạy học sinh; dạy nghề cho người học việc...” [27; 
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tr.236], còn học là “thu nhận kiến thức, luyện tập kỹ năng do người khác 

truyền lại”[27; tr.437].    

Tác giả Đặng Thành Hưng nêu trong Dạy học hiện đại - lí luận - biện 

pháp - kĩ thuật: “Bản chất của dạy học chính là gây ảnh hưởng có chủ định 

đến hành vi học tập và quá trình học tập của người khác, tạo ra môi trường và 

những điều kiện để người học duy trì việc học, cải thiện hiệu quả, chất lượng 

học tập, kiểm soát quá trình học tập của mình” [18; tr.35]. 

Trong giáo dục, hoạt động dạy học bao gồm hai mặt của một quá trình, 

dạy và học luôn đi kèm biện chứng với nhau: 

Dạy là hoạt động của giáo viên, không đơn thuần chỉ là một tiến 

trình truyền thụ những nội dung đáp ứng mục tiêu đề ra mà là 

hoạt động giúp đỡ chỉ đạo và hướng dẫn học sinh trong quá trình 

lĩnh hội. 

Học là hoạt động nhận thức độc đáo của người học, thông qua đó 

người học chủ yếu thay đổi chính bản thân mình và ngày càng có 

năng lực hơn trong hoạt động tích cực nhận thức và cải biến hiện 

thực khách quan [18; tr.12]. 

 Dạy học là hoạt động của thầy và trò với tư cách là hai chủ thể: người 

dạy và người học, hoạt động dạy - học cùng phối hợp đồng thời để đạt được 

mục đích rõ ràng, cụ thể. Người dạy nắm vững kiến thức khoa học chuyên 

ngành, có khả năng tổ chức cho người học tập có phương pháp, nhanh chóng 

nắm vững hệ thống kiến thức. Đồng thời, người dạy phải có năng lực hướng 

dẫn người học, phải định hướng theo phương pháp khoa học để người học có 

thể tiếp thu, lĩnh hội kiến thức đạt kết quả tốt. Người học phải có ý thức, xác 

định đúng động cơ học tập, chủ động, tích cực và sáng tạo trong nhận thức.  

Từ những khái niệm trên chúng tôi cho rằng: dạy học là một quá trình, 

phối hợp giữa dạy và học, được tổ chức dưới sự điều khiển có mục đích của 

người dạy, giúp cho người học có được hệ thống tri thức, có kĩ năng để phát 
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triển năng lực tư duy, năng lực hành động và phẩm chất cá nhân và vận dụng 

giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống. 

1.1.1.4. Phương pháp 

Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên có khái niệm về phương 

pháp với hai nghĩa: 1. Phương pháp là “cách thức nhận thức, nghiên cứu hiện 

tượng của tự nhiên và đời sống xã hội” 2. Phương pháp là “hệ thống các cách 

sử dụng để tiến hành một hoạt động nào đó” [ 27; tr.766]. 

Trong sách Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Tiểu học của 

Phó Đức Hòa có viết: “Phương pháp là cách thức, là con đường của tổ hợp 

các hoạt động nhằm thực hiện mục đích đề ra. Khái niệm phương pháp nhằm 

chỉ ra cách tiếp cận vấn đề” [13; tr.30]. Trong khái niệm này cũng thống nhất 

với Từ điển tiếng viết là phương pháp không chỉ là một cách thức đơn lẻ mà 

là một hệ thống hay môt tổ hợp cách thức hoạt động để đạt tới mục đich.  

Phương pháp là hình thức tự vận động bên trong của nội dung, gắn liền 

với hoạt động của con người, giúp con người có thể hoàn thành công việc một 

cách nhanh nhất và có hiệu quả nhất. Nó gắn với sự khoa học của hoạt động. 

Qua các ý kiến trên, có thể nói, phương pháp là con đường để đạt tới mục tiêu 

trong một hoạt động, là hệ thống (tổ hợp) các cách sử dụng được sắp xếp 

theo một trật tự nhất định để tiến hành hoạt động đó. 

1.1.1.5. Phương pháp dạy học  

Dạy học và phương pháp dạy học luôn có mối liên hệ hữu cơ, không tách 

rời của quá trình dạy học. Phương pháp dạy học đóng vai trò quan trọng của 

quá trình dạy học, quyết định đến chất lượng dạy học. Trong dạy học luôn 

hình thành các phương pháp dạy của thầy và phương pháp học của trò. 

Phương pháp dạy bao gồm các hoạt động: tổ chức các hoạt động học tập của 

người học, điều khiển quá trình nhận thức, giáo dục. Phương pháp học được 

xác định là để phát triển năng lực cá nhân một cách có định hướng, đồng thời 

trải nghiệm quá trình tự nhận thức. 
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Từ những ý kiến trên, có thể nói rằng, phương pháp dạy học chính là 

cách dạy của giáo viên và cách học của học sinh nhằm hoàn thành được mục 

tiêu của dạy học. 

1.1.1.6. Âm nhạc giao hưởng, thính phòng  

- Âm nhạc giao hưởng: 

Nhạc giao hưởng (symphony) là các tác phẩm viết cho dàn nhạc giao 

hưởng ở các thành phần cấu trúc lớn nhỏ, đa dạng gồm các nhạc cụ chính: bộ 

dây (violin, viola, cello, contrabass), bộ gỗ (sáo, oboe, clarinet, bassoon), kèn 

đồng (trumpet, trombone, tuba, fagotte) và bộ gõ. Dàn nhạc giao hưởng là 

một tổng thể về biên chế các nhạc cụ được sử dụng theo những nguyên tắc 

nhất định nhằm phục vụ cho việc diễn tấu một tác phẩm giao hưởng. 

Symphony được ghép từ 2 chữ Hy Lạp: syn (cùng nhau) và phone 

(phát âm). Symphony đầu tiên được dùng để chỉ sự hòa hợp giữa các âm 

thanh phát ra đồng thời, sau đó, nó được dùng để chỉ các bản nhạc có nhiều 

bè. Dường như Giovanni Gabrieli là người đầu tiên dùng chữ này đặt tên cho 

bản nhạc của ông [37].  

Giao hưởng là một thể loại trong âm nhạc, có hình thức lớn, gồm nhiều 

chương. “Giao hưởng là thể loại có cấu trúc liên khúc sonate, được viết cho 

dàn nhạc giao hưởng diễn tấu… Giao hưởng cổ điển thường cấu trúc bốn 

chương”[37; tr.87]. Các chương của giao hưởng cổ điển có sự tương phản, 

mỗi chương thường diễn tả một khía cạnh của chủ đề tư tưởng, nhưng giữa 

các chương có mối quan hệ nội tại mật thiết, thống nhất theo nội dung của 

toàn tác phẩm, thường có cấu trúc như sau:  

- Chương I: Thường có cấu trúc ở hình thức sonate, nhịp độ nhanh (sonate 

allegro). Chương này thể hiện những hình tượng tương phản mãnh liệt. 

- Chương II: Đây thường là chương chậm, tính chất trữ tình, thể hiện sự nội 

tâm, suy tư. Hình thức tự do (ba đoạn phức, biến tấu…) 
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- Chương III:  Nhịp độ nhanh. Nhạc sĩ Mozart và Haydn xây dựng chương 

này là chương menuet (trên cơ sở tiết tấu của điệu menuet), nhạc sĩ Beethoven 

còn xây dựng chương này là chương scherzo (có tính chất dí dỏm hoặc hài 

hước). Chương III của giao hưởng cổ điển thường viết ở hình thức ba đoạn 

phức. 

- Chương IV: Chương kết, có nhịp độ rất nhanh. Nội dung có tính chất tổng 

kết, khái quát toàn giao hưởng. Chương kết của giao hưởng cổ điển thường 

được viết ở hình thức sonate hoặc rondo sonate. 

 Giao hưởng là thể loại âm nhạc mang tính bác học chuyên nghiệp. Với 

đặc điểm như vậy nên thưởng thức âm nhạc giao hưởng là rất khó, đòi hỏi 

phải có trình độ nhất định về âm nhạc. Với HS phổ thông cần phải có sự 

hướng dẫn của giáo viên thì sẽ có hiệu quả tốt hơn.  

- Nhạc thính phòng: 

Nghĩa đen của chữ thính phòng là nghe ở trong phòng. Nhạc thính 

phòng “có nguồn gốc từ ngôn ngữ Latinh (camera) - có nghĩa là nhạc để biểu 

diễn trong phạm vi không gian nhỏ (như phòng hòa nhạc) để phân biệt 

với nhạc giao hưởng, nhạc sân khấu (thí dụ opera, oratoria, cantata) dành cho 

các gian hòa nhạc lớn” [38]. Ban đầu, nhạc thính phòng chủ yếu phát triển 

trong phạm vi gia đình và để phân biệt giữa nhạc nhà thờ và nhạc thính phòng 

với các thể loại nhạc dành cho giọng hát. “Cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ 

XVIII, âm nhạc thính phòng bắt đầu phát triển mạnh ở các loại hình âm nhạc 

dành cho nhạc cụ hay còn gọi là khí nhạc” [38]. 

Qua quá trình phát triển, âm nhạc thính phòng có nhiều biến đổi, giữa 

âm nhạc thính phòng và âm nhạc giao hưởng có mối liên hệ. Từ đó đã có khái 

niệm dàn nhạc thính phòng, giao hưởng thính phòng để chỉ những tác phẩm 

dành cho các dàn nhạc nhỏ với số lượng nhạc cụ hạn chế.  

1.1.1.7. Nghe nhạc 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Latinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_nh%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_h%C6%B0%E1%BB%9Fng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Opera
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cantata
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_17
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_18
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_18
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c_c%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m
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Âm thanh được đưa vào ống tai và làm màng nhĩ dịch chuyển. Màng 

nhĩ dao động cùng với âm thanh. Dao động của âm thanh truyền vào các 

xương nhỏ đến ốc tai. Dao động của âm thanh làm cho lưu chất trong ốc tai 

dịch chuyển. Sự dịch chuyển của lưu chất làm cho các tế bào lông uốn cong. 

Các tế bào lông tạo ra tín hiệu thần kinh và tín hiệu này được truyền đi bằng 

dây thần kinh nghe. Các tế bào lông ở phần đầu của ốc tai truyền tín hiệu âm 

thanh có tần số cao. Thần kinh thính giác sẽ gởi các tín hiệu đến não, và tại đó 

các tín hiệu này được hiểu là âm thanh. 

Người cảm thụ âm nhạc là người có năng khiếu (tùy từng khả năng), 

cảm thụ được các thuộc tính âm nhạc như: cảm thụ được cao độ, cảm thụ 

được tiết tấu, và biểu lộ cảm xúc … 

- Nghe bị động: 

Âm thanh âm nhạc truyền đến tai con người, thần kinh bản năng tự nhiên 

của con người luôn hoạt động tiếp nhận, nhưng không có chủ đích chú ý nghe thì 

âm tầng, độ động của âm thanh ảnh hưởng đến con người thấp.  

Ví dụ những trường hợp khi đang làm việc khác, lỗ tai vẫn nghe nhạc 

như:  Hàng xóm xung quanh mở nhạc mãi, nên cũng được nghe nhạc. Đi xe 

đò cũng nghe nhạc. Hoặc đi ngủ cũng nghe nhạc… Những điều kiện âm nhạc 

xung quanh sẵn có, giao động đến tai, thần kinh nghe hoài nhưng không chú ý 

mà não vẫn làm công việc khác. Như vậy gọi là nghe bị động. 

- Nghe chủ động: 

Nghe chủ động có nghĩa là tập trung để lắng nghe âm thanh. Nghe 

nhạc có chủ đích, chủ ý, hệ thống, mục tiêu, nghiên cứu,rèn luyện,có giáo 

dục , tâm trạng…  

Bộ não và đôi tai là điểm đến cuối cùng của tín hiệu âm thanh, là nơi 

phân tích và cảm nhận chất lượng của bất cứ hệ thống âm thanh. Ở mỗi người 

âm tầng, âm trường, độ động, độ trong sáng…của âm thanh cảm nhận mỗi 
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người khác nhau. Vì thế, người nghe chủ động thì hiệu quả cảm thụ, hiểu biết, 

cảm xúc… cao và đạt kết quả hơn. Đó được gọi là nghe chủ động.    

1.2. Vai trò của âm nhạc trong giáo dục phổ thông 

Nghe nhạc rất cần thiết và rất quan trọng đối với mỗi con người, là một 

trong những nền tảng tạo nên tính cách, bản chất, đạo đức, tư duy, tâm sinh lý 

của con người. Âm nhạc là nghệ thuật âm thanh để diễn tả tư tưởng tình cảm 

của con người. Trẻ tiếp xúc âm nhạc nhiều sẽ có nhiều cảm xúc, tâm hồn cao 

đẹp hơn…Yêu thiên nhiên, yêu đất nước, yêu con người… 

 Âm nhạc mang lại cho con người những giá trị của Chân – Thiện – 

Mỹ. Người tiếp xúc âm nhạc nhiều sẽ tăng bản chất chân thật, chân tình, 

chân chính, hoàn thiện nhân cách đạo đức, chọn những cái đẹp và hướng 

tới chân lý… 

Giáo dục âm nhạc tại các trường phổ thông nhằm trang bị những kiến 

thức cơ bản về mỹ học âm nhạc, nghệ thuật học và làm hình thành, phát triển 

ở một mức độ nhất định, năng lực cảm thụ âm nhạc cho một phạm vi rộng lớn 

là các đối tượng thanh thiếu nhi. Âm nhạc từ lâu đã là một bộ phận không thể 

thiếu trong chương trình giáo dục phổ thông của các nước tiên tiến trên thế 

giới, giúp học sinh lấy lại cân bằng sau những giờ học căng thẳng, giáo dục 

học sinh về phương diện đạo đức, là nền tảng giúp định hình những giá trị 

thẩm mỹ nghệ thuật cho các em suốt chặng đường học tập ở nhà trường. Phổ 

cập kiến thức âm nhạc tốt từ môi trường giáo dục phổ thông góp phần hình 

thành một thế hệ trẻ có nền tảng văn hóa vững vàng, giúp các em nhận diện 

và đủ sức đề kháng, khi đối đầu với những luồng văn hóa độc hại. 

1.2.1.  Giáo dục thẩm mỹ 

Giáo dục thẩm mỹ là một trong những bộ phận hợp thành nền tảng của 

trình độ văn hóa nói chung. Giáo dục âm nhạc là một nội dung của giáo dục 

thẩm mỹ cho con người. Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông là giúp 

các em biết thưởng thức và tiếp thu, gợi lòng say mê và hứng thú với cái đẹp 
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trong đời sống hàng ngày. 

Khi thể hiện một bài hát hoặc nghe một bản nhạc không lời, học sinh có 

thể cảm nhận được tính chất của bài hát hay tình cảm của bản nhạc đó. Hoạt 

động học tập âm nhạc giúp học sinh phát triển, cảm thụ và lĩnh hội được 

những cái đẹp trong nghệ thuật. Qua các giờ học âm nhạc, HS hình thành 

những xúc cảm thẩm mỹ đúng đắn, trong sáng. Đó là khả năng đánh giá, nhận 

xét về giai điệu, ý nghĩa của lời ca… Ở mức cao hơn, HS hình thành khả năng 

tự biết chọn lọc những tác phẩm phù hợp để nghe hoặc hát cho người khác 

nghe, là cơ sở hình thành thị hiếu âm nhạc... Với giai điệu nhẹ nhàng, tươi vui 

nhí nhảnh, hồn nhiên, các bài hát của lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên chắc chắn 

mang lại cho HS những xúc cảm mới tích cực hơn.  

Từ cảm xúc thẩm mỹ sẽ hình thành nên tình cảm thẩm mỹ, không chỉ 

nhận thức được cái đẹp trong tác phẩm âm nhạc mà còn nhận thức được cái 

đẹp ở cách ứng xử, giao tiếp của HS đối với con người, với thiên nhiên… 

Thông qua những tác phẩm âm nhạc có hình tượng đẹp, đánh thức tâm hồn 

HS, giúp các em dần biết hướng đến những giá trị nghệ thuật trong sáng, lành 

mạnh. Chẳng hạn, từ chỗ chỉ thích nghe nhạc nhảy nước ngoài nhưng được 

giáo dục âm nhạc, HS sẽ biết trân trọng dân ca, thấy cái hay cái đẹp trong bài 

dân ca, biết cảm xúc trước tác phẩm âm nhạc không lời… 

  Đối với âm nhạc giao hưởng thính phòng, nếu không học âm nhạc, HS 

rất khó để cảm nhận được cái hay, cái đẹp của nội dung, hình tượng âm nhạc. 

Ca khúc có lời và thường biểu hiện những cảm xúc không quá phức tạp nên 

HS có thể cảm nhận dễ dàng hơn còn hình tượng âm nhạc trong các tác phẩm 

nhạc không lời khá trừu tượng, dường như người nghe cảm về nó dễ hơn là 

nói về nó.  

 Âm nhạc kích thích trí tưởng tượng, sáng tạo. Thông qua hoạt động 

nghe các giai điệu nhạc không lời, sẽ cho ta óc tưởng tượng ra thế giới xung 

quanh đầy màu sắc. Học sinh phát triển óc tưởng tượng phong phú, có thể mô 
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tả các hình tượng thông qua các động tác hình thể, qua điệu bộ cử chỉ, hay biểu 

cảm trên khuôn mặt của mình, những rung cảm bản thân. Điều đó kích thích trí 

sáng tạo của các học sinh một cách tối đa.  

Chỉ có được học âm nhạc, được hướng dẫn thì HS mới có thể có những 

cảm xúc thẩm mỹ đúng đắn hơn đối với âm nhạc thính phòng giao hưởng.  

1.2.2. Giáo dục đạo đức 

 Âm nhạc dễ dàng đi vào lòng người hơn tất cả mọi ngôn ngữ. Chính vì 

thế, giáo dục âm nhạc có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển 

đạo đức con người. Âm nhạc có khả năng thể hiện một cách tinh tế thế giới 

nội tâm của con người, những rung cảm hết sức tế nhị của niềm vui, đau khổ, 

day dứt. suy tư, ước vọng, nghi ngờ, tin tưởng, niềm tự hào, chiến thắng… đối 

với các sự vật, hiện tượng và các mối quan hệ trong đời sống một cách đầy đủ 

và đa dạng. Trong khi trực tiếp tác động vào lĩnh vực tình cảm của con người, 

âm nhạc còn có khả năng thống nhất con người trong cùng một trạng thái cảm 

xúc và trở thành phương tiện giao tiếp hết sức nhạy cảm giữa con người mà 

không cần đến ngôn ngữ. Nhờ ngôn ngữ biểu cảm đặc biệt của âm nhạc, 

những con người từ lục địa xa xôi, không cùng ngôn ngữ, phong tục, tập 

quán, chế độ xã hội… ở một chừng mực nào đó, có những hiểu biết nhất định 

về nhau. 

Những bài hát thiếu nhi dành cho học sinh lứa tuổi tiểu học luôn chứa 

đựng nội dung giáo dục đạo đức rất cụ thể. Nhiệm vụ của GV trong quá trình 

dạy học là chuyển tải nội dung giáo dục ấy đến với HS thông qua các hoạt 

động học tập sinh động. Khái niệm giáo dục đạo đức đối với HS được hiểu là 

những thuộc tính tâm lý tốt, biểu hiện bằng hành động trong khi tương tác với 

con người và các sự vật hiện tượng xung quanh. Những bài hát về thế giới 

thiên nhiên, động vật với những hình ảnh đáng yêu hay lời ca về tình cảm gia 

đình, bạn bè, thầy cô giáo... gợi mở cho HS tình cảm yêu quý, trân trọng, sự lễ 

phép. Trong mỗi bài hát thiếu nhi, thiếu niên, đều có thể tìm được nội dung 
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giáo dục đạo đức cho HS. Ví dụ: bài hát Em vẫn nhớ trường xưa (Thanh Sơn) 

không chỉ gợi cho HS tình cảm đối với thầy cô mà còn bồi đắp nhận thức về 

trách nhiệm của bản thân trong học tập, từ đó các em có ý thức “em siêng 

năng gắng học hành ngày ngày, để mai sau đây sẽ nên người thành tài...”; Bài 

hát Hạt gạo làng ta (Nhạc: Trần Viết Bính, thơ: Trần Đăng Khoa) mang đến 

với HS hình ảnh quê hương thân thương với sự lao động khó nhọc vất vả của 

những người cha, người mẹ để làm nên hạt gạo. Qua đó, các em biết trân quý 

những người lao động và thương yêu cha mẹ hơn. 

Các hoạt động diễn xuất khi biểu diễn hay vận động theo nhạc trong bài 

hát giúp cho HS có sự tự tin hơn, hồn nhiên hơn. Hoạt động âm nhạc làm cho 

các em nhút nhát trở nên mạnh dạn, tăng cường năng lực hòa nhập cộng đồng. 

Mỗi tác phẩm âm nhạc đều mang đến một tâm trạng khác nhau đối với HS, từ 

đó không ngừng tạo nên sự phong phú về xúc cảm, ảnh hưởng tốt đến hành vi 

văn hóa của các em. Điều này hình thành ở các em đức tính nhẫn nại, nhu cầu 

chuẩn xác trong hành động, thao tác, thói quen chính xác về thời gian... Bên 

cạnh đó, tính kỉ luật của HS là một thuộc tính tâm lí thuộc về phạm trù đạo 

đức, cũng được hình thành thông qua hoạt động học tập âm nhạc. Mỗi câu 

nhạc, đoạn nhạc... đều là sự tổ chức chặt chẽ của các yếu tố ngôn ngữ (cao độ, 

trường độ...). Người học bắt buộc phải đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc tổ 

chức ấy khi hát hoặc đàn. Một nhạc công không thể đàn tự do để mặc người 

hát “chạy theo”. Ngược lại, người hát không thể hát tự do, bỏ qua tất cả các 

nguyên tắc về tiết tấu, cao độ, hòa âm... Ngay cả trong hoạt động hát hay vận 

động tập thể thì tính kỉ luật cũng được hình thành bởi các yêu cầu về sự đồng 

đều, hòa giọng, chính xác phách nhịp. Tất cả những tác động trực tiếp hay 

gián tiếp mà hoạt động học tập âm nhạc mang lại cho trẻ đều góp phần hình 

thành những phẩm chất đạo đức tốt. 



17 
 

1.2.3. Âm nhạc góp phần phát triển trí tuệ 

 Có nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy âm nhạc có ảnh hưởng nhất 

định đến trí não của con người. Nhạc cổ điển có thể kích thích não bộ khiến 

con người thông minh hơn. Nhiều bậc phụ huynh đã cho con em của mình 

học piano bởi hiểu được lợi ích của piano với lối chơi phải thuộc cả 2 tay nên 

kích thích giúp cho trẻ em phát triển cả 2 bán cầu đại não. Thậm chí đã có 

một hãng chuyên sản xuất các sản phẩm dựa trên âm nhạc Mozart để giúp 

tăng trí thông minh của trẻ, ngay cả khi đang trong bụng mẹ. “Nhà tâm lý học 

Sergio Della Sala đã từng có một nghiên cứu tại trang trại mozzarella ở Ý, 

cho thấy rằng ngay cả gia súc khi được cho nghe nhạc Mozart cũng giúp tăng 

năng suất và sản lượng sữa” [45]. 

Các nhà khoa học đã phân tích tác động của âm nhạc Mozart đến cơ thể 

người và động vật: “Sự phối âm, trầm bổng, âm dịu, với nhịp độ nhanh và rất 

đặc biệt trong âm nhạc của Mozart đã giúp kích thích não bộ, song lại giúp 

các cơ được thả lỏng, thư giãn tạo trạng thái tốt nhất và tạo nhiều động lực 

nhất cho các hoạt động của cơ thể” [45]. 

Người ta đã làm khảo sát với ba mươi sáu sinh viên của một trường đại 

học về kiểm tra chỉ số IQ. Trước bài thử nghiệm đầu tiên họ được mười phút 

yên tĩnh, trước bài thứ hai họ được cho nghe mười phút nhạc thư giãn và 

trước bài thứ ba họ được cho nghe mười phút của một bản sonate của Mozart. 

“Kết quả là trong lần thử nghiệm thứ ba, khi được nghe nhạc Mozart thì các 

sinh viên đã hoàn thành bài kiểm tra tốt hơn hai lần trước đó. Bên cạnh đó, 

khả năng tưởng tượng hình ảnh của các sinh viên cũng tốt hơn một cách rõ 

rệt”[45]. 

Âm nhạc còn giúp HS phát triển trí nhớ. Khác với các loại hình nghệ 

thuật khác, hình tượng âm nhạc không mang ý nghĩa cụ thể, rõ rệt như từ ngữ 

trong nghệ thuật văn chương và cũng không tái hiện thế giới khách quan bằng 

những bức tranh có đường nét bố cục chặt chẽ, có mảng màu phong phú trong 
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hội họa. Đặc trưng diễn tả của âm nhạc mang tính ước lệ, khái quát, đòi hỏi 

khả năng tập trung chú ý cao. Vì thế, quá trình nghe nhạc, học hát hoặc học 

đàn sẽ rèn luyện cho người học thói quen tập trung chú ý. Trí nhớ của HS 

chịu ảnh hưởng lớn bởi khả năng tập trung chú ý, sự tích cực tập trung chú ý 

trong mỗi giờ học đàn/hát sẽ đóng vai trò quan trọng đối với việc củng cố và 

phát triển trí nhớ. Thông qua các hoạt động âm nhạc, học sinh còn hình thành 

năng lực so sánh, phân tích, đánh giá tác phẩm. Sự chuyển động của giai điệu, 

tiết tấu, hòa âm... trong một tác phẩm tạo cho các em định hình dần về tính 

chất, đặc điểm, hình tượng, cấu trúc trong âm nhạc, là cơ sở để học sinh hình 

thành thế giới quan khoa học. 

 Nhiều nghiên cứu cho thấy tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ có thể giúp nâng 

cao khả năng học tập và trí nhớ cho trẻ bằng cách kích thích lên phần não bộ có 

chức năng khác nhau. Toán học và âm nhạc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Bằng cách hiểu được nhịp, phách… trẻ sẽ được tiếp xúc với việc chia và tính 

toán số phách nhịp (khi trẻ phải gõ phách nhịp). Âm nhạc giúp HS hiểu được 

sự ứng dụng của môn toán và thấy môn này gần gũi hơn.  

 Các ca khúc thiếu nhi còn cung cấp cho HS nhiều kiến thức về tự nhiên 

và xã hội. Mỗi giờ học hát, mỗi bài hát thiếu nhi hầu như gắn liền với một vài 

kiến thức nhất định. Chúng ta có thể tìm thấy trong bất kì một ca khúc thiếu 

nhi nào cũng đều mang lại một hoặc một vài đơn vị kiến thức nhất định về 

văn hóa, xã hội hoặc tự nhiên. Chẳng hạn, ca khúc Chú voi con ở bản Đôn 

(Phạm Tuyên) cung cấp cho học sinh các nội dung kiến thức cụ thể: địa danh 

“Bản Đôn” ở tỉnh Đăk Lăk, thuộc Tây nguyên, một vùng đất trù phú của đất 

nước. Hình ảnh chú voi con tác giả tái hiện lại rất sát thực và sinh động: 

“chưa có ngà nên còn trẻ con”; sau khi lớn lên, công việc mà chú voi sẽ làm 

để giúp đỡ con người là “kéo gỗ cho buôn làng của ta”. Có thể nói, ca khúc có 

ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với trẻ về cả mặt đạo đức và kiến thức khoa học 

tự nhiên, kiến thức về cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân Tây 
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nguyên. Tương tự, bài hát Chị ong nâu và em bé (Tân Huyền) không chỉ 

mang nét hồn nhiên vô tư của tuổi thơ mà còn tích hợp trong đó kiến thức 

khoa học về quá trình làm mật của loài ong và vai trò của nhụy hoa. Rất nhiều 

kiến thức tự nhiên, xã hội mà các ca khúc thiếu nhi chuyển tải. Mỗi bài hát có 

thể được xem là một “dữ liệu” khoa học đối với trẻ, là nơi để trẻ khám phá thế 

giới xung quanh bằng phương thức riêng của các hoạt động âm nhạc. 

1.2.4. Âm nhạc góp phần phát triển thể chất 

Mọi hoạt động diễn ra trong quá trình học âm nhạc đều có tác dụng góp 

phần làm cho học sinh phát triển nhanh về thể chất. Khi nghe nhạc, mối liên 

hệ giữa khả năng nghe và cách cảm nhận âm nhạc sẽ được phát triển trong 

một chừng mực nhất định, giúp cho học sinh nhạy bén và nhanh nhẹn hơn. 

Việc giáo dục âm nhạc với những tác dụng của nó sẽ giúp học sinh có những 

tình cảm và hành vi tốt đẹp, đẩy mạnh hoạt động trí tuệ thường xuyên và hoàn 

thiện mọi vận động thể chất. Các hoạt động thở sâu, lấy hơi đều tuân theo sự 

hướng dẫn một cách khoa học của GV, hát giúp phát triển cơ quan phát thanh, 

hô hấp của học sinh. Hoạt động nhún nhảy, múa theo bài hát cũng có tác dụng 

rất tốt đến quá trình phát triển hoàn thiện cơ thể học sinh. Các hoạt động học 

tập âm nhạc ở lứa tuổi học sinh tiểu học hầu hết gắn liền với các hình thức 

vận động theo nhạc (múa, nhún nhảy, gõ đệm...). Dù ở cách thức vận động 

nào, người giáo viên cũng luôn chú ý đến yếu tố tiết tấu, nhịp điệu của tác 

phẩm. Quá trình vận động theo nhạc của học sinh không thể thực hiện một 

cách tự do mà phải được tuân thủ theo những quy luật nhịp điệu nhất định, kết 

hợp chặt chẽ với sự vận hành hơi thở và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa 

tuổi. Ở giai đoạn từ 6 tuổi đến 11 tuổi, các em học sinh đang thời kì phát triển 

và ổn định dần về các đặc điểm thể chất. Hệ cơ xương đang mềm dẻo, rất phù 

hợp với các hoạt động nghệ thuật như múa, học đàn, khiêu vũ... Sự vận động 

có tính khoa học gắn liền với nhịp điệu âm nhạc diễn ra hàng ngày tạo điều 

kiện tốt cho cơ xương phát triển và giữ được độ mềm dẻo, linh hoạt. Hệ hô 
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hấp còn yếu, dung lượng khí trong phổi còn nhỏ, thanh đới vẫn còn non, 

mảnh, các xoang chưa phát triển. Vì vậy, quá trình học tập và hoạt động âm 

nhạc giúp trẻ có khả năng tự điều tiết hơi thở phù hợp với hoạt động thể lực, 

tạo nên sự đồng bộ giữa hô hấp và vận động, giúp cho quá trình tuần hoàn 

máu diễn ra tốt hơn, có tác dụng tích cực để nuôi dưỡng sự phát triển của não. 

Những yếu tố trên cho thấy: hoạt động âm nhạc tác động trực tiếp đến các cơ 

quan trên cơ thể trẻ, từ bộ máy phát thanh, hô hấp, hệ thần kinh cho đến cơ 

xương. Qua đó có thể khẳng định rằng, âm nhạc góp phần tích cực vào quá 

trình phát triển thể chất của học sinh.  

1.2.5. Vai trò khác của âm nhạc 

 Âm nhạc tăng khả năng giao tiếp: Việc tiếp xúc âm nhạc, sinh hoạt theo 

nhóm tạo ra tương tác giữa các thành viên với nhau sẽ học được kỹ năng giao 

tiếp, phát triển kỹ năng tư duy phản biện, tính linh hoạt, chấp nhận sự rủi ro, 

cách làm việc theo nhóm, phát triển khả năng lãnh đạo và kỷ luật. Người tiếp 

xúc âm nhạc nhiều tích trữ nhiều ngôn ngữ nghệ thuật, phong phú tư duy, vận 

động và tâm hồn thân thiện, nhạy bén… Cảm thụ âm nhạc tăng khả năng linh 

hoạt, trong cuộc sống giàu khả năng xử lý, làm chủ và biết tiết chế nhiều tình 

huống… 

 Âm nhạc bổ trợ các kiến thức về tự nhiên – xã hội.  Trong âm nhạc tích 

hợp của các môn nghệ thuật như: hội họa, múa, kiến thức tự nhiên xã hội, 

toán học, văn học… 

 Âm nhạc giúp HS giải trí, giảm sự căng thẳng, âm nhạc kích thích các 

phần não bộ làm cho các em hăng say trong học tập và chuẩn bị cho sự thành 

công của các em trong tương lai. 

Âm nhạc với những ưu điểm đặc thù, góp phần hình thành ở trẻ những 

nhận thức và cảm nhận tinh tế. Từ đó, phát huy khả năng cảm thụ tốt nghệ 

thuật. Tuy nhiên, khác với hệ thống giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp là đào 

tạo ra các nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, chương trình âm nhạc ở hệ thống giáo 
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dục phổ thông có những đặc điểm khác. Mục đích của chương trình giáo dục 

âm nhạc ở trường phổ thông nhằm đào tạo cho tương lai những thế hệ có tri 

thức khái quát về nghệ thuật âm nhạc, giúp các em biết cảm thụ âm nhạc, định 

hướng cho các em có một quan điểm nhận thức đúng đắn về thị hiếu thẩm mỹ 

âm nhạc. Từ đó, có một nền tảng vững vàng để biết tôn trọng, có ý thức góp 

phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại. 

 Ngoài ra, hoạt động âm nhạc làm tăng khả năng ngôn ngữ: Qua những 

bài hát học sinh bắt chước cách phát âm chuẩn xác hơn. Âm nhạc giúp cho 

HS nâng cao khả năng đánh giá, nhận xét: Học sinh được lắng nghe nhiều ca 

khúc, cao hơn là những tác phẩm hòa tấu giao hưởng… học sinh phân biệt 

được sự khác nhau, đưa ra được những ý kiến, nhận xét... Âm nhạc còn giúp 

mở rộng vốn hiểu biết về văn hóa, vượt qua  rào cản văn hóa để kết nối những 

nền văn hóa khác lại với nhau. Nâng cao tầm hiểu biết lịch sử văn hóa và xã 

hội trên toàn thế giới để mang đến cho HS một tư duy toàn cầu.  

1.3. Thực trạng thưởng thức âm nhạc giao hưởng, thính phòng của học 

sinh  hiện nay ở bậc Trung học cơ sở 

Nội dung âm nhạc thường thức của bậc Trung học cơ sở hiện nay  chỉ 

là  một phần của nội dung trong một tiết học. Phân môn âm nhạc thường thức 

của lớp sáu giới thiệu về nhạc sĩ W. A. Mozart, giới thiệu một vài nhạc sĩ Việt 

Nam, sơ lược ề dân ca Việt Nam, sơ lược về một vài nhạc cụ phổ biến, sơ 

lược vè nhạc hát và nhạc đàn. Phân môn âm nhạc thường thức của lớp bảy 

giới thiệu về nhạc sĩ L.V. Beethoven, giới thiệu một vài nhạc sĩ Việt Nam, 

giới thiệu một số thể loại bài bài hát, giới thiệu vài nét về âm nhạc thiếu nhi 

Việt Nam, giới thiệu về dân ca dân tộc ít người, sơ lược về một vài nhạc cụ 

phương Tây. Phân môn âm nhạc thường thức của lớp tám giới thiệu nhạc sĩ 

Chopin và Bản nhạc buồn, giới thiệu một vài nhạc sĩ Việt Nam, giới thiệu một 

số nhạc cụ dân tộc, sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn. Phân môn âm nhạc 

thường thức của lớp chín giới thiệu nhạc sĩ Tchaikovsky, giới thiệu nhạc sĩ 
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Việt Nam, ca khúc thiếu nhi phổ thơ, một số ca khúc mang âm hưởng dân ca. 

Điểm qua các nội dung phần học trong phân môn âm nhạc thường thức, nhìn 

chung,  ta thấy hầu hết chủ yếu là giới thiệu về nhạc sĩ Việt Nam và giới thiệu  

khái quát một vài kiến thức có liên quan đến âm nhạc. Còn, nhạc sĩ và tác 

phẩm giao hưởng thính phòng trong phân môn âm nhạc thường thức rất ít. Cả 

bốn khối 6, 7, 8, 9 mỗi khối chỉ được học giới thiệu sơ qua tên của nhạc sĩ mà 

không hề có công trình sáng tác, tác phẩm giao hưởng để nghe. Riêng duy chỉ 

có lớp 8 là được học giới thiệu một nhạc sĩ Chopin và một sáng tác của ông 

có tên Nhạc buồn, ( Nhạc buồn cũng chỉ với cấu trúc hình thức nhỏ như ca 

khúc). Với số lượng nội dung nhạc giao hưởng, thính phòng bậc Trung học cơ 

sở rất ít ỏi. Xong, việc cảm thụ, thụ hưởng kiến thức, am hiểu, khái niệm… về 

nhạc giao hưởng, thính phòng là hoàn toàn xa lạ đối với  học sinh. Âm nhạc 

giao hưởng, thính phòng là âm nhạc bác học, là âm nhạc chuyên nghiệp đem 

lại giá trị về văn hóa, giá trị con người, nâng ca óc sáng tạo, tư duy trừu tượng 

phong phú…nhưng lại không được đưa vào giáo dục trong nhà trường. Vì thế, 

vô tình nhạc giao hưởng, thính phòng là loại hình nghệ thuật khó hiểu biết, là 

loại hình nghệ thuật thuộc đẳng cấp xa vời không với tới đối với học sinh. 

Trong khi đó, ở nhiều quốc gia trên thế giới người ta đặc biệt quan tâm đến 

giáo dục nghệ thuật, cũng như  quan tâm đến âm nhạc cổ điển và sự tác động 

của nó đến sự hình thành nhân cách, trí tuệ của học sinh. Ở nước ta, việc giáo 

dục nghệ thuật trong các trường phổ thông lại bị xem nhẹ vì nhiều nguyên 

nhân khác nhau. Phải đến tận năm 2002, mới đưa môn âm nhạc và được coi 

coi là môn học chính thức trong giáo dục phổ thông, nhưng chỉ đưa vào 

chương trình cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở, còn bậc Trung học phổ 

thông hoàn toàn không có, với chủ yếu là các tác giả Việt Nam, với giao 

hưởng, thính phòng là hoàn toàn bỏ ngỏ. Nội dung chương trình âm nhạc 

trong giáo dục phổ thông như cấp Trung học cơ sở chỉ giới hạn giới thiệu tên 

tác giả mà không có tác phẩm để nghe, cũng như học sinh chỉ biết được cái 
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tên, cái danh từ bên ngoài, nhưng thật sự bên trong là bản chất, nội dung, hình 

tượng, hình thức…học sinh không hình dung, không mường tượng được âm 

nhạc giao hưởng, thính phòng là loại hình nghệ thuật như thế nào, có giá trị ra 

sao đối với con người, đối với học sinh. Đối với lứa tuổi học sinh Trung học 

cơ sở là lứa tuổi được hình thành nhất định về tâm sinh lý nên việc nghe vả 

cảm thụ được âm nhạc là hoàn toàn có khả năng, và mỗi học sinh sẽ có mức 

độ cảm thụ âm nhạc khác nhau tùy vào năng lực, năng khiếu của từng em. Có 

em thì không hiểu biết, không hình dung được nhạc giao hưởng, thính phòng 

là như thế nào, nhưng cũng có em tuy chưa được học âm nhạc giao hưởng, 

thính phòng trong nhà trường, nhưng cũng hơi hơi biết mập mờ về nó vì được 

nghe loáng thoáng từ các đài phát thanh hay từ những kênh truyền hình, có 

em thì được biết được một ít kiến thức nhất định về âm nhạc giao hưởng, 

thính phòng vì các em được cha mẹ đưa đi học đàn, học hát, học múa…từ các 

cơ sở bên ngoài. Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, mức sống con người 

ngày càng cao, nên việc lựa chọn, thưởng thức âm nhạc là nhu cầu tất yếu của 

con người nói chung, học sinh Trung học cơ sở nói riêng là hoàn toàn cần 

thiết, và nhất là loại hình nghệ thuật âm nhạc giao hưởng, thính phòng là cần  

quan tâm chỉ cần  được biết khái niệm, khái quát, được nghe về âm nhạc giao 

hưởng, thính phòng được phổ cập, phổ thông trong chương trình giáo dục. 

Với cuộc sống xã hội hiện nay, đời sống tinh thần của con người cũng như 

với học sinh có mức sống tương đối ổn định so với đại đa số nhân dân trong 

cả nước, ( bên cạnh đó còn một số dân tộc vùng cao, vùng sâu còn đói nghèo, 

lạic hậu), để chứng minh cho sự phát triển đất nước,  Việt Nam là nước có tên 

trong danh sách các quốc gia khối tổ chức Liên Hiệp Quốc thế giới, công 

nghệ thông tin ngày càng phát triển, hiện đại, các khu công nghiệp của nước 

ngoài mọc lên khắp nơi tạo điều kiện công ăn việc làm tương đối ổn định cho 

người dân. Bên cạnh đó, con em cũng được cắp sách đến trường với chương 

trình học khá đầy đủ môn, trong đó có môn âm nhạc. Tuy âm nhạc được đưa 
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vào trong chương trình giáo dục từ năm 2002, là khoảng thời gian không quá 

dài, song với mức sống và hội nhập thế giới, hiện nay âm nhạc trong giáo dục 

phổ thông vẫn còn lỗ hổng khi chưa quan tâm tới nhiều thể loại, trong đó có 

âm nhạc không lời giao hưởng, thính phòng. Học sinh không được tiếp cận 

với âm nhạc giao hưởng, thính phòng với nhiều lý do như: âm nhạc trong giáo 

dục không được phổ cập, muốn xem một buổi biểu diễn hòa nhạc, các em 

thực sự không có nhiều điểm đến để lựa chọn, Nhà hát Nhạc giao hưởng vũ 

kịch thỉnh thoảng mới tổ chức một đêm biểu diễn hòa nhạc với quy mô nhỏ, 

phương thức quảng bá truyền thông còn nhiều hạn chế, nên cũng khó đáp ứng 

nhu cầu thưởng thức âm nhạc của khán giả. Các nhà quản lý văn hóa, quản lý 

các sân chơi, sân khấu lớn, các đài truyền hình đã chú trọng trong việc doanh 

thu ưu tiên cho loại nhạc thị trường, loại nhạc “mì ăn liền” cứ nhan nhản diễn 

ra khắp nơi và làm cho các em, quần chúng nhân dân xa rời, ít tiếp cận loại 

nhạc mang giá trị nghệ thuật cao này, và với lý do bản chất của hình tượng 

nhạc không lời không dễ tiếp thu như ca khúc có ca từ lời lẻ rõ ràng, dễ hiểu , 

và cùng nhều lý do khác mà  học sinh không được tiếp cận với âm nhạc giao 

hưởng, thính phòng cũng như cảm thụ cao về nó .    

1.4. Khái quát nội dung chương trình môn Âm nhạc bậc THCS    

Dạy nhạc ở trường THCS nói chung và lý thuyết nhạc lý cơ bản nói 

riêng là phục vụ mục tiêu giáo dục chung của cấp học, bậc học. Âm nhạc 

trong nhà trường phổ thông không dành riêng dạy cho những em có năng 

khiếu mà là dạy cho tất cả các học sinh, để cung cấp cho các em có một số 

kiến thức mang tính văn hóa âm nhạc, góp phần cùng với các môn học khác tạo 

thành một trình độ học vấn phổ thông. Chính vì thế, nội dung chương trình dạy 

học âm nhạc ở trường THCS được xây dựng theo một định hướng riêng. Theo 

đó là phương pháp và cách thức dạy học tương ứng. 

 Mục tiêu của chương trình: Hình thành và phát triển năng lực cảm thụ 

âm nhạc của học sinh, tạo cho các em có trình độ văn hóa âm nhạc nhất định, 
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góp phần giáo dục toàn diện và hài hòa nhân cách. Rèn luyện một số kỹ năng 

đơn giản về ca hát và tập đọc nhạc, bước đầu biết hát diễn cảm. Khích lệ học 

sinh hăng hái tham gia hoạt động âm nhạc, giúp cho đời sống tinh thần phong 

phú lành mạnh, tạo điều kiện để các em bộc lộ rõ và phát triển năng khiếu 

như: văn nghệ, ca hát, biểu diễn nhạc cụ… 

Từ mục tiêu của môn học, chúng ta hiểu rằng: 

- Môn âm nhạc trong trường THCS không nhằm đào tạo những người 

làm nghề âm nhạc, những diễn viên, những nhạc sĩ…mà mục đích chính là 

thông qua môn học để tác đọng vào đời sống tinh thần của các em, góp phần 

cùng các môn học khác thực hiện mục tiêu của nhà trường phổ thông cũng 

như mục tiêu cấp học. Nhận thức này hết sức quan trọng để từ đó định ra nội 

dung học tập và phương pháp giảng dạy thích hợp.  

- Giáo dục âm nhạc mục đích quan trọng nhất xây dựng và hình thành 

đạo đức con người: Đức – Trí – Thể - Mỹ. Âm nhạc và Mỹ thuật là những 

môn học chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ giáo dục thẩm mỹ. Cái đẹp trong 

nghệ thuật âm nhạc xuất phát từ tác phẩm, từ nghệ thuật trình diễn tạo nên 

những hình tượng âm nhạc có sức truyền cảm mạnh mẽ làm rung động lòng 

người tới Chân – Thiện – Mỹ.  

- Xây dựng và phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc của học sinh là cả 

một quá trình học tập, rèn luyện. Muốn thực hiện mục tiêu này nhất thiết các 

em phải được tiếp cận với âm nhạc đích thực, bản thân các em phải được 

tham gia ca hát, được nghe  nhạc, quyết không phải là bài học lý thuyết khô 

cứng xoay quanh những kí hiệu ghi chép âm nhạc đơn thuần, những bài tập 

xướng âm chú trọng về kĩ thuật đọc nhạc. 

Giáo dục âm nhạc trong trường phổ thông ngoài việc cho học sinh được 

hoạt động âm nhạc thông qua các giờ học hát, phải chú ý cho các em nghe 

nhạc, được tiếp xúc với tác phẩm âm nhạc chọn lọc từ kho tàng âm nhạc dân 
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gian, âm nhạc của các tác giả trong nước và thế giới, đem lại cho các em niềm 

vui và những xúc cảm cao thượng. 

*Nội dung cơ bản của từng phân môn: 

a) Học hát: Toàn cấp THCS học sinh được học 28 bài hát, mỗi lớp 8 

bài, riêng lớp 9 học 4 bài. 

- Các bài hát về quê hương đất nước, hòa bình và hữu nghị các dân tộc 

Việt Nam và thế giới, truyền thống dân tộc, gia đình, nhà trường, các sinh 

hoạt của tuổi học sinh thiếu nhi… 

- Các bài hát bao gồm ca khúc thiếu nhi, ca khúc quần chúng, ca khúc 

nghệ thuật, dân ca Việt Nam và bài hát nước ngoài… 

- Các bài hát hình thức gồm một đoạn, hai đoạn hoặc ba đoạn đơn. 

- Âm vực các bài hát trong phạm vi quáng 11 (âm vực lớn, hẹp tùy vào 

từng độ tuổi). 

- Qua việc học tập và tập luyện các bài hát, rèn luyện cho học sinh 

những kĩ năng ca hát thông thường như: Tư thế ngồi, đứng hát. Hơi thở (cách 

lấy hơi). Phát âm, nhã chữ. Hát theo tay chỉ huy.  

b) Nhạc lý – Tập đọc nhạc 

 Nhạc lý: Những kí hiệu ghi chép âm nhạc đơn giản, thông thường nhất. 

Có khái niệm về yếu tố cơ bản của âm nhạc như cao độ, trường độ, giai điệu, 

tiết tấu, nhịp, sắc thái, cường độ. Giới thiệu sơ lược về cung, quãng, gam, 

giọng trưởng và giọng thứ. 

Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc ở giọng Đô trưởng  hoặc La thứ là chủ 

yếu, áp dụng các nhịp thông dụng như: 2/4, 4/4, 6/8 với các âm hình tiết tấu 

đơn giản và những giai điệu dễ đọc. 

c) Âm nhạc thường thức: Nghe nhạc có dẫn có dẫn giải khoảng 20 tác 

phẩm qua đó giới thiệu một số tác giả tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam được 

giải thưởng Hồ Chí Minh, một số nhạc sĩ sáng tác ca khúc thiếu nhi và một số 

nhạc sĩ cổ điển và lãng mạn phương Tây); Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc 
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và nhạc cụ phương Tây phổ biến; Giới thiệu sơ lược về dân ca Việt Nam, dân 

ca một số vùng, miền tiêu biểu…; Một số thể loại âm nhạc phổ biến. Đôi nét 

về sáng tác âm nhạc cho thiếu nhi; Tác dụng và ảnh hưởng của âm nhạc trong 

đời sống xã hội. 

- Tóm tắt chương trình âm nhạc giáo dục cấp THCS 

Lớp Nội dung tóm tắt chương trình  âm nhạc giáo dục cấp THCS 

6 
Học 8 bài hát; Học 10 bài Tập đọc nhạc; Một số kiến thức nhạc lí 

phổ thông; Một số bài âm nhạc thường thức. 

7 
Học 8 bài hát; Học 9 bài Tập đọc nhạc; Một số kiến thức nhạc lí 

phổ thông; Một số bài âm nhạc thường thức. 

8 
Học 8 bài hát; Học 8 bài Tập đọc nhạc; Một số kiến thức nhạc lí 

phổ thông; Một số bài âm nhạc thường thức. 

9 
Học 4 bài hát; Học 4 bài Tập đọc nhạc; Một số kiến thức nhạc lí 

phổ thông; Một số bài âm nhạc thường thức. 

- Tóm tắt chương trình phân khúc ÂNTT cấp THCS 

Lớp Chương trình phân khúc ÂNTT cấp THCS 

6 

- Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi  

- Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng 

- Sơ lược về dân ca Việt Nam 

- Sơ lược về một vài nhạc cụ phổ biến 

- Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu 

niên nhi đồng 

- Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da 

- Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn 

- Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéo 

- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Khoát và bài hát Lúa thu 
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7 

- Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng 

- Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây 

- Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa 

- Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven 

- Một số thể loại bài hát 

- Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam 

- Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi 

- Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người 

8 

Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ 

- Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo 

- Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơ-nia 

- Một số nhạc cụ dân tộc 

- Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sau 

- Hát bè 

- Nhạc sĩ Sô-panh và bản nhạc buồn 

- Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn 

9 

- Ca khúc thiếu nhi phổ thơ 

- Nhạc sĩ Trai-cốp-xki 

- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí và bài hát Mẹ yêu con 

- Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca 

 

Qua bảng tóm tắt sơ lược chương trình âm nhạc giáo dục cấp THCS, 

chúng ta thấy được thực trạng chương trình âm nhạc trong giáo dục cấp 

THCS hiện nay khá phong phú: Hát, Tập đọc nhạc, Nhạc lý và Thường thức 

âm nhạc. Nội dung nghe nhạc chủ yếu thuộc phần thường thức âm nhạc, nhạc 

giao hưởng thính phòng được lồng ghép khi giới thiệu các nhạc sĩ nước ngoài 

và Việt Nam. Đặc biệt, các tác phẩm giao hưởng, thính phòng nổi tiếng có thể 
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được giới thiệu trong các bài học về các nhạc sĩ W.A. Mozart ở lớp 6, L.V. 

Beethoven ở lớp 7, F. Chopin ở lớp 8 và P.I. Tchaikovsky ở lớp 9.      

Tiểu kết  

Qua việc nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn, chúng tôi đã nêu ra 

một số khái niệm, thuật ngữ có liên quan đến việc hướng dẫn cảm thụ âm 

nhạc cho học sinh Trung học cơ sở. Nêu ra các vai trò của  âm nhạc giúp cho 

học sinh phát triển các mặt Đức – Trí – Thể - Mỹ. Đồng thời, nêu  thực trạng 

thưởng thức âm nhạc giao hưởng, thính phòng hiện nay ở Việt Nam hiện nay, 

và thực trạng nội dung chương trình môn âm nhạc bậc Trung học cơ . 

Lợi ích và hạn chế trong việc hướng dẫn cảm thụ âm nhạc cho học sinh: 

Lợi ích:  

Chúng tôi giúp học sinh nắm được những hiểu biết, hành động nhận 

biết, năng lực nhận biết âm nhạc. Chỉ dẫn cho các em phương thức, cách thức 

tiến hành hoạt động âm nhạc. Giúp các em thấy được những cái hay cái đẹp 

trong tác phẩm. Hình thành những nhận thức, cảm nhận tinh tế. Từ đó giúp 

học sinh phát huy khả năng cảm thụ tốt nghệ thuật, tăng khả năng ngôn ngữ, 

nâng cao khả năng đánh giá, nhận xét. Giúp học sinh mở rộng vốn hiểu biết 

về văn hóa, vượt qua rào cản văn hóa để kết nối những nền văn hóa khác lại 

với nhau. Nâng cao tầm hiểu biết lịch sử văn hóa và xã hội trên toàn thế giới 

mang đến cho học sinh một tư suy toàn cầu.  

Hạn chế:  

Thời khóa biểu học âm nhạc của học sinh chỉ có một tiết trong một 

tuần. Chương trình nội dung môn âm nhạc với các nội dung như: Hát, Nhạc 

lý, Tập đọc nhạc, Thường thức âm nhạc còn nhiều hạn chế các tác phẩm nhạc 

không lời, âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh nghe. Mặt khác, 

năng lực của giáo viên dạy âm nhạc phổ thông cũng chưa chuyên sâu nên 

cũng gặp những khó khăn nhất định khi dạy cảm thụ âm nhạc không lời. Bản 

chất của hình tượng nhạc không lời không dễ tiếp thu như ca khúc. Không có 
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nhiều lựa chọn địa điểm tổ chức buổi biểu diễn hòa nhạc, các nhà hát giao 

hưởng vũ kịch thỉnh thoảng mới tổ chức một đêm biểu diễn hòa nhạc. Phương 

thức quảng bá truyền thông còn nhiều hạn chế.  

Nhìn từ những lợi ích và hạn chế, chúng tôi đưa ra một số bước về 

hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh Trung học 

cơ sở thông qua giới thiệu tác giả Mozart, Beethoven, Chopin và Tchaikovsky 

trong chương 2. 
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Chương 2 

HƯỚNG DẪN CẢM THỤ ÂM NHẠC  CHO HỌC SINH 

TRUNG HỌC CƠ SỞ 

2.1. Một số bước khái quát hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao hưởng, 

thính phòng cho học sinh Trung học cơ sở 

Trước khi cho học sinh nghe tác phẩm để học sinh cảm thụ âm nhạc 

giao hưởng, thính phòng thì người giáo viên cần làm một số bước như:  

 - Định nghĩa âm nhạc là nghệ thuật âm thanh. Để diễn tả tư tưởng, tình cảm 

của con người. 

- Khái quát sơ về âm nhạc không lời, giao hưởng, thính phòng: Dàn nhạc giao 

hưởng là một tổng thể  về biên chế các nhạc cụ được sử dụng theo những 

nguyên tắc nhất định nhằm phục vụ cho việc diễn tấu một tác phẩm giao 

hưởng…Nhạc thính phòng có số lượng biên chế dàn nhạc hạn chế, được biểu 

diễn trong phạm vi không gian nhỏ như ở trong phòng hòa nhạc… 

- Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, nội dung tác 

phẩm, hình thức tác phẩm… 

- Cho học sinh tiếp cận, làm quen với tác phẩm hoặc trích đoạn âm nhạc của 

tác phẩm. 

- Giới thiệu, hướng dẫn khái quát tính năng, đặc tính, tiết tấu, cao độ, trường 

độ, cường độ, âm thanh sắc thái của các nhạc cụ được diễn tấu trong tác 

phẩm. 

- Gợi ý cho học sinh về nội dung, hình tượng trong tác phẩm. 

- Khuyến khích học sinh tự tư duy, sáng tạo… 

- Khuyến khích học sinh cảm xúc, tưởng tượng hình ảnh, tình cảm khi nghe 

giai điệu, tiết tấu, âm sắc, nội dung… trong tác phẩm. 

2.2. Hướng dẫn cảm thụ nhạc giao hưởng, thính phòng thông qua giới 

thiệu tác giả, tác phẩm  
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 Ở chương 1 đã nêu, trong chương trình môn Âm nhạc ở THCS có nội 

dung giới thiệu 4 nhạc sĩ là Mozart, Beethoven, Chopin và Tchaikovsky. Phần 

nghe nhạc không quy định tác phẩm cần nghe song GV cần biết lựa chọn tác 

phẩm hay, tiêu biểu của các nhạc sĩ đó để cho HS nghe. Để việc nghe có hiệu 

quả thì việc giới thiệu tác giả sao cho hấp dẫn 

Trong SGK Âm nhạc có giới thiệu về tác giả nhưng có thể dưới dạng 

câu chuyện kể hoặc chỉ nêu một đôi nét ngắn gọn, Vì thế, muốn cho bài dạy 

sinh động, GV cần tìm hiểu thêm, có thêm nhiều thông tin về tác giả. Dưới 

đây là ví dụ về nội dung giới thiệu 4 tác giả nêu trên. Các phần viết giới thiệu 

về các nhạc sĩ trong Luận văn được tóm tắt từ các tài liệu Lịch sử âm nhạc 

của nhiều tác giả của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia 

Việt Nam) và một số nguồn khác như:  

- Trích giảng âm nhạc thế  giới (phần châu Âu) tập I, tập II của 

Nguyễn Xinh, Thế Vinh, Nguyễn Thị Nhung do Nhạc viện Hà Nội xuất bản 

năm 1987.  

- Lịch sử âm nhạc thế giới (từ nguyên thủy đến hết thế kỷ XIX) của 

Nguyễn Thị Nhung, Nxb Quân đội Nhân dân năm 2008.  

- Trích giảng âm nhạc châu Âu nửa cuối thế kỷ XIX của Trương Nguyệt 

Anh do Nhạc viện Hà Nội ấn hành năm 1991. 

- Lịch sử âm nhạc thế giới (phần châu Âu từ khởi đầu đến cuối thế kỷ 

XIX) cho hệ ĐHSP Âm nhạc của Nguyễn Thị Tố Mai, do Trường ĐHSP Nghệ 

thuật TW ấn hành năm 2014.  

2.2.1. Nhạc sĩ W.A. Mozart 

Kết hợp giới thiệu nhạc sĩ và lồng ghép phần nghe nhạc cho học sinh 

cảm thụ được tinh tế, nên phần giới thiệu nhạc sĩ thường được quan tâm trước 

hết. Giới thiệu nhạc sĩ Mozart thuộc chương trình lớp 6 

2.2.1.1. Giới thiệu nhạc sĩ 



33 
 

Mozart là nhạc sĩ thiên tài người Áo, thuộc trường phái âm nhạc cổ 

điển Viên nửa sau thế kỷ XVIII. Ông được coi là một hiện tượng hiếm có 

trong lịch sử âm nhạc thế giới bởi nổi tiếng thần đồng từ khi còn rất nhỏ và sự 

kiệt xuất trong tài năng sáng tác cũng như biểu diễn. Bốn hay năm tuổi cậu đã 

sáng tác các tác phẩm âm nhạc và điêu luyện với các ngón đàn không một 

chút lỗi.  

Mozart sinh ngày 27 tháng 1 năm 1756 ở thành phố Salzburg 

(Xandơbua) thuộc miền Tây Bắc nước Áo. Mozart đã tạo nên một thời kỳ 

trong lịch sử của nghệ thuật âm nhạc. Cha của Mozart ông Leopold  là một 

nhạc sĩ người gốc Đức, người đã phát hiện tài năng của con trai và ông chính 

là thầy dạy âm nhạc đầu tiên cho Mozart. 

Ba tuổi, Mozart đã học trên cây đàn violon và có đôi tai nghe tuyệt vời. 

Cậu có thể nhắc lại và chơi trên đàn những giai điệu ngắn mà chỉ nghe có một 

lần. Lên bốn tuổi, cha cậu, đã dạy cho cậu với những bản nhạc đơn giản. Năm 

tuổi, Mozart đã cho ra các tác phẩm sáng tác và sáu tuổi biểu diễn thành thạo 

trước công chúng vài loại đàn là clavecin (cla-vơ-xanh), organ (ooc-gan), 

violon (vi-ô-lông). Bảy tuổi, Mozart được đi biểu diễn cùng với chị gái (cũng 

là người rất giỏi âm nhạc), có chuyến lưu diễn kéo dài ba năm rưỡi ở khắp các 

cung điện thành phố lớn và Thủ đô của nhiều nước châu Âu. Cậu vừa biểu 

diễn vừa ứng tác ngay tại chỗ. Tài năng đặc biệt xuất sắc của cậu bé vượt xa 

hơn những gì cha cậu đã dạy và mang đến sự ngạc nhiên, tự hào cho người 

cha. Ngoài ra, cha ông còn dạy cho ông nhiêu ngoại ngữ và các môn học 

thuật.  

Khi tám tuổi, Mozart đã sáng tác bản giao hưởng đầu tiên và mười hai 

tuổi đã sáng tác nhạc kịch, đó là những thể loại âm nhạc chuyên nghiệp rất 

khó mà thông thường, những nhạc sĩ phải học âm nhạc nghiêm túc mới có thể 

sáng tác được.  
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Wolfgang Amadeus Mozart, 1763 

Ngoài say mê âm nhạc, Mozart còn rất thích học lịch sử, địa lý, số học. 

Cậu cũng học giỏi ngoại ngữ tiếng Ý và đã sử dụng trong các sáng tác nhạc 

kịch của mình sau này.   

Nội dung âm nhạc của Mozart được thể hiện bởi tâm hồn nhạy cảm và 

trí tuệ tinh tế của người chứng kiến những sự kiện vĩ đại của thời đại, chính 

trong những tác phẩm của Mozart lần đầu tiên thể hiện rõ những nét chủ yếu 

của nghệ thuật trong thời đại mới với sự đầy đủ và sâu sắc. Mozart là con 

người với những tìm tòi, những suy nghĩ, những tình cảm và những ước vọng, 

can đảm và cao thượng, từ những ý tưởng của nó ta cảm thấy được sự trong 

sáng của tâm hồn và sự trinh bạch của tuổi thanh niên và được thể hiện trong 

tác phẩm. Giai điệu trong các tác phẩm của Mozart rất đẹp, tinh tế, trong sáng 

và luôn tươi vui, lạc quan. Tchaikovsky đã phải reo lên một cách thích thú: 

“Tôi khẳng định sâu sắc rằng, Mozart là đỉnh cao nhất mà cái đẹp trong âm 

nhạc có thể đạt tới”. Mozart đã lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ và mất 

vào ngày 5 tháng 12 năm 1791, khi mới có 35 tuổi. Mozart đã để lại một khối 

lượng lớn tác phẩm ở rất nhiều thể loại, trong đó nổi bật là những nhạc kịch, 

giao hưởng, sonate… và ở lĩnh vực nào, sáng tác của ông cũng đạt đến đỉnh 

cao. Tiêu biểu là giao hưởng số 40 giọng son thứ, sonate số 11 giọng La 

trưởng, nhạc kịch Đám cưới Figaro, Cây sáo thần… 
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2.2.1.2. Hướng dẫn cách dạy  

Cần sắp xếp bài dạy theo các hoạt động để tổ chức hoạt động cho HS.  

Hoạt động 1: Trải nghiệm 

Mục đích của hoạt động này nhằm cho HS được trải nghiệm và phát 

huy cảm nhận âm nhạc của cá nhân trước khi được học về Mozart. Đồng thời, 

để HS được làm quen với một giai điệu âm nhạc của Mozart, từ đó kết nối với 

nội dung bài học. 

Trước tiên, GV cho HS được trải nghiệm bằng cách nghe trích đoạn 

chương III bản sonate số 11 viết cho piano cung La trưởng của nhạc sĩ W.A. 

Mozart và yêu cầu HS đánh dấu vào ô phù hợp với tính chất âm nhạc của bản 

nhạc: 

                Mạnh mẽ, hào hùng                     Vui tươi, trong sáng        

               Tha thiết, bay bổng 

VD 1:                                     SONATE SỐ 11 

(Trích) 

                                                            W.A. Mozart 

 

 [PL  1.4, tr.102] 
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Gợi ý phương pháp thực hiện: 

Hướng dẫn HS nghe trích đoạn (khoảng 1 phút) chương III sonate số 

11 của W.A. Mozart và chọn một trong các phương án để diễn tả cảm nhận 

của mình về tính chất âm nhạc của trích đoạn chương III bản sonate số 11 

(đáp án: vui tươi, trong sáng). 

Ngoài ra, có thể nêu câu hỏi em biết điều gì đặc biệt về Mozart? Mặc 

dù chưa vào bài đọc nội dung và giới thiệu tác giả song có thể gợi ý HS nói 

về: hình ảnh nhạc sĩ, tính chất âm nhạc và hình thức diễn tấu của tác 

phẩm/trích đoạn trên đã mang lại cho em những suy nghĩ, nhận xét gì? Hoặc 

câu chuyện về khả năng thần đồng của Mozart…  

      Những câu trả lời của HS có thể đúng hoặc sai, hoặc chỉ là những vấn 

đề rất đơn giản như: ông rất trẻ; mái tóc xoăn...; Mozart sáng tác cho đàn 

piano; âm nhạc của ông cho em cảm xúc hào hứng, thoải mái hay nhẹ nhàng, 

ông sáng tác từ rất sớm, ông rất giỏi..., không nên cứng nhắc vào một đáp án 

cụ thể mà chỉ để HS cảm thấy thoải mái, phát huy khả năng tư duy và có ý 

kiến độc lập của mình trước khi vào phần nội dung chính là tìm hiểu nhạc sĩ.  

Hoạt động 2: Tìm hiểu nhạc sĩ W.A. Mozart 

Mục đích của hoạt động này nhằm phát triển ở HS các kĩ năng đọc và 

tóm tắt nội dung bài đọc để nêu được những nét chính về tiểu sử, tài năng kiệt 

xuất và công lao của Mozart với lịch sử âm nhạc thế giới. 

Để thực hiện được hoạt động, đầu tiên, GV hướng dẫn HS dựa vào 

thông tin bài học để trả lời các câu hỏi: 

- Hãy cho biết, tài năng kiệt xuất của Mozart thể hiện ở những mặt nào? 

Kể tên lĩnh vực sáng tác nổi bật và một số tác phẩm tiêu biểu của ông. 

- Thảo luận nhóm để nêu những công lao của Mozart với lịch sử âm 

nhạc thế giới. 

Về phương pháp thực hiện có thể như sau: Chia lớp thành bốn nhóm, 

thảo luận về các nội dung sau: 
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    - Nhóm 1: Tìm những đoạn văn có thông tin về tiểu sử, quê hương của 

Mozart.  

    - Nhóm 2: Tìm những đặc điểm, sự kiện thể hiện trí thông minh và tài 

năng âm nhạc kiệt xuất của Mozart. 

    - Nhóm 3: Tìm những câu, đoạn văn nói về đặc điểm, tính chất âm 

nhạc, lĩnh vực sáng tác của Mozart. 

    - Nhóm 4: Tìm những câu, đoạn văn nói về công lao của Mozart đối 

với nền âm nhạc thế giới.  

Dành 6-7 phút để cả lớp đọc thầm trọn vẹn đoạn văn trên. Mặc dù HS 

đang ngồi theo đơn vị nhóm nhưng hoạt động đọc bài phải đảm bảo đủ 100% 

HS thực hiện.  

GV cần gắn nội dung tìm hiểu của các nhóm HS vào các vấn đề: 

     - Tài năng kiệt xuất của Mozart: thể hiện trong hoạt động biểu diễn và 

sáng tác âm nhạc: ông biểu diễn và sáng tác từ khi còn rất bé, nổi tiếng là thần 

đồng; có khả năng ứng tác ngay tại chỗ; sáng tác của ông ở nhiều lĩnh vực và 

đạt đến đỉnh cao... 

     - Lĩnh vực sáng tác tiêu biểu của Mozart: Giao hưởng, nhạc kịch, 

sonate 

     - Tác phẩm tiêu biểu: Giao hưởng số 40 giọng Son thứ, Sonate số 11 

giọng La trưởng, các nhạc kịch: Đám cưới Figaro, Cây sáo thần... 

- Công lao của Mozart với lịch sử âm nhạc thế giới: 

          Ông đã để lại cho nhân loại một tài sản vô giá, một khối lượng lớn tác 

phẩm ở rất nhiều thể loại và ở lĩnh vực nào cũng có những tác phẩm xuất 

sắc… Âm nhạc của ông có nội dung và giá trị nghệ thuật sâu sắc: giai điệu 

đẹp, tươi vui, lạc quan có tác dụng động viên con người trong cuộc sống… 

Trong giờ dạy, GV có thể kể thêm về Mozart để mở rộng kiến thức, tạo 

sự sinh động như: Tác phẩm quen thuộc được  Đài Tiếng nói Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh phát sóng tác phẩm mang tên Eine kleine Nachtmusic, được 
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sáng tac năm 1787 tại Viên, nước Áo, nó là một trong những serenate tiêu 

biểu nhất của Mozart; Hoặc kể thêm nhiều nghiên cứu chỉ ra âm nhạc của 

Mozart có tác dụng chữa bệnh, làm cây nhanh lớn hơn, trẻ nghe nhạc của ông 

thường xuyên thì thông minh hơn… hoặc kể thêm những câu chuyện về tài 

năng hiếm có khi Mozart còn nhỏ... 

Lưu ý khi dạy học, GV cần có thêm các hình ảnh về nhạc sĩ, câu 

chuyện âm nhạc để giờ học thêm sinh động. 

Hoạt động 3: Cho HS nghe nhạc một số trích đoạn tác phẩm của Mozart 

Mục đích của hoạt động này nhằm củng cố, phát triển các kĩ năng nghe 

và cảm nhận tính chất âm nhạc của Mozart. 

GV chọn và cho HS nghe trích đoạn: chủ đề chương I giao hưởng số 40 

cung Sol thứ của Mozart. Yêu cầu HS đánh dấu vào các phương án phù hợp 

tính chất giai điệu của trích đoạn: 

         X Kiều diễm, trong sáng, bay 

bổng 

           Ảm đạm, buồn rầu     

         Nhí nhảnh, hài hước 

 

VD 2:                                GIAO HƯỞNG SỐ 40 

                                                      (Trích) 

                                                                                       W.A. Mozart 

 

                                                                                                  [PL 1.3, tr. 99] 

Gợi ý phương pháp thực hiện: 
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Với trích đoạn được nghe, cần gợi ý để HS tìm ra đáp án đúng về tính 

chất âm nhạc chương I bản giao hưởng số 40 cung Sol thứ là kiều diễm, trong 

sáng, bay bổng.  

Nếu còn thời gian, GV có thể cho HS nghe thêm một trích đoạn nhạc 

kịch (Cây sáo thần hoặc Đám cưới Figaro), từ đó mở rộng cho HS hiểu biết 

thêm về sáng tác của Mozart vì ông là nhạc sĩ viết nhạc kịch xuất sắc, đã có 

công cải cách nhạc kịch của thế giới và có thể coi nhạc kịch là lĩnh vực nổi 

bật nhất của ông. Lưu ý, GV phải tìm hiểu kỹ về nội dung trích đoạn nhạc 

kịch đó để biết được đó là của nhân vật nào, nội dung nói về cái gì… 

Cần gợi ý, khuyến khích HS nêu cảm nghĩ của mình sau bài học về 

nhạc sĩ Mozart (cảm phục tài năng, sức lao động không mệt mỏi, sự cống hiến 

của nhạc sĩ…); khuyến khích HS kể câu chuyện về Mozart (nếu có). 

GV có thể sử dụng thêm phương pháp trò chơi để tạo sự hấp dẫn giữa 

các nhóm HS với các nội dung nghe và nhận ra các bản nhạc vừa được học 

của Mozart, các nội dung về nhận tên tác phẩm thuộc thể loại nào, tác phẩm 

nào của Mozart…  

Cuối bài, GV cần tổng kết và rút ra bài học: Những thành tựu âm nhạc 

của Mozart để lại cho nhân loại là tài sản vô giá. Bài học giáo dục qua tinh 

thần lao động không mệt mỏi của một thiên tài âm nhạc và cần có thái độ yêu 

mến, trân trọng tài năng. 

2.2.2. Nhạc sĩ L.V. Beethoven 

2.2.2.1. Giới thiệu nhạc sĩ 

(Giới thiệu nhạc sĩ Beethoven thuộc chương trình lớp 7) 

Beethoven là nhạc sĩ thiên tài người Đức, thuộc trường phái cổ điển 

Viên nửa sau thế kỷ XVIII. Nhạc sĩ Beethoven là một trong những nhà soạn 

nhạc vĩ đại, chiếm một vị tí đặc biệt giữa những người sáng tạo vĩ đại của 

nhạc giao hưởng ở mọi thời đại. Lunastarxki: “Beethoven – vị anh hùng, 
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Beethoven – vị lãnh tụ, và tôi nghĩ rằng, chưa bao giờ ông mới mẻ đến như 

thế, chưa bao giờ những lời kêu gọi của Beethoven có thể vang lên mạnh mẽ 

như hiện nay”. Hoặc R. Rolan: “ Ông là người vĩ đại nhất, người bạn tốt nhất 

của những ai đau khổ và đang đấu tranh”. Beethoven sinh ngày 16 tháng 12 

năm 1770 tại Bon, trong một gia đình nhạc sĩ. Cha của Beethoven sớm đã 

phát hiện cậu bé là một thiên tài và muốn con mình trở thành thần đồng, nên 

bốn tuổi Beethoven đã được cha dạy âm nhạc, là người thầy đầu tiên của ông. 

Mong muốn con mình trở thành thần đồng nên đã bắt cậu bé bốn tuổi khổ 

luyện nhiều giờ liền trên đàn piano. Tám tuổi, Beethoven đã biểu diễn trước 

công chúng và sau đó cùng cha đi biểu diễn ở một vài thành phố thuộc nước 

Đức, cậu bé cũng bắt đầu sáng tác và có một vài tác phẩm được in. Mười bảy 

tuổi, Beethoven đến Viên gặp Mozart và được Mozart đánh giá cao về tài 

năng.  

Tuy là nhạc sĩ thiên tài nhưng cuộc đời ông gặp nhiều bất hạnh về vật 

chất, tinh thần và bệnh tật. Năm 32 tuổi, ông đã luôn luôn dùng nghị lực để 

vươn lên, chiến thắng với căn bệnh bị điếc nặng, vượt lên số phận nghiệt ngã 

đi đến sự nghiệp âm nhạc của ông. Beethoven sống trong thời đại bùng nổ của 

cuộc Đại Cách mạng Tư sản Pháp năm 1789. Khi đó ông 19 tuổi, ông rất hào 

hứng với tư tưởng Tự do - Bình đẳng - Bác ái. Lúc còn trẻ Beethoven đã ở 

vào giữa những tư tưởng tiên tiến, nền triết học Đức bồi dưỡng trong ông nhà 

tư tưởng, Cách mạng Pháp biến ông thành người chiến sĩ nhiệt tình đấu tranh, 

ông nói: “Tự do và tiến bộ là mục đích của nghệ thuật, cũng như của cả vũ 

trụ”. Là chiến sĩ nhiệt tình đấu tranh cho tự do, bình đẳng và bác ái, chiến 

thắng, nhà khai sáng, cải tạo ý thức, lý tưởng cao cả, thức tỉnh và kích thích 

những hành động anh hùng, “ làm bừng cháy những quả tim” và chính từ cái 

đó tâm hồn được trong sạch và trở nên cao thượng. Đó là ý nghĩa và mục đích 

sáng tác của Beethoven.  
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Âm nhạc của Beethoven phần lớn mang âm hưởng hùng tráng, kết thúc 

luôn là sự lạc quan và nghị lực vô bờ. Bên cạnh đó là chất trữ tình, lãng mạn, 

là những bức tranh thiên nhiên, thôn dã trong sáng… 

Betthoven sáng tác rất nhiều thể loại: 9 giao hưởng, 32 sonate cho piano, 1 vở 

nhạc kịch Fidelio… và rất nhiều tác phẩm khác. Tiêu biểu là giao hưởng số 3 

Anh hùng ca, số 5 Định mệnh, số 9 giọng rê thứ; sonate số 8 Bi hùng, số 14 

Ánh trăng… Đặc biệt, giao hưởng số 9 là bản có chương 4 kết hợp với hợp 

xướng rất đồ sộ, độc đáo, chủ đề từ thơ của F. Schiller (F. Sile, 1759 - 1805) 

có tên Hướng tới niềm vui, song vì ý nghĩa của lời ca và giai điệu nên phần 

đầu đã được dịch sang tiếng Việt là Bài ca hòa bình.  

Beethoven mất ngày 26.3.1827 tại Viên. “Hàng vạn người ở Viên đã 

theo sau đám tang của người nhạc sĩ nghèo. Toàn bộ cuộc đời của ông là tấm 

gương sáng chói về tinh thần và nghị lực vươn lên vượt qua khó khăn, phục 

vụ nhân loại” [26; tr.119]. 

2.2.2.2. Hướng dẫn cách dạy 

Trước khi vào nội dung bài đọc về nhạc sĩ, GV cho HS được trải 

nghiệm cảm xúc bằng nghe trích đoạn âm nhạc một tác phẩm nổi tiếng của 

Beethoven và nêu cảm nhận của mình. 

Hoạt động 1: Trải nghiệm 

Mục đích của hoạt động này là huy động sự hiểu biết, trải nghiệm cảm 

xúc của HS đối với âm nhạc không lời và tính chất âm nhạc của nhạc sĩ 

Beethoven. 

GV cho HS nghe/xem trích đoạn chương 1, Sonate số 14 cung Đô 

thăng thứ Op. 27, No. 2 Ánh trăng của Beethoven và yêu cầu HS đánh dấu 

chọn phương án đúng về tính chất giai điệu của trích đoạn đó: 

     * Mạnh mẽ, hào hùng        *Trong sáng, bay bổng    *Trữ tình, thơ mộng 

VD 3:                                 SONATE SỐ 14 

                                                 (Trích)  
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                                                                                   L.V.Beethoven                                                           

 

[                                                                                                                             [ PL 1.2, tr.94]    

Gợi ý phương pháp thực hiện: 

GV cho nghe/xem (hoặc GV trình diễn trên đàn) trích đoạn chương I 

bản Sonate số 14 cung Đô thăng thứ Op. 27, No. 2 Ánh trăng của Beethoven. 

HS thảo luận (có thể tổ chức thành các bàn, các nhóm, tổ...). GV gợi ý để học 

sinh thấy được đặc điểm, tính chất giai điệu của trích đoạn. Lưu ý là HS có 

thể rất dễ nhầm lẫn giữa hai lựa chọn “Trong sáng, bay bổng” và “Trữ tình, 

thơ mộng”... GV cần định hướng và gợi ý để HS cảm thụ và có những nhận 

xét sao cho gần nhất đối với hình tượng trong âm nhạc không lời và làm sao 

để đa số HS chọn phương án: Trữ tình, thơ mộng là tính chất của chương I 

sonate Ánh trăng.  

GV có thể kể thêm về bản sonate Ánh trăng là tác phẩm Beethoven viết 

tặng một tiểu thư (Juliet) mà ông yêu, là tác phẩm trữ tình, giàu chất thơ nhất 
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của ông. Giai điệu trong chương I là những âm thanh đều đều đượm vẻ trữ 

tình, thơ mộng như miêu tả một đêm trăng vắng lặng trải rộng trên mặt hồ, 

như một lời tâm tình sâu kín của một mối tình khổ đau.  

Từ các thông tin trên, GV gợi ý và dẫn dắt vào nội dung chính của bài học. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về nhạc sĩ Beethoven 

Mục đích của hoạt động là: Phát triển ở HS kỹ năng tóm tắt thông tin, 

tìm ý chính, phân tích ý để trả lời câu hỏi và nêu được công lao của nhạc sĩ 

Beethoven với lịch sử ÂNTG. Nghe các trích đoạn để phát triển khả năng cảm 

thụ đối với âm nhạc của Beethoven nói riêng và giao hưởng cổ điển nói 

chung. 

GV có thể thực hiện trình tự theo gợi ý các bước như sau:  

- Hướng dẫn HS đọc nội dung về nhạc sĩ Beethoven và dựa vào thông tin bài 

đọc, trả lời câu hỏi: 

+ Hãy cho biết, những lĩnh vực sáng tác nào nổi bật nhất của Beethoven? 

     Giao hưởng   Sonate   Nhạc kịch 

+ Chủ đề nổi bật trong sáng tác của Beethoven? Kể tên một số tác phẩm tiêu 

biểu của ông. 

Gợi ý phương pháp thực hiện: 

- Cả lớp đọc thầm và nhanh phần nội dung đọc (khoảng 2’). GV có thể gợi ý 

để HS trả lời nhanh các câu hỏi: 

+ Lĩnh vực sáng tác nổi bật nhất của Beethoven là giao hưởng.  

+ Chủ đề nổi bật trong sáng tác của Beethoven: Đấu tranh - Anh hùng - Chiến 

thắng 

+ Kể tên một số tác phẩm tiêu biểu của ông. GV cho HS trình bày dựa trên 

nội dung trong sách và những hiểu biết, tìm hiểu của mình. 

Sau phần đọc, GV cho HS nghe/xem trích đoạn chủ đề chương I giao 

hưởng số 5 cung Đô thứ Op. 67 “Định mệnh” và chủ đề phần hợp xướng giao 
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hưởng số 9 cung Rê thứ, opus 125 của Beethoven và yêu cầu HS đánh dấu 

chọn các ô dưới đây phù hợp tính chất giai điệu của từng trích đoạn: 

+ Với giao hưởng số 5 Định mệnh, gợi ý HS lựa chọn 1 trong 4 phương án:  

     Ảm đạm, buồn rầu         Căng thẳng, kịch tính    

      Nhí nhảnh, hài hước    Ý kiến khác 

VD 4:                               GIAO HƯỞNG SỐ 5 

                                        (Trích chủ đề chương 1) 

                                                                                   L.V. Beethoven 

 

                                                                                      [ PL 1.1, tr.79 ] 

Hướng dẫn HS suy nghĩ, thảo luận và phát biểu ý kiến cảm nhận (Có 

thể cho nhiều em trình bày và với những đáp án khác nhau), sau đó phân tích 

và cùng HS rút ra lựa chọn đúng là căng thẳng, kịch tính. 

GV có thể giới thiệu thêm về tác phẩm, lý giải vì sao giao hưởng được 

gọi là Định mệnh và chủ đề là tiếng gõ cửa, sự lan toả của bản giao hưởng số 

5 tới đời sống nghệ thuật sau này...) để giúp cho tiết học ấn tượng hơn.  

Với giao hưởng số 9, cũng gợi ý HS chọn trong các phương án sau:  

 Trong sáng, bay bổng                         Mạnh mẽ, náo nức    

     Trữ tình, thơ mộng     Ý kiến khác 

 

VD 5:                                   GIAO HƯỞNG SỐ 9 

                                            (Trích chủ đề chương 4) 

                                                                                   L.V. Beethoven 
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Allegro  

 

Đối với nội dung hỏi về phần chủ đề hợp xướng giao hưởng số 9 cung 

Rê thứ, opus 125 của Beethoven, GV có thể kế thừa hoặc thay đổi cách thức 

tổ chức dạy học, chọn video có phần hợp xướng đồ sộ hàng ngàn người hát 

tạo hiệu quả rất ấn tượng với chủ đề cuả giao hưởng, tăng thêm ở HS cảm 

nhận sức mạnh to lớn của giao hưởng trong thể hiện trạng thái cảm xúc của 

con người. GV nhấn mạnh thêm sự độc đáo của giao hưởng có kết hợp thêm 

hợp xướng. HS chọn đáp án Mạnh mẽ - náo nức song cần khuyến khích HS 

cách trả lời khác, HS biết diễn giải kỹ hơn, nhiều hơn về cảm xúc của mình. 

Cần liên hệ lại bài Tập đọc nhạc số 4 có tên Bài ca hoà bình chính là chủ đề 

này. Có thể hỏi HS chủ đề này đã gặp ở đâu? Có thể cho HS đọc lại bài Tập 

đọc nhạc 1 lần để tạo không khí sinh động. 
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VD 6:                        BÀI CA HÒA BÌNH 

 

  

Qua phần đọc và nghe, yêu cầu HS thảo luận nhóm để rút ra công lao 

của Beethoven với lịch sử âm nhạc thế giới: Số lượng tác phẩm đồ sộ, đặc 

biệt với 2 lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp (giao hưởng, sonate) tác phẩm có 

giá trị nghệ thuật cao; mang tư tưởng cách mạng sâu sắc (đấu tranh, anh hùng, 

chiến thắng), là “nhạc sĩ thiên tài”, “nhà văn hoá tư tưởng vĩ đại”…; ông 

được xếp vào trong số ít nhạc sĩ vĩ đại của mọi thời đại; là tấm gương về tình 

yêu âm nhạc, nghị lực phi thường... 

Đây là phần khó, đòi hỏi phải biết phân tích tổng hợp. GV gợi ý HS chọn 

ý trước rồi viết hoặc đại diện nhóm trình bày theo ý của mình. Nên chú ý khuyến 

khích, ngợi khen các HS/nhóm HS có sự nghiên cứu chuẩn bị từ bài trước.  

Cuối bài cần cho HS nêu cảm nghĩ sau khi học bài về nhạc sĩ 

Beethoven hoặc lựa chọn thực hiện các hoạt động kể chuyện, hát lại một chủ 

đề, chơi trên đàn một giai điệu của Beethoven. Căn cứ vào điều kiện thời 

gian, khả năng âm nhạc và sự hiểu biết, chuẩn bị của HS, GV chủ động điều 

hành hoạt động cho phù hợp và tạo được ấn tượng tốt cho học sinh.  
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2.2.3. Nhạc sĩ F.Chopin 

2.2.3.1. Giới thiệu nhạc sĩ  

(Giới thiệu nhạc sĩ Chopin thuộc chương trình lớp 8) 

Frédéric Chopin là nhạc sĩ lãng mạn người Ba Lan, thế kỉ XIX, ông đặt 

nền móng cho nền âm nhạc cổ điển Ba Lan. Chopin không chỉ là nhà soạn 

nhạc nổi tiếng mà còn là nhà biểu diễn piano xuất sắc.  

Chopin sinh ngày 22 tháng 2 năm 1810 ở vùng ngoại vi Warszawa  gần 

Vac-sa-va ( thủ đô Ba Lan). Từ nhỏ, F. Chopin đã được tiếp xúc với âm nhạc 

và phát triển năng khiếu âm nhạc rất sớm. Năm 20 tuổi ông phải rời Ba Lan ra 

nước ngoài trong khi đất nước đang bị xâm chiếm. Những năm xa Tổ quốc, 

lòng ông luôn đau đáu nhớ về Tổ quốc và khát khao một ngày trở về quê 

hương.  

Âm nhạc trữ tình, yêu đất nước gắn chặt cội nguồn âm nhạc dân tộc, 

tiếp thu tinh hoa của nền âm nhạc cổ điển Tây Âu. Sáng tác của Chopin đại đa 

số là tiểu phẩm cho đàn piano, chỉ có một số ít ca khúc. Những tác phẩm đó 

đều mang màu sắc độc đáo dân ca, dân vũ Ba Lan... Đó là những bản Polonez 

(Pô-lô-ne) với những hình ảnh trang nghiêm hoặc sôi động về Tổ quốc, là 

những Mazurka (Ma-duôc-ca) rộn ràng theo điệu nhảy đặc trưng của dân vũ 

Ba Lan, là những bản nocturne (nôc-tuyêc) thơ mộng, trữ tình, u hoài, những 

khúc luyện tập (khúc luyện tập số 3) giai điệu chậm rãi, gợi nổi bồn man mác, 

khi âm nhạc dâng lên trong tình cảm xao động mãnh liệt, khi lắng xuống như 

gợi nhớ, luyến tiếc với một nổi buồn day dứt không nguôi … Những bản nhạc 

của F. Chopin có giá trị lớn về nội dung tư tưởng và nghệ thuật đã đưa F. 

Chopin trở thanh một nhạc sĩ nổi tiếng thế giới. F. Chopin là một nghệ sĩ đàn 

piano xuất sắc, tiếng đàn của ông làm rung động trái tim hàng triệu người. F. 

Chopin không từ chối một cuộc biểu diễn nào để lấy tiền giúp đỡ những 

người nghèo khổ.    
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Chopin mất ngày 17 tháng 10 năm 1849 tại Pháp, khi còn rất trẻ, 39 

tuổi. Ông muốn được gửi trái tim của mình về Tổ quốc thân yêu. Giờ đây, trái 

tim của Chopin được trân trọng đặt tại Thánh giáo đường Warszawa như một 

minh chứng cho lòng yêu nước của người nhạc sĩ luôn luôn rực cháy. 

2.2.3.2. Hướng dẫn cách dạy  

Hoạt động 1: Trải nghiệm 

GV cho HS nghe trích đoạn phần đầu bản etude số 3 - Nhạc buồn 

Chopin, yêu cầu HS chia sẻ với bạn cảm nhận của mình về trích đoạn đó. 

Mục đích: Khơi gợi cảm xúc cho HS đối với âm nhạc không lời và dẫn dắt 

vào bài học về nhạc sĩ Chopin.  

Gợi ý phương pháp thực hiện: 

- Hướng dẫn HS nghe/xem trích đoạn phần đầu bản Etude Op. 10, No. 3 cung 

Mi trưởng của Chopin, thảo luận để nêu được đặc điểm, tính chất âm nhạc của 

trích đoạn.  

VD 7: Etude Op. 10, No. 3 ( Chopin) 
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HS có thể trả lời những cảm nhận khác nhau, GV cần phân tích và trao 

đổi để hướng tới cảm nhận chung nhất, phù hợp nhất. Chẳng hạn có thể dùng 

một số tính từ như: buồn, trữ tình, man mác, xa xôi; hoặc HS có thể mô tả: 

dường như trong giai điệu có nắng nhẹ, dường như ở đó là một nỗi nhớ 

nhung…  

GV có thể mở rộng giải thích về thể loại Etude, các câu chuyện nhỏ về 

tác giả, tác phẩm... để dẫn dắt vào bài.  

Hoạt động 2: Tìm hiểu về nhạc sĩ Chopin 

GV hướng dẫn cả lớp đọc phần nội dung về nhạc sĩ Chopin, thảo luận 

với bạn để nêu lên những đóng góp của ông với nền âm nhạc thế giới và đất 

nước Ba Lan: 

+ Là nhạc sĩ lãng mạn người Ba Lan, thế kỉ XIX 

+ Là nhà soạn nhạc nổi tiếng và biểu diễn piano xuất sắc. 

+ Lĩnh vực sáng tác nổi bật: Chủ yếu là các tiểu phẩm cho piano 

+ Chủ đề: Luôn gắn liền với đất nước, con người Ba Lan. 

+ Đặc điểm âm nhạc: giai điệu rất đẹp, trữ tình nồng cháy, đậm chất thơ nên 

được mệnh danh là “nhà thơ của cây đàn piano”; đậm âm hưởng dân ca, dân 

vũ Ba Lan. 

Qua những đặc điểm tìm được, khẳng định tình yêu đất nước Tổ quốc 

bao trùm trong sáng tác của ông và những sáng tác của ông không chỉ có đóng 

góp lớn cho đất nước Ba Lan mà còn cho lịch sử âm nhạc thế giới.  
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Cần khẳng định thêm các sáng tác của Chopin đến nay vẫn luôn được 

đề cao trong âm nhạc chuyên nghiệp, ông được xếp vào trong số những nhạc 

sĩ đặc biệt xuất sắc của chủ nghĩa lãng mạn thế kỷ XIX. 

GV có thể mở rộng nội dung bằng các câu chuyện, cho HS nghe/xem 

các tác phẩm, giới thiệu thêm về tính kỹ thuật độc đáo của nghệ thuật piano 

trong tác phẩm của Sô panh... nhằm khơi gợi và kích thích HS chủ động tìm 

hiểu về thể loại khí nhạc trong âm nhạc cổ điển bác học và những HS từng 

học piano có thể tìm bài của Sôpanh để luyện tập. 

Hoạt động 3: Cho HS nghe và cảm nhận tác phẩm Nocturne số 20 cung Đô 

thăng thứ, Op. sau - Xa xứ 

VD 8:                                     NOCTURNE SỐ 20 

                                                        (Trích)  

                                                                                      F. Chopin 

 

                                                                            [PL 1.6 ; tr 119 ] 

- Giới thiệu Nocturne số 20 cung Đô thăng thứ, Op. sau - Xa xứ :  

 Ở phương Tây có một số thể loại âm nhạc diễn tả những thời khắc đẹp 

trong ngày như: khúc ca bình minh, khúc ca ban chiều, khúc nhạc đêm. 

Nocturne – khúc nhạc đêm, là thể loại mô tả cảm xúc về đêm thường yên tĩnh, 

ước mơ, thơ mộng. Chopin viết 21 bản Nocturne và ông đưa thể loại này đến 
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đỉnh cao. Trong đó, có bản số 20 rất nổi tiếng, còn gọi là nocturne Xa xứ vì 

ông viết bản này trước khi rời đất nước Ba Lan, vào tháng 11 năm 1830. 

Nocturne số 20 mở đầu bằng một nét nhạc ngắn với cường độ rất nhẹ, 

chậm rãi, trang nghiêm và u buồn. Tiếp theo là chủ đề chính được trình bày 

với những nốt láy trong vắt, duyên dáng, gợi không khí tĩnh mịch của màn 

đêm. Và rồi, xúc cảm dần dần sáng sủa hơn song vẫn đượm chất mơ mộng, u 

hoài. Về cuối, âm nhạc dịu dàng tắt lặng để kết thúc tác phẩm. Dường như 

bản nocturne muốn nói lên nỗi lòng, tâm trạng day dứt của Chopin khi phải xa 

Tổ quốc. Nocturne số 20 được rất nhiều người yêu thích không chỉ bởi vẻ đẹp 

của giai điệu mà còn ở ý nghĩa nội dung trong tác phẩm. 

- Cho HS nghe và hướng dẫn cảm nhận: 

GV cho nghe và chỉ cho HS thấy đâu là phần mở đầu (nét nhạc ngắn 

với các hợp âm, cường độ rất nhẹ, tính chất trang nghiêm, u hoài); đâu là chủ 

đề chính, tính chất âm nhạc ra sao: những nốt cao, nhiều nốt láy, trong vắt, 

duyên dáng gợi không khí tĩnh mịch của màn đêm); các phần phát triển tiếp 

theo như thế nào (sáng sủa hơn, đượm chất thơ mộng, u hoài). GV cần có sự 

chuẩn bị tốt ở nhà, nghe tác phẩm, xem Sách HS để nhận ra các phần trong đó 

để miêu tả cho HS.  

GV gợi ý để HS viết cảm nhận: (Nên tổ chức theo các nhóm, tổ thảo 

luận vì đây là nội dung khó). Có thể cho HS nêu cảm nhận qua các yếu tố:  

      + Tốc độ của tác phẩm (chậm hay nhanh?): Chậm rãi 

      + Nhận xét về giai điệu (Đẹp hay không; có hay, hấp dẫn không; tính chất của 

giai điệu thế nào?): Giai điệu rất đẹp, đầy chất thơ, mộng mơ, u hoài, day dứt. 

     + Bản nhạc như nói lên cảm xúc gì? Vì sao gọi là Xa xứ? Bản nhạc như nỗi 

buồn mênh mang và niềm khắc khoải khôn nguôi như miêu tả tình cảm của 

Chopin khi phải xa Tổ Quốc, đó cũng là lí do vì sao bản này còn được gọi là 

Xa xứ. 
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Cần lưu ý HS khi nêu cảm nhận, ngoài những điều đọc trong sách, sự 

tưởng tượng của bản thân, cần gắn với nội dung tác phẩm, đó là tình cảm yêu 

nước của Chopin khi phải xa Tổ Quốc. 

Cuối cùng, khẳng định chất trữ tình điển hình, giai điệu đầy chất thơ 

trong âm nhạc Chopin thông qua hai bản Etude số 3 Nhạc buồn Chopin và 

Nocturne Xa xứ 

2.2.4. Nhạc sĩ P.I. Tchaikovsky 

2.2.4.1. Giới thiệu nhạc sĩ 

(Bài về nhạc sĩ Tchaikovsky thuộc chương trình lớp 9) 

Pyotr Ilich Tchaikovsky là nhạc sĩ thời kỳ lãng mạn thế kỷ XIX, một 

trong những nhạc sĩ lớn của thế giới. Ông đã làm rạng danh nền âm nhạc của 

nước Nga. Tchaikovsky sinh ngày 7 tháng 5 năm 1840, trong một gia đình 

cha ông là kĩ sư mỏ ở vùng U-ran. Không chỉ là nhà soạn nhạc xuất sắc, ông 

còn là nhà sư phạm, nhà chỉ huy và lí luận - phê bình âm nhạc.  

Phong cách và tính chất âm nhạc của Tchaikovsky chân thành, thắm 

thiết, tâm tình. Bên cạnh đó âm nhạc của ông cũng nói lên cuộc sống tâm hồn 

đầy mâu thuẫn, những cảm xúc và ước mơ mãnh liệt, những dằn vặt, tìm kiếm 

lý tưởng, bảo vệ con người, nói lên vẻ đẹp và sự phong phú của tâm hồn con 

người được hưởng hạnh phúc. Trong âm nhạc của ông là hình ảnh thơ mộng 

của những cánh rừng bạch dương rì rào, của mùa đông nước Nga phủ đầy 

tuyết trắng, của bầu trời tháng 6 trong xanh với nhịp điệu chèo thuyền khoan 

thai trên sông, văng vẳng đâu đó tiếng đàn balalaica và những câu thơ của 

Puskin đậm cốt cách Nga, tâm hồn Nga…   

Tchaikovsky sáng tác nhiều thể loại, gồm có: 6 giao hưởng, 10 nhạc 

kịch, 3 vũ kịch, một số concerto, khoảng hơn 100 khúc nhạc cho piano và 

nhiều thể loại khác…  
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Ông mất ngày 6 tháng 11 năm 1893 ở St. Petersburg, Nga. Nhạc viện lớn 

nhất ở Moskva đã mang tên ông để ghi nhớ người nhạc sĩ đã có những cống 

hiến lớn lao cho đất nước Nga và có nhiều đóng góp cho lịch sử âm nhạc thế 

giới.  

2.2.4.2. Hướng dẫn cách dạy  

Hoạt động 1: Tìm hiểu về nhạc sĩ Tchaikovsky 

GV cho cả lớp đọc phần nội dung giới thiệu nhạc sĩ trong sách và giới 

thiệu thêm tham khảo trong nội dung nêu trên. Sau đó, hướng dẫn HS thảo 

luận với bạn để nêu lên những cống hiến của nhạc sĩ P.I. Tchaikovsy với nền 

âm nhạc Nga và âm nhạc thế giới.  

Mục đích của phần này là thông qua việc đọc, nêu ý kiến trả lời, HS 

phát huy sự hiểu biết về nhạc sĩ Tchaikovsky với những cống hiến cho nền 

âm nhạc Nga và thế giới.  

GV có thể gợi ý để HS tìm ý về sự nghiệp, đặc điểm âm nhạc… Qua 

đó, rút ra nhận định về những đóng góp của nhạc sĩ với âm nhạc Nga và âm 

nhạc thế giới. Từ đó, HS nắm được đặc điểm âm nhạc của Tchaikovsky, là cơ 

sở để cảm thụ tác phẩm nhạc không lời của ông. 

Sau khi HS nêu ý kiến của mình, GV tóm tắt những ý chính về đặc 

điểm âm nhạc và sự đóng góp của nhạc sĩ Tchaikovsky với nền âm nhạc Nga 

và thế giới: là nhạc sĩ thời kì lãng mạn thế kỉ XIX, là nhà sư phạm, nhà chỉ 

huy và lí luận – phê bình âm nhạc; âm nhạc là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 

thi ca Nga, chất liệu âm nhạc dân gian Nga với tinh hoa của âm nhạc bác học 

Tây Âu; nhiều giai đẹp trữ tình lãng mạn; nội dung ca ngợi thiên nhiên Nga 

và chứa đựng tính triết lí, tính kịch, thể hiện sự phản kháng mãnh liệt của con 

người thế kỉ XIX trước thực tiễn bế tắc của xã hội đương thời. Tchaikovsky 

sáng tác ở nhiều thể loại, gồm có: 6 giao hưởng, 10 nhạc kịch, 3 vũ kịch, một 

số concerto, khoảng hơn 100 khúc nhạc cho piano và nhiều thể loại khác…  
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Hoạt động 2: Cho HS nghe và cảm thụ tác phẩm số 6 Chèo thuyền trong tổ 

khúc Bốn mùa cho piano  

Sau khi HS đã được nghiên cứu phần giới thiệu về nhạc sĩ 

Tchaikovsky, cho HS nghe trích đoạn (phần A) tác phẩm số Chèo thuyền  viết 

ở cung Sol thứ trong tổ khúc Bốn mùa. 

VD 9:                              THÁNG 6 

                                            (Trích) 

 

                                                                             [ PL 1.5; tr.119]    

Trước khi nghe, cần đưa ra một số câu hỏi gợi ý để định hướng cho HS: 

Theo em, khung cảnh trong trích đoạn phù hợp với cách diễn tả nào dưới đây? 

Đánh dấu vào phương án phù hợp:S 

 Tiếng mái chèo khua nước ì oạp  

  Bầu trời trong xanh với những cánh diều lộng gió 
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  Bầu trời trong xanh với nhịp chèo thuyền khoan thai, nhịp nhàng 

GV gợi ý để học sinh thấy được đặc điểm, tính chất âm nhạc của trích 

đoạn có thể qua một số câu hỏi khác về âm nhạc như: Tốc độ chậm rãi, khoan 

thai hay hối hả? Giai điệu có êm đềm, nhịp nhàng hay rộn rã? Từ đó, HS tự 

liên hệ để chọn phương án trả lời. 

Sau đó, GV có thể cho HS tự phát biểu sự tưởng tượng của mình theo 

một hướng khác nếu như không muốn theo sự gợi ý để phát huy sự sáng tạo. 

GV có thể nói thêm về tác phẩm Chèo thuyền như miêu tả thiên nhiên Nga 

với bầu trời tháng 6 trong xanh và những mái chèo nhịp nhàng khua mái 

trên dòng sông êm đềm. Tháng 6 là một tiểu phẩm trong Tổ khúc Bốn mùa, 

là tác phẩm nổi tiếng viết cho piano của nhạc sĩ Tchaikovsky. Tập này gồm 

12 tiểu phẩm tượng trưng cho 12 tháng trong năm, có tiêu đề và có thêm 

tựa đề bằng thơ.   

2.3. Hướng dẫn cảm thụ âm nhạc trong hoạt động ngoại khóa 

2.3.1. Hoạt động ngoại khóa 

- Hoạt động ngoại khóa là một mô hình hoạt động rất hữu ích. Sau 

những giờ học tập căng thẳng trên lớp, thời gian dành cho những hoạt động 

ngoại khóa giúp học sinh chủ động tham gia, nâng cao được kỹ năng sống, 

tham gia những hoạt động ngoại khóa, học sinh còn có điều kiện gần gũi nhau 

hơn, chia sẽ với nhau những kiến thức mà mình đã học được, rèn luyện bản 

lĩnh tuổi trẻ, tính tự lập, lòng dũng cảm, sự nhanh nhẹn và tinh thần tương 

thân tương ái trong quan hệ cộng đồng. Nội dung kiến thức được hình thành 

và phát triển góp phần quan trọng để nâng cao năng lực nhận thức của học 

sinh, cung cấp cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho việc tự học và tự 

giáo dục sau này. 

- Tuy nhiên, những nội dung kiến thức trong sách giáo khoa là chưa đủ 

đáp ứng được yêu cầu phát triển của con người mới theo mong muốn. Chính 

vì vậy, bên cạnh các hoạt động phục vụ chương trình chính khóa phải co các 
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hoạt động ngoại khóa. Hoạt động ngoại khóa là dịp để học sinh củng cố, đối 

chiếu những kiến thức đã được học và giúp các em phát huy cao độ tính tích 

cực, chủ động sáng tạo trong việc tiếp thu tri thức mới. 

- Hoạt động ngoại khóa là hoạt động giáo dục sự lĩnh hội và hoạt 

động thẩm mỹ, là các hoạt động cho phép học sinh thể hiện ý kiến và suy 

nghĩ, góp phần xây dựng kỹ năng lãnh đạo và áp dụng kiến thức vào thực tế 

[31]. 

2.3.2. Phương pháp tổ chức  

HĐNK âm nhạc được tổ chức theo kế hoạch, nội dung hoạt động phong 

phú, được GV xây dựng theo mục tiêu giáo dục, nội dung và không gian hoạt 

động được mở rộng (tìm hiểu về nguồn gốc, các tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh 

sáng tác, những yếu tố cơ bản, nâng cao kiến thức, đạo đức …) hình thức và 

thời gian hoạt động đa dạng. Trong HĐNK cảm thụ âm nhạc GV phụ trách 

chuyên môn đóng vai trò chủ đạo, hướng dẫn, định hướng HS phát huy lòng 

đam mê, năng khiếu, năng lực sáng tạo của mình, bên cạnh đó khuyến khích 

tinh thần làm việc theo nhóm. Hoạt động này chỉ có thể tạo hứng thú say mê 

cho các em say mê với nghệ thuật ca hát, kỷ luật, trí tuệ, cảm xúc, đạo đức, có 

tai nghe và trí nhớ âm nhạc tốt. 

Việc lựa chọn tác phẩm: Việc lựa chọn tác phẩm giao hưởng, thính 

phòng quyết định sự thành công của tiết học cảm thụ âm nhạc. Vì vậy, việc 

đưa đưa tác phẩm âm nhạc cho học sinh nghe thưởng thức là phù hợp.  

Triển khai việc nghe, cảm thưởng thức, cảm thụ: Theo kế hoạch đã dự 

định. Cần chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, đồ dùng phục vụ cho quá trình 

nghe thưởng thức âm nhạc như: phòng nghe, máy chiếu, nhạc cụ, tài liệu liên 

quan, âm thanh, ánh sáng… 

Khi nghe phải giới thiệu tác giả, tiểu sử, hoàn cảnh cảnh sáng tác, các 

yếu tố cấu thành âm thanh, chủ đề, hình thức, nội dung, khuyến khích học 

sinh tự tưởng tượng, phát biểu, trao đổi ý tưởng sáng tạo trong tác phẩm âm 
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nhạc, rút kinh nghiệm, đề xuất, liên hệ bài học để giáo dục học sinh về kiến 

thức, nhân cách. 

Tổ chức các chương trình cảm thụ âm nhạc là một hoạt động rất quan 

trọng và càn thiết trong các trường phổ thông, đòi hỏi giáo viên âm nhạc phải 

hội tụ đầy đủ kiến thức, kỹ năng, tư duy, nhân cách đạo đức để vận dụng cho 

việc tổ chức hoạt động này. Đây cũng là một trong những hoạt động để đánh 

giá khả năng và năng lực của giáo viên âm nhạc. Trong cả nước nói chung, 

các trường THCS nói riêng, học sinh không thể thiếu những kiến thức âm 

nhạc, văn hóa nghệ thuật và nhân cách đạo đức. 

2.3.3. Giới thiệu về dàn nhạc giao hưởng trong hoạt động ngoại khóa  

Trong hoạt động ngoại khóa, có thể giới thiệu kỹ và sâu hơn về dàn 

nhạc giao hưởng cho HS. 

Có rất nhiều loại dàn nhạc (dàn nhạc dây, các dàn hòa tấu 4 nhạc khí, 

các dàn hòa tấu 5 nhạc khí, dàn nhạc kèn v.v…và dàn nhạc giao hưởng), đồ 

sộ nhất, tập hợp nhạc khí tương đối đầy đủ và đông đảo nhất vẫn là dàn nhạc 

giao hưởng. 

Dàn nhạc giao hưởng là một tổng thể về biên chế các nhạc cụ được sử 

dụng theo những nguyên tắc nhất định nhằm phục vụ cho việc diễn tấu một 

tác phẩm giao hưởng. Hình thành từ thế kỷ 17, dàn nhạc giao hưởng trưởng 

thành cùng với âm nhạc giao hưởng. Qua các tác phẩm của Haydn, Mozart, 

Beethoven, Richard Wagner, Johannes Brahms, Tchaikovsky… dàn nhạc giao 

hưởng dần phát triển và được Maurice Ravel, Claude Debusssy… hoàn thiện 

như ngày nay. 

- Dàn giao hưởng nhỏ (petit orchestre symphonique) 

Sử dụng trong các bản giao hưởng của Mô-za hoặc Hay-đơn, gồm có: 

- 2 sáo, 2 ô-boa, 2 cla-ri-nét, 2 bát-xông. 

- 2 kèn co’r, 3 t’rông-pét. 

- 2 trống định âm (có thể thêm một vài nhạc khí g 
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- õ khác). 

- Bộ đàn dây: vi-ô-lông thứ nhất và vi-ô-lông thứ hai, vi-ô-lông an-tô, 

vi-ô-lông-xen, công-trơ-batx. 

- Dàn giao hưởng lớn (grand orchestre symphonique) 

Sử dụng từ các giao hưởng của Beethoven trở đi. 

So với dàn nhạc trên có bổ sung thêm một ph’luýt pic-cô-lô, hoặc bát-

xông thứ ba, 1 bát-xông trầm, ba kèn t’rông-bon, một kèn tu-ba (Beethoven 

chưa sử dụng tu-ba). Số lượng bổ gỗ và bộ đồng tăng lên và do đó, bộ dây 

cũng tăng thêm để cân xứng với âm lượng các bộ khác. 

-  Dàn giao hưởng hoàn chỉnh 

Hiện nay dàn giao hưởng chia làm bốn khối lớn, thường được gọi là 4 

bộ - Cũng có khi còn kèm theo cả một dàn hợp xướng lớn để biểu diễn một số 

tác phẩm đặc biệt có kèm theo thanh nhạc (Bê-tô-ven dùng hợp xướng có cả 

lĩnh xướng trong chương 4 bản “giao hưởng số 9”. G.Xvi-ri-đốp dùng dàn 

hợp xướng lớn kèm dàn giao hưởng trong vở thanh xướng kịch “Bi thương” 

(Oratorio pathétique) có hơn 200 diễn viên hợp xướng và cả lĩnh xướng…).  

Hình 1.1: Sơ đồ bố trí các nhạc cụ dàn nhạc giao hưởng 

 

(Theo nguồn Internet) 
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Bốn bộ nhạc khí dây, gỗ, đồng, gõ và thêm một số nhạc cụ bổ sung, dàn 

nhạc giao hưởng là dàn nhạc cỡ lớn, biên chế trên 50 nhạc công, đôi khi lên 

tới 100 nhạc công. 

Nhạc trưởng trong dàn nhạc làm nhiệm vụ giữ nhịp cho toàn bộ dàn 

nhạc, chọn tốc độ thích hợp, giữ nhịp để các nhạc cụ vào nhịp đúng thứ tự, chỉ 

dẫn về sắc thái mà các nhạc cụ cần biểu đạt trong mối tương quan với các 

nhạc cụ khác... Vai trò của nhạc trưởng rất quan trọng, nếu không có nhạc 

trưởng thì dàn nhạc sẽ trở thành một nhóm nhạc cụ hỗn loạn, không thể chơi 

bất kì một tác phẩm giao hưởng nào. 

Sự phối hợp của các bộ trong dàn giao hưởng tạo nên một âm hưởng to 

lớn và màu sắc phong phú không một dàn nhạc nào có thể so sánh được. Sự 

phân chia các bộ như sau: 

- Bộ dây: Gồm các nhạc khí phát âm bằng dây đàn, do ác-sê (archet) tác 

động lên dây là chủ yếu: nhóm vi-ô-lông thứ nhất, nhóm vi-ô-lông thứ hai, 

nhóm vi-ô-lông an-tô, nhóm vi-ô-lông-xen và nhóm công-t’rơ-bátx. 

Phải phân biệt các nhạc khí này với loại nhạc khí khác cũng có dây đàn, 

nhưng phát âm bằng cách khác không phải dùng ác-sê, như đàn hác-pơ 

(harpe), đàn ghi-ta (guitare), măng-đô-lin (mandoline) và pi-a-nô (piano). 

- Bộ kèn gỗ: Gồm các nhạc khí phát âm bằng hơi thổi qua lỗ sáo, hoặc 

thổi qua miệng kèn có dăm đơn hoặc dăm kép (anche simple hay double 

anche) và chất liệu chủ yếu là gỗ hoặc có âm chất của gỗ, gồm có ph’luýt con, 

ph’luýt lớn, ph’luýttrầm (flute piccolo, flute hay grande flute, flute Contralto), 

kèn ô-boa và kèn co’r-Anh, kèn ô-boa ba-ri-tông (hautbois,cor anglais, 

hautbois baryton), cla-ri-nét con, cla-ri-nét lớn, cla-ri-nét trầm (clarinette 

piccolo, clarinette, clarinette basse), kèn bát-xông  và bát-xông trầm (basson, 

contrebasson). Các loại ph’luýt trầm, cla-ri-nét con, ô-boa ba-ri-tông, cla-ri-nét 

trầm, bát-xông trầm… Ít sử dụng hơn các loại kia, chỉ dùng các dàn giao hưởng 

thật lớn trong một số tác phẩm đồ sộ đặc biệt. 
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- Bộ kèn đồng: Cũng là những nhạc khí thổi bằng miệng nhưng chất 

liệu cấu tạo chính bằng đồng hoặc kim loại, âm chất có màu sắc kim khí. Gồm 

có kèn co’r, kèn t’rông-pét, kèn t’rông-pon và kèn tu-ba.Trong bộ đồng đôi 

khi người ta còn dùng thêm cả kèn coóc-nê – (cors, trompettes, trombones, 

tubas và conets à pistons). 

- Bộ nhạc khí gõ: Nhóm nhạc khí này có tính chất tăng cường cảm giác 

tiết tấu là chính, cao độ là thứ yếu. Có 2 loại: Có cao độ và không có cao độ. 

Loại có cao độ là tanh-ban (timbales), cam-pa-nen-li (campanelli), xi-

lô-phôn (xylophone), xê-lét-xta (célesta), căm-pa-na (campana). 

Loại không có cao độ gồm có tơ-ri-ăng-glơ (triangle), tăm-bua ba-xcơ 

(tambour de basque), tăm-bua (caisse claire hay tambour militaire) xanh-ban 

(cymbales), gr’ôtx-ketx (grosse caisse), tăm-tăm (tamtam), cat-xta-nhét 

(castagnettes) v.v…  

2.4. Đặc tính của cảm thụ âm nhạc 

Mức độ năng khiếu ở mỗi người khác nhau, sự cảm thụ âm nhạc cũng 

khác nhau. Vì thế, cần có sự hướng dẫn thì sự cảm thụ âm nhạc sẽ trở nên 

đúng đắn và khoa học hơn. Khi nghe nhạc thì âm thanh trong âm nhạc tác 

động vào tai, tác động vào thần kinh người nghe, và người nghe xuất hiện 

nhiều cảm xúc, cảm nhận ít nhiều được các đặc tính về cao độ, trường độ, 

cường độ và âm sắc của âm thanh trong âm nhạc. Các đặc tính trên kết hợp 

một cách bài bản, độc đáo…tạo nên những giai điệu du dương, réo rắt, có lúc 

mạnh mẽ, có lúc cao trào… diễn tả những tư tưởng, tình cảm, và cuốn hút 

lòng người. Những xúc cảm của người nghe tạo  nên hiệu ứng thích thú hoặc 

không thích thú. 

Tác phẩm âm nhạc tác động đến tai, thần kinh người nghe và người 

nghe cảm nhận, sáng tạo óc tưởng tượng, biết được cao độ, tiết tấu…. Từ đó 

người nghe có sự thích thú, nhận biết, đánh giá được tác phẩm. Đó chính là 

cảm thụ âm nhạc. 
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Cảm thụ tự phát: Nếu để cảm thụ tự nhiên (không được học hành, 

không có giáo viên hướng dẫn) thì vẫn cảm thụ được, vẫn đạt được kết quả 

nhưng sự cảm thụ sẽ bị phiến diện,  khập khiễng… 

Cảm thụ âm nhạc có giáo viên hướng dẫn: Nhà sư phạm phải có một lộ 

trình từ dễ đến khó, giáo viên được đào tạo sư phạm, chọn những tác phẩm 

âm nhạc có tính giáo dục.  

2.4.1. Một số yếu tố khác để hướng dẫn cảm thụ âm nhạc cho học sinh  

- Trước tiên giáo viên hướng dẫn cho trẻ tiếp cận, cảm nhận với âm 

thanh. Thông thường âm thanh dùng để truyền tải một thông điệp nào đó. 

Hướng dẫn cho trẻ biết các yếu tố cơ bản để cấu nên và phát ra âm thanh từ 

các nhạc cụ như:  Chất liệu làm nên nhạc cụ, ví dụ cây đàn violon, guita gỗ, 

piano, chất liệu gỗ thì cho âm thanh ấm áp, mộc mạc… Chất liệu bằng kim 

loại cho âm thanh sắc bén hơn, đanh thép và ôn tồn hơn… ví dụ như: Cây kèn 

saxo – phone, kèn trum – pet, guita điện …; Hình dáng cấu tạo cũng tạo ra 

tiếng đàn có những đặc điểm riêng, ví dụ cây đàn guita có hình dáng kích 

thước to hơn hình dáng cây đàn violon; Cách diễn tấu, ví dụ cách móc hoặc 

gảy của cây đàn guita tạo ra tiếng đàn nhẹ nhàng hoặc vui nhộn, cách kéo vĩ 

của cây đàn violon tạo ra tiếng đàn du dương…. Tính chất âm thanh còn phụ 

thuộc vào tính cường điệu, đánh mạnh cho âm thanh to hơn,vừa đánh mạnh 

vừa mãnh liệt cho ta sự quyết chí, nhất khoát, kiên quyết… Đánh nhẹ cho âm 

thanh nhỏ hơn, đánh nhỏ như hơi thở thể hiện sự thổn thức, thanh nhàn, sự 

than thở, tâm sự, đau thương, bi ai…. Tiết tấu là yếu tố thể hiện ngôn ngữ, 

hình tượng mà tác giả muốn gửi gắm trong tác phẩm, ví dụ: tiết tấu đều đặn 

và chậm rãi thể hiện sự lãng mạn, nhẹ nhàng, trong sáng…Tiết tấu cũng chậm 

nhưng không đều, có lúc chậm, có lúc nhấn nhá...cho biết sự gây cấn, những 

điểm nhấn, điểm sốc,…Tiết tấu nhanh cho cho biết sự cố gắng, sự chạy đua 

trong cuộc sống, sự vui vẻ, nhí nhảnh; Tốc độ, sắc thái của từng nhạc cụ biểu 

hiện, diễn tả những hình ảnh, những cảm xúc, những ngụ ý của con người, 
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thiên nhiên… Giáo viên hướng dẫn cho trẻ kĩ những yếu tố trên  để trẻ nắm 

chắc được những yếu tố chính, quan trọng, đặc thù, để tạo nên những âm 

thanh âm nhạc. 

- Cảm thụ âm nhạc bằng các bộ phận cơ thể như:  Mắt, lỗ tai, tay, 

chân, miệng, cơ thể, não bộ, trái tim :Một nghệ sĩ  đàn violon (thuộc bộ dây) 

mắt phải nhìn vào bản nhạc, lỗ tai phải nghe âm thanh phát ra, hai tay phải 

bấm và kéo vĩ,  hoặc móc (pizzicato), hoặc dùng sóng lưng vĩ đập vào dây 

đàn, chân phải giữ nhịp, miệng hát nốt, cơ thể vận động nhẹ theo nhịp, não 

phải tập trung, trái tim phải thả hồn theo tiếng đàn… Tiếng đàn violon nhẹ 

nhàng, chậm rãi, thể hiện tình cảm lãng mạn. Hoặc nếu tiếng đàn violon mà 

kéo da diết, lúc kịch tính, lúc thổn thức như hơi thở, lúc mạnh mẽ bừng sáng, 

lúc bùng lên… thể hiện từng giai đoạn thăng trầm lúc đau khổ, lúc vinh quang 

hạnh phúc..của cuộc sống.Và nếu đổi tiết tấu nhanh hơn, cường độ mạnh hơn, 

nhí nhảnh hơn hòa với tiếng trống mạnh mẽ, táo bạo… tạo nên những giai 

điệu vui vẻ, trẻ trung, máu lử. Nếu thay đổi cách chơi như móc (pizzicato) 

tiếng đàn sẽ thể hiện như những hạt sương tí tách, điểm nhấn dễ thương… 

Qua ví dụ của nhạc cụ violon chỉ cần thay đổi một trong các yếu tố trên 

thì tính chất của bài nhạc sẽ thay đổi. 

Giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh nắm những điều cơ bản và 

khuyến khích học sinh tự tưởng tượng thêm những hình ảnh, ngôn ngữ âm 

nhạc trong tác phẩm. Điều này sẽ làm tăng khả năng sáng tạo, tư duy trừu 

tượng, cảm xúc dạt dào trong mỗi con người học sinh. 

Chính những cảm thụ này dần dần hình thành nhân cách con người đầy 

tình cảm, yêu tất cả mọi loài mọi vật, sống chân thành hơn…Người xưa có 

câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Chính những lúc cảm thụ âm nhạc 

đã trực tiếp khoa học, ảnh hưởng gấp bội phần và đạt hiệu quả cao để học sinh 

trở thành những con ngoan, trò giỏi có ích cho gia đình và xã hội. 



63 
 

 Một ví dụ khác, đàn Hạc cầm (hay còn gọi bằng nhiều tên khác như 

đàn Harp, đàn Harpe) là một nhạc cụ thuộc bộ dây (nhưng dùng tay móc, 

không kéo như violon) có số dây rất lớn tương đương đàn Piano, có nguồn 

gốc lâu đời nhất trên thế giới. Tiếng đàn Hạc cầm gần giống với tiếng guitar 

nhưng âm sắc của giai điệu đa dạng và mềm mại hơn, thể hiện những khung 

cảnh thiên nhiên như suối chảy róc rách, như tiếng hạt sương rơi trên cành lá, 

diễn tả những giấc mộng mị êm đềm, vẽ lên một bức tranh thiên thai thơ 

mộng… 

- Cảm thụ âm nhạc thông qua thời gian: Phân bổ thời gian hợp lý cho 

trẻ có thời gian tiếp nhận để cảm thụ âm nhạc. Một nhạc sĩ sáng tác một bài 

nhạc thì phải có cấu trúc hình thức câu, đoạn, kết hợp hòa âm phối khí đúng 

đắn, hợp lí thể hiện được chủ đề, hình tượng âm nhạc để cho trẻ thẩm thấu 

được hết tác phẩm âm nhạc một cách rõ ràng và mạch  lạc.  

- Cảm thụ âm nhạc thông qua sự tập trung của HS. Tập trung là cách 

tốt nhất giúp các em cảm thu âm nhạc. Bài hát hay sẽ đi vào tâm trí và não bộ 

của HS một cách hiệu quả nhất, âm nhạc sẽ làm các em thích và tăng khả 

năng tập trung lâu hơn.  

- Cảm thụ âm nhạc thông qua khả năng sáng tạo tư duy: HS cảm thụ 

âm nhạc bằng cách nghe nhạc một cách khách quan khi cảm thụ âm nhạc tức 

là không định hướng trước cho các em biết đây là bản nhạc có nội dung hoặc 

phong cách như thế nào, chỉ hướng HS vào việc lắng nghe bản nhạc hiện tại, 

để các có thể nhận thấy rất nhiều phong cách thể hiện khác nhau: vui tươi rộn 

ràng, hay thư giản nhẹ nhàng, cũng có khi kịch tính bi thương…  

- Cảm thụ âm nhạc bằng việc nâng cao đạo đức và kiến thức âm nhạc 

giao hưởng (âm nhạc bác học) và âm nhạc dân tộc Việt Nam vào trong quá 

trình nghe. Phương pháp cảm thụ âm nhạc không chỉ tập trung vào âm nhạc 

và ngôn từ mà cần cung cấp cho HS những kiến thức như là nhà soạn nhạc, 

hoàn cảnh ra đời,…  
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- Cảm thụ âm nhạc thông qua giai điệu. Giai điệu là sự tổng hợp đầy đủ 

nhất các phương pháp biểu hiện âm nhạc trong trình tự âm thanh một bè nhằm 

biểu lộ tư duy và tình cảm của con người. Giai điệu là một biểu hiện đầy đủ, 

thống nhất của các yếu tố khác nhau như: Tương quan cao độ, tiết tấu, lực độ, 

âm sắc phương thức diễn đạt…nhưng trong đó hai yếu tố quan trọng nhất là 

cao độ và tiết tấu.  

- Mối tương quan khác nhau về cao độ sẽ tạo nên âm điệu tiêu biểu của 

giai điệu. Phần âm điệu căn bản này được hình thành trên cơ sở vận dụng các 

thang âm điệu thức khác nhau. Nếu chúng ta thay đổi cách vận dụng thang âm 

điệu thức thì âm điệu của giai điệu cũng thay đổi màu sắc.  

- Âm điệu trong tiếng nói của con người dùng để truyền đạt ý tưởng, 

cảm xúc của câu nói không phải chi thông qua ý nghĩa của từ ngữ mà còn qua 

bản chất của cách phát âm. Điều này quyết định đến sắc thái của câu nói cũng 

như khía cạnh thể hiện các mầu sắc khác nhau của từng địa phương, từng dân 

tộc. Trong âm nhạc âm điệu của giai điệu là đặc điểm cốt lõi tác động mạnh 

mẽ tới thính giác và xúc cảm của người nghe mà bản thân người nghe ngay 

lúc đó chưa cần phải suy nghĩ xem giai điệu này muốn phản ánh cái gì trong 

đó. Đây là thuộc tính diễn cảm đặc biệt của âm thanh trong âm nhạc bởi vì rất 

nhiều ca khúc nước ngoài chúng ta nghe lần đầu tiên, dù không hiểu nội dung 

phản ánh cái gì nhưng chúng ta vẫn rung động rất chân thực và say đắm nhờ 

vào âm điệu hài hòa và gợi cảm của giai điệu đó. Âm điệu của giai điệu ca 

khúc là yếu tố đầu tiên tác động vào xúc cảm của người nghe. 

- Cảm thụ thông qua yếu tố trừu tượng ước lệ và liên tưởng: Nghệ thuật 

âm nhạc là một trong những hình thái ý thức xã hội. Bằng ngôn ngữ của mình 

nó phản ánh, diễn đạt những cảm xúc tinh tế của nội tâm và những biến đổi 

của trạng thái tâm lý. Đó là niềm hạnh phúc, nổi đau thương, những tâm tư 

thầm kín, những khát vọng, những suy tư của con người trong quá khứ, tương 

lai… 
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Âm thanh và thời gian là hai yếu tố không tồn tại trong trực giác, chính 

vì vậy mà bản chất của ngôn ngữ âm nhạc luôn luôn là trừu tượng và ước lệ 

trong nhận thức của con người. Những hình tượng cuộc sống (tự nhiên và xã 

hội) được phản ánh, khái quát trong tác phẩm âm nhạc, đặc biệt là nhạc không 

lời luôn luôn là ước lệ và không cụ thể. Chúng ta cảm thụ và nhận thức nó 

thông qua sự liên tưởng kết hợp với những hiểu biết căn bản về âm nhạc cũng 

như những kinh nghiệm và vốn sống của bản thân. Ví dụ: Trong âm nhạc giao 

hưởng, thật khó mà phân biệt một cách rạch ròi hiệu quả âm thanh lúc nào là 

thể hiện hình tượng bão táp cuộc đời nếu không có sự liên tưởng  và liên kết 

nhiều yếu tố khác nhau trong một tác phẩm cụ thể.  

Âm nhạc không phản ánh được toàn bộ tính chính xác về mặt vật chất 

của các hiện tượng nhưng nó có khả năng phát hiện và tạo ra sự cảm nhận 

những đặc tính bên trong của các hiện tượng và sự vật như tính chất đồ sộ 

hoặc mảnh khảnh, sự tĩnh mịch hay trang nghiêm hùng vĩ, tính chất sôi động 

khẩn trương…Và đặc biệt là khả năng tập hợp đông đảo quần chúng trong 

một khí thế, tình cảm, một hoài bảo thống nhất. 

- Cảm thụ âm nhạc thông qua yếu tố âm thanh và thời gian: Âm nhạc là 

nghệ thuật của âm thanh và thời gian, nghĩa là âm thanh kết hợp, vận động và 

phát triển theo thời gian sẽ tạo nên cảm xúc và nội dung biểu hiện. Ở đây đặc 

tính âm thanh phải là những âm thanh có chọn lọc có sự trau chuốt và yếu tố 

thời gian là khái niệm có tính quy ước và tính tổ chức. Hai yếu tố này là bản 

chất tạo thành của nghệ thuật âm nhạc. Yếu tố âm thanh biểu hiện cho cảm 

xúc nội tâm. Yếu tố thời gian biểu hiện cho tính hành động và tính thống nhất 

toàn bộ của một tác phẩm âm nhạc. Ví dụ: Một tác phẩm âm nhạc không thể 

chia cắt thành nhiều phần để nghe nhiều lần mà bắt buộc phải nghe một lần 

liên tục từ đầu đến cuối (và phải nghe nhiều lần) mới lãnh hội đầy đủ nội 

dung và cảm xúc tác phẩm.  



66 
 

2.4.2. Những lưu ý khi dạy học cảm thụ âm nhạc  

Bản thân người viết luận văn là một giáo viên đang dạy âm nhạc  tại 

trường THCS Nguyễn Văn Trỗi  - Bình Dương, nắm được thực trạng âm nhạc 

chung của các trường THCS hiện nay đã và đang tổ chức buổi cảm thụ âm 

nhạc qua tác phẩm hòa tấu giao hưởng cho học sinh thưởng thức. Qua đó tác 

giả đưa ra các giải pháp tổ chức chương trình cảm thụ âm nhạc giao hưởng 

vào các buổi ngoại khóa cho học sinh của các trường THCS có cùng điều kiện 

tương thích, nhằm mục đích nâng cao trí tuệ, đạo đức, văn hóa nghệ thuật 

Việt Nam lên tầm cao hơn… Tôi xin đề ra một số hình thức  tổ chức  như sau:  

- Trước tiên cần chuẩn bị đồ dùng dạy học như là: Máy chiếu, loa, đài, 

tư liệu hình ảnh,  tư liệu tổng phổ, tư liệu âm thanh. Bên cạnh đó, trong phòng 

âm nhạc cần trưng bày những hình ảnh các tác giả, tác phẩm, hình ảnh các 

nhạc cụ âm nhạc giao hưởng, một số nhạc cụ khác...  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các ban ngành tổ chức các buổi học Bồi 

dưỡng tường xuyên cho các giáo viên về thưởng thức âm nhạc giao hưởng để 

nâng cao kiến thức và truyền dạy cho các em học sinh. 

- Trong các chính khóa  tiết ANTT, thay vì trong chương trình là học 

sinh nghe những bài ca khúc thì giáo viên xen kẽ cho nghe thêm nhạc giao 

hưởng và thính phòng. 

- Ngoài những tiết chính khóa trong chương trình, Ban giám hiệu nhà 

trường các trường THCS cần tổ chức thêm các buổi ngoại khóa sinh hoạt 

thưởng thức nhạc giao hưởng, thính phòng để tạo sự hứng thú cho các em 

hiểu sâu hơn về âm nhạc.  

Vào các buổi chào cờ đầu tuần hay các dịp lế, các cuộc thi của nhà 

trường và Phòng - Sở giáo dục, khuyến khích các em biết âm nhạc không lời, 

nhạc cổ điển lên biểu diễn cho toàn thể thầy cô và học sinh cùng nghe. Nhờ 

hoạt động này một phần nào đó âm nhạc giao hưởng, thính phòng sẽ thấm 

nhuần vào từng lớp thế hệ, và lan rộng cho đại đa số quần chúng.  
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- Về nhà các cha phụ huynh học sinh khuyên khích cho các em nghe 

nhạc không lời. 

- Trao đổi, bổ sung cảm thụ giữa thầy cô và học sinh. Tổ chức buổi 

nghe nhạc cho học sinh thưởng thức hòa tấu giao hưởng, thính phòng kèm 

theo hình ảnh minh họa. Trong buổi tổ chức nghe hòa tấu, giáo viên cần 

thuyết trình giới thiệu một số yếu tố căn bản cần làm. Sau khi học sinh được 

nghe và học qua các kiến thức xong, giáo viên lấy ý kiến cảm thụ riêng của 

từng em học sinh, giáo viên cùng học sinh tiếp nhận thông tin để trao đổi học 

hỏi lẫn nhau. Khuyến khích học sinh phát biểu cảm nhận, cảm thụ, cảm nghĩ, 

cảm xúc, hình tượng nội dung, kiến thức nhạc lý căn bản của tác phẩm vừa 

nghe để mỗi học sinh hình dung  vẽ lên những bức tranh tuyệt tác theo từng 

tâm hồn của các em. Từ đó tích lũy được nhiều nét sáng tạo và  độc đáo mang 

nhiều màu sắc tươi đẹp của các em. Mỗi bức tranh là các em vẽ lên được bức 

tranh tâm hồn của mình. Từ đó chắc chắn và hoàn toàn xây dựng và hình 

thành được  một tâm hồn, một tính cách, một trí tuệ của mỗi con người các 

em học sinh. Mỗi học sinh vẽ lên được những bức tranh tâm hồn đẹp đẽ và 

đặc sắc cộng thêm việc giáo viên hổ trợ, tô điểm thêm kiến thức cho bức tranh 

hoàn thiện tuyệt mỹ hơn.  

Ví dụ : Lấy phát biểu cảm nghĩ, cảm tưởng, cảm xúc của các em học 

sinh sau khi thưởng thức bản hòa tấu. 

2.5. Thực nghiệm cho học sinh nghe cảm thụ âm nhạc tại trường THCS  

Nguyễn Văn Trỗi, Thuận An, Bình Dương hiện nay 

2.5.1. Mục đích thực nghiệm 

Thực nghiệm được xem là thước đo độ khả dụng của một nghiên cứu 

khoa học. Trong giới hạn của luận văn chúng tôi tiến hành thực nghiệm nhằm 

kiểm chứng tính khả thi của các biện pháp hướng dẫn cảm thụ âm nhạc giao 

hưởng, thính phòng cho HS THCS; mang lại cho HS có năng lực tư duy trừu 

tượng, khả năng tưởng tượng phong phú, phát triển về trí tuệ và nhân cách.  
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2.5.2. Đối tượng, thời điểm thực nghiệm 

Đối tượng thực nghiệm là học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

Thuận An, Bình Dương. 

2.5.3. Nội dung thực ngiệm 

 Trong thực nghiệm chúng tôi đã áp dụng những biện pháp giới thiệu, 

thuyết giảng, gợi ý, sáng tạo, trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm, ứng dụng vào 

tiết học. 

Sau đây là giáo án mẫu mà học viên đã thực hiện trong quá trình thực 

nghiệm [ Xem PL 2, tr.115 ] 

2.5.4. Thời gian thực nghiệm 

Triển khai thực nghiệm trong hai tiết học, từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 

2 tháng 9 hàng năm với 2 lớp học sinh khối 9 Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi, Thuận An, Bình Dương.  

2.5.5. Kết quả thực nghiệm 

 

 

 

 

 

 

 

Qua số liệu khảo sát, Kết quả thực nghiệm cho thấy kết quả học tập của 

học sinh trong các giờ học tiến bộ rõ rệt. Hầu hết học sinh lớp chín đầu óc tư 

duy thông thái chững chạc hơn, nắm được và nâng cao kiến thức âm nhạc 

nghệ thuật, sảng khoái khỏe mạnh hăng say trong học tập, sống kỷ luật, ý thức 

nề nếp và đặc biệt tâm hồn tươi đẹp hơn, yêu đất nước, yêu thiên nhiên, yêu 

con người hơn.  

 

     Lớp 

 

Xếp loại 

     Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 

 Lớp 9A1 Lớp 9A2 

 Đạt       90%           92% 

Chưa Đạt        10%            8% 
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Tiểu kết  

Trong chương 2 của luận văn chúng tôi giới thiệu các tác giả Mozart, 

Beethoven, Chopin, Tchaikovsky và đưa ra các bước hướng dẫn cảm thụ âm 

nhạc giao hưởng, thính phòng cho học sinh THCS. Trong một tiết học, giáo 

viên giới thiệu một nhạc sĩ. Đầu tiên giới thiệu về tên, quê quán, tài năng, các 

tác phẩm, và những công trình nghiên cứu của nhạc sĩ. Sau đó giáo viên tổ 

chức các bước hoạt động: Hoạt động 1:Trải nghiệm; Hoạt động 2: Tìm hiểu 

về nhạc sĩ; Hoạt động 3: Cho học sinh nghe một số trích đoạn tác phẩm của 

nhạc sĩ (cần gợi ý, khuyến khích học sinh nêu cảm nghĩ của mình sau bài học 

về nhạc sĩ). Ngoài ra giáo viên có thể sử dụng phương pháp trò chơi để tạo sự 

hấp dẫn cho học sinh. Cuối bài, giáo viên tổng kết và rút ra bài học: Những 

thành tựu của nhạc sĩ để lại cho nhân loạitài sản vô giá. Bài học học giáo dục 

học sinh qua tinh thần lao động  không mệt mỏi của một thiên tài âm nhạc cần 

có thái độ yêu mến, trân trọng tài năng. 
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KẾT LUẬN 

Qua những cơ sở lý luận, thực tiễn, chúng tôi đã nêu ra ý nghĩa, vai trò, 

tầm quan trọng, những thực trạng và đưa ra các bước hướng dẫn cảm thụ âm 

nhạc giao hưởng, thính phòng giúp HS hình thành những nhân cách, phẩm 

chất tốt đẹp để hướng đến vẻ đẹp hoàn thiện của chân - thiện - mỹ.  

Do đó, luận văn này là một công trình nghiên cứu đóng một vai trò vô 

cùng quan trọng cho viêc giáo dục âm nhạc cho học sinh THCS. Giáo dục âm 

nhạc không lời rất cần thiết ngay trong thời kỳ còn ngồi trên ghế nhà trường 

giúp học sinh phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tâm hồn, góp phần trong việc 

hình thành nhân cách con người.  

Qua nghiên cứu, phân tích, thu thập tài liệu, đúc kết kinh nghiệm từ các 

tiết học thực nghiệm về việc hướng dẫn cảm thụ giao hưởng, thính phòng tại 

trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Thuận An, Bình Dương. Chúng tôi xin đưa 

ra một số ý kiến, giải pháp nhằm tổ chức phát huy nghệ thuật âm nhạc giao 

hưởng như sau:  

- Bộ Giáo dục và đào tạo cần chú ý đến giáo dục âm nhạc không lời vào 

chương trình giáo dục âm nhạc phổ thông. Đưa tác phẩm giao hưởng, thính 

phòng vào  thường thức âm nhạc cho học sinh nghe. 

- Tạo điều kiện cơ sở vật chất như máy chiếu, loa, đài…  

- Bộ -Sở - Phòng giáo dục các cấp cần tổ chức các buổi học Bồi dưỡng 

thường xuyên cho các giáo viện để nâng cao kiến thức chuyên môn trong việc 

giảng dạy cho các em 

-  Làm tài liệu tham khảo cho các giáo viên dạy môn âm nhạc. 

- Trong các buổi lễ, hội thi, cần có thêm những chủ đề âm nhạc giao 

hưởng, thính phòng, cần tạo điều kiện cho các em phát huy hết khả năng của 

mình. 

- Cuối  các học kì I và II hoặc dịp sinh hoạt hè nhà trường tổ chức cho 

các em đi đến các Nhà hát Giao hưởng, sân khấu lớn cho các em tận mắt và 
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tận tai thưởng thức buổi hòa nhạc giao hưởng, coi như là phần thưởng rất bổ 

ích và cần thiết cho các em. 

- Khuyến khích các em nghiên cứu tìm tòi âm nhạc giao hưởng 

-  Trong thư viện Nhà trường cần có đủ các tư liệu liên quan đến nhạc 

giao hưởng, thính phòng để các em học sinh dễ dàng học tập nghiên cứu. 

- Cần thêm phòng trưng bày về các tác giả, công trình sáng tác của các 

nhạc sĩ, mô hình về nhạc cụ giao hưởng, khuyến khích các em sưu tầm, sáng 

tạo thêm các nhạc cụ, thể loại âm nhạc. 

- Cha mẹ phụ huynh học sinh ở nhà cần cho các em nghe nhạc giao 

hưởng, thính phòng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
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Phụ lục 2 

Giáo án Cảm thụ âm nhạc lớp 9 

 NHẠC SĨ TCHAKOVSKY 

Tiết PPCT: 2 

Ngày dạy: 27/8/2018 

Lớp 9A1 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

  Giới thiệu cho học sinh về nhạc sĩ Tchaikovsnhững tác phẩm nổi tiếng 

của ông 

2. Kĩ năng 

  Tạo cho học sinh nắm được kiến thức và nâng cao khả năng tư duy trừu 

tượng 

3. Thái độ 

  Giáo dục đạo đức học sinh, giàu tình cảm yêu thương, yêu mến và trân 

trọng tài năng 

B. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên: Kiến thức, tài liệu, băng đĩa nhạc 

2. Học sinh: Sách, vở, tham khảo trước kiến thức bài sắp học 

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

1. Kiểm tra kiế thức cũ ( Lồng ghép vào tiết học) 

2. Giảng kiến thức mới:   

      Hoạt động của GV và HS                    Nội dung 

46. GV giới thiệu bài học, giới thiệu 

nhạc sĩ Tchaikovsky + HS lắng nghe 

47. HS ghi bài 

 

Cảm thụ âm nhạc: Nhạc sĩ 

Tchaikovsky – Bản ovecture 

Rômêô và Juliet   Nhạc Nga 

Tìm hiểu bài: 
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-GV ghi bảng+HS ghi bài 

 Hoạt động 1:Trải nghiệm 

- Cho HS nghe bản ovecture Rômêô và 

Juliet + Nêu cảm nhận của HS về trích 

đoạn + GV, HS lắng nghe và ghi nhận 

 

 

 

 

 

 

 

- GV hướng dẫn cho HS nghe trích 

đoạn giao hưởng số 1: Những giấc mơ 

mùa đông của nhạc sĩ Tchaikovsky + 

Nêu cảm nhận của HS về trích đoạn 

vừa được nghe 

 Hoạt động 2: Tìm hiểu về nhạc sĩ 

-(Đưa ra những câu hỏi thảo luân 

nhóm) 

 

 

 

 

 

 Hoạt đông 3: Cho HS nghe lại một số 

trích đoạn nhằm củng cố nhằm phát 

-Tính chất bản overture: Âm 

nhạc u ám, mang màu sắc thời 

trung cổ. Trong âm nhạc có 

cái gì đó khuất phục, an phận, 

khổ hạnh và đồng thời bất di 

bất dịch. Chủ đề tình yêu được 

đưa lên một cách nâng niu, 

trìu mến. Giai điệu đẹp lạ kỳ, 

tâm hồn phong phú, tình cảm 

đẹp duyên dáng 

 

 

 

 

 

48. Nhạc sĩ Tchaikovsky 

sinh năm 1840 và mất 1893, là 

một nhạc sĩ thiên tài người 

Nga 

49. Tác phẩm tiêu biểu: Vở 

ba lê HồThiên Nga, Giao 

hưởng bốn mùa, concerto số 1 

cho piano và concerto cho 

violin… 
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triển kĩ năng nghe và cảm nhận tính 

chất âm  nhạc của nhạc sĩ Tchaikovsky 

(GV có thể cho HS chơi trò chơi đố vui 

âm nhạc ) 

*Cuối bài: GV tổng kết và rút ra bài 

học và cần có thái độ yêu mến, kính 

trọng tài năng 

 

 

 

 

 

 

3. Củng cố bài giảng: Cho học sinh nghe lại các trích đoạn và lấy ý kến 

cảm nhận về trích đoạn 

4. Hướng dẫn học tập ở nhà: Về nhà sưu tập hoặc nghe các tác phẩm 

của nhạc sĩ 

D. RÚT KINH NGHIỆM: Tạo sự hứng thú cho học sinh và bổ sung 

thêm nhiều kiến thức mới cho học sinh 

                                                               Ngày 20 tháng  8   năm 2018 

                                                                                    Ký duyệt 


