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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

         Việt Nam là đất nước đa dân tộc và có bề dày lịch sử hàng nghìn 

năm văn hiến. Vì thế, Việt Nam có nền âm nhạc cổ truyền đa dạng và 

phong phú với những bài dân ca dân nhạc mang đậm âm hưởng màu sắc 

của văn hóa vùng, miền tạo nên nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. 

Trong kho tàng âm nhạc dân gian Việt Nam, Đồng dao là một thể loại nghệ 

thuật dân gian độc đáo, bình dị gắn với trẻ thơ, là những trò chơi dân gian 

được kết hợp với thơ và nhạc. Đồng dao đã đi vào đời sống xã hội, vào sinh 

hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân lao động bao thế hệ người Việt Nam. 

      Là quốc gia có 54 dân tộc cùng chung sống, mỗi tộc người tùy vùng 

miền mà có những đặc điểm lịch sử, văn hóa, địa lý, khí hậu và hoàn cảnh sống 

khác nhau. Môi trường đa dạng đó đã giúp trẻ thơ khắp các vùng miền có được 

những bài Đồng dao mang đặc trưng riêng, góp phần làm phong phú, đa dạng 

cho kho tàng dân ca Việt Nam nói chung, hát Đồng dao nói riêng. 

         Từ góc độ của truyền thống văn hóa dân gian cho thấy, Đồng dao 

góp phần hiện thực hóa thiên nhiên, môi trường, con người từng vùng miền 

qua ngôn ngữ thơ và nhạc. Đồng dao phản ánh hiện thực khách quan về 

văn hóa, lối sống, môi trường sinh hoạt, những nét riêng của phong tục, tập 

quán mà đối tượng thực hành là trẻ thơ. Đồng dao cho thấy tinh thần lạc 

quan, yêu đời, mang đậm tính nhân văn, tâm hồn dân tộc của con người 

Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử của đất nước, nghệ thuật dân 

gian nói chung và hát Đồng dao nói riêng đã được gọt rũa, chọn lựa, phát 

triển và được lưu truyền cho tới ngày nay. 

      Những bài Đồng dao đặc sắc, mang đặc trưng của từng vùng, miền 

không chỉ là di sản có từ ngàn xưa mà cho đến ngày nay cần được gìn giữ, 

cần được góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, tình yêu trẻ thơ Việt Nam trong 

thời đại mới bởi đó là di sản văn hóa dân gian, là các trò chơi dân gian có 
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vần điệu và âm nhạc nên khi trẻ tham gia vào chơi trò chơi sẽ có những tác 

dụng tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần, ít nhiều có tác động tới sự hình 

thành và phát triển toàn diện cho trẻ thơ Việt Nam.  

      Tuy vậy, trong cuộc sống của thời đại hiện nay, dường như Đồng 

dao vắng bóng trong các trò chơi của trẻ em, thay vào đó là các sản phẩm 

của thời đại công nghệ với các trò chơi điện tử. Trò chơi điện tử rất hấp dẫn 

trẻ em thời hiện đại, có mặt tích cực song cũng có rất nhiều tiêu cực, tác 

động không tốt đến thể chất, tâm lý và tinh thần của trẻ như: mỏi mắt, 

nghiện games, sa sút học hành, trí tuệ… Vì thế, hiện nay trong chương 

trình dạy học cho Tiểu học đã có sử dụng một số bài hát Đồng dao song do 

sự hạn hẹp của thời lượng môn Âm nhạc nên số lượng bài hát Đồng dao chỉ 

được đưa vào rất ít.  

      Trường tiểu học Thanh Xuân Nam là trường chuẩn của khu vực 

Thanh Xuân. Với lịch sử 22 năm thành lập và phát triển, trường đã và đang 

đạt được rất nhiều thành tích trong lĩnh vực giáo dục và nghệ thuật. Việc 

dạy và học hát dân ca Việt Nam nói chung và Đồng dao nói riêng đã đạt 

được những thành tích đáng kể như mang lại sự hiểu biết hơn về âm nhạc 

truyền thống, nâng cao hơn cho HS thẩm mỹ âm nhạc, cảm xúc lành mạnh 

khi hát dân ca và hứng khởi khi tham gia vào các trò chơi dân gian… Tuy 

vậy, việc dạy học Đồng dao cho HS vẫn còn có những hạn chế nhất định về 

nội dung, về PPDH. 

      Từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Dạy học hát Đồng dao cho học 

sinh trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội” 

làm luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

 Nghiên cứu về Đồng dao có một số công trình của các tác giả như: 

  -  Triều Nguyên (2002), Tìm hiểu Đồng dao người Việt, Nxb Khoa học Xã 

hội, Hà Nội . 
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 -  Phạm Lan Oanh (2003), Kho tàng trò chơi dân gian trẻ em Việt 

Nam, Nxb Thanh niên, Hà Nội. 

            - Tô Ngọc Thanh (2011), Vấn đề Đồng dao là một thể loại âm 

nhạc, Nxb Giáo dục, Hà Nội; 

  - Đặng Nam - Bế Minh Hà (2000), Đồng dao Thái Tây Bắc, Nxb 

Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

  - Võ Quế (chủ biên) (1999), Trò chơi dân gian, Nxb Dân tộc, Hà Nội. 

  - Đặng Diệu Trang, Nguyễn Huy Hồng, Trần Hoàng (1997), Đồng 

dao và trò chơi trẻ em người Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

  Các công trình nêu trên nghiên cứu về ý nghĩa, vai trò, đặc điểm của 

Đồng dao ở các khía cạnh trò chơi và lời thơ. Tuy không nghiên cứu về âm 

nhạc của Đồng dao nhưng là những tài liệu quý để đề tài của chúng tôi 

tham khảo khi nghiên cứu về thể loại Đồng dao.  

 Nghiên cứu về dạy học Âm nhạc cho HS Tiểu học nói chung và dạy 

học Đồng dao nói riêng có một số luận văn Thạc sĩ như:  

 - Đặng Khánh Nhật (2014), Nâng cao chất lượng dạy học môn Âm 

nhạc cho cấp Tiểu học tại trường Song ngữ liên cấp Wellspring, Luận văn 

thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc Khóa 1 tại trường Đại 

học sư phạm Nghệ thuật trung ương, Hà Nội. Luận văn này nói về ý nghĩa 

việc nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc cho cấp Tiểu học tại 

trường Song ngữ liên cấp Wellspring. 

         - Lê Ngọc Tuyền (2017), Đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc 

cho học sinh lớp 4, 5 Trường Tiểu học Ban Mai - Hà Đông - Hà Nội, Luận 

văn thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc Khóa 3 trường Đại 

học sư phạm Nghệ thuật trung ương, Hà Nội. Luận văn này nói về việc đổi 

mới phương pháp dạy học âm nhạc cho học sinh lớp 4,5 Trường Tiểu học Ban 

Mai - Hà Đông - Hà Nội. 

            - Ngô Viết Chung (2018), Nâng cao chất lượng dạy học môn âm 

nhạc cho học sinh trường tiểu học Phan Bội Châu, Cẩm Phả, Quảng Ninh. 
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Luận văn thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc trường Học 

viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội. Luận văn này nói về việc nâng 

cao chất lượng dạy học môn âm nhạc cho học sinh trường tiểu học Phan Bội 

Châu, Cẩm Phả, Quảng Ninh. 

              - Bùi Thị Thủy (2018), Dạy học hát dân ca cho học sinh lớp 6 trường 

THCS Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sĩ Lý luận và Phương 

pháp dạy học Âm nhạc trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương, 

Hà Nội. Luận văn này nói về việc dạy học hát dân ca cho học sinh lớp 6 trường 

THCS Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. 

 Các luận văn trên tuy không nghiên cứu về dạy học Đồng dao nhưng sẽ 

là tài liệu hữu ích cho đề tài của chúng tôi tham khảo về PPDH âm nhạc cho 

HS Tiểu học. 

 Nghiên cứu về dạy học Đồng dao cũng có một số luận văn Thạc sĩ, 

đây chính là những tài liệu quan trọng gần nhất với đề tài của chúng tôi. Có 

thể kể đến một vài luận văn như:  

- Nguyễn Bình An (2017), Vai trò, tác dụng của Đồng dao trong 

giáo dục học sinh Tiểu học, Luận văn thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy 

học Âm nhạc Khóa 1 tại Tây Nguyên. Luận văn này nói về vai trò và tác 

dụng của Đồng dao trong giáo dục học sinh tiểu học.  

 - Nguyễn Thị Thanh Loan (2016), Tìm hiểu một số đặc điểm về thể 

loại đồng dao, Luận văn thạc sỹ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc 

khóa 3. Luận văn này nói về tìm hiểu một số đặc điểm về thể loại đồng dao. 

        - Phạm Thị Lý (2015), Bài hát đồng dao trong hoạt động ngoại khóa 

Trường Tiểu học Hoàng Lê - Thành Phố Hưng Yên, Nghiên cứu lý luận, 

bài luận này nói về cách dạy các bài hát Đồng dao trong hoạt động ngoại 

khóaTrường tiểu học Hoàng Lê - Thành phố Hưng Yên. 

       Tuy đã có khá nhiều luận văn nghiên cứu về các biện pháp nâng cao 

chất lượng dạy và học hát dân ca ở các trường tiểu học nhưng nhìn chung 
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chưa có công trình nghiên cứu nào về dạy và học hát Đồng dao ở trường 

Tiểu học Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

   3.1. Mục đích nghiên cứu 

Tìm hiểu hát Đồng dao từ đó đưa ra các biện pháp dạy học hát Đồng 

dao cho học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, góp phần giáo dục 

tình yêu âm nhạc dân tộc nói chung, Đồng dao nói riêng cho học sinh tiểu 

học. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu chương trình, nội dung, phương pháp dạy học các bài 

bản Đồng dao của trường Thanh Xuân Nam. 

- Nghiên cứu về thực trạng việc dạy Hát Đồng dao ở trường Tiểu học 

Thanh Xuân Nam trong giờ chính khóa, ngoại khóa. 

- Đưa ra một số biện pháp dạy học Hát Đồng dao cho học sinh 

trường Tiểu học Thanh Xuân Nam trong giờ chính khóa, ngoại khóa. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Biện pháp dạy học Hát Đồng dao cho học sinh trường Tiểu học 

Thanh Xuân Nam 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Những vấn đề dạy và học hát Đồng dao cho học sinh trường Tiểu 

học Thanh Xuân Nam bao gồm đồng dao xưa và các bài của nhạc sĩ sáng 

tác trên lời đồng dao áp dụng cả trong giờ chính khóa và ngoại khóa. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp chính: 

- Phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh. 

- Khảo sát, sưu tầm tư liệu. 

- Thực nghiệm sư phạm 
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6. Những đóng góp của luận văn 

 Tìm hiểu rõ thực trạng việc dạy hát Đồng dao ở trường tiểu học 

Thanh Xuân Nam. Làm rõ vị trí, vai trò, chức năng và những nét đặc trưng 

của việc dạy Hát Đồng dao đối với học sinh tiểu học. 

          Đề tài sẽ là tài liệu sử dụng, tham khảo nhằm nâng cao việc dạy và 

học hát Đồng dao của học sinh tiểu học trường Tiểu học Thanh Xuân Nam. 

7. Cấu trúc của luận văn 

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

văn gồm 2 chương: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

          Chương 2: Khái quát về Đồng dao Việt Nam 

 Chương 3: Biện pháp dạy học hát Đồng dao  
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm  

1.1.1. Dân ca 

Dân ca Việt Nam là một thể loại âm nhạc cổ truyền của Việt Nam, do 

người dân lao động sáng tác theo tập quán, phong tục. Các làn điệu dân ca 

thể hiện tư tưởng tình cảm, phản ánh cuộc sống lao động nơi các làng quê 

Việt Nam xưa. Người dân Việt Nam hát những bài dân ca trong những dịp 

hội hè, trong thờ cúng, trong khi lao động, trong sinh hoạt đời thường, 

trong hát giao duyên trai gái…  

Dân ca Việt Nam rất phong phú, có khắp ở ba miền Bắc - Trung - 

Nam, mang một màu sắc địa phương đặc biệt, tùy theo phong tục, ngôn 

ngữ, giọng nói và âm nhạc tính từng vùng mà khác đi đôi chút. Nhưng nhìn 

chung, vẫn là bài hát mộc mạc, giản dị thể hiện phong cách và tâm hồn con 

người Việt Nam xưa. 

 Theo Văn Tân - Nguyễn Văn Đạm trong Từ điển Tiếng Việt có định 

nghĩa về dân ca như sau: “Dân ca là bài ca hát phổ biến trong nhân dân” 

[16; tr. 238]. 

 Theo nhóm tác giả biên soạn cuốn Từ điển Tiếng Việt năm 2014 có 

định nghĩa về dân ca: “Bài hát có tính cách bình dân về lời lẽ, ý nghĩa và 

giọng” [2; tr. 337]. 

 Theo Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên: “Dân ca là bài hát 

lưu truyền trong dân gian, thường không rõ tác giả” [13; tr. 238]. 

 PGS.TS Hà Thị Hoa cho rằng: 

Dân ca mỗi địa phương có màu sắc riêng, mang cốt cách, bản sắc 

của tộc người đó. Dân ca chính là hạt ngọc, được chắt lọc tinh tế, 

kỹ lưỡng từ bao thế hệ mà thành. Dân ca luôn gắn bó chặt chẽ với 

con người, dân ca chính là một trong những hợp phần, bản sắc 
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văn hóa dân tộc. Nó mang trong mình bề dày lịch sử và những đặc 

trưng bao quát nhất của âm nhạc dân gian nói chung [4; tr.20].  

 Chúng tôi đồng ý với ý kiến của nhà nghiên cứu Phạm Phúc Minh về 

dân ca như sau: “Dân ca là những bài hát cổ truyền do nhân dân sáng tác, 

được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác và được nhân dân ca hát theo 

phong tục tập quán của từng địa phương từng dân tộc” [8; tr. 11]. 

 Qua các ý kiến trên có thể tổng kết lại và rút ra khái niệm về Dân ca 

như sau: Dân ca là những bài hát, làn điệu cổ truyền mang màu sắc riêng 

của từng vùng miền, do nhân dân sáng tác, được lưu truyền và phổ biến 

rộng rãi từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

1.1.2. Văn hóa dân gian 

Trong quyển Từ điển Bách khoa Việt Nam 4 do Hội đồng quốc gia 

chỉ đạo thực hiện có nêu như sau:  

Văn hóa dân gian, bộ phận của văn hóa dân tộc, bao gồm văn học 

dân gian (ca dao, dân ca, truyện cổ tích, thần thoại, truyền thuyết, 

truyện cười, trước kia lưu truyền bằng miệng trong dân gian), 

nghệ thuật dân gian (ca múa nhạc dân gian, tranh dân gian...), 

phong tục, tập quán, đạo đức. Lễ nghi thịnh hành trong dân gian. 

Có lúc, người ta muốn dùng từ folklore của tiếng Anh, một thuật 

ngữ quốc tế để thay thế từ Văn hóa dân gian. [6; tr.800] 

  Từ các khái niệm trên, có thể định nghĩa về văn hóa dân gian như 

sau: Văn hóa dân gian bao gồm các huyền thoại, ca dao, dân ca, thần thoại, 

các loại hình nghệ thuật dân gian (múa rối nước, chèo, hát xẩm, hò, cải 

lương..., các loại tranh dân gian...) được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. 

1.1.3. Đồng dao 

 Có rất nhiều khái niệm về Đồng dao, chẳng hạn định nghĩa của 

Huỳnh Tịnh Paulus Của trong Đại Nam Quấc Âm Tự Vị: “Đồng dao, đồng 

diêu: câu hát chơi, con nít hay hát” [1; tr. 324].  
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           Trong Từ điển Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, định nghĩa:  

Đồng dao là thơ ca dân gian truyền miệng của trẻ em Việt Nam. 

Đồng dao bao gồm nhiều loại như: các bài hát, câu hát trẻ em, lời 

hát trong các trò chơi, bài hát ru em... Thường gặp nhất là các bài 

Đồng dao gắn liền với các trò chơi trẻ em. Nói chung, Đồng dao 

trong các trò chơi trẻ em ở các vùng miền đều khá giống nhau về 

nội dung, chỉ khác một vài tiếng địa phương [23]. 

Theo GS.TSKH Tô Ngọc Thanh trong cuốn Ghi chép về văn hóa và 

âm nhạc, Đồng dao được định nghĩa như sau: “Đồng dao là một trong 

những hoạt động văn hóa dân gian có tầm quan trọng, ví đó là những “nét 

bút văn hóa đầu tiên” của truyền thống dân tộc được viết lên tâm hồn trong 

trắng của trẻ thơ” [17; tr.368]... 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam 2B. định nghĩa Đồng dao như sau:  

Đồng dao, những câu hát của trẻ con, thường gồm những câu bốn 

chữ, có vần; có khi không có nghĩa rõ rệt, như cốt để trẻ con tập 

nói; có khi mỗi câu một ý, không liên tục, từ ý này nhảy sang ý 

khác, chỉ nối nhau bằng vần; truyền cho các em một số hiểu biết 

về những sự vật xung quanh hoặc những nhận xét về con người, 

về đời sống xã hội. Đồng dao vui, ngộ nghĩnh, dí dỏm và dễ nhớ, 

hợp với tâm sinh lí trẻ con như: Cá đổ mồ hôi, Là con cá liệt. 

Theo nhau ráo riết. Là cá ong căng. Cá rụng hết răng. Là con cá 

móm. Sợ thằng kẻ trộm. Là con cá thu... Cũng gọi những câu có ý 

nghĩa bí hiểm như lời sấm, người lớn đặt ra đưa cho trẻ con hát, 

nhằm truyền bá trong dân gian là Đồng dao. Ví dụ: Nhong nhong 

ngựa ông đã về; Giặc đến Bồ Đề thì giặc lại tan [10; tr.870-871].  

Ngày nay, cùng với các trò chơi dân gian, Đồng dao không còn phổ 

biến như xưa. Tôi đồng tình quan điểm của cô giáo Minh Anh, Sở giáo dục 

đào tạo Bến Tre với nội dung đăng trên báo Thanh niên: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%BB_em
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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Đồng dao là những lời hát dân gian mộc mạc của trẻ con, có từ xa 

xưa và được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đồng 

dao là những lời hát vần điệu của đám trẻ chăn trâu cắt cỏ hay 

những câu vè của đám trẻ con chơi trò đánh đáo, đánh chuyền, 

dung dăng dung dẻ những đêm sáng trăng [24]. 

  Tuy có rất nhiều định nghĩa khác nhau về Đồng dao nhưng để tiện và 

thống nhất cho thực hiện nghiên cứu trong luận văn này, tác giả xin nêu ra 

định nghĩa về Đồng dao như sau: Đồng dao là những bài hát dân gian có 

vần điệu dành cho trẻ em, gắn với các trò chơi. Bài đồng dao thường có cấu 

trúc và giai điệu, tiết tấu đơn giản, lời ca bình dị, nói về con người, loài vật, 

hiện tượng thiên nhiên, cuộc sống đời thường. Đồng dao không có tác giả, 

mô hình cấu trúc bài bản có thể được “biến tấu” tạo thành những dị bản 

khác nhau tùy sự sáng tác của trẻ nhỏ ở mỗi vùng, mỗi địa phương. 

1.1.4. Dạy học và dạy học hát Đồng dao 

1.1.4.1. Dạy học 

 Theo Huỳnh Tịnh Paulus Của trong Đại Nam Quấc Âm tự vị có định 

nghĩa như sau: “Dạy là chỉ bảo cho biết, giảng giải, khiến xui” [1; tr. 216]  

và: “Học là chăm chỉ, hỏi han cho biết chữ nghĩa cho biết đạo lý, cho biết 

nghề nghiệp gì; ra công xét nét cho biết chuyện chi; nói lại; đọc lại cho kẻ 

khác biết. Dạy học là cắt nghĩa, chỉ biểu cho kẻ khác biết nghề nghiệp, 

công sự gì” [1; tr. 435]. 

 Theo Từ điển tiếng Việt do nhóm tác giả cắt nghĩa về “dạy” như sau: 

“Dạy là chỉ dẫn theo phương pháp từ dễ tới khó như Thầy dạy, dạy lớp ba// 

Chỉ việc dạy khôn, dạy phải quấy; Dạy con dạy thưở còn thơ, Dạy vợ dạy 

thưở ban sơ mới về; Ra lệnh, sai việc: Dạy rằng con lạy mẹ đây, Lạy rồi 

sang lạy cậu mày bên kia” [2; tr. 328]. 
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 Cũng trong quyển này, nhóm tác giả có định nghĩa về dạy học như 

sau: “Dạy học là dạy học trò theo chương trình từng cỡ học: Đi dạy học, 

Theo nghề dạy học” [2; tr. 328]. 

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

“Dạy học là hoạt động trí tuệ của thầy và trò, một quá trình vận động và 

phát triển liên tục trong trí tuệ và nhân cách” [21, tr.97]. Ông cho rằng, dạy 

học là “con đường quan trọng nhất để thực hiện mục đích giáo dục toàn 

diện cho thế hệ trẻ, đồng thời là phương thức để đào tạo nguồn nhân lực 

cho xã hội” [29, tr.29]. 

 Từ những khái niệm trên chúng tôi cho rằng: dạy học là một hình 

thức tổ chức dưới sự điều khiển có mục đích, định hướng của người dạy, 

giúp cho người học có được hệ thống tri thức kĩ năng, kĩ xảo để phát triển 

năng lực tư duy, năng lực hành động và phẩm chất cá nhân. 

1.1.4.2. Dạy học hát Đồng dao 

Từ khái niệm về đồng dao và dạy học, chúng tôi cho rằng: dạy học 

hát đồng dao là một hình thức tổ chức dưới sự điều khiển có mục đích, định 

hướng của thầy, giúp cho người học có được tri thức, kĩ năng về hát đồng dao 

để phát triển năng lực tư duy, năng lực hành động và phẩm chất cá nhân. 

Dạy học hát Đồng dao có thể qua nhiều phương pháp, trong đó 

phương pháp chính là dạy truyền miệng. Đây là phương pháp dùng để lưu 

truyền các điệu hát dân ca, các bài Đồng dao Việt Nam từ xưa đến nay. 

Cách thức truyền miệng hát Đồng dao rất đơn giản, người thế hệ trước hát 

truyền dạy trực tiếp cho thế hệ học trò; học trò hát lại theo đúng như người 

thầy truyền dạy. Phương thức này có ưu điểm là dễ thuộc, dễ nhớ, đảm bảo 

tốt tính “bản sắc” đặc trưng vùng, miền, địa phương của Đồng dao. Tuy 

vậy, phương pháp này cũng có nhược điểm là xuất hiện tính dị bản do 

người học được truyền thụ một cách thụ động. Người học có thể thoải mái 
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sáng tạo để phát huy trí tưởng tượng về lời ca, cách thức trò chơi gắn với 

bài Đồng dao dựa trên nền tảng các bài Đồng dao có sẵn. 

  Đây là phương pháp mà ở đó các giá trị văn hóa được bảo tồn và 

phát huy tốt nhất, trực tiếp đi vào đời sống văn hóa tinh thần ngay trong 

chính môi trường của hát Đồng dao mỗi vùng, miền hay tộc người. Cho 

đến ngày nay, khi cuộc sống đang bị lai tạp bởi nhiều sự tác động của cuộc 

sống hiện đại, thông tin đại chúng thì phương thức dân gian cũng đang dần 

mai một. Chính vì thế, con người ngày càng nhận thức rõ ràng việc phải 

truyền dạy lại cho lớp trẻ thông qua phương thức dạy hát Đồng dao theo 

cách truyền khẩu vẫn là phù hợp, đáng trân trọng, cần được lưu tâm hiện 

nay. Việc dạy học hát và sưu tầm các bài Đồng dao là một trong những 

hoạt động góp phần gìn giữ nét truyền thống văn hóa nghệ thuật dân tộc, 

bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc song song với mục tiêu phát triển 

kinh tế trong thời kỳ hội nhập của đất nước. 

1.2. Vai trò, ý nghĩa của Đồng dao trong dạy học cho học sinh Tiểu học 

1.2.1. Vai trò của Đồng dao     

      Với chức năng giáo dục, bổ sung kiến thức tự nhiên cho trẻ thơ, 

Đồng dao còn là một kho tàng kiến thức giúp trẻ nhận hiểu biết, hiểu biết 

về đời sống xã hội, lễ hội, sinh hoạt thường ngày, về đồ ăn, thức uống. 

Chẳng hạn: “Những nồi cơm nếp, những tệp bánh chưng, mứt gừng, mứt 

chanh, mứt bí, mứt khế…”. Qua Đồng dao, các em được trang bị những 

kiến thức về các nghề, về xã hội và cuộc sống. Chẳng hạn với bé trai được 

biết tới “Ông thầy có sách, thợ ngạnh có dao, thợ rèn có búa…”  hay “Ai 

cày ruộng nuôi trâu, ai trồng dâu nuôi tằm, ai hay nằm nhịn đói”...  Các bé 

gái được trang bị những kiến thức về nữ công gia chánh như “Bắt được cua 

bấy đem về nấu canh, băm tỏi băm hành, xương sông lá lốt”, hay “Canh ốc 

thì ngọt, canh bứa thì chua”... 
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 Được thực hành Đồng dao là mô hình trang bị kiến thức cơ bản rất 

hiệu quả theo mô hình “học mà chơi, chơi mà học”. Đây là cách giáo dục 

có ý nghĩa, hiệu quả và phù hợp tâm sinh lý trẻ thơ. Trong thực tế trẻ không 

được học chữ nhưng các em vẫn biết đếm, biết tính nhẩm, biết cộng trừ như 

lối chơi “chuyền một” cho đến “chuyền mười”; từ cách học đếm “năm lên 

sáu” hay “bốn lên bảy” v.v.  

        Qua tham gia trò Chơi chuyền, Chơi Ô ăn quan của nghệ thuật hát 

Đồng dao, trẻ học được cách tính nhẩm, nhân chia, cộng trừ, biết quan sát 

chiều xuôi, chiều ngược giúp động não, kích thích khả năng tư duy độc lập, 

khả năng khác biệt, thông minh tiềm ẩn trong mỗi đứa trẻ. 

       Tham gia hát Đồng dao chính là môi trường giáo dục nâng cao, rèn 

luyện thể lực cho trẻ. Qua các trò chơi trong hát Đồng dao, các em được 

luyện nhanh tay, nhanh mắt, chân tay dẻo khéo, thính giác, khứu giác 

nhanh nhậy, tinh thần vui khỏe, hoạt bát, sáng láng... Những trò chơi trong 

hát Đồng dao xưa như một chất keo gắn kết tình bạn trong sáng, ngây thơ 

của trẻ mà một số trò chơi hiện đại ngày nay chúng ta khó tìm thấy sức 

mạnh tiềm ẩn này. 

    Thực tế cho thấy, Đồng dao là một sản phẩm văn hóa tinh thần quan 

trọng đối với trẻ thơ. Đó là nơi, là môi trường nghệ thuật đầu tiên dành cho 

trẻ giúp trẻ phát triển khẩu ngữ, phát triển khả năng giao tiếp, mà cha ông 

cha chúng ta đã sáng tạo, chắt lọc và truyền giữ từ nhiều thế hệ xưa đến 

nay.  Xuất hiện từ rất sớm, Đồng dao hình thành và phát triển gắn liền với 

từng giai đoạn lịch sử xã hội Việt Nam. Hát Đồng dao thực sự ẩn chứa 

nhiều giá trị trong đó có giá trị giáo dục con người. 

1.2.2. Ý nghĩa việc đưa Đồng dao vào trường tiểu học  

       Theo truyền thống của người Việt Nam từ bao đời nay, lời ru của 

mẹ là phương tiện giáo dục trẻ bằng con đường tình cảm đạt hiệu quả 

nhất. Việc truyền dạy học sinh học hát Đồng dao cũng có vai trò quan 
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trọng bởi nó giúp trẻ hình thành phát triển toàn diện nhân cách tuổi thơ. 

Nhìn rộng hơn, phương pháp giáo dục qua hát Đồng dao cũng là hoạt 

động thực hiện mục tiêu bảo tồn, lưu giữ tốt các giá trị văn hóa truyền 

thống quý báu của ông cha ta từ ngàn xưa để lại. Thông qua hát Đồng dao, 

trẻ được nuôi dưỡng tâm hồn về kí ức tuổi thơ; trẻ được rèn luyện thể chất 

qua tham gia các trò chơi. Việc dạy hát Đồng dao cho học sinh tiểu học 

hôm nay sẽ đạt được nhiều ý nghĩa. Đó là: 

  Các bài Đồng dao bồi đắp cho trẻ nhỏ tình yêu thiên nhiên, về các 

sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh cuộc sống và với những công 

việc lao động đồng áng… Đồng dao giúp trẻ thơ biết yêu quê hương, đất 

nước, dù có đi xa nhưng vẫn nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Khi 

những hình ảnh ấy đã ăn sâu vào tiềm thức thì dù ở đâu các em cũng luôn 

nhớ về quê hương, đất nước với lòng tự tôn, tự hào dân tộc.  

 Qua việc học hát bài Đồng dao giúp trẻ thơ xưa cũng như học sinh 

tiểu học hôm nay càng thêm biết yêu kính ông bà, cha mẹ, càng biết trân 

trọng, lưu giữ lại trong các em những hình ảnh tuổi thơ đầy sắc hương cuộc 

sống thơ mộng yêu thương qua cánh diều cùng những trò chơi gắn với trẻ 

thơ. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy đã tạo cho tâm hồn các em hình 

thành và phát triển nhân cách toàn diện.  

 Đồng dao giúp trẻ có thêm nhiều ước mơ, khát vọng về cuộc sống, 

biết sống thân thiện, hài hòa với thiên nhiên gần gũi với cỏ cây, muông thú, 

từ đó phát triển khả năng ngôn ngữ trong giao tiếp cuộc sống... Đồng dao 

xưa có ca từ và nội dung phong phú với những hình ảnh sống động từ hạt 

cơm trắng, cây mía ngọt lành đến con chó, con gà hay Phú ông, nhà Trời 

cùng những nhận thức mới về thiên nhiên, con người, xã hội. Ngày nay học 

hát Đồng dao không chỉ giúp học sinh tiểu học rèn luyện thể chất mà khi 

tham gia thực hành loại hình nghệ thuật này trẻ còn được vui với các trò 

chơi dân gian truyền thống như: Rồng rắn lên mây, Thả đỉa ba ba, Trồng 
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nụ trồng hoa, Mèo đuổi chuột… Đồng dao giống như chất xúc tác, giúp trẻ 

gắn bó, vun đắp tình bạn ở lớp, ở trường. Qua thực hành Đồng dao sẽ giúp 

trẻ luyện tiếng nói hàng ngày với những câu nói khó. Thực hành hát Đồng 

dao giúp các em có thể đọc chính xác các “từ mới”, giúp học sinh không bị 

nhầm lẫn từ hay đọc nhầm thành nói ngọng như các vần “n” thành “l”;   “s” 

thành “x”... Đồng dao sẽ rất hiệu qủa trong việc bồi dưỡng rèn luyện tiếng nói, 

giọng hát cho trẻ thơ; trước hết là tập cho các em cách phát âm chính xác.  

       Chẳng hạn, Đồng dao góp phần giúp trẻ luyện cách phát âm chuẩn xác:                   

Lúa nếp là lúa nếp làng 

Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng hay:  

Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch hoặc Buổi trưa đi hái bưởi chua  

Đồng dao giúp trẻ nhận thức về một thế giới tự nhiên với những màu 

sắc, âm thanh, hình ảnh hấp dẫn. Qua nhận đúng về thiên nhiên sẽ giúp các em 

hòa đồng, hội nhập với thiên nhiên qua những hình ảnh từ ca từ Đồng dao: 

 Hoa cà tim tím 

 Hoa mướp vàng vàng 

 Hoa lựu chói chang 

 Đỏ như đốm lửa   

 Hay qua bài Đồng dao Hoa kết trái ca từ sẽ giúp học sinh biết phân 

biệt về lẽ phải trái; giúp các em có cái nhìn đúng đắn về cách sống, phê 

phán thói hư tật xấu, sự lười nhác của một số ít người chưa tốt, chưa có ý 

thức vươn lên trong xã hội chẳng hạn: 

Cho đi học chữ - nhiều chữ ai vay, 

Cho đi học nghề - rằng nghề ở tớ, 

Cho đi làm thợ - nói: nghề ấy buồn  

          Ngoài tác dụng định hướng cho trẻ có cái nhìn đúng đắn về cuộc 

sống, về nếp sống tốt xấu, về thói hư tật xấu xã hội, Đồng dao còn là bài 

học quý báu, bổ ích giúp trẻ nhỏ, đặc biệt học sinh tiểu học nữ hôm nay có 

thể nhận biết và có ý thức về nữ công gia chánh như: 
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 Bắt được cua bấy đem về nấu canh, 

 Băm tỏi băm hành, xương sông lá lốt. 

        Có thể nói rằng, dạy học hát Đồng dao không chỉ giúp cho các em 

phát triển trí tuệ, nâng cao sức khỏe mà còn giúp trẻ phát triển tâm sinh 

lý tuổi thơ một cách đúng tự nhiên, giúp trẻ có tư duy hệ thống. Hát 

Đồng dao còn giúp trẻ khám phá về thế giới tự nhiên qua nhiều sự vật, 

hiện tượng như: 

Tháng giêng là gió hây hây 

Tháng hai gió mát trăng bay vào đền 

Tháng ba gió đưa nước lên 

Tháng tư gió đánh cho mềm ngọn cây… 

         Tóm lại, lời ca Đồng dao có thể được vận dụng từ những câu tục ngữ, 

ca dao dân gian có nội dung gần gũi với trẻ, được trẻ thơ yêu thích, thực 

hành trong đời sống lúc vui chơi, ca hát. Đồng dao thực sự có vai trò quan 

trọng trong đời sống trẻ thơ. Ở lứa tuổi học sinh tiểu học hôm nay có chung 

đặc điểm tâm sinh lý trẻ thơ. Đó là tâm hồn trong sáng, bay bổng, giàu trí 

tưởng tượng, giàu cảm xúc, ham hoạt động, thích vui chơi, thích có bầu 

bạn, các em dễ hoà nhập vào tâm trạng nhân vật một cách hồn nhiên. Vì 

thế, dạy hát Đồng dao cho học sinh tiểu học sẽ góp phần giúp trẻ nhỏ hôm 

nay thoả mãn nhu cầu văn hóa tinh thần của các em. Hát Đồng dao có trò 

chơi thể hiện mối quan hệ thơ - nhạc - trò chơi rất khoa học trong một thể 

thống nhất, logic. Quan hệ nhịp điệu, thanh điệu của ca từ với nhịp điệu 

nhạc, nội dung ca từ “câu nọ xọ câu kia”, “chuyện này sang chuyện khác” 

tưởng là phi logic nhưng lại thực tế lại rất phù hợp lối tư duy, thể trạng tâm 

sinh lý của trẻ thơ. Đây cũng chính phản ánh đặc điểm phản ánh lối tư duy 

“nhảy cóc” rất đáng yêu, đáng trân trọng có trong hát Đồng dao dành cho 

trẻ thơ.  
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         Mặc dù không dạy chữ nghĩa trong hát Đồng dao song nhờ các bài 

Đồng dao cùng các trò chơi mà học sinh tiểu học vẫn có thể luyện đếm, 

luyện tính toán thông qua các trò chơi. Hát Đồng dao, học sinh học có thể 

biết cách tính nhẩm,  tính cộng, trừ, nhân, chia và cách quan sát các chiều 

ngược, chiều xuôi giúp các em động não, tư duy tự lực trong môi trường 

vui chơi - chỉ có bạn mà không có thầy. Đây chính là cách giáo dục hiệu 

quả mang lại những ý nghĩa lớn lao đối với đối tượng học sinh Tiểu học 

hôm nay. Thực hành hát Đồng dao sẽ hỗ trợ các em, giúp các em tự nhận 

biết về khả năng của bản thân, tự rèn luyện, tự tin và phát huy tốt nhất 

những năng lực sẵn có của chính mình trong cuộc sống đương đại hôm nay.  

       Hát Đồng dao cũng là bài học đầu tiên rèn luyện mĩ cảm âm nhạc, là 

những bài tập chuẩn bị cho các em dễ dàng gia nhập các sinh hoạt văn hoá 

nghệ thuật cộng đồng. Ca từ của Đồng dao chính là những bài học thường 

thức có tác dụng giáo dục đa chiều, dạy nhân cách cho học sinh tiểu học, 

mở mang tri thức cho trẻ nhỏ đương đại hôm nay.  

1.2.3. Vấn đề dạy học hát Đồng dao cho học sinh tiểu học 

1.2.3.1. Đặc điểm tâm sinh lý  

   Học sinh tiểu học là đối tượng hiếu động, ham chơi, ham hiểu biết, 

thích làm người lớn, thích bắt chước, vừa học vừa chơi, thích tham gia vào 

hoạt động âm nhạc nhưng cảm hứng của các em đôi khi còn chóng chán, 

không kiên trì. Học sinh tiểu học phát triển mạnh về ngôn ngữ nhưng thực 

tế việc dùng từ còn sai, mắc tật nói ngọng, thậm chí một số trường hợp các 

em còn nói lắp một số từ. Sự ghi nhớ của học sinh không có chủ định, các 

em hay mất tập trung, tản mạn, dễ bị chi phối, tác động làm mất tập trung 

từ sự vật, hiện tượng xung quanh... Ở lứa tuổi học sinh tiểu học thường 

chưa có ý thức học một cách rõ rệt, các em ham hiểu biết, ham học hỏi 

nhưng khả năng, mức độ ham hiểu biết của các em cũng không hoàn toàn 

thống nhất, đồng đều. 
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  Thông thường, trí tưởng tượng của học sinh hình thành và phát triển 

nhanh ở độ tuổi lớp 1 đến lớp 5. Với đối tượng này, âm nhạc chính là 

phương tiện rất tốt giúp các em phát triển trí tưởng tượng sáng tạo (trí 

tưởng tượng của chúng thường là ước mơ rộng lớn). Tri thức văn hóa xã 

hội ở lứa tuổi này còn những hạn chế nên việc cung cấp những khái niệm, 

tri thức sâu sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Nắm  được đặc điểm này, trong 

thực tế dạy hát Đồng dao, người giáo viên rất cần có phương pháp phù hợp 

để giúp trẻ nhận biết, tiếp thu tốt các kiến thức, kỹ năng hát Đồng dao, chơi 

trò chơi trong Đồng dao một cách chuẩn xác, rõ ràng và hướng dẫn học 

sinh có phương pháp học hiệu quả, giúp chúng nhớ lâu bài hát trò chơi 

Đồng dao.  

 Học tập luôn là hoạt động thường nhật của học sinh trường Tiểu học 

Thanh Xuân Nam. Nắm bắt được tâm lý chung của các em nhỏ, giáo viên 

nhà trường đã vận dụng nhiều phương pháp gây hứng thú học tập cho học 

sinh và bước đầu đã biết cách sử dụng các trò chơi âm nhạc. Kết quả thu 

được nhờ vận dụng tốt mô hình “học mà chơi, chơi mà học” đã đem lại 

hiệu quả cao trong quá trình giáo dục học sinh của nhà trường. 

1.2.3.2. Khả năng âm nhạc  

         Học sinh tiểu học nói chung, học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân 

Nam nói riêng đều ham thích hoạt động âm nhạc, vui chơi, ham hiểu biết 

nhưng sự hứng thú của các em còn thiếu bền vững. Sự thay đổi các dạng 

hoạt động trong tiết học nhạc nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức là rất 

cần thiết, cần được đặt ra. Đặc điểm tầm cữ giọng của học sinh lứa tuổi này 

nằm ở quãng 6, quãng 7 và tối đa là quãng 8, âm sắc giọng chưa phân biệt 

giới tính rõ ràng, hơi thở giọng hát mang tính tự nhiên, có thể do quá hưng 

phấn mà các em dễ hát sai giai điệu bài Đồng dao.Vì vậy, trong quá trình 

dạy hát giáo viên phải giữ gìn giọng hát cho học sinh bằng cách nhắc nhở 

các em cách hát đúng kỹ thuật thể hiện đúng sắc thái. 
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       Khả năng âm nhạc của học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân Nam 

rất đa dạng và phong phú. Học sinh của trường rất yêu âm nhạc và bộc lộ 

có nhiều khả năng âm nhạc. Tại cuộc thi Giai điệu tuổi hồng do Sở giáo 

dục Thành phố Hà Nội tổ chức gần đây, học sinh trường Tiểu học Thanh 

Xuân Nam đã tham gia nhiệt tình và đạt giải Ba cuộc thi này [27].  Giọng 

hát của học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân Nam rất đáng khen bởi giọng 

hát các em luôn toát lên những âm thanh trong trẻo. Các em có khả năng ghi 

nhớ giai điệu và lời ca tốt. Đồng thời các em rất thích vận động khi ca hát, 

một số em còn bộc lộ rõ có khả năng biểu diễn trên sân khấu...  

 Từ quá trình dạy học tôi nhận thấy, nhiều học sinh thể hiện có tính 

hiếu động. Ngược lại cũng có em lại nhút nhát, ít cởi mở, thiếu tự tin khi 

hát một mình. Trong đó một số học sinh giọng nói còn ngọng, phát âm sai 

chính tả. Việc tìm hiểu phân loại học sinh nhằm hướng tới xây dựng biện 

pháp giúp các em chủ động học là điều đáng lưu ý khi giảng dạy. Trong 

quá trình dạy học, giáo viên cần thường xuyên động viên và khen ngợi học 

sinh đúng lúc là điều rất cần thiết, cần tạo được không khí hoạt động nghệ 

thuật chung cho cả lớp, kích thích các em tự tin, tích cực tham gia trong các 

hoạt động âm nhạc và trò chơi âm nhạc. 

 Tóm lại, học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân Nam đa phần có 

năng khiếu âm nhạc, luôn hứng thú khi được tham gia các hoạt động liên 

quan đến âm nhạc. Tham gia vui chơi kết hợp trong giờ học âm nhạc giúp 

các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần; giúp các em có cái nhìn 

hồn nhiên, trong sáng đối với sự vật, hiện tượng xung quanh. Học sinh 

thêm say mê, hòa mình vào thế giới mang màu sắc cảm xúc, bay bổng đó 

qua các hoạt động thực hành âm nhạc, trò chơi âm nhạc. Các trò chơi của 

Đồng dao vốn bay bổng, hồn nhiên... giúp học sinh phát triển trí tưởng 

tượng, tăng độ dẻo khéo, chân tay, thân thể mạnh khỏe. Có thể nói, tham 
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gia hát Đồng dao và chơi trò chơi âm nhạc giúp trẻ phát triển toàn diện về 

thể chất cũng như trí tuệ, tâm hồn trẻ.    

1.2.4. Khái quát chung về trường Tiểu học Thanh Xuân Nam 

1.2.4.1. Giới thiệu về trường 

Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B được thành lập ngày 19/7/1996 

trên cơ sở tách từ trường Tiểu học Đặng Trần Côn thuộc quận Đống 

Đa. Kể từ ngày 28/12/1996, trường Tiểu học Đặng Trần Côn B 

thuộc UBND quận Thanh Xuân quản lý. Trường Thanh Xuân Nam 

có diện tích 8060m
2
 với 30 lớp học nằm ở phường Thanh Xuân 

Nam, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Sau 3 năm phấn đấu, 

ngày 04/09/2009, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định 

công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Ngày 01/06/2016, trường 

Tiểu học Đặng Trần Côn B lại một lần nữa được đổi tên là trường 

Tiểu học Thanh Xuân Nam. [21] 

Trong quá trình phát triển, trường luôn đạt nhiều danh hiệu như: Tập 

thể lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc vào các năm 2013 - 2014; 

2015 - 2016. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng tiến bộ và 

trưởng thành. 

Dưới sự dìu dắt của các thầy giáo, cô giáo, nhiều lớp học sinh đã đạt 

giải trong các kì thi học sinh giỏi cấp Quận, Thành phố, Quốc gia về các 

môn văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Nhiều học sinh đã trưởng thành 

từ mái trường này. 

1.2.4.2. Các thành tích nổi bật của trường   

      Ngày 04/09/2009, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết 

định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Đến ngày 06/10/2009, trường 

đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia. Trong 

quá trình phấn đấu và phát triển, trường luôn đạt danh hiệu Tập thể lao 

động tiên tiến.  
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  Đội ngũ cán bộ giáo viên không ngừng tiến bộ và trưởng thành. 

Trường có nhiều cô giáo được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp thành 

phố. Hàng năm, trường có nhiều thầy giáo, cô giáo được công nhận là giáo 

viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp Quận. Đặc biệt, trong đó nhiều cô giáo được 

công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố các môn văn hóa nghệ thuật. 

Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam là mái nhà thân thiện, đầm ấm, là niềm tự 

hào của các thế hệ nhà giáo và lớp lớp học sinh tụ hợp, xây đắp nên...  

        Năm học 2016 - 2017, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động 

Tiên Tiến và Liên đội vững mạnh cấp Thành phố. Trong đó có 21 chiến sĩ 

thi đua cơ sở quản lý, dạy giỏi cấp quận, cấp Thành phố. Có 4 Giáo viên chủ 

nhiệm và giáo viên dạy giỏi cấp Quận, 1 giáo viên chủ nhiệm giỏi hoạt động 

ngoài giờ chính khóa. Với học sinh có 5 em đạt thành tích cao trong các hoạt 

động văn hóa thể dục thể thao, nghệ thuật cấp Quận và cấp Thành phố.    

      Năm học 2017-2018 nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất 

sắc cấp Thành phố và Liên đội mạnh cấp Quận. Có 20 cán bộ giáo viên đạt 

chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Có 5 Giáo viên chủ nhiệm, dạy giỏi cấp Quận và 

1 Tổng phụ trách giỏi cấp quận. Đặc biệt có 2 học sinh có thành tích cao trong 

các hoạt động văn hóa thể thao, nghệ thuật cấp Quận và cấp Thành phố. 

1.2.5. Thực trạng hoạt động dạy và học Âm nhạc của đội ngũ giáo viên 

và học sinh 

Như ta đã biết giá trị của Đồng dao mang lại cho học sinh là rất 

nhiều. Tuy nhiên khi tìm hiểu chương trình âm nhạc tiểu học hiện nay cho 

thấy, số lượng bài Đồng dao còn hạn chế. Trong khi đó, số lượng học bài 

hát thông thường, bài hát dân ca, bài hát nước ngoài lại chiếm tỷ lệ cao. Từ 

thực tế khảo sát cho thấy, việc dạy hát Đồng dao cho học sinh tiểu học hiện 

nay ở Hà Nội nói chung, ở trường Tiểu học Thanh Xuân Nam nói riêng còn 

chưa được quan tâm đúng mức, còn những bất cập cần được giải quyết. Vì 

thế, mục tiêu bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc nói chung, 
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dạy hát các bài Đồng dao nói riêng là điều cần được các trường tiểu học ở 

Hà Nội cũng như trường Tiểu học Thanh Xuân Nam quan tâm hơn nữa. 

Giáo viên có trình độ Cao đẳng và đại học nhưng kiến thức đệm đàn 

và sử dụng các tính năng của đàn còn hạn chế. Trong quá trình giảng dạy 

cô rất ít sử dụng Đàn phím điện tử để đệm hát cho ca khúc mà chỉ bật phần 

nhạc ghi sẵn trong đàn cho học sinh hát. Hơn thế với hát Đồng dao, giáo 

viên dường như chưa biết cách khai thác hiệu quả và hiểu hết ý nghĩa của 

việc tổ chức dạy Đồng dao cho trẻ. Việc dạy còn qua loa chưa biết biến tấu, 

sáng tạo, phát triển thành các trò chơi và gắn hát những bài Đồng dao.  

  Học trò chưa tích cực tham gia chơi trò chơi, thậm chí một số em 

không thích học môn nhạc vì chưa thuộc bài nên sợ cô giáo kiểm tra bài cũ 

khiến giờ học nhạc trở nên kém sôi nổi dẫn đến giờ học hát nhạc chưa thực 

sự hấp dẫn học sinh Tiểu học. 

1.2.5.1. Thuận lợi  

  Thuận lợi, là trường chuẩn của Quận Thanh Xuân nên trường Tiểu 

học Thanh Xuân Nam được thành phố Hà Nội quan tâm, đầu tư cơ sở vật 

chất tốt. Lớp học đẹp, được trang bị đủ bàn ghế, đồ dùng dạy học, trang 

thiết bị tiên tiến. Môi trường trong lành, cảnh quan đẹp, thoáng mát. Mỗi 

lần có điều kiện thuận lợi, nhà trường cùng các cô đã tổ chức cho các bé đi 

tham quan di tích lịch sử, về đất nước, con người Việt Nam, ở các bảo tàng, 

danh lam thắng cảnh... 

1.2.5.2. Khó khăn 

 Trong những năm gần đây trường Tiểu học Thanh Xuân Nam đã được 

sự quan tâm của Thành phố Hà Nội với việc trang bị nhiều cơ sở vật chất 

hiện đại song vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ. Vì vậy, việc tổ chức trò chơi 

trong giờ dạy nhạc chính khóa hay ngoại khóa ở trường còn gặp một số hạn 

chế nhất định. 
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 Bằng cấp của giáo viên và năng lực nghệ thuật còn hạn chế. Nhiều 

giáo viên chưa sử dụng thạo phần mềm trình chiếu, chưa biết sử dụng điêu 

luyện nhạc cụ để giúp trẻ thêm hứng thú. Học sinh ít được tiếp xúc và thực 

hành với Đồng dao nên hiện tượng thờ ơ, chưa hứng thú trong các tiết dạy 

là rất phổ biến. 

 Về cơ sở vật chất, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam hiện có diện 

tích đất sử dụng tương đối hẹp so với sự phát triển của nhà trường, điều 

kiện sân bãi để vui chơi và học tập của học sinh còn hạn chế, không gian, 

cảnh quan còn nhiều eo hẹp, khiêm tốn.  

1.2.6. Dạy học hát Đồng dao cho học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân Nam 

1.2.6.1. Nhận thức về ý nghĩa của dạy hát Đồng dao 

 Giá trị thẩm mỹ trong âm nhạc Đồng dao không chỉ biểu đạt ở mặt 

không gian và mặt thời gian mà còn biểu hiện trong giai điệu nhạc, trong 

nội dung ca từ. Ngôn ngữ thơ trong Đồng dao đã nói lên tính nhạc của thể 

loại này. Nó tồn tại như một hình vẻ tự nhiên của quan hệ thơ và nhạc. Giá 

trị Đồng dao mang lại thật nhiều nhưng trong chương trình âm nhạc tiểu 

học cho thấy hiện số lượng bài bản dạy cho học sinh tiểu học còn rất 

“khiêm tốn”. Trong khi đó việc đầu tư dạy học hát ca khúc thiếu nhi, bài 

bản dân ca hay tác phẩm ca khúc nước ngoài lại chiếm tỷ lệ cao. Từ thực tế 

đó cho thấy, việc dạy hát Đồng dao cho học sinh tiểu học ở cơ sở này còn 

chưa được quan tâm đúng mức, cần được đổi mới hơn trong hoạt động này.  

1.2.3.2. Thực trạng chương trình dạy nhạc và dạy hát Đồng dao trường 

Tiểu học Thanh Xuân Nam 

Trong một số năm gần đây nhà trường luôn chú trọng về mặt chất 

lượng giáo dục đào tạo với phương châm đề cao tinh thần duy trì và phát 

triển những thành tích đã đạt được, phát huy thế mạnh truyền thống, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, đổi mới phương pháp và hình thức dạy học. Hiện tại, 

nhà trường đang dần hoàn thiện cơ sở vật chất và xây dựng được một đội 
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ngũ cán bộ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn 

vững chắc, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mà nhà trường đã đề ra. Để 

thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, nhà trường đã, đang từng bước khắc 

phục khó khăn, tăng cường trang bị cơ sở vật chất, xây dựng thêm những 

mô hình học tập điển hình cho giáo viên và học sinh. Một vài năm gần đây, 

nhà trường đã thực hiện dạy đủ 9 môn học trong đó có môn Hát nhạc. Môn 

học này giúp học sinh Tiểu học phát triển nhân cách, phát huy được tính 

tích cực hoạt động của bản thân nhà trường và ban giám hiệu đã có sự quan 

tâm, động viên khuyến khích đáng kể về các mặt. 

Hiện nay, Bộ GD bắt buộc tất cả các trường TH và THCS đưa môn 

Âm nhạc vào giảng dạy với các nội dung trong phân môn này là Học hát, 

Tập đọc nhạc, Phát triển khả năng âm nhạc [26]. Trong phân môn này, chủ 

đề học sinh được tiếp thu các nội dung về cảnh đẹp quê hương, đất nước; 

đề cao sự hoà bình hữu nghị, giáo dục học sinh truyền thống uống nước 

nhớ nguồn. Tinh thần tôn sư trọng đạo, biết yêu trường, kính trọng thầy cô 

bạn bè... Tổ chức xây dựng những hình thức sinh hoạt vui chơi cho học trò nhỏ 

tuổi, giáo dục có thái độ ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn, biết kính trọng, 

biết ơn gia đình, ông bà cha mẹ...  

Các bài hát dành cho lứa tuổi tiểu học là ca khúc Việt Nam hay ca 

khúc nước ngoài được viết ở hình thức cấu trúc một đoạn đơn, hai đoạn 

đơn... Qua môn Học hát này giúp các em rèn luyện được những kỹ năng ca 

hát thông thường, các tư thế hát (ngồi, đứng hát)... Đồng thời giúp các em 

biết cách tập luyện cách lấy hơi, nhả hơi khi thực hành 1 bài hát cụ thể. 

Chẳng hạn từ cách phát âm, nhả chữ sao cho tròn vành rõ tiếng, hát phải 

biết phù hợp theo tay chỉ huy của giáo viên... 

Trong Chương trình Tập đọc nhạc dành cho học sinh lớp 4, lớp 5,  

với mục tiêu giúp học sinh phát triển tai nghe, hỗ trợ việc hát chuẩn xác cao 

độ, trường độ trong mỗi tác phẩm cụ thể. Qua môn học này học sinh đồng 
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thời hình thành và hiểu được những khái niệm sơ khai về ghi chép nốt 

nhạc, ký hiệu nhạc trong các bài hát thiếu nhi như mà các em thường gặp. 

Chẳng hạn như ký hiệu ghi trường độ, cao độ, nhịp, phách, các loại nhịp, 

dấu hoá... Từ đó kiến thức sơ khai đó giúp các em học sinh có thể hát đúng 

ca từ và giai điệu mỗi bài Tập đọc nhạc. Trên cơ sở đó dần nâng cao năng 

lực nhận thức về thẩm mỹ âm nhạc cho các em. Qua môn học này còn góp 

phần hỗ trợ các em phát triển trí tuệ, tình cảm, năng lực tư duy trừu tượng, 

nâng cao nhận thức thẩm mỹ và óc phân tích tổng hợp. Môn Hát nhạc góp 

phần bồi dưỡng nhận thức, năng lực cảm thụ âm nhạc thêm nhạy bén, tinh 

tế về tính khoa học, tính nghệ thuật của âm nhạc.  

Để phát triển khả năng âm nhạc cho học sinh nhà trường, giáo viên 

thường cho các em nghe một số bài hát, đọc một số chuyện âm nhạc và đời 

sống, hướng giúp học sinh nhận biết về âm thanh trong âm nhạc, biết phân 

biệt âm cao thấp, dài ngắn ở những tốc độ, nhịp độ khác nhau cũng như 

nhận bíết một số loại nhạc cụ dân tộc hay nhạc cụ phương Tây phổ biến. 

Về tiết học âm nhạc ở trường Tiểu học được cấu trúc theo lối kết 

hợp, một tiết học thường có 2 hoặc 3 nội dung. Việc phân chia thời gian 

trong tiết học là kỹ năng quan trọng với người giáo viên dạy nhạc ở trường 

tiểu học. Nếu xác định thời gian không chuẩn nghĩa là giáo viên đã không 

xác định đúng trọng tâm của tiết học. Đối với tiết học chỉ có nội dung dạy 

hát thì giáo viên dành cả tiết thực hiện nội dung này, nếu là tiết học ôn 2 

hoặc 3 bài hát thì nên chia thời gian đều cho các bài. Nếu tiết học có hai nội 

dung là Ôn tập bài hát và Tập đọc nhạc thì giáo viên cần dành thời gian ôn 

tập bài hát cũ là 10 phút, phần tập đọc nhạc bài hát mới là 20 phút. Ngoài 

ra, chương trình Hát nhạc của nhà trường còn một số tiết dành cho ôn tập 

và kiểm tra. 

Về dạy hát Đồng dao ở trường Tiểu học Thanh Xuân Nam thực tế là 

chưa có hoạt động này. Không chỉ học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân 
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Nam mà một số cơ sở đượckhảo sát ở vực Hà Nội cũng cho thấy, việc tạo 

điều kiện không gian để các em vui chơi, việc dạy hát Đồng dao gắn trò 

chơi âm nhạc là chưa phổ biến. Vì thế, điều cấp thiết hiện nay là cần quan 

tâm, đầu tư cho việc dạy hát Đồng dao cho học sinh Tiểu học Thanh Xuân 

Nam là rất cần thiết trong mục tiêu bảo tồn, phát huy di sản văn hóa âm 

nhạc dân tộc hiện nay.   

1.2.6.2. Thực trạng phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức 

 Việc dạy học âm nhạc cho học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân 

Nam trong giờ chính khóa cho thấy đã có các nội dung dạy hát kết hợp một 

số hoạt động vui chơi nghệ thuật. Chẳng hạn như tập luyện gõ nhịp, vận 

động phụ hoạ vài động tác múa hay tham gia trò chơi âm nhạc... Việc tổ 

chức trò chơi nghệ thuật thông qua hoạt động âm nhạc gần đây đã được cải 

thiện đáng kể. Cô giáo viên Nguyễn Thị Hậu gần đây tiếp nhận giảng dạy 

môn này đã “làm mới” giờ dạy của mình bằng nhiều hình thức phong phú, 

hấp dẫn. Trong số đó có việc đưa trò chơi gắn âm nhạc là cách làm được 

các giáo viên trường học tập, khai thác làm theo mô hình này khá nhiều. 

Cách làm này chính là đã kế thừa tốt những đặc trưng của hát Đồng dao. 

Giáo viên có thể thu hút, lôi cuốn học sinh tham gia học Hát và tham gia 

trò chơi nhạc một cách hào hứng, tự nhiên. 

Tìm hiểu về hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở trường Tiểu học Thanh 

Xuân Nam cho thấy, đây là hoạt động nằm ngoài chương trình học chính 

khóa. Đối tượng học mang tính tự nguyện. Học sinh có thể tham gia hoạt 

động ngoại khóa ở lớp, ở trường hoặc ngoài xã hội với nhiều lựa chọn khác 

nhau. Thực tế tham gia hoạt động này sẽ giúp bổ sung kiến thức lý thuyết và 

thực hành sau giờ học chính khoá. Các em sẽ được, bổ sung thêm không 

chỉ về văn hóa nghệ thuật mà còn về kĩ năng, kinh nghiệm sống, từng ngày, 

từng ngày giúp các em trở thành người toàn diện, có trí tuệ, có tâm hồn 

trong sáng, khỏe mạnh. Hoạt động ngoại khóa là hình thức học tập tự 
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nguyện, tích cực, hiệu quả gắn liền bục giảng với thực tiễn đời sống. Trên 

cơ sở các lớp ngoại khóa âm nhạc sẽ giúp học sinh phát huy tính tích cực, 

chủ động sáng tạo hơn trong hoạt động nghệ thuật và trong học tập. Hoạt 

động ngoại khóa chính là môi trường giáo dục linh hoạt, qua sân chơi âm 

nhạc học sinh được giao lưu, chia sẻ, học tập, trải nghiệm và thể hiện được 

năng lực, năng khiếu nghệ thuật của bản thân. Hoạt động ngoại khoá âm 

nhạc vừa là mang ý nghĩa giáo dục đa dạng, đa chức năng vừa là hoạt động 

nâng cao được thẩm mỹ, lối sống có văn hoá lành mạnh tạo một thói quen 

về nhu cầu hưởng thụ văn hoá cho học sinh tiểu học. Thông qua hoạt động 

âm nhạc, học sinh tiểu học dần phát triển và hoàn thiện các mặt trí tuệ, đạo 

đức, thể chất và thẩm mỹ. Hoạt động ngoại khóa âm nhạc và giáo dục âm 

nhạc chính khoá là mô hình thống nhất trong môn học âm nhạc dành cho 

học sinh các cấp, trong đó có trường tiểu học Thanh Xuân Nam. 

Để đưa dạy hát Đồng dao vào hoạt động ngoại khóa đạt hiệu quả 

cao, chúng ta cần biết phối hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa giáo viên và học 

sinh; các nội dung giảng dạy ngoại khóa âm nhạc phải đạt tiêu chí phù hợp 

đối tượng học sinh tiểu học cũng như cơ sở vật chất, phương tiện hiện có 

của nhà trường.  

Các bài Đồng dao trong hoạt động ngoại khóa của học sinh trường 

Tiểu học Thanh Xuân Nam cần theo kế hoạch hoạt của từng kỳ học, từng 

năm học. Đối tượng học sinh mỗi lớp, mỗi khóa cần lựa chọn các em có 

năng khiếu làm nòng cốt để đảm bảo cho sự thành công chung trong hoạt 

động này. 

Các bài Đồng dao trong chương trình ngoại khóa cần được chọn lựa 

nội dung tiêu biểu, đặc sắc, phù hợp chủ đề chung và riêng của/ cho từng 

hoạt động cụ thể của nhà trường. Chương trình ngoại khóa cần đa dạng về 

nội dung và tính chất âm nhạc. Các trò chơi của các bài Đồng dao trong 

chương trình ngoại khóa mang tính sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn phù hợp 

khả năng âm nhạc của đối tượng là học sinh tiểu học.  
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Tìm hiểu hoạt động ngoại khóa tại trường Tiểu học Thanh Xuân 

Nam cho thấy, hàng năm nhà trường có tổ chức các hoạt động âm nhạc 

ngoại khóa dành cho học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên rơi vào những 

ngày lễ lớn như Chào mừng khai giảng, Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, 

Ngày quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Ngày thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3… Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động này 

dường như chỉ ở phần hình thức. Việc đầu tư chưa có nên nội dung đơn điệu, 

thiếu tính hấp dẫn cả người chơi và người “thưởng thức”....    Các tiết mục chủ 

yếu là hình thức hát đơn ca, song ca, ít tiết mục tốp ca với múa phụ họa. Việc 

tổ chức trò chơi âm nhạc trong hoạt động ngoại khóa cũng chưa được thực 

hiện. Chính lẽ đó nên hiệu quả của các chương trình chưa thực tạo hứng thú 

cho người xem. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh tiểu học 

trường Tiểu học Thanh Xuân Nam thực sự là cần thiết, có ý nghĩa  quan 

trọng cần được quan tâm trong giai đoạn hiện nay.  

1.2.6.3. Thực trạng tổ chức dạy học Âm nhạc và hát Đồng dao 

Trong phân phối chương trình học môn âm nhạc có quy định, học 

sinh được học 57 bài hát. Nhưng thực tế khối tiểu học các em chỉ được học 

duy nhất một bài Đồng dao Bắc kim thang [26]. Từ thực tế này dẫn đến 

thực trạng;  học sinh chưa hiểu hết giá trị văn hóa của bài hát dân gian, 

chưa yêu thích hát Đồng dao và thụ động trong giờ học âm nhạc. Bởi vậy, 

tôi cho rằng việc tổ chức dạy hát Đồng dao bổ sung một số bài Đồng dao vào 

hoạt động trò chơi âm nhạc giờ ngoại khóa là việc làm cấp thiết hiện nay ở 

trường Tiểu học Thanh Xuân Nam. Học sinh tiểu học hát Đồng dao giờ 

ngoại khóa sẽ giúp học sinh thoải mái tinh thần, giảm bớt căng thẳng trong 

giờ học văn hóa. 

 Tiểu kết chương 1 

        Nghiên cứu cơ sở lý luận và tìm hiểu việc giảng dạy âm nhạc tại 

trường Tiểu học Thanh Xuân Nam tôi nhận thấy, để học sinh tiểu học tiếp 
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thu kiến thức âm nhạc tốt hơn nữa đòi hỏi giáo viên cần có phương pháp 

dạy học phù hợp, linh hoạt và sáng tạo. Việc dạy hát Đồng dao gắn trò chơi 

âm nhạc trong dạy và học âm nhạc giờ ngoại khóa sẽ góp phần tạo sự hứng 

thú cho học sinh, đáp ứng được nhu cầu “học mà chơi, chơi mà học”. Dạy 

hát Đồng dao cho học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân Nam đồng thời 

thực hiện mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong cuộc 

sống hôm nay. 

         Hiện nay, việc tổ chức trò chơi âm nhạc qua các bài hát Đồng dao 

của thầy và trò trường tiểu học Thanh Xuân Nam còn gặp rất nhiều hạn 

chế, khó khăn, Song với mong muốn được đóng góp một phần tâm huyết 

của mình trong việc đổi mới một số hình thức dạy học âm nhạc, làm cho 

chương trình giáo dục âm nhạc tiểu học thêm phong phú hấp dẫn và bảo 

tồn tốt vốn quý của dân tộc. Tôi đã tìm hiểu về nhà trường, về đặc điểm 

tâm - sinh lý và khả năng âm nhạc của học sinh tiểu học Thanh Xuân Nam 

ở chương 1. Việc nghiên cứu chương trình đào tạo, cơ sở lý luận hướng tới 

việc đưa một số bài Đồng dao vào trò chơi âm nhạc cho học sinh cùng là 

những thông tin được trình bày trong cùng một người. Từ cơ sở thông tin 

đó tôi đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và thực trạng việc tổ chức 

trò chơi thông qua hoạt động dạy học âm nhạc cho học sinh trường tiểu học 

Thanh Xuân Nam đã nâng cao được chất lượng dạy học, khắc phục những 

hạn chế của giáo viên, học sinh trong giáo dục âm nhạc cho học sinh tiểu học 

của nhà trường hiện nay cần có những giải pháp phù hợp. 
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Chương 2 

KHÁI QUÁT VỀ ĐỒNG DAO VIỆT NAM 

Chúng ta đã biết Đồng dao chứa đựng nhiều đặc điểm chung của Âm 

nhạc dân gian như mang tính tổng thể nguyên hợp, tính dị bản, tính trình 

diễn, tính dị bản, tính khuyết danh, tính truyền miệng. 

2.1. Đặc điểm lời ca 

         Đồng dao có ca từ đa dạng thường là hai từ, ba từ, bốn từ, sáu từ, tám 

từ... hay hỗn hợp các thể thơ. Cấu tạo của bài hát Đồng dao bao gồm âm 

điệu và thanh điệu. Ca từ gắn với nhịp điệu tạo chất ca xướng đa dạng, 

phong phú bởi đặc điểm của lối bắt vần chân, vần lưng cũng có ảnh hưởng 

tới cấu trúc âm nhạc cho từng bài Đồng dao cụ thể. Chẳng hạn, cùng với sự 

xuất hiện phổ biến của vần bằng (thanh không - thanh huyền), vần trắc 

(gồm 4 thanh còn lại) ở giữa dòng và cuối dòng thơ tạo ra sự luân phiên 

thanh bằng, trắc làm nên tính trầm bổng cho giai điệu nhạc. Chẳng hạn 

trong các bài Đồng dao Thả đỉa ba ba, Kéo cưa lừa xẻ, Mười ngón tay, … 

ca từ được xây dựng ở thể thơ ba chữ, trong cả bài Đồng dao sử dụng lối 

bắt vần chân luân phiên thanh bằng trắc tương đối nhịp nhàng tạo cho lời 

ca tăng thêm tính hấp dẫn khi trẻ tham gia trò chơi: 

Mười ngón tay                Ngón đi trâu             Ngón dò biển 

Ngón đi cày                     Ngón đi cấy              Tôi ngồi đếm 

Ngón tát nước                  Ngón cầm bay          Mười ngón tay. 

Ngón cầm lược                 Ngón đánh cờ 

Ngón chải đầu                  Ngón chèo đò 

  Với bài Đồng dao Lạy trời được xây dựng ở thể thơ bốn chữ, sử dụng 

kết hợp lối bắt vần lưng và chân luân phiên thanh bằng, trắc tạo nên tính 

chất trầm bổng khác biệt cho bài Đồng dao: 

Lạy trời mưa xuống 

Lấy nước tôi uống. 

http://khotangcadao.com/cho-toi-di-cay/
http://khotangcadao.com/cho-toi-di-cay/
http://khotangcadao.com/cho-toi-di-cay/
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Lấy ruộng tôi cày 

Lấy đầy bát cơm 

Lấy rơm đun bếp 

Lấy ông nắng lên. 

Cho trẻ con chơi 

Cho già bắt rận 

Cho tôi đi cày. 

     Ngoài ra, trong một số bài Đồng dao cổ truyền còn sử dụng thể thơ 

hỗn hợp, thơ lục bát cũng có khi lời ca là sự kết hợp của thể thơ sáu chữ, tám 

chữ. Những hình thức thơ và nội dung các ca từ của Đồng dao hoàn toàn phù 

hợp với nhận thức và tâm sinh lý tuổi thiếu nhi, học sinh tiểu học thời nay. 

Chẳng hạn như bài Con gà cục tác lá chanh: 

     Con gà cục tác lá chanh 

     Con lợn ủn ỉn, mua hành cho tôi 

     Con chó khóc đứng khóc ngồi 

     Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng. 

       Bài Đồng dao này giúp trẻ nhỏ biết về kiến thức ẩm thực, về nữ công 

gia chánh, dạy trẻ em biết mỗi món ăn nên đi kèm loại gia vị gì. 

      Ngày nay, nhiều bài bản Đồng dao mới đã ra đời và đi vào đời sống xã 

hội. Chẳng hạn trong đó như bài Em và bạn với lời Đồng dao của thời 

đương đại: 

 Bạn mới đến trường 

 Hãy còn nhút nhát 

 Em dạy bạn hát 

 Rủ bạn cùng chơi 

 Cô thấy cô cười 

 Cô khen đoàn kết 

  Bài Em và bạn là một mô hình sáng tạo của Đồng dao đương đại cho 

ta thấy phần lời ca dạy trẻ biết đoàn kết, yêu thương bạn bè, khi thấy bạn 

http://khotangcadao.com/cho-toi-di-cay/
http://khotangcadao.com/cho-toi-di-cay/
http://khotangcadao.com/cho-toi-di-cay/
http://khotangcadao.com/cho-toi-di-cay/
http://khotangcadao.com/cho-toi-di-cay/
http://khotangcadao.com/cho-toi-di-cay/
http://khotangcadao.com/cho-toi-di-cay/
http://khotangcadao.com/cho-toi-di-cay/
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“mới đến trường”, vẫn còn “nhút nhát”, bé đã chủ động “dạy bạn hát”, “rủ 

bạn cùng chơi”.  

 Nhờ đặc điểm nhân cách hóa trong ngôn ngữ thơ Đồng dao nên trong 

thế giới động vật, các con vật đã trở nên gần gũi, thân thiện, trở thành bạn 

bè và gắn bó với đời sống tâm hồn trẻ nhỏ. Các em luôn tưởng tượng các 

loài vật ít nhiều có khả năng nghe và hiểu những điều mình nói. Chẳng hạn, 

bài Cây dây leo:                                   

Cây dây leo, bé tí teo 

      Ở trong nhà, lại bò ra, ngoài cửa sổ 

      Và nghểnh cổ, lên trời cao 

      Hỏi vì sao? Cây trả lời 

      Ra ngoài trời, cho dễ thở 

      Ngắm nắng gió, gọi mưa rào 

      Cây mới cao, hoa mới đẹp. [34] 

   Với bài Đồng dao này, trẻ nhỏ như thấy “cây dây leo” đang “ở trong 

nhà” sao “lại bò ra, ngoài cửa sổ” nên chúng thấy lạ, tò mò bèn hỏi cây một 

cách hồn nhiên: “hỏi vì sao”? Và rồi được cái “cây trả lời” như ý nói rằng 

loài cây không thể sống mãi trong nhà mà phải “ra ngoài trời, cho dễ thở”, 

để cùng “Ngắm nắng gió, gọi mưa rào”; để có những tia nắng giúp cây 

quang hợp, lớn nhanh.  

Và việc đón gió để mầm sống của cây, của các loài cây được vươn 

xa, đi xa cùng những cơn mưa để sinh sôi, phát triển... Qua bài Đồng dao 

này trẻ đã hiểu thêm được đặc tính sống của cây, những điều kiện cần và đủ 

để một cây non có thể phát triển và trưởng thành tốt. 

Nhìn chung lời ca Đồng dao Việt Nam cổ xưa cũng như Đồng dao 

đương đại đều có vị trí rất quan trọng khi phối hợp, vận dụng vào thực hiện 

các trò chơi âm nhạc. Lời ca giúp trẻ dễ nhớ, dễ phát âm. Nội dung lời ca 

có mối liên hệ với môi trường xung quanh, với sự vật hiện tượng. Nội dung 
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lời ca có vai trò rất quan trọng, nó luôn hỗ trợ cho những hình thức của trò 

chơi, cho nội dung các cuộc chơi thêm phong phú, đa dạng, linh hoạt và 

hấp dẫn.  

2.2. Đặc điểm âm nhạc 

2.2.1. Đặc điểm về tiết tấu 

 Đặc điểm nổi bật của thể loại Đồng dao thường gắn liền hát với trò 

chơi. Tiết tấu nhạc Đồng dao chủ yếu là nhịp đồng độ; trường độ đều đặn là 

quan hệ phổ biến giữa ca từ với âm điệu nhạc. Trong giai điệu Đồng dao 

thường xuất hiện trường độ là nốt móc đơn, móc đơn chấm dôi hoặc nốt 

đen. Tiết tấu nhịp điệu này thường kết hợp ca từ cấu trúc ở thể thơ có ca từ 

chẵn, trọng âm thường rơi vào những từ chẵn; ở thể thơ 3 chữ (từ), 5 chữ, 7 

chữ trọng âm thường rơi vào các từ lẻ của câu thơ. Chẳng hạn, ca từ Đồng 

dao thuộc thể thơ 3 từ như bài Xỉa cá mè: 

Xỉa cá mè 

Đè cá chép 

Tay nào đẹp 

Đi bẻ ngô 

  Ở ví dụ này, chúng ta ta dễ dàng nhận thấy sự độc đáo riêng trong 

cách ngắt nhịp linh hoạt. Một số bài bản khác phản ánh cách ngắt nhịp 

tương tự hoặc khác biệt đã tạo tính đa dạng cho nhịp của thể loại hát Đồng 

dao. Chung qui lại ta thấy, cách phân ngắt nhịp của Đồng dao thường tạo 

nên những chu kỳ mang tính định hình với dạng nhịp chẵn hay lẻ hoặc hỗn 

hợp nhịp chẵn lẻ. Những lối phân nhịp này thường phụ thuộc cấu trúc của 

ca từ mỗi bài Đồng dao cụ thể. Ứng với những lối ngắt nhịp chẵn lẻ trong 

thơ, tiết tấu giai điệu Đồng dao là những dạng đồng độ hay dị độ. Nói cách 

khác, chính nhịp điệu đồng độ hay dị độ của Đồng dao - thể loại âm nhạc 

dân gian dành cho trẻ nhỏ là một đặc điểm khác biệt tiêu biểu. Các ca từ 

(lời ca) của Đồng dao luôn được ứng với dạng nhịp điệu được chuyển tải 

theo mô hình tiết tấu đồng độ hay tiết tấu dị độ. 
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 Nhịp điệu Đồng dao được tiến hành theo chu kỳ. Trong đó nổi rõ là 

mô hình chu kỳ phân nhịp chẵn hay chu kỳ phân nhịp lẻ; chu kỳ tiết tấu 

đơn hay tiết tấu phức (đồng độ, dị độ hay sử dụng hỗn hợp hai loại nhịp 

này). Đây chính là những đặc điểm nổi bật tiêu biểu của cấu trúc giai điệu 

nhạc Đồng dao.  

Chúng ta đều biết, mỗi bài hát Đồng dao thường gắn cùng các trò 

chơi. Những lối chơi trong Đồng dao đều có tính tổ chức chặt chẽ. Trong 

những bài Đồng dao về chủ đề lao động thường sử dụng nội dung bài gắn 

liền với các hình thức lao động hay những sự vật, sự việc cụ thể. Vì vậy có 

thể nói, nhịp điệu trong giai điệu nhạc Đồng dao đóng vai trò quan trọng 

trong việc tổ chức liên kết các “hành động chơi” của các trẻ nhỏ thành một 

thể thống nhất. 

Tiết tấu của thể loại Đồng dao là những nhịp điệu kết hợp sử dụng các 

trò chơi âm nhạc nên được học sinh yêu thích. Bởi vậy đa số các em rất hào 

hứng khi tham gia các trò chơi trong hát Đồng dao. Khi thể hiện trò chơi, phần 

nhịp điệu có vai trò rất quan trọng, trẻ nhỏ cảm nhận nhịp điệu nhanh hơn so 

với các yếu tố âm nhạc khác. Hát Đồng dao cổ truyền thường cấu trúc nhịp theo 

chu kỳ lặp đi lặp lại với mô hình chẵn hay lẻ, tiết tấu đơn hay phức. Chính đặc 

điểm này giúp trẻ dễ nhớ, dễ thuộc. Hơn nữa, lời và nhạc Đồng dao cấu trúc 

đơn giản nên rất phù hợp với tâm sinh lý và khả năng âm nhạc của trẻ nhỏ.  

 Ví dụ 1: Tiết tấu bài Lộn cầu vồng: 
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    Bài Lộn cầu vồng có cấu trúc chu kỳ tiết tấu như sau: 

 

 Ví dụ 2: Tiết tấu bài Tập tầm vông 

 

    Bài Tập tầm vông có cấu trúc chu kỳ tiết tấu như sau: 

 

 Với lối cấu trúc nhịp đồng độ, bài Đồng dao sử dụng loại nhịp chu kỳ 

đơn như Chơi nhảy lò cò, Nu na nu nống, Kéo cưa lừa xẻ, Lộn cầu vồng... 

Những bài Đồng dao này ngắt nhịp theo hơi thở từng câu thơ. Nhịp các bài Đồng 

dao này thuộc dạng đồng độ, mỗi phách ứng với một ca từ.  

        Trường hợp bài bản Đồng dao có cấu trúc chu kỳ nhịp phức (tức 

nhịp dị độ, đồng độ đan xen), là những bài Đồng dao có cấu trúc kết hợp 

nhiều dạng nhịp kết hợp nhau theo lối xen kẽ hoặc luân phiên. Chẳng hạn 

như Bài Vào vào ra ra 

Ví dụ 3: 
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    Trong bài Đồng dao Vào vào ra ra ta gặp cấu trúc bài xây dựng trên 

thang 5 âm. Các âm son - la - si - rê - mi là những âm thay nhau xuất hiện, kết 

hợp phần cao độ viết ở âm khu cao và sử dụng 2 loại nhịp điệu khác nhau đó là 

loại 6 âm với tiết nhịp  và 8 âm với tiết nhịp xen kẽ tạo nên giai điệu uốn 

lượn, uyển chuyển kết hợp với các bước nhảy quãng rộng, chủ yếu là quãng 5Đ 

(G-D), 4Đ (B-E), 3t (D-B), 2T (E-D, B-A)  tạo nên sự nhịp nhàng chuyển động 

lên xuống về mặt giai điệu mang đậm chất nhạc Đồng dao Thái ở Tây Bắc.  

  Nói chung, những bài Đồng dao được dùng trong sinh hoạt đời 

thường thì phần nhịp điệu có vai trò rất quan trọng góp phần hình thành nên 

cảm hứng cho trẻ thơ. Nhịp điệu Đồng dao ngoài là nhịp điệu âm nhạc còn 

là sự thể hiện tư tưởng tình cảm của trẻ thơ, được đúc rút nên từ nhịp điệu 

lao động của cuộc sống và sinh hoạt trong đời thường. 

2.2.2. Môi trường diễn xướng  

Với trẻ thơ, Đồng dao đã trở thành tinh thần rất quan trọng và luôn đi 

liền với hoạt động thực tiễn lao động tạo nên bức tranh  hiện thực của đời 

sống xã hội đa dạng, phong phú. Đồng dao gồm những bài hát và trò chơi có 

phần lời ca và cách thức diễn xướng gắn liền với hoạt động thực tiễn vui 

chơi và lao động của trẻ. Bàn về môi trường diễn xướng Đồng dao thực tế 
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là vấn đề điều kiện, không gian hát Đồng dao rất đa dạng, linh hoạt. Chẳng 

hạn có thể là sân nhà, sân trường, bãi đất rộng, nơi chăn trâu, kiếm củi của 

trẻ đều có thể trở thành không gian, môi trường để các em thực hành Đồng 

dao. Cùng môi trường, không gian đó, thông qua các hoạt động vui hát giải 

trí trong mối quan hệ của lời ca, nhịp điệu bài bản Đồng dao. Khi hát Đồng 

dao có hoặc không có đạo cụ hỗ trợ trong các trò chơi của trẻ. Ca từ hòa 

hợp cùng giai điệu, nhịp điệu tiết tấu vui khỏe, linh hoạt trong không gian 

chơi đùa, ganh đua, thử sức của trẻ thơ khi chính là những điều kiện, môi 

trường tốt để tuổi thơ thực hành tốt Đồng dao. Chính môi trường như vừa 

nêu sẽ giúp trẻ thêm phấn khích, tinh thần hồn nhiên, sáng khoái khi tham 

gia hát Đồng dao. Môi trường đó cũng chính là điều kiện thuận lợi để Đồng 

dao được duy trì, phát triển bền vững. Chính ở môi trường văn hóa nghệ 

thuật này mà trẻ em bộc lộ được năng lực vui chơi, ca hát.  

Đồng dao là thể loại hát nói, lứa tuổi trẻ tham gia thực hành loại hình 

này càng lớn thì bài hát càng giảm dần tính hát nói và chất liệu ca xướng 

diễn xướng trong giai điệu nhạc lại có phần của nổi bật hơn. Hình thức diễn 

xướng Đồng dao cũng rất phong phú, đa dạng. Có thể là những hình thức 

hát đối đáp, có khi là sự phối hợp hoạt động (hành động) biểu diễn gắn các 

yếu tố trò chơi... 

Ngày nay nếu chúng ta quan tâm tới những đặc điểm này để tạo môi 

trường thực hành nghệ thuật âm nhạc trong cuộc sống đương đại thì chắc 

chắn mục tiêu dạy học hát Đồng dao cho học sinh các trường Tiểu học sẽ 

đảm bảo đạt nhiều kết quả. Gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn 

hóa dân gian của dân tộc Việt Nam nói chung, hát Đồng dao nói riêng là 

nhiệm vụ chung của mỗi người dân chúng ta trong cuộc sống hôm nay cần 

được nhận thức và ứng xử đúng đắn, phù hợp. 

2.2.3. Đối tượng thực hành Đồng dao  

  Thực hành Đồng dao được thể hiện qua trò chơi. Có thể nói, các loại 

hình trò chơi là sản phẩm sáng tạo chung của cả cộng đồng quần chúng lao 
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động nhiều thế hệ. Trò chơi được sinh ra nhờ trí tưởng tượng của nhiều giai 

tầng xã hội khác nhau. Trò chơi thường có tính phổ biến rộng trong cộng 

đồng bởi nó hàm chứa những mong muốn chung của nhân dân lao động, trò 

chơi đa dạng thích hợp với nhiều lứa tuổi, hấp dẫn nhiều người khác nhau 

trong xã hội giúp phục vụ tốt nhu cầu vui chơi giải trí cho nhiều người, cho 

mỗi người. Tầng lớp bình dân là đối tượng được hướng tới nhiều nhất và 

được coi là đối tượng chủ yếu thực hiện các trò chơi, họ gắn bó với các trò 

chơi dân gian. Trò chơi là món ăn tinh thần của cộng đồng người dân nhiều 

thế hệ ở Việt Nam. Trò chơi dân gian nói chung không giới hạn về độ tuổi 

tham gia, không chỉ người lớn làm việc vất vả mới được vui chơi, mà trẻ 

con cũng có thể tham gia.  

  Riêng với các trò chơi trong Đồng dao thì thiếu niên, nhi đồng là đối 

tượng chính thực hành loại hình nghệ thuật này. Đồng dao có nhiều sắc vẻ, 

tính chất, đặc điểm phù hợp với tâm lý hiếu động, ưa khám phá của trẻ 

thơ Việt Nam. Trẻ em tham gia các trò chơi gắn hát Đồng dao ít nhiều 

đều phù hợp tính chất, đặc điểm riêng của từng trò chơi cụ thể trong 

quá trình thực hành loại hình “nghệ thuật” này. Số lượng người tham 

gia thực hành trò chơi cũng do “quy ước” giữa các thành viên và đặc 

thù mỗi trò chơi cụ thể của từng bài Đồng dao. Chẳng hạn như trường 

hợp bài Đồng dao Nu na nu nống phổ biến thường là có hai người chơi. 

Tuy nhiên, khi trường hợp có ba bạn cùng có mặt thì cả ba bạn trẻ vẫn có 

thể cùng tham gia trò chơi này. “Tính co giãn” này chính là nét đặc sắc 

riêng có của trò chơi trong hát Đồng dao.  Sự đặc sắc gắn kết tình cảm, 

đoàn kết của trò chơi Đồng dao này rất cần được phát huy trong cuộc 

sống hiện đại hôm nay. Trò chơi trong hát Đồng dao là những cách thức 

tổ chức mang tính tập thể, số người tham dự nhiều ít không bị hạn chế. 

Ngay khi trường hợp chỉ có một thì chính cá nhân đó vẫn có thể tự mình 

thực hành cuộc chơi cho chính mình được. Chẳng hạn như các trò Nhảy 

lò cò, Bắn bi…  
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  Tóm lại, trò chơi Đồng dao luôn được “biến tấu linh hoạt” cho phù 

hợp môi trường, điều kiện, hoàn cảnh tự nhiên trong đời sống tinh thần của 

trẻ thơ Việt Nam. Đồng dao và trò chơi trong hát Đồng dao luôn đáp ứng 

đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí của đối tượng trẻ thơ trong đời sống xã hội 

xưa cũng như  nay. Những đặc điểm nêu trên cho thấy sự đặc sắc, tính phổ 

cập của Đồng dao là hết sức độc đáo, giá trị. Sự  bình dị của ca từ giúp trẻ 

dễ nhớ, dễ thuộc; âm điệu, âm điệu, tiết tấu cấu trúc đơn giản thuộc nhịp 

đồng độ hay dị độ cũng đều toát lên tính chất vui tươi, nhí nhảnh thậm chí 

cả tính “hài hước”. Những đặc điểm này đã khẳng định Đồng dao là thành 

phần văn hóa phi vật thể quan trọng, có giá trị riêng trong kho tàng 

VHNTDGVN nói chung, nghệ thuật âm nhạc dân gian VN nói riêng.  

 Ở vùng trung du đồng bằng Bắc Bộ chúng ta thấy Đồng dao từng rất 

phổ biến và cách chơi cũng rất đa dạng. Chẳng hạn có bài Đồng dao Kéo 

cưa lừa xẻ gắn với trò chơi gồm hai em ngồi đối diện, cầm tay nhau như 

theo nhịp của bài, cứ mỗi câu hát là ngả về một bên. Khi kết thúc trò chơi, 

em nào bị đối phương đẩy ngả nhiều về chiều đối nghịch có nghĩa em đó bị 

thua. Một cách chơi khác là mẹ chơi cùng bé, hai mẹ con ngồi đối diện 

nhau, các bàn chân chụm vào nhau, nắm chặt tay, giả vờ làm bác thợ đang 

cưa gỗ, kéo cưa qua lại theo từng từ của bài Đồng dao ngộ nghĩnh, mỗi từ 

là một nhịp đẩy cưa. 

 Ca từ bài Kéo cưa lừa xẻ: 

Kéo cưa lừa xẻ 

Ông thợ nào khỏe 

Thì ăn cơm vua 

Ông thợ nào thua 

Về bú tí mẹ. 

  Với bài Đồng dao Chi chi chành chành, lại có hình thức hai, ba hoặc 

bốn em cùng tham gia trò chơi trong bài hát này. Chẳng hạn một em sẽ xòe 
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bàn tay ra, các em khác dùng một ngón tay gõ nhẹ vào giữa lòng bàn tay 

em đó, khi gõ đồng thời đọc lời bài Đồng dao lên. Khi hát hết từ cuối bài, e 

nào nhanh tay rụt trước thì thắng, e nào chậm rút ngón tay bị chủ trò tóm được 

thì là thua phải làm thay vị trí của em “chủ trò”. Nghĩa là lại phải xòe bàn tay 

để các bản khác tiếp diễn trò chơi ... Chẳng hạn ca từ bài hát như sau: 

Chi chi chành chành 

Cái đanh thổi lửa 

Con ngựa chết trương 

Ba vương ngũ đế 

Bắt dế đi tìm 

Ù à ù ập 

Đóng sập cửa vào  

... 

          Bàn về Đồng dao ở Trung Bộ, cuốn Âm nhạc dân gian xứ Nghệ, do 

nhóm tác giả Lê Hàm - Hoàng Thọ - Thanh Lưu sưu tầm, nghiên cứu, đã 

giới thiệu: “Đồng dao là bài hát truyền miệng của trẻ con. Đồng dao cũng 

có thể là bài hát của người lớn, do người lớn sáng tác, sử dụng, song chủ 

yếu phải phù hợp với thế giới quan, tâm lý của trẻ con và do trẻ em trực 

tiếp lưu truyền, diễn xướng. Nhưng loại này không nhiều” [3; tr.98- 99]. 

 Các tác giả đã tổng hợp về hát Đồng dao Trung Bộ với đại ý như sau:          

Loại gắn liền với công việc mà trẻ em phải làm hàng ngày, như 

chăn trâu bò, việc giữ em, như những bài ca gọi bê (me), gọi 

nghé, các bài hát ru em của trẻ nhỏ; Loại gắn liền với các trò chơi 

của trẻ em như trò đánh ô, trò rồng rắn, trò dung dăng dung dẻ; 

Loại gắn liền với nhu cầu hiểu biết, học hỏi, mở mang trí tuệ của trẻ 

em. Đây là cách bài trí dân gian rất phù hợp với sự phát triển tư duy 

của trẻ em; Loại sấm ký, sấm truyền do trẻ em hát [3; tr. 99].  
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        Tôi hoàn toàn đồng ý với cách nhận xét trên của nhóm tác giả khi 

bàn về Đồng dao ở xứ Nghệ. Những nhà nghiên cứu sở dĩ nêu bốn dạng 

của Đồng dao như nêu trên. 

 Chúng ta đều thấy, đặc điểm cơ bản của thể loại này là sự gắn kết 

giữa hát kết hợp các trò chơi. Đồng dao Việt Nam nói chung, Đồng dao Xứ 

Nghệ nói riêng đều có đặc điểm chung này. 

    Khi bàn về Đồng dao Trung Bộ tác giả Đào Việt Hưng cho biết:  

Hát Đồng dao ở 6 tỉnh miền Trung còn có tên gọi là Nói Vè, hay 

Bắt Xắp. Chúng thuộc loại hát nói, có khi như là kể chuyện, có 

lúc lại in đậm sắc thái hài hước. Lời ca của chúng thường lấy thể 

thơ lục bát hoặc thơ bốn chữ làm gốc và thường được hát theo 

nhịp phân hai, giai điệu gắn liền với ngữ điệu rất giản đơn, hát 

được câu trước là có thể hát được câu sau. Vì thế mà các cụ xưa 

vẫn gọi là Bắt Xắp [3; tr 81-82]. 

Một mô hình âm nhạc hát Đồng dao (Nói vè) Bình Trị Thiên ta gặp ở 

bài Vè chăn trâu trong giai điệu nhạc các bậc âm gắn bó, phù hợp thanh 

điệu tự nhiên của ngôn ngữ thơ (ca từ). Đồng dao ở Bình Trị Thiên dành 

cho trẻ em cũng được gọi là hát Ru em trong trường hợp hát gắn trò chơi ru 

em. Hình thức chơi như sau: Trẻ em tụ tập 4, 5 đứa cùng hát với nhau “thực 

hành ru em”. Bản ghi âm này, bài vè xếp vào dạng 5 âm.  

Ví dụ 4: Bài Đồng dao  
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Nói vè Đồng dao phổ biến các tỉnh Bình - Trị - Thiên, vận dụng 

như một lối kể chuyện bằng lời thơ, cấu trúc giai điệu nhạc đơn 

giản, có trường hợp giai điệu nhạc có gõ phách, nhịp hấp dẫn, gần 

với kiểu hô bài chòi ở Liên khu 5. Lối nói vè Bình - Trị - Thiên 

sử dụng thang 5 âm: G - A - C - D - E và nằm trong hệ thống điệu 

thức Bắc [10; tr.82-86].  

Chúng tôi thống nhất với tác giả Đào Việt Hưng khi ông nhận xét: 

“Nói Vè miền Trung giai điệu nhạc sử dụng hệ thống thang 5 âm thuộc 

điệu thức Bắc”. 

Như vậy có thể nói, hát Đồng dao hay lối Nói vè (Bắt xắp) dành cho 

trẻ em ở các tỉnh Nghệ - Tĩnh, Bình - Trị - Thiên đều có chung đặc điểm sử 

dụng hệ thống điệu thức Bắc. 

Về Đồng dao ở Nam Bộ, tác giả Lư Nhất Vũ - Lê Giang cho 

biết:”Đồng dao là loại ca hát của trẻ em trong lúc vui chơi giải trí, đùa 

giỡn. Các bài đồng dao thường ngắn gọn, súc tích, câu cú mạch lạc, mang 

tính tiết tấu rõ ràng để các em nhỏ dễ hát và dễ nhớ” [20; tr 119]. 

Có nhiều bài hát Đồng dao ở Nam Bộ đã được sưu tầm và phổ biến 

như Cùm nụm cùm niệu, Bắc Kim thang, Tập tầm vông, Con chim manh 

manh... 

Những bài Đồng dao Nam Bộ nói chung có cấu trúc âm điệu nhạc 

bình dị, với thang 3 âm, tầm cữ không vượt ngoài quãng 5 đúng (c1- g1)  

Chẳng hạn với bài Bắc kim thang là điệu hát Đồng dao có kết hợp 

với trò chơi của các em thiếu nhi Nam Bộ. Vào những đêm trăng sáng, các 

em thường quây quần, mỗi tốp chừng ba bốn em, nắm tay nhau thành vòng 

tròn, rồi xoay người lại, chân trái ngoặc vào nhau, sau đó buông tay vừa vỗ 

tay vừa nhảy cò cò bằng chân phải, miệng hát bài “Bắc kim thang” nhịp 

nhàng. Không may khi em nào bị ngã (té) sẽ bị thua cuộc, buộc phải cõng 

lần lượt các bạn chơi đi một quãng hoặc bị búng vào tai... 
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Bài hát Bắc kim thang giai điệu nhạc sử dụng thang 5 âm thuộc điệu 

Bắc. Tình chất âm nhạc vui tươi, trong sáng; tốc độ nhanh vừa   nhịp điệu 

nhảy múa. Gia điệu nhạc ứng với 6 câu thơ 7 chữ (từ): 

Bắc kim thang cà lang bí rợ, 

Cột qua kèo là kèo qua cột. 

Chú bán dầu qua cầu mà té, 

Chú bán ếch ở lại làm chi. 

Con le le đánh trống thổi kèn, 

Con bìm bịp thổi tò tí te tò te...  

Bài Đồng dao Con chim manh manh rất phổ biến ở Nam Bộ có cấu 

trúc  âm điệu nhạc ngắn gọn, dễ thương. Các em tham gia thực hành vừa 

hát vừa nhảy múa, vỗ tay theo nhịp. Bài này có thể hát đi hát lại quay vòng 

kéo dài không dứt. Gia điệu và ca từ như sau: 

Ví dụ 5: 

 

Ca từ thuộc hình thức thơ 4 và thơ 6 từ:  

Con chim manh manh 

Nó đậu cành chanh 

Tôi vác miệng sành 

Tôi liệng nó chết giãy 

Tôi làm tiệc bảy mâm, 
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Tôi dâng cho ông một mâm 

Tôi dâng cho bà một dĩa 

Bà hỏi tôi con chim gì?  

Tôi nói con chim manh manh.        

 Tiểu kết chương 2 

      Qua nghiên cứu chương 2, ta tìm hiểu được khái quát về các đặc 

điểm lời ca gồm 2 từ, 3 từ hay hỗn hợp các thể thơ với các lối bắt vần chân, 

vần lưng, có rất nhiều các bài Đồng dao về kiến thức ẩm thực, nữ công gia 

chánh, động vật, thực vật... 

      Ngoài ra ta còn hiểu được đặc điểm nổi bật của Đồng dao thường 

gắn liền với trò chơi, tiết tấu chủ yếu là nhịp đồng độ, dị độ. Nhịp điệu 

được tiến hành theo chu kỳ. Với trẻ thơ, Đồng dao đã trở thành món ăn tinh 

thần không thể thiếu, tuy vậy, trò chơi Đồng dao vẫn hấp dẫn nhiều lứa 

tuổi, được biến tấu cho phù hợp nhu cầu vui chơi, giải trí. Bên cạnh nghiên 

cứu về Đồng dao ở Bắc Bộ, chương 2 còn nghiên cứu về Đồng dao ở Trung 

Bộ, Đồng dao ở Nam Bộ. 
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Chương 3 

      BIỆN PHÁP DẠY HỌC HÁT ĐỒNG DAO  

3.1. Định hướng và nguyên tắc đề xuất biện pháp 

3.1.1. Định hướng đề xuất biện pháp 

3.1.1.1. Định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

         Theo Công văn số 4304/BGDĐ-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ GDTH năm học 2016- 2017 có một số nội dung liên quan đến 

vấn đề  giáo dục kĩ năng cho học sinh qua các môn học trong đó có Âm 

nhạc [35]. 

      Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy 

định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục 

ngoài giờ chính khóa. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, 

giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, 

trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà 

trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều 

khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

        Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực 

hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù 

hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hoá, nghề 

nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường). 

         Đối với các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày tổ chức cho học sinh 

tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu 

lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,… 

      Khuyến khích tổ chức bán trú cho học sinh một cách linh hoạt, đa 

dạng hoạt động bán trú, có thể tổ chức các hoạt động như xem phim, xem ti 

vi, đọc sách, tham gia các trò chơi dân gian,… trong thời gian nghỉ trưa 

giữa hai buổi học. 
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     Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về 

các lĩnh vực giáo dục như giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, 

liên hoan Tiếng hát dân ca, tổ chức các Trò chơi dân gian... trên cơ sở tự 

nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm 

sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học. 

3.1.1.2. Định hướng của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường TH 

Thanh Xuân Nam 

 Định hướng của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

       Căn cứ Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016- 

2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 3415/SGD&ĐT - GDTH ngày 

09/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

tiểu học năm học 2016 - 2017. Ngày 16/9/2016 Phòng Giáo dục và đào tạo 

quận Thanh Xuân Nam đã ban hành công văn số 27/PGD&ĐT về việc 

hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm 2016 - 2017 gồm những nội 

dung liên quan đến việc định hướng về giảng dạy Âm nhạc và các hoạt 

động ngoại khóa như sau: Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục 

đạo đức, giáo dục kĩ năng sống và các hoạt động giáo dục ngoại khóa; Đẩy 

mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, công tác giáo dục thể chất và các 

hoạt động thể dục thể thao. [36] 

        Các trường nên tăng cường các hoạt động giáo dục toàn diện (hoạt 

động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ...). Nhà trường tổ 

chức bán trú cho học sinh một cách linh hoạt, đa dạng, có thể tổ chức các 

hoạt động như xem phim, xem ti vi, đọc sách, tham gia các trò chơi dân 

gian... trong thời gian nghỉ trưa. 

        Các trường nên đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, 

giáo dục thông qua di sản vào nhà trường; tuyên truyền giáo dục về lịch sử 
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địa phương, đặc biệt truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, truyền 

thống quận Thanh Xuân; Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui 

chơi, giải trí tích cực; các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, 

dân ca, ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Hướng 

dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể 

và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Các trường tiểu học trên địa bàn quận 

Thanh Xuân cần tham gia tổ chức các hội thi: Đối với học sinh, chuẩn bị 

cho hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường, quận, thành phố. Với giáo 

viên có hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề Hoạt động Giáo dục ngoài giờ 

chính khóa cấp quận, cấp thành phố. Triển khai nhân rộng các ca khúc sáng 

tác trong phong trào “Hát và sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi” (đã được 

Hội đồng Nghệ thuật thẩm định trong các trường Tiểu học). 

  Về một số hoạt động khác, các trường Tiểu học nên khuyến khích tổ 

chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: 

liên hoan tiếng hát dân ca, các cuộc thi về âm nhạc dân gian, Olympic các 

môn học... trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, 

phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học.  

 Định hướng của trường Tiểu học Thanh Xuân Nam trong năm học 

2018-2019 

Căn cứ hướng dẫn số 3676/SGD ĐT - GDPT ngày 31/8/2018 của Sở 

Giáo dục  và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp 

Tiểu học năm học 2018 - 2019; Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 27/8/2018 

của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân; Căn cứ Hướng dẫn số 33/PGD & 

ĐT ngày 10/9/2018 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học 

năm học 2018 - 2019. Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam đã ban hành kế 

hoạch năm học 2018-2019 có những định hướng liên quan đến dạy và học 

Âm nhạc, và các hoạt động ngoại khóa  [37]. 
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Tổ chức tuyên truyền giáo dục văn hóa truyền thống, lịch sử địa 

phương, đặc biệt truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, tổ chức các 

hoạt động trải nghiệm, vui chơi, giải trí tích cực các hoạt động văn nghệ, 

thể thao; tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động tập thể phù hợp với lứa 

tuổi, điều kiện cụ thể của trường. 

Về hoạt động ngoại khóa, giáo dục Văn - Thể - Mỹ: Chuyển dần các 

hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động ngoại 

khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm để tiếp cận chương trình 

sách giáo khoa mới; Tổ chức các câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng sống, sáo 

Ricorder, kèn Pianica... trên tinh thần tự nguyện; Tiếp tục triển khai phong 

trào “Hát và sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi”; Tham gia Hội thi “Giai 

điệu tuổi hồng” cấp quận; 

Các biện pháp thực hiện như: Tổ chức hiệu quả các hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo, vui chơi, các hoạt động văn nghệ, thể thao… cho học sinh 

toàn trường;   Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển 

các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Phát động và 

triển khai phong trào “Hát và sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi”;  

Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường. Chọn những tiết 

mục đặc sắc tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp quận và hội diễn 

văn nghệ  chào mừng ngày 20/11 cấp trường... 

3.1.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 

3.1.2.1. Đảm bảo thực hiện mục tiêu dạy hát Đồng dao trong chương trình 

Âm nhạc ở trường Tiểu học. 

Đề thực hiện tốt mục tiêu này tại trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, 

Thanh Xuân, Hà Nội đòi hỏi cần có các biện pháp sử dụng PPDH rất tích 

cực, khoa học trong dạy học hát Đồng dao.  Cần nghiên cứu kỹ và đề xuất 

các mục tiêu DH phân môn đã được xác định để góp phần thực hiện tốt 

nhiệm vụ đặt ra. Cụ thể như nhằm giúp học sinh hiểu biết về Đồng dao, 

tham gia thực hành các bài hát Đồng dao, các trò chơi dân gian Đồng dao... 
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Giúp học sinh hát đúng lời, đúng giai điệu, hiểu được ý nghĩa của các 

bài hát Đồng dao, từ đó thêm yêu truyền thống văn hóa dân gian, dân tộc 

của đất nước mình. 

Giúp học sinh có khả năng thực hiện các hoạt động hướng vào việc duy 

trì và phát triển những thành tựu nghệ thuật dân gian của cha ông để lại. 

3.1.2.2. Khai thác ưu điểm của phương pháp dạy học truyền thống; vận 

dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực 

Mỗi PPDH cho dù là PPDH truyền thống hay PPDH hiện đại bên 

cạnh những ưu điểm cũng luôn tồn tại những nhược điểm. Do đó, việc sử 

dụng phối kết hợp các PPDH trong quá trình DH là một yêu cầu mang tính 

thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả DH. 

Các biện pháp sử dụng PPDH tích cực trong dạy hát Đồng dao ở 

trường TH được nghiên cứu, đề xuất cần giúp cho đội ngũ giáo viên Âm 

nhạc trong quá trình dạy hát Đồng dao trong tiêt chính khóa và ngoại khóa 

ở trường Tiểu học trên cơ sở xác định các PPDH có thể sử dụng trong quá 

trình DH. Cần phân tích, đánh giá chính xác những ưu điểm và nhược điểm 

của từng PPDH. Từ đó sử dụng phối hợp các PPDH, phát huy ưu điểm của 

từng PPDH, lấy ưu điểm của PPDH này khắc phục cho nhược điểm của 

PPDH khác. 

3.1.2.3. Đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống 

Các biện pháp sử dụng PPDH tích cực trong dạy học hát Đồng dao ở 

trường Tiểu học Thanh Xuân Nam phải tạo sự đồng bộ, nhất quán, tránh sự 

chồng chéo trong tổ chức thực hiện. Việc thực hiện các biện pháp sẽ phát 

huy được tính mới trong hệ thống, đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu 

sử dụng đã đề ra. Mỗi biện pháp là một mắt xích trong chuỗi hệ thống, có 

mối quan hệ và hỗ trợ để tạo nên tính đồng bộ, hiệu quả cho quá trình sử dụng 

PPDH tích cực trong dạy học hát Đồng dao ở trường Tiểu học Thanh Xuân 

Nam, Thanh Xuân, Hà Nội. Nếu một biện pháp nào đó không được coi trọng 
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đúng mức thì tính hiệu quả của các biện pháp sử dụng PPDH tích cực trong 

dạy học hát Đồng dao sẽ giảm và không đạt được mục tiêu đã đề ra. 

3.1.2.4. Đảm bảo tính hiệu quả 

Nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp sử dụng PPDH tích cực trong 

dạy học hát Đồng dao của trường Tiểu học Thanh Xuân Nam được luận 

văn nghiên cứu, đề xuất cần phải đảm bảo tính phù hợp. Các hoạt động âm 

nhạc cần triển khai đồng bộ, có hiệu quả thiết thực suốt quá trình sử dụng 

PPDH tích cực trong dạy học hát Đồng dao tại trường Tiểu học Thanh 

Xuân Nam, Hà Nội. Những hoạt động đó sẽ từng bước góp phần nâng cao 

chất lượng dạy học hát Đồng dao nói riêng, nâng chất lượng và hiệu quả 

dạy học Âm nhạc của nhà trường nói chung. 

Các biện pháp được nghiên cứu đề xuất cần mang lại những kết quả 

thiết thực trong quá trình sử dụng. Cụ thể là sẽ góp phần đổi mới PPDH 

trong dạy hát Đồng dao ở trường tiểu học; sẽ góp phần nâng cao nhận thức 

cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Âm nhạc về PPDH tích cực và sử 

dụng PPDH tích cực trong dạy học hát Đồng dao trong trường tiểu học. 

Đồng thời sẽ giúp giáo viên Âm nhạc thực hiện được vai trò chủ đạo của 

mình, giúp học sinh thể hiện được tính tích cực, chủ động, độc lập, sáng tạo 

mỗi cá nhân trong quá trình dạy và học hát Đồng dao của thày và trò. Từng 

bước góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh nói riêng và chất 

lượng dạy học hát Đồng dao của nhà trường nói chung. 

3.2. Các biện pháp dạy học hát Đồng dao cho học sinh trường Tiểu học 

Thanh Xuân Nam, Hà Nội. 

3.2.1. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh về 

ý nghĩa của Đồng dao. 

3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp 

Chúng ta thấy rằng, đổi mới PPDH nói chung và sử dụng PPDH tích 

cực trong dạy học hát Đồng dao nói riêng là một quá trìnhthực hiện lâu dài, 
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chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau. 

Trình độ nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên - những người liên quan 

trực tiếp đến quá trình sử dụng các PPDH tích cực là cơ sở quan trọng để 

có thể thực hiện có hiệu quả quá trình này. Chính vì vậy, biện  pháp này 

được thực hiện nhằm giúp cho các cán bộ quản lý nhà trường, đội ngũ giáo 

viên Âm nhạc luôn có được nhận thức đầy đủ và đúng đắn về tầm quan 

trọng của việc sử dụng PPDH tích cực trong dạy học hát Đồng dao, trên cơ 

sở đó, tích cực tham gia các khóa bồi dưỡng, đồng thời đòi hỏi họ phải tự 

trau dồi kiến thức kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân, 

góp phần thực hiện có hiệu quả hoạt động đổi mới PPDH, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả dạy học hát Đồng dao cho học sinh Tiểu học. 

       Thực hiện biện pháp này nhằm giúp cho giáo viên và học sinh tiểu 

học hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của Đồng dao đối với cuộc sống 

của con người nói chung và đối với học sinh tiểu học nói riêng. Cơ sở để 

tạo lập cho việc dạy học hát Đồng dao được thuận lợi, đạt hiệu quả như 

mong muốn. 

3.2.1.2. Nội dung của biện pháp 

Tổ chức khảo sát nhận thức của giáo viên âm nhạc về sử dụng PPDH 

tích cực trong dạy học hát Đồng dao ở trường tiểu học một cách thường xuyên. 

Tổ chức nâng cao nhận thức về sử dụng PPDH tích cực trong dạy học 

hát Đồng dao cho đội ngũ giáo viên âm nhạc bằng nhiều hình thức và phương 

pháp phù hợp. 

 Cung cấp những tri thức toàn diện về đồng dao; Tổ chức các buổi 

sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên; Tổ chức tọa đàm, trao đổi với học 

sinh về các nội dung có liên quan đến Đồng dao Việt Nam nói chung, Đồng 

dao của người Việt nói riêng. 

  Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức 

của giáo viên về dạy hát Đồng dao cho học sinh; tập huấn các kiến thức cần 



 

 

52 

thiết cho giáo viên và những người trực tiếp làm công tác giảng dạy về hát 

Đồng dao cho học sinh trong nhà trường. Đó là các kĩ năng tổ chức trò 

chơi, kĩ năng hát chuẩn, đúng giai điệu, tiết tấu của các bài hát Đồng dao; 

kĩ năng trình trình, kĩ năng sưu tầm, cách thức sáng tạo các bài hát Đồng 

dao cùng những trò chơi gắn với bài hát vv.           

  Thường xuyên tổ chức các hoạt động như hội thi, câu lạc bộ, chương 

trình giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi, chuyên đề,…giữa các 

lớp trong trường và giữa các trường với nhau. Thường xuyên kiểm tra việc 

đầu tư của giáo viên, sự cố gắng rèn luyện của các em học sinh, động viên, 

khích lệ kịp thời làm tăng sự hưng phấn, kích thích cảm hứng và tính tích cực 

của giáo viên và học sinh trong hoạt động âm nhạc chính khóa và ngoại khóa.  

  Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu giữa giáo viên 

trong tổ. khối và trong nhà trường cũng như khối các các trường với nhau 

để giáo viên có cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với 

các đồng nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động 

ngoài giờ lên lớp, các giờ sinh hoạt tập thể, sinh hoạt Đoàn, Đội do giáo 

viên và Tổng phụ trách Đội để tăng thêm ý thức trách nhiệm cho các đối 

tượng và các lực lượng tổ chức này. 

3.2.1.3. Cách thức thực hiện biện pháp 

Dựa trên những yêu cầu chung của môn Âm nhạc kết hợp cùng với 

lịch tập huấn đổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức 

của học sinh do Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT ban hành, Ban giám hiệu nhà 

trường cử giáo viên Âm nhạc tham gia các lớp tập huấn về đổi mới PPDH 

môn học nói chung và sử dụng PPDH tích cực trong quá trình dạy học môn 

học nói riêng. 

Ban giám hiệu nhà trường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về 

đổi mới PPDH cũng như đổi mới PPDH trong dạy học Âm nhạc nói chung, 

dạy học hát Đồng dao nói riêng để thu hút được sự tham gia tích cực của 
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giáo viên trong nhà trường. 

         Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với Phòng GD& ĐT thành phố 

tổ chức các buổi giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng PPDH môn 

Âm nhạc giữa giáo viên Âm nhạc các trường Tiểu học cùng địa bàn quận 

Thanh Xuân. 

       Khảo sát trình độ nhận thức về đồng dao của giáo viên và học sinh. 

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với giáo viên và đối với học sinh. 

Tổ chức bồi dưỡng theo kế hoạch. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả bồi 

dưỡng. 

3.2.1.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

Để thực hiện biện pháp này đạt hiệu quả cần có những điều kiện cơ 

bản sau đây: 

Cần có sự tích cực của cán bộ quản lý nhà trường trong việc cập nhật 

văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT về hoạt động đổi mới PPDH 

một cách thường xuyên. Tinh thần tích cực, trách nhiệm của đội ngũ giáo 

viên với nhiệm vụ của mình trong giáo dục âm nhạc cho học trò.  

Đảm bảo các nguồn tài liệu, cơ sở vật chất, thiết bị và nguồn tài 

chính phục vụ cho công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán 

bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường. 

3.2.2. Thiết kế và sử dụng trò chơi âm nhạc gắn với hát Đồng dao cho 

học sinh tiểu học  

3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp 

 Đảm bảo tính hấp dẫn, sự hào hứng cho đối tượng tham gia chương 

trình cần cung cấp cho học sinh Tiểu học các kỹ năng hoạt động theo 

nhóm, kỹ năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi… 

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp 

        Đa dạng hóa các loại hình hoạt động, các hình thức tổ chức hoạt 

động ngoài giờ lên lớp là yếu tố quan trọng thu hút học sinh tích cực tham 
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gia. Sự mới lạ bao giờ cũng có sức hấp dẫn đối với học sinh, khiến các em 

say mê khám phá. Qua đó các em có dịp bộc lộ hết khả năng của mình 

cũng như tinh thần cố gắng rèn luyện các kĩ năng hát Đồng dao của học 

sinhtieeur học. Cạnh đó các hoạt động ngoài giờ lên lớp cần bám sát chủ 

điểm hoạt động hàng tháng giúp cho việc dạy hát Đồng dao thông qua các 

hoạt động này trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả đảm bảo tính chặt chẽ và hệ 

thống trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh ở nhà trường. Do vậy, 

hàng tuần, hàng tháng, giáo viên cần chủ động lên kế hoạch và kết hợp với 

Đội Thiếu niên và nhà trường để tổ chức cách hoạt động ngoài giờ lên lớp 

cho học sinh phù hợp với điều kiện của địa phương và nhà trường. Các hoạt 

động này cần bám sát các chủ đề hàng tháng được thực hiện đồng bộ, thống 

nhất từ lớp 1 đến lớp 5 theo văn bản hướng cụ thể của Vụ Giáo dục Tiểu 

học như sau. Chẳng hạn như:  

 Chủ đề tháng 9 : Mái trường thân yêu của em.  

 Chủ đề tháng 10 : Vòng tay bạn bè.  

 Chủ đề tháng 11 : Biết ơn thầy, cô giáo.  

 Chủ đề tháng 12 : Uống nước nhớ nguồn.  

 Chủ đề tháng 1 : Ngày Tết quê em.  

 Chủ đề tháng 2 : Em yêu tổ quốc Việt Nam.  

 Chủ đề tháng 3 : Yêu quý mẹ và cô giáo.  

 Chủ đề tháng 4 : Hòa bình và hữu nghị  

 Chủ đề tháng 5 : Bác Hồ kính yêu.  

      Ở mỗi chủ đề giáo viên cần nghiên cứu, thiết kế, lựa chọn các loại 

hình hoạt động sao cho sinh động, hấp dẫn để học sinh tham gia tích cực, tự 

nguyện. Các chủ đề này thường gắn với các ngày lễ lớn trong năm như: 

trong dịp lễ khai giảng năm học mới, kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, 

ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, lễ hội Tết cổ truyền của dân 

tộc, ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, ngày sinh 
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nhật của Bác… Ở mỗi chủ đề giáo viên cần tổ chức nhiều các hoạt động 

khác nhau để tăng sức hấp dẫn của chương trình như: văn nghệ dân gian, 

thi tìm hiểu về Đồng dao, thi sưu tầm các bài Đồng dao, tổ chức các trò 

chơi dân gian, thi sáng tạo các trò chơi dân gian trên nền tảng các bài Đồng 

dao... Qua đó học sinh có cơ hội trải nghiệm để hình thành những kĩ năng 

sống cần thiết. 

Khi đi tham quan dã ngoại thì việc tổ chức các trò chơi dân gian tại 

địa điểm tham quan như trò Rồng rắn lên mây, Chi chi chành chành, Nhảy 

bao bố, Đập niêu... cần được đặt ra và duy trì thực hiện. 

Các  buổi học ngoài giờ cần tạo điều kiện cho học sinh nghe DVD, 

VCD, hay giới thiệu các di sản văn hóa âm nhạc dân tộc qua hình thức 

chiếu trên Power point... 

Với cách làm - học sinh được học hát trong lúc chơi và được chơi 

trong lúc học nhạc. Việc kết hợp hát các bài Đồng dao gắn với các trò chơi 

âm nhạc giúp các em vui chơi giải trí, học hỏi và phát triển mở mang trí 

tuệ, tạo sự sảng khoái tinh thần. Nội dung các bài Đồng dao có tính chất vui 

nhộn, vần điệu tiết tấu nhịp nhàng, dễ nhớ, dễ thuộc giúp các em lĩnh hội tri 

thức cuộc sống từ môn Âm nhạc. Từ sự hấp dẫn, hào hứng trong quá trình 

“học mà chơi - chơi mà học” trẻ thơ sẽ tiếp thu kiến thức mới mẻ, đồng thời 

khám phá thế giới xung quanh và gây hứng thú, thu hút sự chú ý của tập thể 

lớp hoặc nhóm học sinh. 

3.2.2.3. Cách thức thực hiện biện pháp 

      Trò chơi Đồng dao cho học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân Nam 

nói riêng. Cho học sinh các trường tiểu học ở Hà Nội nói chung cần phải 

hấp dẫn lôi cuốn để tạo cho các em thật sự phấn khởi, say mê và có nhiều 

hứng thú trong giờ học âm nhạc. Nội dung bài giảng hấp dẫn là tiêu chí 

quan trọng có sức cuốn hút, gây sự chú ý, ham thích cho các em. 
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3.2.2.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

        Để biện pháp này được thực hiện có hiệu quả cần có một số điều kiện 

cơ bản sau:  

 GV Âm nhạc cần có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao; có sự 

am hiểu sâu sắc về đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi của học sinh. Bên cạnh đó, 

GV phải là người thực sự tích cực trong quá trình DH từ việc xây dựng kế 

hoạch DH, thực hiện DH và kiểm tra - đánh giá kết quả dạy học. 

 Sự tham gia một cách chủ động, thường xuyên của HS trong QTDH. 

 Cần có môi trường DH thân thiện, tích cực, trong đó, không thể thiếu 

được mối quan hệ tốt đẹp giữa GV với HS và giữa các HS với nhau. 

 Cần đảm bảo về hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho 

dạy học hát Đồng dao ở trường tiểu học. 

3.2.3. Xác định những nội dung cơ bản trong dạy học hát Đồng dao phù 

hợp với đặc điểm tâm sinh lí và khả năng âm nhạc của học sinh tiểu học 

3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp 

       Xác định được những nội dung cơ bản trong dạy học hát Đồng dao 

phù hợp với đặc điẻm tâm sinh lí và khả năng âm nhạc của học sinh tiểu 

học để tìm ra các biện pháp phù hợp và hợp lí, hiệu quả nhất để đổi mới 

việc dạy hát Đồng dao cho học sinh tiểu học. 

3.2.3.2. Nội dung của biện pháp 

        Lựa chọn nội dung dễ hát, dễ chơi, phù hợp khả năng và lứa tuổi 

tham gia thực hành chơi trò chơi âm nhạc của học sinh Tiểu học. Trong các 

bài Đồng dao luôn chứa đựng hình tượng sinh động, phong phú với chuỗi 

nội dung sự vật, sự việc riêng lẻ. Những nội dung này giúp học sinh tiểu 

học dễ nhận biết và khám phá được thế giới xung quanh theo chủ đề giáo 

dục một cách chuẩn xác và có cái nhìn cụ thể. Các bài Đồng dao cho lứa 

tuổi này thường dễ hát dễ nhớ, nội dung ca từ mang giá trị thẩm mỹ cao, 

biểu hiện cái đẹp trong thiên nhiên và cuộc sống thường ngày. Khi chọn bài 
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hát Đồng dao gắn cần tôn trọng đặc điểm bài bản có bố cục ngắn gọn, rõ 

ràng, không quá dài để phù hợp với thời gian lên lớp, phù hợp độ tuổi và ý 

nghĩa giáo dục đối với các đối tượng học sinh Tiểu học. 

        Để lựa chọn được nội dung giờ học nhạc có hiệu quả, giúp trẻ phát 

triển tư duy và nhận thức tốt thì người giáo viên cũng cần lựa chọn, sắp xếp 

nội dung theo từng chủ đề giáo dục, từ đó xây dựng kế hoạch bài giảng cụ 

thể, lựa chọn các hình thức giáo dục đảm bảo tính khoa học nhằm mang lại 

hiệu quả cao nhất phù hợp khả năng tiếp thu, nhận thức của học sinh tiểu 

học. Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, thể loại Đồng dao và trò chơi tuổi 

thơ rất phong phú và đa dạng, vì thế người giáo viên có thể lựa chọn và 

cung cấp nội dung giờ dạy và học âm nhạc hướng vào những chủ điểm 

chính như: chủ đề về Quê hương Đất nước, về nhà trường, muông thú, 

thiên nhiên, hòa bình thế giới hay chủ đề vui chơi giải trí... Đặc biệt, giáo 

viên cần sử dụng phương pháp giáo dục bổ ích có tác động tích cực đến học 

sinh để các em được bộc lộ hết khả năng của mình theo đúng tinh thần “học 

mà chơi - chơi mà học” một cách hiệu quả nhất.  

        Với mục tiêu đảm bảo tính sáng tạo, chủ động cho học sinh chương 

trình cần lựa chọn những bài Đồng dao và trò chơi âm nhạc phải mang tính 

sáng tạo, chủ động vì các em học hát trong lúc tổ chức chơi các trò chơi tạo 

cho học sinh có thêm nhiều kiến thức bổ ích và lý thú về thế giới xung 

quanh, về thiên nhiên, con người và xã hội. Qua các bài hát Đồng dao, học 

sinh tiểu học được củng cố tư duy, phát triển ngôn ngữ, vận động, rèn luyện 

thể chất, hưng phấn tinh thần, là chất xúc tác giúp trẻ nhận biết các giá trị 

của hoạt động chơi trò chơi âm nhạc trong giờ học cũng như trong cuộc 

sống, giúp tăng cường sức khỏe, phát triển trí tuệ, rèn luyện cho học sinh 

tính chủ động trong xử lý các tình huống, hợp tác và tương tác với bạn bè, 

đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, có lòng khiêm tốn thật thà, trung thực và khoan 

dung. Đặc biệt, học hát và thực hành Đồng dao còn giúp trẻ có kỹ năng 
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nhận biết, kỹ năng quan sát, phát triển khả năng hiểu biết, mở mang trí tuệ 

với tinh thần “hát là chơi mà học là thật, học làm người”. 

3.2.3.3. Cách thức thực hiện biện pháp 

Giáo viên Âm nhạc cần áp dụng các phương pháp nghiên cứu phù 

hợp nhằm tìm hiểu một cách đầy đủ về về đặc điểm tâm - sinh lí, trình độ 

nhận thức của học sinh để từ đó lựa chọn và xác định các PPDH tích cực 

phù hợp và mang lại hiệu quả thiết thực.  

          Để sử dụng có hiệu quả các PPDH tích cực trong dạy học hát Đồng 

dao, giáo viên âm nhạc cần nghiên cứu mục tiêu, nội dung, chương trình 

dạy học hát Đồng dao, cũng như mục tiêu, nội dung DH của từng bài học 

một cách sâu sắc nhằm lựa chọn, xây dựng kế hoạch nội dung dạy học một 

cách phù hợp và hiệu quả 

3.2.3.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

          Cần có nội dung, chương trình dạy học hát Đồng dao một cách 

hoàn thiện. Cần có đội ngũ Giáo viên Âm nhạc có trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ. Cần được đảm bảo về hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện phục 

vụ cho hoạt động sử dụng các PPDH tích cực. Cần có sự tham gia một cách 

thường xuyên, chủ động của đội ngũ GV. 

3.2.4. Tăng cường sử dụng hình thức tham quan, ngoại khóa trong quá 

trình dạy học hát đồng dao cho học sinh tiểu học 

3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp 

 Tham gia các hoạt động ngoại khóa trong đó có tham quan giúp học 

sinh giải tỏa căng thẳng trong việc học với khối lượng kiến thức lớn ở 

trường Tiểu học. Ngoài giờ học, học sinh có thể tham gia các hoạt động 

ngoại khóa như giao lưu văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian gắn với 

các bài hát Đồng dao. Các hoạt động ngoại khóa mang lại nhiều ích lợi về 

sức khỏe, giúp học sinh tiểu học năng động hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. 

Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp các bạn cải thiện tốt chất 

lượng học tập cũng như các tích cực trong các hoạt động khác. 
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 Bên cạnh đó, hoạt động ngoại khóa còn mang lại lợi ích rất lớn trong 

việc giúp học sinh phát triển kĩ năng. Việc tham gia các phong trào văn 

nghệ, văn hóa, tham gia các hoạt động của các câu lạc bộ trong trường học 

như: Câu lạc bộ hát dân gian, câu lạc bộ sáng tạo trò chơi dân gian... là một 

trong những cách để khám phá bản thân, phát triển những kĩ năng mới và 

củng cố những gì bạn có. Học sinh còn tập làm quen với việc lập kế hoạch 

và thực hiện các chương trình giúp triển khai các mục tiêu, dự định cũng 

như có thêm nhiều kinh nghiệm quản lý, đào tạo và làm việc theo nhóm. 

Đây là  những kỹ năng mà học sinh có thể học và phát triển khi tham các 

hoạt động ngoại khóa. 

       Không chỉ vậy, tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa giúp 

học sinh cân bằng cuộc sống, thư giãn và tiếp thêm sinh lực từ đó khám phá 

ra những sở thích mới mẻ, những trải nghiệm thú vị. Tích cực tham gia các 

hoạt động để tăng thêm tính chuyên nghiệp, khám phá cơ hội và mở rộng 

tầm nhìn  ngoài những kiến thức tích lũy khi học sinh, sinh viên còn ngồi 

trên ghế nhà trường. Hơn nữa, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và giải quyết tình 

huống của học sinh, sinh viên được cải thiện rõ rệt thông qua các hoạt động 

ngoại khóa. 

3.2.4.2. Nội dung của biện pháp 

 Ban giám hiệu nhà trường, Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm, 

giáo viên bộ môn,… phải có kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên 

lớp cho học sinh theo từng tuần, từng tháng ngay từ đầu năm học. Qua bản 

kế hoạch này, giáo viên chủ nhiệm và những người trực tiếp tổ chức hoạt 

động ngoài giờ lên lớp phải nghiên cứu kĩ nội dung chủ đề sinh hoạt hàng 

tháng để kết hợp lồng ghép các nội dung dạy hát Đồng dao cần thiết phải 

giáo dục cho các em vào trong từng hoạt động ấy. Giáo viên chủ nhiệm và 

những người trực tiếp tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp lựa chọn các 

phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động sao cho phù hợp, nhẹ nhàng 
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mà hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, giáo viên phối hợp chặt chẽ với 

phụ huynh học sinh và nhà trường cũng như địa phương để tổ chức các 

hoạt động cho thuận lợi. Tổ chức giao lưu giữa các tổ trong lớp, giữa các 

lớp trong trường, giữa các trường với nhau để làm tăng hứng thú và quyết 

tâm khi tham gia của giáo viên và học sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, 

đánh giá và tuyên dương khen thưởng để khích lệ giáo viên và học sinh. Tổ 

chức dự giờ, trao đổi để giáo viên học hỏi lẫn nhau về việc vận dụng các 

phương pháp và các kĩ thuật dạy học vào trong quá trình tổ chức dạy hát 

Đồng dao cho học sinh. 

        Ở những giờ ra chơi hướng dẫn học sinh có thể tụ họp lại rồi cùng tổ 

chức trò chơi dân gian kèm hát Đồng dao, giáo viên nên khuyến khích các 

em nghĩ ra nhiều kiểu chơi khác nhau trên giai điệu nhạc, lời của Đồng dao. 

        Có thể sử dụng một số trò chơi cụ thể sau hoạt động tham quan, 

ngoại khóa cho học sinh. Chẳng hạn như trò chơi Tập tầm vông.  

       Với trò chơi Tập tầm vông, các cô giáo có thể bày cho các con cách 

chơi như sau: cô ngồi đối mặt với học sinh, hoặc hai bạn học sinh ngồi đối 

mặt với nhau vừa hát vừa đập lòng bàn tay của mình vào bàn tay người đối 

diện theo nhịp Đồng dao. Đập tay thẳng, đập tay chéo, một tay cao, một tay 

thấp, đập tay nhanh, chậm khác nhau, lúc lại vỗ tay theo ca từ: 

 Tập tầm vông 

 Chị lấy chồng 

 Em ở góa 

 Chị ăn cá 

 Em mút xương 

 Chị ăn kẹo 

 Em ăn cốm 

 Chị ở Lò Gốm 

 Em ở Bến Thành 
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 Chị trồng hành 

 Em trồng hẹ 

 Chị nuôi mẹ 

 Em nuôi cha  

   Hay với Thả đỉa ba ba, đây cũng là một trò chơi rất dân dã và phổ 

biến của trẻ em. Các cô giáo tổ chức cho nhóm trẻ tham gia chơi đứng 

thành vòng tròn, vỗ vai từng đứa theo nhịp bài Đồng dao với ca từ: 

 Thả đỉa ba ba 

 Chớ bắt đàn bà 

 Tha tội đàn ông 

 Cơm trắng như bông 

 Gạo vàng như nghệ 

          Đổ mắm đổ muối 

 Đổ chuối hạt tiêu 

 Đổ niêu nước chè 

 Đổ phải nhà nào 

 Nhà ấy phải chịu  

         Từ “chịu” cuối bài Đồng dao rơi vào học sinh nào thì đứa ấy phải 

“chịu” xuống sông làm đỉa. Sau đó các cô dùng phấn, vẽ một đường ngăn 

cách giữa sông và bờ. Cả nhóm ở trên bờ, đỉa phải xuống dưới ao. Cả nhóm 

ào xuống sông chọc đỉa, đứa đầu này, đứa đầu nọ hát ghẹo đỉa: 

Sang sông, về sông 

Trồng cây, ăn quả, nhả hạt 

       “Đỉa” phải rượt hết đứa này đến đứa khác từ đầu sông này sang đầu 

sông kia. Ai chậm chân thì bị đỉa bám và phải làm đỉa thay thế. Cứ thế trò 

chơi tiếp tục trong tiếng cười rộn rã của các em học sinh tiểu học.  

     Với trò chơi Dung dăng dung dẻ là một trò chơi tựa như một bài thể 

dục nhẹ nhàng cho trẻ nhỏ.  
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       Cách chơi: Các cô sắp xếp trẻ cao đứng giữa, các trẻ còn lại đứng hai 

bên, tất cả nắm tay nhau vừa đi vừa đung đưa ra phía trước rồi ra sau theo 

nhịp bài đồng dao: 

         Dung dăng dung dẻ 

         Dắt trẻ đi chơi 

         Đến cửa nhà trời 

         Lạy cậu lạy mợ 

         Cho cháu về quê 

         Cho dê đi học 

         Cho cóc ở nhà 

         Cho gà bới bếp 

          Ù à ù ập 

          Ngồi xập xuống đây. 

       Đến câu “Ngồi xập xuống đây” thì tất cả cùng ngồi xổm một lát, rồi 

đứng dậy vừa đi vừa hát tiếp bài đồng dao.ư 

      Trò chơi Mèo đuổi chuột giúp bé vận động, rèn luyện sức khỏe.  

   Hướng dẫn cách chơi: Trò chơi này càng đông càng vui, ít nhất là 5- 

7 người. Cô giáo sẽ chọn ra một trẻ làm mèo và một trẻ được chọn làm 

chuột. Tất cả đứng thành vòng tròn, mèo và chuột đứng vào giữa, quay 

lưng vào nhau. Mọi người quanh vòng tròn tay nắm tay, giơ cao lên qua 

đầu rồi hát: 

 Mèo đuổi chuột 

 Mời bạn ra đây 

 Tay nắm chặt tay 

 Đứng thành vòng rộng 

 Chuột luồn lỗ hổng 

 Mèo chạy đằng sau  

 Thế rồi chú chuột lại đóng vai mèo 
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 Co cẳng chạy theo, bắt mèo hóa chuột. 

     Khi những trẻ khác hát thì chuột bắt đầu chạy, mèo phải chạy đằng 

sau theo đúng đường và đúng chỗ chuột đã chạy. Mèo bắt được chuột thì 

mèo sẽ thắng. Tiếp đến người thua phải đổi làm vai mèo để tiếp tục chơi trò 

Mèo đuổi chuột...  

3.2.5. Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong quá trình dạy 

học hát Đồng dao 

3.2.5.1. Mục đích thực hiện 

 Giáo viên bộ môn Âm nhạc học hỏi và tìm hiểu được nhiều cách dạy 

qua các biện pháp dạy học tích cực giúp cho học sinh phát huy được tính 

tích cực học tập trong quá trình dạy học hát Đồng dao. 

3.2.5.2. Nội dung thực hiện 

 Ngày Hội khỏe Phù Đổng thường được tổ chức hàng năm nên chúng 

tôi cho rằng, nên có thêm phần thi: Học sinh nào đọc và sưu tầm được 

nhiều bài Đồng dao nhất, khuyến khích các em nghĩ thêm các trò chơi 

tương ứng với các bài Đồng dao ấy. 

          Hàng năm hoặc hàng tháng nhà trường có thể tổ chức Hội chợ quê 

cũng nên có tổ chức các trò chơi dân gian cho các em học sinh có thể tham 

gia để hiểu về phong tục và sinh hoạt Đồng dao...       

          Trường có rất nhiều các Câu lạc bộ khác nhau để học sinh lựa chọn 

tham gia theo sở thích như Câu lạc bộ Đồng dao, Câu lạc bộ hát dân ca… 

Hằng năm, nhà trường còn phát động và tổ chức nhiều cuộc thi như Cuộc 

thi sưu tầm các bài hát Dân gian, Cuộc thi sáng tạo trò chơi dân gian 

Đồng dao, Các cuộc thi tìm hiểu về các thể loại văn nghệ dân gian... Tất cả 

những hoạt động trên cùng một số hoạt động khác đã giúp rất nhiều học 

sinh tìm được môi trường sinh hoạt lành mạnh sau những giờ lên lớp. 

Không những vậy, thông qua các hoạt động này, học sinh trường Tiểu học 

Thanh Xuân Nam còn học tập và phát triển rất nhiều kỹ năng góp phần 
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hoàn thiện bản thân cùng với những kiến thức được học để xây dựng hành 

trang vững chắc nhất khi bước vào xã hội.  

3.2.5.3. Điều kiện thực hiện 

 Trang thiết bị, vật tư, máy chiếu, các dụng cụ hỗ trợ cho các trò chơi 

dân gian... 

3.2.6. Xây dựng môi trường dạy học tích cực  

3.2.6.1. Mục đích thực hiện 

Xây dựng môi trường học tập lành mạnh đảm bảo được các điều kiện 

về cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, có sân chơi cho 

các em… 

Xây dựng nề nếp học tập, sinh hoạt vui chơi của học sinh; quan tâm 

nhiều về hoạt động trải nghiệm trong học tập nhằm giáo dục các kỹ năng 

sống, … 

Kết hợp tốt các môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội. 

Nhằm đưa hoạt động giảng dạy của GV và hoạt động học tập của HS 

vào nền nếp, tạo một môi trường sư phạm ngăn nắp, kỷ luật nhưng thân 

thiện. Làm tốt phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích 

cực”... 

3.2.6.2. Nội dung thực hiện 

Để có môi trường học tập tốt chúng ta cần quan tâm những vấn đề 

như: Cần xây dựng được nền nếp học tập của/cho học sinh; xây dựng cơ sở 

vật chất khang trang; làm tốt mối quan hệ của môi trường giáo dục... Nhà 

trường cần thành lập ban chỉ đạo xây dựng phong trào “trường học thân 

thiện, học sinh tích cực” nhằm quán triệt và chỉ đạo phong trào đảm bảo 

hoạt động đồng bộ, thường xuyên và bền lâu...  

      Ban chỉ đạo xây dựng phong trào trường học thân thiện học sinh tích 

cực cần xây dựng kế hoạch, nội dung các quy định, nêu rõ thời gian bắt đầu 

thực hiện, thời gian hoàn thành (đi vào nền nếp), điều chỉnh, bổ sung hợp 
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lý các qui đinh, qui chế hoạt động... Đồng thời cần thành lập ban kiểm tra, 

kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định, nội quy đề ra. 

Tập hợp, nghiên cứu kỹ các văn bản quy định của Bộ GD-ĐT về quy 

định dạy và học. Chẳng hạn như mục tiêu đào tạo trường tiểu học, điều lệ 

trường tiểu học, quy định về hồ sơ giảng dạy, quy định về thi đua khen 

thưởng, điều kiện xét hoàn thành chương trình, các tiêu chí khác liên quan 

dạy học âm nhạc và hát Đồng dao cho học sinh tiểu học. Cần cụ thể hóa 

các yêu cầu văn bản của Nhà nước về giáo dục đào tạo âm nhạc cho học 

sinh tiểu học vào đơn vị mình. Từ đó đề ra các yêu cầu, chế độ, chính sách, 

qui chế thực hiện đối với cán bộ giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động 

học tập âm nhạc (chính khóa và ngoại khóa) cho học sinh tiểu học. 

         Tổ chức cho giáo viên, học sinh học tập, trao đổi rút kinh nghiệm việc 

thực hiện nền nếp năm học trước. Các vấn đề tồn tại, yếu kém, chưa thực 

hiện được cần được quán triệt và đề ra các biện pháp khắc phục. Các nội 

dung đó thực hiện tốt cần được tuyên dương, khen thường đồng thời nhân 

rộng phạm vi áp dụng. 

Xây dựng nghiêm túc các kế hoạch nội dung công việc, kịp thời chấn 

chỉnh nền nếp học sinh, sinh hoạt vui chơi của học sinh đảm bảo phát huy 

được vai trò chủ động tích cực, sáng tạo của các em. 

Thông báo rộng rãi các quy định, quy chế chuyên môn tới toàn thể 

giáo viên, cán bộ nhân viên trong nhà trường, nội quy học sinh tới toàn học 

sinh. Nêu rõ hình thức khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể thực 

hiện tốt, mức độ xử lý kỷ luật với các trường hợp vi phạm, không hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

 Mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh, giữa 

gia đình - nhà trường - xã hội … các yếu tố tâm lý như động cơ, nhu cầu, 

hứng thú, tích cực học tập học sinh và phong cách, phương pháp giảng dạy 

của giáo viên tạo nên môi trường học tập. nhóm, lớp. 
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Giáo dục nhà trường được tiến hành có tổ chức, tác động có hệ thống 

đến sự hình thành và phát triển nhân cách. Thống qua các nội quy quy chế 

hoạt động học tập của giáo viên và học sinh là cơ sơ để mọi người thực 

hiện nhiệm vụ giảng dạy và học tập của mình. 

Giáo viên làm tốt công tác giảng dạy và quản lý hoạt động học tập 

của học sinh đảm bảo mục tiêu giáo dục của cấp học, thực hiện tốt mối 

quan hệ giữa giáo viên với phụ huynh học sinh, … nhằm kịp thời chấn 

chỉnh, uốn nắn động cơ học tập, ý thức đạo đức học sinh. 

3.2.6.3. Điều kiện thực hiện 

Xây dựng kế hoạch, nội quy học sinh, quy chế hoạt động giảng dạy 

của giáo viên là cơ sở để mọi người cùng thực hiện. 

Hiệu trưởng nhà trường phải tạo ra bầu không khí thân thiện, cởi mở, 

dân chủ phấn khởi, nhưng cũng phải đảm bảo tính nghiêm túc trong tập thể 

sư phạm nhà trường và tập thể học sinh. Tập thể nhà trường đoàn kết luôn có 

sự đồng thuận nhất trí cao giữa các tổ chức trong toàn trường, phát huy được 

sức mạnh tập thể trong việc chỉ đạo thực hiện nội quy, quy chế trường học. 

3.2.7. Tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học hát đồng dao cho 

học sinh tiểu học một cách thường xuyên 

3.2.7.1. Mục đích thực hiện 

Để đánh giá kết quả học tập của học sinh, cũng như năng lực, sự hiểu 

biết, cách dạy của giáo viên 

3.2.7.2. Nội dung thực hiện 

Hàng tuần Ban giám hiệu sẽ đi dự giờ đột xuất các tiết chính khóa 

dạy học hát Đồng dao. 

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về dân gian, Đồng dao hàng tháng, 

hàng năm, học sinh sẽ thể hiện được khả năng sưu tầm, sáng tạo, tìm hiểu 

về Đồng dao. 
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3.2.7.3. Điều kiện thực hiện 

          Ngoài việc nhà trường cần bố trí không gian, thời gian, phương tiện, 

vật chất thì giáo viên cần chuẩn bị các điều kiện như thời gian, nội dung 

chương trình, trau dồi khả năng hướng dẫn học sinh, hát Đồng dao và hướng 

dẫn tổ chức trò chơi âm nhạc. Học sinh cần khả năng về âm nhạc, tinh thần tự 

nguyện tham gia, ý thức kỷ luật, tính tập thể, gắn kết cộng đồng. 

3.3. Quy trình dạy học hát Đồng dao 

       Sau khi xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học và được chuyên 

môn nhà trường duyệt nội dung, tôi đã tiến hành cho học sinh tìm hiểu và dạy 

các bài hát dân ca trong chương trình theo quy trình dạy học hát như sau: 

3.3.1. Giới thiệu bài hát 

      Về áp dụng những kĩ thuật mới trong dạy hát dân ca, ở bước giới 

thiệu bài hát, tôi thường dùng tranh ảnh để giới thiệu vị trí địa lí và đời 

sống của đồng bào các dân tộc. Bước này rất hấp dẫn học sinh và mang lại 

cho các em nhiều kiến thức bổ ích.Trong phần này, một yêu cầu bắt buộc là 

người dạy phải giới thiệu và giải thích được cho học sinh về làn điệu và 

xuất xứ của làn điệu mà các em đang học.  

      Giáo viên có thể dùng các điệu múa đặc trưng, dùng các nhạc cụ dân 

tộc của dân ca vùng miền đó, dùng lời để giới thiệu vài nét ngắn gọn về bài hát, 

nội dung, xuất xứ hay là tác giả soạn lời cho làn điệu mà các em đang học… 

 Cũng có thể giới thiệu bài hát dân ca các vùng miền bằng cách 

phương tiện trực quan như: xem tranh ảnh, xem băng hình diễn tả nội dung 

của làn điệu dân ca. 

       Ví dụ như : Khi dạy Tiết 12, Học bài hát "Cò lả", dân ca đồng bằng 

Bắc Bộ thì giáo viên giới thiệu về vị trí và đặc điểm chính của đồng bằng 

Bắc Bộ trên bản đồ và tôi đã phóng to bức tranh về hình ảnh con cò đang 

bay in trong SGK âm nhạc 4 cho các em quan sát và nhận biết được ngay 

về nội dung bài hát dân ca. 
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3.3.2. Nghe hát mẫu 

    Giáo viên trình bày (biểu diễn) bài hát, làn điệu dân ca (Kết hợp đàn 

giai điệu của bài hát). Tôi đã làm được điều này ở  tất  cả  các  tiết dạy  bài  hát  

mới và đã gây được ấn tượng mạnh với các em về làn điệu, bài hát dân ca. 

      Tôi thường sưu tầm băng đĩa hình, thông tin trên mạng  Internet để 

cho học sinh xem bài hát trên băng đĩa hình, để các em biết về trang phục 

và động tác múa hát đặc trưng, nhạc cụ dân tộc của từng vùng miền.  

         Ví dụ như : Khi dạy Tiết 5, Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe, tôi cho 

các em xem một vài động tác múa và trang phục của dân tộc Bana. 

 Vì vậy, khi dạy các em trình bày bài hát kết hợp vận động, các em đã 

thể hiện được những động tác múa hát đặc trưng của dân tộc Bana một 

cách tự nhiên và sinh động,hấp dẫn. 

3.3.3. Tìm hiểu bài hát, giải thích từ khó,đọc lời ca: 

       Trước khi học hát giáo viên giới thiệu về cao độ, trường độ, thang 

âm trong bài. Chia bài hát thành những câu hát ngắn, giáo viên hướng 

dẫn,đánh dấu chỗ cần lấy hơi, những chỗ luyến, láy, giải thích các từ khó, 

các từ đệm, từ địa phương... 

          Ví dụ như: Tiết 23: Học bài hát "Chim sáo" thì trong bài Chim sáocó  

từ "trái thơm" là "quả dứa" tiếng của người dân Nam Bộ,"đomboong" 

nghĩa là "quả đa" tiếng dân tộc Khơ mer. Việc hiểu ý nghĩa những từ đó 

giúp học sinh thấy gần gũi với bài hát hơn… để các em có được những hiểu 

biết về thể loại và xuất xứ của nó trong lao động và sinh hoạt văn hóa của 

người dân lao động. 

   Ví dụ : từ "lả "trong bài Cò lả diễn tả động tác bay của con cò 

      Khi dạy bài hát dân ca, việc chia các câu hát trong bài dân ca phải 

hết sức linh hoạt, có thể có câu hát dài, có câu hát ngắn vì bài dân ca 

thường được xây dựng từ thơ lục bát, lời ca đệm thêm bằng những hư từ, từ 

đệm, nên cấu trúc không cân đối.  
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     Ví dụ : Bài Cò lả  được chia thành 4 câu hát dài ngắn khác nhau. 

 Con cò cò bay lả lả bay la, 

 Bay từ từ cửa phủ, bay ra ra cánh đồng. 

 Tình tính tang tang tính tình ơi bạn rằng ơi bạn ơi, 

 Rằng có biết biết hay chăng, rằng có nhớ nhớ hay chăng. 

3.3.4. Khởi động giọng 

 Trước khi học hát dân ca giáo viên cho học sinh khởi động giọng 

bằng cách đọc thang âm  Mi - La - Đô của dân ca để các em biết được sơ 

lược về âm hưởng của bài dân ca, đôi khi có thể cho các em luyện tập hơi 

thở với các nguyên âm a, u, ô, i… vì dân ca đặc biệt là các làn điệu ví rất 

cần nhiều hơi để hát các câu hát dài, cho nên tôi thường sử dụng chính 

thang âm của từng bài làm mẫu âm khởi động. Thậm chí có bài tôi đã dùng 

chínhgiai điệu của bài hát làm mẫu để học sinh khởi động giọng, ví dụ 

bài Chim sáo tôi đã sử dụng câu hát cuối làm mẫu âm: 

 

 Việc sử dụng mẫu âm này vừa giúp học sinh bước đầu được nghe âm 

hưởng của bài hát, ngoài ra còn giúp các em được tiếp xúc với giai điệu để 

học bài hát dễ dàng hơn. 

3.3.5. Dạy hát (Tập hát từng câu hát) 

 Với nhiều đối tượng khác nhau có thể hát đúng cao độ, trường độ đã 

khó, để các em biết thể hiện tình cảm và các một số chỗ luyến, láy, lướt, 

ngân dài lại càng khó hơn. Điều này yêu cầu người giáo viêngiúp cho các 

em hát được dân ca các vùng miền, có những kỹ năng ca hát nhất định. 

 Khi tập hát từng câu, giáo viên nên hạn chế dùng đàn diễn đạt mà 

cần phải hát mẫu nhiều hơn (nghĩa là phải diễn đạt bằng chính giọng hát 

của mình) để giúp học sinh hát đúng những chỗ khó, tiếng luyến láy, ngân 

nghỉ,âm vực khó, cũng như thể hiện sắc thái đặc trưng của bài dân ca. 
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  Ở một số câu hát cần sự luyến, láy, lướt, ngân thì giáo viên dành 

nhiều thời gian tập luyện hơn. Sau khi giáo viên hát mẫu xong, có thể cho 

một số em hát tốt, có năng khiếu hát lại, nếu có chỗ chưa đúng thì sửa luôn 

để cả lớp cùng nghe và nhận biết.Cũng vì có câu hát dài ngắn không đều, 

nên khi dạy từng câu, có những câu phải dạy khá kĩ các em mới hát đúng 

giai điệu, cũng như những tiếng hát luyến.  

 Ví dụ: Bài Cò lả, câu hát Rằng có biết biết hay chăng, rằng có nhớ 

nhớ hay chăng là câu hát dài và có các tiếng hát luyến như: "biết, chăng, 

nhớ" tôi thường cho học sinh tập hát nhiều lần hơn, kĩ hơn so với 3 câu 

khác. Ngoài ra, tôi cũng hướng dẫn các em cách lấy hơi 2 lần, lần 1 ở đầu 

câu và lần 2 ở giữa câu hát. 

 Khi dạy hát, để nghe các em hát như thế nào và sửa sai giáo viên 

không hát cùng với học sinh. Lúc các em tái hiện lại câu hát thì giáo viên 

đệm đàn và lắng nghe để sửa sai và uốn nắn các em. 

 Trong quá trình tập hát giáo viên cần luôn nhắc nhở các em thể hiện 

đúngtính chất,sắc thái, tình cảm của bài hát, làn điệu dân ca. 

3.3.6. Luyện tập 

 Sau khi đã học bài hát tôi cho các em củng cố, ôn luyện làn điệu, bài 

hát vừa được học. Điều này không chỉ giúp cho học sinh của  tôi nhanh 

thuộc bài, hát chính xác mà còn nâng cao kỹ năng thể hiện tình cảm, sắc 

thái của bài dân ca. 

3.3.7. Củng cố, kiểm tra 

 Phần củng cố, luyện tập được lặp đi lặp lại nhiều càng giúp học sinh 

cảm thụ, cảm nhận, hiểu được cái hay,cáiđẹp của bài hát, làn điệu dân ca 

mà các em đang hát. 

    Ví dụ: Sau khi học xong Tiết 13, Ôn tập bài hát Cò lả: Các em thấy 

được tính chất mềm mại, êm ái, nhẹ nhàng, đằm thắm, mà sâu lắng, đó là 
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đặc trưng rất riêng của dân ca đồng bằng Bắc bộ,từ đó các em thêm yêu các 

làn điệu dân ca và trân trọng thành quả của con người lao động.      

3.4. Thực nghiệm sư phạm 

3.4.1. Mục đích thực nghiệm 

 Thực nghiệm việc đưa các bài Đồng dao và trò chơi âm nhạc vào giờ 

học ngoại khóa nhằm thử nghiệm và kiểm chứng tính khả thi của việc đưa 

Đồng dao vào chương trình đào tạo tiểu học và khẳng định tính ứng dụng 

đảm bảo sẽ đạt kết quả, trong mục tiêu đổi mới phương pháp giáo dục, đáp 

ứng tốt những nhu cầu của xã hội đặt ra trong giai đoạn hiện nay. 

3.4.2. Đối tượng thực nghiệm 

          Đối tượng thực nghiệm là các em học sinh trường Tiểu học Thanh 

Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.  

         Căn cứ thực tế đối tượng nghiên cứu, thông qua các biện pháp đưa 

Đồng dao và trò chơi trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh trường Tiểu 

học, việc ứng dụng thực hành các chương trình như: Chương trình thực 

hành Học hát Đồng dao được thực nghiệm tại: Lớp 3A khóa học 2013 - 

2018 trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, chương trình Tổ chức hoạt động âm 

nhạc được tiến hành thực nghiệm tại: Lớp 4C khóa học 2013 - 2018 trường 

Tiểu học Thanh Xuân Nam.         

3.4.3. Nội dung thực nghiệm 

          Ngày 17 tháng 5 năm 2018 thực nghiệm đưa Đồng dao vào học phần 

thực hành Học hát tại: Lớp 3A khóa học 2013 - 2018 trường Tiểu học Thanh 

Xuân Nam. 

         Ngày 23 tháng 5 năm 2018 thực nghiệm đưa Đồng dao vào học phần 

Tổ chức hoạt động âm nhạc được tiến hành thực nghiệm tại: Lớp 4C khóa 

học 2013 - 2018 trường Tiểu học Thanh Xuân Nam. 

         Việc dạy bài Đồng dao và một số trò chơi âm nhạc trong hoạt động 

ngoại khóa cho học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân Nam đã được tổ 
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chức thực hiện trong thực tế thời gian qua. Nội dung thực nghiệm, các biện 

pháp đưa Đồng dao và trò chơi âm nhạc trong hoạt động ngoại khóa đã 

trình bày trong chương 2. Các biện pháp này được thực nghiệm trong giờ 

học: thực hành Học hát và Tổ chức hoạt động âm nhạc đối với lớp 3A và 

lớp 4C khóa học 2013 - 2018 trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, với sự 

hướng dẫn trực tiếp của giáo viên Nguyễn Thị Hậu trường Tiểu học Thanh 

Xuân Nam. 

3.4.4. Tổ chức thực nghiệm 

3.4.4.1. Điều kiện tiến hành thực nghiệm 

         Cần phân tích kết quả các tiết dạy thực nghiệm cũng như kết quả 

khảo sát, thăm dò ý kiến bộ môn, để đánh giá giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn âm nhạc tại các trường Tiểu học trên các địa bàn khác nhau để đánh 

giá đúng trường Tiểu học Thanh Xuân Nam tính khả thi trong việc đưa các 

bài Đồng dao và trò chơi âm nhạc trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh 

của trường. 

3.4.4.2. Dạy thực nghiệm  

 Để đáp ứng tiêu chí của việc dạy hát ở bậc Tiểu học cũng như một 

trong những tiêu chí của luận văn, chúng tôi đã tiến hành đi dự giờ thực 

nghiệm dạy âm nhạc ở trường Tiểu học tại Hà Nội. Tiết dạy của cô: 

Nguyễn Thị Hậu (giáo viên phụ trách môn âm nhạc) trường Tiểu học 

Thanh Xuân Nam kết quả đã thu được qua hai tiết dạy thử nghiệm, tôi có 

một vài nhận xét sau:  

 Ưu điểm: học sinh hứng thú học tập, đọc Đồng dao và các bài hát, 

không khí lớp học vui vẻ, thoải mái, giờ học đạt kết quả cao. 

 Nguyên nhân: ca từ của các bài Đồng dao này đơn giản, dễ thuộc 

phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi. Âm vực phù hợp với giọng hát 

của HS. Bố cục chặt chẽ, nội dung phong phú, giàu hình ảnh có tính giáo 

dục cao. Giáo viên có kiến thức về âm nhạc sâu rộng.  
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 Phương pháp giảng dạy của giáo viên nhẹ nhàng, dễ hiểu có sức lôi 

cuốn được sự tích cực tham gia chơi trò chơi của học sinh. Sự phối hợp 

nhịp nhàng giữa hoạt động của giáo viên và học sinh cùng cách thức tổ 

chức lớp học hài hòa hợp lý, phát huy được tính tích cực hoạt động và sáng 

tạo của học sinh, giúp các em phát triển tư duy, trí tưởng tượng, tai nghe, trí 

nhớ âm nhạc cũng như khả năng cảm thụ về âm nhạc của học sinh Tiểu học 

Thanh Xuân Nam. 

 Nhược điểm: một vài học sinh tiếp thu còn chậm nên không hòa 

đồng vào việc đọc hát đồng thanh bài Đồng dao và ngại tham gia trò chơi 

do khả năng tiếp thu âm nhạc còn hạn chế, tai nghe kém chuẩn xác vì thế 

một số em học sinh chưa mạnh dạn, tự tin. Ngoài ra một số em có thể lực 

yếu chưa đảm bảo được sức khỏe để tham gia chơi trò chơi. 

 Biện pháp khắc phục: tăng cường hoạt động vui chơi, ca hát (tại các 

buổi học ngoại khóa âm nhạc). Thường xuyên cho các em tiếp xúc với 

nhiều hình thức học tập khác nhau như xem băng, xem các chương trình 

biểu diễn, giao lưu văn nghệ và trực tiếp hoạt động, kết hợp với nhà trường, 

gia đình, phụ huynh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để học sinh Tiểu học 

được học tập, vui chơi, ca hát.  

3.4.5. Kết quả thực nghiệm 

         Trước khi thực nghiệm, bằng những ghi chép, đánh giá, nhận xét và 

tổng hợp chúng tôi thu được một số kết quả như sau: 

          Chương trình thực hành học hát qua tiêu chí đánh giá theo phiếu khảo 

sát về mức độ hiểu biết và tầm quan trọng của Đồng dao và trò chơi âm 

nhạc với học sinh Tiểu học tôi thực hiện tại lớp 3A, 4C.  

         Trong quá trình thực nghiệm tôi thu được kết quả: 

Hoàn toàn đồng ý: 60% 

Đồng ý: 25% 

Phân vân: 12% 
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Không đồng ý: 3% 

        Sau thời gian thực nghiệm, để đánh giá kết quả đối với học sinh lớp 

3A khóa học 2013 - 2018 trường Tiểu học Thanh Xuân Nam. Qua các tiêu 

chí trong câu hỏi phiếu khảo sát đánh giá về mức độ hiểu biết, tầm quan 

trọng của Đồng dao đối với học sinh Tiểu học lớp 3A, 4C có các kết quả 

như sau:  

Hoàn toàn đồng ý: 74% 

Đồng ý: 21 % 

Phân vân: 3 % 

Không đồng ý: 2% 

          Nhận xét và so sánh kết quả của thực nghiệm tôi nhận thấy trước và 

sau khi thực nghiệm số học sinh hiểu biết và nhận thức về Đồng dao, tầm 

quan trọng của các bài Đồng dao và trò chơi âm nhạc với học sinh Tiểu học 

qua bảng tổng hợp sau. 

BẢN KHẢO SÁT TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM 

TT Thái độ 

Trước 

thực 

nghiệm 

Sau 

thực 

nghiệm 

Tỉ lệ trước và sau 

thực nghiệm 

1 Hoàn toàn đồng ý 60% 74% Tăng 14% 

2 Đồng ý 25% 21% Giảm 4% 

3 Phân vân 12% 3 % Giảm 9% 

4 Không đồng ý 3% 2% Giảm 1% 

 Nhận xét:  

          Qua bảng khảo sát tôi đánh giá hiệu quả của việc đưa Đồng dao và 

trò chơi âm nhạc vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc với học sinh trường 

Tiểu học Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội là rất khả thi. 

 Trong quá trình thực nghiệm các em học sinh được hát, được tham 

gia các trò chơi dân gian, trò chơi âm nhạc qua các bài Đồng dao rất vui, 

sôi nổi và hào hứng được, Các giáo viên trực tiếp dạy thực nghiệm rất ưng 
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thuận với chương trình, ứng dụng đưa các bài Đồng dao vào trò chơi âm 

nhạc đến với học sinh Tiểu học. Qua các giờ học thực nghiệm này các em 

đã nắm bắt được mục tiêu bài học với những vấn đề về kiến thức, kỹ năng, 

thái độ như sau: 

         Về kiến thức, sau giờ thực nghiệm, hầu hết các học sinh đều nắm 

được những kiến thức cơ bản về khái niệm Đồng dao, về nguồn gốc, giá trị 

nội dung và giá trị nghệ thuật thông qua bài Đồng dao. 

         Về kỹ năng, thực hành hát, chơi được một số bài Đồng dao trong dân 

gian và 1 số bài hát được sáng tác phổ nhạc theo Đồng dao 

         Về thái độ, yêu thích môn học nên học sinh nghiêm túc học, tập hát 

một cách hào hứng sôi nổi, chơi trò chơi Đồng dao vui vẻ. 

 Tiểu kết chương 3 

           Qua nghiên cứu đặc điểm về Đồng dao ta nhận thấy đây là thể loại 

âm nhạc dân gian có vị trí quan trọng dành cho trẻ em. Đặc điểm nổi bật là 

sự vận động có chu kỳ của nhịp điệu, tiết tấu đồng độ hay dị độ, chu kỳ 

nhịp đơn hay phức.  Bài Đồng dao cấu tạo theo chu kỳ lặp đi lặp lại, cách 

nói theo tiết tấu là rất phù hợp với khả năng cảm thụ âm nhạc của các em ở 

lứa tuổi này. Bên cạnh đó, âm điệu trong Đồng dao cũng chiếm vị trí quan 

trọng dựa trên ngữ điệu tiếng nói, giai điệu phụ thuộc vào thanh điệu lời ca. 

Vì vậy, những bài Đồng dao thường ít tính giai điệu và gần với tính hát nói.  

        Việc nắm vững đặc điểm âm nhạc của các bài hát Đồng dao và tổ 

chức xây dựng trò chơi âm nhạc phù hợp với lứa tuổi học sinh Tiểu học là 

nguyên tắc quan trọng giúp các em làm quen và củng cố khả năng âm nhạc, 

giáo dục thể chất, rèn luyện ngôn ngữ, tinh thần đoàn kết, đùm bọc yêu 

thương nhau, giúp các em hiểu thêm về thiên nhiên về sự vật hiện tượng, hình 

thành nhân cách toàn diện và góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn bản sắc 

văn hóa dân tộc. 
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        Nghiên cứu chương 3 để giới thiệu một số biện pháp dạy học Đồng 

dao tài liệu dạy hát Đồng dao cũng như trang bị kiến thức dạy và học về 

Đồng dao có cơ sở khoa học bổ sung cho nguồn tư liệu về Đồng dao thêm 

phong phú và đa dạng. 
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KẾT LUẬN  

  Đồng dao là một thể loại âm nhạc đặc biệt quan trọng và không thể 

thiếu trong kho tàng dân ca, dân nhạc dân tộc Việt Nam. Đồng dao là loại 

hình dân ca có hát gắn liền với hoạt động vui chơi. Đó là những bài hát của 

trẻ thơ. Những bài ca ấy gắn với các trò chơi đã giúp các em hiểu biết thêm 

về thiên nhiên và đời sống xã hội, gần gũi, quen thuộc đối với các em. 

Đồng dao đem lại cho các em những tình cảm, cảm xúc tốt đẹp, những hiểu 

biết phù hợp với tâm lý trẻ ngày ấu thơ và suốt thời gian dài của tuổi 

trưởng thành, góp phần vào giáo dục các em thành những người lao động, 

người công dân có ích cho đất nước Việt Nam.  

        Hoạt động vui chơi là nhu cầu rất cần thiết đối với sự phát triển của 

trẻ nhỏ. Những trò chơi dân gian của trẻ hầu hết đều gắn liền với những bài 

Đồng dao. Đồng dao có nhiều chức năng và giá trị giáo dục khác nhua như 

giáo dục  thẩm mỹ, nghệ thuật tri thức, tầm hồn trẻ thơ... 

         Nội dung ca từ của Đồng dao có những đóng góp rất quan trọng để 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục cũng như chức năng giúp trẻ vui chơi, học tập, 

rèn luyện mọi lĩnh vực. Đó là giáo dục về nhận thức, đức, trí, thể, mỹ; 

luyện cho trẻ cách phát âm, bổ sung vốn từ ngữ; bồi dưỡng tình cảm, tình 

yêu thiên nhiên con người, quê hương, đất nước, biết yêu thương, quý mến 

bạn bè, vâng lời cha mẹ... Đồng dao góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, tình 

cảm trẻ thơ.. 

      Thực hành hát Đồng dao còn là cách làm trực tiếp góp phần bảo tồn, 

phát huy các giá trị di sản văn hóa âm nhạc của dân tộc trước xu thế toàn 

cầu hóa hiện nay.  

      Trong xã hội hiện đại, cuộc sống ngày càng phát triển, sự xuất hiện 

và du nhập của công nghệ thông tin đã đem đến nhiều lợi ích cho đời sống 

nhưng cạnh đó cũng đẩy con người vào cuộc sống cấp tập, xô bồ của xã hội 

công nghệ hóa. Nhiều chính sách hội nhập mở cửa giúp chúng ta có điều 
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kiện làm quen với nhiều nền văn hóa đa dạng khác nhau, nhưng bên cạnh 

đó nó cũng có phần tác động xấu đến việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. 

        Ngày nay, trẻ em có điều kiện làm quen với nhiều loại hình giải trí 

mới, các trò chơi máy tính, điện tử của thời đại kỹ thuật số cùng với quỹ 

thời gian eo hẹp của cha mẹ. Thực tế, thực hành hát Đồng dao sẽ đem lại 

nhiều lợi ích trong việc giáo dục trẻ từ phát triển ngôn ngữ, nuôi dưỡng tâm 

hồn trẻ thơ đến hoạt động, vận động nâng cao sức khỏe, trí tuệ cho trẻ... Do 

vậy trong mỗi gia đình, các bậc phụ hunh cũng cần quan tâm, chú trọng 

nhiều hơn đến việc hướng trẻ biết yêu, biết hát Đồng dao như thuở xưa họ 

đã từng được hát, được chơi vậy. 

         Ngày nay nhiều nhạc sĩ đã kế thừa, sáng tạo nhiều tác phẩm mới 

mang âm hưởng Đồng dao và mang đậm phong cách dân gian, có sức sống 

trong đời sống văn hóa tinh thần của trẻ thơ là rất đáng trân trọng cần được 

phát huy.    

        Hi vọng rằng, luận văn này có thể đóng góp một tiếng nói cụ thể về 

mục tiêu - dạy hát Đồng dao cho học sinh tiểu học nói chung, cụ thể là cho 

học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, Hà Nội. 

* Khuyến nghị  

 Với Ủy ban nhân dân Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

 Ủy ban nhân dân quận mà đứng đầu là lãnh đạo Đảng, chính quyền  

cần quan tâm hơn nữa đến công tác xã hội hóa giáo dục nói chung và tăng 

cường các điều kiện phát triển cho các trường Tiểu học nói riêng. 

 Hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, 

bồi dưỡng giáo viên chuyên ngành Âm nhạc cho các trường tiểu học phù 

hợp với nhu cầu thực tế tại các nhà trường. 

 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cần có nhiều biện pháp 

hữu hiệu để tăng cường sự hỗ trợ về mọi mặt đối với đội ngũ giáo viên nói 

chung và đội ngũ giáo viên Âm nhạc nói riêng để họ yên tâm công tác, tạo 
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động lực cần thiết cho quá trình đổi mới PPDH trong nhà trường. 

 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân nên tổ chức nhiều cuộc 

thi về dân gian, Đồng dao cấp quận, cấp Thành phố để các trường Tiểu học 

cùng địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội được dịp tham gia và 

thử sức. 

* Với Phòng GD&ĐT Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

 Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện cần chú trọng hơn nữa công tác chỉ 

đạo đổi mới hoạt động DH nói chung, DH môn Âm nhạc và dạy hát Đồng 

dao tại các nhà trường. 

 Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận phối hợp với các cơ quan có liên 

quan tổ chức các Hội thảo chuyên đề, các khóa đào tạo, bồi dưỡng về đổi 

mới PPDH nói chung và đổi mới phương pháp dạy học hát Đồng dao nói 

riêng. Đồng thời, tổ chức một cách hiệu quả các Hội thi giáo viên dạy giỏi. 

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận phối hợp với các cơ quan có liên 

quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên Âm nhạc tham gia các khóa 

đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ của bản thân. 

* Với ban Lãnh đạo trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

  Lãnh đạo nhà trường cần chỉ đạo, tổ chức một cách thường xuyên 

các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, đổi mới PPDH nói chung và phương 

pháp dạy học hát Đồng dao nói riêng trong nhà trường. 

 Lãnh đạo nhà trường cần thực hiện tốt công tác huy động cộng đồng 

tham gia quá trình chuẩn hóa nhà trường, nhất là chuẩn hóa hệ thống cơ sở 

vật chất, phương tiện phục vụ cho quá trình DH nói chung và dạy học hát 

Đồng dao nói riêng. 

 Lãnh đạo nhà trường cần ủng hộ tích cực và tạo mọi điều kiện thuận 

lợi đối với những giáo viên say mê với hoạt động đổi mới PPDH, áp dụng 



 

 

80 

các PPDH tích cực trong quá trình dạy học. 

 Lãnh đạo nhà trường cần đánh giá nhu cầu sử dụng giáo viên Âm 

nhạc từ đó đề xuất với Phòng GD&ĐT, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân 

kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Âm nhạc 

Lãnh đạo nhà trường cần tổ chức nhiều cuộc thi văn hóa, văn nghệ 

dân gian, hát Đồng dao, các cuộc thi tìm hiểu và sưu tầm các bài hát Đồng 

dao, trò chơi Đồng dao... 

* Với đội ngũ giáo viên Âm nhạc tại trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Mỗi giáo viên cần tự giác tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng và tự 

bồi dưỡng nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

của mình. 

Mỗi giáo viên cần tiếp nhận đầy đủ và tích cực triển khai thực hiện 

những nhiệm vụ công tác đã được phân công. Nỗ lực hơn nữa trong quá 

trình đổi mới PPDH môn học. 
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Phụ lục 1 

ẢNH TƯ LIỆU VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XUÂN NAM 

 

 

Ảnh 2.1: Tập thể Cán bộ Giáo viên Nhân viên của trường tiểu học 

 Thanh Xuân Nam năm học 2018-2019 

[Nguồn:http://ththanhxuannam.pgdthanhxuan.edu.vn/gioi-thieu-chung/tap-  

the-can-bo-giao-vien-nhan-vien-nam-hoc-2018-2019-c19208-21722.aspx] 

 

 

 

http://www.ththanhxuannam.pgdthanhxuan.edu.vn/
http://www.ththanhxuannam.pgdthanhxuan.edu.vn/
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Ảnh 2.2. Hội thi Nét đẹp thầy trò tháng 11 năm 2018 

[Nguồn: http://ththanhxuannam.pgdthanhxuan.edu.vn/tin-tuc/hoi-thi-net-

dep-thay-tro-c19801-22814.aspx] 

 

 

Ảnh 2.3: Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giáng 2018-2019 

[Nguồn: http://ththanhxuannam.pgdthanhxuan.edu.vn/tin-tuc/le-khai-giang-

nam-hoc-2018-2019-c19801-21461.aspx] 
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Ảnh 2.4: Lễ hội Bánh chưng 2018 

[Nguồn: http://ththanhxuannam.pgdthanhxuan.edu.vn/tin-tuc/le-hoi-banh-

chung-xuan-2018-c19801-10820.aspx] 

 

 

Ảnh 2.5: Lễ kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam  

20/11/1982- 20/11/2018 

[Nguồn: http://ththanhxuannam.pgdthanhxuan.edu.vn/tin-tuc/le-ki-niem-

36-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-20111982-20112018-c19801-22914.aspx] 
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Ảnh 2.6: Tiết mục Múa hoa khoe sắc được giải Nhì cấp tiểu học trong hội 

thi  

Giai điệu tuổi hồng cấp quận năm 2018 

[Nguồn: http://ththanhxuannam.pgdthanhxuan.edu.vn/tin-tuc/truong-tieu-

hoc-thanh-xuan-nam-tham-gia-hoi-thi-giai-dieu-tuoi-hong-cap-quan-da-

c19801-22234.aspx]
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Phụ lục 2 

MỘT SỐ BÀI ĐỒNG DAO KHÁC  

[Nguồn website: https://www.marrybaby.vn/blog/nhung-bai-dong-dao] 

2.1. Đồng dao miền Bắc 

2.1.1. Bài Cái mốt , cái mai 

Cái mốt, cái mai 

Con trai, con hến 

Con nhện chăng tơ 

Quả mơ, quả mận 

Cái cận, lên bàn đôi 

Đôi chúng tôi 

Đôi chúng nó 

Đôi con chó 

Đôi con mèo 

Hai chèo ba 

Ba đi xa 

Ba về gần 

Ba luống cần 

Một lên tư 

Tư củ từ 

Tư củ tỏi 

Hai hỏi năm 

Năm em nằm 

Năm lên sáu 

Sáu lẻ tư 

Tư lên bảy 

Bảy lẻ ba 

Ba lên tám 

https://www.marrybaby.vn/blog/nhung-bai-dong-dao
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Tám lẻ dôi 

Đôi lên chín 

Chín lẻ một 

Mốt lên mười. 

Ngả năm mươi 

Mười vơ cả 

Ngả xuống đất 

Cất lên tay 

Xoay ống nhổ 

Đổ tay chuyền 

Chuyền chuyền một, một đôi tay 

2.1.2. Bài Đồng dao kiểu nối vòng 

Chim ri là dì sáo sậu 

Sáo sậu là cậu sáo đen 

Sáo đen là em tu hú 

Tu hú là chú bồ các 

Bồ các là bác bồ nông 

Bồ nông là ông sáo sậu 

Sáo sậu là cậu chim ri 

Chim ri... 

hay 

Kỳ nhông là ông kỳ đà 

Kỳ đà là cha cắc ké 

Cắc ké là mẹ kỳ nhông 

Kỳ nhông... 

hay 

Bí ngô là cô đậu nành 

Đậu nành là anh dưa chuột 
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Dưa chuột cậu ruột dưa gang 

Dưa gang cùng hàng dưa hấu 

Dưa hấu là cậu bí ngô 

Bí ngô... 

hay 

Trọc gì ? Trọc đầu 

Đầu gì? Đầu tàu 

Tàu gì? Tàu hoả 

Hoả gì? Hoả tốc 

Tốc gì? Tốc hành 

Hành gì? Hành củ 

Củ gì ? Củ khoai 

Khoai gì ? Khoai lang 

Lang gì ? Lang trọc 

Trọc gì ? Trọc đầu... 

2.1.3. Bài Con gà cục tác lá chanh 

Con gà cục tác lá chanh  

Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi 

Con chó khóc đứng, khóc ngồi 

Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng 

 2.1.4. Bài Con mèo trèo cây cau 

Con mèo trèo lên cây cau 

Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà 

Chú chuột đi chợ đàng xa 

Mua mắm, mua muối giỗ cha con mèo 

2.1.5. Bài Thằng cuội 

Thằng Cuội ngồi gốc cây đa 

Thả trâu ăn lúa...gọi cha ời ời 
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Cha còn cắt cỏ trên đồi 

Mẹ thì cưỡi ngựa đi mời quan viên 

Ông Sấm, ông Sét 

Ông hét đùng đùng 

Ông nổ lung tung 

Vỡ vung, vỡ nồi 

Vỡ cả bát đĩa nhà tôi... 

Tôi lôi ông ra đánh 

Đánh một roi 

Đánh hai roi 

Ông trốn về trời 

Ơi ông Sấm ông Sét ơi... 

2.1.6. Bài ve vẻ vè ve 

Ve vẻ vè ve, vè cam khổ cho chú giữ trâu. 

Ăn quán nằm cầu khóc mẹ kêu cha. 

Hai hàng nước mắt nhỏ sa, 

Cách sông trở hói biết nhà mẹ đâu. 

Tinh sương thức dậy mở trâu, 

Nón nảy nỏ (không) có lấy đầu che mưa. 

Thân tôi đi sớm về trưa 

Vác cày vác bừa cũng mỏi hai vai 

Chủ thuê quan mốt chẳng trả quan hai 

Tôi ở với ngài chẵn đã ba đông 

Chủ ăn rồi chủ lại nằm 

Bắt tôi xay lúa tối tăm trong nhà 

Cái niêu bằng quả trứng gà 

Bỏ vô nắm gạo thiệt là chủ ơi 

Chưa nóng chủ nói đã sôi 
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Chưa cạn nói chín chủ ngồi chủ lo 

Lúa chủ ba lậm bảy kho 

Chủ cho ăn ít chẳng cho ăn nhiều 

Chủ ăn cá thủ cá thiều 

Bắt tôi ăn muối sớm chiều khô rang 

Chủ mặc áo gấm áo hàng 

Thân tôi miếng giẻ vá ngang vá chằm 

Bao giờ cho đến tháng năm 

Dắt trâu lên động để nằm cây xanh 

Chia ra mỗi đứa mỗi cành 

Gió nam phất phất hát tình quê hương. 

2.1.7. Bài về các ngày 

Mồng một lưỡi trai 

Mồng hai lá lúa 

Mồng ba câu liêm 

Mồng bốn lưỡi liềm 

Mồng năm liềm gặt 

Mồng sáu thật trăng 

Mười rằm trăng náu 

Mười sáu trăng treo 

Mười bẩy sẩy giường chiếu 

Mười tám nằm bếp trấu 

Mười chín nín niêu xôi 

Hai mươi giấc tốt 

Hăm mốt nửa đêm 

Hăm hai đeo hoa 

Hăm ba gà gáy 

Hăm bốn ở đâu ? 
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Hăm nhăm ở đấy 

Hăm sáu đã vậy 

Hăm bẩy làm sao ? 

Hăm tám thế nào ? 

Hăm chín thế ấy 

Ba mươi không thấy ? 

Mặt mày trăng đâu ?....!!! 

2.1.8. Bài Đố ai quét sạch lá rừng 

Đố ai quét sạch lá rừng 

Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây 

Đố ai biết lúa mấy cây 

Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng. 

2.1.9. Bài vè nói ngược 

Ve vẻ vè ve 

Cái vè nói ngược 

Non cao đầy nước 

Đáy biển đầy cây 

Dưới đất lắm mây 

Trên trời lắm cỏ 

Người thì có mỏ 

Chim thì có mồm 

Thẳng như lưng tôm 

Cong như cán cuốc 

Thơm nhất là ruốc 

Hôi nhất là hương 

Đặc như ống bương 

Rỗng như ruột gỗ 

Chó thì hay mổ 
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Gà hay liếm la 

Xù xì quả cà 

Trơn như quả mít 

Meo meo là vịt 

Quạc quạc là mèo 

Trâu thì hay trèo 

Sóc thì lội nước 

Rắn thì hay bước 

Voi thì hay bò 

Ngắn như cổ cò 

Dài như cổ vịt 

Đỏ như quả quýt 

Vàng như quả hồng 

Cao lồng ngồng như chim tu hú 

Lùn lụ khụ như chim bồ nông .... 

2.1.10. Bài Gánh gánh gồng gồng 

Gánh gánh gồng gồng 

Gánh gánh gồng gồng 

Gánh sông gánh núi 

Gánh củi gánh cành 

Gánh gánh gồng gồng 

Ta chạy cho nhanh 

Về xây nhà bếp 

Nấu nồi cơm nếp 

Chia ra năm phần 

Một phần cho mẹ 

Một phần cho cha 

Một phần cho bà 
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Một phần cho chị 

Một phần cho anh 

Gánh gánh gồng gồng. 
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2.2. Đồng dao miền Nam 

2.2.1. Bài Xúc xắc xúc xẻ 

Xúc xắc xúc xẻ 

Năm mới năm mẻ 

Nhà nào còn thức 

Mở cửa cho chúng tôi. 

Xúc xắc xúc xẻ 

Năm mới năm mẻ 

Nhà nào còn thức 

Mở cửa cho chúng tôi. 

           2.2.2. Bài bước lên vườn 

Bước lên vườn cao thấy đôi rồng ấp 

Bước xuông vườn thấp thấy đôi rồng chầu 

Bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp 

Voi ông còn buộc ngựa ông còn chầu 

Ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ 

Vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành. 
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Phụ lục 3 

CÁC BẢN NHẠC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN 

3.1. Bài Hát nói mục đồng 

 

[Nguồn: Lê Hàm (2000), Âm nhạc dân gian xứ Nghệ, Hội văn nghệ dân 

gian Nghệ An, Nghệ An] 

3.2. Bài Thằng cuội 

 

      [Nguồn: Đào Việt Hưng (1999), Tìm hiểu điệu thức dân ca người Việt 

Bắc Trung Bộ, Viện Âm nhạc, Nxb Âm nhạc, Hà Nội] 
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3.3. Bài Ói mật ói mèeng 

 

      [Nguồn: Hoàng Tuấn (2000), Âm nhạc Tày, Nxb Âm nhạc, Hà Nội] 

3.4. Bài Đánh đu 

 

[Nguồn: Đặng Nam - Bế Minh Hà (2000), Đồng dao Thái Tây Bắc, 

Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội] 
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3.5. Bài Phạ ới phân (Cầu mưa) 

[Nguồn: Nông Thị Nhình (2000), Âm nhạc dân gian các dân tộc Tày - 

Nùng - Dao - Lạng Sơn, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội] 

    3.6. Bài Cáy ới tót 

 

 

        [Nguồn: Nông Thị Nhình (2000), Âm nhạc dân gian các dân tộc Tày- 

Nùng- Dao- Lạng Sơn, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội] 
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3.7. Bài Tắm húc (Dệt cửi)                                

 

            [Nguồn: Nông Thị Nhình (2000), Âm nhạc dân gian các dân tộc 

Tày - Nùng - Dao - Lạng Sơn, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội] 

     3.8. Bài Ăn cọn (Guồng nước) 

                                                                                                          

 

          [Nguồn: Nông Thị Nhình (2000), Âm nhạc dân gian các dân tộc Tày 

- Nùng - Dao - Lạng Sơn, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội] 

 

 

 3.9. Bài Tỉm đao đí (Đếm sao) 
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        [Nguồn: Nông Thị Nhình (2000), Âm nhạc dân gian các dân tộc Tày - 

Nùng - Dao - Lạng Sơn, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội] 
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Phụ lục 4 

GIÁO ÁN DẠY HÁT ĐỒNG DAO 

Giáo án Dạy hát Đồng dao 

 

 

ÂM NHẠC 4 

TIẾT 12: HỌC HÁT BÀI: CÒ LẢ 

Dân ca: Đồng Bằng Bắc Bộ 

I. Mục tiêu 

- HS hát đúng giai điệu, lời ca bài Cò lả- dân ca Đồng bằng Bắc Bộ. 

- KN tập trình bày bài hát theo cách hát lĩnh xướng và hoà giọng. 

- Giáo dục HS yêu quý các làn điệu dân ca và trân trọng người lao động. 

II. Chuẩn bị  

1. Giáo viên 

- Nhạc cụ quen dùng (Ooc- gan) 

- Tranh ảnh minh hoạ bài Cò Lả 

- Bản nhạc bài Cò lả có kí hiệu phân chia các câu hát. 

2. Học sinh  

- SGK, nhạc cụ gõ (thanh phách), vở chép nhạc. 

 III. Hoạt động dạy học: 

 

HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 

1. Ổn định tổ chức (1phút) 

        Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp, đồ dùng học tập  

 

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) 

-  GV gọi một HS lên hát bài Khăn quàng thắm mãi vai 

em. 

  GV nhận xét đánh giá  

3. Bài mới: (25 phút) 

Hoạt động 1: Học hát bài CÒ LẢ 

*Giới thiệu bài hát 

 

Ổn định trật tự chuẩn bị đồ dùng học 

tập 

 

HS thực hiện cá nhân 

 

 

 

 

 

HS nghe , quan sát tranh 
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- GV treo bảng phụ có chép bài Cò lả và tranh minh 

hoạ lên bảng. 

- GV thuyết trình 

(Những cánh cò bay rập rờn trên đồng lúa mênh mông 

trong buổi chiều là hình ảnh rất thân thuộc với người 

nông dân Việt Nam. Cùng với luỹ tre xanh, đồng lúa 

vàng , đàn châu gặm  cỏ thì hình ảnh cánh cò bay lả , 

bay la gợi nên khung cảnh yên bình của biết bao làng 

quê. Cánh cò bay lả bay la cũng là một bài dân ca rất 

quen thuộc với người dân Đồng bằng Bắc Bộ.) 

*Nghe hát mẫu 

+ HS nghe bài hát qua băng, đĩa hoặc do GV trình bày. 

* Đọc lời ca và giải thích từ khó: 

- GV chỉ định 1-2 HS đọc lời ca. 

- GV giải thích “phủ” trong từ “cửa phủ” là đơn vị 

hành chính ngày xưa, tương đương với quận, huyện 

ngày nay. 

*Luyện thanh: 1-2 phút 

- GV đàn 

*Tập hát từng câu:  

+ Có thể chia bài hát thành  những câu hát ngắn: 

Con cò, cò bay lả lả bay la. 

Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. 

Tình tính tang tang tính tình, ơi bạn rằng ơi bạn ơi. 

Rằng có biết biết hay chăng, rằng có nhớ nhớ hay 

chăng ? 

- GV dùng nhạc cụ đàn giai điệu từng câu, hướng dẫn 

HS cách lắng nghe và hát hoà với tiếngđàn. Các câu hát 

đều bắt đầu từ phách yếu, GV bắt nhịp (1-2). GV 

hướng dẫn  HS vừa tập hát vừa gõ đệm mang tính chất 

dàn trải, phù hợp với giai điệu bài hát. 

- GV hát mẫu: Trong bài Cò lả có nhiều tiếng luyến láy 

rất tinh tế mang đậm màu sắc dân ca đồng bằng Bắc 

Bộ, GV có thể hát mẫu để hướng dẫn HS thể hiện được 

nét chính của giai điệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nghe bài hát 

 

 

1-2 em đọc 

HS nghe 

 

 

 

Luyện thanh 

 

HS tập hát từng câu 

 

 

 

 

 

 

HS trình bày 

 

 

HS nghe, hát hòa với tiếng đàn 

 

HS tập hát chỗ khó 
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- GV hướng dẫn: Tập xong hai câu, GV cho hát nối liền 

2 câu, GV hướng dẫn các em  chỗ lấy hơi, hát rõ lời, 

hát diễn cảm  hoặc sửa cho các em những chỗ hát chưa 

đúng. 

+ Tập hát câu tiếp theo. 

Hoạt động 2: Hát cả bài 

- GV chọn tiết tấu Reggae, tốc độ  khoảng 85. 

- GV đệm  đàn , HS hát cả bài hát kết hợp gõ đệm theo 

phách. 

 

GV hỏi:Các em  có cảm nhận gì về bài hát Cò lả ? 

 

+ GV kết luận về các ý kiến của HS, qua đó giáo dục 

HS yêu dân ca và trân trọng người lao động. 

4.Củng cố - dặn dũ(5') 

- Tập kĩ năng hát lĩnh xướng, một HS lĩnh xướng hai 

câu đầu , cả lớp hoà giọng 4 câu tiếp theo, vừa hát vừa 

gõ đệm theo phách. 

- GV chỉ định từng tổ trình bày bài hát, có lĩnh xướng, 

vừa hát vừa gõ phách đệm theo. 

- GV dặn HS: về ôn bài và chuẩn bị bài sau. 

 

 

 

HS hát câu 1-2 

 

 

HS tập câu 3-4 

 

 

HS hát và gõ phách 

+Thực hiện nhóm, cá nhân 

HS nói lên cảm nhận. 

 

 

HS tập lĩnh xướng 

 

 

Từng tổ trình bày. 

 

HS ghi nhớ 

 

 


