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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non được xem là một hình thức 

giáo dục mang tính đặc thù, đan xen giữa các nội dung giáo dục khác nhằm 

đạt được mục tiêu giáo dục đề ra. Mục đích của giáo dục âm nhạc cho lứa tuổi 

mầm non nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ, hướng trẻ tới 

“Chân - Thiện - Mỹ”. 

 Ở  tất cả các bậc học, giáo viên luôn được xem là nhân tố quan trọng 

quyết định đến chất lượng giáo dục. Giáo viên mầm non cũng vậy, để đạt mục 

tiêu hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ, góp phần giáo dục trẻ phát 

triển một cách toàn diện, đòi hỏi người giáo viên mầm non phải nắm vững 

những kỹ năng sư phạm cần thiết như: kỹ năng dạy học, kỹ năng giao tiếp, 

ứng xử, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng sơ cứu, y tế, kỹ năng tổ chức các hoạt 

động cho trẻ…, đồng thời phải là người có nhân cách, đạo đức tốt. Trên cơ sở 

đó, nhiệm vụ đặt ra cho các trường Sư phạm trong việc đào tạo giáo viên 

Mầm non là phải đạt chuẩn nghề nghiệp, bao gồm: phẩm chất đạo đức, chính trị, 

lối sống, kiến thức và kỹ năng sư phạm. 

Trong chương trình đào tạo giáo viên Mầm non, trình độ Cao đẳng tại 

trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang bao gồm khối kiến thức giáo 

dục đại cương và chuyên nghiệp. Trong khối kiến thức chuyên nghiệp, ngoài các 

môn rèn luyện về nghiệp vụ Mầm non; sinh viên còn được trang bị các kiến thức 

về âm nhạc. Trong đó học phần Nhạc cơ sở  bao gồm 2 phần nội dung chính: lý 

thuyết âm nhạc cơ bản (các kiến thức về nhạc lý) và thực hành hát (học các 

bài hát mầm non). Học phần được bố trí ngay học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất, 

là học phần làm nền tảng, đóng vai trò quan trọng, tiên quyết và có mối liên hệ 

chặt chẽ với các học phần âm nhạc khác như Hát dân ca, Kỹ năng hát - múa, 

Phương pháp giáo dục âm nhạc trong chương trình đào tạo. Nó cung cấp cho 

SV ngành mầm non những kiến thức, kỹ năng về âm nhạc và giáo dục âm 
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nhạc, giúp  SV có năng lực tổ chức tốt các hoạt động giáo dục âm nhạc cho 

trẻ mầm non sau này. 

Qua thực tế giảng dạy học âm nhạc cho SV Mầm non tại trường Cao 

đẳng Sư phạm TW- Nha Trang, chúng tôi nhận thấy ngoài những ưu điểm 

như: SV nắm được các kiến thức cơ bản về nhạc lý, bước đầu thực hành được 

các bài hát mầm non. Giảng viên đa số nhiệt tình, tâm huyết, có sự đầu tư 

trong giảng dạy. Tuy nhiên các phương pháp mà GV sử dụng vẫn chưa thật sự 

đạt hiệu quả. Để vận dụng các kiến thức âm nhạc trong việc thực hành bài hát 

thì SV chưa thể hiện rõ, các em SV còn lúng túng trong thực hành bài hát, vỗ 

đệm theo phách - nhịp chưa đều, còn hát sai cao độ theo thói quen, chưa thể 

hiện rõ sắc thái tính chất tình cảm bài hát. GV chưa có PP tối ưu cho việc 

hướng dẫn SV học lý thuyết âm nhạc cơ bản và thực hành các bài hát, chưa có 

nhiều sự hỗ trợ, bổ sung cho nhau giữa hai nội dung này. 

Khi tìm hiểu sơ bộ về vấn đề trên, chúng tôi thấy rằng nó xuất phát từ 

nhiều phía: về phía SV (đối tượng là SV năm thứ nhất), vừa rời khỏi trường 

phổ thông nên các em chưa bắt nhịp kịp thời với môi trường học tập mới, mà 

ở đó, người học được xem là trung tâm của quá trình dạy học, các em chưa có 

phương pháp học tập phù hợp. Về phía GV, với vai trò là người cố vấn học 

tập, định hướng cho SV trong quá trình tiếp thu kiến thức thì rất cần phải có 

sự linh hoạt trong việc chọn lựa và phối hợp các phương pháp dạy học. Tuy 

nhiên, mặc dù đã có sự đầu tư về các phương pháp lên lớp, nhưng vẫn chưa 

thật sự đạt được hiệu quả như mong muốn, cách truyền đạt kiến thức phần lớn 

là một chiều, sự tương tác giữa người dạy và người học còn quá ít, do đó chưa 

phát huy hết tính tích cực của SV trong quá trình dạy học, vì vậy kết quả dạy 

học chưa cao. 

Bản thân là GV giảng dạy các học phần âm nhạc tại trường, tôi luôn trăn 

trở làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy học học phần Nhạc cơ sở cho SV 
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ngành Giáo dục Mầm non, nhằm đạt được mục tiêu đào tạo của nhà trường, đáp 

ứng nhu cầu của xã hội. Chính vì những lý do nêu trên, tôi quyết định lựa chọn 

nghiên cứu đề tài “Dạy học học phần Nhạc cơ sở cho sinh viên Cao đẳng Sư 

phạm Mầm non”. 

2. Lịch sử nghiên cứu  

Từ trước đến nay, có nhiều nhà giáo dục và nghiên cứu giáo dục AN đã 

quan tâm nghiên cứu đến vấn đề dạy học AN cho trẻ mầm non, có thể nêu ra 

một vài công trình đáng lưu ý như sau: 

- Giáo trình Phương pháp Giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non của 

Phạm Thị Hòa và Giáo trình Phương pháp Giáo dục âm nhạc (dùng cho giáo 

dục Mầm non, hệ từ xa) của Mai Tuấn Sơn. Tác giả các giáo trình này đã 

nghiên cứu sâu về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non, khả năng tiếp nhận 

âm nhạc theo từng độ tuổi... Trên cơ sở đó, đưa ra một số phương pháp giáo 

dục âm nhạc cho trẻ một cách khá cụ thể.  

- Trẻ mầm non ca hát (tuyển tập các bài hát nhà trẻ mẫu giáo) của Hoàng 

Văn Yến, Bí quyết giúp giáo viên Mầm non dạy tốt môn âm nhạc - tài liệu 

trường trung cấp Đông Dương, Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, 

câu đố theo chủ đề, trẻ 5-6 tuổi của tác giả Lê Thu Hương… Các giáo trình, 

tài liệu này chủ yếu đi vào biên soạn, chọn lựa các bài hát, các trò chơi theo 

chủ đề và theo từng độ tuổi [49].  

- Tuyển tập bài hát dành cho trẻ mầm non của Hoàng Công Dụng, là 

tuyển tập bài hát dành cho trẻ mầm non theo chủ đề, được Nxb Giáo dục tái 

bản lần 2 năm 2015, tuyển tập có nhiều bài hát mới và hay được bổ sung theo 

các chủ đề, rất phù hợp với độ tuổi mầm non. Đây có thể là tài liệu mà chúng 

tôi sẽ tham khảo, sử dụng trong việc bổ sung bài hát mới trong đợt điều 

chương trình học phần Nhạc cơ sở trong luận văn này [6]. 

- Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc cơ bản cho sinh viên 

chuyên ngành Giáo dục Mầm non của Trần Thị Lệ (học viên K1 Lý luận và 
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PP dạy học âm nhạc, trường ĐHSP Nghệ thuật TW),  Dạy học môn Âm nhạc 

cho SV ngành giáo dục mầm non trường ĐH Quảng Nam của Nguyễn Thị 

Hồng Hải (Luận văn Thạc sĩ Lý luận và PP dạy học âm nhạc, trường Đại học 

Sư phạm Nghệ thuật TW 2017, Giải pháp nâng cao khả năng ca hát của sinh 

viên ngành sư phạm nhạc - họa - mầm non, trường CĐ Văn hóa nghệ thuật 

Nghệ An - tài liệu của Trường Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, Dạy học âm 

nhạc cho sinh viên sư phạm mầm non trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh 

của Nguyễn Thị Thanh Vân... Các đề tài này đi sâu khai thác, nghiên cứu về 

phương pháp dạy học âm nhạc trong đào tạo GV mầm non. 

Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy rằng, hầu hết các tác giả tập trung 

nghiên cứu nội dung môn học, nghiên cứu PP dạy âm nhạc ở trường mầm 

non, hoặc đưa các bài hát vào chương trình giảng dạy, còn việc đi sâu vào 

nghiên cứu về PP dạy lý thuyết và thực hành bài hát cho SV MN thì chưa 

được khai thác nhiều. Vì thế, đề tài của luận văn này không trùng lập với các 

đề tài đi trước, mặc dù vậy, đó cũng là những tài liệu tham khảo hữu ích trong 

quá trình chúng tôi nghiên cứu nhằm tìm ra các biện pháp dạy học học phần 

Nhạc cơ sở cho SV MN tại trường CĐSPTW Nha Trang một cách hiệu quả. 

3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất một số biện pháp dạy học, giúp nâng cao 

hiệu quả dạy học học phần Nhạc cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 

giáo viên mầm non. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nhiệm vụ nghiên cứu trong đề tài này là: 

- Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tài liệu nhằm củng cố cơ sở lý luận 

của đề tài. 

- Tìm hiểu, nhận xét, đánh giá về thực trạng dạy học học phần Nhạc cơ 

sở tại trường CĐSP TW Nha Trang nhằm làm sáng rõ cơ sở thực tiễn. 
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- Xây dựng một số biện pháp dạy học học phần Nhạc cơ sở cho SV 

CĐSP Mầm non. 

- Thực nghiệm sư phạm. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Biện pháp dạy học học phần Nhạc cơ 

sở tại trường CĐSP TW Nha Trang. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu việc dạy những nội dung Lý thuyết âm nhạc cơ bản 

và các bài hát mầm non trong chương trình học phần Nhạc cơ sở cho SV năm 

thứ nhất khóa 2018 (M23) Trường CĐSP TW Nha Trang. 

Thời gian nghiên cứu dự kiến từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 5 năm 

2019. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng những phương pháp nghiên cứu cơ bản sau: 

- Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, giúp nghiên cứu cơ sở về lý 

thuyết, cũng như tất cả những vấn đề liên quan khía cạnh lý luận cần làm sáng 

tỏ trong luận văn này. 

- Phương pháp quan sát, điều tra, nhằm đánh giá thực trạng liên quan đến 

đề tài, hỗ trợ việc thẩm định kết quả thực nghiệm. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm, nhằm thẩm định kết quả nghiên 

cứu của để tài. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Đề tài nghiên cứu thành công sẽ giúp đưa ra một số biện pháp dạy học 

học phần Nhạc cơ sở nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học của học phần 

tại trường CĐSP TW Nha Trang. 
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Đề tài có thể trở thành tài liệu tham khảo cho SV, cho đồng nghiệp và 

cho các hướng nghiên cứu tiếp theo. 

7. Cấu trúc của luận văn 

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

gồm có 2 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Chương 2: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học học phần Nhạc cơ sở. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Giới thuyết khái niệm  

1.1.1. Dạy học  

 Theo Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê, thì: “Dạy là truyền lại tri thức 

hoặc kỹ năng một cách ít nhiều có hệ thống, có phương pháp” và “Học là thu 

nhận kiến thức, luyện tập kỹ năng do người khác truyền lại” [29, tr.236]. 

 Theo tác giả Phạm Viết Vượng, trong cuốn Giáo dục học, “Dạy học là 

một bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể, là một trong những con đường 

để thực hiện mục đích giáo dục” [47, tr.52]. 

Khi nghiên cứu về dạy học, tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc, trong Giáo 

dục học Đại học (tài liệu bồi dưỡng dùng cho các lớp giáo dục học đại học và 

nghiệp vụ sư phạm) quan niệm: “Dạy học là quá trình cộng tác giữa thầy và 

trò luôn tác động qua lại, bổ sung cho nhau để truyền đạt - điều khiển và lĩnh 

hội- tự điều khiển tri thức nhằm tạo cho người học khả năng phát triển trí tuệ, 

hoàn thiện nhân cách” [25, tr.240]. 

Qua những cách giải thích nêu trên, có thể hiểu khái niệm về dạy học, 

đó là: quá trình tương tác giữa người dạy và người học, trong đó người dạy 

giữ vai trò chủ đạo thông qua các hoạt động tổ chức để truyền đạt kiến thức 

cho người học, còn người học chủ động, tích cực tự điều chỉnh hoạt động 

nhận thức của bản thân nhằm lĩnh hội kiến thức, nhằm hướng tới mục đích 

dạy học. 

1.1.2. Hát  

Qua một số tài liệu: Phương pháp hát tốt tiếng việt trong nghệ thuật ca 

hát, Trần Ngọc Lan (2011), Nxb Giáo dục, Hà Nội; Âm nhạc và phương pháp 

dạy học âm  nhạc, Hoàng Long (chủ biên), Nxb Giáo dục,TP. HCM;  Phương 

pháp sư phạm thanh nhạc, Nguyễn Trung Kiên (2001), Nxb Văn hóa, Hà nội; 
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Sách học thanh nhạc, Mai Khanh (1997), Nxb Trẻ… Khái niệm về hát, dù là 

dùng trong đào tạo hát cho các ca sĩ chuyên nghệp, cho giáo viên hay cho học 

sinh các cấp học phổ thông..., hầu hết đều được các tác giả cho rằng hát đồng 

nghĩa với ca hát. 

Trong cuốn Phương pháp sư phạm thanh nhạc của Nguyễn Trung 

Kiên, tác giả giải thích: “Ca hát là bộ môn nghệ thuật phối hợp âm nhạc và 

ngôn ngữ (...) giọng hát là một nhạc cụ sống (...) nghệ thuật ca hát thành 

phương tiện truyền cảm giáo dục tư tưởng, đạo đức, thẩm mĩ và giải trí vô 

cùng quan trọng” [17, tr.7] 

Từ những quan niệm về Hát của các tác giả, đồng thời qua thực tế quá 

trình học tập của bản thân được đào tạo ở các trình độ như: Cao đẳng Sư 

phạm Âm Nhạc, Đại học biểu diễn Thanh nhạc, Thạc sĩ Lý luận và phương 

pháp dạy học Âm nhạc, chúng tôi thấy tất cả các GV giảng dạy thanh nhạc 

đều dùng khái niệm Hát và Ca hát như trên. Chúng tôi cũng hoàn toàn đồng 

tình với quan điểm đó, Hát đồng nghĩa với Ca hát. 

1.1.3. Phương pháp 

Khái niệm về phương pháp, có nhiều cách giải nghĩa khác nhau. Theo 

https://vi.wiktionary.org: “Phương pháp là lề thói và cách thức phải theo 

để tiến hành công tác với kết quả tốt nhất”; hay “Phương pháp là cách thức tổ 

chức học tập và làm việc theo chiều hướng tích cực” [59]. 

Trong cuốn Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, Phan 

Trọng Ngọ đã trình bày “Thuật ngữ phương pháp bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp 

“Metodos”, có nghĩa là con đường, cách thức vận động của một sự vật, hiện 

tượng” [28, tr.142]. 

Còn theo Từ điển tiếng Việt thông dụng, tác giả Như Ý cho rằng: 

“Phương pháp là cách thức hay quy trình có tính hệ thống, thứ tự để đạt đến 

một số mục tiêu nào đó” [50, tr.105]. Hay tác giả Nguyễn Văn Hộ và Hà Thị 
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Đức, thì “Phương pháp là cách thức, con đường, phương tiện để đạt tới một 

mục đích nhất định, để giải quyết những nhiệm vụ nhất định” [11, tr.59]. 

 Từ những khái niệm như trên, có thể hiểu PP là cách thức, là con 

đường để đạt đến mục đích một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, không có PP 

nào là tối ưu nhất nên mỗi đối tượng, mỗi sự việc cần lựa chọn một PP phù 

hợp và cần linh hoạt khi phối hợp giữa các PP. 

1.1.4. Phương pháp dạy học 

Tác giả Phan Trọng Ngọ đã định nghĩa về PP dạy học trong cuốn Dạy 

học và PP dạy học trong nhà trường như sau: “Định nghĩa chung nhất về 

phương pháp dạy học là những con đường, cách thức tiến hành hoạt động dạy 

học” [28, tr.145].  

Cũng về PP dạy học, trong cuốn Giáo dục học của tác giả Phạm Viết 

Vượng định nghĩa: “Phương pháp dạy học được hiểu là tổ hợp các cách thức 

phối hợp hoạt động chung của giáo viên và học sinh nhằm giúp học sinh nắm 

vững kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo” [47, tr.91]. 

Có thể thấy rằng, đặc trưng của PP dạy học là: luôn gắn với định hướng 

và mục đích dạy học, đồng thời giữa cách dạy của giáo viên và cách học của 

học sinh luôn có một sự thống nhất. PP dạy nhằm tạo ý thức học tập và rèn 

luyện các kỹ năng cho SV; còn PP học của SV là vận dụng PP để phát triển 

năng lực của bản thân có định hướng. Mặt khác, PP dạy học luôn có sự thống 

nhất giữa nội dung dạy học, có sự thống nhất giữa cách thức hành động và 

phương tiện dạy học; và tất nhiên, PPDH luôn có mặt chủ quan và khách quan 

[37, tr.10]. 

Trong luận văn này, có thể giải thích quan niệm về PP dạy học một 

cách phù hợp, đó là: những hình thức, cách thức tổ chức hoạt động của giáo 

viên và học sinh nhằm đạt được những mục tiêu của quá trình dạy học. 
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1.1.5. Kỹ năng 

 Khi nói về khái niệm kỹ năng, tùy theo quan niệm cá nhân và góc nhìn 

chuyên môn của từng người mà đưa ra các khái niệm khác nhau. Dù vậy, giữa 

các khái niệm ấy đều chung một cách nhìn là khi lý thuyết được áp dụng vào 

thực tiễn sẽ hình thành kỹ năng và kỹ năng thì luôn có chủ đích và được định 

hướng rõ ràng. 

Theo Hà Nhật Thăng, Lê Quang Sơn (2010) trong Rèn luyện kỹ năng 

sư phạm thì: “Kỹ năng là cách thức vận động và sáng tạo các biện pháp tổ 

chức, điều khiển quá trình hoạt động…” [34, tr.34]. 

Trên trang http://lethanhtrong.com/ren-luyen-ky-nang-nhu-the-nao, Kỹ 

năng được giải thích: “…là năng lực hay khả năng của người học thực hiện 

thuần thục một hay một chuỗi hành động trên cơ sở hiểu biết (kiến thức hoặc 

kinh nghiệm) và thái độ nhằm tạo ra kết quả mong đợi” [60]. 

Như vậy, có thể hiểu, kỹ năng là khả năng thực hiện thuần thục một 

hay một chuỗi hành động mà người học có được từ việc lặp đi lặp lại các kiến 

thức một cách có ý thức nhằm tạo ra kết quả mong đợi. 

1.1.6. Năng lực 

Trong đề tài Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo hướng 

tiếp cận năng lực, tác giả Đỗ Ngọc Thống viết: “năng lực có thể định nghĩa 

như là một khả năng hành động hiệu quả bằng sự cố gắng dựa trên nhiều 

nguồn lực. Những khả năng này được sử dụng một cách phù hợp, bao gồm tất 

cả những gì học được từ nhà trường cũng như những kinh nghiệm; những kĩ 

năng, thái độ và sự hứng thú; ngoài ra còn có những nguồn bên ngoài…” [64]. 

Ở một góc nhìn khác, khi nói về khái niệm năng lực, trong  “Hội nghị 

chuyên đề về những NL cơ bản của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển 

Kinh tế - Organization for Economic Cooperation and Development), 

F.E.Weinert cho rằng “NL được thể hiện như một hệ thống khả năng, sự 

http://lethanhtrong.com/ren-luyen-ky-nang-nhu-the-nao
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thành thạo hoặc những kĩ năng thiết yếu, có thể giúp con người đủ điều kiện 

vươn tới một mục đích cụ thể”. Cũng tại diễn đàn này, J.Coolahan quan niệm: 

NL là “những khả năng cơ bản dựa trên cơ sở tri thức, kinh nghiệm, các giá 

trị và thiên hướng của một con người được phát triển thông qua thực hành 

GD” [63] (NL trong đoạn trích dẫn là ký hiệu viết tắt của từ “năng lực” được 

chúng tôi trích nguyên văn). 

Như vậy, dù các quan niệm về năng lực có nhiều cách trình bày khác 

nhau, nhưng nhìn chung giữa các quan niệm ấy đều có những điểm chung. Vì 

vậy, có thể đi đến giải thích về khái niệm năng lực: đó là khả năng thực 

hiện/làm việc dựa trên các hiểu biết chắc chắn, kỹ năng thuần thục và thái độ 

phù hợp. Đó cũng chính là những giá trị được phản ánh trong thói quen suy 

nghĩ và hành động của mỗi cá nhân. 

1.2. Đặc điểm và vai trò học phần Nhạc cơ sở trong chương trình đào tạo 

giáo viên mần non. 

1.2.1. Đặc điểm của học phần                 

 Trong chương trình đào tạo ngành Sư phạm Mầm non, trình độ cao 

đẳng ở trường CĐSPTW  Nha Trang, học phần Nhạc cơ sở được bố trí ngay 

học kỳ 1 của năm thứ nhất - lúc sinh viên bắt đầu nhập học (như đã trình bày 

ở “Lý do chọn đề tài”). Sau học phần này, SV sẽ được tiếp tục học các học 

phần âm nhạc khác.  

Nội dung học phần Nhạc cơ sở bao gồm hai phần chính: các kiến thức 

về LTANCB và thực hành các bài hát mầm non. Về tổng quát, các kiến thức 

về LTANCB ở đây không đi sâu vào phần hợp âm và điệu thức, như trong 

chương trình đào tạo SV CĐSP âm nhạc tại trường. Nội dung lý thuyết chỉ tập 

trung vào giải quyết các kiến thức cơ bản về cao độ, trường độ và nhịp phách 

để SV có thể thực hành được âm nhạc một cách cơ bản nhất. Các bài tập đi 

kèm với lý thuyết để rèn cho SV kỹ năng thực hành học phần và vận dụng vào 

http://hpu2.edu.vn/admin/index.php?language=vi&nv=khoa-ngu-van&op=content#_ftn16
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thực hành các học phần âm nhạc khác, sau mỗi tiết lý thuyết là các tiết thực 

hành bài hát. Sinh viên sẽ được hướng dẫn thực hành hát kết hợp với vỗ tay 

theo nhịp, theo phách và theo tiết tấu của bài, thực hành hát và đánh nhịp các 

bài hát nhịp hai, ba và bốn phách đơn giản. 

Đối với phần nội dung về LTANCB 

Ở các bài học đầu tiên về Cao độ, SV được hướng dẫn cách xác định 

tên nốt nhạc trên khóa Sol (dòng 2); xác định sự tương quan về cao độ giữa 

các âm bậc trong thang âm; phân biệt chức năng và phạm vi ảnh hưởng của 

dấu hóa bất thường với dấu hóa biểu. Sau khi nắm các nội dung lý thuyết, SV 

được vận dụng thực hành trực tiếp vào các bài hát mầm non để nhằm: nhận 

biết tên nốt trong các bài hát và hướng dẫn đọc cao độ trước khi tập hát. 

Sang phần trường độ và nhịp phách, nội dung chủ yếu là cách xác định 

sự tương quan trường độ cơ bản; các ký hiệu tăng trường độ; phân biệt đảo 

phách - nghịch phách, phách mạnh - phách nhẹ; phân biệt các loại nhịp đơn, 

nhịp kép; xác định các loại nhịp lấy đà, các loại hình tiết tấu… Nội dung này 

được SV vận dụng vào thực hành đọc nhạc; hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu, 

theo phách và theo nhịp; đánh nhịp bài hát nhịp 2/4, 3/4, 3/8, 4/4; thể hiện 

được phách mạnh, nhẹ; các ký hiệu của dấu viết tắt trong bài hát. 

Tiếp theo các nội dung cao độ, trường độ, nhịp phách là các bài về 

quãng. Ở nội dung này, chỉ tập trung vào các cách xác định đại lượng quãng 

(số cung) và tên quãng, chứ không đi sâu vào tính chất quãng. SV phân biệt 

quãng hòa thanh và giai điệu qua cách sắp xếp quãng; xác định tên các quãng 

cơ bản (từ quãng 1 đến quãng 8). 

Về phần điệu thức, nội dung chương trình chỉ trang bị cho SV những 

kiến thức cơ bản nhất, SV phân biệt được tính chất đặc trưng của điệu thức 

trưởng - thứ qua cấu tạo, từ đó vận dụng thực hành vào các bài hát.  
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Đối với phần thực hành học hát các bài hát mầm non 

Nội dung học hát được củng cố, đan xen với các tiết LTANCB và 

chiếm số tiết lớn hơn LTANCB (22/36 tiết thực học). Với số lượng gần 90 

bài do tổ chuyên môn biên soạn theo các chủ điểm giáo dục Mầm non: gia 

đình, bản thân, nghề nghiệp, quê hương đất nước Bác Hồ, giao thông và 

mùa hè, lễ tết, động vật, trường mầm non, thực vật. Nội dung học hát nhằm 

trang bị cho SV một số vốn các bài hát theo chủ đề/chủ điểm, đây cũng là 

cơ sở để SV có vốn bài để thực hành giảng tập ở học phần Phương pháp  

giáo dục Âm nhạc; đồng thời giúp các em có cơ sở để tổ chức tốt hoạt động 

âm nhạc cho trẻ ở các trường mầm non sau này.  

Các bài hát được học có chủ đề khá phong phú đa dạng. Có thể nêu 

một cách khái quát như sau: Các bài ở chủ đề gia đình (Bé quét nhà, Cháu 

yêu bà, Chỉ có một trên đời, Chiếc khăn tay, Mẹ đi vắng, Mẹ yêu không 

nào, Múa cho mẹ xem, Ông Cháu). Các bài về chủ đề bản thân (Đôi dép, 

Khám tay, Tập rửa mặt, Tay thơm tay ngoan). Các bài về chủ đề động vật 

(Cá vàng bơi, Chim mẹ chim con, Gà trống mèo con và cún con, Một con 

vịt, Rửa mặt như mèo, Thật đáng chê, Thương con mèo). Các bài chủ đề về 

trường học (Cháu vẫn nhớ trường mầm non, Cháu đi mẫu giáo, Đi học về, 

Hoa bé ngoan, Tạm bệt búp bê, Trường chúng cháu là trường mầm non, 

Vui đến trường, Vườn trường mùa thu). Các bài về chủ đề nghề nghiệp 

(Bác đưa thư vui tính, Cháu thương chú bộ đội, Cháu yêu cô chú công 

nhân, Cháu vẽ ông mặt trời, Cô giáo miên xuôi, Cô giáo). Các bài có chủ 

đề quê hương, đất nước, Bác Hồ (Múa với bạn Tây Nguyên, Nhớ ơn Bác, 

Yêu Hà Nội). Các bài có chủ đề giao thông, nước, mùa hè (Đoàn tàu nhỏ 

xíu, Đường và chân, Em đi chơi thuyền, Những con đường em yêu, Trời 

nắng trời mưa). Các bài chủ đề về lễ, tết (Chiếc đèn ông sao, Cùng múa hát 

mừng xuân, Inh lả ơi, Mùa xuân đến rồi, Sắp đến tết rồi, Tập tầm vông). 
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Các bài có chủ đề về thiên nhiên (Cho tôi đi làm mưa với, Em yêu cây 

xanh, Hoa trường em, Lá xanh). 

Các bài hát mầm non trong chương trình hầu hết là những bài được 

viết ở giọng trưởng mà hóa biểu có từ không đến 1 dấu hóa, chẳng hạn như 

C dur, F dur và G dur. Chỉ một số ít các bài “cô hát cho trẻ nghe” thì được 

viết ở giọng thứ. Với mục tiêu là trang bị vốn bài hát cho SV, giúp SV nắm 

được cao độ, tiết tấu và lời ca, biết vận dụng các kỹ thuật hát mức độ cơ 

bản như: tư thế hát, hơi thở, khẩu hình, hát liền tiếng, hát nảy..., bước đầu 

chú ý tới việc thể hiện tính chất, nhạc cảm, kết hợp với vỗ tay theo nhịp, 

phách, tiết tấu, đánh nhịp một số bài đơn giản nhịp 2/4; 3/4. 

1.2.2. Vai trò của học phần 

Mục tiêu đào tạo của ngành giáo dục mầm non, trình độ cao đẳng là 

nhằm đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non có đạo đức, lương tâm, sức khỏe để 

làm việc; chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước; có năng lực 

chuyên môn vững vàng; có khả năng tự học, tự nghiên cứu…, đáp ứng yêu 

cầu phát triển ngày càng cao của xã hội. Để đạt được các yêu cầu trên, đòi hỏi 

người GV mầm non, phải có kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn; biết 

vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục trong việc chăm sóc, 

giáo dục trẻ theo từng độ tuổi; biết cách tổ chức các hoạt động hàng ngày của 

trẻ tại trường mầm non…  

Xuất phát từ các yêu cầu trên, nên trong chương trình đào tạo GV mầm 

non, trình độ Cao đẳng - trường CĐSPTW Nha Trang; ngoài các học phần 

chuyên ngành, SV mầm non còn được trang bị các kiến thức và kỹ năng thực 

hành âm nhạc qua các học phần: Nhạc cơ sở, Kỹ năng hát - múa, Phương 

pháp giáo dục âm nhạc, Hát dân ca. Trong đó, học phần Nhạc cơ sở được xem 

là học phần cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng cho các học phần âm nhạc 

khác trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non, trình độ Cao đẳng. SV 
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phải học xong học phần Nhạc cơ sở mới được học các học phần âm nhạc tiếp 

theo. Vì thế nó đóng vai trò quan trọng, là điều kiện tiên quyết. Cụ thể học 

phần này nhằm trang bị cho SV các kiến thức cơ bản về LTANCB và vận 

dụng các kiến thức này vào việc thực hành luyện tập, hát các bài hát mầm non. 

Vì vậy để có thể tiếp thu các môn học âm nhạc tiếp theo như Kỹ năng Hát - 

Múa, Hát dân ca…, đòi hỏi SV phải nắm chắc được các kiến thức cơ bản về 

LTANCB, đồng thời phải xướng âm được các bài hát có cấu trúc đơn giản, hát 

được các bài hát trong chương trình học phần Nhạc cơ sở.  

Thông qua các hoạt động âm nhạc ở trường mầm non, nhằm góp phần 

giáo dục thẩm mỹ, giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách, rèn luyện thể chất 

cho trẻ, hướng tới sự phát triển toàn diện. Như vậy, cùng với tầm quan trọng 

của các kiến thức chuyên ngành trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, thì âm 

nhạc đóng một vai trò hết sức quan trọng không thể thiếu được. Do đó, SV 

mầm non cần nắm vững các kiến thức của học phần Nhạc cơ sở. Các kiến 

thức từ học phần sẽ giúp cho SV có được các kỹ năng thực hành âm nhạc. Khi 

trang bị được các kiến thức và kỹ năng cần thiết của học phần này, SV sẽ dễ 

dàng lĩnh hội kiến thức của các học phần âm nhạc tiếp theo trong chương 

trình đào tạo. 

1.3. Thực trạng dạy học học phần Nhạc cơ sở ở trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung ương Nha Trang 

1.3.1. Khái quát chung về Trường  

Theo Báo cáo tự đánh giá của trường CĐSP Trung ương Nha Trang 

năm 2017, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang có tên gọi đầu 

tiên là trường Trung học Sư phạm nuôi dạy trẻ TW3, được thành lập vào ngày 

26/9/1987, với nhiệm vụ đào tạo cô nuôi dạy trẻ trình độ trung học chuyên 

nghiệp cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên. Qua các giai đoạn xây dựng 

và phát triển, để phù hợp với chiến lược đào tạo, trường cũng được thay đổi 
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qua một số tên gọi khác nhau. Ngày 01/10/1991, trường đổi tên thành trường 

Trung học Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương, với nhiệm vụ đào tạo 

giáo viên nhà trẻ và mẫu giáo trình độ trung học sư phạm, đối tượng tuyển 

sinh ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Ngày 24/07/1996, trường được 

nâng cấp thành trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2, đồng thời 

mở thêm một số ngành đào tạo, bao gồm 05 mã ngành: Mầm non, Âm nhạc, 

Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục đặc biệt, trình độ cao đẳng và trung 

học chuyên nghiệp; phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Đến ngày 19 tháng 01 

năm 2007 (theo quyết định số 350/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo), trường đổi tên thành Trường CĐSP Trung ương Nha Trang, 05 

mã ngành sư phạm được đào tạo bao gồm: Mầm non, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo 

dục thể chất, Giáo dục đặc biệt với trình độ cao đẳng và trung cấp; 03 mã  ngành 

ngoài sư phạm (từ năm học 2009-2010): Đồ họa, Quản trị văn phòng - Lưu trữ, 

Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch). 

 Trường CĐSPTWNha Trang hiện nay bao gồm 8 phòng ban, 3 khoa 

(khoa Đại cương, khoa Nghệ thuật và khoa Giáo dục mầm non), cùng 3 trung 

tâm và 1 trường mầm non thực hành trực thuộc. Tổng số đội ngũ cán bộ, giảng 

viên bao gồm 150 (71 giảng viên và 79 cán bộ nhân viên). Trình độ của đội 

ngũ giảng viên đều từ đại học trở lên, trong đó 22 giảng viên có trình độ đại 

học, 46 giảng viên trình độ thạc sĩ, 3 giảng viên trình độ tiến sĩ (trong đó có 4 

giảng viên đang làm nghiên cứu sinh và 14 giảng viên đang học cao học). 

Nhìn chung, đội ngũ giảng viên của trường đã áp ứng được yêu cầu về trình 

độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần lớn trong đó là những giảng viên lâu 

năm, có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết và nhiệt tình trong giảng dạy cũng như 

trong các hoạt động chuyên môn và hoạt động phong trào. 

Trường có hệ thống cơ sở vật chất chung đáp ứng cơ bản các mục tiêu 

đào tạo như các trường Cao đẳng Sư phạm khác. Cở sở vật chất phục vụ cho 
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học phần Nhạc cơ sở và các học phần âm nhạc khác khá đảm bảo như: phòng 

có đàn Piano, bảng có dòng kẻ khuông nhạc, âm thanh, máy tính, máy chiếu; 

phòng chuyên trách cho học phần phương pháp giáo dục âm nhac được trang 

bị đầy đủ gồm bảng phụ, các mô hình, tranh ảnh minh họa.... 

Ngoài ra, trường còn có phòng thu âm, phòng sinh hoạt câu lạc bộ sinh 

viên hát, có hội trường được trang về âm thanh, ánh sáng, bàn ghế trang bị 

khá đầy đủ, dành riêng cho các hoạt động Nghệ thuật của nhà trường như: 

Hoạt động thường niên của Câu lạc bộ sinh viên hát; hội thi Nghiệp vụ sư 

phạm; Hội thi cô giáo Mầm non hát hay múa đẹp, kể chuyện giỏi; Hội thi Văn 

nghệ truyền thống hằng năm; các chương trình hội diễn văn nghệ chào mừng 

kỷ niệm các ngày lễ....  

Phương hướng phấn đấu của nhà trường, trong “Sứ mạng - tầm nhìn - 

mục tiêu - trường CĐSP Trung ương Nha trang”:  

Đến năm 2025, trường CĐSP Trung ương Nha trang trở thành một 

trung tâm đào tạo có chất lượng nguồn nhân lực, trình độ Cao đẳng 

thuộc lĩnh vực khoa học - xã hội và nhân văn; địa chỉ triển khai các 

hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế uy tín; trung tâm 

trọng điểm khu vực miền Trung và Tây nguyên trong lĩnh vực bồi 

dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, đảm bảo cung 

cấp nguồn nhân lực có phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu phát 

triển của xã hội [45, tr7]. 

1.3.2. Chương trình học phần Nhạc cơ sở trong đào tạo giáo viên Mầm non 

1.3.2.1. Khái quát về khoa Giáo dục Mầm non  

Khoa Giáo dục mầm non có số lượng GV là 26, trong đó: 14 thạc sĩ (có 

1 GV là Nghiên cứu sinh) và 12 đại học (có 5 GV đang học thạc sĩ). Khoa đào 

tạo 2 chuyên ngành: giáo dục Mầm non và giáo dục Đặc biệt. Ngoài các môn 

học chuyên ngành mầm non do GV của khoa phụ trách, thì các môn học về 
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âm nhạc đều do giảng viên khoa Nghệ thuật giảng dạy, có 8 GV khoa nghệ 

thuật phụ trách các học phần âm nhạc như Nhạc cơ sở, Hát dân ca, Kỹ năng 

hát- múa cho khoa Giáo dục Mầm non. Các giảng viên âm nhạc đa số có trình 

độ Thạc sĩ và Đại học, với các chuyên nghành Lý luận âm nhạc, biểu diễn 

thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc; GV được đào tạo từ các Học viện Âm nhạc 

Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương… 

Từ năm 1996 đến nay, khoa Giáo dục mầm non đã đào tạo được 23 

khóa với trình độ Cao đẳng và 12 khóa trình độ Trung cấp chính quy cùng các 

khóa Cao đẳng và trung cấp vừa học vừa làm, liên thông tại trường và tại một 

số địa phương. Đây là khoa có số lượng SV đông nhất, hiện nay có 1456 SV 

đang học tập tại trường (bao gồm cả chính quy, liên thông, vừa học vừa làm 

trình độ Trung cấp và Cao đẳng) và một số SV được đào tạo qua hình thức 

liên kết với các tỉnh khác. 

Mục tiêu của khoa là đào tạo đội ngũ giáo viên có đầy đủ phẩm chất, 

năng lực cho các trường mầm non, có khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ giáo 

dục trẻ mầm non; đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường và nhu cầu của xã hội. 

1.3.2.2. Nội dung chương trình  

Chương trình học phần Nhạc cơ sở đang được thực hiện hiện nay được 

ban hành theo QĐ số 340 - QĐ/CĐSPTWNT ngày 25/08/2016 (đào tạo theo 

hệ thống tín chỉ) có tổng số tiết: 45 tiết, gồm 1 học phần (Nội dung chi tiết xin 

xem [PL 1; tr 96]). 

Học phần có mục tiêu chung là: Học xong học phần này, người học lĩnh 

hội được các kiến thức cơ bản của âm nhạc; ứng dụng thực hành được vào các 

bài hát trong chương trình giáo dục mầm non. 

Sau đây là những nét cơ bản thuộc chuẩn đầu ra của học phần: 
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Về kiến thức 

- Phân biệt được các khái niệm âm nhạc, các ký hiệu cao độ và trường 

độ, nhịp - phách; 

- Phân tích được ý nghĩa các ký hiệu âm nhạc thông dụng trong các bài 

hát, bản nhạc. 

Về Kỹ năng 

- Ứng dụng được các kiến thức âm nhạc được học vào thực hành các 

bài hát mầm non 

- Hát đúng cao độ, trường độ và tính chất các bài hát trong chương trình 

giáo dục MN.  

Về thái độ 

- Có ý thức tự rèn luyện trong việc trau dồi kiến thức âm nhạc cơ sở. 

Qua nghiên cứu chương trình môn Nhạc cơ sở cho thấy: tổng số tiết 

của chương trình là 45 tiết, trong đó số tiết lên lớp 36 tiết (80%) và 9 tiết 

(20%) SV tự học ở nhà. Với 36 tiết lên lớp, số tiết lý thuyết âm nhạc cơ bản là 

14 tiết và tiết thực hành các bài hát là 22. Học phần được bố trí ngay học kỳ 1. 

Mục tiêu của chương trình nhằm trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về 

âm nhạc và vận dụng được kiến thức vào thực hành các bài hát mầm non.  

Có thể dễ dàng nhận thấy, chuẩn đầu ra của học phần theo chương trình 

hiện hành được xác định khá phù hợp so với thời điểm xây dựng năm 2016, 

chủ yếu hướng tới các các mục tiêu về kiến thức và kỹ năng, thái độ cho SV.  

Qua nghiên cứu về chương trình học phần, chúng ta thấy rõ, thời lượng 

lên lớp so với nội dung chương trình còn quá ít ỏi, nội dung về lý thuyết âm 

nhạc đã tinh giản tối đa, chỉ tập trung vào những vấn đề cơ bản nhất, còn phần 

lớn lượng thời gian để SV thực hành được các bài hát. Với thời lượng cũng 

như sự sắp xếp đó, có thể nói là thật sự khó để trang bị cho SV các kỹ năng 

thực hành với sự thiếu cân đối giữa nội dung và thời gian.  
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1.3.2.3. Giáo trình, tài liệu 

Nguồn các tài liệu chính hiện nay để sử dụng cho học phần Nhạc cơ sở 

bao gồm:  

- Giáo trình Lý thuyết âm nhạc cơ bản (Phạm Tú Hương). 

- Tuyển tập bài hát Trẻ mầm non ca hát (Hoàng Văn Yến). 

Với nguồn giáo trình, tài liệu nêu trên, đã có thể đáp ứng được cơ bản 

yêu cầu về kiến thức của môn học. SV sử dụng hai tài liệu chính này cho hai 

nội dung lý thuyết và thực hành. Về phía GV, khi soạn đề cương bài giảng Lý 

thuyết âm nhạc cơ bản, ngoài giáo trình Lý thuyết âm nhạc cơ bản (Phạm Tú 

Hương), GV tham khảo nhiều nguồn giáo trình tài liệu khác nhau như: Lý 

thuyết âm nhạc cơ bản - V.A.Va-Khramê-ep (Vũ Tự Lân dịch),  Lý thuyết âm 

nhạc cơ bản -Trịnh Hoài Thu (chủ biên), Lý thuyết cơ bản về âm nhạc - Đỗ 

Hải Lễ… Còn các bài hát thực hành, chỉ sử dụng một tài liệu Trẻ mầm non ca 

hát - Hoàng Văn Yến.  

Như vậy, nguồn tài liệu về LTANCB đang được sử dụng tương đối 

phong phú, có thể đáp ứng được nội dung chương trình. Tuy nhiên, tài liệu về 

các bài hát thực hành còn quá ít, chưa cập nhật được các bài hát mới. SV chỉ 

được thực hành các bài hát mầm non quen thuộc, đa số các bài hát ấy, SV đã 

được học khi còn ở trường mầm non và phổ thông. Đây cũng là một trong 

những nguyên nhân làm giảm sự hứng thú của SV khi tham dự lớp. 

1.3.3. Khảo sát việc dạy học học phần Nhạc cơ sở  

Trên cơ sở chương trình đào tạo GV mầm non, trình độ Cao đẳng, hệ 

Chính quy ban hành theo QĐ số 340 - QĐ/CĐSPTWNT ngày 25/08/2016, 

học phần Nhạc cơ sở gồm 45 tiết (2 tín chỉ) được xậy dựng chi tiết và cụ thể 

như sau: 
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Phân phối thời gian hoạt động. 

Các hoạt động Số tiết 

* Lên lớp:  

- Lý thuyết  14tiết 

- Thực hành  22 tiết 

* Tự học, tự nghiên cứu  9 tiết 

   Tổng cộng 45 

 

Mục tiêu chung của học phần:  

Học xong học phần này, người học phân tích được các kiến thức cơ bản 

của âm nhạc;ứng dụng thực hành được vào các bài hát trong chương trình 

giáo dục mầm non 

Chuẩn đầu ra của học phần: 

 Kiến thức: 

 Phân biệt được các khái niệm âm nhạc, các ký hiệu cao độ và trường 

độ, nhịp - phách. 

 Phân tích được ý nghĩa các ký hiệu âm nhạc thông dụng trong các bài 

hát, bản nhạc. 

Kỹ năng: 

       Ứng dụng được các kiến thức âm nhạc vào thực hành các bài hát mầm non 

  Hát đúng cao độ, trường độ và tính chất các bài hát trong chương trình 

giáo dục MN.  

Thái độ: 

Có ý thức tự rèn luyện trong việc trau dồi kiến thức âm nhạc cơ sở 

Tóm tắt nội dung học phần: Chương trình thiết kế gồm 2 nội dung : 

 + Nội dung 1 : Kiến thức nhạc lý cơ bản, nhận biết các ký hiệu âm 

nhạc, tập đọc nhạc giọng C - dur, F-dur, G-dur  
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 + Nội dung 2 : Thực hành hát các bài hát trong chương trình Giáo dục 

Mầm non. 

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng dạy học học phần Nhạc cơ 

sở nhằm tìm hiểu khả năng lĩnh hội kiến thức, kỹ năng thực hành, mức độ 

hứng thú đối với môn học, ý thức tự học của SV, PP giảng dạy của GV, mức 

độ phù hợp của nội dung chương trình đối với năng lực của SV, qua đó phân 

tích kết quả mà SV đạt được để nghiên cứu nhằm đề ra một số biện pháp nâng 

cao chất lượng dạy học môn học. 

Cách thức khảo sát được tiến hành bằng cách dự giờ, thông qua đó tìm 

hiểu về kế hoạch dạy học của GV, về nội dung bài giảng, quan sát hình thức 

tổ chức dạy học... Chúng tôi tiến hành dự giờ khảo sát 2 buổi, gồm 4 tiết, 

trong đó có 2 tiết LTANCB và 2 tiết thực hành bài hát, với nội dung các tiết 

cụ thể như sau: 

 - Tiết LTANCB “Nhịp - phách”. Mục tiêu của bài nhằm trang bị cho 

SV các khái niệm về nhịp - phách, gõ phách chính xác, thể hiện được phách 

mạnh - nhẹ trong bài; xác định được các loại nhịp. 

 - Tiết thực hành “Tập hát các bài hát mầm non, giọng C - dur”. Mục 

tiêu của bài là SV hát chính xác giai điệu, thể hiện đúng tính chất của bài hát, 

kết hợp vỗ tay theo nhịp và phách chính xác. 

 Khi quan sát giờ giảng, chúng tôi nhận thấy giờ lên lớp được diễn ra 

như sau: 

1.3.3.1. Các bước lên lớp của giảng viên  

 Trong phần lý thuyết âm nhạc cơ bản 

Ở phần LTANCB GV thường thực các bước theo tiến trình: 

Thứ nhất: GV đưa ra ví dụ, phân tích, nêu các khái niệm về nhịp (nhịp, 

vạch nhịp, nhịp lấy đà, số chỉ nhịp) 

Thứ hai: GV tiến hành xướng âm + gõ phách, phân tích và yêu cầu SV 

trình bày khái niệm về phách 
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Thứ ba: GV hướng dẫn SV làm bài tập thực hành: vạch nhịp các bài 

tập, xác định số chỉ nhịp, phân tích các bài tập có nhịp lấy đà, xác định phách 

mạnh - nhẹ trong bài 

Thứ tư: kiểm tra, đánh giá bài tập của SV và sửa những lỗi sai. 

Trong phần thực hành các bài hát 

Phần thực hành các bài hát GV thực hiện theo quy trình:  

Bước 1:giới thiệu tên bài hát, tên tác giả 

Bước 2: GV hát mẫu 

Bước 3: Lưu ý SV những chỗ khó trong bài 

Bước 4: hướng dẫn từng câu theo lối móc xích 

Bước 5: luyện tập cho đến khi hoàn chỉnh bài 

Bứơc 6: hướng dẫn SV thể hiện tính chất của bài hát 

Bước 7: ghép với nhạc đệm. 

1.3.3.2. Về phương pháp dạy học 

 Trong quá trình giảng dạy các nội dung LTANCB, GV sử dụng chủ yếu 

sử dụng các PP dạy học âm nhạc cơ bản của học phần như sau:  

Một là: PP dùng lời để diễn giải các vấn đề của nội dung bài giảng, giới 

thiệu bài hát (tên tác giả, xuất xứ, cấu trúc, thể loại...) hay phân tích bài. 

Hai là: PP sử dụng phương tiện dạy học được GV sử dụng như khai 

thác các công nghệ thông tin trong quá trình dạy học (máy chiếu), sử dụng 

đàn piano để dạy hát. 

Ba là: PP trình bày tác phẩm: GV hát mẫu bài hát để SV nắm giai điệu 

trước khi học hát hoặc sửa sai cho SV trong quá trình luyện tập bài. 

Bốn là: PP luyện tập - thực hành được dùng để hướng dẫn SV thực hiện 

các bài tập lý thuyết và luyện tập các bài hát. PP này được sử dụng xuyên suốt 

trong bài, cho mỗi nội dung với nhiều hình thức tổ chức khác nhau như luyện 

tập - thực hành theo dãy, theo nhóm và theo cá nhân. 
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 Năm là: PP kiểm tra, đánh giá: Sau mỗi hoạt động, GV kiểm tra - đánh 

giá kết quả học tập của SV thông qua kết quả thực hiện bài tập cho nội dung 

lý thuyết và việc thể hiện các bài hát đối với phần thực hành. Việc kiểm tra - 

đánh giá được tiến hành theo quy trình: SV đánh giá chéo nhau, GV nhận xét 

và đánh giá để SV rút kinh nghiệm. 

Để phát huy tính tích cực và chủ động của SV, trong quá trình trình bày 

các nội dung, GV yêu cầu SV tìm các ví dụ minh họa cho từng vấn đề, tự 

phân tích và nhận xét, sau đó GV đúc kết và đánh giá. Các hoạt động dạy học 

được thực hiện một cách logic, chặt chẽ, đảm bảo tính hợp lý, liên tục. 

Việc đánh giá khả năng lĩnh hội kiến thức của SV được thực hiện bằng 

cách GV ra các bài tập thực hành cho mỗi nội dung. GV kiểm tra việc thực 

hiện bài tập theo hình thức cá nhân và yêu cầu SV đánh giá chéo trước khi 

GV nhận xét. Mỗi bài tập ngắn được thiết kế sát với nội dung bài học. 

Ví dụ 1.3.3.2a: Từ nốt sol ở dòng kẻ thứ 2 trên khóa sol 2, hãy xác định 

vị trí nốt đô ở quãng tám thứ nhất. 

 

Ví dụ 1.3.3.2b: Hãy đánh dấu x vào phách mạnh của bài hát sau (ở bài 

học về nhịp - phách).  
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1.3.3.3. Khảo sát hoạt động dạy học 

Qua việc dự giờ 2 tiết LTANCB, chúng tôi nhận thấy GV đã có sự 

chuẩn bị chu đáo cho tiết dạy, từ kế hoạch, phương tiện dạy học, hình thức tổ 

chức lớp. GV đã xác định đúng mục tiêu, nội dung đầy đủ, có cấu trúc phù 

hợp, đảm bảo thực hiện mục tiêu và chương trình. Các bước lên lớp được tiến 

hành đầy đủ và đúng trình tự theo kế hoạch đề ra, thể hiện được trọng tâm bài 

giảng. Sự chuyển tiếp giữa các nội dung logic, phù hợp. Có chú ý khai thác 

vốn kiến thức, kỹ năng đã tích lũy và nội dung chuẩn bị của SV. Phát huy 

được tính tích cực, chủ động của SV trong quá trình dạy học.  

Cụ thể ở nội dung bài học nhịp - phách, vào đầu tiết học GV kiểm tra 

nội dung tự học, sự chuẩn bị bài nhà của SV (đã giao trước tiết học). GV Yêu 

cầu SV: Viết ký hiệu và nêu tác dụng của dấu nhắc lại. Cho ví dụ.  

Trong phần vào bài mới, GV nêu khái niệm giảng giải phân tích, yêu 

cầu SV nhắc lại khái niệm và cho ví dụ cụ thể, sau đó yêu cầu SV nhận xét 

bạn và cuối cùng GV nhận xét đánh giá, chốt lại vấn đề. 

Nhìn chung, các PP được GV sử dụng phù hợp với nội dung bài giảng, 

trang bị được cho SV các kiến thức cơ bản nhất. Các phương tiện dạy học 

được GV sử dụng trong tiết học chủ yếu là bảng đen và máy chiếu. GV đã 

khai thác phương tiện dạy học tương đối hiệu quả, phù hợp với từng vấn đề 

của nội dung. 

Tuy nhiên, để hướng tới sự phát triển năng lực của người học, thì các 

phương pháp dạy học âm nhạc cơ bản mà GV sử dụng đã chưa thật sự  phát 

huy hết vai trò, khả năng sáng tạo, chưa tạo sự tư duy độc lập cho SV. Theo 

tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo:“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học 

theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng 
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kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, 

ghi nhớ máy móc….” [61], thì ở quá trình dạy học tích cực, người học luôn 

đóng vai trò trung tâm, còn GV chỉ là người tổ chức, định hướng cho các hoạt 

động, từ đó người học có thể chủ động trong việc chiếm lĩnh tri thức dưới sự 

định hướng của GV. Nếu việc truyền đạt kiến thức một chiều cứ được thực 

hiện lâu dần sẽ tạo cho SV tính thụ động, trông chờ các kiến thức từ người 

thầy mang lại. Mặc dù trong từng nội dung bài giảng, GV đã chú ý khai thác 

tính tích cực của SV, để SV tự tìm ra các ví dụ minh họa cho mỗi vấn đề, phát 

hiện, đánh giá chéo các nội dung, nhưng để SV tự khám phá, chiếm lĩnh tri 

thức thì đã chưa thật sự được chú ý trong tiết dạy; mỗi hoạt động của SV chỉ 

được diễn ra sau các hoạt động của GV theo một trình tự. Nếu các trình tự này 

được hoán đổi thì sẽ mang lại nhiều hứng thú hơn cho SV, đồng thời sẽ tạo 

cho SV sự chủ động trong việc khám phá kiến thức. 

Kết quả dự giờ với 2 tiết thực hành cho thấy, SV đã có sự chuẩn bị đầy 

đủ, phù hợp với nội dung bài. GV hướng dẫn SV thực hành các bài hát mầm 

non chủ yếu bằng PP truyền khẩu kết hợp với những PP hỗ trợ khác như: PP 

dùng lời, PP thực hành luyện tập, PP kiểm tra - đánh giá. Trước khi dạy bài 

hát, GV hát mẫu để SV nắm được giai điệu bài, sau đó dạy hát từng câu theo 

lối móc xích. Việc thể hiện tính chất bài hát chỉ được thực hiện sau khi SV hát 

đúng giai điệu. Ở phần củng cố, cả lớp sẽ ghép bài cùng với nhạc đệm (GV 

đàn piano).  

Sau giờ học hát, chúng tôi tiến hành khảo sát nhanh với 20/40 SV lớp 

M23 như sau: chúng tôi yêu cầu em hãy hát lại câu hát “Cô như chim mẹ bé 

là chim con, tung cánh tung cánh bay bay nhịp nhàng, đêm tối buông xuống 

mau bay tìm về” (trong bài hát Chim mẹ chim con của tác giả Đặng nhất mai), 

kết quả cho thấy: 
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Về giai điệu 

Hát đúng cao độ tiếu tấu 
Hát sai đôi chỗ  

về cao độ tiếu tấu 

Hát sai nhiều  

về cao độ tiếu tấu 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

12/20 60% 3 15% 5 25% 

 

Về thể hiện tính chất tình cảm 

Thể hiện được  

tính chất tình cảm 

Có chú ý để thể hiện 

tính chất tình cảm 

Chưa thể hiện được  

tính chất tình cảm 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

4/20 20% 7/20 35% 9/20 45% 

 

Với quy trình lên lớp và qua kết quả khảo sát nhanh, chúng tôi nhận 

thấy đa số, SV hát được giai điệu bài hát, số sinh viên thể hiện được tính chất 

tình cảm bài hát chiếm số lượng ít, mặc dù GV sửa sai cho SV kịp thời và khá 

hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu của một giờ học hát. Tuy nhiên, số lượng 

SV hát sai giai điệu cũng chiếu tỉ lệ đáng lưu ý, số lượng SV chưa thể hiện 

được tính chất tình cảm bài hát chiếm số lượng nhiều, đây là vấn đề cần lưu 

tâm và cần được khắc phục. Theo chúng tôi, nguyên nhân này do việc GV sử 

dụng PP truyền khẩu còn có những hạn chế nhất định. SV chỉ hát được các 

bài hát đã được GV luyện tập trên lớp mà không tự vỡ được các bài hát mới 

hoặc không xác định được mức độ chính xác khi thể hiện những bài hát quen 

thuộc đã học ở phổ thông. Có những bài hát, SV hát theo thói quen, mà không 

biết được mình đã hát sai chỗ nào vì không xướng âm được bản nhạc. Chính 

vì vậy, khi dự giờ hai tiết thực hành, chúng tôi nhận thấy khi GV yêu cầu SV 

nhận xét và sửa sai cho nhau thì SV đã rất lúng túng và không thực hiện được; 

thực hiện vỗ tay theo nhịp, phách, tết tấu chưa thật đều và chính xác. Mặt 

khác, việc khai thác phương tiện dạy học của GV đã chưa thật sự hiệu quả, 
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GV chỉ sử dụng đàn piano cho việc ghép nhạc mà ít sử dụng đàn trong quá 

trình hướng dẫn học hát. Điều này đã không giữ được giọng cho SV khi luyện 

tập bài, hầu như SV bị tuột giọng so với giọng chủ ban đầu. 

1.3.3.4. Hoạt động học của sinh viên 

Để quá trình dạy học mang lại hiệu quả cao, ngoài phương pháp dạy 

của GV, thì việc phương pháp học tập của SV là một trong những yếu tố 

quyết định đến chất lượng đào tạo. Khi tiến hành dự giờ, chúng tôi nhận thấy, 

phần lớn SV có ý thức trong học tập, nghiêm túc nghe giảng, có sự chuẩn bị 

bài trước khi lên lớp, khả năng tiếp thu tương đối đáp ứng được yêu cầu học 

phần. Tuy nhiên, năng lực của SV trong lớp có sự chênh lệnh nhiều, đặc biệt 

là năng khiếu âm nhạc. Một số SV gần như hát sai cao độ bài hát và dù được 

GV sửa sai nhiều lần vẫn không thực hiện được. Bên cạnh đó, giọng hát của 

một số em còn chênh, phô, khả năng nhận biết vấn đề còn nhiều hạn chế, 

chưa mở rộng được tư duy, tiếp thu kiến thức môn học còn nhiều thụ động. 

Việc đánh giá kết quả của SV thông qua các nội dung cụ thể như sau: 

Về lý thuyết âm nhạc cơ bản 

 Chúng tôi tiến hành khảo sát 40 sinh viên lớp M23, khóa 2018 

 Kết quả SV đạt được thông qua bài tập: 

TT Nội dung Số lượng Tỷ lệ % 

1 SV vạch nhịp chính xác các bài tập 22/40  55% 

2 SV xác định chính xác số chỉ nhịp của bài  25/40  62,5% 

3 SV xác định chính xác các bài tập có nhịp lấy đà  32/40 80% 

4 SV xác định chính xác các phách mạnh, nhẹ 

trong bài  

27/40  67,5% 

Kết quả như trên đã cho thấy, về cơ bản SV nắm được các kiến thức 

của  bài học nhưng khi vận dụng vào thực hành các bài tập thì chưa thật sự đạt 

kết quả cao. SV sai nhiều ở các bài tập về vạch nhịp và xác định số chỉ nhịp, 
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điều này có nghĩa là việc xác định sự tương quan về trường độ chưa nắm 

chắc, đây là kiến thức liên quan đến bài học trước. Còn các bài tập xác định 

nhịp lấy đà, phần lớn SV làm chính xác. 

Về thực hành bài hát 

 Tiết thực hành bài hát được diễn ra theo một quy trình: nghe bài hát 

mẫu - luyện tập từng câu theo lối móc xích - ghép toàn bài kết hợp nhạc 

đệm… dưới sự hướng dẫn của GV theo phương pháp truyền khẩu. Quan sát 

dự giờ hai tiết thực hành, chúng tôi nhận thấy, phần lớn SV hát đúng giai điệu 

bài hát và một số ít SV thể hiện đúng tính chất của bài. Bên cạnh đó, còn một 

số SV hát chưa chính xác về cao độ và tiết tấu, không giữ được giọng trong 

quá trình hát hoặc nhịp chưa ổn định, lúc nhanh, lúc chậm, chưa phân biệt 

được các cách vỗ tay theo nhịp, theo phách, theo tiết tấu bài hát; chưa thể hiện 

được tính chất của bài; chưa biết cách lấy hơi cho phù hợp, do đa số các em ở 

khu vực miền trung, việc phát âm còn bị tiếng địa phương ví dụ như chữ 

“tim” thành chữ “tiêm”, chữ “hương” các em hát thành chữ “hươn”.... Có 

những sinh viên, khi thực hiện cùng với tập thể thì hát đúng giai điệu, nhưng 

khi kiểm tra cá nhân thì hát sai. Mặt khác, có những bài hát mà SV đã biết 

nhưng lại hát theo thói quen, chưa chính xác về cao độ nên việc sửa sai gặp 

nhiều khó khăn, SV chỉ hát đúng sau khi được GV làm mẫu, nhưng sau đó lại 

trở về như ban đầu. 

1.3.4. Nhận định chung về thực trạng 

 Thông qua việc tiến hành khảo sát về nhà trường, về giáo trình tài liệu, 

về PP dạy của GV và PP học của sinh viên…, chúng tôi rút ra một số ưu điểm 

và hạn chế chính như sau: 

1.3.4.1. Ưu điểm 

 Trường CĐSP TW Nha Trang là một trong những cơ sở đào tạo có uy 

tín trong hệ thống các trường Cao đẳng và Đại học, nhà trường đã có nhiều 
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nhiều mã ngành, nhưng ngành Giáo dục mầm non vẫn được xem là ngành 

mũi nhọn của nhà trường; với đội ngũ GV nhiều kinh nghệm, nhiệt tình, tâm 

huyết trong giảng dạy, đạt chuẩn về trình độ theo quy định của Bộ Giáo dục 

& đào tạo. 

Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo của nhà trường được trang bị tương 

đối đầy đủ, nhìn chung đáp ứng được yêu cầu của môn học.  

Trong chương trình đào tạo giáo viên Mầm non, SV mầm non được 

trang bị khối kiến thức chuyên ngành, trong đó có các học phần âm nhạc. Học 

phần Nhạc cơ sở được xem là học phần cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng 

cho các học phần âm nhạc trong chương trình. Các giáo trình, tài liệu được 

GV sử dụng cho học phần này là những giáo trình về LTANCB và tuyển tập 

các bài hát mầm non. Đây là các giáo trình đã được công bố chính thức, chính 

xác về kiến thức và đầy đủ nội dung, phù hợp với chương trình đào tạo.  

 Chương trình học phần được xây dựng chi tết, cụ thể, rõ ràng; thể hiện 

rõ số tiết LTANCB và thực hành các bài hát, số tiết lên lớp và tự học của sinh 

viên khá phù hợp, thể hiện rõ mức độ kiến thức, kỹ năng từng bài cần phải 

đạt, trình bày đúng mẫu quy định của khung chương trình đào tạo. Nhìn 

chung chương trình được xây dựng tương đối phù hợp với nội dung. Nội dung 

thực hành hát các bài hát chiếm phần lớn, LTANCB chỉ tập trung vào những 

vấn đề cơ bản nhất, nhằm đáp ứng cho việc thực hành âm nhạc. 

 Về PP giảng dạy, GV chủ yếu sử dụng các PP dạy học âm nhạc cơ bản 

như: PP dùng lời, PP sử dụng phương tiện dạy học, PP trình bày tác phẩm, PP 

thực hành - luyện tập, PP kiểm tra đánh giá. Với các nội dung lý thuyết, PP sử 

dụng chủ yếu là dùng lời - nhằm diễn giải các vấn đề, kết hợp với các PP hỗ 

trợ khác như thực hành - luyện tập, kiểm tra đánh giá kết quả. Còn đối với nội 

dung thực hành, PP chủ đạo được sử dụng là trình bày tác phẩm và thực hành 

- luyện tập. Như vậy, với đặc thù chuyên ngành, các PP được GV sử dụng 
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tương đối phù hợp; đồng thời GV có chú ý đến sự linh hoạt khi phối hợp các 

PP. SV đã nắm được những vấn đề cơ bản qua cách truyền đạt của GV và biết 

cách vận dụng LTANCB vào thực hành các bài hát. GV có tác phong chuẩn 

mực, thân thiện, tạo được sự gần gũi, làm cho SV có cảm giác thoải mái trong 

quá trình dạy học. 

 Về SV, một số SV có sự chuẩn bị bài trước khi đến lớp: làm các bài tập 

của bài học cũ và nghiên cứu nội dung của bài học mới. Trong quá trình dự 

lớp, SV có thái độ nghiêm túc, tích cực trao đổi bài. SV thực hiện được các 

bài tập lý thuyết và các bài hát mầm non. Nhìn chung, giọng hát của SV có 

cao độ ổn định, tầm cữ phù hợp với các bài hát; nhịp phách tương đối đều; 

biết cách vỗ tay theo nhịp, phách hoặc tiết tấu của bài; có chú ý thể hiện tính 

chất bài hát; có kỹ năng nghe và sửa sai trong quá trình thực hành. 

1.3.4.2. Hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm như trên, khi khảo sát thực trạng, chúng tôi 

nhận thấy còn một số hạn chế sau: 

Về cơ sở vật chất của nhà trường, mặc dù các trang thiết bị tương đối 

đầy đủ, nhưng để đáp ứng cho đặc thù học phần thì chưa thật sự đạt được yêu 

cầu đề ra. Bởi học phần Nhạc cơ sở bao gồm cả nội dung lý thuyết và thực 

hành, nên học phần yêu cầu được trang bị bảng có dòng kẻ và máy chiếu cho 

lý thuyết và đàn piano cho phần thực hành bài hát. Nhưng trên thực tế, các 

giảng đường lý thuyết và thực hành được sắp xếp riêng biệt. Phòng học lý 

thuyết có máy chiếu thì không có đàn, không có bảng dòng kẻ. Ngược lại, 

phòng thực hành có đàn piano thì không có máy chiếu và bảng dòng kẻ. 

Chính điều này đã không tạo được điều kiện thuận lợi cho GV phát huy tối đa 

việc sử dụng phương tiện cho quá trình dạy học. 

Các giáo trình, tài liệu được lựa chọn để giảng dạy và học tập, về cơ 

bản đáp ứng được nội dung chương trình, đặc biệt là nội dung về lý thuyết âm 

nhạc. Tuy nhiên, các bài hát mầm non theo chủ điểm được đưa vào chương 
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trình, là những bài hát quen thuộc, đã cũ, thiếu sự cập nhật các bài hát mới 

theo chủ điểm hiện nay. Vì vậy, khó tạo được sự hứng thú cho SV khi học 

hát, mà còn gây sự nhàm chán, thụ động khi hát các bài hát đã nắm được 

tương đối giai điệu. 

Trong quá trình lên lớp, GV đã chọn lựa các PP giảng dạy cho từng nội 

dung bài giảng và sự phối hợp giữa các PP tương đối linh hoạt. Tuy nhiên, để 

hướng tới năng lực của người học một cách tối ưu nhất thì các PP dạy học 

truyền thống mà GV sử dụng chưa phát huy hết tính tích cực chủ động của 

SV, vì vậy chưa thật sự đáp ứng được mục tiêu đề ra. Chính điều đó, việc tiếp 

thu kiến thức của SV vẫn còn mang tính thụ động, thiếu sự khám phá, tìm tòi 

trong quá trình lĩnh hội kiến thức. Mặt khác, do nhu cầu xã hội, nên SV sư 

phạm sau khi ra trường gặp nhiều khó khăn khi tìm việc làm. Vì vậy, số lượng 

SV thi tuyển vào ngành Sư phạm nói chung và ngành Sư phạm Mầm non nói 

riêng có sự giảm đi nhiều so với trước. Các trường sư phạm trong những năm 

gần đây, không có nhiều sự chọn lựa, do đó chất lượng đầu vào thấp, SV hạn 

chế về năng khiếu và thiếu sự tích cực trong học tập. 

 Cũng như đa số các trường Cao đẳng, Đại học hiện nay, trường CĐSP 

TW Nha Trang đào tạo theo hình thức tín chỉ, vì vậy, hoạt động tự học của 

SV là một hoạt động bắt buộc của quá trình đào tạo. Để việc học đạt được 

hiệu quả cao, SV cần có kế hoạch cụ thể cho việc học của mình, phải có PP 

học tập phù hợp, có thói quen tự học, tự trau dồi kiến thức. Tuy nhiên, qua 

việc quan sát, chúng tôi nhận thấy, phần lớn SV chưa có sự chuẩn bị kỹ trước 

tiết học, các kiến thức của bài mới chỉ trông chờ từ GV trao truyền. Việc vận 

dụng lý thuyết vào thực hành còn nhiều hạn chế, thiếu linh hoạt, khô cứng; 

các hoạt động học tập thường mang tính đối phó, thiếu tự tin khi thể hiện bài. 

 Khi chúng tôi trao đổi với SV lớp M23A (năm thứ nhất) về việc tự học 

ở nhà, thì chỉ có 6/46 SV (13%) có tham khảo, nghiên cứu bài trước tiết học; 

21/46 SV (45,6%) làm các bài tập lý thuyết và luyện tập các bài hát đã học; số 
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SV còn lại không có sự tự học, rèn luyện ở nhà vì cho rằng học phần NCS 

không có vai trò quan trọng trong ngành Mầm non, do đó cần tập trung thời 

gian cho các học phần chuyên ngành khác. Bên cạnh đó, một số SV nghĩ rằng, 

hiện nay, với phương tiện thông tin đầy đủ, hiện đại nên chỉ cần mở các bài 

hát mẫu và học theo giai điệu là có thể hát được, không cần thiết phải học lý 

thuyết âm nhạc. Với nhận thức không đúng về vai trò học phần, nên dẫn đến 

việc SV học lệch và không có hứng thú trong quá trình học, vì vậy kết quả 

học tập chưa được như mong muốn. 

 Tiểu kết 

Thông qua việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu phân tích, so 

sánh, tổng hợp, các vấn đề về cơ sở lý thuyết liên quan chặt chẽ đến đề tài, 

cũng như tất cả những vấn đề giải thích các khái niệm (dạy học, phương pháp, 

phương pháp dạy học, kỹ năng, năng lực), chỉ ra đặc điểm của chương trình 

hiện hành, cũng vai trò của học phần đối với sinh viên ngành Mầm non. 

Phương pháp quan sát, điều tra, được phát huy hiệu quả đánh giá thực 

trạng việc dạy học học phần Nhạc cơ sở cho sinh viên ngành Mầm non, 

trường CĐSPTW Nha Trang. Chúng tôi nhận thấy, các giáo trình tài liệu phục 

vụ cho học phần đầy đủ cả hai nội dung lý thuyết và thực hành, nhưng chưa 

thật sự phong phú, chưa cập nhật kịp thời các bài hát mới theo chủ điểm. Về 

phía SV, mặc dù nắm được các nội dung về lý thuyết âm nhạc nhưng việc vận 

dụng vào thực hành bài hát thì còn lúng túng, chưa biết cách vỡ các bài hát 

Mầm non có giai điệu và cấu trúc đơn giản hoặc tự sửa sai khi hát. Việc phân 

biệt cách vỗ tay theo nhịp, phách và tiết tấu còn nhiều khó khăn. SV còn ảnh 

hưởng bởi tiếng địa phương khi hát. Một số SV xác định tên nốt nhạc còn 

chậm, nhiều SV chưa thể hiện được tính chất, tình cảm của bài hát.  

Cơ sở vật chất của trường được trang bị khá đầy đủ. Tuy nhiên, để phục 

vụ cho công tác giảng dạy học phần đặc thù Nhạc cơ sở gồm cả LTANCB và 

thực hành hát, đòi hỏi phòng học cần trang bị các thiết bị cho cả hai nội dung. 



34 

Trên thực tế, phòng học không đáp ứng được cùng một lúc theo yêu cầu học 

phần. GV đã kết hợp sử dụng các PP dạy học âm nhạc tương đối nhuần 

nhuyễn, nhưng chưa có PP giảng dạy để phối hợp, kết nối, bổ sung cho nhau 

giữa kiến thức LTANCB và thực hành hát. GV mới chỉ chú trọng nắm tương 

đối kiến thức cơ bản và hát đúng giai điệu bài hát, chứ chưa chú trọng tới việc 

sửa lỗi phát âm và thể hiện tính chất tình cảm cho SV, chưa khai thác được 

nhiều tính tích cực, chưa hướng tới phát triển năng lực của SV một cách tối 

ưu nhất, chưa tạo được nhiều đam mê, hứng thú cho SV đối với học phần, từ 

đó gây cho SV cảm giác thụ động trong quá trĩnh lĩnh hội kiến thức. 

Để đáp ứng mục tiêu sau khi ra trường SVMN trường CĐSP TW Nha 

Trang, những cô giáo mầm non tương lai, có năng lực tham gia và tổ chức tốt 

các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ ở bậc học mầm non hiệu quả, nhất 

thiết SV phải nắm vững kiến thức và kỹ năng ở học phần Nhạc cở sở.  

 Để khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả dạy học học phần 

Nhạc cơ sở, cần thiết phải có sự đổi mới, bổ sung đồng bộ, từ giáo trình - học 

liệu đến nội dung chương trình, từ cơ sở vật chất đến PP học tập của SV và 

PP dạy của GV trên cơ sở đề ra các biện pháp phù hợp, nhằm hướng tới việc 

phát triển năng lực của SV, góp phần đạt được mục tiêu đào tạo của nhà 

trường. Chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này ở chương 2. 
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Chương 2 

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC  

HỌC PHẦN NHẠC CƠ SỞ 

 Để việc thực hiện học phần được hiệu quả, trước tiên, cần quan tâm tới 

điều chỉnh nội dung học phần đảm bảo tính khoa học và phù hợp với thực tiễn. 

Chúng tôi căn cứ vào cơ sở lý luận và thực trạng dạy học phần Nhạc cơ sở trong 

nhà trường, các tiêu chí đảm bảo được tính phù hợp với mục tiêu đào tạo của 

ngành, phù hợp với năng lực SV, với điều kiện thực tiễn của nhà trường, từ đó 

điều chỉnh nội dung của học phần cho phù hợp, nhằm góp phần nâng cao chất 

lượng dạy học phần Nhạc cơ sở. 

2.1. Điều chỉnh nội dung học phần  

2.1.1. Căn cứ cho việc điều chỉnh 

2.1.1.1. Phù hợp mục tiêu đào tạo của ngành học  

Theo tinh thần của nghị quyết số 29- NQ/TW về đổi mới căn bản toàn 

diện giáo dục và đào tạo, thì “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo 

đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm 

thực hiện” , “Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù 

hợp quy luật khách quan …” [61]. Như vậy, khi xây dựng nội dung học phần, 

cần chú ý đến sự phù hợp với mục tiêu đào tạo của ngành trong thời kỳ đổi 

mới, dựa trên xu thế thời đại.  

Các biện pháp dạy học đề ra cũng phải bám sát với chuẩn đầu ra của 

học phần , nhằm đào tạo GV Mầm non chuẩn về kiến thức, kỹ năng, đáp ứng 

được nhiệm vụ giáo dục âm nhạc ở các bậc học trong trường Mầm non. 

2.1.1.2. Phù hợp năng lực của sinh viên 

 Việc xây dựng nội dung chương trình học phần nhất thiết phải chú ý 

đến sợ phù hợp với  năng lực của SV.  Theo tiến trình đào tạo, học phần Nhạc 
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cơ sở được bố trí vào học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất, lúc SV mới vào 

trường, đây là gai đoạn đầu tiên khi SV vừa rời trường phổ thông lên, các em 

còn có nhiều bỡ ngỡ với môi trường sống, với PP và môi trường học tập mới. 

Việc tiếp cận mô hình học tập mới ở trường Cao đẳng đối với SV còn gặp 

nhiều khó khăn và tất yếu SV sẽ còn nhiều lúng túng khi chọn lựa PP học tập 

cho mình, chưa biết cách xây dựng kế hoạch học tập phù hợp. SV chưa xác 

định được động cơ học tập, chưa nhận thức được hoạt động tự học là cần thiết 

và quan trọng của hình thức đào tạo tín chỉ, chính vì vậy, việc học của các em 

còn mang tính đối phó. Mặt khác, với tình hình chung hiện nay, việc tuyển 

sinh vào các ngành Sư phạm gặp nhiều khó khăn, không có nhiều chọn lựa 

cho các nhà đào tạo, chất lượng SV đầu vào thấp, hạn chế về năng lực tiếp thu 

và năng khiếu, nên khả năng tiếp thu học phần còn nhiều hạn chế… Những 

điều này đòi hỏi khi xây dựng nội dung học phần cần thết kế nội dung có tính 

logic, tính liên tục kiến thức, đảm bảo tính vừa sức với mức độ tăng dần từ dễ 

đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, có như vậy thì việc tiếp thu kiến thức, kỹ 

năng của SV mới đạt hiệu quả.  

  Nội dung chương trình học phần Nhạc cơ sở khá logic, chặt chẽ từ các 

nội dung LTANCB đến thực hành các bài hát. GV cần yêu cầu SV tham dự 

lớp đầy đủ và có sự rèn luyện, nghiên cứu cho mỗi nội dung bài để có thể nắm 

chắc kiến thức và vận dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên, trên thực tế, số SV đạt 

loại giỏi rất ít, khoảng 10% và đạt loại khá chỉ 20%, số còn lại đạt từ trung 

bình trở xuống. Với kết quả như trên, không thể đáp ứng được mục tiêu học 

phần nói riêng và mục tiêu đào tạo của GV Mầm non nói chung. Đồng thời, 

với năng lực như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các học phần âm nhạc 

khác được học ở năm thứ hai, thứ ba. Trên cơ sở năng lực của SV, cần thiết 

phải điều chỉnh nội dung học phần phù hợp, sao cho SV có thể tiếp thu học 

phần một cách hiệu quả nhất, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, 

hướng tới mục tiêu đề ra. 
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2.1.1.3. Phù hợp điều kiện của nhà trường 

 Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học học phần không chỉ 

phù hợp với mục tiêu đào tạo, năng lực của SV, mà còn cần chú ý đến tính 

phù hợp với điều kiện của nhà trường trong tình hình hiện nay. Trước hết, là 

cơ sở vật chất - đây là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng của 

quá trình đào tạo, nó góp phần không nhỏ trong việc tạo ra hiệu quả giảng dạy 

môn học. Hiện nay, cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đầy đủ, nhưng để 

đáp ứng được đặc thù học phần thì chưa thật phù hợp. Do đó, để việc dạy học 

học phần Nhạc cơ sở đạt được mục tiêu đề ra, nội dung học và các biện pháp 

cần đáp ứng được điều kiện hiện nay trong nhà trường, cần linh hoạt khi thiết 

kế nội dung mỗi bài giảng trong việc khai thác các trang thiết bị dạy học. 

 Ngoài cơ sở vật chất, sự thành công của mỗi tiết dạy, không thể không 

nói đến năng lực của GV. Hiện nay, trình độ của GV âm nhạc trong nhà 

trường, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào tạo. Các GV âm nhạc đa số được 

đào tạo ở các Nhạc viện, các trường Đại học và luôn có sự trau dồi chuyên 

môn, nghiệp vụ thường xuyên, từng bước thay đổi phương pháp giảng dạy 

cho phù hợp với thực tiễn đào tạo. 

Tuy nhiên, để chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, các biện 

pháp đề ra cần hướng tới tiêu chí mở cho tương lai như: cải thiện, đầu tư các 

trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu đặc thù của học phần, nâng cao trình độ 

của đội ngũ GV, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.  

2.1.2. Nội dung điều chỉnh 

Như đã mô tả ở tiểu mục 1.3.2.2, nội dung chương trình hiện hành vẫn 

còn bộc lộ những điểm hạn chế, đòi hỏi phải điều chỉnh, bổ sung. Vậy, nội 

dung dự kiến cho chương trình đề xuất trong luận văn này sẽ bao gồm hai phần: 

Lý thuyết âm nhạc cơ bản và Thực hành các bài hát mầm non.  
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2.1.2.1. Nội dung Lý thuyết âm nhạc cơ bản 

Như vậy, ở nội dung về LTANCB sẽ là các kiến thức sau:  

- Âm thanh âm nhạc  

- Ký hiệu về cao độ 

- Hệ âm điều hòa, dấu hóa 

- Trường độ 

- Khái niệm về nhịp, phách 

- Nhịp đơn, kép 

- Tiết tấu, tiết nhịp, nhịp độ 

- Dấu viết tắt 

- Đảo phách, nghịch phách 

- Khái niệm về Quãng 

- Điệu thức 

(Xin xem nội dung chi tiết ở phần phụ lục [PL1, tr.96]. 

Nhìn chung, nội dung lý thuyết trong môn NCS có kết cấu tương đối 

chặt chẽ, phù hợp, đầy đủ các yêu cầu cần thiết để ứng dụng thực hành các bài 

hát Mầm non. Tuy nhiên, các nội dung trong từng bài học còn quá nhiều, 

lượng kiến thức tương đối nặng so với đối tượng SV mầm non. Với thời 

lượng của chương trình hạn hẹp, chỉ có 14 tiết lý thuyết, cần cắt giảm bớt 

những nội dung quá chuyên sâu với SV mầm non, nên cô đọng tập trung vào 

các nội dung chủ yếu thiết thực với đối tượng SV mầm non như: cao độ, 

trường độ, nhịp - phách, còn lại các nội dung khác chỉ cần mang tính khái 

quát để SV nắm được vấn đề cơ bản nhất. Hoặc, các nội dung chuyên sâu khi 

giảng dạy GV có thể định hướng cho SV tự học, nghiên cứu thêm. Trên lớp 

không khai thác chuyên sâu như học phần LTANCB của chương trình đào tạo 

SV ngành âm  nhạc, bởi như vậy sẽ chiếm mất thời gian để cho sinh viên 

được ứng dụng thực hành hát, thể hiện tính chất tình cảm của bài hát.  
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Để hướng cho SV vận dụng LTANCB vào thực hành, nên điều chỉnh 

và bổ sung một số nội dung sau đây: 

- Về kết cấu: nên chuyển vị trí bài “Đảo phách, nghịch phách” lên ngay 

sau bài  “Những khái niệm chung về nhịp - phách”, để có sự liên tục về kiến 

thức. Sau khi SV hiểu được các khái niệm về phách mạnh, nhẹ, trọng âm, sẽ 

dễ dàng phân biệt được các trường hợp đảo phách - nghịch phách và tác dụng 

của các phách đảo… 

- Cắt giảm nội dung về “Quãng” vì nội dung này không cần thiết đối 

với chương trình giáo dục mầm non, cụ thể là trong nội dung thực hành các 

bài hát. 

Qua việc phân tích chương trình học phần, chúng tôi xin kết cấu lại nội 

dung (xin xem phần phụ lục [PL 2, tr.106] 

2.1.2.2. Nội dung Thực hành các bài hát mầm non 

Các bài hát thực hành trong chương trình học phần Nhạc cơ sở sẽ bao gồm 

các bài hát mầm non theo chủ điểm và một số ít các bài “cho trẻ nghe hát” (xin 

xem chi tiết ở [PL1, tr.103-105]). 

Nhìn vào nội dung thực hành đã cho thấy sự thiếu cân đối giữa nội 

dung và thời lượng. Chỉ trong một lượng thời gian là 36 tiết (bao gồm cả lý 

thuyết và thực hành) mà phải chuyển tải gần 90 bài hát thì chắc chắn sẽ không 

mang lại hiệu quả cao. Mục tiêu của chương trình là nhằm trang bị cho SV 

những kiến thức âm nhạc cơ bản, từ đó vận dụng được kiến thức vào thực 

hành chứ không chỉ là hát được các bài hát được học. Vì vậy, nếu nội dung 

thực hành quá tải, thì việc trang bị các kỹ năng thực hành cho SV khó đạt 

được mục tiêu đề ra.  

Ở nội dung thực hành, các bài hát dựa theo chủ điểm giáo dục mầm non 

có nội dung phong phú, phù hợp với mục tiêu của chương trình. Tuy nhiên, 

các bài hát này, nên có sự chọn lựa và mang tính cập nhật kịp thời. Cần giảm 
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bớt số lượng những bài hát quen thuộc và tăng cường thêm một số sáng tác 

mới hiện nay, dành thời gian cho việc rèn luyện kỹ năng thực hành. Mặt khác, 

trong chương trình giáo dục mầm non, sau khi học xong học phần Nhạc cơ sở, 

SV còn được học học phần Hát dân ca. Như vậy, trong nội dung thực hành, ở 

các bài hát “cho trẻ nghe hát”, một số bài dân ca vào trong chương trình có sự 

trùng lặp với học phần Hát dân ca, cần chuyển sang học phần Hát dân ca để 

SV tập trung vào các nội dung khác, nhằm tạo tính cân đối, phù hợp của 

chương trình học phần.  

(Danh sách bài hát mới đề xuất xin xem [PL3, tr.109]) 

2.2. Đổi mới phương pháp dạy học 

Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp sẽ hướng tới việc tiếp cận năng 

lực của SV, làm cho SV chủ động, tích cực trong việc lĩnh hội kiến thức và 

rèn luyện kỹ năng nhằm đạt mục tiêu, nâng cao chất lượng dạy học.  

Đổi mới phương pháp dạy học là biện pháp cần thiết, để nâng cao 

hiệu quả các bài học về lý thuyết và thực hành trong chương trình học phần 

Nhạc cơ sở. Bởi như vậy sẽ giúp SV vận dụng được các kiến thức âm nhạc 

trong việc thực hành bài hát; giúp các em sẽ chủ động, tự tin trong luyện 

tập học hát; vỗ đệm theo phách - nhịp đồng đều, hạn chế được việc hát sai 

cao độ theo thói quen, và thể hiện rõ tính chất tình cảm bài hát.  

2.2.1. Phương pháp dạy học phần Lý thuyết âm nhạc cơ bản 

 Theo định hướng của việc đổi mới giáo dục hiện nay, thì quá trình giáo 

dục cần chú trọng đến việc phát triển năng lực của người học, giúp người học 

phát huy tối đa tính tích cực - chủ động - sáng tạo của mình. Qua đó, mỗi GV 

cần tích cực trong việc thay đổi PP dạy học cho phù hợp, hiệu quả. 

 Để SV nắm chắc các kiến thức về Lý thuyết âm nhạc, GV nên yêu cầu 

SV tìm ví dụ cho mỗi khái niệm hoặc ngược lại, GV phân tích ví dụ và yêu 

cầu SV đưa ra các khái niệm. Có như vậy, mới phát huy được tính tích cực, 



41 

chủ động của SV; tăng cường sự tương tác giữa thầy - trò, tạo môi trường dạy 

học tích cực, lôi cuốn SV vào bài học.  

Sau mỗi nội dung, GV ra các bài tập thực hành trên lớp và ở nhà cho 

SV. Các bài tập được tổ chức với nhiều hình thức: nhóm, cá nhân; cần cho SV 

tự  kiểm tra, đánh giá chéo trước khi GV đánh giá.  

Ví dụ: với nội dung bài “ Trường độ”, khi giới thiệu các hình nốt và các 

dấu lặng theo thứ tự: tròn, trắng, đen…và phân tích giá trị trường độ, GV cần 

yêu cầu SV xác định sự tương quan trường độ cơ bản (trường độ đứng trước 

có giá trị gấp đôi trường độ đứng sau kề nó). Sau đó, ra các bài tập ứng dụng; 

các bài tập được khai thác theo nhiều hướng khác nhau. Có thể ra các bài tập 

như sau: 

1. Thay mỗi nhóm trường độ sau bằng một nốt có độ dài tương đương: 

 

2. Hãy xác định sự tương quan trường độ: 

 

Ở  dạng bài tập thứ nhất, SV được yêu cầu thay thế tổng số trường độ 

được liên kết lại bằng một nốt có độ dài tương đương với nó. Còn ở dạng bài 
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tập thứ hai, SV cần xác định tổng số các nốt được liên kết có giá trị bằng bao 

nhiêu nốt đen. Như vậy, dù hướng khai thác bài tập ở hai dạng khác nhau, 

nhưng SV chỉ cần nắm, hiểu về sự tương quan trường độ cơ bản là có thể thực 

hiện nhanh, đúng cả hai dạng này. 

Ngoài lựa chọn PP dạy học phù hợp, thì việc khai thác hiệu quả các 

trang thiết bị trong quá trình lên lớp cũng góp phần trong việc chuyển tải nội 

dung và cung cấp thông tin đến SV. GV có thể minh họa các vấn đề bằng 

phương tiện nghe nhìn trực quan, để mở rộng tư duy, nâng cao năng lực cảm 

thụ âm nhạc cho SV. GV lựa chọn thiết bị dạy học hiện đại (âm thanh audio, 

máy chiếu…) kết hợp với các phương tiện dạy học đặc thù (đàn piano, bảng 

dòng kẻ…) sao cho phù hợp với từng nội dung bài giảng. Chẳng hạn, khi 

trình bày các điệu thức trưởng - thứ, ngoài việc phân tích cấu tạo, GV nên kết 

hợp cho SV nghe màu âm của các loại điệu thức để SV phân biệt bằng tai 

nghe; như vậy, SV sẽ dễ dàng cảm nhận sự khác nhau giữa điệu thức trưởng - 

thứ. Với nội dung này, GV có thể cho SV nghe trực tiếp trên đàn piano hoặc 

nghe qua các phương tiện. Việc kết hợp giữa nghe và nhìn, chắc chắn truyền 

tải nội dung đến SV một cách nhanh chóng, đầy đủ và quá trình dạy học sẽ 

đạt được mục tiêu đề ra. 

Tăng cường vận dụng lý thuyết vào thực hành để có thể hiểu sâu hơn 

và trau dồi kỹ năng thực hành. Nếu chỉ dừng lại ở việc nắm bắt kiến thức mà 

không rèn luyện kỹ năng thì không đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu của môn 

học. Ví dụ: khi tập xác định tên các nốt nhạc qua các bài tập, cần phải xác 

định ngay trong các bài hát và kết hợp đọc cao độ của bài; hoặc làm các bài 

tập về trường độ, nhịp phách nên kết hợp đọc nhạc, hoặc hát có gõ, vỗ tay 

theo phách, nhịp hoặc tiết tấu của bài trong chương trình. Như vậy thì nội 

dung lý thuyết và thực hành mới có sự phối hợp bổ trợ cho nhau giúp sinh 

viên nắm được kiến thức và có được kỹ năng như mong muốn. 
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GV cần có sự linh hoạt để phối hợp tốt giữa giữa 2 nội dung lý thuyết 

và thực hành âm nhạc. Chẳng hạn, khi phân tích về nhịp - phách, GV nên lấy 

các bài hát trong chương trình ra phân tích từng phách - nhịp trong từng câu, 

đoạn, cách ghõ theo phách - nhịp ở bài hát cụ thể tức lồng ghép LTANCB và 

thực hành. Khi tiến hành các bước lên lớp, ngoài những vấn đề trên, GV 

cũng cần chú ý đến việc sử dụng các hình thức tổ chức lớp học sao cho phù 

hợp cá nhân, nhóm, tập thể để tạo sự đa dạng, phong phú nhằm thu hút SV 

vào bài giảng, có như thế mới có thể khai thác tối đa năng lực của SV trong 

quá trình học.  

 Để cụ thể hóa những lập luận vừa nêu trên, chúng tôi đã thiết kế giáo 

án mẫu cho việc đổi mới PP dạy học Lý thuyết âm nhạc trong học phần Nhạc 

cơ sở (Xin xem giáo án chi tiết ở [PL5, tr.133]). 

2.2.2. Phương pháp dạy học phần thực hành các bài hát mầm non 

2.2.2.1. Hướng dẫn chung về dạy học thực hành hát  

Trong chương trình học phần Nhạc cơ sở, ở nội dung thực hành, SV 

luyện tập các bài hát mầm non và các bài hát “cho trẻ nghe hát”. Với nội dung 

này, GV hướng dẫn SV chủ yếu là theo lối truyền khẩu và làm mẫu sửa sai 

cho SV. Cách hướng dẫn theo một quy trình: hát mẫu, luyện tập từng câu theo 

lối móc xích, ghép toàn bài cho đến khi hoàn chỉnh. Như vậy, những hoạt 

động của giờ thực hành được tiến hành dưới vai trò chủ đạo của GV. SV hát 

được giai điệu, có chú ý thể hiện được sắc thái bài hát, chủ yếu là làm theo sự 

hướng dẫn từng bước của GV, còn việc tự vỡ bài hát mới hay tìm hiểu tính 

chất bài hát để thể hiện cho phù hợp thì SV còn nhiều lúng túng, thiêu sự liên 

kết phối hợp để củng cố nội dung LTANCB khi học thực hành học hát. Do 

đó, cần có sự thay đổi phương pháp dạy học thực hành để khắc phục những 

hạn chế trên của SV, giúp SV có thể vỡ các bài hát có cấu trúc đơn giản, hoặc 

tự ghép được đúng giai điệu, lời ca sau khi nghe GV đàn hoặc xướng âm bài 
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hát. GV hướng dẫn gợi ý SV tự tập xử lý kỹ thuật, thể hiện tính chất bài hát, 

sau đó GV góp ý chỉnh sửa thêm cho các em được nhuần nhuyễn hơn. Do đó, 

để SV học thực hành bài hát được một cách tối ưu nhất, GV cần phải thay đổi 

PP dạy học theo hướng tích cực. 

 Mặc dù là hướng dẫn thực hành, nhưng PP thuyết trình cần được sử 

dụng cho việc giới thiệu về nội dung, tính chất bài hát, mục đích để SV nắm 

được khái quát về bài đồng thời, trong mỗi hoạt động cần có sự phân tích, 

giảng giải cho từng vấn đề. Để PP này mang lại hiệu quả, cần chú ý đến việc 

diễn giải sao cho ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, nổi bật vấn đề, tránh dài dòng, 

gây cảm giác nhàm chán. 

 Đối với các môn thực hành âm nhạc, thì PP cần thiết và quan trọng là 

PP trình diễn. GV hát mẫu hoặc làm mẫu từng câu, từng chữ để sửa sai cho 

SV. PP này có hiệu quả rất cao trong những giờ thực hành, SV sẽ lĩnh hội 

được vấn đề một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng từ 

phía GV, bởi việc thể hiện bài hát không chỉ đúng mà còn phải mang sức 

truyền cảm đến cho người nghe, có như thế mới tạo sự hứng thú cho SV trong 

quá trình học hát. Đặc biệt cần lồng ghép kiểm tra sinh viên về kiến thức 

LTANCB thông qua học hát, ví dụ, trước khi vào học hát yêu cầu sinh viên 

cho biết số chỉ nhịp, xác định phách mạnh, phách nhẹ, các âm hình tiết tấu 

trong bài... 

 Các bước học hát phải được thực hiện liên lục, nhiều lần. Do đó, bên 

cạnh các PP trên, PP mà GV thường sử dụng cho hoạt động này chính là PP 

thực hành - luyện tập. Khi nắm được khái quát nội dung, giai điệu bài hát, SV  

bắt đầu thực hành theo sự hướng dẫn của GV, mỗi câu, mỗi đoạn trong bài 

được luyện tập liên tục theo trật tự logic cho đến khi hoàn thiện bài. Việc thực 

hành, luyện tập giúp SV nắm vững giai điệu, sắc thái bài hát và thực hành lại 

chính xác. Tuy nhiên, GV cần tạo cho SV tính chủ động, tích cực khi tiến 

hành PP này, bằng cách yêu cầu các cá nhân/nhóm tổ chức luyện tập và tự sửa 
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sai cho nhau trước khi GV sửa. Điều này sẽ tạo được sự tập trung, đồng thời 

rèn luyện tai nghe cho SV trong quá trình cảm thụ âm nhạc. 

Giữa LTANCB và thực hành bài hát luôn có sự liên quan, móc xích 

chặt chẽ. Do đó, để thực hành tốt thì kiến thức lý thuyết phải vững vàng, 

thông qua các bài tập LTANCB để vận dụng vào các bài hát mầm non và 

ngược lại. 

Hướng dẫn SV tìm hiểu tính chất bài hát để chọn lựa kỹ thuật hát cho 

phù hợp. Sau khi hoàn chỉnh bài, tìm các động tác minh họa phù hợp, đồng 

thời luyện tập phong cách thể hiện. Cần chú ý các động tác minh họa cho các 

bài hát mầm non phải phù hợp với độ tuổi của trẻ. 

2.2.2.2. Rèn luyện kỹ thuật hát  

Để việc đổi mới PP dạy thực hành các bài hát mầm non đạt hiệu quả, 

chúng tôi đề xuất một số kỹ thuật hát cần rèn luyện cho SV. Bởi vì, như 

chúng ta biết, những cô giáo mầm non, ngoài hoạt động giảng dạy, các em 

còn phải tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương, tổ chức diễn văn 

nghệ cho trẻ nghe sau này. Vì vậy, việc rèn luyện các kỹ thuật hát là điều vô 

cùng cần thiết, nên chúng tôi sẽ nói kỹ hơn ở phần này. 

Rèn luyện tư thế ca hát  

Đây là một trong những vấn đề cần được chú ý đến ngay từ khi bắt đầu 

học hát. Tư thế đúng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát âm, biểu hiện 

tình cảm bài hát, tạo sự hài hòa; nó phải thể hiện một phong cách thẩm mỹ 

trong nghệ thuật là chững chạc, tự tin, duyên dáng, đẹp, thu hút người xem. 

Để SV có tư thế đúng, phù hợp khi hát, GV cần chú ý hướng dẫn, chỉnh sửa 

tư thế cho SV kịp thời ngay trong mỗi giờ dạy. Đây là việc làm thường xuyên 

và lâu dài, tạo cho SV thói quen chú ý đến tư thế trước khi ca hát. Một tư thế 

đúng cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Tư thế dù đứng hay ngồi hát phải đảm bảo yêu cầu là thuận lợi cho 

việc phát âm nhả chữ, lấy hơi và đảm bảo tỉnh thẩm mỹ khi thể hiện. 



46 

- Dù di chuyển hay đứng hát phải đảm bảo đúng nhịp, khi bước di 

chuyển phải bước vào trọng âm thì mới tạo được sự nhịp nhàng giữa tư thế, 

tác phong và lời ca khi hát. 

- Cần có một số động tác cử chỉ tay duyên dáng phù hợp với bài hát 

đang thể hiện. 

- Cần thể hiện biểu cảm cả trong giọng hát và cả trên nét mặt, tất cả 

mọi cử chỉ, trạng thái khuôn mặt tập trung cho thể hiện tính chất và tinh thần 

bài hát, đây là điều hết sức quạn trọng khi hát, biểu diễn. 

- Cần tránh cúi mặt xuống khi hát âm thấp, ngước mặt lên khi hát âm 

cao, đây là tật mà thường những người mới học hát dễ mắc phải. 

Trong các giờ học hát, sau khi hoàn chỉnh bài, SV tìm các động tác phù 

hợp để minh họa cho bài hát. Như vậy, nếu SV thực hiện đúng tư thế khi hát, 

sẽ giúp cho việc lấy hơi, nén hơi được thuận lợi; không bị mất giọng và đuối 

sức khi ca hát trong thời gian dài, liên tục. 

Rèn luyện hơi thở:  

Theo Nguyễn Trung Kiên - Phương pháp sư phạm thanh nhạc, thì “Hơi 

thở được kết hợp hai hoạt động hít hơi và đẩy hơi, như vậy âm thanh được 

phát ra trong thời gian đẩy hơi ra, vì thế hơi thở có ảnh hưởng lớn tới sự hình 

thành của âm thanh, cho nên hơi thở là một phần quan trọng nhất của nghệ 

thuật ca hát. 

 Hoạt động của hơi thở phải “tinh tế, mềm mại, không có tiếng ồn, 

không tống mạnh hơi thở” [16].  

Như vậy, không chỉ tư thế hát mới đóng vai trò quan trọng trong việc 

ca hát, mà việc rèn luyện hơi thở cũng góp phần làm cho hoạt động này thêm 

hiệu quả. Hơi thở được xem là kỹ thuật quan trọng trong thanh nhạc, hơi thở 

giúp đảm bảo cho giọng hát được dẻo dai từ đầu đến cuối. Qua đúc kết của 

những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực ca hát, có các hiện tượng hít thở 
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sau: Hít thở bằng ngực trên; hít thở bằng bụng; hít thở bằng ngực kết hợp với 

bụng; Hít thở ngực dưới với bụng (Phổ biến nhất mà các ca sĩ hát nhạc kịch 

thường dùng) 

 Qua nghiên cứu cho thấy, mỗi kiểu thở đều có thể đạt tới đỉnh cao của 

nghệ thuật, vì vậy các kiểu thở trên chúng ta phải ứng dụng linh hoạt, phù hợp 

với mỗi loại giọng hát, không xem nhẹ hoặc quá coi trọng một kiểu thở nào. 

Quan trọng, phải biết lựa chọn cho mình một kiểu thở phù hợp. Do đó, GV 

cần phân tích, hướng dẫn SV chọn lựa các kiểu thở sao cho phù hợp với đặc 

trưng của mỗi loại bài hát và đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật để SV rèn luyện. 

Khi bàn về hơi thở, GV cần nhấn mạnh cho SV những vấn đề sau: 

Phải nắm được nguyên tắc lấy hơi khi hát: lấy hơi vào nhanh, phải giữ 

và khống chế được hơi thở. Hơi thở cần điều tiết một cách từ từ qua từng lời 

hát rất tiết kiệm (có nghĩa là trước mỗi câu hát phải hít bằng cả miệng và mũi 

thật nhanh, giữ hơi thở chắc ở cơ hoành và bụng dưới để tạo điểm tựa chắc 

chắn cho âm thanh, sau đó cho hơi thở ra một cách từ từ qua từng lời ca).  

Xử lý linh hoạt về hơi thở, các kiếu lấy hơi. Ví dụ, trong cùng một bài có 

những chỗ ngân dài, dấu miễn nhịp, dấu lặng thì thong thả lấy hơi, nhưng có 

những chỗ câu hát dài cần phải lấy hơi bổ sung mà người nghe không thể biết 

gọi là lấy hơi lén (trộm hơi). Có những chỗ dấu lặng kép, những chỗ có cao trào 

dồn dập, thì phải lấy hơi rất nhanh mới đảm bảo tốc độ gọi là cướp hơi. 

 Những điều cần chú ý khi lấy hơi: không được đẩy hơi thở ra một cách 

ồ ạt, có nghĩa là lấy hơi vào rất đầy nhưng không giữ và không khống chế 

được hơi, dẫn đến hết hơi, đuối sức ở những ca từ sau đó; lấy hơi phải đúng 

chỗ, không được tùy tiện thích lấy hơi ở đâu thì lấy, phải lấy hơi sau mỗi câu 

nhạc hay mỗi tiết nhạc. GV chia sẻ với SV, nếu không chắc ở đâu là tiết nhạc 

có thể nhìn vào lời ca, thường sau lấy hới sau dấu chấm dấu phẩy; tránh lấy 

hơi vụn vặt, có nghĩa là hát được hai ba từ lại lấy hơi; tránh để lộ hơi thở khi 

hát, không để nghe rõ tiếng hít thở phì phò, sột soạt… 
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Để việc luyện tập hơi thở được hiệu quả, cần kết hợp luyện thanh 

thường xuyên nhằm mục đích kiểm tra hoạt động của hơi thở qua âm thanh 

phát ra để có sự điều chỉnh cho phù hợp. 

Sau đây là một mẫu luyện hơi thở và kỹ thuật hát liền tiếng: 

 

Rèn luyện phát âm 

  Để âm thanh được vang sáng, tròn vành, rõ chữ, thanh thoát khi hát thì 

việc bật mở khẩu hình đúng là một trong những điều kiện quan trọng. Nó giúp 

cho việc phát âm lời ca được tròn đầy, rõ nghĩa, âm thanh không bị méo, 

không bị tật hát sâu và tối. Hơn nữa, để phát âm đúng cần phải bật mở khẩu 

hình đúng; khẩu hình góp phần làm cho chất lượng âm thanh phát ra được 

vang sáng, mềm mại, chuẩn xác về cao độ.  

Vậy để giúp cho sinh viên hát tốt các bài hát, chúng ta cần chú ý tới 

việc rèn luyện cách phát âm, cụ thể là việc bật mở khẩu hình cho sinh viên. 

GV cần phải hướng dẫn và yêu cầu SV ghi nhớ nguyên tắc trong bật mở khẩu 

hình khi hát là: bật mở một cách linh hoạt phù hợp với các nguyên âm và phụ 

âm phát ra (lời ca).  

Việc hướng dẫn về khẩu hình, cần nhấn mạnh cho SV các vấn đề sau: 

Thứ nhất, nắm được cách bật mở khẩu hình của các nhóm nguyên âm và 

phụ âm (5 nhóm nguyên âm, 7 nhóm phụ âm). Chẳng hạn, nhóm nguyên âm O 

khẩu hình mở tròn dọc, hình quả trứng gà, nguyên âm A mở tròn hơi ngang, 

răng cửu hàm trên lộ ra một ít, nguyên âm I khẩu hình mở ngang hai hàm 

răng hơp khép lại, như hơi cười... 

 Thứ hai, khi tập khẩu hình nên đứng trước gương luyện tập để sửa 

khẩu hình đúng đẹp ngay từ đầu khi mới tập hát, tránh hiện tượng bị méo, 

lệch khẩu hình gây mất thẩm mỹ trên gương mặt khi hát. 
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Sau đây là mẫu luyện khẩu hình và bật môi linh hoạt: 

 

(Sử dụng nguyên âm i, a, phụ âm m) 

- Cần chú ý cách xử lý nhả chữ, tạo âm. Khi có giọng hát tốt nếu không 

biết bật mở khẩu hình và xử lý nhả chữ taọ âm thì âm thanh phát ra cũng 

không được tròn đầy, vang sáng. Do đó, cần luyện tập biết phát âm và đóng 

âm tinh tế. Một nguyên tắc trong nhả chữ tạo âm đó là cần phải mở đóng khẩu 

hình theo nguyên tắc từ từ, rõ ràng và theo thứ tự: đầu, thân và đuôi chữ. 

Chẳng hạn, khi hát chữ “Tôi” thì phải phân định chữ T là đầu chữ, chữ Ô là 

thân chữ và chữ I là đuôi chữ. Như vậy chúng ta sẽ mở khẩu hình sao cho 

đúng thứ tự xuất hiện của các chữ trong từ như trường hợp này chúng ta sẽ 

nhả chữ T- Ô-I, nối liền các chữ lại với nhau và đóng khẩu hình ở chữ I. 

 Khi hướng dẫn SV xử lý nhả chữ, tạo âm, GV cần phải chú ý đến hoạt 

động của môi khi hát: môi phải hoạt động linh hoạt mềm mại, để bật những 

phụ âm tích cực rõ ràng, tạo điều kiện hát được rõ lời. Nhất là những bài hát 

có tốc độ nhanh.  

Rèn kỹ thuật hát liền tiếng (cantilena) 

  Đây là cách hát chuyển tiếp liên tục, đều đặn từ âm nọ sang âm kia, tạo 

nên những câu hát liên kết không ngắt quãng, là kỹ thuật hát cơ bản được sử 

dụng thường xuyên trong các tác phẩm thanh nhạc. Khi hướng dẫn kỹ thuật 

này, GV cần hướng dẫn SV bắt đầu luyện tập từ những bài hát có giai điệu 

đơn giản, ổn định, mềm mại đến những bài hát có giai điệu phức tạp, quãng 

xa để SV làm quen dần. Như vậy, với SV hạn chế về năng khiếu mới có thể 

thực hiện được. Đặc biệt, để thực hiện được kỹ thuật hát liền giọng, trước hết 

cần nắm vững kỹ thuật phát triển giọng hát, nhất là vấn đề hơi thở, đồng thời 
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luyện tập cơ quan phát âm hoạt động đúng và phù hợp, biết hát liên kết giai 

điệu (legato). Tập hát rõ lời, nhả chữ mềm mại, rõ ràng, tập hát ổn định vị trí 

âm thanh. 

Trong chương trình học phần Nhạc cơ sở, đa số các bài SV được học 

chủ yếu sử dụng kỹ thuật hát liền tiếng (điển hình như các bài: Chim mẹ chim 

con, Em đi chơi thuyền, Khúc hát ru của người mẹ trẻ, Yêu Hà Nội, Ngày đầu 

tiên đi học, Cho con, Quê hương, Bàn tay mẹ, ....). Vì vậy, việc hướng dẫn rèn 

luyện nhiều về kỹ thuật hát liền tiếng cho sinh viên là điều cần thiết. 

 Với những bài hát liền tiếng GV luôn phải nhắc nhở, hướng dẫn, chỉnh 

sửa cho SV về độ rền, độ liền tiếng. Yêu cầu và nhắc nhở SV khi hát không 

được để hụt hơi thở  âm thanh sẽ trở nên rời rạc. Làn hơi thở luôn phải xuyên 

suốt từ đầu câu đến cuối câu. Với kỹ thuật này, hơi thở giống như một sợi dây 

xâu chuỗi các âm thanh lại với nhau mới tạo độ liền tiếng, cảm giác khi nghe 

hát các âm thanh quyện với nhau nối tiếp hết âm này đến âm khác.  

Sau đây là một số mẫu luyện thanh rèn kỹ thuật hát liền tiếng:  

Mẫu 1: Nguyên âm ô, a và phụ âm N. 

 

Mẫu 2: Nguyên âm i, a và phụ âm M. 

 

Mẫu 3: Nguyên âm ô, a và phụ âm N. 
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Tất cả các mẫu khi luyện thanh nêu trên đều phải tập đúng tư thế, đúng 

hơi thở và khẩu hình. 

Rèn kỹ thuật hát nảy (Stacato) 

Kỹ thuật hát nảy rèn luyện cách hát gọn, linh hoạt. Đây cũng là kỹ thuật 

hát được sử dụng trong các tác phẩm thanh nhạc dùng để diễn tả tình cảm rộn 

ràng, vui tươi, hoặc tiếng cười, tiếng chim hót... 

Đối với kỹ thuật hát nảy, ở những bài hát mầm non rất ít sử dụng, chỉ 

chủ yếu ca khúc ở hình thức lớn, hay trong hát nhạc kịch. Kỹ thuật này có tác 

dụng cho phát triển giọng, làm cho thanh đới và bộ phận truyền âm dần hoạt 

động được linh hoạt, tạo thói quen phát âm thanh đúng, phát triển âm khu của 

giọng; sửa sai lệch về âm sắc cũng như tật hát sâu, gằn cổ. Để giúp cho cô 

giáo dạy mầm non không chỉ hát và dạy tốt các bài hát cho trẻ, mà còn có khả 

năng tham gia ca hát cho trẻ nghe, hát các phong trào khi tham gia tại các địa 

phương thì việc rèn luyện kỹ thuật hát nảy là cần thiết.  

Khi rèn luyện kỹ thuật hát nảy, yêu cầu SV phải nắm vững và phối hợp 

linh hoạt các kỹ thuật phát triển giọng hát, đồng thời chú ý buông lỏng hàm 

dưới, không chúm môi, môi trên hơi nhếch lên, để lộ hàm răng trên như cười, 

càng lên cao miệng càng mở rộng. Vị trí thanh âm nông, hơi thở nén liên tục 

và đẩy nhẹ nhàng, bụng ổn định, mềm mại. 

  Trong các bài hát trong chương trình học phần Nhạc cơ sở có một 

bài có bước đầu hơi hướng đến kỹ thuật hát nảy, nhưng không phải là nảy 

Stacato, mà là hát ngắt đó là bài hát Trời nắng trời mưa của tác giả Đặng 

Nhất Mai. 

 Với bài hát này hát ngắt nó gần giống hát nảy, cách hát vẫn phải phối 

hợp các kỹ thuật hát như stacato, chỉ có điều có độ nẩy ít hơn và việc ngắt là 

vấn đề xử lý hơi thở khẩu hình mà thôi. 
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Ví dụ 2.2.2.2a: (Cách hát nảy tiếng trong bài Trời nắng trời mưa) 

 

 

Ở bài này, hai câu đầu từ “Trời nắng… đôi tai” chữ “Trời nắng, trời 

nắng” và “vươn vai vươn vai” có nốt đơn và dấu lặng đơn, đòi hỏi khi hát 

phải  ngắt gọn tiếng. Khi nghe những chỗ ngắt đó chúng ta có cảm giác âm 

thanh phát ra nhanh, gọn như hát nảy. Thực sự giữa việc hát ngắt và kỹ thuật 

nảy có điểm gần giống nhau đó là: khi hát vẫn phải đảm bảo việc nén chắc hơi 

thở, mở và đóng khẩu hình phải cực kỳ linh hoạt phù hợp với lời ca. Với hát 

ngắt khi gặp dấu lặng ở chữ “nắng”, chữ “vai” khi muốn hát ngắt liền thì phải 

tạo độ nảy, nhưng là nảy ít hơn so với nảy đúng theo kỹ thuật stacato.  

Như vậy, khi dạy hát bài này, ở những chữ hát ngắt, GV phải để ý 

hướng dẫn sinh viên nén chắc hơi thở. Trước hết, tư thế hát phải đứng thẳng, 

tạo thế vững chắc, thuận lợi cho việc lấy hơi và nén chắc hơi thở, đồng thời 

mở khẩu hình linh hoạt để bật âm thanh được chính xác. 

Sau đây là một số mẫu luyện thanh rèn kỹ thuật hát nảy: 
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Mẫu 1  

 

Mẫu 2 

 

Những mẫu luyện thanh vừa nêu trên cần thực hiện trên các nguyên âm 

a, phụ âm m, h. 

Hát diễn cảm 

Để một câu hát, bài hát khi ta cất lên tạo được ấn tựơng, cảm xúc đẹp 

đẽ là điều hết sức quan trọng trong ca hát. Để các cô giáo mầm non tương lai 

thể hiện tốt các bài hát khi dạy trẻ, khi hoạt động phong trào thì nhất thiết phải 

luyện tập cách thể hiện và hát diễn cảm bài hát, đây là vấn đề liên quan nhiều 

đến việc xử lý sắc thái. 

Một câu hát có sắc thái đúng sẽ lột tả được tình cảm của bản nhạc, thể 

hiện tác phẩm một cách tinh tế, truyền cảm, làm cho tác phẩm đạt mức độ 

hoàn mỹ nhất, tạo cảm xúc tốt đẹp cho người nghe, lúc trào dâng mạnh mẽ, 

lúc sâu lắng, dịu dàng.  

Việc rèn luyện kỹ thuật này, GV cần chú ý hướng dẫn SV áp dụng các 

kỹ thuật cơ bản một cách chính xác, linh hoạt như sau: 

- Hát từ nhỏ tơi to: Hơi thở phải sâu, đẩy hơi đều đặn, liên tục (không 

tống hơi ồ ạt, đột ngột). Kết hợp với hơi thở đó mở rộng mồm phía trong bằng 

cách nhấc hàm ếch lên dần, buông lỏng hàm dưới. 

- Hát vuốt nhỏ dần (khó hơn hát to): cũng như cách hát to dần, giữ âm 

thanh không thay đổi tính chất, chỉ thay đổi âm lượng. Khi chuyển từ to sang 

nhỏ giữ cho âm thanh đều, không bị gãy, không nghẹt, kéo dài liên tục, nhỏ 

dần, mồm giữ độ mở cần thiết và âm thanh chuyển dần vào hốc mũi. 
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- Nét mặt và tất cả các cử chỉ hành động, đến giọng hát đều tập trung 

cho việc thể hiện tính chất và tình cảm của bài hát. 

Rèn luyện khả năng tự vỡ bài 

Để SV có thể hát chính xác giai điệu bài hát, GV cần hướng dẫn SV 

xướng âm trước khi hát. Điều này sẽ giúp SV nắm được giai điệu bài hát 

chuẩn xác, xác định được những chỗ hát sai theo thói quen (với những bài hát 

quen thuộc), xử lý được những chỗ khó trong bài dựa vào việc xướng âm, 

đồng thời, rèn cho SV kỹ năng vỡ bài hát mới.  

 Trước khi yêu cầu SV xướng âm, nên hướng dẫn đọc gam, trục chính 

của bài, để SV nắm được sự tương quan về cao độ trong gam. Với những bài 

hát có tiết tấu khó, cần hướng dẫn riêng từng câu cho đến khi hoàn chỉnh mới 

ghép toàn bài. Việc học hát theo lối truyền khẩu, mặc dù cũng giúp SV hát 

được/đúng giai điệu của bài hát, nhưng tạo cho SV tính thụ động - chỉ hát 

được những bài được GV hướng dẫn trên lớp mà không thể tự mình vỡ những 

bài hát ngoài chương trình học cũng như không tự sửa khi hát sai. 

 Một số bài hát trong chương trình giáo dục mầm non, có những chỗ SV 

thường sai về cao độ và tiết tấu, GV cần nắm kỹ tính chất bản nhạc cũng như 

kỹ thuật hát cơ bản để sửa lỗi cho SV.  

Ví dụ 2.2.2.2b: (Sửa một số lỗi thường gặp trong bài Niềm vui của em) 
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 Trong bài hát trên, SV thường hay hát sai ở những chữ có dấu luyến 

như “thức, lên rẫy, trường”, thiếu nốt âm thanh cứng. Với lỗi này, GV cần 

hướng dẫn sửa sai triệt để bằng cách hát mẫu, cho nghe giai điệu trên đàn, yêu 

cầu hát luyến chậm trước, sau khi đúng cao độ , mới hát đúng tốc độ. Chẳng 

hạn như, chữ “lên” cần hát luyến chậm (Lê - ên), hay chữ “rẫy” thì phải luyến 

và giữ đóng khẩu hình ở chữ i. SV cũng thường hay lấy hơi sai chỗ giữa chữ 

“rẫy” và chữ “em” là  “mẹ lên rẫy, em đến trường”, do đó GV cần lưu ý SV: 

cả câu này phải là một hơi , “mẹ lên rẫy, em đến trường” sau chữ “trường” 

mới lấy hơi, không được lấy hơi vụn vặt. Trong câu “cùng đàn chim hòa vang 

tiếng hát”, chữ “hát” ngân 2,5 phách nhưng SV thường ngân thiếu hoặc sai 

khẩu hình chữ “hát”. GV cần chú ý sửa chữ hát mở khẩu hình, nét mặt như 

hơi cười, răng của hàm trên lộ ra một ít thì mới đúng khẩu hình, âm thanh mới 

váng sáng. Với chữ “hát” nhảy quãng  hơi xa xuống chữ “hạt”, chữ “ vai” 

xuống chữ “nụ”, sinh viên dễ sai cao độ, GV cần chú ý để sửa cho SV. Từ 

chữ “đẹp” lên chữ “những” nhảy quãng 8, sinh viên hay bị mất âm thanh hoặc 

cúi mặt xuống ở chữ “đẹp” và hay ngước cổ lên ở chữ “những” làm cho âm 

sắc của câu hát không hài hòa. GV cần nhắc sinh viên mặt hướng về phía 

trước, ngồi thẳng lưng, lấy hơi sâu, mở đúng khẩu hình, tươi tắn tự nhiên âm 
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thanh sẽ sáng, đẹp hơn. Cần chú ý những chỗ ngân nghỉ không được đóng 

khẩu hình mà phải giữ khẩu hình đến khi đủ trường độ mới đóng. Khi sửa sai, 

GV nên sử dụng PP dạy học tích cực, gợi ý để sinh viên thực hiện, hoặc mở 

CD cắt đúng câu sai cho SV nghe và sửa. GV chỉ hát mẫu sửa sai, hoặc đàn 

giai điệu nếu sinh viên không thực hiện được. 

Ví dụ 2.2.2.2c: (Sửa một số lỗi thường gặp trong bài Bắc kim thang) 

 

 

Đây là bài hát khá quen thuộc nên đa số SV đã nắm được giai điệu của 

bài, nhưng có một số chỗ SV hát theo thói quen, không chính xác cao độ, cụ 
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thể như sau: chữ “rợ” láy nhưng SV thường hát “rợ” thành “ rợ -  ờ- ợ”. Chữ  

“kèo, đi, ta” được viết ở nốt mi nhưng SV thường hát thành nốt rê. GV cần 

yêu cầu SV xướng âm để sửa sai. Chú ý những chỗ nhảy quãng rê - si SV hay 

đuối hơi ở chữ “té”, các em thường hát ngắt luôn, và thường không đủ trường 

độ. Chữ  “thổi” luyến hai nốt “rê -mi” nhưng SV thường luyến sai thành nốt 

“rê sol”, do đó GV cần chú ý hát mẫu chữ “thổi”, hoặc đàn giai điệu để SV 

luyện tập nhiều lần cho đến khi hát chính xác.  

SV cũng rất hay bị mắc lỗi lấy hơi vụn vặt, cứ 3 từ lại lấy hơi /lần. 

Chẳng hạn như: “Bắc kim thang/ cà lang bí rợ/ cột qua kèo/ là kèo qua cột/ 

chú bán dầu/”... Để SV lấy hơi đúng chỗ, trước khi hát GV nên yêu cầu SV 

xác định những chỗ lấy hơi. Ở đoạn này cần  xác định lại chỗ lấy hơi như sau: 

“Bắc kim thang cà làng bí rợ/cột qua kèo là kèo qua cột/”... Vì tính chất bài 

hát vui nhưng vẫn có độ mượt mà mà, nếu lấy hơi vụn quá sẽ làm cho mất đi 

độ mềm mại. Bên cạnh đó, GV cũng phải luôn nhắc nhắc SV về tư thế, khẩu 

hình, hơi thở trong các tiết học hát. 

2.2.2.3. Điều chỉnh quy trình dạy học hát 

Trên thực tế giảng dạy và dự giờ dạy học hát, chúng tôi thấy rằng cần 

điều chỉnh bổ sung thêm về quy trình học hát, để việc dạy học hát được hiệu 

quả hơn.  

Chúng tôi điều chỉnh về các bước trong quy trình dạy hát như sau:  

Quy trình đang thực hiện Quy trình điều chỉnh 

Bước 1: Giới thiệu bài 

Bước 2:  Hát mẫu 

Bước 3: Dạy từng câu (Truyền khẩu) 

Bước 4: Ghép toàn bài 

Bước 5: Luyện tập theo các hình thức 

-Bước 1: Khởi động giọng 

Bước 2: Giới thiệu bài 

Bước 3: Hát mẫu/ cho nghe băng đĩa 

Bước 4: Phân tích bài 

Bước 5: Dạy từng câu (Truyền khẩu/ 
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Bước 6: Tập thể hiện kết hợp nhạc 

đệm. 

xướng âm ghép lời) 

Bước 6: Ghép toàn bài  

Bước 7: Luyện tập các hình thức  

Bước 8: Tập thể hiện tính chất 

Bước 9: Tập hát kết hợp nhạc đệm 

Ngoài ra, theo chúng tôi, cần thêm bước khởi động giọng cho SV trước 

khi hát, cho SV phân tích bài, chia câu đoạn để tập được hiệu quả. Không 

nhất thiết phải hát mẫu, mà có thể cho nghe băng đĩa. Bước dạy từng câu có 

thể là GV hát mẫu, có thể là GV xướng âm cho SV ghép lời để SV nắm chắc 

cao độ. Sau khi ghép toàn bài, luyện tập các hình thức, GV nên hướng dẫn SV 

tập thể hiện phong cách, tính chất, tình cảm của bài.  

2.3. Tăng cường tính tự học cho sinh viên 

2.3.1. Những vấn đề chung 

So với đào tạo niên chế trước kia thì số giờ lên lớp của SV học theo tín 

chỉ được cắt giảm đáng kể. Tuy nhiên, với cách học này người học sẽ chủ 

động hơn trong việc tiếp thu kiến thức và quản lý thời gian, nâng cao khả 

năng tự học, tự nghiên cứu. Đây là một phương thức đào tạo đem lại hiệu quả 

giáo dục cao, tạo tính mềm dẻo và khả năng thích ứng. Ở hình thức đào tạo này, 

hoạt động tự học của SV được xem là một phần bắt buộc trong thời khóa biểu và 

là một trong những nội dung quan trọng của việc kiểm tra đánh giá.  

Hoạt động dạy học theo tín chỉ được tổ chức theo 3 hình thức: lên lớp - 

thực hành, tự học, trong đó hình thức tự học có thể không có sự tiếp xúc trực 

tiếp giữa GV và SV (GV giao nội dung để SV tự học, tự nghiên cứu, tự thực 

hành). Như vậy, để học được giờ lý thuyết hay giờ thực hành, thực tập trên 

lớp SV cần phải có sự chuẩn bị ở nhà. Đó là yêu cầu bắt buộc trong cơ cấu 

giờ học cho SV. Vì vậy, các hoạt động tự học của SV cũng phải có phương 

pháp phù hợp với đặc điểm học theo hệ thống tín chỉ.  
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Dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của GV, SV cần phải tìm tòi, khám phá, 

lĩnh hội kiến thức của mỗi môn học. Nếu SV không tự học thì không lĩnh hội 

đầy đủ khối lượng kiến thức, điều đó cũng có nghĩa là không đạt được yêu 

cầu của học phần đó. 

Hoạt động tự học được kiểm tra, đánh giá thường xuyên thông qua các 

bài kiểm tra, bài tập, các buổi thảo luận…, trong suốt cả quá trình học. Để 

hoạt động tự học thực sự đem lại hiệu quả, bên cạnh sự hướng dẫn của người 

thầy, đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực từ phía người học. Với phương thức đào tạo 

theo tín chỉ, SV phải thay đổi nhận thức nhằm thích ứng với những yêu cầu 

học tập mới. Vì vậy GV cần phải có biện pháp tăng cường hoạt động tự học 

của SV đạt hiệu quả. 

Sau đây là một số nhiệm vụ chính GV yêu cầu SV đối với hoạt động tự học:  

- Xác định hoạt động tự học là một khâu then chốt trong quá trình học 

tập, tích luỹ kiến thức của SV, từ đó xác định động cơ, thái độ học tập, tinh 

thần trách nhiệm, tự giác và sáng tạo trong việc chiếm lĩnh tri thức.   

- Lập kế hoạch chi tiết, rõ ràng để thực hiện các nhiệm vụ của từng bài 

học mà GV yêu cầu.  

- Nắm vững mục tiêu của học phần và của từng bài học để làm cơ sở 

xây dựng kế hoạch tự học phù hợp và nghiêm túc thực hiện kế hoạch đó. 

- Đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu trước giờ lên 

lớp: đọc tài liệu, làm các bài tập, bài kiểm tra theo yêu cầu của GV. 

- Coi việc được tư vấn hỗ trợ về vấn đề đang tự học, tự nghiên cứu là 

quyền lợi của người học và thấy được tính ưu việt của hoạt động này 

- Mạnh dạn đưa ra những ý kiến, nhận xét, thắc mắc của cá nhân mà 

không phụ thuộc quá nhiều vào tài liệu và những bài giảng của GV.  

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống thư viện để thu thập và tra 

cứu thông tin cần thiết. 
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Mặc dù kết quả đào tạo theo học chế tín chỉ còn phụ thuộc vào rất 

nhiều yếu tố khác như quản lý đào tạo, hoạt động giảng dạy của GV nhưng 

hoạt động tự nghiên cứu của SV là một hoạt động cần thiết không thể thiếu 

được trong việc làm nên chất lượng giảng dạy và học tập của SV sau này. 

2.3.2. Hướng dẫn tự học lý thuyết Âm nhạc cơ bản 

 LTANCB được xem là phần nội dung nền tảng, nó cung cấp các kiến 

thức cơ bản về AN trong học phần Nhạc cơ sở. Để ứng dụng được các kiến 

thức LTANCB vào thực hành các bài hát, SV cần phải có ý thức tự giác trong 

tự học, nghiên cứu các khái niệm, định nghĩa; chịu khó làm các bài tập ứng 

dụng, nhằm nắm vững kiến thức của từng nội dung bài học trước và sau mỗi 

buổi học. Để việc học tập mang lại hiệu quả cao, GV cần hướng dẫn SV chọn 

lựa cho mình PP học phù hợp hiệu quả. Đối với nội dung LTANCB, SV có 

thể xác định PP học tập như sau: 

- Lập kế hoạch về thời gian biểu cụ thể, rõ ràng cho việc học; sắp xếp 

thời gian sao cho hợp lý, hiệu quả; 

- Cần giải quyết các bài tập trước khi đến lớp; bài tập LTANCB có 

nhiều hình thức: bài tập miệng, bài tập viết, bài tập trên đàn, SV cần khai thác 

các bài tập theo nhiều hướng khác nhau để mở rộng tư duy; 

- Tập thói quen đọc sách, nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp. Những 

nội dung chưa hiểu, có thể khoanh tròn và trao đổi với GV khi lên lớp. Việc 

chuẩn bị trước nội dung bài mới sẽ giúp SV tiếp thu bài dễ dàng, biết cách 

khai thác, xử lý thông tin, đào sâu kiến thức, phát huy được tính tích cực, mở 

rộng tư duy, chủ động hơn trong việc học. 

- Tăng cường vận dụng lý thuyết vào thực hành để có thể hiểu sâu hơn 

và trau dồi kỹ năng thực hành. Nếu chỉ dừng lại ở việc nắm bắt kiến thức mà 

không rèn luyện kỹ năng thì không đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu của môn 

học. Ví dụ: khi tập xác định tên các nốt nhạc qua các bài tập, cần phải xác 
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định ngay trong các bài hát và kết hợp đọc cao độ của bài; hoặc làm các bài 

tập về trường độ, nhịp phách thì nên kết hợp đọc nhạc, hoặc hát có gõ, vỗ tay 

theo phách, nhịp hoặc tiết tấu của bài. 

- Giữa các bài học luôn có sự liên quan, móc xích với nhau chặt chẽ 

theo một trình tự logic; do đó SV cần tham dự lớp đầy đủ để có sự liên tục về 

kiến thức. 

2.3.3. Hướng dẫn tự học thực hành hát các bài hát mầm non 

 Để thực hành tốt các bài hát mầm non, có rất nhiều yếu tố. Trước hết 

cần phải nắm chắc các kiến thức LTANCB, đồng thời biết vận dụng lý thuyết 

vào thực hành. Tuy nhiên, để việc học đạt kết quả cao, cần có sự chọn lựa PP 

học tập phù hợp, mà GV là người cố vấn học tập, định hướng cho SV trong 

quá trình trau dồi kiến thức.  

 Để SV có thể thực hành tốt các bài hát mầm non, GV ngoài việc hướng 

dẫn học tập trên lớp, cần hướng dẫn SV có PP tự học ở nhà phù hợp, làm sao 

định hướng rõ nội dung các hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động của 

SV. GV có thể đề ra các PP cho SV tự học thực hành như sau: 

Để học được các bài bài hát tốt yêu cầu phải có kiến thức về LTANCB. 

Lập kế hoạch học tập: bất kỳ một môn học nào, SV phải luôn xây dựng kế 

hoạch cá nhân. Kế hoạch càng cụ thể, chi tiết, khoa học thì càng hiệu quả. 

Giữa lý thuyết và thực hành luôn có sự liên quan, móc xích chặt chẽ. 

Do đó, khi thực hành phải nắm được các kiến thức liên quan. Chẳng hạn như, 

trong bài hát có ký hiệu sắc thái, cường độ, dấu lặng..., cần phải hiểu kiến 

thức mới thể hiện đúng yêu cầu của bài hát, nếu có vướng mắc vấn đề nào 

trong quá trình tự học có thể hỏi GV, hỏi bạn bè, qua Email, qua điện thoại 

hoặc trực tiếp. 

Cần khởi động giọng và xướng âm bài trước khi hát, điều này sẽ giúp 

mở giọng hát, hát chính xác giai điệu, đồng thời rèn kỹ năng vỡ bài hát. Việc 

xướng âm tốt sẽ rèn cho SV tính chủ động trong việc thực hành, SV có thể tự 
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vỡ các bài hát mới, tự sửa sai thông qua việc đọc nhạc; đồng thời có thể nghe, 

phân biệt những chỗ mà các SV khác hát chưa chính xác. 

Xác định trước những chỗ khó trong bài để tập riêng, chú ý những chỗ 

tiến hành giai điệu nhảy quãng để thực hiện. 

Cần có sự rèn luyện thường xuyên để phát triển giọng hát; kiên trì 

luyện tập bằng cách luyện thanh, luyện các kỹ thuật hát. 

Trước khi học hát, cần phân tích cấu trúc bài, hiểu được nội dung bài 

hát… như thế sẽ dễ dàng hơn cho việc thể hiện. 

Tìm hiểu tính chất bài hát để chọn lựa kỹ thuật hát, và thể hiện cho phù hợp. 

Tập thể hiện và tìm các động tác minh họa phù hợp; qua các trang 

mạng, tài liệu mà GV cung cấp hoặc khi GV thực hiện mẫu có thể quay lại về 

luyện tập thêm. 

Đứng trước gương tập thể hiện tính chất tình cảm phong cách, để chỉnh 

sửa cả nét mặt và cử chỉ hành động phù hợp. 

Nói chung, để quá trình dạy học đạt được hiệu quả như mong muốn, 

SV cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tự học GV giao sau mỗi tiết dạy.  

Tuy nhiên nhiệm vụ GV đặt ra cần phải cụ thể, rõ ràng về nội dung, về 

các yêu cầu cần đạt, về tài liệu và có sự kiểm tra, đánh giá. GV định hướng 

trong từng nội dung bài và đặt ra các yêu cầu về thời gian để SV lập kế hoạch. 

Trong quá trình tự học, nên có sự tương tác trao đổi giữa thầy - trò để làm 

sáng tỏ các vấn đề. Sự tương tác này có thể bằng nhiều hình thức khác nhau: 

trao đổi trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại, Email… Sau đó phải có sự 

kiểm tra, đánh giá kết quả và đúc kết lại nội dung bài ở tiết học sau. 

Việc giao nhiệm vụ tự học cho SV cần thường xuyên, liên tục để tạo 

cho SV tính chủ động trong học tập và mở rộng tư duy. Tùy theo từng nội 

dung mà GV hướng dẫn SV tự học theo nhiều cách: cá nhân, nhóm. Việc tổ 

chức theo nhóm sẽ tạo sự gắn kết giữa SV đồng thời rèn luyện kỹ năng làm 

việc nhóm.  
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2.4. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá 

2.4.1. Những vấn đề chung của việc kiểm tra, đánh giá 

Việc kiểm tra đánh giá được xem là công đoạn quyết định chất lượng của 

quá trình dạy học. Thông qua kiểm tra đánh giá, giúp giáo viên biết được hiệu 

quả và chất lượng giảng dạy, để từ đó điều chỉnh nội dung và phương pháp 

dạy học; đồng thời, giúp người học biết được chất lượng học tập, điều chỉnh 

phương pháp học và giúp nhà quản lý ra quyết định về kết quả học tập, điều 

chỉnh chương trình đào tạo và tổ chức dạy học. 

Đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá là nhân tố quan trọng 

để phát triển tư duy độc lập sáng tạo của người học, giúp người học thay đổi 

phương pháp học tập để phù hợp với hình thức, phương pháp kiểm tra nhằm 

mang lại hiệu quả cao nhất. Theo phương thức truyền thống, việc kiểm tra 

đánh giá chủ yếu ở khả năng nắm bắt, tái hiện kiến thức - kỹ năng của người 

học được đào tạo làm chính vì việc dạy - học là truyền thụ kiến thức - kỹ năng 

- phẩm chất cho người học.  Còn theo quan điểm dạy học hiện đại dạy học là 

dạy cách học, cách chiếm lĩnh tri thức. Chính vì vậy, khi đổi mới hình thức, 

phương pháp kiểm tra đánh giá cần chú trọng về năng lực nhận thức, năng lực 

cảm thụ - sáng tạo - biểu diễn, năng lực xã hội mà người học có được qua quá 

trình học tập làm trọng tâm.  

Hiện nay, việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên chủ yếu 

kiểm tra mức độ hiểu, ghi nhớ các sự kiện, thuật ngữ, khái niệm… Với những 

nội dung trên đã giúp giảng viên kiểm tra đánh giá mức độ ghi nhớ, tích lũy 

kiến thức mà sinh viên đã được lĩnh hội trước đó nhưng yêu cầu về kiểm tra 

đánh giá năng lực của người học âm nhạc (năng lực nhận thức, cảm thụ, sáng 

tạo, biểu diễn, xã hội) thì lại chưa thực sự đầy đủ.  

Vì học phần Nhạc cở sở có nhiều GV tham gia giảng dạy nên cần có sự 

thống nhất trong việc lựa chọn các bài tập, nội dung kiểm tra đánh giá học 
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phần cho phù hợp, cân đối giữa các lớp. Mặt khác, nội dung kiểm tra đánh giá 

không nên chú trọng vào việc sinh viên ghi nhớ và tích lũy kiến thức như thế 

nào mà cần đánh giá việc các em lấy thông tin và xử lý thông tin ra sao. Hoạt 

động này cần được kiểm tra, đánh giá thường xuyên thông qua các bài kiểm 

tra, bài tập, các buổi thảo luận trong suốt quá trình. Mặc khác cần bổ sung 

dạng bài tập tình huống, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề giúp sinh viên hình 

thành và phát triển năng lực nghiên cứu. Sử dụng đề thi theo hướng mở sẽ 

làm giảm tình trạng đối phó trong thi cử, đồng thời giúp các em nâng cao ý 

thức tự học. 

Các bài kiểm tra quá trình cần có nhiều hình thức đa dạng, đồng thời nội 

dung  kiểm tra cần có sự phân hóa rõ ràng nhằm hướng đến việc phân loại kết 

quả học tập một cách chính xác, nên có nhiều câu hỏi với các mức độ từ dễ 

đến khó, tăng cường các bài kiểm tra quá trình với thời lượng nhỏ giúp sinh 

viên tích cực học tập hơn. 

Kiểm tra, đánh giá được thực hiện trong suốt quá trình học, không chỉ có 

giảng viên mới là người được quyền đánh giá mà cần khuyến khích sinh viên 

nêu những suy nghĩ và tự đánh giá sự tiến bộ của mình theo mục tiêu học tập 

cá nhân. Điều này cũng có nghĩa là các em không chỉ là người được đánh giá 

mà còn là người tham gia đánh giá, từ đó sẽ giúp các em thấy được những mặt 

mạnh - yếu của bản thân để điều chỉnh hoạt động học của chính mình. Để làm 

tốt điều này, giảng viên cần định hướng, chỉ dẫn cho các em cách thức đánh 

giá, từ đó giúp các em hình thành năng lực tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau 

để phát triển năng lực tự học của từng người. Ngân hàng đề thi cũng cần được 

phản biện chặt chẽ trong tổ chuyên môn trước khi sử dụng. 

2.4.2. Kiểm tra đánh giá trong phần Lý thuyết âm nhạc cơ bản 

Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá học phần LTANCB cần bao gồm nhiều 

hình thức khác nhau: kiểm tra viết (lý thuyết + bài tập), thảo luận, thực hành.  
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Trong đó có đánh giá quá trình, đánh giá giữa học phần và đánh giá kết thúc 

học phần. Với việc tổ chức hình thức tổ chức kiểm tra như vậy mới phù hợp 

với đặc thù của học phần và đáp ứng được mục tiêu đánh giá kết quả của 

người học.  

2.4.2.1. Kiểm tra đánh, giá quá trình. 

 Đây là một yêu cầu cần thiết và quan trọng với tất cả các học phần, 

không riêng gì học phần Nhạc cơ sở. Việc kiểm tra đánh giá quá trình, giúp 

cho SV có lo lắng, sự chủ động, chu đáo hơn trong việc chuẩn bị nội dung tự 

học, và có sự tập trung cao trong quá trình học tập trên lớp, nhằm đạt kết quả 

học tập tốt hơn. Với việc kiểm tra đánh giá quá trình có khi là những câu hỏi 

lý thuyết nhanh, thông qua các bài tập thực hành hoặc có thể các bài hát. 

 Ví dụ 2.4.2.1.a:  

1. Thế nào là phách, trọng âm, phách mạnh, phách nhẹ? Cho ví dụ. 

2. Bài hát sau được viết ở nhịp đơn hay nhip kép? Giải thích. 

 

3. Bài hát sau sử dụng ký hiệu gì? Tác dụng của các ký hiệu. 
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 Thông qua các dạng câu hỏi sau khi SV thực hiện GV cho SV đánh giá 

bạn, sau đó nhận xét đánh giá kết quả. 

Để công tác kiểm tra, đánh giá toàn bộ quá trình học tập của SVcó hiệu 

quả, ngoài sự thay đổi từ phía người dạy, cần phải có sự thay đổi từ người 

học. Kiểm tra, đánh quá trình là nội dung quan trọng, làm nâng cao chất 

lượng dạy học học phần Nhạc cơ sở. Vì vậy GV ngoài việc có những kiểm tra 

đánh giá nhanh trong giờ học, cần phải yêu cầu rõ nhiệm vụ tự học cụ thể cho 

SV như: Chỉ rõ tài liệu nghiên cứu, số trang, nội dung cần nghiên cứu, những 

vấn đề cần phải giải quyết trước mỗi bài học, sau đó GV tổ chức kiểm tra, 

đánh giá ở đầu tiết học tiếp theo. Có như vậy, dần dần mới hình thành cho SV 

tính tự giác, nghiêm túc, tích cực trong việc nghiên cứu và học tập trên lớp 

sao cho hiệu quả. 

Ví dụ 2.4.2.1.b: Xem trước nội dung bài học về nhịp - phách GV yêu 

cầu SV. Cần đọc tài liệu sau: Tài liệu 1 (Phạm Tú Hương, Lý thuyết âm nhạc 

cơ bản. Nxb Đại học Sư phạm Hà nội 2005, Tr 30-35). Tài liệu 2 (Đỗ Hải Lễ, 

Lý thuyết cơ bản về âm nhạc, Trường CĐSP Nhạc họa TW, Tr 11-20). 

- Yêu cầu: nêu được khái niệm về nhịp - phách, ô nhịp, tính chất của 

phách trong ô nhịp. 

- Tập hát vỗ tay vào đầu mỗi ô nhịp bài hát Cá vàng bơi. 

Với nội dung về LTANCB cần phải có sự đan xen, bổ trợ cho nhau 

giữa lý thuyết với bài tập cũng như thự hành, có như vậy SV mới nắm chắc 

kiến thức và có kỹ năng thực hành tốt các dạng bài tập sau đó. GV nên có sự 

kiểm tra đánh giá phù hợp, làm sao khích lệ được tinh thần học tập của SV. 

Một số dạng bài bập ở nhà sau tiết học lý thuyết : 

 - Tính tương quan độ dài giữa các hình nốt sau: 
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- Hãy vạch nhịp cho các bài tập sau: 

  

- Hãy kể tên các ký hiệu âm nhạc và đánh dấu trọng âm cho bài hát sau: 
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2.4.2.2. Kiểm tra đánh, giá giữa học phần (Viết) 

 Việc kiểm tra, đánh giá giữa học phần được thực hiện sau khi thực hiện 

khoảng 2/3 tiến độ đạo tạo, cột kiểm tra này được thực hiện hình thức thi viết, 

đan xen nội dung kiến thức giữa lý thuyết và thực hành làm các bài tập về 

LTANCB. Kết quả cột kiểm tra đánh giá kết quả này, nhằm đánh giá mức độ 

tiếp thu kiến thức của SV, trên cơ sở đó điều chỉnh hoạt động giảng dạy, học 

tập cho những nội dung còn cại đạt kết quả tốt hơn. 

 Câu hỏi kiểm tra, đánh giá giữa học phần nên được thực hiện với một 

số dạng như sau: 

1. Trình bày các thuộc tính cơ bản của âm nhạc. 

2.  Kể tên các loại khóa nhạc thông dụng,?Viết các âm cơ bản trên khóa sol 

(sol dòng 2) với hình nốt tròn. 

4. Điền tên nốt nhạc và ký hiệu bằng chữ cái theo thứ tự liền bậc vào các ô 

trống. 

Đồ  Rê  Mi  Fa Son  La  Si  Đô 

Rê   Son     

Mi    Si    

Fa  La      

G        

A   D     

B    F    

C   F     

 

4. Hãy vạch nhịp theo đúng phân số chỉ nhịp cho bài tập sau                     

    
2.4.2.3. Kiểm tra đánh, giá kết thúc học phần (Vấn đáp) 

Kiểm tra đánh, giá kết thúc học phần, là công đoạn cuối cùng sau khi 

học xong chương trình. Tất cả các lớp sẽ thi theo đề thi chung tại ngân hàng 
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đề thi do các GV trong tổ âm nhạc xây dựng đã được kiểm định chặt chẽ, 

đúng quy trình.  

Với hình thức thì vấn đáp, mỗi sinh viên bốc thăm đề thi và được chuẩn 

bị 10 phút.  

Nội dung kiểm tra bao gồm 3 phần lý thuyết, bài tập và thực hành các 

bài hát kết hợp vỗ đệm theo nhịp, phách hoặc tiết tấu của bài.  

Kiểm tra đánh giá kết quả học phần với sự đánh giá của 2 giám khảo, 

có sự giám sát của lãnh đạo chuyên môn khoa và phòng đào tạo. 

Sau khi kết thúc buổi thi kết thúc học phần, GV sẽ công bố kết quả cho 

sinh viên.  

Sau đây là một ví dụ với dạng đề thi kết thúc học phần thuộc phần Lý 

thuyết âm nhạc cơ bản: 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG CĐSPTW - NHA TRANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ THI HỌC PHẦN: NHẠC CƠ SỞ 

(Hệ Chính quy, Khóa 2018, Năm học 2018-2019) 

Hình thức thi: Vấn đáp 

Thời gian chuẩn bị: 10 phút 

   

Câu 1: So sánh sự giống và khác nhau giữa dấu nối và dấu luyến. 

Cho ví dụ minh họa. (2 điểm) 

Câu 2: Hãy vạch nhịp đúng theo giá trị của phân số chỉ nhịp. (3 

điểm)  

    
 Câu 3 (thực hành bổ xung): Hãy thể hiện diễn cảm kết hợp vỗ tay 

theo nhịp bài hát: Cô giáo miền xuôi, nhạc và lời Mộng Lân (5 điểm) 

____________________________________________________________ 

  Nha trang ngày….tháng….. năm 2018  

          Người ra đề 

 

    

 Nguyễn Thị Ái 
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2.4.3. Kiểm tra đánh giá trong phần thực hành hát các bài hát mầm non 

 Việc kiểm tra, đánh giá phần thực hành các bài hát trong chương trình 

học phần cũng giống như trong phần  LTANCB vậy; để có thể kiểm định mức 

độ sinh viên nắm bắt được hay không, kỹ năng và năng lực thể hiện của SV ở 

mức độ nào, GV cần phải linh động có sự đa dạng trong kiểm tra, đánh giá 

như: thường xuyên đánh giá quá trình, kiểm tra đánh giá đột xuất, kiểm tra 

đánh giá nhanh có báo trước, kiểm tra đánh giá kết thúc học phần.  

2.4.3.1. Kiểm tra, đánh giá quá trình. 

 Đối với phần thực hành các bài hát GV cần có sự kiểm tra, đánh giá sự 

chuẩn bị bài trước khi học hát của SV đã được GV định hướng trước như: tìm 

hiểu về bài hát, nội dung ý nghĩa giáo dục với trẻ, nghe giai điệu lời ca, xướng 

âm...; qua kiểm tra đánh giá của các bạn của GV, và của bản thân mình, giúp 

SV nhận ra việc chuẩn bị bài trước khi lên lớp là quan trọng và đặc biệt cần 

thiết để đạt kết quả học tập tốt trong đào tạo tín chỉ.  

 Kiểm tra nhanh ngay trong quá trình học, là một việc làm thường xuyên 

đối vơi dạy học hát, giúp GV thẩm định khả năng nắm bắt và thực hiện kỹ 

năng của SV có tốt hay không, qua đó có biện pháp hướng dẫn, sửa sai phù 

hợp, đạt hiệu quả tốt hơn.  

 Có thể nêu ra một trường hợp: khi học hát bài Bác đưa thư vui tính, GV 

có thể tổ chức kiểm tra đánh giá ngay ở bất kỳ bước nào trong quy trình học 

hát như:  bước dạy hát từng câu theo lối móc xích, bước hoàn thiện bài, bước 

luyện tập theo tổ nhóm..., như ở bước dạy hát từng câu theo lối móc xích, khi 

được khoảng 2 hoặc 3 câu chúng ta có thể gọi một vài SV thực hiện, kiểm tra 

xem SV có thực hiện đúng cao độ tiết tấu hay không, phát âm có rõ lời không, 

lấy hơi có đúng không. Ở phần kiểm tra này có khi là GV nhận xét đánh giá, 

cũng có thể cho SV nhận xét, đánh giá và sửa sai cho nhau, GV chỉ cần chốt 

lại vấn đề. Điều này nhằm rèn luyện cho SV có khả năng đánh giá, tự tin khi 
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trình bày vấn đề trước tập thể và nhận biệt được khả năng của bản thân để 

điều chỉnh hoạt động học của mình đạt kết quả tốt hơn. 

2.4.3.2. Kiểm tra đánh giá giữa học phần 

 Thường ở cột kiểm tra này GV sẽ báo trước thời gian hình thức và giới 

nội dung kiểm tra để SV chuẩn bị, nhưng với lớp học đông SV ở cột kiểm tra 

này chúng tôi thông báo trước từ tiết bao nhiêu sẽ bắt đầu kiểm tra, 1 tiết kiểm 

tra khoảng 03 đến 05 SV bất kỳ, kiểm tra những bài hát đã học, có thể kiểm 

tra cả bài hoặc một đoạn trong bài hát kết hợp nhún hoặc vỗ tay...  

Như vậy được sự thông báo trước của GV các yêu cầu về kiểm tra bất 

kỳ, vì vậy SV sẽ luôn có ý thức luyện tập để đạt kết quả tốt, như vậy hiệu quả 

dạy học học phần chắc chắn sẽ tốt. 

2.4.3.3. Kiểm tra đánh kết thúc học phần 

 Ở cột kiểm tra này là cột kiểm tra tổng hợp các kiến thức về lý thuyết, 

về thực hành các bài tập, và thực hành 01 bài trong chương trình học. Các em 

được tổ chức thi theo theo lịch chung, đề thi chung của nhà trường; đề thi đã 

được kiểm định đúng quy trình . Cột kiểm tra kết thúc học phần Nhạc cơ sở ở 

hình thức thi vấn đáp,  được sự đánh giá của 02 cán bộ chấm thi,  các em 

được công bố điểm thi sau mỗi buổi thi. 

 Phần thức hành hát trong cột kiểm tra, đánh giá này là thể hiện diễn 

cảm bài hát kết hợp nhún theo nhịp, hoặc vỗ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu. 

Sau đây, chúng tôi xin đưa ra một ví dụ minh họa về đề thi kiểm tra 

đánh giá sử dụng cho kỳ thi kết thúc học phần thuộc phần Thực hành hát các 

bài hát mầm non: 

ĐỀ THI THỰC HÀNH 1 

Hãy thể hiện diễn cảm kết hợp vỗ tay theo nhịp bài hát: Cô giáo miền 

xuôi, nhạc và lời: Mộng Lân. 

Cụ thể biểu điểm thực hành hát sẽ được tính như sau: 
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Đáp án Biểu điểm 

1. Hát đúng cao độ tiết tấu 2 điểm 

2. Hát thuộc lời ca:                      1điểm 

3. Hát đúng, đều nhịp độ:  1 điểm 

4.Hát diễn cảm, phong cách tự tin 1 điểm 

Trong cột kiểm tra đánh giá có 2 phần, phần LTANCB 05 điểm, còn 

phần thực hành hát vừa được thể hiện ở trên là 05 điểm. 

2.5. Một số biện pháp khác 

2.5.1.Tăng cương hoạt động ngoại khóa cho sinh viên 

Trong việc đạt được năng lực nhận thức thông qua học tập, SV không 

chỉ dừng lại ở mức độ nhận biết, ghi nhớ mà còn phải phát triển khả năng tư 

duy, trí nhớ… Để có được năng lực cảm nhận một tác phẩm âm nhạc đầy đủ, 

trọn vẹn, ngoài năng lực nhận thức thì cần phải có năng lực cảm thụ, sáng tạo, 

biểu diễn. Một tri thức âm nhạc cần phải gắn liền với sự rung cảm, với cảm 

xúc thẩm mỹ. Từ sự rung cảm đó, người học mới khai mở sự tự do trong sáng 

tạo, tự do trong việc thể hiện cảm xúc và tự do trong biểu diễn. Sau khi cảm 

thụ tác phẩm âm nhạc một cách đầy đủ, các em sẽ có sự sáng tạo trong cách 

xử lý kỹ thuật bài hát, sáng tạo trong việc trình bày tác phẩm, sáng tạo trong 

việc xử lý sắc thái các bài đọc nhạc.  

Muốn có được năng lực xã hội, một GV làm công tác giảng dạy không 

chỉ biết đứng lớp mà còn biết phát huy năng lực của mình thông qua các hoạt 

động xã hội (phong trào văn hóa văn nghệ trong nhà trường, ở địa phương). 

Chính vì vậy, ngay từ khi còn là SV, các em cần phát huy những năng lực này 

qua việc tham gia tích cực các hoạt động phong trào. 

Để các em được rèn luyện kiến thức và kỹ năng học phần Nhạc cơ sở 

có thể tổ chức các phong trào như: SV hát, Hội thi nghiệp vụ sư phạm, Cô 

giáo mầm non hát hay múa đẹp kể chuyện giỏi... Trong các cuộc thi có thể 
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lồng ghép các câu hỏi về kiến thức LTANCB qua phần thi hiểu biết, hay rèn 

khả năng ca hát qua phần thi năng khiếu... 

2.5.2. Sử dụng hiệu quả phương tiện dạy học 

Trong dạy học âm nhạc, các PP truyền thống được xem là các PP chính 

của quá trình giảng dạy. Tuy nhiên, để có thể mang lại hiệu quả tối ưu nhất, 

cần phải hướng tới việc dạy học tích cực, mà trong đó, việc sử dụng phương 

tiện dạy học (hay sử dụng phương tiện trực quan) được xem là biện pháp cần 

thiết để hỗ trợ các PP trên.  

Đối với nội dung thực hành, ngoài việc nghe GV hát mẫu, SV có thể 

nghe, quan sát các bài hát và phong cách thể hiện bài hát qua phương tiện, 

nhằm mở rộng tư duy trực quan và khả năng cảm thụ âm nhạc; mặt khác, sử 

dụng đồ dùng trực quan sẽ tạo được sự hứng thú, làm cho tiết học sinh động 

và hỗ trợ cho GV trong việc hướng dẫn.  

GV có thể thiết kế giáo án điện tử để minh họa cho các nội dung thêm 

phong phú, sinh động. Như vậy, để khai thác hiệu quả phương tiện dạy học, 

đòi hỏi GV phải là người sử dụng thành thạo và lựa chọn đồ dùng dạy học 

phù hợp với từng nội dung bài. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng, sa đà vào 

các trang thiết bị hiện đại, mà phải có sự cân đối, hài hòa giữa đồ dùng dạy 

học truyền thống và hiện đại. 

2.6. Thực nghiệm sư phạm 

2.6.1. Mục đích thực nghiệm 

 Dựa trên các tiêu chí về mục tiêu đào tạo, năng lực của SV, điều kiện 

thực tiễn của nhà trường…, chúng tôi đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao 

chất lượng dạy học học phần Nhạc cơ sở. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành 

thực nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi của các biện pháp, để qua đó làm 

minh chứng để đánh giá hiệu quả của các biện pháp trên. Khi thực nghiệm sư 

phạm, chúng tôi đã đề ra các mục tiêu cụ thể như sau: 
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- Các yêu cầu tự học, các PP dạy của GV và PP học của SV nhằm giúp 

SV tích cực chủ động trong học tập, phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân, 

đạt được các mục tiêu cụ thể trong từng bài học. 

- Với hoạt động thực nghiệm, SV sẽ dễ dàng trao đổi suy nghĩ, trình 

bày ý kiến nhận xét của mỗi cá nhân trong quá trình lĩnh hội kiến thức, giúp 

SV mạnh dạn, chủ động, biết cách trình bày vấn đề; đồng thời rèn kỹ năng 

làm việc nhóm hiệu quả. 

2.6.2. Đối tượng, thời gian thực nghiệm 

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm với SV năm thứ nhất (lớp Mầm non 

23A, khóa 2018), trình độ CĐSP mầm non, trường CĐSPTW Nha Trang. 

Số lượng SV trong lớp là 52, đa số đến từ các tỉnh Tây nguyên và miền 

Trung, năng lực SV trong lớp tuy có sự chênh lệch nhưng không nhiều, độ 

tuổi tương đương nhau. 

Trước khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi tổ chức kiểm tra đánh giá 

trình độ ban đầu của SV để có cơ sở chia nhóm đồng đều về năng lực. Mặt 

khác, việc chia nhóm còn để so sánh kết quả giữa hai nhóm sau khi thực 

nghiệm. Kết quả của việc kiểm tra (lý thuyết + thực hành) ban đầu cho thấy: 

- Điểm A (8,5 - 10): 4/52 sv (tỷ lệ 7.69%) 

- Điểm B (7 - 8,4): 11/52 sv (tỷ lệ 21.1%) 

- Điểm C (5,5 - 6,9): 24/52 sv (tỷ lệ 46%) 

- Điểm D (4 - 5,4): 8/52 sv (tỷ lệ 15.4%) 

- Điểm F (dưới 4): 5/52 sv (tỷ lệ 9,6%) 

Số lượng SV của lớp M23A gồm 52 nữ, chúng tôi chia đều thành 2 

nhóm đồng đều về trình độ sơ khởi (dựa vào kết quả trên) nhằm tạo cơ sở 

khách quan cho quá trình thực nghiệm. 

Thời gian thực nghiệm: học phần NCS năm học 2018 - 2019 (từ 

22/10/2018 đến 07/01/2019) 
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2.6.3. Chuẩn bị thực nghiệm 

 - Khảo sát trình độ ban đầu của SV để chia nhóm cho đồng đều. 

 - Nhóm đối chứng sử dụng các PP dạy học truyền thống, xây dựng các 

kế hoạch cho từng nội dung. 

 - Nhóm thực nghiệm, sử dụng các PP dạy học truyền thống kết hợp với 

PP dạy học tích cực, đồng thời giao trước các nội dung yêu cầu SV nghiên 

cứu trước, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung. 

2.6.4. Tiến hành thực nghiệm 

Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm trong 4 buổi lên lớp, mỗi buổi 2 

tiết (1 tiết cho nhóm thực nghiệm, 1 tiết cho nhóm đối chứng): 

- Nhóm thực nghiệm (nhóm 1): do tôi phụ trách 

- Nhóm đối chứng (nhóm 2): GV phụ trách - ThS Phan Thị Thịnh. 

 Chúng tôi tiến hành thực nghiệm theo trình tự nội dung của chương 

trình học phần NCS, bao gồm hai nội dung - Lý thuyết (Nhịp đơn - kép, 

Quãng) và Thực hành (Tập hát kết hợp các hình thức gõ đệm theo nhịp, phách 

bài Bác đưa thư vui tính, Thực hành bài hát Cò lả).  

 GV dạy ở nhóm đối chứng sử dụng các PP dạy học âm nhạc cơ bản. Ở 

nội dung lý thuyết, GV trình bày vấn đề theo trình tự, sau đó yêu cầu SV thực 

hiện các bài tập. GV kiểm tra - đánh giá kết quả theo hình thức cá nhân. SV 

được yêu cầu trình bày bài tập trên bảng, tập thể lớp quan sát đáp án bài tập. 

GV nhận xét và sửa sai. Còn ở phần thực hành, GV lên lớp theo quy trình: 

giới thiệu bài, GV hát mẫu, tập hát từng câu theo lối móc xích cho đến khi 

hoàn chỉnh bài, kiểm tra đánh giá theo hình thức cá nhân - tập thể. 

 Ở nhóm thực nghiệm, chúng tôi sử dụng PP mới, hướng đến phát triển 

năng lực của người học. Ở phần lý thuyết, SV đóng vai trò trung tâm, chủ 

động trong việc chiếm lĩnh tri thức. Các bài tập được xen kẽ giữa các nội 

dung nhỏ của bài học. SV được kiểm tra - đánh giá chéo trước khi GV tham 
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gia đánh giá. Về phần thực hành, chúng tôi cho khởi động giọng, ngoài việc 

nghe GV hát mẫu, SV còn được nghe bài hát qua phương tiện để cảm nhận 

đầy đủ, trọn vẹn (giai điệu, sắc thái, phong cách biểu diễn). Tiến trình dạy hát 

cũng theo quy trình: tập hát từng câu theo lối móc xích nhưng GV không 

hướng dẫn theo lối truyền khẩu, mà hướng dẫn SV xướng âm để ghép lời, 

hoặc nghe GV xướng âm để ghép lời. Với những chỗ có lối tiến hành giai 

điệu nhảy quãng, GV xướng âm mẫu cho SV thực hiện theo hoặc nghe từng 

câu hát mẫu qua phương tiện (giáo án điện tử). Khi kiểm tra, đánh giá, SV 

nghe, nhận xét và sửa sai chéo trước khi GV sửa sai. 

Các buổi thực nghiệm diễn ra như sau: 

* Buổi 1 (19/10/2018): Nhịp đơn - Nhịp kép 

- GV giới thiệu tên bài học, cho ví dụ, phân tích ví dụ để đưa ra khái 

niệm nhịp đơn, kép. 

- GV yêu cầu SV tự cho ví dụ về hai loại nhịp. 

- Yêu cầu SV thực hiện bài tập nhỏ: GV đưa ra các nhịp để SV phân 

tích và xác định đâu là nhịp đơn, kép? 

- GV hướng dẫn cách đánh nhịp theo sơ đồ. 

- Yêu cầu SV thực hành đánh nhịp theo nhóm. 

- GV quan sát SV thực hành và sửa sai. 

- Kiểm tra cá nhân, SV quan sát lẫn nhau và đưa ra nhận xét. 

- GV đúc kết vấn đề. 

- Yêu cầu SV lên bảng đánh nhịp cho cả lớp hát. 

 Qua thực nghiệm buổi thứ nhất, chúng tôi nhận thấy SV có sự chủ động 

trong việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp, điều này đã giúp SV lĩnh hội được 

kiến thức nhanh chóng. Phần lớn SV hiểu, phân biệt được nhịp đơn, kép và 

làm đúng bài tập mà GV yêu cầu. Khi ứng dụng thực hành đánh nhịp vào các 

bài hát mầm non nhịp 2,3,4 phách, đa số SV đã đánh chính xác sơ đồ nhịp dù 



77 

tay chưa thật sự mềm dẻo, linh hoạt; chỉ một số ít SV còn lúng túng khi đánh 

nhịp 4 phách. Tiết học diễn ra nhẹ nhàng, sinh động; SV có hứng thú trong 

học tập hơn so với nhóm đối chứng. Khi được yêu cầu nhận xét, đánh giá 

chéo giữa các cá nhân; dù việc trình bày vấn đề chưa được gãy gọn, lưu loát 

nhưng đã giúp SV tập trung vào bài hơn và tích cực trong việc thể hiện mình. 

* Buổi 2 (03/12/2018): Quãng 

 Ở nội dung này, SV đã được giao nhiệm vụ tự nghiên cứu trước tài 

liệu; do đó GV chỉ trình bày tên các mục và tiểu mục và định hướng SV giải 

quyết từng nội dung bài. Hình thức tổ chức lớp theo nhóm. 

 Đầu tiên, GV cho 2 ví dụ về quãng: ví dụ 1 gồm 2 nốt nhạc xếp chồng 

lên nhau, ví dụ 2 gồm 2 nốt nhạc xếp kế tiếp nhau -> SV phân tích cách sắp 

xếp của quãng để đưa ra khái niệm, hình thức quãng.  

 Tiếp theo, để SV xác định tên quãng, GV chia lớp thành hai nhóm: 1 

nhóm cho các VD về quãng, nhóm còn lại dựa vào số lượng âm bậc có trong 

quãng để xác định tên gọi. Các nhóm tự nhận xét - đánh giá chéo trước khi 

GV nhận xét. 

 GV ra các bài tập thực hành: xác định tên và số cung của quãng. Bài 

tập được thực hiện theo hình thức cá nhân. SV lên bảng trình bày đáp án sau 

khi đã có kết quả. 

 Kết quả kiểm tra, đánh giá đã cho thấy, tiết học đã đạt được mục tiêu đề 

ra. Vì được có nghiên cứu trước tài liệu nên SV đã nắm bắt được vấn đề trước 

khi đến lớp và chính xác hóa kiến thức khi tham dự lớp. Mặt khác, hình thức 

tổ chức lớp theo nhiều cách: cá nhân, nhóm, tập thể đã làm cho tiết học sôi 

nổi. SV trình bày nội dung lưu loát, trôi chảy, mạch lạc hơn so với tiết thực 

nghiệm trước. Điều này đã cho thấy, việc yêu cầu SV tự chủ trong giờ học đã 

giúp các em tự tin hơn, mạnh dạn trao đổi thông tin và đưa ra các nhận xét 

đánh giá cho từng nội dung. Các bài tập quãng được thực hiện nhanh chóng 
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và chính xác. Ở nội dung chương trình hiện hành bài Quãng đang sử dụng, 

chúng tôi vẫn phải thực hiệ, nhưng qua thực tế dạy học, chúng tôi thấy nội 

dung này không ứng dụng nhiều cho SV mầm non, vì vậy, trong nội dung đề 

xuất chúng tôi bỏ bài này. 

* Buổi 3 (ngày 10/12/2018): Thực hành hát kết hợp các hình thức gõ 

đệm theo nhịp, phách bài “Bác đưa thư vui tính” 

- GV kiểm tra kiến thức liên quan: cách đánh nhịp bài hát Trời nắng, 

trời mưa. 

- Tổ chức luyện thanh khởi động giọng. 

- Giới thiệu bài có hình ảnh minh họa. 

- Cho SV nghe hát mẫu toàn bài và yêu cầu SV trình bày cảm nhận về 

nội dung lời ca, tính chất, nhịp điệu bài hát. 

- Yêu cầu SV phân tích bài: nhịp, câu, đoạn và các ký hiệu có trong bài; 

- Hướng dẫn SV vỡ bài: xướng âm giai điệu. 

- Dạy hát từng câu theo lối móc xích: theo giai điệu đàn, yêu cầu SV 

khá hát mẫu ghép lời ca. 

- Hướng dẫn luyện tập cho đến khi hoàn thiện bài, SV nghe và tự sửa 

sai chéo, GV sửa sai, lưu ý SV hát đúng tính chất bài, GV làm mẫu cho SV 

nghe sắc thái bài hát. 

- Tổ chức luyện tập hát + gõ đệm theo phách, nhịp, hình thức: chia 2 

nhóm; các nhóm tổ chức kiểm tra, đánh giá chéo, GV nhận xét, đánh giá. 

- Nghe lại bài hát có gõ đệm qua phương tiện. 

- Ghép nhạc đệm: GV đệm piano cho cả lớp hát. 

- Tổ chức hát + đóng vai: bác đưa thư, em bé trước khi kết thúc bài. 

 Thực nghiệm tiết thực hành đầu tiên với PP dạy học mới, kết quả cho 

thấy: việc xướng âm trước khi hát đã giúp SV hát chính xác cao độ hơn so với 

nhóm đối chứng. Với những chỗ SV sai cao độ, GV hướng dẫn SV xướng âm 

lại rồi ghép lời, điều này đã giúp cho việc sửa sai nhanh chóng, hiệu quả.  
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 Khi thực hiện hát + gõ đệm, đa số SV thực hiện chính xác và phân biệt 

được sự khác nhau giữa gõ đệm theo phách với theo nhịp. Hình thức tổ chức 

vỗ đệm theo nhóm đan xen đã tạo không khí sôi nổi cho tiết học, phát huy 

được tính tích cực của SV, giúp SV phát triển năng lực của bản thân. SV được 

nghe bài hát mẫu qua GV và qua phương tiện đã giúp SV cảm nhận sâu hơn 

về tính chất bài hát, do đó, SV đã biết cách và thể hiện được sắc thái bài. 

 Tổ chức đóng vai theo nội dung bài hát đã rèn luyện cho SV kỹ năng 

lĩnh xướng, kỹ năng thể hiện bài hát; qua đó SV chủ động hơn khi hát. Mặt 

khác, việc đóng vai đã tạo được không khí vui tươi, làm cho lớp học nhẹ 

nhàng, phù hợp đặc thù môn học. 

* Buổi 4 (ngày 07/01/2019): Thực hành bài hát “Cò lả” 

 Để hướng dẫn một bài dân ca cho đối tượng SV không chuyên, đòi hỏi 

GV phải thật linh hoạt khi lựa chọn PP. Ở nội dung này, chúng tôi phối hợp 

PP dạy học truyền thống (truyền khẩu) kết hợp PP dạy học tích cực. Quy trình 

lên lớp cũng vẫn theo quy trình: luyện thanh để khởi động giọng, nghe bài hát 

mẫu, luyện tập từng câu theo lối móc xích, ghép nhạc… Tuy nhiên, để SV có 

thể hát chính xác bài hát, chúng tôi hướng dẫn SV xướng âm trước khi hát. 

Mặt khác, việc sửa sai không chỉ theo PP truyền khẩu là GV hát mẫu để sửa 

cho SV mà còn sửa sai bằng cách xướng âm lại giai điệu của bài, đồng thời 

GV phân tích hướng đi của giai điệu (nhất là chỗ có luyến) để SV hiểu, thực 

hiện lại cho chính xác. 

 Với những làn điệu dân ca, yếu tố đặc trưng của vùng miền đóng một 

vai trò hết sức quan trọng; vì thế, để có thể truyền tải hết nội dung, tính chất 

bài hát; thì việc thể hiện sắc thái trong bài cần được chú ý đến. Do đó, sau khi 

hát mẫu cho SV nghe, chúng tôi còn kết hợp mở các bài hát mẫu qua phương 

tiện để SV cảm nhận đầy đủ hơn. Các kỹ thuật thanh nhạc: hơi thở, khẩu hình 

và cả tư thế hát, luôn được chúng tôi chú ý đến trong quá trình dạy hát. Kết 

quả cho thấy, phần lớn SV hát đúng giai điệu bài “Cò lả” và thể sắc thái bài 
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hát hiện tương đối phù hợp. Chỉ một số ít SV hạn chế về năng khiếu hát chưa 

chính xác những chỗ luyến láy và phát âm, nhả chữ còn mang tiếng địa 

phương; còn hầu hết SV biết vận dụng các kỹ thuật thanh nhạc vào xử lý bài. 

2.6.5. Kết quả thực nghiệm 

 Khi tiến hành thực nghiệm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV 

qua các PP mà chúng tôi xây dựng, đã cho thấy: 

2.6.5.1. Về nội dung Lý thuyết Âm nhạc cơ bản 

Việc giao các yêu cầu tự học cho SV ở nhà đã giúp SV chủ động hơn 

trong việc học, hiểu sâu hơn các kiến thức mà trước đó đã có sự nghiên cứu, 

tìm tòi; đồng thời thu hút được sự chú ý của SV vào bài giảng. 

Sự tương tác giữa thầy và trò trong quá trình dạy học đã tập trung được 

sự chú ý của SV vào bài giảng, đồng thời làm cho SV mạnh dạn hơn khi trao 

đổi vấn đề. 

Việc GV định hướng trong từng nội dung bài và yêu cầu SV khám phá 

tri thức đã khai thác tính tích cực của SV, giúp SV nắm bắt kiến thức nhanh 

chóng và hiệu quả. 

Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả phong phú, đa dạng (cá nhân, 

nhóm, tập thể) tạo cho tiết học thêm phần sinh động, phân hóa được năng lực 

người học, đồng thời SV cùng tham gia vào quá trình đánh giá đã giúp các em 

tự tin hơn khi trao đổi, thảo luận nội dung và rèn kỹ năng trình bày vấn đề 

trước tập thể. 

2.6.5.2. Về nội dung Thực hành 

SV được giao trước nhiệm vụ: tìm hiểu về nội dung, tính chất bài hát; 

tập vỡ bài, giúp SV rèn kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực hành, đồng thời 

quy trình tập hát được thuận lợi. 

SV được khởi động giọng, được xướng âm vỡ bài trước khi tập hát đã 

khắc phục được phần nào hạn chế việc hát sai giai điệu bài hát, đồng thời rèn 

cho SV kỹ năng đọc nhạc, từ đó có thể tự vỡ các bài hát mới. 
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Các kỹ thuật hát được SV chú ý đến trong quá trình dạy hát đã giúp cho 

việc thể hiện bài được hiệu quả; mặt khác, khi hát đúng tư thế sẽ làm cho việc 

ca hát thuận lợi, phong cách đẹp mắt, rèn kỹ năng biểu diễn bài hát. 

SV nghe hát mẫu không chỉ từ GV, mà còn được nghe bài hát qua 

phương tiện; điều này đã mở rộng tư duy trực quan cho SV, nâng cao cảm thụ 

về âm nhạc, giúp SV cảm nhận về tác phẩm đầy đủ, trọn vẹn hơn, qua đó rèn 

luyện kỹ năng thể hiện sắc thái, tình cảm bài hát; mặt khác, tạo được sự sinh 

động, hứng thú trong giờ học, làm cho việc tiếp thu bài học tích cực và hiệu 

quả hơn. 

 Để kết quả khảo sát thực nghiệm được cụ thể, chính xác; chúng tôi đưa 

ra các tiêu chí phân loại theo hình thức đào tạo tín chỉ: 

- Điểm A (8,5-10): bảo đảm thực hiện chính xác và đầy đủ các nội dung. 

- Điểm B (7-8,4): thực hiện tương đối chính xác và đầy đủ các nội dung. 

- Điểm C (5,5-6,9): thực hiện tương đối chính xác và đầy đủ một số 

nội dung. 

- Điểm D (4-5,4): thực hiện tương đối chính xác nhưng chưa đầy đủ 

một số nội dung. 

- Điểm F (dưới 4): thực hiện được một vài nội dung nhưng chưa 

thật chính xác. 

Qua các buổi thực nghiệm, chúng tôi đã thu được kết quả qua bảng sau: 

Nhóm Kết quả Buổi/ số lượng/tỷ lệ 

1 2 3 4 

 

 

Thực 

nghiệm 

A (8,5 - 10) 4/26 

(15,4%) 

4/26 

(15,4%) 

5/26 

(19,2%) 

6/26  

(23%) 

B (7 - 8,4) 6/26 

(23%) 

8/26 

(30,7%) 

9/26 

(34,6%) 

10/26 

(38,5%) 

C (5,5 - 6,9) 8/26 

(30,7%) 

9/26 

(34,6%) 

9/26 

(34,6%) 

8/26 

(30,7%) 
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D (4 - 5,4) 6/26 

(23%) 

4/26 

(15,4%) 

3/26 

(11,5%) 

1/26 

(3,8%) 

F (dưới 4) 2/26 

(7,7%) 

1/26 

(3,8%) 

0 1/26 

(3,8%) 

 

 

 

Đối 

chứng 

A (8,5 - 10) 3/26 

(11,5%) 

0/26 

(0%) 

2/26 

(7,7%) 

1/26  

(3,8%) 

B (7 - 8,4) 5/26 

(19,2%) 

7/26 

(26,9%) 

6/26 

(23%) 

6/26  

(23%) 

C (5,5 - 6,9) 9/26 

(34,6%) 

10/26 

(38,5%) 

8/26 

(30,8%) 

10/26 

(38,5%) 

D (4 - 5,4) 6/26 

(23%) 

7/26 

(26,9%) 

9/26 

(34,6%) 

8/26 

(30,8%) 

F (dưới 4) 3/26 

(11,5%) 

2/26 

(7,7%) 

1/26 

(3,8%) 

1/26 

(3,8%) 

(Bảng thể hiện kết quả thực nghiệm) 

Bảng thống kê kết quả của các buổi thực nghiệm giữa hai nhóm ở trên 

đã cho thấy sự tiến bộ ở nhóm thực nghiệm: số SV đạt điểm A và B tăng dần, 

đồng thời giảm dần ở điểm D và F. Điều này đã thể hiện cụ thể trong hai nội 

dung lý thuyết  và thực hành. Với nội dung lý thuyết, SV phân biệt được các 

loại nhịp đơn, nhịp kép, ứng dụng được vào thực hành gõ phách, nhịp khi hát; 

xác định được tên các quãng cơ bản, phân biệt được quãng hòa thanh và giai 

điệu. Ở phần thực hành, đa số SV hát đúng giai điệu bài hát, biết cách xử lý 

kỹ thuật thanh nhạc khi hát, thể hiện được sắc thái bài hát, bước đầu rèn luyện 

được phong cách ca hát phù hợp. 

 Với kết quả thực nghiệm như trên, chúng tôi đúc kết ra một số vấn đề cơ 

bản: các biện pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dạy học học phần Nhạc cơ 

sở phù hợp với mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình và năng lực của SV, sự 

đổi mới đồng bộ từ PP dạy của GV, PP học của SV và vai trò GV đối với việc tự 

học của SV đã giúp cho quá trình dạy học đạt được hiệu quả cao. 
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 Tiểu kết  

 Trong quá trình xây dựng các biện pháp giúp nâng cao chất lượng dạy 

học học phần Nhạc cơ sở cho SV mầm non trường CĐSPTW Nha Trang, 

trước hết chúng tôi xây dựng các cơ sở đề xuất, các căn cứ phù hợp với mục 

tiêu đào tạo, với năng lực của SV và điều kiện thực tiễn của nhà trường. Trên 

cơ sở đó, điều chỉnh nội dung học phần và đề ra các biện pháp đổi mới PP dạy 

học, hướng dẫn PP tự học cho SV cũng như PP kiểm tra, đánh giá kết quả. 

 Việc thực nghiệm được tiến hành khách quan, chặt chẽ. Trước khi thực 

nghiệm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nội dung với các yêu cầu cụ thể; đồng 

thời xác định rõ mục đích, thời điểm, đối tượng thực nghiệm.  

Kết quả thực nghiệm được tổng hợp, phân tích, so sánh để có sự đánh 

giá khách quan nhất. Giữa hai nhóm thực nghiệm và đối chứng, cho thấy, SV 

thực hiện đầy đủ các nội dung, đạt được các yêu cầu đề ra. Cụ thể, qua kết 

quả kiểm tra, đánh giá đã cho thấy: nhóm thực nghiệm có sự tiến bộ dần về 

sau và đạt được kết quả cao hơn nhóm đối chứng. Mặt khác, SV ở nhóm thực 

nghiệm đã dần phát huy được tính tích cực, chủ động trong học tập. Điều này 

đã cho thấy, các biện pháp đề xuất phù hợp, đã phát huy được năng lực của 

SV, tạo cho SV sự hứng thú, yêu thích đối với học phần, SV cảm thấy tự tin, biết 

cách trình bày, phân tích, đánh giá các nội dung kiến thức. Từ những vấn đề trên 

đã làm cho nhu cầu khám phá kiến thức của SV ngày càng trở lên tích cực. 

Những biện pháp này mới chỉ là những kết quả bước đầu, những đã cho 

thấy tính khả thi, nâng cao hiệu quả dạy học học phần Nhạc cơ sở cho SV 

mầm non tại trường CĐSP TW Nha Trang. 
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KẾT LUẬN  

Kết luận 

 Âm nhạc là loại hình nghệ thuật, có vai trò quan trọng với con người 

trong xã hội, và đặc biệt đối với trẻ mầm non, âm nhạc góp phần giúp trẻ phát 

triển một cách toàn diện. Thông qua âm nhạc, trẻ được phát triển năng lực 

thẩm mỹ, giáo dục đạo đức, phát triển trí tuệ, phát triển thể chất, tạo cơ hội 

cho trẻ được thể hiện những cảm xúc của mình, biết rung cảm trước cái đẹp 

của cuộc sống, từ đó hướng các em tới “Chân - Thiện - Mỹ”. Do đó, trong 

chương trình đào tạo giáo viên mầm non, các học phần âm nhạc được đưa vào 

chương trình, đóng một vai trò quan trọng như các học phần chuyên ngành. 

Trong các học phần âm nhạc, Nhạc cơ sở là học phần nền tảng, giúp SV lĩnh 

hội  được các học phần khác như: Kỹ năng ca hát, Hát dân ca, Phương pháp 

giáo dục âm nhạc... 

Thực trạng tại trường CĐSPTW Nha Trang đã cho thấy, chương trình 

học phần được xây dựng tương đối phù hợp với đối tượng, các tài liệu, giáo 

trình đang sử dụng có sự chọn lựa, đáp ứng tương đối nội dung chương trình. 

Mặt khác, các GV chuyên môn có kinh nghệm lâu năm trong giảng dạy, tâm 

huyết, yêu nghề, đã có sự đầu tư trong giảng dạy. SV nắm được cơ bản kiến 

thức học phần và đã biết vận dụng kiến thức vào thực hành học hát, các em đã 

nắm được giai điệu và có chú ý đến việc thể hiện các bài hát tương đối. Tuy 

nhiên, kỹ năng vận dụng vào thực hành còn nhiều lúng túng, thiếu linh hoạt, 

chưa thật chủ động trong việc vỡ các bài hát, chưa thể hiện tốt tính chất tình 

cảm bài hát. Do đó, kết quả học phần chưa đạt hiệu quả như mong muốn. 

 Để nâng cao chất lượng dạy học học phần Nhạc cơ sở, chúng tôi đã tiến 

hành nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, xây dựng các cơ sở và đề xuất các 

biện pháp trong dạy học học phần Nhạc cơ sở, qua đó có một số đóng góp 

chính như sau: 
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Một là: Làm rõ cơ sở đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng dạy 

học học phần Nhạc cơ sở.  

Hai là: Điều chỉnh nội dung học phần Nhạc cơ sở trong chương trình 

đào tạo giáo viên mầm non, trường CĐSP W Nha Trang. 

Ba là: Đổi mới phương pháp dạy học học phần Nhạc cơ sở cho SV 

mầm non, Trường CĐSP TW Nha Trang. 

Bốn là:Tăng cường tính tự học, hướng dẫn tự học học phần Nhạc cơ sở 

cho SV mầm non, Trường CĐSP TW Nha Trang. 

Năm là: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học học 

phần Nhạc cơ sở cho SV mầm non, Trường CĐSP TW Nha Trang. Ngoài ra 

còn một số biện pháp khác như tăng cường hoạt động ngoại khóa, sử dụng 

hiệu quả  phương tiện dạy học... 

 Để quá trình dạy học đạt được mục tiêu đề ra, ngoài PP dạy của GV, thì 

PP học của SV cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên 

hiệu quả của quá trình dạy học. Hiện nay, với hình thức đào tạo theo tín chỉ, 

thì việc tự học của SV, GV được xem như cố vấn học tập cho SV; hướng dẫn 

SV biết cách lập kế hoạch học tập, có sự định hướng trong mỗi nội dung và 

phải có sự kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. Qua kết quả đó, GV điều chỉnh 

PP dạy học của mình sao cho hiệu quả nhất. 

 Trong quá trình lên lớp, cơ sở vật chất cũng đóng vai trò quan trọng, 

góp phần vào thành công của tiết dạy. Ngoài việc chọn lựa PP dạy học, GV 

cần tổ chức các hình thức lớp sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà 

trường; đồng thời biết cách khai thác hiệu quả các PP dạy học, phải linh hoạt 

khi sử dụng phương tiện, biết cách ứng dụng công nghệ thông tin vào bài 

giảng để truyền tải nội dung đến SV một cách tốt nhất. 

 Các biện pháp được đề xuất giúp nâng cao chất lượng dạy học học phần 

Nhạc cơ sở, bước đầu đưa vào thực nghiệm trên đối tượng học và đã đạt được 
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kết quả như mong muốn. Điều đó đã cho thấy các biện pháp đưa ra phù hợp 

với mục tiêu đào tạo, năng lực SV, điều kiện thực tiễn của nhà trường, qua đó 

chúng tôi hy vọng các biện pháp sẽ được ứng dụng rộng rãi tại Trường CĐSP 

TW Nha Trang, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non, 

đạt được mục tiêu đề ra. 

Khuyến nghị   

Để giúp hỗ trợ trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, chúng tôi xin 

đề xuất một vài khuyến nghị như sau: 

Về phía nhà trường 

- Tổ chức các diễn đàn trao đổi về PP giảng dạy để GV trong nhà 

trường cùng chia sẻ các kinh nghiệm giảng dạy. 

- Cử cán bộ tham gia tập huấn ở các cơ sở đào tạo để có thể nắm bắt kịp 

thời, nhanh chóng các vấn đề đổi mới về giáo dục. 

- Đầu tư các trang thiết bị phù hợp, đáp ứng yêu cầu, đặc thù học phần 

để phục vụ cho công tác giảng dạy. 

- Có sự định hướng cụ thể trong việc rà soát, điều chỉnh chương trình 

môn học. 

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa thư viện và khoa trong việc cập 

nhật và đáp ứng kịp thời giáo trình, tài liệu học tập cho SV nghiên cứu. 

Về phía khoa, giảng viên 

- Khoa cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc quản lý chuyên môn, 

triển khai các nhiệm vụ cho GV ngay đầu năm học. 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn thường xuyên để trao đổi về các vấn 

đề: PP giảng dạy, chương trình, đề thi... 

- Tổ chức dự giờ thường xuyên trong mỗi kỳ để đánh giá, nắm bắt về 

việc dạy học của GV và SV. 

- Tổ chức lấy ý kiến của người học về hoạt động dạy của GV để có sự 

phân tích, đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp. 
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- Khoa cần có sự động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để GV học tập 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

- GV cần biên soạn tài liệu, đề cương bài giảng phù hợp với yêu cầu 

của chương trình đào tạo. 

- GV cần nghiên cứu các hình thức tổ chức lớp phù hợp, đa dạng; đặc 

biệt là PP kiểm tra - đánh giá kết quả, sao cho có sự phân hóa năng lực và 

phát huy tối đa tính tích cực, chủ động của SV. 

- Chú ý khai thác phương tiện dạy học sao cho linh hoạt, hiệu quả để 

góp phần cho sự thành công của tiết dạy. 
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Phụ lục 1 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NHẠC CƠ SỞ  

THEO CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH 

 (Theo chương trình đào tạo GV mầm non, trình độ Cao đẳng, hệ Chính quy 

(ban hành theo QĐ số 340 - QĐ/CĐSPTWNT ngày 25/08/2016)) 

 Gồm 1 học phần, 45 tiết (2 tín chỉ) 

1. Phân phối thời gian hoạt động. 

Các hoạt động Số tiết 

* Lên lớp:  

- Lý thuyết  14tiết 

- Thực hành  22 tiết 

* Tự học, tự nghiên cứu  9 tiết 

   Tổng cộng 45 

 

2. Mục tiêu chung của học phần:  

Học xong học phần này, người học phân tích được các kiến thức cơ bản 

của âm nhạc;ứng dụng thực hành được vào các bài hát trong chương trình 

giáo dục mầm non 

3. Chuẩn đầu ra của học phần: 

3.1. Kiến thức: 

- Phân biệt được các khái niệm âm nhạc, các ký hiệu cao độ và trường độ, 

nhịp - phách 

- Phân tích được ý nghĩa các ký hiệu âm nhạc thông dụng trong các bài 

hát, bản nhạc 

3.2. Kỹ năng: 

      - Ứng dụng được các kiến thức âm nhạc vào thực hành các bài hát mầm 

non 
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- Hát đúng cao độ, trường độ và tính chất các bài hát trong chương trình 

giáo dục MN.  

3.3. Thái độ: 

- Có ý thức tự rèn luyện trong việc trau dồi kiến thức âm nhạc cơ sở 

4. Tóm tắt nội dung học phần: Chương trình thiết kế gồm 2 nội dung : 

+ Nội dung 1 : Kiến thức nhạc lý cơ bản, nhận biết các ký hiệu âm nhạc, tập 

đọc nhạc giọng C - dur, F-dur, G-dur  

+ Nội dung 2 : Thực hành hát các bài hát trong chương trình GDMN 

5. Mục tiêu, nội dung cụ thể của học phần 

TT Nội dung chương/bài Mục tiêu 

1 

 

Bài 1: Âm thanh âm nhạc 

1. Âm thanh 

1.1. Khái niệm âm thanh 

1.2. Phân loại âm thanh 

2. Âm thanh âm nhạc 

2.1. Các thuộc tính cơ bản 

2.2. Hệ thống âm nhạc 

2.3. Thang âm 

2.4. Âm bậc, âm bậc cơ bản 

2.5. Quãng 8. Hệ thống quãng 8 

- Phân biệt được các khái 

niệm âm thanh, hàng âm, 

bậc, bậc âm cơ bản. 

- Phân biệt được âm thanh 

tự nhiên và âm thanh âm 

nhạc. 

- Liệt kê được các thuộc 

tính cơ bản của âm nhạc, 

hệ thống âm thanh và tên 

gọi. 

- Có ý thức tự học trong 

việc tìm hiểu các âm thanh 

âm nhạc 

2 Bài 2: Ký hiệu cao độ.  

1. Nốt nhạc và ký hiệu 

2. Khuôn nhạc, khóa nhạc, vị trí nốt 

nhạc 

- Phân biệt được các loại 

khóa nhạc, các dạng hình 

nốt và cách ghi nốt nhạc 

trên khuông. 
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2.1. Khuôn nhạc 

2.2. Khóa nhạc 

2.3. Vị trí nốt nhạc 

 

- Nhận biết được tên gọi, vị 

trí nốt nhạc trên các khoá. 

- Có ý thức tự rèn luyện 

trong việc xác định các nốt 

nhạc trên khóa 

3 Bài  3: Hệ âm điều hoà. Dấu hoá  

1. Hệ âm điều hòa 

1.1. Hệ thống bình quân 

1.2. Nguyên cung và nửa cung 

2. Dấu hóa:  

2.1. Các loại dấu hóa 

2.2. Vị trí và chức danh của dấu hóa 

- Phân tích được sự phân 

chia độ cao giữa các âm 

bậc.  

- Giải thích được vị trí, tác 

dụng và chức danh của dấu 

hoá. 

- Có ý thức tự rèn luyện 

trong việc xác định số 

cung trong hệ thống âm 

nhạc và các loại dấu hóa 

4 Bài 4: Trường độ  

1. Các ký hiệu ghi trường độ 

1.1. Trường độ ngân 

1.2. Trường độ lặng 

1.3. Sự tương quan trường độ cơ bản 

2. Các ký hiệu tăng trường độ 

2.1. Dấu nối 

2.2. Dấu chấm dôi 

2.3. Dấu miễn nhịp 

 

- Phân biệt được các ký 

hiệu ghi độ dài và sự tương 

quan độ dài cơ bản. 

- Phân biệt và thực hiện 

chính xác các ký hiệu tăng 

độ dài 

 

- Có ý thức tự rèn luyện 

trong việc xác định sự 

tương quan giữa các 

trường độ cơ bản 
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5 Bài 5: Những khái niệm về nhịp phách 

1. Các khái niệm về nhịp  

1.1. Khái nhiệm nhịp 

1.2. Vạch nhịp 

1.3. Phách hiệu nhịp 

1.4. Nhịp lấy đà  

2. Các khái niệm về phách 

2.1. Khái niệm phách 

2.2. Trọng âm 

2.3. Phách mạnh, phách nhẹ 

 

- Nhận biết được các khái 

niệm về nhịp và phách. 

- Nhận biết được cách gõ 

phách và thể hiện được 

phách mạnh, nhẹ, xác định 

được trọng âm. 

 

- Có ý thức tự rèn luyện 

trong việc xác định nhịp 

phách trong các bài tập 

thực hành 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6: Nhịp đơn - Nhịp kép 

1. Nhịp đơn 

1.1. Khái niệm  

1.2. Các loại nhịp đơn. 

1.2. Nhịp đơn hai phách. 

1.2.2. Nhịp đơn ba phách. 

1.3. Cách đánh nhịp đơn. 

2. Nhịp kép 

2.1. Khái niệm  

2.2 Các loại nhịp kép (thường gặp) 

2.1 Nhịp 4/4 

2.2 Nhịp 6/8 

- Phân biệt được các loại 

nhịp đơn, kép xác định rõ 

phách mạnh, phách nhẹ 

trong từng loại nhịp. 

-Vận dụng được cách đánh 

nhịp đơn vào thực hành 

các bài hát mầm non. 

 

- Có ý thức tự rèn luyện 

trong việc phân biệt và 

thực hành nhịp đơn, kép 

7 Bài 7: Tiết tấu, tiết nhịp, nhịp độ. Dấu 

viết tắt 

1. Tiết tấu, tiết nhịp, nhịp độ  

- Phân biệt đươc các khái 

niệm tiết tấu, tiết nhịp và 

nhịp độ 
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1.1 Khái niệm tiết tấu.  

1.2. Khái niệm tiết nhịp 

1.3. Khái niệm nhịp độ 

2. Dấu viết tắt 

2.1. Dấu tái hiện 

2.2. Dấu Segno 

2.3. Dấu Coda 

- Nhận biết được các ký 

hiệu viết tắt và thực hành 

các bài nhạc chính xác. 

- Có ý thức tự rèn luyện 

trong việc thực hiện các ký 

hiệu trong các bài hát mầm 

non 

8 Bài 8: Tập đọc nhạc các bài hát giọng 

C dur  

1. Tập đọc nhạc  

2. Thực hành hát  

 

- Đọc nhạc các bài tập 

giọng Cdur đúng tên 

nốt,đúng cao độ 

- Hát được các bài hát 

giọng C dur  

- Có ý thức tự rèn luyện 

trong việc luyện tập các 

bài hát mầm non giọng 

Cdur 

9 Bài 9: Đảo phách, nghịch phách   

1. Đảo phách 

1.1. Khái niệm 

1.2. Các hình thức  đảo phách 

2. Nghịch phách 

2.1. Khái niệm 

2.2. Các hình thức  nghịch  phách 

 

- Phân biệt được khái niệm 

đảo phách và nghịch phách 

- Thực hành chính xác các 

tiết tấu đảo phách và 

nghịch phách. 

- Có ý thức tự rèn luyện 

trong việc thực hành đảo 

phách và nghịch phách qua 

các ca khúc 

10 Bài 10 : Khái niệm về quãng  

1. Khái niệm quãng  

- Diễn đạt được ý nghĩa 

của quãng trong âm nhạc  
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2. Hình thức quãng 

2.1. Quãng hòa thanh 

2.2. Quãng giai điệu 

3. Cơ cấu quãng 

4. Đọc quãng 

5. Tên quãng 

6. Đại lượng quãng 

 -Phân biệt,so sánh được 

quãng hoà thanh, quãng 

giai điệu. 

- Xác định được tên gọi 

của quãng  

- Có ý thức tự rèn luyện 

trong việc xác định quãng 

11 Bài 11: Điệu thức  

1. Khái niệm về điệu thức. 

2. Các loại điệu thức cơ bản. 

2.1 Điệu thức trưởng 

2.2 Điệu thức thứ. 

3. Nhân tố của điệu thức. 

3.1 Âm ổn định. 

3.2 Âm không ổn định 

- Phân biệt được điệu thức 

trưởng, điệu thức thứ. 

- Trình bày được ý nghĩa 

biểu hiện của điệu thức. 

- Có ý thức tự rèn luyện 

trong việc phân biệt các 

loại điệu thức qua các bài 

hát 

12 Bài 12: Tập đọc nhạc các bài hát giọng 

F dur và G dur  

1. Tập đọc nhạc  

2. Thực hành hát  

 

- Đọc nhạc các bài tập 

giọng F dur và G dur đúng 

tên nốt,cao độ 

- Hát được các bài hát 

giọng F dur và G dur đúng 

giai điệu, tiết tấu  

- Có ý thức tự rèn luyện 

trong việc luyện tập các 

bài hát mầm non giọng F 

dur, Gdur 

13 Bài 13:Thưc hành các bài hát: Cô hát 

cho trẻ nghe  

- Thuộc giai điệu và lời ca 

của các bài hát cô hát cho 
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Luyện tập các bài hát cô hát cho trẻ nghe 

thể loại ca khúc 

  

 

trẻ nghe. 

- Hát đúng cao độ, trường 

độ, thể hiện đúng sắc thái 

tình cảm của bài hát. 

- Có ý thức tự rèn luyện 

trong việc luyện tập các 

bài ca khúc  

 

6. Tài liệu: 

6.1. Tài liệu bắt buộc:    

[1]. Hoàng Văn Yến. Trẻ mầm non ca hát. Nhà xuất bản Âm nhạc. Hà nội 

2006   

[2]. Phạm Tú Hương. Lý thuyết âm nhạc cơ bản. Nxb Đại học Sư phạm. Hà 

nội 2005 

6.2. Tài liệu tham khảo:   

[1]. Lê Thu Hương. Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo 

chủ đề (các độ tuổi). NXB Giáo dục. Hà Nội 2008 

[2]. Quang Phác - Đào Ngọc Dung. Dân ca Việt Nam. NXB Hà Nội. 
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DANH SÁCH CÁC BÀI HÁT THEO CHỦ ĐIỂM GDMN 

Gia đình Bản thân Nghề nghiệp 

1. Bé quét nhà  1. Đôi dép                                  1. Bác đưa thư vui tính 

2. Cháu yêu bà                          2. Khám tay 2. Cháu thương chú bộ 

đội      

3. Chỉ có một trên đời 3. Tập rửa mặt 3. Cháu yêu cô chú 

công nhân 

4. Chiếc khăn tay                      4. Tay thơm tay ngoan 4. Cháu vẽ ông mặt trời                         

5. Mẹ đi vắng  5. Cô giáo miền xuôi 

6. Mẹ yêu không nào                  6. Cô giáo 

7. Múa cho mẹ xem  7. Đội kèn tí hon 

8. Ông cháu 

9. Niềm vui của em 

 8. Quà 8/3 

Động vật Trường Mầm non      Thực vật 

1. Cá vàng bơi 1. Cháu vẫn nhớ trường 

MN 

1. Cho tôi đi làm mưa 

với 

2. Chim mẹ chim con 2. Cháu đi mẫu giáo 2. Em yêu cây xanh 

3. Gà trống, mèo con và 

cún con 

3. Đi học về 3. Hoa trường em 

4. Một con vịt 4. Hoa bé ngoan 4. Lá xanh 

5. Rửa mặt như mèo 5. Tạm biệt búp bê  

6. Thật đáng chê 6. Trường chúng cháu là 

trường MN 

 

7. Thương con mèo 7. Vui đến trường  

8. Tôm cá cua thi tài 8. Vườn trường mùa thu  
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 Giao thông, nước và 

mùa hè 

 Quê hương, đất nước, 

Bác Hồ 

Dân ca,Tết trung thu 

1. Đoàn tàu nhỏ xíu 1. Múa với bạn Tây 

Nguyên 

1. Chiếc đèn ông sao 

2. Đường và chân 2. Nhớ ơn Bác 2. Cùng múa hát mừng 

xuân 

3. Em đi chơi thuyền 3. Yêu Hà Nội 3. Inh lả ơi 

4. Em đi qua ngã tư 

đường phố 

 4. Mùa xuân đến rồi 

5. Em tập lái ô tô  5. Sắp đến tết rồi 

6. Em đi chơi thuyền  6. Tập tầm vông 

7. Những con đường 

em yêu 

  

8. Trời nắng trời mưa   

  

DANH SÁCH CÁC BÀI “CHO TRẺ NGHE HÁT” 

1. Cò lả 

2. Lý cây bông 

3. Khúc hát ru của người mẹ trẻ 

4. Xe chỉ luồn kim 

5. Hò ba lý 

6. Trống cơm 

7. Mẹ yêu con 

8. Lý con sáo 

9. Gửi anh một khúc dân ca 

10.  Hoa thơm bướm lượn 
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11. Bắc kim thang 

12.  Em là chim câu trắng 

13.  Chỉ có một trên đời 

14.  Anh phi công ơi 

15.  Chim bay 

16. Ngày đầu tiên đi học 

17.  Cho con 

18.  Bàn tay mẹ 

19.  Lòng mẹ 

20.            Quê hương 
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Phụ lục 2 

NỘI DUNG HỌC PHẦN NHẠC CƠ SỞ ĐIỀU CHỈNH 

TT Nội dung chương/bài Mục tiêu 

1 

 

Bài 1: Âm thanh -  Âm nhạc 

1. Âm thanh 

1.1. Khái niệm âm thanh 

1.2. Phân loại âm thanh 

2. Âm thanh âm nhạc 

2.1. Các thuộc tính cơ bản 

2.2. Hệ thống âm nhạc 

2.3. Thang âm 

2.4. Âm bậc, âm bậc cơ bản 

2.5. Quãng 8. Hệ thống quãng 8 

- Phân biệt được các khái niệm âm 

thanh, hàng âm, bậc, bậc âm cơ 

bản. 

- Phân biệt được âm thanh tự 

nhiên và âm thanh âm nhạc. 

- Liệt kê được các thuộc tính cơ 

bản của âm nhạc, hệ thống âm 

thanh và tên gọi. 

- Có ý thức tự học trong việc tìm 

hiểu các âm thanh âm nhạc 

2 Bài 2: Quy ước về nốt nhạc trên 

khuông nhạc 

1. Nốt nhạc và ký hiệu 

2. Khuông nhạc, khóa nhạc, vị trí 

nốt nhạc 

2.1. Khuông nhạc 

2.2. Khóa nhạc 

2.3. Vị trí nốt nhạc 

- Phân biệt được các loại khóa 

nhạc, các dạng hình nốt và cách 

ghi nốt nhạc trên khuông. 

- Nhận biết được tên gọi, vị trí nốt 

nhạc trên khoá Sol 2. 

- Có ý thức tự rèn luyện trong việc 

xác định các nốt nhạc trên khóa 

3 Bài  3: Hệ âm điều hoà. Dấu hoá  

1. Hệ âm điều hòa 

1.1. Hệ thống bình quân 

1.2. Nguyên cung và nửa cung 

2. Dấu hóa:  

2.1. Các loại dấu hóa 

2.2. Vị trí và chức danh của dấu 

hóa 

- Phân tích được sự phân chia độ 

cao giữa các âm bậc.  

- Giải thích được vị trí, tác dụng 

và chức danh của dấu hoá. 

- Có ý thức tự rèn luyện trong việc 

xác định số cung trong hệ thống 

âm nhạc và các loại dấu hóa 
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4 Bài 4: Trường độ  

1. Các ký hiệu ghi trường độ 

1.1. Trường độ ngân 

1.2. Trường độ lặng 

1.3. Sự tương quan trường độ cơ 

bản 

2. Các ký hiệu tăng trường độ 

2.1. Dấu nối 

2.2. Dấu chấm dôi 

2.3. Dấu miễn nhịp 

- Phân biệt được các ký hiệu ghi 

độ dài và sự tương quan độ dài cơ 

bản. 

- Phân biệt và thực hiện chính xác 

các ký hiệu tăng độ dài 

- Có ý thức tự rèn luyện trong việc 

xác định sự tương quan giữa các 

trường độ cơ bản 

5 Bài 5: Nhịp - Phách 

1. Các khái niệm về nhịp  

1.1. Khái nhiệm nhịp 

1.2. Vạch nhịp 

1.3. Phách hiệu nhịp 

1.4. Nhịp lấy đà  

2. Các khái niệm về phách 

2.1. Khái niệm phách 

2.2. Trọng âm 

2.3. Phách mạnh, phách nhẹ 

- Nhận biết được các khái niệm về 

nhịp và phách. 

- Nhận biết được cách gõ phách 

và thể hiện được phách mạnh, 

nhẹ, xác định được trọng âm. 

- Có ý thức tự rèn luyện trong việc 

xác định nhịp phách trong các bài 

tập thực hành 

6 Bài 6: Đảo phách, nghịch phách   

1. Đảo phách 

1.1. Khái niệm 

1.2. Các hình thức  đảo phách 

2. Nghịch phách 

2.1. Khái niệm 

2.2. Các hình thức nghịch phách 

- Phân biệt được khái niệm đảo 

phách và nghịch phách 

- Thực hành chính xác các tiết tấu 

đảo phách và nghịch phách. 

- Có ý thức tự rèn luyện trong việc 

thực hành đảo phách và nghịch 

phách qua các ca khúc 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 7: Nhịp đơn - Nhịp kép 

1. Nhịp đơn 

1.1. Khái niệm  

1.2. Các loại nhịp đơn. 

1.2. Nhịp đơn hai phách. 

1.2.2. Nhịp đơn ba phách. 

1.3. Cách đánh nhịp đơn. 

2. Nhịp kép 

2.1. Khái niệm  

2.2 Các loại nhịp kép (thường gặp) 

2.1 Nhịp 4/4 

2.2 Nhịp 6/8 

- Phân biệt được các loại nhịp 

đơn, kép xác định rõ phách mạnh, 

phách nhẹ trong từng loại nhịp. 

-Vận dụng được cách đánh nhịp 

đơn vào thực hành các bài hát 

mầm non. 

 

- Có ý thức tự rèn luyện trong việc 

phân biệt và thực hành nhịp đơn, 

kép 

8 Bài 8: Tiết tấu, nhịp độ. Dấu viết 

tắt 

1. Tiết tấu, nhịp độ  

1.1 Khái niệm tiết tấu.  

1.2. Khái niệm nhịp độ 

2. Dấu viết tắt 

2.1. Dấu tái hiện 

2.2. Dấu Segno 

2.3. Dấu Coda 

- Phân biệt đươc các khái niệm 

tiết tấu và nhịp độ 

- Nhận biết được các ký hiệu viết 

tắt và thực hành các bài nhạc 

chính xác. 

- Có ý thức tự rèn luyện trong việc 

thực hiện các ký hiệu trong các 

bài hát mầm non 

9 Bài 9: Điệu thức  

1. Khái niệm về điệu thức. 

2. Các loại điệu thức cơ bản. 

2.1 Điệu thức trưởng 

2.2 Điệu thức thứ. 

 

- Phân biệt được điệu thức trưởng, 

điệu thức thứ. 

- Trình bày được ý nghĩa biểu 

hiện của điệu thức. 

- Có ý thức tự rèn luyện trong việc 

phân biệt các loại điệu thức qua 

các bài hát 
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Phụ lục 3 

Danh sách bài hát điều chỉnh 

DANH SÁCH CÁC BÀI HÁT THEO CHỦ ĐIỂM GDMN 

Gia đình Bản thân Nghề nghiệp 

1. Bé quét nhà  1. Đôi dép                                  1. Bác đưa thư vui tính 

2. Nghe bà kể chuyện                          2. Em ngoan hơn búp bê 2. Cháu thương chú bộ 

đội      

3. Mẹ đi vắng 3. Tập rửa mặt 3. Cháu yêu cô chú công 

nhân 

4 .Ông cháu 4. Tay thơm tay ngoan 4. Lái máy bay 

5. Biết vâng lời mẹ 6. Chòm tóc xinh 5. Làm chú bộ đội 

6. Cả nhà đều yêu                 Bé ăn thật ngoan 6. Cô giáo 

Động vật Trường Mầm non      Thực vật 

1. Ếch ộp 1. Cháu vẫn nhớ trường 

MN 

1. Cho tôi đi làm mưa 

với 

2. Chim mẹ chim con 2. Cháu đi mẫu giáo 2. Em yêu cây xanh 

3. Gà trống, mèo con 

và cún con 

3. Đi học về 3. Em trồng cây 

4. Một con vịt 4. Vui đến trường mầm 

non. 

4. Lá xanh 

5. Chú mèo 5. Tạm biệt búp bê  

6. Vì sao chim hót 6. Trường chúng cháu là 

trường MN 

 

 

 

 Giao thông, nước và 

mùa hè 

 Quê hương, đất nước, 

Bác Hồ 

Mùa xuân, tết trung 

thu 
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1. Đoàn tàu nhỏ xíu 1. Múa với bạn Tây 

Nguyên 

1. Chiếc đèn ông sao 

2. Đường và chân 2. Nhớ ơn Bác 2. Cùng múa hát mừng 

xuân 

4. Em đi qua ngã tư 

đường phố 

3. Yêu Hà Nội 3. Bé yêu trăng 

5. Em tập lái ô tô  4. Mùa xuân đến rồi 

6. Trời nắng trời mưa  5. Sắp đến tết rồi 

7. Những con đường em 

yêu 

  

  

DANH SÁCH CÁC BÀI “CHO TRẺ NGHE HÁT” 

1 Quê hương 9. Món quà tặng cô 

2 Khúc hát ru của người mẹ 

trẻ 

10  Em đi chơi thuyền 

3 Cô giáo em 11 Bà còng đi chợ 

4 Mẹ yêu con 12  Con còng gió 

5 Anh phi công ơi 13 Ngày đầu tiên đi học 

6 Em là mùa xuân của mẹ 14.  Cho con 

7 Chỉ có một trên đời 15.  Bàn tay mẹ 

8 Khúc ca bốn mùa   
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Phụ lục 4 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

Thực nghiệm Lý thuyết (Buổi 1) 

Học phần: Nhạc cơ sở 

Nội dung: Nhip đơn - Nhịp kép  

Lớp dạy: M23 

Ngày dạy: tiết 8 ngày 22/10/18 

Thời lượng: 50 phút 

Giảng viên: Nguyễn Thị Ái 

1. Mục tiêu:  theo chuẩn kiến thức - kỹ năng: 

- Phân biệt được các loại nhịp đơn, kép xác định rõ phách mạnh, phách nhẹ 

trong từng loại nhịp. 

-Vận dụng được cách đánh nhịp đơn vào thực hành các bài hát mầm non. 

- Có ý thức tự rèn luyện trong việc phân biệt và thực hành hát các bài nhịp 

đơn, nhịp kép. 

1.2. Phẩm chất  

Bồi dưỡng những phẩm chất, ý thức tự rèn luyện trong việc phân biệt 

và thực hành hát các bài nhịp đơn, nhịp kép. 

1.3. Mục tiêu phát triển năng lực 

1.3.1. Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ và tự học: chuẩn bị đồ dùng, tư liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, nêu ý kiến, phản biện trong học tập 

- Năng lực giải quyết vấn đề: giải quyết nhiệm vụ được giao 

1.3.2. Năng lực đặc thù  

- Năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc: nhận biết được tính chất nhịp đơn, 

nhịp kép thông qua các bài hát. 

- Năng lực ngôn ngữ: giới thiệu, trình bày, tranh luận về nội dung học tập. 
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2. Chuẩn bị của giảng viên(GV) và sinh viên (SV) 

2.1. Chuẩn bị của GV  

-  Bài giảng điện tử: thiết kế bài giảng, máy tính, máy chiếu 

-  Đàn piano, thiết bị phát âm thanh 

2.2. Chuẩn bị của HS:   

Tìm hiểu trước một số thông tin về nhịp đơn, nhịp kép (khái 

niệm, các loại nhịp đơn, nhịp kép thường gặp; chuẩn bị bài hát ví dụ về 

nhịp đơn nhịp kép.  

 3. Đánh giá kết quả:  

- Thông qua việc thực hiện xác định và đánh nhịp các bài hát mầm non. 

4. Những kiến thức liên quan đến tiết học:  

- Nhịp đơn (khái niệm, các loại nhịp đơn) 

- Cách đánh nhịp đơn 2 phách, 3 phách. 

- Nhịp kép (khái niệm, các loại nhịp kép thường gặp) 

5. Phương pháp chủ đạo, phương tiện dạy học, tài liệu 

5.1. Phương pháp chủ đạo:  PP dùng lời, PP hướng dẫn - thực hành - luyện 

tập, PP kiểm tra - đánh giá. 

5.2. Phương tiện dạy học: phấn, bảng, đàn piano, máy chiếu 

5.3. Tài liệu:   

- Phạm Tú Hương -  Lý thuyết âm nhạc cơ bản - NXB Giáo dục 2000 

- VA. Khra-mê-ep- Lý thuyết âm nhạc cơ bản - NXB Văn Hoá 

- Nguyễn Văn Khoa - Kiến thức nhạc lý và hoà âm thực hành - NXB Thuận 

Hoá 

6. Tiến trình bài giảng 

TT NỘI DUNG GIẢNG 

DẠY 

D.K 

TG 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV 

1. Kiểm tra kiến thức 3’ Yêu cầu SV:  
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 cũ.  

- Ký hiệu, giá trị, ý 

nghĩa của số chỉ nhịp. 

- Yêu cầu SV nhắc lại các khái niệm 

về nhịp, phách. 

Nhắc lại ký hiệu, giá trị, ý nghĩa của 

số chỉ nhịp, cho ví dụ. 

- Gọi sinh viên nhận xét, bổ sung. 

- Nhận xét, đánh giá kết quả. 

2. Bài mới:  

1. Nhịp đơn 

1.1. Khái niệm:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Các loại nhịp 

đơn thường gặp. 

- Nhịp đơn có hai 

phách: VD: 2/2, 2/4, 

2/8.. 

- Nhịp đơn ba phách: 

35’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV cho một ví dụ về nhịp đơn, và 

phân tích giá trị, ý nghĩa của số chỉ 

nhịp.  

- GV giảng giải, phân tích ví dụ, gợi 

ý để sinh viên đưa ra khái niệm về 

nhịp đơn. 

- Yêu cầu các nhóm trình bày khái 

niệm nhịp đơn (đã yêu cầu cầu chuẩn 

bị trước) 

- Yêu cầu SV các nhóm nhận xét bài 

trình bày  

 

- Yêu cầu các nhóm trình bày khái 

niệm về các loại nhịp đơn 

- Yêu cầu SV các nhóm nhận xét bài 

trình bày  

- Nhận xét kết quả và nêu khái niệm 

- Yêu cầu SV cho ví dụ và tính số 

phách trong từng loại nhịp đơn  
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3/2, 3/4, 3/8... 

3. Thực hành đánh 

nhịp đơn 2 phách, 3 

phách 

 

 

 

 

- Hướng dẫn cách đánh nhịp 2 phách 

và nhịp 3 phách (theo sơ đồ) 

 

                    

- Quan sát, kiểm tra, sửa thế tay cho 

SV. 

- Hướng dẫn kết hợp hát bài với đánh 

nhịp một lần bài hát (Trời nắng trời 

mưa và Cho con) 

- Quan sát, kiểm tra, sửa thế tay cho 

SV. 

- Nhận xét những kết quả đạt được 

cho nhóm/ cá nhân 

 

3. Kiểm tra, đánh giá 

kết quả 

1. Tập đánh nhịp 

theo sơ đồ 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Yêu cầu thức hiện theo nhóm lần 

lượt các nội dung: 

-  Tập đánh nhịp theo sơ đồ 

- Yêu cầu từng nhóm lần lượt đứng 

lên đánh nhịp theo sơ đồ. 

- Gọi sinh viên nhận xét. 

- Phân tích những ưu điểm và hạn chế 

trong việc thực hiện bài tập đánh 

nhịp, đánh giá kết quả. 

- Nhận xét, rút kinh nghiệm sau khi 
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2. Kết hợp hát với 

đánh nhịp 

 

 

các nhóm đã thực hiện xong. 

- Gọi 1 lên hát kết hợp đánh nhịp một 

đoạn bài hát Trời nắng trời mưa. 

- Gọi SV nhận xét. 

- Nhận xét, đánh giá điểm. 

- Gọi 1 lên hát kết hợp đánh nhịp một 

đoạn bài hát Cho con. 

- Gọi SV nhận xét. 

- Nhận xét, đánh giá điểm. 

4. Kết thúc 2’ - Nhận xét việc chuẩn bị bài và khả 

năng, ý thức lĩnh hội kiến thức của 

SV 

- Giao bài tập về nhà 

- Yêu cầu sv đọc tài liệu để chuẩn bị 

cho tiết học sau 
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Thực nghiệm Lý thuyết (Buổi 2) 

Học phần: Nhạc cơ sở 

Nội dung: Khái niệm về Quãng 

Lớp dạy: M23 

Ngày dạy: tiết 8 ngày 03/12/18 

Thời lượng: 50 phút 

Giảng viên: Nguyễn Thị Ái 

1. Mục tiêu:  theo chuẩn kiến thức - kỹ năng: 

- Diễn đạt được ý nghĩa của quãng trong âm nhạc  

- Phân biệt, so sánh được quãng hoà thanh, quãng giai điệu 

- Xác định được tên gọi, số cung của các quãng cơ bản 

 1.2. Phẩm chất  

Bồi dưỡng những phẩm chất, ý thức tự học, tự rèn luyện rèn kỹ năng xác định 

quãng  

1.3. Mục tiêu phát triển năng lực 

1.3.1. Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ và tự học: chuẩn bị đồ dùng, tư liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, nêu ý kiến, phản biện trong học tập 

- Năng lực giải quyết vấn đề: giải quyết nhiệm vụ được giao 

1.3.2. Năng lực đặc thù  

- Năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc: cảm nhận so sánh được quãng hoà 

thanh, quãng giai điệu. 

- Năng lực ngôn ngữ: giới thiệu, trình bày, tranh luận về nội dung học tập. 

2. Chuẩn bị của giảng viên(GV) và sinh viên (SV) 

2.1. Chuẩn bị của GV  

-  Bài giảng điện tử: thiết kế bài giảng, máy tính, máy chiếu 

-  Đàn piano, thiết bị phát âm thanh 
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2.2. Chuẩn bị của HS:   

- Tìm hiểu trước một số thông tin về quãng, quãng hoà thanh, quãng giai 

điệu. 

- Cách xác định tên gọi, số cung của các quãng cơ bản 

3. Đánh giá kết quả:  

- Thông qua việc thực hiện các bài tập Quãng 

4. Những kiến thức liên quan đến tiết học:  

-  Khái niệm về quãng, cách xác định tên của quãng, Các Quãng cơ bản. 

5. Phương pháp chủ đạo, phương tiện dạy học, tài liệu 

5.1. Phương pháp chủ đạo:  PP dùng lời, PP hướng dẫn - thực hành - luyện 

tập, PP kiểm tra - đánh giá. 

5.2. Phương tiện dạy học: phấn, bảng, đàn piano, máy chiếu 

5.3. Tài liệu:   

- Phạm Tú Hương -  Lý thuyết âm nhạc cơ bản - NXB Giáo dục 2000 

- VA. Khra-mê-ep- Lý thuyết âm nhạc cơ bản - NXB Văn Hoá 

 - Nguyễn Văn Khoa - Kiến thức nhạc lý và hoà âm thực hành - NXB Thuận 

Hoá 

6. Tiến trình bài giảng 

 

TT NỘI DUNG GIẢNG 

DẠY 

D.K 

TG 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV 

1. 

 

Kiểm tra kiến thức 

cũ.  

- Kiến thức về nhịp 

5’ Yêu cầu SV:Yêu cầu SV nhắc lại các 

khái niệm về nhịp đơn, nhịp kép, cho 

ví dụ. 

 - Yêu cầu SV nhắc lại các khái niệm 

về quãng. 

 -  Cách xác định tên của Quãng. 
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- Các Quãng cơ bản 

2. Bài mới:  

1. Khái niệm quãng 

 

 

 

 

2. Quãng hòa thanh,  

Quãng giai điệu và 

nguyên tắc đọc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cách xác định tên 

Quãng 

- Độ lớn của Quãng 

 

 

 

4. Quãng cơ bản, 

33’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV cho ví dụ về Quãng và phân 

tích. 

- Yêu cầu sinh viên nhận xét tự rút ra 

khái niệm về Qãng. 

- Nhận xét, củng cố, bổ sung chốt lại 

vấn đề và đưa ra khái niệm về Quãng. 

-GV đưa ra ví dụ về Quãng hòa thanh 

và giai điệu, chia lớp làm 4 nhóm và 

yêu các nhóm sinh viên tự nhận xét 

trao đổi, phân biệt sự khác nhau của 2 

Quãng. 

 

 

- Nhận xét, củng cố và chốt lại vấn đề 

và đưa ra khái niệm Quãng hòa thanh 

và Quãng giai điệu.  

- GV 

- Từ ví dụ hướng dẫn gợi ý cho sinh 

viên tự phân tích về độ lớn của 

Quãng . 

- Nhận xét, củng cố chốt lại vấn đề, 

đưa ra cách xác định tên Quãng. 

- Yêu cầu trình bày quãng cơ bản, 
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quãng diatonic, 

quãng cromatic 

 

5. Hướng dẫn thực 

hiện các bài tập 

Quãng : 

quãng diatonic, quãng cromatic 

- Nhận xét, chốt lại vấn đề. 

 

- Yêu cầu làm bài tập về quãng 

- Gọi 3 sinh viên lên bảng thực hiện. 

- Gọi sinh viên nhận xét 

- Kiểm tra, sửa sai, đánh giá điểm.  

3. Kiểm tra, đánh giá 

kết quả 

1. Bài tập văn 

bản: 

 

 

 

 

 

 

2. Bài tập âm 

thanh 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Yêu cầu thực hiện theo nhóm lần 

lượt các nội dung: 

- Chiếu bài tập xác định tên các 

Quãng 

- Hướng dẫn yêu cầu các nhóm đánh 

giá chéo điểm cho nhóm khác. 

- Chiếu đáp án. 

- Thu bài, công bố kết quả, nhận xét 

cho điểm từng nhóm. 

- Phân tích những ưu điểm và hạn chế 

trong việc thực hiện bài tập. 

- Đánh đàn piano các  2 và Quãng 5; 

Quãng 1, Quãng và Quãng 8, yêu cầu 

SV nhận xét về khoảng cách. 

- Nhận xét. 

4. Kết thúc 2’ - Nhận xét việc chuẩn bị bài và khả 

năng tiếp thu kiến thức của SV 

- Giao bài tập về nhà 

- Yêu cầu sv đọc tài liệu để chuẩn bị 

cho tiết học sau 
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Thực nghiệm Thực hành (Buổi 3) 

Học phần: Nhạc cơ sở 

Nội dung: Tập hát kết hợp các hình thức gõ đệm theo nhịp, phách bài “Bác 

đưa thư vui tính” 

Lớp dạy: M23 

Ngày dạy: tiết 8 ngày 10/12/18 

Thời lượng: 50 phút 

Giảng viên: Nguyễn Thị Ái 

1. Mục tiêu:  theo chuẩn kiến thức - kỹ năng: 

- Xác định rõ phách mạnh, phách nhẹ trong từng ô nhịp bài hát “Bác đưa thư 

vui tính” 

- Hát đúng cao độ, tiếu tấu bài hát,  kết hợp với gõ đệm theo nhịp, phách đồng 

đều. 

1.2. Phẩm chất  

Bồi dưỡng những phẩm chất, ý thức tự học, tự rèn luyện rèn kỹ năng thể hiện 

tốt bài hát.  

1.3. Mục tiêu phát triển năng lực 

1.3.1. Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ và tự học: chuẩn bị đồ dùng, tư liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, nêu ý kiến, phản biện trong học tập 

- Năng lực giải quyết vấn đề: giải quyết nhiệm vụ được giao 

1.3.2. Năng lực đặc thù  

- Năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc: cảm nhận về tính chất âm nhạc 

thông qua bài hát, thể hiện được tính chất bài hát theo cảm nhận của mình. 

- Năng lực sáng tạo: có sự sáng tạo trong việc thể hiện phong cách và nhạc 

cảm. 

2. Chuẩn bị của giảng viên(GV) và sinh viên (SV) 
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2.1. Chuẩn bị của GV  

-  Bài giảng : thiết kế bài giảng, máy tính, máy chiếu, bản nhạc bài hát 

-  Đàn piano, thiết bị phát âm thanh 

2.2. Chuẩn bị của HS:   

- Tìm hiểu bài hát, tác giả, tính chất, nghe tập trước giai điệu lời ca bài 

hát “Bác đưa thư vui tính” 

- Tập nhún theo nhịp, vỗ tay theo nhịp và theo phách nhịp 2/4, 3/4 

 3. Đánh giá kết quả:  

- Thông qua việc hát đúng cao độ, tiếu tấu bài hát,  kết hợp được với gõ đệm 

theo nhịp, phách bài hát “Bác đưa thư vui tính” 

4. Những kiến thức liên quan đến tiết học:  

- Xác định nhịp, phách, tính chất bài hát, 

Tập hát đúng cao độ tiết tấu, tập gõ đệm theo nhịp, phách 

5. Phương pháp chủ đạo, phương tiện dạy học, tài liệu 

5.1. Phương pháp chủ đạo:  PP hướng dẫn - thực hành - luyện tập, PP kiểm 

tra - đánh giá. 

5.2. Phương tiện dạy học: Máy tính, bảng, đàn piano, máy chiếu, CD bài hát 

5.3. Tài liệu:   

- Phạm Tú Hương -  Lý thuyết âm nhạc cơ bản - NXB Giáo dục 2000 

- Lê Thu Hương (Chủ biên), Tuyển chọn Trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu 

đố, Nxb Giáo dục Việt Nam. 

6. Tiến trình bài giảng 

TT NỘI DUNG GIẢNG 

DẠY 

D.K 

TG 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV 

1. 

 

Kiểm tra kiến thức 

cũ.  

Hát kết hợp đánh 

5’ Yêu cầu SV:  

- Yêu cầu cả lớp hát bài “Trời nắng 

trờ mưa”. 
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nhịp - Nhận xét. 

- Mời 1 sinh viên hát kết hợp đánh 

nhịp. 

- Gọi sinh viên nhận xét 

- Nhận xét, đánh giá kết quả. 

2. Bài mới:  

* Học hát bài “Bác 

đưa thư vui tính” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

- Giới thiệu  bài học. 

- Hướng dẫn luyện thanh khởi động 

giọng cho SV. 

- Cho nghe bài hát 1 lần, có hình ảnh. 

- Yêu cầu sinh viên nêu cảm nhận về 

tính chất, nhịp điệu bài hát. 

- Nhận xét, chốt vấn đề. 

- Hát mẫu. 

- Yêu cầu SV phân tích bài. 

- Gọi 1 SV nêu kết luận về phân tích 

bài. (Nhịp, tính chất, câu, đoạn, ký 

hiệu) 

- Nhận xét. 

- Hướng dẫn học hát từng câu theo lối 

móc xích. 

+Đánh đàn từng câu (mỗi câu 2 lần) 

+ Hát mẫu, hoặc gọi sinh viên khá hát 

sau khi nghe giai điệu. 

+ Bắt nhịp cho cả lớp hát và sửa sai. 

- Kiểm tra một số cá nhân khi tập hát 

từng câu. 

- Ghép toàn bài 
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* Tập hát kết hợp vỗ 

đệm theo nhịp, phách  

- Đánh giai điệu yêu cầu cả lớp hát 

toàn bài. 

- Nhận xét những mặt được và hạn 

chế khi thực hiện cả bài.  

- Hướng dẫn làm mẫu sửa sai, gọi SV 

giỏi sửa sai cho bạn. 

- Hướng dẫn, hoàn thiện bài. Để tạo 

sự sinh động cho SV thực hiện với 

hình thức đóng vai: 1 nhóm đóng vai 

bác đưa thư, 1 nhóm đóng vai bé.  

- Yêu cầu SV chú ý tính chất, nội 

dung bài để thể hiện có nhạc cảm. 

- Chú ý chỉnh sửa hơi thở, khẩu hình, 

tư thế, cách phát âm nhả chữ cho sinh 

viên, đặc biệt từ “kinh cong”, nhiều 

SV phát âm sai hát thành “ kin con”  

- Chú ý nhắc sinh viên nhấn đúng 

trọng âm, hát rõ phách mạnh phách 

nhẹ, tránh bị ngược nhịp ví dụ 

“Kinh” là phách mạnh, “cong” là 

phách nhẹ, nhưng SV hay hát ngược 

nhấn vào chữ “cong” 

* Hướng dẫn hát kết hợp vỗ đệm theo 

nhịp cho sinh viên. 

- Yêu cầu lần lượt 1 nhóm hát, 1 

nhóm vỗ đệm và ngược lại. 

- Mời SV nhóm khác nhận xét, rút 
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 kinh nghiệm thực hiện. 

- Mở đĩa cho cả lớp hát theo và vỗ 

đệm theo nhịp một lần. 

- Quan sát, nhận xét, sửa sai nếu có. 

* Hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm theo 

phách. 

- Gọi sinh viên xác định phách mạnh 

nhẹ. 

- Thống nhất cách gõ (dùng bút, hoặc 

thức kẻ gõ vào bàn) 

- Hướng dẫn thực hiện gõ phách 1 

lần. 

 Nhận xét, sửa sai, rút kinh nghiệm. 

- Hướng dẫn hát kết hợp gõ phách. 

- Quan sát, góp ý sử sai. 

- Yêu cầu cả lớp hát kết hợp gõ phách 

1 lần trôi chảy. 

3. Kiểm tra, đánh giá 

kết quả 

- Hát kết hợp vỗ đệm 

theo nhịp. 

 

 

 

- Hát kết hợp gõ theo 

phách. 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

* Yêu cầu  

- 4 nhóm SV lần lượt thực hiện hát 

kết hợp vỗ đệm theo phách. 

-  Gọi sinh viên nhận xét 

- Nhận xét đánh giá điểm  từng nhóm 

- Gọi SV nhận xét. 

- Nhận xét, đánh giá điểm. 

- Gọi 1 hoặc 2 SV thực hiện hát kết 

hợp vỗ đệm theo phách. 

- Gọi sinh viên nhận xét, sửa sai cho 
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 bạn. 

- Gợi ý để SV nêu  ý nghĩa giáo dục 

trẻ qua nội dung bài hát. 

4. Kết thúc 5’ - Mở bài hát có hình ảnh trên máy 

chiếu yêu cầu sinh viên hát theo lần 1 

vỗ đệm theo nhịp, lẫn 2 gõ theo 

phách. 

- Nhận xét việc chuẩn bị và ý thức 

tích cực luyện tập của SV. 

- Giao bài tập về nhà 

- Yêu cầu SV đọc tài liệu để chuẩn bị 

cho tiết học sau 
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Thực nghiệm Thực hành (Buổi 4) 

Học phần: Nhạc cơ sở 

Nội dung: Thực hành bài hát “Cò lả” 

Lớp dạy: M23 

Ngày dạy: tiết 8 ngày 07/01/19 

Thời lượng: 50 phút 

Giảng viên: Nguyễn Thị Ái 

1. Mục tiêu:  theo chuẩn kiến thức - kỹ năng: 

- Hát đúng cao độ, tiếu tấu bài hát, thể hiện nhạc cảm 

- Tích cực luyện tập để thể hiện tốt bài hát.  

1.2. Phẩm chất  

Bồi dưỡng những phẩm chất, ý thức tự học, tự rèn luyện rèn kỹ năng thể hiện 

tốt bài hát, có ý thức trong việc phát huy bảo tồn những làn điệu dân ca quê 

hương. 

1.3. Mục tiêu phát triển năng lực 

1.3.1. Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ và tự học: chuẩn bị đồ dùng, tư liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, nêu ý kiến, phản biện trong học tập 

- Năng lực giải quyết vấn đề: giải quyết nhiệm vụ được giao 

1.3.2. Năng lực đặc thù  

- Năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc: cảm nhận về tính chất âm nhạc 

thông qua bài hát, thể hiện tính chất đặc trưng của dân ca đồng băng Bắc bộ,  

cảm nhận tình cảm của bản thân về quê hương đất nước . 

- Năng lực sáng tạo: có sự sáng tạo trong việc thể hiện phong cách và nhạc 

cảm. 

2. Chuẩn bị của giảng viên(GV) và sinh viên (SV) 

2.1. Chuẩn bị của GV  
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-  Bài giảng : thiết kế bài giảng, máy tính, máy chiếu, bản nhạc bài hát 

-  Đàn piano, thiết bị phát âm thanh 

2.2. Chuẩn bị của HS:   

- Tìm hiểu bài hát, tính chất đặc trưng vùng miền, nghe tập trước giai 

điệu lời ca bài hát “cò lả” 

- Tập nhún theo nhịp, vỗ tay theo nhịp và theo phách nhịp 2/4, 3/4 

 3. Đánh giá kết quả:  

- Thông qua việc hát đúng cao độ, tiếu tấu, có nhạc cảm bài hát, “Cò lả” 

4. Những kiến thức liên quan đến tiết học:  

Tập hát đúng cao độ tiết tấu, nhạc cảm 

5. Phương pháp chủ đạo, phương tiện dạy học, tài liệu 

5.1. Phương pháp chủ đạo:  PP hướng dẫn - thực hành - luyện tập, PP kiểm 

tra - đánh giá. 

5.2. Phương tiện dạy học: Máy tính, bảng, đàn piano, máy chiếu, CD bài hát 

5.3. Tài liệu:   

- Phạm Tú Hương -  Lý thuyết âm nhạc cơ bản - NXB Giáo dục 2000 

- Lê Thu Hương (Chủ biên), Tuyển chọn Trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu 

đố, Nxb Giáo dục Việt Nam. 

6. Tiến trình bài giảng 

TT NỘI DUNG GIẢNG 

DẠY 

D.K 

TG 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV 

1. 

 

Kiểm tra kiến thức 

cũ.  

 

5’ Yêu cầu SV:  

- Yêu cầu cả lớp hát bài “Đi cắt lúa”. 

- Nhận xét. 
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2. Bài mới:  

* Học hát bài “Cò lả” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giới thiệu  bài học. 

- Hướng dẫn luyện thanh khởi động 

giọng theo thang âm có trong bài 

(Đồ, Rê, Mi, Sol, La, Đố). 

- Cho nghe bài hát 1 lần. 

- Yêu cầu sinh viên nêu cảm nhận về 

tính chất, nhịp điệu bài hát. 

- Nhận xét, chốt vấn đề. 

- Cho nghe giai điệu bài hát. 

- Hướng dẫn sinh viên chú ý đây là 

bài hát dân ca, yêu cầu chú ý đến ngữ 

điệu địa phương để thể hiện đúng. 

- Hướng dẫn học hát từng câu theo lối 

móc xích. 

+Đánh đàn từng câu (mỗi câu 2 lần) 

+ Hát mẫu, hoặc gọi sinh viên khá hát 

sau khi nghe giai điệu. 

+ Bắt nhịp cho cả lớp hát và sửa sai. 

(Chú ý khi tập từng câu: 

 > Bài hát Cò lả thuộc dân ca Bắc Bộ, 

cần chú ý chỉnh sửa khẩu hình để hát 

tròn tiếng rõ lời, đúng ngữ điệu giọng 

nói của người Bắc Bộ. 

> Bài này cần chú ý hướng dẫn kỹ 

thuật hát liền tiếng, âm nọ nối liền âm 

kia, không được rời rạc âm thanh. 

> Những chỗ luyến, láy trong bài như 
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* Tập hát thể hiện 

nhạc cảm và phong 

cách tự tin. 

 

 

 

 

 

 

“Lả, bay, từ, phủ), những chỗ luyến 

láy Cần hướng dẫn SV hát hơi hở 

chắc chắn, khẩu hình mở phù hợp, 

linh hoạt, nhả chữ rõ ràng). 

- Ghép toàn bài 

- Đánh giai điệu yêu cầu và hướng 

dẫn cả lớp hát toàn bài. 

- Nhận xét những mặt được và điểm 

hạn chế để SV rút kinh nghiệm sửa 

sai.  

- Hướng dẫn làm mẫu sửa sai, gọi SV 

giỏi sửa sai cho bạn, hoặc cắt giai 

điệu nhạc mẫu cho nghe câu SV hát 

sai và tự sửa.  

* Hướng dẫn, hoàn thiện bài cho SV.  

- Yêu cầu SV nhắc lại tính chất, nội 

dung bài để thể hiện có nhạc cảm. 

- Chú ý chỉnh sửa hơi thở, khẩu hình, 

tư thế cho SV. 

- Gọi nhóm lên thể hiện hát nhạc cảm 

và thể hiện phong cách, tư thế.  

- Gọi SV nhận xét. 

Nhận xét, rút kinh nghiệm. 

- Gọi 1 SV lên thực hiện. 

- Yêu cầu 1 SV nhận xét, hát lại chỗ 

sai nếu có. 

- Yêu cầu cả lớp đứng hát kết hợp 
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nhún tại chỗ, yêu cầu thể hiện rõ tính 

chất, nhạc cảm bài hát. 

- Mở Video về bài hát, cảm nhận theo 

dõi và tập thể hiện phong cách. 

3. Kiểm tra, đánh giá 

kết quả 

- Đúng cao độ tiết tấu 

 

 

 

- Hát chú ý tư thế và 

nhạc cảm 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

* Yêu cầu  

-  1 nhóm hát, 1 nhóm nhận xét sửa 

sai và ngược lại. 

- Nhận xét, đánh giá điểm. 

- Gọi nhóm 3 sinh viên thể hiện 

- Gọi SV nhận xét. 

- Nhận xét, đánh giá điểm. 

- Gọi 1 hoặc 2 SV thực hiện hát kết 

hợp vỗ đệm theo phách. 

- Gọi sinh viên nhận xét, sủa sai cho 

bạn. 

- Nhận xét, cho điểm 

- Gợi ý ý nghĩa giáo dục trẻ qua nội 

dung bài hát. 

4. Kết thúc 5’ - Mở bài hát có hình ảnh trên máy 

chiếu yêu cầu sinh viên hát theo lần 1  

vỗ đệm theo nhịp, lần 2 nhún theo 

nhịp. 

- Nhận xét việc chuẩn bị và ý thức 

tích cực luyện tập của SV. 

- Giao bài tập về nhà 

- Yêu cầu SV đọc tài liệu để chuẩn bị 

cho tiết học sau 
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Phụ lục 5 

GIÁO ÁN MẪU 

Môn: Nhạc cơ sở 

Tên bài: TRƯỜNG ĐỘ 

Lớp dạy: M23 

Thời lượng: 50 phút 

1. Mục tiêu:  kiến thức - kỹ năng: 

- Nhận biết được các ký hiệu ghi trường độ, phân biệt được trường độ 

ngân với trường độ lặng 

- Nhận biết được sự tương quan trường độ cơ bản 

- Mô tả được các ký hiệu tăng trường độ và giá trị của từng loại 

- Vận dụng được kiến thức vào thực hành các bài hát 

1.2. Phẩm chất  

Bồi dưỡng những phẩm chất, ý thức tự rèn luyện nội dung bài học  

1.3. Mục tiêu phát triển năng lực 

1.3.1. Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ và tự học: chuẩn bị đồ dùng, tư liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, nêu ý kiến, phản biện trong học tập 

- Năng lực giải quyết vấn đề: giải quyết nhiệm vụ được giao 

1.3.2. Năng lực đặc thù  

- Năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc: nhận biết được sự tương quan 

trường độ cơ bản, vai trò trường độ trong hình thành tiết tấu giai điệu. 

- Năng lực ngôn ngữ: giới thiệu, trình bày, tranh luận về nội dung học tập. 

2. Chuẩn bị của giảng viên(GV) và sinh viên (SV) 

2.1. Chuẩn bị của GV  

-  Bài giảng điện tử: thiết kế bài giảng, máy tính, máy chiếu 

-  Đàn piano, thiết bị phát âm thanh 
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2.2. Chuẩn bị của HS:   

Tìm hiểu trước một số thông tin về trường độ (trường độ ngân, 

trường độ lặng), sự tương quan các trường độ cơ bản.  

2. Đánh giá kết quả: Thông qua việc thực hiện các bài tập về trường độ 

3. Phương pháp chủ đạo, phương tiện dạy học, tài liệu 

3.1. Phương pháp chủ đạo: PP dùng lời, PP hướng dẫn - thực hành - luyện 

tập, PP kiểm tra - đánh giá. 

3.2. Phương tiện dạy học: phấn, bảng, đàn piano, máy chiếu 

3.3. Tài liệu:   

- Phạm Tú Hương -  Lý thuyết âm nhạc cơ bản - NXB Giáo dục 2000 

- VA. Khra-mê-ep- Lý thuyết âm nhạc cơ bản - NXB Văn Hoá 

4. Tiến trình bài giảng 

 TT NỘI DUNG 

GIẢNG DẠY 

D.K 

TG 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV 

1 

 

TỔ CHỨC CÁC 

HOẠT ĐỘNG 

Bài  mới: ĐỘ DÀI 

 1. CÁC KÝ HIỆU 

GHI ĐỘ DÀI 

1.1. Trường độ 

ngân 

1.2. Trường độ 

lặng 

1.3. Sự tương quan 

trường độ cơ bản 

 

  

45’ 

 

(2’) 

(25’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giới thiệu tên bài mới 

 

- Giới thiệu tên, ký hiệu của các hình 

nốt và dấu lặng  

- Xướng âm 1 câu nhạc, yêu cầu SV 

phân biệt sự khác nhau giữa trường độ 

ngân và trường độ lặng 

- Cho ví dụ, gợi ý để SV tìm sự tương 

quan  trường độ cơ bản 

- Cho sv làm bài tập theo nhóm: xác 

định sự tương quan về trường độ 
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2. CÁC KÝ HIỆU 

TĂNG ĐỘ DÀI 

2.1. Dấu nối 

2.2. Dấu chấm dôi 

2.3. Dấu miễn nhịp 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18’) 

- Yêu cầu các nhóm kiểm tra, đánh giá 

chéo 

- GV nhận xét. 

- Giới thiệu các ký hiệu tăng độ dài: 

+ Nêu ký hiệu từng loại 

+ Cho ví dụ, phân tích, xướng âm -> 

yêu cầu sv trình bày giá trị của từng 

loại 

+ GV nhận xét, đúc kết lại nội dung 

- Cho sv thực hiện các bài tập cá nhân 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả 

- Hướng dẫn SV thực hành các bài hát 

có ký hiệu tăng độ dài 

+ Yêu cầu SV phân tích các ký hiệu có 

trong bài 

+ Trình bày cách thực hiện 

+ Thực hành bài hát (theo hình thức 

chia dãy) 

+ Cho SV tự nhận xét, đánh giá chéo 

+ GV nhận xét, đánh giá kết quả 

2 KẾT THÚC 5’ 

 

 

 

 

 

- Yêu cầu SV củng cố lại nội dung 

- Nhận xét việc chuẩn bị bài và khả 

năng lĩnh hội kiến thức của SV 

- Giao bài tập về nhà 

- Yêu cầu sv đọc tài liệu để chuẩn bị 

cho tiết học sau 
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Phụ lục 6 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ GIỜ KHẢO SÁT  

THỰC TRẠNG VÀ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

[Nguồn:  Lê Thị Thu Thủy - GV trường CĐSP Nha Trang  

chụp từ tháng 9-12/2018] 

 

6.1. Hình ảnh dự giờ khảo sát thực trạng 

 

 

6.2. Hình ảnh nhóm đối chứng - buổi 1 



137 

 

6.3. Hình ảnh nhóm thực nghiệm - buổi 1 

 

 

6.4. Hình ảnh nhóm đối chứng - buổi 2 
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6.5. Hình ảnh nhóm thực nghiệm - buổi 2 

 


