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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong thời đại ngày nay, ca khúc là món ăn tinh thần không thể thiếu 

của người Việt Nam. Thông qua ca khúc, lịch sử thăng trầm của dân tộc, 

những khát vọng hoài bão của người Việt Nam được bộc lộ ở đa dạng 

những cung bậc của cảm xúc. Trong đó, những ca khúc viết về Điện Biên, 

với sự đa dạng về chủ đề, sự phong phú về nội dung hình thức, đã góp một vai 

trò quan trọng tạo nên nét riêng của các vùng miền quê hương đất nước.  

Điện Biên là một tỉnh miền núi thuộc vùng sâu vùng xa đặc biệt 

khó khăn, dân tộc chủ yếu là các dân tộc thiểu số . Sinh viên của trường 

CĐSP Điện Biên, bởi vậy cũng chiếm tỉ lệ lớn là người dân tộc thiểu số 

như Thái, Mông, Hà Nhì, Khơ Mú. Ngoài những ca khúc thiếu nhi được 

ấn định trong chương trình học, các em ít có điều kiện tiếp cận về lịch 

sử cũng như vẻ đẹp vốn có của quê hương mình thông qua các ca khúc 

nhạc mới khác, nhất là các ca khúc về Điện Biên. Đó là sự thiệt thòi lớn 

khi các em tham gia các chương trình văn nghệ của trường tổ chức 

cũng như các hội diễn, giao lưu văn nghệ mở rộng ngoài Nhà trường.  

Bên cạnh đó, trong thực tế đa dạng và phong phú của các ca khúc 

nhạc mới ngày nay, thị hiếu âm nhạc các thế hệ trẻ ở đây cũng đang có 

dấu hiệu chạy theo xu hướng tiếp nhận các ca khúc thời thượng, mà vô 

tình lãng quên nét đẹp của chính quê hương mình được phản ánh qua các 

ca khúc viết về Điện Biên. 

Là giảng viên công tác tại trường CĐSP Điện Biên, bản thân tôi 

nhận thấy trách nhiệm cần phải góp thêm phần nhỏ bé vào việc gìn giữ, 

phát huy những nét đẹp văn hóa dân tộc thông qua những ca khúc, những 

hoạt động văn hóa văn nghệ, từ đó hướng cho các em thêm yêu quý quê 

hương mình. Việc đổi mới nội dung học và phương pháp dạy học nhằm 

nâng cao chất lượng của phân môn hát cho sinh viên ngành Giáo dục 
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Tiểu học của trường CĐSP Điện Biên, qua đó cũng trở lên cần thiết 

trong bối cảnh hiện nay.  

Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài Dạy học hát ca khúc 

về Điện Biên cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trường Cao 

đẳng Sư phạm Điện Biên làm đối tượng nghiên cứu của luận văn này. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

Đã có một số công trình nghiên cứu có liên quan ít nhiều đến đề tài. 

Trong số tài liệu đã sưu tầm được, chúng tôi xin nêu ra một số công trình đáng 

chú ý như sau:  

- Phương pháp sư phạm thanh nhạc - Chương trình đại học, của tác 

giả Trung Kiên, do Nhạc viện Hà Nội,Viện Âm nhạc in và phát hành năm 

2001, gồm 14 chương. Trong cuốn sách này, tác giả Trung Kiên trình bày 

các nội dung cơ bản trong lĩnh vực thanh nhạc, phương pháp dạy cách lấy 

hơi, luyện hơi, tư thế, kỹ thuật thanh nhạc, mẫu luyện thanh cơ bản. Đây là 

công trình có giá trị thực tiễn, dành cho những người đang giảng dạy thanh 

nhạc chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp tại nhiều cơ sở đào tạo âm nhạc ở 

Việt Nam. 

- Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc bậc Đại học, cũng của tác giả 

Trung Kiên, do Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam phát hành Năm 2007, 

đã cung cấp nguồn học liệu về thanh nhạc cho các giảng viên dạy thanh 

nhạc tại cơ sở đào tạo Âm nhạc từ trung ương đến địa phương. Trong Giáo 

trình này, tác giả Trung Kiên đã xây dựng phương pháp dạy và học cho các 

giọng: Tenor (nam cao), Soprano (nữ cao), Bariton (nam trung trầm), Bass 

(nam trầm). Trong giáo trình cũng biên tập nhiều tác phẩm thanh nhạc, ca 

khúc nước ngoài, ca khúc Việt Nam, nhằm dạy học chuyên ngành Thanh 

nhạc bậc Đại học. 

- Năm 2010, Trần Thị Ngọc Lan bảo vệ luận án tiến sĩ Nghệ thuật 

học với đề tài Nâng cao chất lượng đào tạo hát tiếng Việt. Nội dung luận 
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án trình bày các phương pháp xử lý ngôn ngữ, thanh điệu trong tiếng Việt. 

Tác giả phân tích việc sử dụng ngôn ngữ, lời ca trong một số ca khúc do 

nhạc sĩ Việt Nam sáng tác, mục đích dùng kỹ thuật hát Belcanto áp dụng 

vào trong học thanh nhạc. 

- Phương pháp dạy thanh nhạc của Hồ Mộ La, Nxb Từ điển bách 

khoa, năm 2008. Cuốn sách này cũng nghiên cứu về phương pháp dạy kỹ 

thuật thanh nhạc cơ bản cho Âm nhạc chuyên nghiệp bậc Đại học 

Ngoài những công trình, luận án trên còn một số luận văn thạc sĩ đề 

cập đến đào tạo thanh nhạc. Chẳng hạn như:  

- Hoàng Quốc Tuấn với luận văn Một số giải pháp xử lý ngữ âm 

tiếng Việt trong ca khúc Việt Nam, tại Trường đại học Sư phạm nghệ thuật 

Trung ương, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc tại 

trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Luận văn đề cập đến 

phương pháp hát một số tác phẩm aria nổi tiếng trên thế giới.  

- Luận văn thạc sĩ Nâng cao chất lượng đào tạo thanh nhạc tại 

trường Đại học Sư phạm Sài Gòn (2014) của Nguyễn Việt Cường - chuyên 

ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc, bảo vệ tại trường Đại 

học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Luận văn đưa ra những giải pháp 

nâng cao chất lượng đào tạo đại học thanh nhạc và các bài luyện thanh 

trong dạy hát tại khoa Nghệ thuật, trường Đại học Sài Gòn.  

- Tác giả Nguyễn Chí Công với luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý 

luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc: Nâng cao chất lượng giảng dạy 

thanh nhạc cho hệ Đại học sư phạm âm nhạc trường Đại học Sư phạm nghệ 

thuật Trung ương(2014). Luận văn đưa ra một số giải pháp nâng cao chất 

lượng đào tạo thanh nhạc cho sinh viên hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc, trường 

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 

Có thể nói, cho đến nay chúng tôi trưa thấy có công trình nào nghiên 

cứu riêng về vấn đề dạy học hát ca khúc về Điện Biên cho sinh viên ngành 



 

 

4 

Giáo dục Tiểu học trường CĐSP Điện Biên. Mặc dù vậy, đây sẽ là những 

tài liệu tham khảo bổ ích trong quá trình nghiên cứu đề tài này. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1.Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp dạy học hát ca khúc về Điện 

Biên cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trường CĐSP Điện Biên. 

Nhằm hướng tới nâng cao chất lượng dạy học hát cho sinh viên ngành Giáo 

dục Tiểu học của Trường. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm rõ vai trò của việc học hát nói chung, cũng như việc học hát ca 

khúc về Điện Biên đối với sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học nhằm làm cơ 

sở lý luận cho đề tài.  

- Nghiên cứu thực trạng việc dạy học hát cho sinh viên ngành Giáo 

dục Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên làm cơ sở thực tiễn cho 

đề tài.  

- Đề xuất chương trình dạy học hát mới và các biện pháp dạy học hát 

các ca khúc về Điện Biên cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trường 

Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1.Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các ca khúc viết về Điện Biên và 

các biện pháp nhằm đưa ca khúc đó vào dạy học hát cho sinh viên ngành 

Giáo dục Tiểu học, trường CĐSP Điện Biên. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

- Việc nghiên cứu thực trạng của đề tài chỉ trong phạm vi trường 

CĐSP Điện Biên. 

- Do khó khăn trong việc sưu tầm, cũng như khuôn khổ của lận văn, 

chúng tôi chỉ lựa chọn 16 ca khúc về Điện Biên, vào dạy học hát cho sinh 
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viên năm thứ hai của hệ cao đẳng Sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học tại 

trường. Trong 16 ca khúc được lựa chọn, chúng tôi cũng đã ngụ ý lựa chọn 

các bài được sáng tác qua các giai đoạn lịch sử đấu tranh giành độc lập và 

xây dựng đất nước từ khi giải phóng Điện Biên (1954) trở về đây. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Đề thực hiện các nhiệm vụ trên, chúng tôi sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu sau; 

- Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết, gồm: phân tích, so sánh, 

tổng hợp, nhằm tìm hiểu về đặc điểm của các ca khúc về Điện Biên, 

cũng như để tổng hợp và luận giải tất cả các vấn đề mang tính lý luận 

trong đề tài. 

- Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn, gồm: Điều tra, khảo sát, 

quan sát, thực nghiệm sư phạm, được sử dụng nhằm tìm hiểu thực trạng 

dạy học hát của trường, nhằm làm cơ sở thực tiễn của đề tài, cũng như để 

kiểm tra, đánh giá các kết quả nêu trong luận văn.  

6. Những đóng góp của luận văn 

- Luận văn sẽ bổ xung thêm việc dạy học hát ca khúc về Điện Biên 

cho sinh viên tiểu học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học 

cho trường và của ngành học. 

- Luận văn cũng có thể là tài liệu tham khảo cho đồng nghiệp trong việc 

dạy học hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trường CĐSP Điện Biên, và 

các nghiên cứu cùng hướng khác.  

7. Bố cục luận văn  

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

gồm 2 chương:  

- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn.  

- Chương 2: Biện pháp dạy học hát các ca khúc về Điện Biên cho 

sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Ca khúc, ca khúc về Điện Biên 

Có nhiều cách hiểu khác nhau về ca khúc. Xin dẫn ra cách giải thích 

trong một số Từ điển tiếng Việt:   

Theo cuốn Từ điển tiếng việt, của Đức Thành - Hải Yến (2011), do 

Nxb Văn hóa thông tin phát hành thì: “Ca khúc là bài ca, bài hát (Ca khúc 

tình cảm, ca khúc hùng mạnh)” [32, tr.115].  

Lý giải theo cách khác, cuốn Từ điển tiếng việt, do hoàng phê chủ 

biên (2006) viết ca khúc là: “Bài hát ngắn gọn có bố cục mạch lạc (ca khúc 

dân ca)” [25, tr.96].  

Như vậy, dù bằng cách giải thích nào thì, ca khúc cũng có thể được 

hiểu, đó là những bài hát, tuy có thể ngắn gọn, nhưng có cấu trúc của một 

thể loại âm nhạc hoàn chỉnh, được các nhạc sĩ sáng tác trên cơ sở kết hợp 

của ca từ và Âm nhạc.  

Trong dân ca, cũng có không ít bài có hình thức tưng tự như các hình 

thức trong ca khúc. Do vậy, cũng có những ý kiến gọi một số bài dân ca là 

ca khúc dân ca. Tuy nhiên, những bài dân ca là sản phẩm của tập thể người 

dân sáng tác, vì vậy nó thường không phân định được tác giả cụ thể của 

bài. Còn, ca khúc nhạc mới là những tác phẩm có tác giả cụ thể.  

Để giúp cách trình bày luận văn được linh hoạt, tuỳ theo bối cảnh cụ 

thể của việc thể hiện các nội dung nghiên cứu, có lúc chúng tôi sẽ sử dụng 

cụm từ “ca khúc” hoặc “bài hát” hoặc “bài” thay thế nhau.  

Ngoài ra, cũng là thể loại ca khúc sáng tác theo nhạc mới, những ca 

khúc về Điện Biên trước tiên mang đầy đủ nghĩa của khái niệm chung về ca 

khúc. Tuy nhiên, đó là những bài được các nhạc sĩ lấy cảm hứng sáng tác 

từ miền quê hương Điện Biên, vì vậy lời ca hoặc giai điệu của chúng 
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thường chứa đựng các yếu tố dân gian, hoặc những hình ảnh về lịch sử, 

thiên nhiên, con người ở nơi đây.  

1.1.2. Dạy học hát  

Để giải thích khái niệm “dạy học hát” một cách đầy đủ, trước tiên, 

chúng tôi xin được giải thích các khái niệm về “dạy học” và “hát”: 

1.1.2.1. Dạy học 

Trong cuốn Từ điển Văn hóa giáo dục Việt Nam (2003) của nhóm tác 

giả- Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo, Nguyễn Thị Thu Hà, có đoạn viết: 

“Dạy học là quá trình truyền thụ kiến thức, Kỹ năng, Kỹ xảo của thầy giáo 

cho học sinh” [12, tr.84].  

Tác giả Phạm Viết Vượng - trong cuốn Giáo dục học, cho rằng: 

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

phát triển liên tục trong trí tuệ và nhân cách” [34, tr. 97]. Tác giả giải thích 

thêm: “Dạy học là một bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể, là con 

đường quan trọng nhất để thực hiện mục đích giáo dục toàn diện cho thế hệ 

trẻ, đồng thời là phương thức để đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội” [34, 

tr.109].  

Với tác giả Hoàng Phê thì “dạy học” là “để nâng cao trình độ văn 

hóa và phẩm chất đạo đức, theo chương trình nhất định” [25, tr. 244]. 

Như vậy, dạy học là quá trình hoạt động gồm toàn bộ các thao tác có 

tổ chức và định hướng, giúp người học từng bước tiếp thu kiến thức, qua đó 

tạo ra kỹ năng, năng lực  để giải quyết được các vấn đề thực tiễn trong cuộc 

sống của họ. 

Trong việc dạy học, cần quan tâm các yếu tố sau:   

- Mục tiêu: Dạy bài gì, phần nào? Thông qua bài học, người học đạt 

được yêu cầu mục tiêu của bài không.  

- Kiến thức: Người học nắm được những kiến thức thuộc lĩnh vực 

nào mà giáo viên truyền đạt. 
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- Kỹ năng:  Hướng người học tới vận dụng các thao tác, kiến thức 

đã học một cách nhuần nhuyễn để trở thành kỹ năng. 

- Thái độ: Thông qua giờ học, hoạt động học, người học cảm nhận 

được giá trị gì trong cuộc sống. 

Ngoài ra, còn một số yếu tố khác hỗ chợ cho việc dạy học, chẳng hạn 

như: Phương tiện thiết bị dạy học; Phòng học tiêu chuẩn theo yêu cầu đặc 

thù môn học; Chuẩn bị bài của người học và giáo viên... 

Bên cạnh đó, người giáo viên cần biết vận dụng linh hoạt các 

phương pháp dạy học, các hình thức tổ chức dạy học trong tiến học đó giúp 

đối tượng học tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất nhanh nhất và rễ hiểu.  

1.1.2.2. Hát 

Theo Từ điển Tiếng Việt thông dụng của tác giả Nguyễn Như Ý (chủ 

biên, 1997): “Hát là biểu hiện tư tưởng tình cảm bằng âm giọng với những 

giai điệu nhịp điệu khác nhau” [35, Tr. 458].  

Trong Từ điển Tiếng Việt (do Hoàng Phê chủ biên 2006) viết về khái 

niệm Hát như sau: “Dùng giọng theo giai điệu nhất định để biểu hiện tư 

tưởng tình cảm” [25, Tr. 409].  

Vậy, có thể hiểu: Hát là bộ môn nghệ thuật phối hợp giữa ngôn ngữ 

và âm nhạc. Nó được biểu hiện thông qua giọng hát của con người, khác 

với khí nhạc - loại âm nhạc viết cho nhạc cụ diễn tấu. 

Tiếng hát thực sự là tiếng nói của tâm hồn. Khi chúng ta hát một ca 

khúc nào đó bất kỳ, thì cảm nhận đầu tiên là cái hay, cái đẹp trong giai điệu 

và lời ca của ca khúc đó. Qua hoạt động hát, con người trở hiểu, gần gũi và 

đồng cảm với nhau một cách dễ dàng, tự nhiên hơn. 

1.1.2.3. Dạy học hát 

Kết hợp cách giải thích hai khái niệm “Dạy học” và “Hát” vừa nêu trên, 

có thể giải thích khái niệm  “Dạy học hát” như sau: đó là hoạt động của người 

dạy hát kết hợp với người học hát nhằm giúp người học phát triển khả 
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năng, kỹ thuật hát, để thể hiện các bài hát một cách hiệu quả và đạt được 

tính nghệ thuật nhất định. 

Trong việc dạy học hát, giảng viên dạy cần hướng dẫn cho người học 

một cách khoa học về cấu tạo cơ quan phát âm của con người (thanh đới, vòm 

họng, cổ, mũi, khoang ngực, bụng...). Cùng với các kỹ thuật và phương pháp 

dạy của giảng viên thì việc dạy học hát cần quan tâm đến những yếu tố 

chính: khẩu hình, tư thế hát, luyện thanh, hơi thở, những kỹ năng hát cơ bản 

khác như hát liền giọng (legato), hát nảy tiến, ngắt tiếng (staccato). 

1.1.3. Phương pháp dạy học 

Trong việc dạy học, các phương pháp dạy của thày và phương pháp học 

của trò luôn là những yếu tố quan trọng gắn bó chặt chẽ với nhau và luôn luôn 

tiếp tục hình thành, biến đổi và hoàn thiện thích nghi với thực tiễn.  

Có nhiều nhà nghiên cứu đã đề cập, luận giải về phương pháp dạy học, 

trong đó tác giả Phạm Viết Vượng cho rằng: “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” [34, tr. 91]. 

Giữa phương pháp dạy của thày và phương pháp học của trò - mặc 

dù luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, nhưng cũng luôn có tính độc lập tương 

đối. Từ thực tiễn giảng dạy cho thấy, phương pháp dạy bao gồm các hoạt 

động như: tổ chức các hoạt động học tập của người học, điều khiển quá 

trình nhận thức, giáo dục. Phương pháp dạy nhằm tạo ra ý thức tự học, rèn 

luyện kỹ năng của sinh viên. Phương pháp của người học được xác định là 

vận dụng phương pháp để phát triển năng lực cá nhân một cách có định 

hướng, đồng thời trải nghiệm quá trình tự nhận thức những kỹ năng, cùng 

với lý thuyết để phát hiện, liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn cuộc sống. 

Các yếu tố “dạy học” và “phương pháp dạy học” cũng luôn có mối 

liên hệ hữu cơ, không tách rời của quá trình dạy và học. Đặc biệt, đối với 

các ngành đào tạo Nghệ thuật, trong đó có dạy hát tại trường CĐSP Điện 
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Biên đang thực sự cần đến các phương pháp dạy hợp lý để sinh viên có thể 

tiếp thu, nắm vững nghệ thuật hát. 

Như vậy, theo với hướng nghiên cứu của đề tài này, “Phương pháp 

dạy học” xin được giải thích, đó là: cách dạy của giảng viên nhằm hoàn 

thành được mục tiêu của giờ dạy, giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức, 

kỹ năng. Từ đó, linh hoạt áp dụng trong học tập và thực tiễn. 

1.1.4. Biện pháp dạy học 

Khái niệm về “biện pháp” cũng có mối quan hệ chặt chẽ với khái niệm 

về “phương pháp”. Nếu như phương pháp dạy học là tổ hợp các cách thức dạy 

học mà giảng viên đưa ra để đạt được mục tiêu bài học (như đã giải thích ở tiểu 

mục phía trên), thì biện pháp dạy học chính là cách thức giải quyết vấn đề trong 

bài học đó. Hay nói cách khác, biện pháp chính là thao tác của một bộ phận 

phương pháp.  

Ở đây chúng tôi hiểu, giữa 2 khái niệm "phương pháp" và “biện pháp” 

không có danh giới tuyệt đối mà chỉ mang tính tương đối. So với khái niệm 

“phương pháp” thì khái niệm “biện pháp” hẹp hơn.  

Như vậy, với cách diễn giải ở trên, xin được hiểu biện pháp dạy học là: 

sự thể hiện cụ thể của phương pháp dạy học. Nói cách khác, biện pháp chính là 

thao tác bộ phận của một phương pháp nhất định trong bài giảng đó của giảng 

viên, nhằm giúp giảng viên thực hiện tốt mục tiêu bài học học.  

1.2. Vai trò của việc dạy học hát ca khúc về Điện Biên cho sinh viên 

Giáo  dục Tiểu học 

Trong mục này, chúng tôi sẽ làm rõ cả 2 khía cạnh: vai trò của việc 

dạy hát đối với giảng viên và vai trò của việc học hát đối với sinh viên 

ngành Giáo dục Tiểu học, trường CĐSP Điện Biên. 

1.2.1. Vai trò của dạy hát  

Ca hát là hoạt động luôn gắn liền với đời sống sinh hoạt hàng ngày 

của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là với sinh viên. Chính vì vậy, việc dạy 
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hát cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, nhất là trong môi trường sư phạm 

âm nhạc, mà ở đó, người giảng viên có trách nhiệm truyền đạt các kỹ thuật, 

kỹ năng thanh nhạc, sao cho sinh viên hiểu được và thể hiện được tác phẩm 

một cách hiệu quả nhất. Đó cũng là hành trang tốt, giúp họ trưởng thành 

vững vàng trong vai trò giáo viên dạy học âm nhạc trong các Nhà trường 

Phổ thông sau này. 

Đối với trường CĐSP Điện Biên, trong mục tiêu của bộ môn hát, vai 

trò của các giảng viên là rất quan trọng. Họ luôn phải có trách nhiệm giúp 

cho sinh viên hát sao cho đúng về giai điệu, tiết tấu, lời ca cũng như tính 

chất của các bài hát (được xây dựng trong chương trình).  

Cũng thông qua việc dạy học các bài hát được xây dựng trong 

chương trình của ngành Giáo dục Tiểu học cho sinh viên ở đây, các giảng 

viên luôn phải quan sát, luyện tập hơi thở, phát âm, khắc phục nhược điểm 

của ngôn ngữ địa phương trong các sinh viên con em đồng bào dân tộc.  

Có thể nói, vai trò của các giảng viên dạy hát ở trường CĐSP Điện 

Biên là rất quan trọng. Nó góp phần vào phát triển khả năng hòa âm giọng 

nói phổ thông cho sinh viên, nâng cao kỹ thuật, kỹ năng, vận dụng linh 

hoạt các kiến thức thanh nhạc đã học để thể hiện các ca khúc một cách hiệu 

quả và đạt yêu cầu thẩm mỹ của nghệ thuật. 

1.2.2. Vai trò của việc học hát  

Nhiều năm trước đây, khi điều kiện kinh tế nước ta còn thiếu thốn, 

dường như việc học âm nhạc hạy học hát, chủ yếu là do tập lại qua nghe 

băng, đĩa nhạc hay đài radio. Những năm gần đây, khi điều kiện kinh tế, 

đời sống của người dân được nâng lên thì vai trò của việc học hát cũng 

được dần quan tâm chú trọng. Dường như, cầu học hát ngày càng trở lên 

thu hút bởi sự quan tâm chú trọng của người, nhất là đối với lứa tuổi học 

sinh, sinh viên.  
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Đối với trường CĐSP Điện Biên, thực tiễn việc học hát của sinh viên 

đã đem lại cho họ những vai trò rất thiết thực, nhất là đối với sinh viên 

ngành Giáo dục Tiểu học. Xin nêu ra một số vai trò thực tiễn sau đây: 

- Học hát nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ và tình yêu âm nhạc, đời 

sống tinh thần thêm phong phú, hình thành và phát triển những phẩm chất 

cao đẹp của sinh viên nơi đây.  

- Thông qua học hát, sinh viên được trải nghiệm và khám phá những 

kiến thức hấp dẫn của nghệ thuật Âm nhạc.  

- Cũng thông qua học hát, các sinh viên có được môi trường rèn 

luyện, học tập, trải nghiệm, thực hành và mang lại sự năng động, giúp họ 

bớt đi sự nhút nhát, rụt rè, mặc cảm mà ngày càng chủ động, tự tin hơn.  

- Việc học hát cũng góp một phần phần hình thành nhân cách, kỹ 

năng sống . Ngoài ra, học hát còn mang lại tính giải trí lành mạnh, tạo năng 

lượng bổ trợ cho các môn học khác.  

Vai trò quan trọng của việc học hát đối với sinh viên ngành Giáo dục 

Tiểu học ở trường CĐSP Điện Biên, cũng thể hiện ngay trong chương trình 

đào tạo của ngành học là một học phần bắt buộc, là một trong những môn 

học không thể thiếu trong chương trình đào tạo. Điều này đặt ra những vấn 

đề cần được quan tâm ngay từ các cấp lãnh đạo của trường, với sự đầu tư 

nhằm theo kịp những yêu cầu của thực tiễn.  

1.3. Khái quát về tỉnh Điện Biên và ca khúc về Điện Biên 

Trong mục này, chúng tôi sẽ lần lượt đi vào khái quát những vấn đề 

chung của tỉnh Điện Biên có liên quan đến đề tài, từ đó đi vào phân tích 

những ca khúc về Điện Biên đã sưu tầm được, nhằm tìm ra những đặc điểm 

giúp cho việc dạy học hát những ca khúc đó được thuận lợi.  

1.3.1. Khái quát chung về tỉnh Điện Biên 

Dựa theo tài liệu tham khảo từ nguồn internet Tổng quan về Điện 

Biên, cũng như một số nguồn tư liệu du lịch nội bộ khác của tỉnh, chúng tôi 

xin trình trình bày những điểm khái quát chung về tỉnh Điện Biên như sau: 
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1.3.1.1 Vị trí địa lý 

Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng tây bắc của tổ 

quốc, nằm cách thủ đô Hà Nội 504 km về phía tây. Phía đông và đông bắc 

của Điện Biên giáp tỉnh Sơn La, phía bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía tây bắc 

giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, phía tây và tây nam giáp Cộng hòa dân 

chủ nhân dân Lào. Đây là tỉnh duy nhất có chung đường biên giới với 2 

quốc gia Lào và Trung Quốc, trong đó đường biên giới tiếp giáp với Lào là 

360 km, với Trung Quốc là 40,86 km. Điện Biên có các tuyến đường giao 

thông đi các tỉnh phía Bắc Lào và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, có 

đường hàng không từ Điện Biên Phủ đi Hà Nội với tần suất bay bình quân 

ngày 1 chuyến.  

Tỉnh Điện Biên gồm 10 đơn vị hành chính tiêu biểu, trong đó có 1 

thành phố trực thuộc tỉnh cùng với 1 thị xã và 8 huyện. Cụ thể là: thành 

phố Điện Biên Phủ (7 phường và 2 xã), thị xã Mường Lay, huyện Điện 

Biên (25 xã), huyện Điện Biên Đông (1 thị trấn và 13 xã), huyện Mường 

Ảng (1 thị trấn và 9 xã), huyện Mường Chà (1 thị trấn và 11 xã), 

huyện Mường Nhé (1 thị trấn và 11 xã), huyện Tủa Chùa (1 thị trấn và 

11 xã), huyện Tuần Giáo (1 thị trấn và 18 xã), huyện Nậm Pồ (1 thị trấn 

và 15 xã).  

Với địa hình địa lý phong phú, đa dạng về rừng núi, có cả đồng 

bằng, sông, hồ, những di tích về lịch sự đáng tự hào của quê hương Điện 

Biên, đó là tiềm năng tốt cho sự giao lưu văn hóa cũng như phát triển 

kinh tế của tỉnh nhà. 

1.3.1.2. Phong tục tập quán và Văn hóa, Nghệ thuật của người Thái và 

người Hmông ở Điện Biên  

Mặc dù Điện Biên là một tỉnh có nhiều dân tộc đồng bào cùng sinh 

sống như: Thái, Hmông, Hà Nhì, Phù Lá…, Chúng tôi chủ yếu đề cập đến 

người Thái và người Hmông, vì đó là những tộc người chiếm số đông và 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Dng_Lay
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_(huy%E1%BB%87n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_(huy%E1%BB%87n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Dng_%E1%BA%A2ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Dng_%E1%BA%A2ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ch%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Dng_Nh%C3%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A7a_Ch%C3%B9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tu%E1%BA%A7n_Gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%ADm_P%E1%BB%93
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đây cũng là miền đất định cư lâu đời của 2 tộc người này. Căn cứ vào các 

tài liệu tham khảo dựa trên nguồn internet Đặc sắc văn hóa dân tộc Thái 

tây bắc, Cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam, Vài nét về văn hóa người 

mông ở Việt Nam, chúng tôi xin điểm khái quát vài nét chính về phong tục 

tập quán và văn hóa, nghệ thuật của 2 tộc vừa nêu trên như sau:  

- Về người Thái ở Điện Biên: họ sống chủ yếu trong các vùng thung 

lũng, dọc theo các con sông, suối, thuận lợi cho việc làm thủy lợi, lấy nước 

tưới ruộng. Họ cư trú thành từng bản. Trong mỗi bản có nhiều dòng họ 

khác nhau cùng sinh sống trong các nếp nhà sàn được thiết kế tựa lưng vào 

núi đồi, mặt hướng ra thung lũng hoặc sông, suối nên rất thoáng mát. 

Nghề chính của tộc người Thái chính là trồng lúa nước trên cánh 

đồng Mường Thanh, có 2 con sông - Nậm Rốm và Nậm Núa là nhánh của 

sông Mê Kông chảy qua. Bên cạnh đó, nghề thủ công rất phát triển với 

những kỹ xảo đan mây tre, làm thuyền, vó, đan chài, dệt vải thổ cẩm... 

Ngoài ra, họ còn chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao nuôi cá, trồng rau.  

Ẩm thực của người Thái rất độc đáo. Xôi nếp là món ăn truyền thống 

của tộc họ. Cơm Lam là đặc sản được sử dụng vào dịp lễ, tết hay đãi khách. 

Thực phẩm dùng trong bữa ăn của họ chủ yếu được kiếm từ thiên nhiên 

gồm cá, tôm, cua, ốc, rêu, các loại rau hoang dại như nấm, mộc nhĩ, măng, 

rau dớn… Trong các món ăn, những gia vị chua cay, chát, đắng được sử 

dụng thường xuyên. Uống rượu là thói quen của tộc người Thái, nhất là vào 

các dịp lễ tết, hội hè, lên nhà mới và tiếp khách. 

Người Thái thường chung sống nhiều thế hệ trong một gia đình (một 

nếp nhà sàn), người đứng đầu gia đình thường là nam giới nhiều tuổi trong 

nhà. Họ chung sống hòa thuận, rất ít khi thấy cha mẹ đánh chửi con cái. 

Các thanh niên nam, nữ Thái thường tìm hiểu nhau thông qua các phong 

tục: hát hạn khuống, hội ném còn ngày xuân, chọc sàn...  
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Tục ở rể của người Thái cũng rất đặc sắc, theo đó chàng trai phải đến 

ở rể bên nhà gái từ 1 đến 3 năm, vẫn phải ngủ riêng ở gian quản. Thời gian 

này là thời gian thử thách nên chàng trai phải làm những công việc nặng 

nhọc, khó khăn cho gia đình vợ tương lai. 

Hàng năm tộc người Thái nơi đây tổ chức nhiều lễ hội, chẳng hạn 

như: Lễ hội Xên bản - Xên mường (vào tháng bảy âm lịch, mục đích cầu 

thần đất, thần nước, thần bản Mường, phù hộ cho mưa thuận gió hòa, làm 

ăn thuận lợi). Lễ Mừng lúa mới (thường vào ngày 9/9 âm lịch, mục đích 

cầu mùa màng tươi tốt bội thu). Lễ Cầu mưa (tháng 4 âm lịch, mục đích 

phục vụ mùa màng). Lễ hội Hạn khuống (tháng 10 dương lịch kéo dài đến 

hết mùa khô, là hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian của nam nữ 

thanh niên dân tộc Thái). Ngoài ra, còn một số lễ hội khác như: lễ Mừng 

nhà mới, lễ hội Kin pang then, Tết xíp xí, Tết nguyên đán… 

Người Thái rất hay múa và hát. Họ có những điệu múa rất độc đáo, 

đó là múa Xòe vòng tròn và Xòe cắp (còn gọi là Múa Sạp). Xòe vòng tròn 

lấy tiếng trống làm nhịp phách, còn Xòe cắp thì lấy nhịp gõ của tre nứa làm 

nhịp phách. Ở Điện Biên ngày nay, các bản người Thái đã và đang xây 

dựng thành các bản văn hóa, thành lập các đội văn nghệ, khôi phục và phát 

huy các điệu xòe phục vụ nhân dân và khách tham quan du lịch một cách 

hiệu quả. Người Thái cũng có nhiều làn điệu dân ca độc đáo của mình 

nhằm phục vụ những nghi lễ và sinh hoạt hàng ngày, chẳng hạn như: Hát 

Khắp sư (một dạng hát ngâm ngợi, theo lối kể chuyện), Hát Giao duyên 

(trong hội Hạn khuống và trong các hội hè đình đám), Hát Mo (trong các 

nghi lễ tín ngưỡng)… 

Nhạc cụ phổ biến của người Thái gồm: tính tẩu, pí pặp, tính tẩu, khèn 

mông. Chúng được người Thái ở Điện Biên sử dụng trong các thể loại hát. 

- Về Người Hmông Điện Biên: họ cư trú hầu hết ở các tỉnh miền núi 

phía bắc, họ sống trên cao trên những quả đồi hoặc sườn đồi và rất giỏi 
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trong việc làm nương rẫy như trồng ngô, sắn, lúa… Người Hmông có 5 

nhóm: Mông Đơ, Mông Lềnh, Mông Si, Mông Đu, Mông Sua. Về ngôn 

ngữ và văn hóa dân tộc là giống nhau, chỉ khác ở trang phục. Người 

Hmông có nhiều đồ trang sức như nhẫn đồng, lắc đồng lắc bạc vòng bạc, 

đồng tiền bạc để tạo sự duyên dáng trong trang phục.  

Nghề dệt vải lanh là hoạt động sản xuất đặc sắc của người Hmông, 

họ phát triển đa dạng về các ngành nghề thủ công như đan lát, rèn, làm yên 

cương ngựa, đồ gỗ, nhất là các đồ trang sức bằng bạc phục vụ nhu cầu thị 

hiếu của người dân. 

Về hôn nhân gia đình của người Hmông, do kén chọn bạn đời, những 

người cùng dòng họ không lấy được nhau, thanh niên nam nữ được lựa 

chọn là bạn đời được biểu hiện ở tục “cướp vợ” trước đây. Vợ chồng người 

Hmông rất ít bỏ nhau, họ chung sống rất hòa thuận, cùng làm ăn, cùng lên 

nương xuống chợ với nhau. 

Đời sống tinh thần của người Hmông rất phong phú. Họ có phong 

tục tập quán, tín ngưỡng, tiếng nói, chữ viết và văn hóa, nghệ thuật riêng 

của mình. Trong các lễ hội trong ngày tết, thường có ném pao, múa khèn… 

Họ thường dùng các loại nhạc cụ như kèn lá, khèn, đàn môi, sáo, nhị, trống, 

chiêng. Phụ nữ Thái thường mang trên mình những trang phục với những 

nét thêu thùa thể hiện nghệ thuật dân gian đẹp, cái đẹp tươi sáng và tự 

nhiên của vùng cao.  

Người Hmông thường ăn tết sớm hơn ngày tết cổ truyền của dân tộc. 

Trong những ngày tết, bà con các làng bản lại tập trung về tại những 

khoảng đất trống, rộng để vui chơi, múa hát. Nhiều nét văn hóa cổ truyền 

độc đáo của người Hmông đến nay vẫn còn được lưu giữ, làm phong phú 

thêm đời sống tinh thần của đồng bào tộc người tây bắc Điện Biên. 

Những nét văn hóa truyền thống, độc đáo của người Thái và Hmông, 

cùng với những tộc người khác nơi đây, đã làm lên một tỉnh Điện Biên, với 
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kho tàng phong phú, đa dạng, vô giá về chất liệu dân gian cũng như nguồn 

cảm hứng sáng tác cho các nhạc sỹ viết về Điện Biên. 

1.3.2. Đặc điểm của các ca khúc về Điện Biên 

Trong điều kiện khó khăn về thời gian, điều kiện của bản thân cũng 

như khuôn khổ của luận văn, chúng tôi đã tham khảo, thu thập và lựa chọn 

và được 16 ca khúc. Trong đó, chúng tôi cũng đã quan tâm đến các bài 

được sáng tác qua các giai đoạn lịch sử đấu tranh giành độc lập và xây 

dựng đất nước từ khi giải phóng Điện Biên (1954) trở về đây (như đã được 

nêu ở tiểu mục Phạm vi đề tài). 

Sau khi phân tích kỹ những ca khúc sưu tầm được, chúng tôi nhận 

thấy, nếu mô tả chi tiết việc phân tích với từng ca khúc sẽ khiến số trang 

tăng lên nhiều, làm mất đi tính cân đối giữa nội dung các mục, hoặc luận 

văn có thể sẽ vượt quy định về số trang. Vì vậy, chúng tôi xin trình bày 

những kết quả phân tích đã được tổng kết như sau đây: 

1.3.2.1.Về Điệu thức 

Có một số ca khúc sử dụng một dạng điệu thức ngũ cung suốt cả bài. 

Đó là các bài: Về miền hoa ban (Huy Thông) sử dụng điệu thức Mi Nam (E-

G-A-H-D). Hoa ban (Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên) sử dụng điệu thức Fa 

Cung (cấu trúc F-G-A-C-D). Chuyện tình hoa ban trắng (tác giả Quỳnh 

Hợp, thơ Đoàn Hoài Trung) sử dụng điệu thức Rê Cung (D-E-F#-A-H). 

Lửa hội Điện Biên (Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên) sử dụng điệu thức Rê 

Cung (D-E-F#-A-H). Khúc ca bên sông nậm rốm (Quỳnh Hợp, thơ Đoàn 

Hoài Trung) sử dụng điệu thức Son Cung (G-A-H-D-E). [Xin xem bản 

nhạc chi tiết ở Phụ lục số 6, trang 109]. 

Một số ca khúc lại có sự kết hợp cả điệu thức ngũ cung với điệu thức 

trưởng - thứ trong âm nhạc phương Tây. Cụ thể là: Hò kéo pháo (Hoàng 

Vân) sử dụng điệu thức Son Trưởng, thiếu âm bậc bẩy - F# (G-A-H-C-D-E) 

đan xen với Son Bắc (G A C D E). Mây trắng trời Điện Biên (Quỳnh Hợp, 
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thơ Anh Ngọc) sử dụng đan xen giữa Rê Cung (D-E-F#-A-H) và Rê Trưởng 

(D-E#-F-A-H-C#). Điểm hẹn xòe hoa (Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên) được sử 

dụng chủ yếu là Rê Cung (D-E-F-A-H), đôi khi xen kẽ âm bậc VII (D-E-F-

G-A-H). [Xin xem bản nhạc chi tiết ở Phụ lục số 6, trang 109]. 

Một số ca khúc khác chỉ sử dụng điệu thức Trưởng - Thứ trong âm 

nhạc phương Tây. Đó là các bài: Một thoáng Điện Biên (Huy Thông) sử 

dụng Rê trưởng (D-E-F#-G-A-H-C#). Nhịp sống thành phố trẻ (Huy Thông) 

sử dụng Fa Trưởng (F-G-A-B-C-D-E). Hoa ban mùa này (Quỳnh Hợp, thơ 

Lê Nguyên) sử dụng Fa Trưởng (F-G-A-B-C-D-E). Về Mường Phăng nghe 

kể chuyện ngày xưa (Quỳnh Hợp, thơ Đoàn Hoài Trung) sử dụng Fa 

Trưởng (F-G-A-B-C-D-E). Có một mùa đông Điện Biên (Quỳnh Hợp, thơ 

Đoàn Hoài Trung) sử dụng Fa Trưởng (F-G-A-B-C-D-E). Tìm cha (Quỳnh 

Hợp, thơ Đoàn Hoài Trung) chủ yếu toàn bài là Rê Thứ tự nhiên. Thương 

nhớ anh (Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên) sử dụng đan xen giữa Mi Thứ hòa 

thanh (E-F#-G-A-H-C-D#) và Mi Thứ tự nhiên (E-F#-G-A-H-C-D). [Xin 

xem bản nhạc chi tiết ở Phụ lục số 6, trang 109]. 

Việc phân tích để nắm được những đặc điểm về điệu thức trong các 

ca khúc sẽ giúp giảng viên củng cố cho sinh viên học hát những kiến thức 

về giọng, điệu được ứng dụng trực tiếp trong ca khúc, giúp sinh viên có 

thêm nền tảng kiến thức để việc thực hành hát thuận lợi hơn. 

1.3.2.2. Về tiến hành giai điệu 

Ngoài những lối tiến hành giai điệu dựa trên nền hòa thanh như 

thường có trong các ca khúc viết theo nhạc mới, hầu hết các bài đã phân 

tích đều cho thấy, giai điệu của chúng được tiến hành theo lối ngũ cung 

hoặc ngũ cung hóa điệu thức trưởng - thứ phương Tây.  

Ngoài ra, trong lối tiến hành giai điệu của các ca khúc về Điện Biên 

cũng sử dụng nhiều quãng 4đ, 5đ, một số bài sử dụng các bước nhảy quãng 
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8đ. Đây là những quãng âm nhạc đặc trưng, thường thấy trong dân ca Việt 

Nam, trong đó có dân ca các dân tộc đồng bào ở miền Tây Bắc đất nước. 

[Xin xem bản nhạc chi tiết ở Phụ lục số 6, trang 109]. 

Việc phân tích về lối tiến hành giai điệu trong các ca khúc giúp sinh 

viên cảm nhận được vẻ đẹp, sự độc đáo trong giai điệu những ca khúc về 

quê hương mình. Ngoài ra, nó còn giúp sinh viên lưu ý về cách tập những 

quãng nhảy đặc trưng, gần gũi với dân ca truyền thống của quê hương.  

1.3.2.3. Về cấu trúc hình thức 

Có một số ca khúc được sáng tác dưới dạng cấu trúc 2 đoạn đơn (a/b), đó 

là các bài: Về miền hoa Ban (Huy Thông), Nhịp sống thành phố trẻ (Huy 

Thông), Điểm hẹn xòe hoa (Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên), Có một mùa 

đông Điện Biên (Quỳnh Hợp, thơ Đoàn Hoài Trung), Tìm cha (Quỳnh Hợp, 

thơ Đoàn Hoài Trung), Lửa hội Điện Biên (Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên) 

Một số bài khác lại được sáng tác theo dạng cấu trúc 2 đoạn đơn, 

nhưng có thêm phần coda (a/b/coda): Một thoáng Điện Biên (Huy Thông), 

Hoa Ban mùa này (Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên), Về Mường Phăng nghe kể 

chuyện ngày xưa (Quỳnh Hợp, thơ Đoàn Hoài Trung), Thương nhớ anh 

(Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên), Hoa Ban (Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên), 

Khúc ca bên sông Nậm Rốm (Quỳnh Hợp, thơ Đoàn Hoài Trung), chuyện 

tình hoa Ban trắng (Quỳnh Hợp, thơ Đoàn Hoài Trung).  

Riêng Hò kéo pháo (tác giả Hoàng Vân), cấu cấu trúc 2 đoạn đơn 

được nhắc lại và cũn có phần coda (ab/a’b’/coda).  

Trường hợp ca khúc Mây trắng trời Điện Biên (Quỳnh Hợp, thơ Anh 

Ngọc), lại có cấu trúc 3 đoạn đơn không tái hiện, có thêm phần coda 

(a/b/c/coda). 

Việc phân tích cấu trúc các ca khúc về Điện Biên giúp sinh viên lĩnh 

hội được hình dáng, các bộ phận của ca khúc, cảm nhận được những tính 
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chất âm nhạc trong mỗi bộ phận cấu trúc, giúp tìm ra phương pháp lấy hơi, 

ngắt hơi một cách hiệu quả nhất khi hát những bài hát đó. 

1.3.2.4. Về nội dung  

Các ca khúc về Điện Biên được phân tích có nội dung đề tài khá 

phong phú, đa dạng. Có thể nêu kết quả tổng hợp như sau: 

Những ca khúc có đề tài lịch sử, chủ yếu nói lên tinh thần chiến đấu 

và ý chí quyết tâm của bộ đội cụ Hồ khi tham gia chiến dịch Điện Biên 

Phủ. Họ cùng chung chí hướng, quyết tâm bảo vệ tổ quốc cho dù phải hi 

sinh xương máu của mình để dành lại đọc lập tự do cho dân tộc. Xin dẫn 

một vài ví dụ: ca khúc Hò kéo pháo (Hoàng Vân) có đoạn: “Hò dô ta nào 

kéo pháo ta vượt qua đèo, (…). Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn 

cao hơn núi ”. Trong Có một mùa đông Điện Biên (Quỳnh Hợp, thơ Đoàn 

Hoài Trung) được tác giả viết: “Đường lên tây bắc lắm gian nan. Đèo cao vực 

sâu không cản được, đội quân mũ nan chân không giầy”. Một đoạn trong 

bài Thương nhớ anh (Quỳnh Hợp, thơ Lê nguyên): “Ngày ấy Điện Biên lửa 

bom hầm hập, giao thông hào loang máu bùn non”. Hoặc, ca khúc Tìm Cha 

(Quỳnh Hợp, thơ Đoàn Hoài Trung) được viết trong nỗi của sự đồng cảm 

xót xa của người con bao năm lặn lội đi kiếm tìm cha đồi A1 dọc cánh 

đồng mường thanh, các nghĩa trang liệt sĩ vô danh nằm san sát: “Bao 

năm rồi con đi tìm cha. Đồi A1 dọc cánh đồng mường thanh, các nghĩa 

trang liệt sĩ vô danh. Bạt ngàn san sát mộ bên nhau”… Nhìn chung, nội 

dung của những ca khúc này đều ngợi ca tinh thần chiến đấu quả cảm và 

sự hi sinh anh dũng của bộ đội cụ Hồ. Máu của các anh đã tô thắm đất 

trời Điện Biên để mãi về sau cho các thế hệ trẻ thấy được chiến thắng 

Điện Biên Phủ là chiến thắng của sự gan dạ, của sự quyết tâm quả cảm 

vì tổ quốc quyên mình của các anh.  

Những ca khúc có nội dung, đề tài ngợi ca vẻ đẹp quê hương và con 

người Điện Biên, thì ca ngợi cái đẹp của quê hương đất nước con người nơi 
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đây, vẻ đẹp thiên nhiên núi rừng tây bắc, vẻ đẹp của hoa ban hay những cô 

gái thái trong trang phục lộng lẫy đầy bản sắc dân tộc. hay nói lên sự phát 

triển lớn mạnh đang thay da đổi thịt hàng ngày của mảnh đất Điện Biên. 

Chẳng hạn như, ca khúc Điểm hẹn xòe hoa (Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên) 

với đoạn “em là con gái đất bản Mường, Mường Thanh xa lắm núi mờ 

sương, có dòng Nậm Rốm con sông nhỏ, có đồng lúa nếp gió đưa 

hương”…  

1.3.2.5. Về hình ảnh quê hương trong ca từ 

Một số ca khúc đề cập cụ thể về địa danh của tỉnh Điện Biên. Đó là 

các bài: Về mường phăng nghe kể truyện ngày xưa (Quỳnh Hợp, thơ Đoàn 

Hoài Trung), được tác giả nêu các địa danh “Suối Mường Phăng hát tôi 

nghe bài ca bao đêm không ngủ. Rừng Phiêng Nậm chỉ tôi hay đài quan sát 

trên đỉnh Pú Đồn”; Khúc ca bên sông Nậm Rốm (Quỳnh Hợp, thơ Đoàn 

Hoài Trung) viết “Sáng mai nay mặt trời chưa dạy. Báo Điện Biên cưỡi 

mây đi khắp nơi”; còn Có một mùa đông Điện Biên (Quỳnh Hợp, thơ Đoàn 

Hoài Trung) thì có đoạn: “Pháo ta gầm thét đánh Him Lam, chiếm đồi A1 

Bản kéo ra hang cao xạ pháo binh chặn đứt cầu hàng không”… 

Một số ca khúc tuy không nêu tên địa danh cụ thể, nhưng vẫn thể 

hiện được những hình ảnh, quang cảnh quê hương, con người Điện Biên 

thông qua hình tượng văn học trong ca từ. Chẳng hạn như các ca khúc: 

Điện Biên thành phố trẻ mùa xuân (Huy Thông), Hò kéo pháo (Hoàng 

Vân), Mây trắng trời Điện Biên (Quỳnh Hợp, thơ Anh Thục), Lủa hội Điện 

Biên (Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên). 

Việc cảm nhận tốt nội dung, đề tài hay những hình ảnh về lịch sử hào 

hùng hay cảnh đẹp của Điện Biên trong các ca khúc giúp người học có 

thêm cảm xúc trong từng ca từ hay, việc phát âm chuẩn qua đó cũng được 

cảm nhận và rèn luyện tốt hơn. 
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Có thể nói, kết quả phân tích 16 ca khúc về Điện Biên trong đề tài 

này đã cho thấy được những nét đặc trưng của các ca khúc viết về Điện 

Biên, sự đa dạng của điệu thức và cấu trúc được sử dụng trong các ca khúc 

đó. Mặc dù vậy, giai điệu của những bài này, chủ yếu vẫn được tiến hành 

theo lối ngũ cung, một lối tiến hành phổ biến trong dân ca các dân tộc Việt 

Nam. Hầu hết các bài trong đó đều có nội dung, đề tài, hình ảnh trong ca từ 

phản ánh lịch sử vẻ vang, những nét đẹp độc đáo của cảnh vật và con người 

nơi đây… Những điều này cũng chính là những đặc điểm mà giảng viên 

cần khai thác, nắm bắt giúp cho việc dạy học hát, cũng như truyền thụ giá 

trị nghệ thuật cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên một cách 

hiệu quả nhất. 

1.4. Thực trạng dạy học hát ở trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 

Trong mục này, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày một loạt các nội dung 

liên quan đến thực trạng, từ những khái quát đến những vấn đề chi tiết. Sau 

đây, chúng tôi xin đi vào từng vấn đề cụ thể:  

1.4.1. Khái quát chung về trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 

1.4.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 

Dựa theo số liệu được tham khảo trong cuốn Trường Cao đẳng Sư 

phạm Điện Biên 50 năm xây dựng và phát triển (2013), là kỷ yếu hội thảo của 

trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, có thể thấy:  

Trường CĐSP Điện Biên, tiền thân là trường Sư phạm Dân tộc cấp I 

Lai Châu, được thành lập ngày 22/07/1963 tại xã Mường Tùng, huyện 

Mường Lay tỉnh Lai Châu. Ban đầu trường chỉ có 11 cán bộ giáo viên, 

trình độ cao nhất là Trung học Sư phạm cấp 2, cơ sở vật chất hầu như 

chưa có gì đáng kể. 

Năm 1971 trường tách thành 02 cơ sở: trường Sư phạm cấp 1 vùng thấp, 

đào tạo hệ 7+1, 7+2 và trường Sư phạm cấp 1 vùng cao, đào tạo hệ 4+3, 4+1 

và dự bị dân tộc với quy mô mỗi trường từ 400 đến 500 giáo sinh.  
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Năm 1976 hai trường Sư phạm vùng thấp và vùng cao sát nhập lại và 

đổi tên thành trường Trung học Sư phạm cấp 1 Lai Châu.  

Năm 1986, trường Bồi dưỡng giáo viên và trường Cô nuôi dạy trẻ 

của tỉnh sát nhập vào trường Sư phạm. Từ đó, trường có thêm các nhiệm vụ 

về bồi dưỡng, chuẩn hóa giáo viên cấp 1 và đào tạo giáo viên mầm non cho 

tỉnh Lai Châu.  

Trải qua 08 lần di chuyển và sơ tán từ Mường Tùng đến Pa Ham, 

Phong Thổ, Noong Hẹt, Noong Bua, Tuần Giáo…, tháng 09/1996 trường 

chính thức chuyển về thị xã Điện Biên Phủ (nay là thành phố Điện Biên Phủ), 

xây dựng và phát triển đến nay. 

Ngày 13/12/2000, trường chính thức được nâng cấp thành trường 

CĐSP theo Quyết định số 5520/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/12/2000 của Bộ 

trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Đây chính là bước ngoặt đánh dấu sự 

trưởng thành vượt bậc trong quá trình phát triển của nhà trường [29, tr.9] 

Đến nay, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã có một cơ sở 

khang trang, đáp ứng nhu cầu đào tạo thực tiễn hiện nay.  

1.4.1.2. Cơ cấu tổ chức hành chính và đội ngũ cán bộ giảng viên  

Cũng theo số liệu tham khảo trong cuốn Trường Cao đẳng Sư phạm 

Điện Biên 50 năm xây dựng và phát triển (2013), Kỷ yếu hội thảo của 

trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, các bộ phận hành chính và đội ngũ 

cán bộ, giảng viên của trường được cơ cấu như sau: 

Trường CĐSP Điện Biên có 179 cán bộ, giảng viên, trong đó có: 2 

Tiến sĩ, 77 Thạc sĩ, 79 Cử nhân Đại học. Ngoài ra, có 4 Cử nhân cao đẳng 

(là nhân viên thư viện, y tế), 6 trung cấp với 7 sơ cấp (là Bảo vệ và Tạp vụ). 

Trường cũng có cơ cấu hành chính tương tự như các trường Cao 

đẳng khác. Ban Giám hiệu của trường gồm 3 người (1 hiệu trưởng và 2 phó 

hiệu trưởng), cùng với các hệ thống: 6 phòng, ban (Tổ chức, Đào tạo, Hành 

chính Quản trị, Khảo thí, Kế hoạch Tài chính, và ban Quản lý khu nội trú); 
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4 khoa (Tự nhiên, Xã hội, Tiểu học Mầm non, Bồi dưỡng) với 20 ngành 

học; 2 tổ (Lý luận chính trị, Giáo dục Thể chất Quốc phòng an ninh), 1 

trung tâm (Ngoại ngữ Tin học và Hỗ trợ học tập). Ngoài ra còn các tổ chức 

Công đoàn, Đoàn thanh niên. 

Trường là đơn vị sự nghiệp thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân, là cơ 

sở đào tạo công lập với nhiệm vụ đào tạo giáo viên ở trình độ Cao đẳng và 

Trung cấp, đào tạo cán bộ nghiệp vụ cho một số ngành ngoài sư phạm. 

Ngoài ra, còn có nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên, nhân viên nghiệp vụ, cán 

bộ quản lý giáo dục trường mầm non, tiểu học và THCS cho tỉnh. 

Với những kết quả đạt được hàng năm, tập thể nhà trường đã nhận 

được nhiều phần thưởng cao qúy mà các cấp, các ngành trao tặng. Trong đó 

có: Huân chương Lao động Hạng Ba - Năm 1993 (30 năm thành lập trường), 

Huân chương Lao động Hạng Nhì - Năm 2003 (40 năm thành lập trường), Huân 

chương Lao động Hạng Nhất - Năm 2008 (45 năm thành lập trường), Huân 

chương Độc lập hạng Ba - Năm 2013 (50 năm thành lập trường), Cờ thi 

đua của Chính phủ - Năm 2006, ngoài ra có 4 cán bộ giảng viên được tặng 

Huân chương Lao động hạng Ba... 

Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt 

Nam, trường CĐSP Điện Biên đang tiếp tục đổi mới về mọi mặt đáp ứng 

yêu cầu đào tạo giáo viên trong giai đoạn tới; Thực hiện sứ mạng góp phần 

đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành và một số ngành theo nhu 

cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực; Xây dựng trường phát 

triển toàn diện, trở thành trường đa ngành, đa cấp, tạo đà phát triển toàn 

diện đến 2020 phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và 

đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. 

Nhìn chung, đội ngũ giảng viên âm nhạc của trường CĐSP Điện 

Biên luôn yêu nghề, nhiệt huyết, và luôn có ý thức học hỏi để nâng cao 

trình độ chuyên môn.  
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1.4.1.3. Đặc điểm của sinh viên 

Cũng dựa theo các số liệu tham khảo trong cuốn Trường Cao đẳng 

Sư phạm Điện Biên 50 năm xây dựng và phát triển (2013) - là Kỷ yếu hội 

thảo của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, có thể thấy: 

Trường CĐSP Điện Biên ở vị trí lòng chảo Mường Thanh phía tây 

bắc Việt Nam. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của nhiều nhóm tộc người 

thiểu số, đông đảo nhất là người Thái, Hmông. Vì vậy, những sinh viên 

theo học tại khoa Tiểu học mầm non chủ yếu là người Thái và Hmông, 

chiếm tỷ lệ 90%, trong đó có 71,45% sinh viên người Thái, 12,13% sinh 

viên là người Hmông. Sinh viên người Kinh chỉ chiếm khoảng chiếm 9%. 

Ngoài ra, có một số ít sinh viên các dân tộc: Hà Nhì, Khơ Mú..., phần lớn 

đến từ các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thuộc tỉnh Điện Biên.  

Qua trải nghiệm thực tiễn của bản thân có thâm niên là giảng viên 

âm nhạc của trường, tôi nhận thấy với đặc điểm của sinh viên như đã nêu 

khái quát ở trên, việc sinh viên tham gia học hát ca khúc về Điện Biên sẽ 

lường trước một số điểm chính như sau: 

- Những điểm thuận lợi: Đa phần sinh viên được sinh ra và lớn lên 

trong tỉnh Điện Biên, các em đều có ý thức học, đặc biệt là do đặc tính của 

con em người dân tộc nơi đây rất chăm chỉ, chịu khó và vươn lên trong học 

tập. Đó cũng là những yếu tố rất thận lợi cho công tác dạy học nói chung và 

dạy học hát ca khúc về Điện Biên nói riêng với ngành Giáo dục Tiểu học của 

trường. 

- Những điểm khó khăn: Cũng đa phần các sinh viên trường CĐSP 

Điện Biên là người dân tộc thiếu số, nên ảnh hưởng đậm nét ngôn ngữ địa 

phương, phát âm chưa chuẩn xác về tiếng phổ thông. Chẳng hạn như: sinh 

viên dân tộc Thái phát âm chữ “đ” thành “l”, chữ “b” thành chữ “v”, Điện 

Biên thành Liện Viên… Những hiện tượng này cũng là do sinh viên không 

phân biệt được phụ âm, bị lẫn lộn giữ l với đ, m với n, đ với v… Mặt khác, 
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trào lưu ảnh hưởng âm nhạc thị trường đã làm cho một bộ phận không nhỏ 

trong sinh viên của trường đang dần lãng quên đi nét đẹp văn hóa âm nhạc 

của quê hương mình, quên đi các bài hát về Điện Biên trong lịch sử và 

trong thời bình. 

Từ những điểm thuận lợi và khó khăn vừa nêu ở trên, việc giảng dạy 

ca khúc về Điện Biên cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trường 

CĐSP Điện Biên, cần xác định những mục tiêu và phương pháp phù hợp 

trong dạy học hát. Nhất là, cần quan tâm nhiều hơn đến việc luyện tập sửa 

ngọng, kết hợp với phương pháp sư phạm, để giúp sinh viên tiếp thu lĩnh 

hội và đạt kết quả như mong muốn.  

1.4.1.4. Cơ sở vật chất 

Để phục vụ công tác đào tạo, hiện nay nhà trường có 1 giảng đường 

chính 4 tầng với 22 phòng học, đều được trang bị máy chiếu (projecter); 

Một nhà 3 tầng với 9 phòng, dành cho công tác thí nghiệm và các lớp bồi 

dưỡng; Một nhà 4 tầng với 12 phòng cho các công tác học tập bộ môn, thư 

viện, trong đó các phòng dành cho các môn âm nhạc và mỹ thuật. Một 

trung tâm Ngoại ngữ Tin học và hỗ trợ học tập với 6 phòng học đều được 

trang bị máy tính bàn cho sinh viên học tập. Một nhà đa năng với khu dành 

cho thể thao, và đặc biệt có khu dành cho sân khấu văn nghệ. Một hội 

trường lớn có sức chứa 300 ghế và sân khấu. Ngoài ra, nhà trường còn có 1 

nhà 4 tầng, trong đó 9 phòng khách, 9 phòng dành cho giáo viên mới ra 

trường ở. Hai nhà 4 tầng cho sinh viên ở, một nhà 2 tầng cho sinh viên Lào, 

và một nhà ăn tập thể… 

Cơ sở phục vụ cho giảng dạy âm nhạc nhìn chung đã được nhà 

trường quan tâm đầu tư cơ bản. Tuy nhiên, vẫn còn những thiếu thốn chưa 

đáp ứng đủ với thực tiễn. Chẳng hạn như: cả 5 phòng phục vụ cho giảng 

dạy âm nhạc đều không có cách âm. Vị trí các phòng dạy nhạc lại gần các 

phòng học khác đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới công tác giảng dạy chung 
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của nhà trường. Ngoài ra 10 đàn organ dùng cho dạy môn nhạc cụ đã bị lạc 

hậu, không có tai nghe... Những điều này cũng là nguyên nhân góp phần 

gây trở ngại đến quá trình học tập của sinh viên. 

1.4.2. Khái quát về khoa Tiểu học Mầm non và ngành Giáo dục Tiểu học 

1.4.2.1.  Khoa Tiểu học Mầm non 

Theo số liệu tham khảo từ cuốn Trường Cao đẳng Sư phạm Điện 

Biên, và số liệu khoa Tiểu học Mầm non (2015), sau khi thành lập trường 

CĐSP Điện Biên (10/5/2001), UBND  tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện 

Biên) ra quyết định số 132/QĐ-UB  thành lập khoa Tiểu học Mầm non. 

Trải qua hơn 15 năm phát triển, tập thể cán bộ, giáo viên khoa Tiểu Học 

mầm Non luôn phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần vào sự 

nghiệp phát triển trường CĐSP Điện Biên - Số liệu khoa Tiểu học Mầm 

non [30, tr. 28]. 

Hiện nay, khoa Tiểu học Mầm non có 27 giảng viên, 5 tổ bộ môn, 

gồm: Ngữ văn, Toán, Giáo dục Mầm non, Mỹ thuật, Âm nhạc. Các giảng 

viên trong khoa Tiểu học Mầm non luôn xác định chất lượng công tác 

chuyên môn, nghiệp vụ là nhiệm vụ hàng đầu. Do đó, nhu cầu học tập nâng 

cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin cũng được mọi người quan tâm.  

Những năm qua số lượng tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới 

phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng được cán bộ, giáo viên khoa 

Tiểu học Mầm non, tích cực, hưởng ứng tham gia. Trong các đợt thi, thao 

diễn, hội giảng, giảng viên trong khoa đều đạt loại khá, giỏi. Mỗi năm có 2 

đến 3 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu xếp loại khá, giỏi, xuất 

sắc ứng dụng vào thực tiễn dạy học. Hiện nay khoa có 12 giảng viên là thạc 

sĩ, giảng viên trẻ ở chuyên ngành âm nhạc, mỹ thuật đang tiếp tục học tập 

sau đại học tại nhiều cơ sở đào tạo ở Hà Nội, để nâng cao trình độ chuyên 

môn của bản thân. 

Riêng tổ Âm nhạc thuộc khoa Tiểu học Mầm non, có 4 giảng viên (3 

nam và 1 nữ). Trong đó, 2 người là thạc sĩ, 1 người đang theo học thạc sĩ  
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chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc tại trường 

ĐHSPNT Trung ương. Còn lại 1 người hiện đang có trình độ đại học, cũng 

đang giảng dạy tại trường. 

Khoa Tiểu học Mầm non có đặc thù về nghệ thuật (hát, múa, đàn, 

vẽ), đó cũng là một trong những nguyên nhân thu hút số lượng thí sinh 

hàng năm tham gia tuyển sinh đông, tạo sự hấp dẫn của trường CĐSP Điện 

Biên. Tổng số sinh viên đang theo học tại khoa Tiểu học Mầm non là 828 

người (chiếm tỷ lệ hơn 50% số sinh viên toàn trường), trong đó có 111 SV 

nam (chiếm tỷ lệ là 14,47%), 657 SV nữ (tỷ lệ 85,66%). Toàn khoa tiểu 

học mầm non có 19 lớp, 5 khóa (Số liệu của khoa Tiểu học Mầm non [30]  

1.4.2.2. Ngành Giáo dục tiểu học  

Như đã nêu ở trên mục 1.4.2.1. Sau khi thành lập trường CĐSP Điện 

Biên, ngày 10 tháng 5 năm 2001, theo quyết định số: 132/QĐ-UB  thành 

lập khoa Tiểu học - Mầm Non. Đồng thời thành lập ngành Giáo dục Tiểu 

học, từ những năm được thành lập đến nay Ngành Giáo dục Tiểu học luôn 

phát triển vững mạnh. Là ngành nổi bật hơn so với các ngành khác như: 

Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa... Trong công tác đào tạo giáo viên cho 

tỉnh nói chung, ngành Giáo dục Tiểu học nói riêng luôn là ngành thế mạnh 

của trường Cao đẳng Sư phạm.  

Hàng năm cùng với các ngành khác trong công tác tuyển sinh của 

trường ngành Giáo dục Tiểu học, luôn được tỉnh quan tâm, giao cho chỉ 

tiêu số lượng nhiều hơn so với các ngành nêu trên vì nhu cầu cấp thiết của 

tỉnh để chuẩn hóa đội ngũ giáo viên tiểu học đi các huyện vùng sâu vùng 

khó khăn trong tỉnh. Những năm trước đây khi mới thành lập ngành thì số 

lượng tuyển sinh vào trường trên dưới 200 - 250 sinh viên/năm học xếp 

thành 5 đến 6 lớp học theo khóa. 

Trong suốt quá trình thành lập ngành và đào tạo giáo viên tiểu học 

cho tỉnh đến nay, hơn 15 năm qua phần lớn các ngành học trong trường 
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Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã đáp ứng được nhu cầu giáo viên cho tỉnh 

nhà. Đối với ngành Giáo dục Tiểu học trong những năm gần đây từ năm 

2014 - 2018, do nhu cầu chỉ tiêu và việc tuyển dụng biên chế cán bộ giáo 

viên trong tỉnh, nên số lượng tuyển sinh của ngành có phần giảm bớt hàng 

năm chỉ 130 đến 150 sinh viên bằng một phần hai những năm về trước.  

 Điều đó cho thấy nhu cầu tuyển dụng giáo viên có sự thay đổi, thì số 

lượng sinh viên vào ngành học ít đi. Nhưng trong công tác đào tạo giáo 

viên nói chung, ngành Giáo dục Tiểu học luôn là ngành mũi nhọn của nhà 

trường hiện nay.  

Trong toàn trường số lượng sinh viên khoa Tiểu học Mầm non chiếm 

số lượng đông nhất so với các khoa khác chiếm 57%, trong đó ngành Giáo 

dục Tiểu học thuộc khoa Tiểu học- Mầm non là ngành chiếm 45%. Một vị 

trí quan trọng thứ hai sau ngành Giáo dục Mầm non, trong công tác đào tạo 

giáo viên của trường và đáp ứng nhân lực giáo viên trong tỉnh.  

1.4.3. Thực trạng dạy học hát ở ngành Giáo dục tiểu học 

1.4.3.1. Nội dung chương trình dạy học hát chính khóa   

Môn âm nhạc cho ngành Giáo dục Tiểu học, cho đến nay chưa được 

Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn chương trình dạy học cụ thể, mà chỉ có 

quy định số đơn vị học trình cho từng môn âm nhạc, cùng với sự mô tả, gợi 

ý cho chương trình. Các phân môn này nằm trong học phần Âm nhạc và 

phương pháp dạy học âm nhạc, gồm có 10 đơn vị học trình được quy định 

như bảng sau đây: 

TÊN MÔN SỐ ĐVHT 

Nhạc lý phổ thông 02 ĐVHT 

Đọc Nhạc 02 ĐVHT 

Học Hát 02 ĐVHT 

Nhạc Cụ 02 ĐVHT 

Phương pháp dạy học âm nhạc ở tiểu học 02 ĐVHT 

          (Học phần Âm nhạc và Phương pháp dạy học Âm nhạc)  



 

 

30 

Đề cương môn học âm nhạc do chính giảng viên tổ âm nhạc xây dựng 

và phải thông qua khoa Tiểu học - Mầm non, phòng Đào tạo và Nghiên cứu 

khoa học, trình nhà trường phê duyệt và áp dụng cho hệ CĐSP, ngành Giáo 

dục Tiểu học, trường CĐSP Điện Biên. 

Đối với môn Học hát, tổ Âm nhạc đang dạy theo số lượng 2 đơn vị 

học trình (0,5; 1,5), được phân bổ thời gian: 53 (8,45), nội dung chương 

trình theo đề cương chi tiết như sau:  

- Bài 1: Khái niệm ca hát, cơ quan phát âm, tư thế, hơi thở trong ca hát (2,0) 

- Bài 2: Một số kỹ thuật ca hát cơ bản, bài tập luyện thanh (2,1) 

- Bài 3: Động tác đánh nhịp các loại nhịp thường gặp 2/4, 3,4, 4/4 (2,2) 

- Bài 4: Dàn dựng bài hát (2,1) 

- Bài 5: Thực hành một số bài hát trong chương trình giáo dục Âm 

nhạc tiểu học (0,29)  

Chương trình dạy học chính khóa, các bài hát tiểu học để giảng dạy 

cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tại trường CĐSP Điện Biên có tổng 

số 39 bài, được thể hiện qua bảng dưới đây: 

TT Đối tượng ca khúc hướng tới Số bài Tỷ lệ % 

1 Ca khúc dành cho thiếu nhi 36 92,3% 

2 Ca khúc dành cho người lớn 0 0% 

3 Ca khúc về Điện Biên 3 7,7% 

                          (Chương trình dạy học chính khóa hiện nay)                                                                      

                                                                                         [phụ lục 2 tr. 78] 

 Qua quá trình quan sát về giảng dạy của giảng viên trường CĐSP 

Điện Biên, kết hợp với sự trải nghiệm của bản thân đang trực tiếp giảng 

dạy, tôi đã tổng kết được thực tế giảng dạy môn Hát cho sinh viên ngành 

Giáo dục Tiểu học trường CĐSP Điện Biên ở các khía cạnh cụ thể như sau: 

- Về phương pháp giảng dạy: Giảng viên đã vận dụng linh hoạt các 

phương pháp và nhóm phương pháp như: dùng lời, trực quan (hát mẫu ,đàn 

mẫu, xem băng hình), phân tích so sánh, luyện tập thực hành. 
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- Về phương pháp kiểm tra đánh giá: các giảng viên tổ Âm nhạc 

kiểm tra, đánh giá sinh viên theo quy chế 25 và văn bản hướng dẫn của 

nhà trường. Điểm đánh giá môn Học hát là trung bình cộng của 3 điểm 

thực hành, tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến phần nguyên, cụ 

thể như sau: sinh viên bốc thăm bài hát đã học và thực hiện bài hát đã bốc 

thăm để giảng viên chấm điểm. 

Sau đây chúng tôi xin mô tả một tiết dạy Học hát của thầy Bùi Đình 

Phúc, lên lớp K18THA trường CĐSP Điện Biên mà chúng tôi đã dự giờ và 

quan sát được. Tiết dạy với nội dung học bài hát Em yêu hòa bình (Nhạc và 

lời của Nguyễn Đức Toàn): 

- Hoạt động 1: Giảng viên kiểm tra sĩ số sinh viên có mặt, vắng mặt. 

Tiến hành cho sinh viên ôn lại bài hát Tiếng hát bạn bè mình (Nhạc và lời 

Lê Hoàng Minh). 

- Hoạt động 2: Giảng viên tổ chức kiểm tra sinh viên hát bài Tiếng 

hát bạn bè mình đã được học từ tiết trước, yêu cầu 1 em lên hát, yêu cầu 

một nhóm 3 đến 5 em lên hát, sau mỗi bài hát thầy có nhận xét và chấm 

điểm cho các em. 

- Hoạt động 3: Giảng viên tiến hành dạy bài hát Em yêu hòa bình 

(Nhạc và lời Nguyễn Đức Toàn). Giảng viên đàn cho sinh viên luyện thanh 

theo đàn, kết hợp trình chiếu bài hát, yêu cầu sinh viên quan sát, giới thiệu 

bài hát cho sinh viên nghe. Giảng viên hát mẫu, đàn mẫu bài hát Em yêu 

hòa bình cho sinh viên nghe, chia bài hát thành từng câu, dạy sinh viên hát 

từng câu theo lối móc xích, dạy hát toàn bài. Khi sinh viên hát được bài hát, 

giảng viên hướng dẫn sinh viên luyện tập hát bài hát theo tổ, nhóm. 

- Hoạt động 4: Giảng viên đệm đàn bài Em yêu hòa bình, yêu cầu cả 

lớp hát bài hát 1 lần. 

- Hoạt động 5: Giảng viên nhận xét tiết học hát, nhắc nhở các em về 

nhà học thuộc bài hát. 
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Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy một số vấn đề như sau: 

- Về ưu điểm: Buổi học đã được thực hiện với đầy đủ theo trình tự 

các bước. Giảng viên nhiệt tình, hăng hái và có chuẩn bị bài giảng trước.  

- Về tồn tại: Bên cạnh những ưu điểm vừa nêu trên, buổi dạy học hát 

vẫn còn một số tồng tại. Điều đó thể hiện ở việc vận dụng phương pháp 

trong dạy bài hát. Phương pháp trực quan trong dạy hát chính là cho sinh 

viên được nghe bài hát nhằm giúp các em có cảm nhận về âm nhạc, bước 

đầu được tiếp xúc, làm quen với giai điệu, lời ca của bài hát. Giảng viên 

mới chỉ làm mẫu bằng cách đàn giai điệu bài hát, tự mình hát bài hát cho 

học sinh nghe, chứ chưa khai thác mẫu từ băng, đĩa nhạc bài hát. Bên cạnh 

đó, trong khi dạy hát từng câu theo lối móc xích, giảng viên yêu cầu cả lớp 

hát từng câu nhiều lần, làm cho một số em tỏ ra mệt mỏi, hát ê, a… Với bài 

hát Em yêu hòa bình, nhiều em còn hát ngọng ở các từ như “nước”, “đường 

làng”, “lắng đọng”... Không thấy giảng viên sửa cho sinh viên những chỗ hát 

sai. Trong việc đánh giá sinh viên thì giảng viên cũng tự mình đánh giá, sinh 

viên không được nhận xét, không được nói lên ý kiến về cảm nhận của mình 

1.4.3.2. Thực trạng các hoạt động âm nhạc ngoại khóa 

Trong chương trình giảng dạy Âm nhạc tại trường CĐSP Điện Biên. 

Các em sinh viên không những chỉ được học tập những kiến thức về âm 

nhạc ở các giờ lên lớp chính khóa, mà còn được tham gia vào các hoạt 

động âm nhạc ngoại khóa. Các hoạt động âm nhạc ngoại khóa thường được 

diễn ra vào các dịp như:  

- Lễ khai giảng đầu năm học 

- Lễ tổng kết năm học. 

- Ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam. 

- Ngày 09 tháng 01, ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam. 

- Ngày 26 tháng 03, ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh. 
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- Ngày 03 tháng 02, ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

- Hội thi rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm. 

- Hội thi tuyên truyền và phòng chống ma túy. 

- Hội thi tiếng hát sinh viên. 

- Các buổi sinh hoạt lớp… 

Tùy vào các hoạt động ngoại khóa mà nội dung âm nhạc tham gia 

nhiều hay ít.  Nội dung âm nhạc tham gia chủ yếu là hát, tấu nhạc, điệu 

múa. Các tiết mục được tham gia khá là đa dạng về tính chất và thể loại 

như: dân ca, hành khúc, trữ tình…, với nội dung ca ngợi quê hương, đất 

nước, thầy cô và mái trường. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng tôi vẫn không 

thấy có các ca khúc về Điện Biên được tham gia trong chương trình. 

1.4.4. Nhận xét chung về thực trạng 

Từ việc nghiên cứu thực trạng vừa trình bày ở trên, ở mục này, 

chúng tôi sẽ đi vào nhận xét, đánh giá chung các vấn đề, kể cả mặt ưu 

điểm, và cả những mặt còn tồn tại. Từ đó, là cơ sở để đưa ra những biện 

pháp khắc phục những tồn tại ở chương sau. 

1.4.4.1. Những ưu điểm 

Về quan điểm chủ chương của trường, đặc biệt là ban Giám hiệu, 

luôn thể hiện sự quan tâm đến công tác dạy học Âm nhạc. Ban Giám hiệu 

thường nhất chí với các quan điểm và đề xuất của tổ bộ môn Âm nhạc 

trong dạy học, hay trong các hoạt động Âm nhạc liên quan đến nhà trường, 

và tạo điều kiện tốt nhất để phát huy thế mạnh của bộ môn Âm nhạc. 

Về cơ sở vật chất, nhà trường cũng luôn luôn quan tâm về cơ sở vật 

chất nhằm phục vụ công tác giảng dạy của bộ môn Âm nhạc. Có phòng học 

chức năng, phòng dạy đàn, phòng dạy hát, phòng múa… Các phòng đều có 

hệ thống máy chiếu và tăng âm loa đài để phục vụ và đảm bảo tốt nhất 

công tác dạy học của bộ môn. 
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Về chương trình dạy học mà các giảng viên đang thực hiện, đảm bảo 

về hàm lượng kiến thức và mặt thời gian. Phần lớn với các ca khúc thiếu 

nhi được dạy trong chương trình giáo dục tiểu học, là những vốn kiến thức 

để sau này, khi ra trường về địa phương các em sẽ dạy lại cho học sinh tiểu 

học các bài hát được học đó. Như vậy, nhìn chung chương trình vẫn đang 

đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn của bộ môn và đặc trưng của ngành. 

Về thực trạng dạy học hát của giảng viên, đa số các giảng viên khi 

lên lớp đều có giáo án dạy học. Họ vẫn lên lớp đúng giờ đúng tiết, vận 

dụng linh hoạt các phương pháp dạy học đặc trưng của bộ môn, truyền thụ 

đầy đủ nội dung kiến thức bài giảng. 

1.4.4.2. Những điểm còn tồn tại  

Mặc dù chương trình dạy học hát mà các giảng vên đang thực hiện 

vẫn đảm bảo về mặt hàm lượng kiến thức, đảm bảo về mặt thời gian. Tuy 

nhiên, trong chương trình dạy học có số lượng chỉ có ba ca khúc về Điện 

Biên thì quả là rất ít, là điều bất cập và thiệt thòi cho các em. Vì vậy, việc 

bổ xung, đổi mới thêm chương trình dạy học, để phù hợp và đáp ứng nhu 

cầu học tập và tình hình thực tế của từng địa phương nơi sinh viên đang 

học tập và sinh sống là việc cần thiết. 

Về thực trạng dạy học hát của giảng viên tuy đã thực hiện đúng yêu 

cầu về giáo án bài giảng, gia vào lớp đúng quy định. Tuy nhiên, qua kiểm 

tra thực tế của khoa và phòng đào tạo thanh tra kiểm soát thì còn diễn ra 

những vấn đề như: giáo án bài giảng còn sơ sài mang tính đối phó, việc sử 

dụng các phương pháp còn thiếu chính xác…, nên chất lượng học tập còn 

chưa cao. 

 Giảng viên chưa tự thân, năng động tìm tòi học hỏi và đổi mới 

phương pháp dạy cho phù hợp với đối tượng sinh viên, chưa thực sự để 

tâm đến vấn đề chỉnh sửa cách phát âm, sửa các từ ngọng cho sinh viên 
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trong khi dạy học hát, hoặc là có sửa nhưng cũng chưa tìm ra phương pháp 

hợp lý. 

Tiểu kết 

Điện Biên là một tỉnh miền núi nằm ở phía đông bắc đất nước, do địa 

hình đồi núi trập chùng, xen lẫn vùng đồng bằng ở thung lũng, sông nước 

uốn lượn quanh co, lại là nơi tập trung đa dạng của những nền văn hóa của 

các dân tộc đồng bào thiểu số. Điện Biên cũng là mảnh đất có lịch sử hào 

hùng với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy khắp năm Châu… Chính 

những điều đó đã làm nên bao cảm hứng trong những ca khúc hay viết về 

mảnh đất này, rất đáng để dạy lại cho các thế hệ tương lai của tỉnh nhà.  

Trường CĐSP Điện Biên có bề dày lịch sử hình thành và phát triển, 

vẫn đang tiếp tục đứng vững và phát triển trong việc đào tạo ra các giáo 

viên phổ thông tương lai. Trong đó, những lớp sinh viên ngành Giáo dục 

Tiểu học đóng góp một vai trò không nhỏ trong sứ mệnh chung của trường.  

Dạy học Hát là bộ môn bắt buộc trong chương trình của ngành Giáo 

dục Tiểu học. Xét về những mặt tích cực, chương trình của bộ môn này về 

cơ bản đáp ứng đúng hướng đào tạo của nhà trường, các giảng viên thực 

hiện đúng nghĩa vụ của mình, bộ môn cũng đang nhận được sự quan tâm 

của nhà trường về chủ trương cũng như cơ sở vật chất. Tuy nhiên, kết quả 

nghiên cứu cho thấy vẫn còn những tồn tại cần khắc phục, cả về sự cần 

thiết phải sắp xếp lại chương trình và bổ xung thêm lượng kiến thức thông 

qua các ca khúc hay về Điện Biên. Việc dạy học hát, từ đó cũng cần cải 

tiến về phương pháp cho phù hợp với tâm lý, cách phát âm của con em các 

đồng bào dân tộc định cư lâu đời ở nơi đây.  

Vậy, việc bổ xung ca khúc về Điện Biên vào chương trình, cũng như 

việc cải tiến phương pháp dạy thế nào để giúp phát huy tốt nhất sức mạnh 

của bộ môn mà vẫn phù hợp với thực tiễn, chúng tôi xin được tiếp tục trình 

bày ở chương sau. 
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Chương 2 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC HÁT CA KHÚC VỀ ĐIỆN BIÊN  

CHO SINH VIÊN NGÀNH  GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

Trong chương này, chúng tôi sẽ trình bày lần lượt các nội dung liên 

quan đến các biện pháp: lựa chọn các ca khúc về Điện Biên để đưa vào 

chương trình dạy học hát của ngành Giáo dục Tiểu học, xây dựng chương 

trình dạy học hát, đưa ra các bài tập rèn luyện kỹ năng hát cho phù hợp với 

thực tiễn, và cuối cùng là thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm lại những 

kết quả nghiên cứu. 

Sau đây, chúng tôi xin lần lượt đi vào từng vấn đề cụ thể. 

2.1. Lựa chọn các ca khúc vào chương trình dạy học 

Trước tiên, xin trình bày các tiêu chí phù hợp để lựa chọn các ca 

khúc về Điện Biên để đưa vào chương trình, như tiểu mục dưới đây. 

2.1.1. Tiêu chí  lựa chọn 

Để cho việc lựa chọn các ca khúc đảm bảo được những yêu cầu cơ 

bản về nghệ thuật, nhưng vẫn phù hợp với đặc điểm nhận thức của sinh 

viên, điều kiện về giảng viên cũng như cơ sở vật chất của nhà trường, bên 

cạnh đó là hành trang để sau này khi ra trường, vẫn kế thừa và phát huy tốt 

những thành quả học tập từ thời sinh viên. Chúng tôi xin đưa ra một số tiêu 

chí cho các ca khúc được lựa chọn như sau:  

2.1.1.1. Có tính nghệ thuật 

Về nội dung, chủ đề, nên đưa vào chương trình các ca khúc có nội 

dung trong sáng, ca ngợi cảnh vật tự nhiên, phản ánh chân thực đời sống lao 

động, tình cảm con người của vùng đất Điện Biên. Bên cạnh đó cũng cần có 

thêm những bài phản ánh lịch sử truyền thống tự hào của mảnh đất nơi đây.  

Ca từ của những ca khúc được lựa chọn vào chương trình cần hướng 

tới tính nghệ thuật, nghĩa là trong ca từ phải có tính văn học, có những hình 

tượng đẹp về thiên nhiên và con người nơi đây. 
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Về tính chất âm nhạc, nên chọn những ca khúc có giai điệu đẹp, các 

hình tượng âm nhạc được phát triển rõ ràng, mạch lạc. Bản nhạc ca khúc 

cũng cần có số chỉ nhịp cụ thể, nhằm đảm bảo tính thống nhất, dễ dàng 

trong quá trình dạy và học. 

Ngoài ra, các ca khúc được lựa chọn cũng phải mang được tính cộng 

đồng, phù hợp với hoạt động biểu diễn giao lưu văn hóa văn nghệ cho sinh 

viên trong và ngoài nhà trường, hay các cuộc thi do trường và tỉnh tổ chức, 

các cuộc thi tiếng hát sinh viên... 

2.1.1.2. Có tính giáo dục 

Thông qua các ca khúc về Điện Biên, hướng đến giáo dục sinh viên 

biết tri ân đến các anh hùng liệt sỹ, họ đã hy sinh sương máu của mình để 

dành giật từng tấc đất đem lại đọc lập tự do cho dân tộc. 

Bồi đắp thêm cho sinh viên lòng yêu quê hương cảnh vật, con người 

của Điện Biên, biết quý trọng mảnh đất lịch sử của dân tộc. 

Thông qua ca khúc được lựa chọn, cũng góp phần giáo dục sinh viên 

biết gìn giữ và phát phuy nét đẹp văn hóa Âm nhạc. Có ý thức tự học, tự 

rèn luyện, để trao rồi bản thân và tu dưỡng đạo đức trong học tập. 

2.1.1.3. Đảm bảo tính vừa sức 

Về lời ca, mặc dù cần đạt được tính nghệ thuật, và tính giáo dục 

như đã nêu ở các tiểu mục trên, lời ca của các ca khúc được lựa chọn 

phải dễ hiểu dễ thuộc, gần gũi với tâm lý của người dân Điện Biên, đặc 

biệt là thuận lợi trong việc phát âm với các ca từ của ca khúc . 

Về âm nhạc, mặc dù vẫn đạt được tính nghệ thuật, uyển chuyển 

trong chuyển động giai điệu, những ca khúc được lựa chọn cần có tiết 

tấu mạch lạc, rõ ràng với sự tiến hành các quãng thuận lợi cho việc luyện 

tập ca hát. Ca khúc cũng không nên quá dài, dễ gây nặng nề,  nhàm chán. 

Ngoài ra, cũng cần chú ý lựa chọn những ca khúc có tính chất âm 

nhạc khác nhau để tăng thêm sự hấp dẫn, tránh gây nhàm chán cho 

những giờ học hát. 
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Với những tiêu chí vừa nêu, ở tiểu mục sau đây, chúng tôi đi vào 

lựa chọn những ca khúc để bổ xung vào chương trình dạy học hát cho 

ngành Giáo dục Tiểu học của trường. 

2.1.2. Danh mục các ca khúc được lựa chọn 

Căn cứ vào chương trình môn học Hát được phân phối ở ngành Giáo 

dục Tiểu học, trường CĐSP Điện Biên. Sinh viên sẽ được học hát các ca 

khúc trong sách âm nhạc từ lớp 1 đến lớp 5 của tiểu học do Bộ giáo dục 

quy định. 

Nhận thấy trong khung chương trình dạy học chính khóa chỉ toàn các 

ca khúc viết cho lứa tuổi thiếu nhi tiểu học, chúng tôi dự kiến đưa 5 ca 

khúc về Điện Biên vào dạy học chính khóa, Đó là các bài: 

- Hò kéo pháo ( Hoàng Vân, sáng tác năm 1954)  

- Điểm hẹn xòe hoa (Quỳnh Hợp, Thơ Lê Nguyên, sáng tác năm 2004) 

- Chuyện tình hoa ban trắng (Quỳnh Hợp, thơ Đoàn Hoài Trung, 

sáng tác năm 2004 ). 

- Về miền hoa ban (Huy Thông, sáng tác năm 2008) 

- Một thoáng Điện Biên (Huy Thông, sáng tác năm 2010) 

Những ca khúc vừa nêu trên sẽ được áp dụng vào dạy học cho sinh 

viên năm hai ngành Giáo dục Tiểu học. 

2.2. Xây dựng chương trình dạy học hát 

Trong nội dung này, chúng tôi sẽ xây dựng 2 chương trình: dạy học 

hát trong chính khóa và dạy học hát ở ngoại khóa. 

2.2.1. Chương trình dạy học hát trong chính khóa 

2.2.1.1.  Về thời gian của môn Học hát 

Chương trình giảng dạy môn học hát cho sinh viên hệ ngành Giáo 

dục Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Được thực hiện theo 

khung chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định là 2 đơn vị học 

trình cho môn học hát. Nội dung chương trình, theo quy định thì một đơn vị 
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học trình lý thuyết bằng 15 tiết, một đơn vị học trình thực hành bằng 30 tiết 

(mỗi tiết bằng 45 phút).  

Như đã trình bày ở tiểu mục 1.4.3.1, đề cương môn học hát đang 

được giảng dạy tại trường là thực hiện đúng số tiết theo quy định, nội 

dung vẫn bám sát với chương trình khung do bộ quy định. Tuy nhiên, đề 

cương môn Học hát tại trường được xây dựng và thực hiện từ năm 2008, 

cùng với những hạn chế nhất định nên trường vẫn chưa đổi mới được 

khung chương trình. 

Thời lượng số bài, số tiết trong môn học chúng tôi vẫn để là 53 tiết, 

chỉ thay đổi đề xuất về nội dung kiến thức học hát ở bài 6. Thực hành hát 

một số ca khúc về Điện Biên. Vào dạy học hát chính khóa trong bài 6, bỏ 

một số bài hát thiếu nhi ở bài 6 về mặt thời lượng không thay đổi. 

Như vậy, khung chương trình môn Học hát được chúng tôi đề xuất sẽ 

được thể hiện như sau đây: 

- Tên môn: Học hát 

- Số ĐVHT 2 (0,5; 1,5) 

- Phân bổ thời gian: 53 (8,45) 

- Nội dung chi tiết môn: 

- Bài 1: Khái niệm ca hát, cơ quan phát âm, tư thế, hơi thở trong ca hát (2,0) 

- Bài 2: Một số kỹ thuật ca hát cơ bản, bài tập luyện thanh (2,1) 

- Bài 3: Động tác đánh nhịp các loại nhịp thường gặp 2/4, 3,4, 4/4 (2,2) 

- Bài 4: Dàn dựng bài hát (2,1) 

- Bài 5: Thực hành một số bài hát trong chương trình giáo dục âm 

nhạc tiểu học (0,29) [Xin xem phụ lục số 2, tr. 80] 

2.2.1.2. Về nội dung chương trình chính khóa. 

Để xây dựng nội dung chương trình môn học hát mang tính thực tiễn 

địa phương, chúng tôi mạnh dạn đưa một số ca khúc về Điện Biên vào 

chương trình dạy học, tiến hành khảo sát toàn bộ nội dung chương trình 

môn học hát ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, để nhằm: 
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- Giảm bớt một số nội dung kiến thức không phù hợp, quá nặng với 

trình độ nhận thức và khả năng tiếp thu của sinh viên, nhưng vẫn đảm bảo 

được những yêu cầu của chương trình. 

- Bổ sung nội dung kiến thức địa phương cụ thể ca khúc viết về Điện 

Biên trên cơ sở lựa chọn cho phù hợp, điều chỉnh, sắp xếp lại số tiết học 

một cách hệ thống với khung chương trình, với mục tiêu đào tạo, đảm bảo 

được tính logic và vừa sức với sinh viên. 

Như vậy, theo nội dung chương trình học chính khóa có 6 bài, từ bài 

1 đến bài 5 vẫn giữ nguyên thời lượng và số bài không thay đổi, mà sự thay 

đổi chỉ diễn ra ở bài 6 trong đó có 10 tiết ứng với 10 bài. Có 3 bài về Điện 

Biên được giữ lại cụ thể là các bài: Em là bông lúa Điện Biên (Phan Nhân), 

Xòe hoa (dân ca Thái, đặt lời mới Phan Duy), Ngày mùa vui (dân ca Thái, 

đặt lời mới Hoàng Lân). Chúng tôi dự kiến sẽ đưa thêm 5 ca khúc về Điện 

Biên vào bài 6. Theo cách này, bài 6 sẽ có tổng thể 8 bài, được phân chia 

như sau: 

Bài 6: Thực hành hát một số ca khúc viết về Điện Biên (0,10) 

- Học hát bài Hò kéo pháo (Hoàng Vân): 2 tiết. 

- Học hát bài Chuyện tình hoa ban trắng ( Quỳnh Hợp, thơ Đoàn Hoài 

Trung, sáng tác 2004 ) 2 tiết.  

- Học hát bài Về miền hoa ban (Huy Thông): 1 tiết. 

- Học hát bài Một thoáng Điện Biên  (Huy Thông): 1 tiết. 

- Học hát bài Điểm hẹn xòe hoa (Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên): 1 tiết. 

- Học hát bài Em là bông lúa Điện Biên (Phan Nhân): 1 tiết. 

- Học hát bài Xòe hoa - Dân ca thái (Đặt lời mới: Phan Duy: 1 tiết. 

- Học hát bài Ngày mùa vui - Dân ca thái (Đặt lời mới: Hoàng lân: 1 tiết. 

[Xin xem phụ lục số 2, tr.81]. 

Với cách xây dựng chương trình như trên, các kiến thức của chương 

trình đang sử dụng vẫn không bị ảnh hưởng gì, chỉ là được sắp xếp lại cho 
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gọn gàng, mạch lạc, lại bổ xung được thêm 5 ca khúc về Điện Biên có chọn 

lọc vào, làm cho chương trình đầy đặn hơn, phát huy được tính địa phương 

nhiều hơn. 

2.2.2. Chương trình dạy học hát trong ngoại khóa 

Các hoạt động âm nhạc ngoại khóa ở trường rất phong phú và đa 

dạng. Trong khuôn khổ luận văn, chúng tôi sẽ lần lượt việc đưa ca khúc về 

Điện Biên vào dạy học hát ở những hoạt động ngoại khóa chính.  

2.2.2.1. Dạy học hát ca khúc về Điện Biên theo chủ điểm của từng kỳ học 

Như đã nêu ở chương 1, tiểu mục 1.4.3.2, các chương trình văn nghệ 

chủ yếu phục vụ vào các ngày lễ và các buổi văn nghệ chuyên đề của nhà 

trường. Nên tôi đề xuất đưa một số ca khúc về Điện Biên vào để tăng thêm 

bản sắc văn hóa của quê hương. 

Với cách tiếp cận như vậy, chương trình dạy học hát ca khúc về Điện 

Biên, vào hoạt động ngoại khóa xin được xây dựng theo hai chủ điểm, chia 

cho hai kỳ như sau:  

Kỳ I:  từ tháng 9. 10. 11. 12. (Chủ đề về nhà giáo và quân đội nhân 

dân Việt Nam) có thể dạy các bài: Cái chữ về bản (Vươn Khoon), Bài ca 

ngành Giáo dục Điện Biên (Vũ Quốc Trưởng), Cô giáo bản em (Trần Đình 

Văn), Giải phóng Điện Biên (Đỗ Nhuận). 

Kỳ II: Từ tháng 1.2.3.4.5 (Chủ đề ký ức lịch sử) có thể dạy các bài: 

Về mường phăng nghe kể chuyện ngày xưa (Quỳnh Hợp, thơ Đoàn Hoài 

Trung), Có một mùa đông Điện Biên (Quỳnh Hợp, thơ Đoàn Hoài 

Trung), Nhịp sống thành phố trẻ (Huy Thông), Thương nhớ anh (Quỳnh 

Hợp, thơ Lê Nguyên), Tìm cha (Quỳnh Hợp, thơ Đoàn Hoài Trung). [Xin 

xem phụ lục số 2, tr.83] 

Tùy vào tính chất cũng như thời lượng dành cho các hoạt động ngoại 

khóa mà nội dung âm nhạc, trong đó có việc biểu diễn các ca khúc về Điện 

Biên có thể tham gia nhiều hay ít. 
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2.2.2.2. Thành lập Câu lạc bộ Hát về Điện Biên 

Câu lạc bộ hát về Điện Biên là tổ chức tự nguyện trong nhà trường 

nhằm mục đích phổ biến và giáo dục văn hóa Âm nhạc truyền thống của 

dân tộc. Để duy trì câu lạc bộ hoạt động một cách thường xuyên và có hiệu 

quả chúng tôi xin đề xuất một số nội dung cơ bản sau:  

- Mục đích: Quy tụ những sinh viên yêu thích âm nhạc, đặc biệt là 

các bài hát viết về Điện Biên, giúp cho các em củng cố những kiến thức, kỹ 

năng đã được học trong chương trình, mà đây còn là một môi trường tốt 

cho các em phát huy khả năng, năng khiếu Âm nhạc của mình. Thông qua 

sinh hoạt ngoại khóa các em được rèn luyện, nâng cao tinh thần tập thể và 

tạo được bầu không khí vui tươi, yêu đời, góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ 

học tập khác.  

- Cơ cấu tổ chức: Gồm có ban chủ nhiệm câu lạc bộ, các giảng viên 

âm nhạc giữ vai trò chính, các thành viên câu lạc bộ là sinh viên trong 

trường tự nguyện tham gia. Câu lạc bộ phải có quy chế, phương tiện cơ sở 

vật chất, thời gian sinh hoạt, nội dung sinh hoạt... 

- Nội dung sinh hoạt: Học hát ca khúc về Điện Biên, trao đổi những 

kiến thức về Âm nhạc và văn hóa dân tộc con người Điện Biên. 

- Đánh giá kết quả: Ban chủ nhiệm sẽ đánh giá kết quả và lựa chọn 

những thành viên xuất sắc tham gia biểu diễn, giao lưu với Câu lạc bộ khác. 

2.2.2.3. Tổ chức đêm diễn ca khúc về Điện Biên   

Việc tổ chức đêm diễn nhằm mục đích đích phát huy khả năng, năng 

khiếu âm nhạc của sinh viên. Đồng thời giữ gìn và phát huy nét đẹp văn 

hóa âm nhạc truyền thống Việt Nam. Qua đó, sinh viên được biểu diễn 

chính những ca khúc về quê hương mình. Một phần giúp sinh viên thêm tự 

tin khi hát trên sân khấu. Khi gia các hoạt động tập thể sinh viên được rèn 

luyện, nâng cao tinh thần tập thể tạo được bầu không khí vui tươi, yêu đời, 

góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ học tập khác.  
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- Dự kiến tổ chức: Để tổ chức tốt buổi thi hát về Điện Biên chúng tôi 

tổ chức một năm một lần vào dịp đêm 22/12 cũng là chương trình kỷ niệm 

chào mừng ngày quân đội nhân dân Việt Nam. Được tổ chức như sau: 

- Công tác chuẩn bị: Xin ý kiến lãnh đạo, phối kết hợp với các đơn 

vị trong nhà trường như đoàn thanh niên, phòng công tác học sinh sinh 

viên, hội văn học nghệ thuật nhà trường. Xây dựng điều lệ thi hát về Điện 

Biên. Mục đích, nội dung, thể loại, số lượng tiết mục tham gia, thời gian tổ 

chức thi, thành phần ban giám khảo, dự định khách mời, gửi điều lệ cho các 

đơn vị dự thi, giấy mời ban giám khảo, giấy mời đội văn nghệ của bản văn 

hóa gần trường học (nếu có). 

- Cách tiến hành: Đại diện lãnh đạo nhà trường phát biểu mục đích 

cuộc thi hát về Điện Biên, giới thiệu đại biểu, tổ chức thi hát. Hát đơn ca, 

hát song ca, hát tập thể, (hình thức thi đồng đội tính điểm). Ở vòng 1, mỗi 

thí sinh hát một ca khúc tự chọn, ban giám khảo chấm điểm. Sang vòng 2, 

những em xuất sắc tiếp tục thi một ca khúc tự chọn một ca khúc bắt buộc. 

Kết thúc hội thi Hát về Điện Biên, đại diện nhà trường sẽ lên phát 

biểu tổng kết về hội thi, trao giải nhất, nhì ba, khuyến khích cho cá nhân và 

đơn vị tham gia.  

2.3. Rèn luyện kỹ năng ca hát 

Đây là quá trình luyện tập để hình thành và củng cố những kỹ năng 

cần thiết, đạt được trình độ vững vàng trong hoạt động ca hát. Việc rèn 

luyện kỹ năng ca hát nhằm hát đúng về các ca khúc nói chung, về các ca 

khúc về Điện Biên nói riêng, thì tất cả kỹ năng, kỹ thuật trong thanh nhạc 

đều có những điểm thanh nhạc chung. Vì vậy trong việc học hát ca khúc về 

Điện Biên, chúng tôi cũng xin đưa ra các kỹ năng về thanh nhạc giúp sinh 

viên học, rèn luyện, qua đó áp dụng vào các ca khúc được học.  

2.3.1. Khẩu hình 

 Trong thanh nhạc kỹ năng mở khẩu hình là kỹ năng rất quan trọng 

trong dạy học hát. Bởi khẩu hình ảnh hưởng trực tiếp đến âm thanh phát ra 
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trong quá trình hát, âm thanh có tròn vành dõ chữ hay không là do một 

phần lớn ở cách mở khẩu hình. Khẩu hình lên quan đến hai vấn đề sau: Kỹ 

năng hát và thẩm mỹ. Khẩu hình ảnh hưởng trực tiếp đến độ vang, tròn hay 

bẹt của âm thanh. Khẩu hình đúng đẹp là mở tròn, rộng vừa phải, thoải mái, 

mềm mại, tươi tắn. Trong vấn đề khẩu hình không chỉ có hoạt động của 

khuông miệng, của môi, của cằm, (khẩu hình ngoài) mà còn liên quan đến 

nhiều bộ phận khác như lưỡi, răng, hàm ếch (khẩu hình trong) khẩu hình 

ngoài và trong phải có sự phối hợp nhịp nhàng mới tạo được sự thuận lợi, 

thoải mái khi hát. 

 Với kỹ năng mở khẩu hình và luyện tập cách mở khẩu hình cho đẹp, 

đúng giảng viên cần phải hướng dẫn cho sinh viên những cách mở khẩu 

hình tựa như ngáp, biết cách nhấc hàm ếch mềm, lưỡi gà treo lên, lưỡi hạ 

xuống mềm mại, thả lỏng hàm dưới, không đưa hàm dưới ra phía trước. Do 

đó khoang miệng mới được thông thoáng, sẽ tạo điều kiện rễ dàng cho âm 

thanh phát ra nhẹ nhàng nhất trong sáng, không bị sạn, không bị tối. 

2.3.1.1. Tập lấy hơi  

Trong tập luyện hơi thở thì có kỹ năng lấy hơi và đẩy hơi. Hít hơi sâu 

và đầy đặn, âm thanh khi phát ra sẽ đạt được sự tròn đầy, hít hơi nông âm 

thanh phát ra sẽ mảnh, nhẹ. Đẩy hơi đúng, đủ thì âm thanh sẽ chính xác, đẩy 

hơi nhiều quá hoặc ít quá âm thanh sẽ bị non và thấp hơn độ cao cần thiết. 

Như vậy, nếu không biết sử dụng hơi thở, dễ tạo ra âm thanh hát bị phô, 

không đúng cao độ, hát không rõ lời. Mặt khác, hơi thở liên quan đến ngắt 

câu, tiết nhạc, giúp cho ý nghĩa của bài hát vang lên trọn vẹn.  

Khẩu hình hé mở để lấy hơi vừa bằng mũi vừa bằng miệng. Lấy hơi 

sâu vào tận đáy phổi bằng cách hạ hoành cách mô xuống, làm cho bụng và 

sườn căng ra, đồng thời chương lồng ngực mà vẫn căng bụng để hơi tiếp 

tục vào đầy cả hai lá phổi. 
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Ép hơi, nén hơi trong giây lát, rồi thở ra từ từ bằng miệng, điều chế 

làn hơi sao cho đều. 

Theo cách thực hiện như trên giảng viên cho sinh viên luyện tập và 

thực hiện nhiều lần trong suốt quá trình học môn học hát. 

Tiếp theo giảng viên tiến hành hướng dẫn sinh viên cách lấy hơi 

trộm trong thanh nhạc. Bằng cách sau: Những câu hát dài cần lấy hơi thật 

nhanh để hát tiếp cho đúng với tốc độ, nhip phách, tiết tấu của bài hát, thực 

hiện động tác há miệng hít hơi thật nhanh suống bụng, ép thành quách mô 

đi suống căng cứng hai bên thành bụng, đẩy bụng phình ra phía chước, nén 

hơi trong giây láy rồi từ từ đẩy hơi ra điều chế làn hơi sao cho thật đều thực 

hiện đẩy hơi ra ngoài càng lâu càng tốt. Giảng viên tiến hành cho sinh viên 

thực hiện luyện tập cách này nhiều lần trong quá trình học hát, và yêu cầu 

sinh viên về nhà có thể tự luyện tập. Đây là kỹ năng rất cần thiết của người 

học hát bởi kỹ năng này giúp sinh viên sủ lý nhanh về hơi thở hít hơi nhanh 

để đủ cho câu hát tiếp theo, kịp với tốc độ, tiết tấu nhanh của bài hát. 

Về ý nghĩa việc luyện tập lấy hơi giúp sinh viên ổn định về cột hơi, 

có cột hơi vững trắc khi thực hiện hát các ca khúc về Điện Biên và một số 

ca khúc có tính chất nhanh, rộn ràng, tươi vui trong sáng. Các em biết cách 

lấy hơi và điều tiết hơi thở đúng cách sẽ là tăng thêm hiệu quả và đúng tính 

chất Âm nhạc. Việc luyện tập thành thục kỹ năng nêu trên là cơ sở để hát 

tốt và áp dụng vào các ca khúc nói chung, cũng như ca khúc về Điện Biên 

nói riêng đói với sinh viên của trường. 

2.3.1.2. Tập thả hơi (Tập Xì) 

 Cùng với kỹ năng lấy hơi thì kỹ năng thả hơi là một trong những yếu 

tố quan trọng khi hát, bởi khi đã biết cách lấy hơi mà không biết cách thả 

hơi, thì sinh viên sẽ rất khó có thể hát chuẩn câu hát và đủ hơi trong câu 

hát. Điều đó ảnh hưởng đến âm thanh bị phô, chênh, non câu hát…Đối với 

sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học lại là không chuyên Âm nhạc, nên các 
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em hay có thói quen tống hơi, khi hát không biết cách điều tiết hơi thở thả 

hơi sao cho phù hợp và chi phối hơi để thực hiện hát tốt câu hát. Để tiến 

hành kỹ năng thả hơi chúng tôi tiến hành thực hiện như sau: 

 Lấy hơi nhanh vào sâu tận đáy phổi (hạ hoành cách mô, bụng 

hơi căng). 

Căng lồng ngực để hơi tiếp tục vào phần trên của hai lá phổi. 

Nén hơi trong giây lát. 

Xì hơi ra từ từ, nhẹ nhàng, bằng cách đặt đầu lưỡi đụng giữa hai hàm 

răng khít. Điều chế làn hơi ra thật đều với tiếng xì nhẹ nhẹ từ 30 giây trở 

lên. Khi thấy gần hết hơi, thì xì thật mạnh một cái cuối cùng bằng cách ép 

bụng vào để đẩy hơi ra cho mạnh. 

Với phương pháp này giảng viên cho sinh viên thực hiện nhiều lần, 

và yêu cầu về nhà luyện tập để biết cách điều tiết hơi thở khi hát.  

Ý nghĩa việc luyện tập kỹ năng thả hơi giúp sinh viên có được cột 

hơi vững vàng, biết cách chi phối hơi thở, điều tiết hơi sao cho phù hợp 

trong khi hát. Đối với các ca khúc về Điện Biên việc nén hơi, giữ hơi, thả 

hơi là vô cùng quan trọng bởi các câu hát đều cần sự căng, đủ hơi âm thanh 

tròn vành  dõ chữ, đúng, trong sáng. Qua quá trình học tập và rèn luyện 

sinh viên phải linh hoạt nhạy bén úng dụng được vào thục tiễn, để có thể 

thực hiện tốt nhất các ca khúc nói chung và ca khúc về Điện Biên nói riêng.  

2.3.2. Tư thế hát 

Để hát được một ca khúc, tư thế và hơi thở là những nội dung cơ bản 

được giảng viên hướng dẫn chỉnh sửa ngay trong giờ dạy. Tư thế đúng sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi cho cột hơi vững chắc, nhịp thở đều đặn thoải mái thì hát 

không bị mệt. Thực tế hiện nay lớp học hát rất đông, phải chia nhóm hát, đồng 

thời mỗi tuần chỉ học 1 tiết. Nên việc chỉnh sửa tư thế hát gần như là công 

việc bên ngoài giờ học.  
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Do đặc thù của ngành Giáo dục Tiểu học các em sinh viên không 

phải là chuyên ngành Âm nhạc nên ít có cơ hội hát, biểu diễn trước nhiều 

người nên tư thế các em còn vụng về, sấu, nhiều sinh viên bắt đầu học môn 

hát, do tính nết rụt rè, ít nói nên mắc lỗi nhiều ở tư thế như dáng đứng lom 

khom, toàn thân vụng về, tay chân lúng túng. 

Tư thế hát là một trong những nội dung trong dạy học hát, nó có ảnh 

hưởng đến quá trình hát, việc thực hiện đúng các động tác minh họa, giúp 

sinh viên thuận lợi lấy hơi, nén hơi và phát âm, đảm bảo sức khỏe có thể 

hát liên tục, không bị mệt hoặc đuối sức. 

 Vì vậy khi hát mẫu bài hát giảng viên phải thị phạm cả về động tác, 

ánh mắt biểu cảm, tư thế tác phong. Kết hợp với phân tích ca từ Âm nhạc 

để có những cử chỉ tay, chân, tuyến đi cho đẹp trên sân khấu khi biểu diễn. 

Qua đó sinh viên quan sát học tập và áp dụng khi hát trên sân khấu, tạo cho 

các em thêm phần tự tin về bản thân. 

2.3.3. Hơi thở 

Cùng với tư thế hát, luyện hơi thở đóng vai trò quan trọng trong dạy 

học hát. Bởi hơi thở là một dạng kỹ năng trong hát, liên quan đến phân bố 

sức lực, tạo các điểm nhấn khi sử lý sắc thái bài hát. Có quan điểm cho 

rằng trong thanh nhạc hơi thở là quan trọng nhất, hơi thở tốt thì sẽ hát tốt. 

Nhưng thực tế trong thanh nhạc hơi thở chỉ là một phần kỹ năng trong 

thanh nhạc. Muốn hát tốt cần có sự kết hợp của nhiều yếu tố kỹ năng và bộ 

phận phát âm. 

Trong luyện tập hát hít hơi và đẩy hơi không giống hít và thở thông 

thường. Bởi vì hít hơi và đẩy hơi thông thường có thời gian tương đối bằng 

nhau, còn trong luyện tập hát hít hơi và đẩy hơi phải có sự chênh lệch về 

thời gian. Khi hít hơi đòi hỏi phải thực hiện thật nhanh, còn khi đẩy hơi 

phải từ từ và thật chậm lại.  



 

 

48 

Do sinh viên chưa tập luyện và học hát bao giờ nên, giảng viên phải 

thị phạm và hướng dẫn, giải thích cho sinh viên cách lấy hơi và hít hơi. Khi 

hít hơi phải thật nhanh, sâu và nhẹ nhàng, bằng cả miệng và mũi, các em 

hít hơi vào ngực căng ra, phần bụng nở phía dưới cùng hai bên sườn, từ từ 

nén hơi lại một cách chủ động, tích cực. Khi thở ra thì hơi thở phải thật 

chậm và đều đặn cho đến khi hết hơi. Khi thở ra cảm nhận có tiếng xì nhẹ 

đi qua chân răng, càng xì được lâu càng tốt.  

Trong quá trình dạy học hát, giảng viên áp dụng các phương pháp 

lấy hơi theo loại giọng nam, nữ với 4 kiểu thở khác nhau: thở ngực, thở 

ngực kết hợp với thở bụng, thở ngực dưới và bụng, thở bụng, giảng viên 

dạy kỹ năng lấy hơi ngực dưới kết hợp với bụng, đây là kiểu hơi thở phổ 

biến trong dạy học hát đại trà, phù hợp với ngành giáo dục tiểu học. 

Trong cuốn Phương pháp sư phạm thanh nhạc, tác giả Trung Kiên 

có đưa ra quan điểm của các nhà sư phạm thanh nhạc trên thế giới đúc kết 

bốn kiểu hơi thở chủ yếu: 

- Thở ngực: Luồng không khí hít vào chứa đầy phần trên của phổi, là 

lồng ngực phải căng ra, nâng lên còn hoành mô thì hầu như ổn định không 

hoạt động. Kiểu thở tạo điều kiện phát ra âm thanh nhẹ nhàng với âm lượng 

nhỏ, đáp ứng nhu cầu những thể loại không có cao trào lớn, chẳng hạn như 

những ca khúc trữ  tình nhỏ, những bài dân ca giai điệu dịu dàng, uyển 

chuyển với tầm cữ của âm tương đối hẹp. 

- Thở ngực kết hợp với bụng: Với kiểu thở này, khi hít thở, luồng hơi 

vào sâu, làm căng phần ngực dưới, hoành cách mô cũng tham gia hoạt 

động. Kiểu thở này phát huy được toàn bộ lồng ngực, giống kiểu thở ngực 

bụng [6, tr. 52]. 

- Thở ngực dưới và bụng: Đây là kiểu thở phổ biến nhất mà các nhạc 

sĩ hát nhạc kich thường áp dụng. Ở nước ta, các ca sỹ chuyên nghiệp có 

giọng hát khỏe cũng hát với hơi thở kiểu này. Trong kiểu thở ngực dưới và 
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bụng, khi hít hơi vào phần ngực dưới căng ra, các sương sườn giương lên, 

bụng cũng hơi phình ra một chút ở phía dưới  và cả hai bên sườn [6, tr.52]. 

- Thở bụng: Khi hít vào lồng ngực hầu như không động đậy, chỉ có 

bụng phình ra. Trong kiểu thở ngực dưới  với bụng đều có sự tham gia tích 

cực của hoành cách mô, nhưng hơi khác ở chỗ kiểu thở bụng khi đẩy ra, 

bụng dưới hoạt động nhiều hơn [6 tr.53]. 

Những phương pháp xử lý hơi thở vừa nêu trên có tác dụng rất tốt 

với sinh viên chuyên ngành thanh nhạc. Tuy nhiên, đối với tượng sinh tiểu 

học, những kỹ năng này cần vận dụng sáng tạo và linh hoạt, tránh áp dụng 

máy móc gây hiệu quả không tốt với những bài hát trong chương trình, 

nhất là đối với việc dạy học hát các ca khúc về Điện Biên 

2.3.4. Rèn luyện một số kỹ năng ca hát cơ bản 

Việc thể hiện một ca khúc bao giờ cũng cần tôn trọng theo bản nhạc 

về cao độ, trường độ, vì đây là yêu cầu tối thiểu của giảng viên dạy học hát. 

Ở đây, chúng tôi chủ yếu tập trung trình bày những kỹ năng hát cơ bản, đó 

là: kỹ năng hát liền tiếng (legato) nảy/ngắt tiếng (staccato) luôn cần thiết 

đối với sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học.  

Với trình độ và khả năng nhận thức của sinh viên tiểu học, lại là 

không chuyên Âm nhạc, nên những mẫu luyện thanh phức tạp hoặc khó 

đều lược bớt hoặc đơn giản hóa. Nên tôi cũng lựa chọn một số mẫu luyện 

thanh cho hai kỹ năng hát liền tiếng (legato) nảy/ngắt tiếng (staccato) sao 

cho phù hợp với sinh viên ở đây.  

Chúng tôi xin đi vào từng kỹ năng cụ thể: 

2.3.4.1. Kỹ năng hát liền giọng (legato) 

Đây là loại kỹ năng  đòi hỏi các âm thanh phát ra đều đặn, nối từ âm 

trước sang âm sau liền mạch, tương ứng trong nhạc đàn là kỹ thuật legato 

(luyến âm). Khi dạy học hát, mẫu luyện thanh liền giọng (legato) rất vất vả 

bởi tính chất kỹ thuật đòi hỏi khắt khe, âm thanh trong sáng, thanh thoát. 
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Là cách hát đáp ứng tính chất mềm mại của giai điệu, với âm thanh có chất 

lượng tốt. Biết vận dụng tốt kỹ thuật hát (legato) nắm vững những yêu cầu 

kỹ năng đó là cơ sở để người hát chủ động áp dụng giải quyết mọi yêu cầu 

của ca khúc trong dạy học và học thanh nhạc. 

Trong cuốn Phương pháp sư phạm thanh nhạc của tác giả Trung 

Kiên, legato (hát liền giọng) 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” [6 , 

tr.104]. Hát liền giọng là một kỹ năng cơ bản, là nền tảng của bất kỳ ai 

học thanh nhạc, nó đòi hỏi phải luyện tập thường xuyên lâu dài trong quá 

trình học.  

Rèn luyện kỹ năng hát liền giọng sẽ giúp cho các cơ quan phát âm 

hoạt động đúng,  khi đó sẽ giúp cho giọng hát “Có được những tính chất 

cần thiết như vang, khỏe, tròn, đều dần, với một hơi thở sâu và có tính chất 

chuyên nghiệp của giọng hát”  

Trong các ca khúc về Điện Biên, kỹ năng liền giọng luôn được sử 

dụng phổ biến. Hiệu quả của kỹ năng hát liền giọng không phải lúc nào 

cũng giống nhau mà phải qua một thời gian đủ dài, sinh viên  mới ứng 

dụng được vào việc thể hiện ca khúc.  

Trong quá trình dạy học hát, chúng tôi  nhận thấy đại đa số sinh 

viên có ý thức luyện thanh, nhưng về phương pháp ít hiểu biết, nhiều em 

còn mắc lỗi sai kỹ năng hát liền giọng, với hơi thở không đều tạo cho âm 

thanh lổn nhổn, sạn, không đẹp. Mặc dù các em sinh viên ngành Giáo dục 

Tiểu học không chuyên về thanh nhạc, nên chúng tôi không yêu cầu cao về 

kỹ năng hát liền giọng nhưng đòi hỏi sinh viên nhanh nhạy trong ứng dụng 

kỹ năng, chịu khó tập luyện để hát liền giọng phát huy hiệu quả hát rõ lời 

trong nhiều ca khúc về Điện Biên. 

Việc dạy kỹ năng hát liền giọng cho sinh viên tiểu học của trường, 

để áp dụng kỹ năng đó vào ca khúc về Điện Biên tôi đưa ra một số mẫu 
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luyện thanh cho cách hát liền giọng để thật phù hợp với đối tượng sinh viên 

không chuyên Âm nhạc: 

Mẫu số 1 

 

 

Mẫu số 2 

 

Do sinh viên chuyên ngành Giáo dục Tiểu học mới học hát những bài 

hát về Điện Biên, giai đoạn đầu áp dụng những mẫu luyện thanh đơn giản, 

thời gian sau mới nâng lên các mẫu khó hơn. 

Các bài hát về Điện Biên mà chúng tôi đưa vào trong chương trình, có 

một số bài hát có tính chất nhẹ nhàng, mềm mại, cần sử dụng kỹ thuật hát liền 

tiếng, cụ thể là bài Về miền hoa ban (Sáng tác Huy Thông), ngoài ra còn có 

các bài hát như: Điểm hẹn xòe hoa (Sáng tác Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên), 

Một thoáng Điện Biên (Sáng tác Huy Thông). 

VD 1                      Ca khúc: Điểm hẹn xòe hoa 
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 Từ mẫu luyện thanh số 1, khi áp dụng vào tiết thứ hai trong bài hát 

Điểm hẹn xòe hoa yêu cầu sinh viên hát liền tiếng, tất cả vị trí âm thanh liền 

mạch, không ngắt quãng, được biểu hiện hát liền giọng (legato) như sau: 

 

Âm thanh liền giọng phát huy hiệu quả trong toàn bộ bài hát, âm 

thanh phát ra nghe thiết tha, tình cảm.  
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Kỹ năng hát liền giọng yêu cầu sinh viên lấy hơi sâu, các vị trí cao 

độ kết hợp với khẩu hình, đóng vai trò quan trọng nhằm tạo lời ca vang 

tròn và đầy đặn.  

Đây là bài hát vui tươi, lạc quan, nói lên tình cảm của người con gái 

thái khi tìm hiểu quê hương Điện Biên, qua đó cũng là lời mời bạn bè gần xa 

về thăm miền đất lịch sử. Do vậy cần áp dụng hiệu quả của kỹ thuật hát liền 

giọng nhằm thể hiện tính chất, sắc thái bài hát. 

2.3.4.2. Kỹ năng hát nảy/ngắt tiếng (staccato) 

Hát nảy/ngắt tiếng, là kỹ năng cần thiết phát triển giọng hát. Nếu như 

trong cách hát liền tiếng là cách hát mềm mại, quyện liền vào nhau, thì hát nảy 

âm, ngắt tiếng là cách hát nhanh, gọn, nảy, âm thanh tách rời, ngắt ra rõ ràng, 

sau mỗi âm hay có dấu lặng. 

Cách hát nảy tiếng cũng là một trong những kỹ năng rất quan trọng của 

thanh nhạc. “Hát nảy tiếng còn được gọi là hát staccato. Âm thanh gọn, trong 

sáng, vang nảy nghe thánh thót như tiếng sáo, tiếng chim hót” [19, tr.71]. 

Trong cuốn phương pháp dạy thanh nhạc của Hồ Mộng La có viết về kỹ năng 

hát nảy tiếng là: “Tiếng hát có vị trí cao, linh hoạt, có sức bật vưới âm thanh 

nảy, có tính đàn hồi và bay” [15, tr.225]. 

Kĩ năng hát nảy tiếng là một trong những kĩ năng luyện thanh phát triển 

giọng bởi nó làm cho cơ quan phát âm hoạt động một cách linh hoạt hơn. Tạo 

điệu kiện thuận lợi cho việc mở rộng âm vực, kỹ năng này là một trong những 

kỹ năng chung áp dụng cho tất cả các giọng hát. Có thể áp dụng hiệu quả 

trong một số ca khúc viết về Điện Biên. Qua đó giảng viên đưa ra bài luyện 

thanh phù hợp với khả năng sinh viên. Đồng thời, luyện tập kĩ năng hát nảy 

tiếng giúp giảng viên chỉnh sửa các tật nói ngọng, hát ngọng của sinh viên tiểu 

học của trường.  

 Kĩ năng hát nảy tiếng có thể áp dụng hiệu quả trong một số bài hát về 

Điện Biên. Một vấn đề vướng mắc phải, đó là sinh viên ít di chuyển hàm 
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dưới, không điều chỉnh được môi, luôn bị chúm lại tạo cho âm thanh bị tối, 

gằn trong cổ họng. Về hơi thở cần nén lại, sau đó đẩy ra từ từ, nhẹ nhàng, 

bụng mềm mại để hơi ổn định, vị trí âm thanh nông, nêu không luyện tập 

đúng, chính xác kỹ thuật nảy tiếng sẽ làm âm thanh nặng nề, sai hoặc hỏng lối 

hát nảy. 

 Kỹ năng hát nảy tiếng (staccato) rất cần thiết để phát triển giọng hát, 

trong điều kiện đặc thù ở trường CĐSP Điện Biên, để áp dụng và luyện thanh 

cho sinh viên hát nảy tiếng là một trong điều kiện rất cần thiết khi hát một số 

ca khúc về Điện Biên cần áp dụng kỹ năng này. 

Đối với trình độ và khả năng nhận thức của sinh viên, những mẫu luyện 

thanh phức tạp hoặc khó đều lược bớt hoặc đơn giản hóa. Chúng tôi xin đưa ra 

hai mẫu ở múc độ đơn giản phù hợp với sinh viên ngành tiểu học, không phải 

chuyên ngành Âm nhạc: 

 Mẫu số 1 

  

Mẫu số 2 

 

Qua hai mẫu luyện thanh trên có thể áp dụng mẫu luyện thanh trên 

vào bài hát: Hò kéo pháo (sáng tác: Hoàng Vân): 
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 Để thể hiện sắc thái trầm hùng của ca khúc (như tính chất bài hát yêu 

cầu), kỹ thuật nảy tiếng tạo nên âm thanh gọn, đều đặn ở tất cả các quãng 

giai điệu. Cuối mỗi tiết nhạc, khi xuất hiện dấu lặng cần ngắt tiếng (không 

tạo nên các âm có độ ngân vang): 

 VD 2                               Ca khúc: Hò Kéo pháo  

 

2.3.4.3. Kỹ năng sửa ngọng qua mẫu luyện thanh 

Đối với sinh viên tỉnh Điện Biên nó chung và sinh viên trường CĐSP 

nói riêng thì hiện tượng nói chưa tròn vành rõ chữ, nói ngọng. Sảy ra không ít 

vì đây là địa bàn sinh sống của tộc người Thái, Hmông, sinh viên nói không 

chuẩn ngôn ngữ phổ thông, là thói quen khi phát âm tiếng việt.(mà học hát thì 

việc nói chuẩn ngôn ngữ phổ thông là yêu cầu bắt buộc trong hát). 

Chẳng hạn như, các sinh viên dân tộc Hmông hay bị ngọng ở các từ sau 

phát âm mỡ thành âm mớ, thịt mỡ thành thịt mớ, hoặc là na thành la, quả na 

thành quả la, với sinh viên dân tộc thái thì hay phát âm sai ở các âm chữ đ 

thành l, chữ b thành chữ v, Điện Biên thành Liện Viên. Đây là các lỗi do 

sinh viên không phân biệt được phụ âm, bị lẫn lộn giữ l với đ, m với n, đ 

với v.  

Với những lỗi như trên sau khi nghiên cứu chúng tôi áp dụng một số 

biện pháp sửa ngọng cho sinh viên như sau: 

- Đối với phụ âm l là phụ âm phát ra ở mặt lưỡi, khi nói phụ âm l âm 

thanh phát ra miệng phải mở, luồng hơi bay ra. Phụ âm đ là phụ âm phát ra 

ở cuỗng lưỡi và thanh hầu, khi nói phụ âm đ âm thanh ra phải rung lên, 

luồng hơi đi ra bị cản lại do một số bộ phận phát âm. Phụ âm m là phụ âm 
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phát ra ở môi, khi phát âm 2 môi phải chạm nhau. Phụ âm n là phụ âm 

vang, khi phát âm 2 môi không chạm nhau, miệng không khép, lưỡi phải 

chạm răng. Để tránh bị hát ngọng chúng tôi sử dụng ở bước đọc lời ca, 

trong quy trình dạy học hát.     

- Ngoài da chúng tôi còn sử dụng các mẫu sủa ngọng qua mẫu luyện 

thanh sau đây: 

Ví dụ 1: Mẫu số 1 luyện chữ đ 

 

Hoặc 

 

Ví dụ 2: Mẫu số 2 luyện chữ l  

 

Ví dụ 3: Mẫu số 3 luyện chữ m 

 

Hoặc  

 

Ví dụ 4: Mẫu số 4 luyện chữ n 
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Ví dụ 5: Bài luyện 1 (âm 1 làm gốc): 

 

Sau khi dùng nốt 1 làm gốc để phát triển qua các bán âm đi lên và đi 

xuống. Mẫu luyện thanh tiếp theo sử dụng nốt 2, 3, 4, 5 làm nốt gốc để tạo 

các mẫu luyện thanh có vị trí cao độ khác nhau. Đồng thời qua các mẫu 

luyện thanh này Sinh viên được tập cách chuyển các nguyên âm liên tục từ 

âm nọ sang âm kia xuyên suốt theo mẫu luyện thanh và độ cao của nốt 

nhạc 

Ví dụ 6: Bài luyện 2 (âm 2 làm gốc): 

 

Ví dụ 7: Bài luyện 3 (âm 3 làm gốc): 

 

Ví dụ 8: Bài luyện 4 (âm 5 làm gốc): 

 

Ví dụ 9: Bài luyện 5 (âm 6 làm gốc): 

 

Để hát tốt kỹ năng hát liền giọng và sửa ngọng qua các mẫu âm trên, 

trước hết dạy sinh viên tập phát âm ngôn ngữ phổ thông, đọc chậm lời bài hát, 

yêu cầu tự luyện tập tại nơi ở (ký túc xá, nhà trọ...). 
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Việc đưa ra các biện pháp hướng dẫn cho Sinh viên biết cách sửa 

ngọng và sửa ngọng qua mẫu luyện thanh nêu trên là điều hữu hiệu với sinh 

viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện. Điều đó khiến kết quả và chất lượng 

học hát của sinh viên được thay đổi dõ dệt, đem lại kết quả cao. 

2.3.5. Hát đồng đều 

Đúng với tên gọi của nó hát đồng đều là hát có sắc thái, có nghĩa 

phải tuân thủ theo các quy định của tác phẩm, hát đúng các yêu cầu về sắc 

thái to dần, nhỏ dần được ký hiệu như: mạnh (forte), yếu, nhỏ (piano), từ to 

tới nhỏ, nhỏ dần (dimimeno), từ nhỏ tới to dần (creseendo). Đây là những 

yêu cầu cần thiết trên một nốt nhạc, lúc thì to như tiếng sấm, lúc thì nhẹ 

nhàng như gió thoảng, khi đó mới tạo ra được sự tương phản về màu sắc, 

âm thanh trong một tác phẩm âm nhạc. 

Các yếu tố (sự đồng diễn, chuẩn cao độ, sắc thái,), chúng luôn bổ 

sung cho nhau, liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành âm thanh của hòa quyện 

trong lối hát tập thể hay hát hợp xướng. Thiếu một trong ba yếu tố trên thì âm 

thanh sẽ không còn là âm thanh mẫu mực của kỹ thuật hát đồng đều. 

Với đặc thù là dạy học hát cả lớp, và tổ chúc các hình thức hoạt động 

học theo tổ nhóm nên việc hát đồng đều là điều quan tâm của giảng viên 

với sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. Vì vậy để đạt được những yêu cầu 

trên, chúng tôi không đòi hỏi về kỹ năng hát đồng đều ở múc độ cao. Mà 

đây chỉ là ở mức độ phù hợp với sinh viên không chuyên ngành Âm nhạc. 

Việc thực hiện hát đồng đều của sinh viên tiểu học chỉ cần các em sinh viên 

hát rõ lời, đúng cao độ, trường độ, hát to khỏe rõ ràng, hát đúng tính chất 

của bài là đạt yêu cầu.  

2.3.6. Hát diễn cảm 

Nói đến vấn đề này, hát diễn cảm chính là hình thức biểu hiện nội 

dung trọng tâm, tính chất âm nhạc, hay gọi là cái hồn của người hát trong 

ca khúc. Bất kỳ người ca sĩ hay người hát muốn lột tả làm rõ tính chất Âm 
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nhạc trong bài hát thì điều đầu tiên cần phải hiểu được nội dung ý nghĩa 

của bài hát mà nhạc sỹ sáng tác muốn chuyền tải tư tưởng, thông điệp qua 

tác phảm đó. Hát diễn cảm chính là cách thể hiện được trọng tâm yếu tố cần 

thiết của một ca khúc, người hát thể hiện một cách ăn khớp hòa quyện làm 

một giữa ca sĩ và ca khúc, giữa thanh nhạc và khí nhạc một cách thuần thục. 

Việc hát diễn cảm với sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, chúng tôi 

cũng không yêu cầu cao về kỹ năng hát bao gồm (cách lấy hơi, nhả chữ, thả 

câu từ, vuốt câu, luyến láy đúng tính chất, mà chỉ cần sinh viên làm được 

các yếu tố về mặt (hát to khỏe, hát rõ ràng, hát đúng cao độ, tiết tấu, lời ca, 

hát rõ lời). Ngoài ra sinh viên biết vận dụng kỹ năng về hơi thở như hít hơi, 

thả hơi, áp dụng vào câu hát để khi hát không bị hụt hơi đuối sức. 

2.4. Thực nghiệm sư phạm 

Với những kết quả nghiên cứu đã trình bày ở phía trên, chúng tôi tiến 

hành thực nghiệm để thẩm định các kết quả nghiên cứu của luận văn qua 

thực tiễn có mang lại hiệu quả hay không.  

Xin được trình bày lần lượt các nội dung thực nghiệm:  

2.4.1. Mục đích và Đối tượng thực nghiệm 

Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi không có tham vọng cũng như 

điều kiện để tiến hành trên quy mô rộng lớn. Tuy nhiên, hi vọng kết quả 

thực nghiệm nhằm chứng minh tính khoa học cũng như sự phù hợp thực 

tiễn của những biện pháp đưa ra nhằm góp phần nâng cao việc dạy hát 

cho sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. 

Chúng tôi lựa chọn đối tượng thực nghiệm là sinh viên các lớp học 

tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Cụ thể là: sinh viên của 2 lớp 

K18THA1, K18THA2, trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Lớp 

K18THA1 có tổng 52 sinh viên, Lớp K18THA2 có tổng 48 sinh viên. 

2.4.2. Nội dung và phương pháp thực nghiệm 

Trong nội các nội dung thực nghiệm, chúng tôi tiến hành thực 

nghiệm tiết học đã nêu sơ bộ trong luận văn. Cụ thể là: 
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- Nội dung 1: Học hát bài hát Hò kéo pháo (Hoàng Vân). 

[phụ lục 6, tr. 109]  

- Nội dung 2: Học bài hát Điểm hẹn xòe hoa (Quỳnh Hợp, thơ Lê 

Nguyên). 

[phụ lục 6, tr.117] 

Về các phương pháp thực nghiệm, chúng tôi sẽ tiến hành các 

phương pháp sau:  

- Dạy học theo giáo án thực nghiệm do chính bản thân biên soạn. 

- Theo dõi quan sát, đánh giá theo chuẩn xác định. 

- Phát phiếu điều tra, phân tích xử lí kết quả thu được và trao đổi 

với ban giám hiệu, tổ chuyên môn, giảng viên trực tiếp giảng dạy. 

2.4.3. Giáo án thực nghiệm 

Trong điệu kiện thực tiễn, chúng tôi sẽ tiến hành dạy học hát 2 ca 

khúc: Hò kéo pháo (Hoàng Vân) và Điểm hẹn xòe hoa (Quỳnh hợp, thơ Lê 

Nguyên), tương ứng với 2 buổi thực nghiệm khác nhau, cùng với giáo án 

riêng cho từng ca khúc. 

2.4.3.1. Giáo án dạy học hát ca khúc Hò kéo pháo 

GIÁO ÁN DẠY HỌC HÁT 

Học hát bài: Hò Kéo Pháo (Nhạc và lời: Hoàng Vân). 

Giảng viên thực hiện: Nguyễn Đức Thành 

Lớp day: CĐSP Tiểu học 18THA1 

Ngày soạn: 18/ 03/ 201 

Ngày dạy: 20/ 03/ 2018 

Thời gian thực hiện: 45 Phút 

I. Mục tiêu 

 1. Kiến thức: Sinh viên hát thuộc bài hát Hò kéo pháo ( sáng tác 

Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên) hát chuẩn xác về lời ca, giai điệu tiết tấu, cao 

độ, trường độ, đúng tính chất của bài hát yêu cầu. Vận dụng các kỹ năng 
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thanh nhạc đã học áp dụng được vào mỗi câu hát trong bài, hát hoàn chỉnh 

bài hát  

 2. Kỹ năng: Sinh viên sử lý được sắc thái tính chất của bài, theo số 

chỉ nhịp. Biết áp dụng được kỹ năng hát nẩy vào trong bài hát Hò kéo pháo, 

biết hát ngắt câu hát sau mỗi dấu lặng, thể hiện rõ ký năng hát nảy như đã 

học. Ngoài ra sinh viên áp dụng được kỹ năng mở khẩu hình, lấy hơi, thả 

hơi, hát đồng đều, vào bài hát. 

 3. Thái độ: Biết tri ân những đến các anh hùng liệt sỹ những người 

đã ngã suống, hi sinh cho nên độc lập tự do cho dân tộc. thêm yêu quý quê 

hương mảnh đất con người Điện Biên, Biết tự giác tích cực trong học tập 

và rèn luyện tư dưỡng bản thân. 

II. Chuẩn bị 

1. Chuẩn bị của giảng viên 

- Giáo án, tài liệu.hình ảnh bài hát Hò kéo pháo 

- Đàn Piano, máy chiếu, đài và đĩa nhạc. 

- Nghiên cứu kỹ̃ bài hát, hát thuộc và chính sác bài hát. 

2. Chuẩn bị của sinh viên 

- Học bài cũ, thanh phách 

- Bản nhạc bài hát Hò kéo pháo 

3. Phương pháp dạy học 

- Thuyết trình. 

- Hướng dẫn thực hành luyện tập, phân tích. 

 -Thị phạm (trực quan thính giác qua trình bày tác phẩm). 

III. Tiến trình dạy học hát 

 1. Ổn định tổ chức: (1 phút) 

 2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy trình bày bài hát Nắng Sớm (Hàn Ngọc 

Bích), kiểm tra theo hình thức cá nhân (3 phút). 

 3. Dạy bài mới 
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Phần này chúng tôi đã viết và diễn giải chi tiết. [Xin xem chi tiết phụ 

lục 3, tr. 84] 

2.4.3.2. Giáo án dạy học hát ca khúc Điểm hẹn xòe hoa 

GIÁO ÁN DẠY HỌC HÁT 

Học hát bài: Điểm Hẹn Xòe Hoa (Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên)                                                                     

Giảng viên thực hiện: Nguyễn Đức Thành 

Lớp dạy: CĐSP Tiểu học 18THA2 

Ngày soạn: 24/ 03/ 2018 

Ngày dạy: 26/ 03/ 2018 

Thời gian thực hiện: 45 Phút 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức: Sinh viên hát thuộc bài hát Điểm hẹn xòe hoa, hát chẩn xác về 

cao độ, trường độ, tiết tấu, lời ca. Biết áp dụng kĩ thuật thanh nhạc cơ bản 

vào trong bài hát và  lấy hơi trong mỗi câu hát.  

2. Kỹ năng: Sinh viên thể hiện được hoàn chỉnh bài hát, xử lý được sắc thái 

tính chất của bài. Biết được kĩ năng lấy hơi, khống chế được hơi thở. 

3. Thái độ: Sinh viên tích cực, tự giác, hứng thú , tự giác luyện tập với môn 

học. Say mê, kiên trì, cố gắng phát huy tính tự giác trong môn học. 

II. Chuẩn bị 

1. Chuẩn bị của giảng viên 

- Giáo án, tài liệu. 

- Đàn Piano, máy chiếu, đài và đĩa nhạc. 

- Nghiên cứu kĩ bài hát. 

2. Chuẩn bị của sinh viên 

- Thanh phách, bản nhạc. 

- Chuẩn bị bài cũ. 

3. Phương pháp dạy học 

- Thuyết trình. 
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- Hướng dẫn thực hành luyện tập, phân tích. 

- Thị phạm (trực quan thính giác qua trình bày tác phẩm) 

III. Tiến trình dạy học hát 

1. Ổn định tổ chức: (1 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy trình bày bài hát  Tiếng chào theo em 

Nhạc và lời Hà Hải. Kiểm tra theo hình thức cá nhân (3 phút). 

3. Dạy bài mới 

Chúng tôi đã thiết kế tiết dạy và mô tả một cách chi tiết. [Xin xem 

chi tiết phụ lục 3, tr. 92] 

2.4.4. Tiến hành thực nghiệm 

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trong năm học 2017- 2018 với sinh 

viên ngành Giáo dục Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, với 

các bước như sau: 

Bước 1: Lựa chọn lớp K18THA1.2 tiến hành thực nghiệm và điều tra 

kết quả thực nghiệm. 

Bước 2: Ở lớp thực nghiệm, chúng tôi trình bày biện pháp dạy hát ca 

khúc về Điện Biên. Chúng tôi cùng tổ thực nghiệm trao đổi về cách thực 

hiện nội dung giảng dạy và soạn giáo án cho phù hợp. Sau khi bàn bạc, 

chúng tôi cùng thống nhất cách thực hiện như sau: 

Nội dung 1: Học hát bài hát Hò kéo pháo (Hoàng Vân). 

Nội dung 2: Học hát bài hát Điểm hẹn xòe hoa (Quỳnh Hợp, thơ Lê 

Nguyên) 

Bước 3: Tiến hành dạy theo giáo án thực nghiệm với đối tượng thực 

nghiệm hai lớp là K18THA1, K18THA2 theo thời gian được bố trí như sau: 

Nội dung 1: Dạy ngày 20/03/2018 

Nội dung 2: Dạy ngày 26/03/2018 

Bước 4: Kiểm tra kết quả thực nghiệm. Phát phiếu trưng cầu ý kiến 

với sinh viên. Chúng tôi dạy hát ca khúc về Điện Biên theo các phương 

pháp đã được đề cập trong giáo án thực nghiệm.  
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Bước 5: Thống kê các phiếu điều tra và đánh giá kết quả thực 

nghiệm. 

2.4.5. Kết quả thực nghiệm  

Sau khi buổi thực nghiệm kết thúc chúng tôi tiến hành phát phiếu 

điều tra trưng cầu ý kiến sinh viên trên hai lớp học như đã nêu [Chi tiết 

mẫu phiếu điều tra xin xem ở phụ lục số 4, tr. 99].  

Với tổng số sinh viên của hai lớp là 100 sinh viên. Nhưng trên tình 

hình thực tế buổi thực nghiệm vắng 03 Sinh viên do bị ốm, nên tổng số 

phiếu phát ra là 97/100 sinh viên.  

Qua tổng kết các số liệu thu được từ các phiếu điều tra, kết quả cụ 

thể sẽ được thể hiện qua bảng dưới đây:  

Bảng tổng hợp kết quả quả phiếu điều tra thực nghiệm 

Câu hỏi Trả lời Số lượng Tỷ lệ % 

 

Câu 1 

Nên 95 SV 97.9 % 

Không nên 02 SV 2.1 % 

 

Câu 2 

Tiếp thu tốt 65 SV 67.04 % 

Bình thường 30 SV 30.9 % 

Khó tiếp thu 02 SV 2.06 % 

 

Câu 3 

Thích  74 SV 76.3 % 

Bình thường 20 SV 20. 6% 

Không thích 03 SV 3.1 % 

 

Câu 4 

Đáp ứng 94 SV 96.9 % 

Chưa đáp ứng 03 SV 3.1 % 

 

Câu 5 

Rất tự tin 35 SV 36.1 % 

Tự tin 55 SV 56.7 % 

Chưa tự tin 07 SV 7.2 % 

                    Tổng số 97/ 100 SV 100% 



 

 

67 

Qua việc rèn luyện kỹ năng học hát ca khúc về Điện Biên từ bảng 

thống kê, chúng tôi nhận thấy: 

Sinh viên đều thực hiện đúng kỹ năng hát mà giáo viên đưa ra, và 

yêu cầu thực hiện. mục tiêu cụ thể của từng giáo án thực nghiệm đều đạt. 

Sinh viên được lựa chọn cách rèn luyện kỹ năng hát nên đa số các 

sinh viên đều nắm được nội dung, tính chất của ca khúc. 

Qua thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy giảng viên có thể thực hiện 

những biện pháp mà đề tài nêu trong quá trình giảng dạy của mình.  

Việc đưa ra những biện pháp cụ thể, rõ ràng giúp giảng viên có được 

sự định hướng và luận cứ khoa học để nâng cao hiệu quả dạy hát ca khúc 

về Điện Biên. 

Sinh viên có khả năng tiếp thu, thực hiện tốt các biện pháp rèn kĩ 

năng hát ca khúc về Điện Biên. Ngoài ra, sinh viên cũng rất thích thú khi 

được học những điều mới, những kỹ năng mới. Đó cũng là lý do khiến 

cho sinh viên thích thú học tập và cũng là môi trường để rèn kĩ năng hát 

các bài hát về Điện Biên. 

Kết quả thực nghiệm đã chứng minh giả thuyết khoa học của luận 

văn, luận văn có thể thực hiện được trong điều kiện thực tế. Không cần 

phải trang bị thêm cơ sở vật chất hay những điều kiện khách quan khác. 

Tiểu kết  

Với việc lựa chọn các ca khúc về Điện Biên vào chương trình giảng 

dạy cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường CĐSP Điện Biên, chúng 

tôi đưa ra các tiêu chí cụ thể phù hợp với đường lối chủ chương của nhà 

trường, BGD&ĐT cũng như cơ sở thực tiễn của địa phương và tại nhà 

trường đó là: có tính nghệ thuật, nội dung phản ánh lịch sử, cảnh vật và con 

người của quê hương Điện Biên, ca từ dễ nhớ, không phức tạp về tiết tấu. 

Việc xây dựng chương trình mới về dạy học ca khúc về Điện Biên, 

cũng cần có những tiêu chí phù hợp. Đó là: Phát huy tính kế thừa phần lịch 
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sử dân tộc, Phát triển sự phù hợp về thời lượng với hàm lượng kiến thức kỹ 

năng, kỹ xảo cho sinh viên; Tính khoa học, cần đảm bảo những nội dung; 

Tính trình tự từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp; Tính vừa sức với 

sinh viên sư phạm ngành giáo dục tiểu học. 

Kế thừa và vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy, xây dựng 

giáo án thực nghiệm kết hợp với việc giảng dạy các kỹ thuật hát cơ bản, 

như kỹ thuật mở khẩu hình, kỹ thuật lấy hơi tập xì, tập các mẫu luyện thanh 

phù hợp, bên cạch đó quan tâm tới việc sửa “ngọng” cho sinh viên con em 

đồng bào các dân tộc, sẽ giúp cho việc dạy học các ca khúc về Điện Biên, thu 

được kết quả cao hơn so với phương pháp dạy truyền thống trước đây.  

Việc thực nghiệm và tổ chức thực nghiệm giúp cho giảng viên có 

được sự định hướng và luận cứ khoa học để nâng cao chất lượng dạy học 

hát ca khúc về Điện Biên. Sinh viên có khả năng tiếp thu, thực hiện tốt các 

biện pháp rèn luyện kỹ năng ca hát áp dụng vào các ca khúc. Kết quả thực 

nghiệm đã chứng minh giả thuyết khoa học của luận văn. 
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KẾT LUẬN 

Là một tỉnh miền núi nằm ở phía tây bắc đất nước, Điện Biên có lịch 

sử hào hùng, có địa hình đồi núi xen lẫn vùng đồng bằng, là nơi tập trung 

đa dạng của những nền văn hóa của các dân tộc Việt Nam… Những yếu tố 

đó đã để lại cho mảnh đất này không ít ca khúc có giá trị nghệ thuật, rất 

đáng để dạy lại cho các thế hệ tương lai của tỉnh nhà.  

Trường CĐSP Điện Biên có bề dày lịch sử hình thành và phát triển, 

trong đó, những lớp sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học đóng góp một vai 

trò không nhỏ trong sứ mệnh chung của trường. Việc dạy học Hát là bộ 

môn bắt buộc trong chương trình của ngành Giáo dục Tiểu học. Ngoài 

những mặt tích cực giúp ngành vẫn đứng vững như ngày này, vẫn còn 

những tồn tại cần khắc phục, cả về việc sắp xếp bổ xung thêm lượng 

kiến thức vào chương trình, thông qua các ca khúc chọn lọc về Điện 

Biên. Việc dạy học hát, cũng cần cải tiến về phương pháp cho phù hợp 

với tâm lý, cách phát âm của sinh viên con em đồng bào dân tộc định cư 

lâu đời ở nơi đây.  

Chương trình mới về dạy học ca khúc về Điện Biên được xây dựng 

với những tiêu chí phù hợp, phát huy tính kế thừa phần lịch sử dân tộc, 

sự phù hợp về thời lượng với lượng kiến thức, kỹ năng cho sinh viên, 

đảm bảo những nội dung, tính vừa sức với sinh viên sư phạm ngành 

Giáo dục Tiểu học. 

Việc kế thừa và vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy, xây 

dựng khung giáo án, giáo án thực nghiệm kết hợp với việc giảng dạy các kỹ 

năng hát cơ bản, như kỹ năng mở khẩu hình, kỹ năng lấy hơi tập xì, tập các 

mẫu luyện thanh phù hợp, bên cạch đó quan tâm tới việc sửa “ngọng” cho sinh 

viên con em đồng bào các dân tộc, sẽ giúp cho việc dạy học các ca khúc về 

Điện Biên, thu được kết quả cao hơn so với phương pháp dạy truyền thống 

trước đây. 
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Qua thực nghiệm, những biện pháp giúp nâng cao chất lượng dạy học 

hát ca khúc về Điện Biên đã được chứng minh tính về khoa học, sự phù 

hợp với điều kiện thực tiễn và có thể đưa vào áp dụng trong chương trình 

của môn Học hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học của trường CĐSP 

Điện Biên. Điều này sẽ góp thêm phần nhỏ bé vào việc gìn giữ bản sắc địa 

phương của vùng đất phía tây bắc của tổ quốc. 

Trong quá trình tiến hành luận văn, do điều kiện khó khăn cũng như 

còn thiếu kinh nghiệm khoa học của bản thân, chắc chắn không thể tránh 

khỏi những sai sót. Vì vậy, tôi rất biết ơn và xin được trân trọng tiếp thu ý 

kiến của các thầy cô và các nhà khoa học.  
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Trung học cơ sở, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội. 

34. Phạm Viết Vượng (1998), Giáo dục học, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội. 

35. Nguyễn Như Ý (chủ biên, 1997), Từ điển tiếng Việt thông dụng, Nxb 
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Phụ lục 1 

Biểu đồ tổ chức trường CĐSP Điện Biên 
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Phụ lục 2 

Chương trình dạy học môn hát tại trường CĐSP Điện Biên 

1. Chương trình môn học hát đang thực hiện 

Tên môn: Học hát 

Số ĐVHT 2 (0,5; 1,5) 

Phân bổ thời gian: 53 (8,45) 

Nội dung chi tiết môn: 

Bài 1: Khái niệm ca hát - cơ quan phát âm - tư thế, hơi thở trong ca hát 

(2,0) 

Bài 2: Một số kỹ thuật ca hát cơ bản - bài tập luyện thanh (2,1) 

Bài 3: Động tác đánh nhịp các loại nhịp thường gặp 2/4, 3,4, 4/4 (2,2) 

Bài 4: Dàn dựng bài hát (2,1) 

Bài 5: Thực hành một số bài hát trong chương trình giáo dục âm nhạc tiểu 

học (0,29) 

- Học bài hát Quê hương tươi đẹp Dân ca Nùng - Đặt lời Anh Hoàng (1 

tiết) 

- Học bài hát Mời bạn vui múa ca Nhạc và lời Phạm Tuyên (1 tiết) 

- Học bài hát Tìm bạn thân Nhạc và lời Việt Anh (1 tiết) 

- Học bài hát Sắp đến tết rồi Nhạc và lời Hoàng Vân (1 tiết) 

- Học bài hát Bầu trời xanh Nhạc và lời Nguyễn Văn Quỳ (1 tiết) 

- Học bài hát Thật là hay Nhạc và lời Hoàng Lân (1 tiết) 

- Học bài hát Múa vui Nhạc và lời Lưu Hữu Phước (1 tiết) 

- Học bài hát Chúc mừng sinh nhật Nhạc Anh (1 tiết) 

- Học bài hát Trên con đường đến trường Nhạc và lời Ngô Mạnh Thu(1 

tiết)  

- Học bài hát Hoa lá mùa xuân Nhạc và lời Hoàng Hà (1 tiết) 

- Học bài hát Chú ếch con Nhạc và lời Phan Nhân (1 tiết) 

- Học bài hát Quốc ca Việt Nam Nhạc và lời Văn Cao (1 tiết) 
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- Học bài hát Bài ca đi học Nhạc và lời Phan Trần Bảng (1 tiết) 

- Học bài hát Đếm sao  Nhạc và lời Văn Chung (1 tiết) 

- Học bài hát Lớp chúng ta đoàn kết Nhạc và lời Mộng Lân (1 tiết) 

- Học bài hát Chị Ong Nâu và em bé Nhạc và lời Tân Huyền (1 tiết) 

- Học bài hát Tiếng hát bạn bè mình Nhạc và lời Lê Hoàng Minh (1 tiết) 

- Học bài hát Em yêu hòa bình Nhạc và lời Nguyễn Đức Toàn (1 tiết) 

- Học bài hát Cò lả Dân ca đồng bằng Bắc Bộ (1 tiết)  

- Học bài hát Chú voi con ở Bản Đôn Nhạc và lời Phạm Tuyên (1 tiết)  

- Học bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan Nhạc và lời Lưu Hữu Phước (1 

tiết) 

- Học bài hát Trên ngựa ta phi nhanh Nhạc và lời Phong Nhã (1 tiết) 

- Học bài hát Bàn tay mẹ Nhạc Bùi Đình Thảo - Lời Tạ Hữu Yên (1 tiết)  

- Học bài hát Reo vang bình minh Nhạc và lời Lưu Hữu Phươc (1 tiết) 

- Học bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nhạc và lời Huy Trân (1 tiết) 

- Học bài hát Những bông hoa những bài ca Nhạc và lời Hoàng Long (1 

tiết) 

- Học bài hát Nhớ ơn Bác Nhạc và lời Phan Huỳnh Điểu (1 tiết) 

- Học bài hát Tre ngà bên Lăng Bác Nhạc và lời Hàn Ngọc Bich (1 tiết) 

- Học bài hát Em vẫn nhớ trường xưa Nhạc và lời Thanh Sơn (1 tiết) 

Kiểm tra giữa kỳ (1 tiết) 

Bài 6: Thực hành một số bài hát ngoại khóa trong chương trình giáo dục 

âm nhạc tiểu học (0,10) 

- Học bài hát Tiếng chào theo em Nhạc và lời Hà Hải (1 tiết) 

- Học bài hát Nắng sớm Nhạc và lời Hàn Ngọc Bích (1 tiết) 

- Học bài hát Bà còng đi chợ Nhạc Phạm Tuyên - Lời Ca dao cổ (1 tiết) 

- Học bài hát Xòe hoa Dân ca Thái - Lời mới Phan Duy (1 tiết) 

- Học bài hát Em là bông lúa Điện Biên Nhạc và lời Phan Nhân (1 tiết) 

- Học bài hát Ngày mùa vui Dân ca Thái - Lời mới Hoàng Lân (1 tiết) 
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- Học bài hát Giấc mơ của bé Nhạc và lời Xuân Giao (1 tiết) 

- Học bài hát Em hát gọi mặt trời Nhạc và lời Nguyễn Thúy Liễu (1 tiết) 

- Học bài hát Mùa hoa phượng nở Nhạc và lời Hoàng Vân (1 tiết) 

- Học bài hát Tiếng hát tuổi thơ Nhạc và lời Thái Nghĩa (1 tiết) 

Kiểm tra học kỳ (1 tiết) 

2. Chương trình môn học hát đề xuất 

Tên môn: Học hát 

Số ĐVHT 2 (0,5; 1,5) 

Phân bổ thời gian: 53 (8,45) 

Nội dung chi tiết môn: 

Bài 1: Khái niệm ca hát - cơ quan phát âm - tư thế, hơi thở trong ca hát 

(2,0) 

Bài 2: Một số kỹ thuật ca hát cơ bản - bài tập luyện thanh (2,1) 

Bài 3: Động tác đánh nhịp các loại nhịp thường gặp 2/4, 3,4, 4/4 (2,2) 

Bài 4: Dàn dựng bài hát (2,1) 

Bài 5: Thực hành một số bài hát trong chương trình giáo dục âm nhạc tiểu 

học (0,29) 

- Học bài hát Quê hương tươi đẹp Dân ca Nùng - Đặt lời Anh Hoàng (1 

tiết) 

- Học bài hát Mời bạn vui múa ca Nhạc và lời Phạm Tuyên (1 tiết) 

- Học bài hát Tìm bạn thân Nhạc và lời Việt Anh (1 tiết) 

- Học bài hát Sắp đến tết rồi Nhạc và lời Hoàng Vân (1 tiết) 

- Học bài hát Bầu trời xanh Nhạc và lời Nguyễn Văn Quỳ (1 tiết) 

- Học bài hát Thật là hay Nhạc và lời Hoàng Lân (1 tiết) 

- Học bài hát Múa vui Nhạc và lời Lưu Hữu Phước (1 tiết) 

- Học bài hát Chúc mừng sinh nhật Nhạc Anh (1 tiết) 

- Học bài hát Trên con đường đến trường Nhạc và lời Ngô Mạnh Thu(1 

tiết)  
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- Học bài hát Hoa lá mùa xuân Nhạc và lời Hoàng Hà (1 tiết) 

- Học bài hát Chú ếch con Nhạc và lời Phan Nhân (1 tiết) 

- Học bài hát Quốc ca Việt Nam Nhạc và lời Văn Cao (1 tiết) 

- Học bài hát Bài ca đi học Nhạc và lời Phan Trần Bảng (1 tiết) 

- Học bài hát Đếm sao  Nhạc và lời Văn Chung (1 tiết) 

- Học bài hát Lớp chúng ta đoàn kết Nhạc và lời Mộng Lân (1 tiết) 

- Học bài hát Chị Ong Nâu và em bé Nhạc và lời Tân Huyền (1 tiết) 

- Học bài hát Tiếng hát bạn bè mình Nhạc và lời Lê Hoàng Minh (1 tiết) 

- Học bài hát Em yêu hòa bình Nhạc và lời Nguyễn Đức Toàn (1 tiết) 

- Học bài hát Cò lả Dân ca đồng bằng Bắc Bộ (1 tiết)  

- Học bài hát Chú voi con ở Bản Đôn Nhạc và lời Phạm Tuyên (1 tiết)  

- Học bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan Nhạc và lời Lưu Hữu Phước (1 

tiết) 

- Học bài hát Trên ngựa ta phi nhanh Nhạc và lời Phong Nhã (1 tiết) 

- Học bài hát Bàn tay mẹ Nhạc Bùi Đình Thảo - Lời Tạ Hữu Yên (1 tiết)  

- Học bài hát Reo vang bình minh Nhạc và lời Lưu Hữu Phươc (1 tiết) 

- Học bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nhạc và lời Huy Trân (1 tiết) 

- Học bài hát Những bông hoa những bài ca Nhạc và lời Hoàng Long (1 

tiết) 

- Học bài hát Nhớ ơn Bác Nhạc và lời Phan Huỳnh Điểu (1 tiết) 

- Học bài hát Tre ngà bên Lăng Bác Nhạc và lời Hàn Ngọc Bich (1 tiết) 

- Học bài hát Em vẫn nhớ trường xưa Nhạc và lời Thanh Sơn (1 tiết) 

Kiểm tra giữa kỳ (1 tiết) 

Bài 6: Thực hành hát một số ca khúc viết về Điện Biên (0,10) 

- Học hát bài Hò kéo pháo (Hoàng Vân): 2 tiết. 

- Học hát bài Chuyện tình hoa ban trắng ( Quỳnh Hợp, thơ Đoàn Hoài Trung, 

sáng tác 2004 ) 2 tiết.  

- Học hát bài Về miền hoa ban (Huy Thông): 1 tiết. 
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- Học hát bài Một thoáng Điện Biên  (Huy Thông): 1 tiết. 

- Học hát bài Điểm hẹn xòe hoa (Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên): 1 tiết. 

- Học hát bài Em là bông lúa Điện Biên (Phan Nhân): 1 tiết. 

- Học hát bài Xòe hoa - Dân ca thái (Đặt lời mới: Phan Duy: 1 tiết. 

- Học hát bài Ngày mùa vui - Dân ca thái (Đặt lời mới: Hoàng lân: 1 tiết. 

Kiểm tra học kỳ (1 tiết) 
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Chương trình dạy học hát trong ngoại khóa 

(chương trình sơ bộ cho câu lạc bộ hát về Điện Biên) 

Kỳ I: Từ tháng 9. 10. 11. 12. 

(Chủ đề về nhà giáo và quân đội nhân dân Việt Nam)  

có thể dạy các bài sau: 

Bài cái chữ về bản sáng tác nhạc sỹ vươn khon 

Bài Bài ca ngành giáo dục Điện Biên Sáng tác Vũ Quốc Trưởng 

Bài Cô giáo bản em Sáng tác nhạc sỹ Trần Đình Văn 

Bài Giải Phóng Điện Biên sáng tác nhạc sỹ Đỗ Nhuận 

Bài Hành quân xa sáng tác nhạc sỹ Đỗ Nhuận 

Kỳ II: Từ tháng 1.2.3.4.5 (Chủ đề ký ức lịch sử) có thể dạy các bài sau 

Bài Về mường phăng nghe kể chuyện ngày xưa Sáng tác Quỳnh Hợp 

thơĐoàn Hoài Trung. 

Bài Có một mùa đông Điện Biên sáng tác Quỳnh Hợp thơ Đoàn Hoài 

Trung. 

Bài Thương nhớ anh sáng tác Quỳnh Hợp thơ Lê Nguyên. 

Bài Tìm cha sáng tác Quỳnh Hợp thơ Đoàn Hoài Trung. 

Bài Nhịp sống thành phố trẻ sáng tác nhạc sỹ Huy Thông 

Tùy vào các hoạt động ngoại khóa mà nội dung âm nhạc tham gia . nhiều 

hay ít nội dung âm nhạc tham gia chủ yếu là các bài hát về Điện Biên. 

Lưu ý: chương trình thực hiện dạy cho câu lạc bộ hát về Điện Biên vào các 

buổi chiều thứ 6 hàng tuần, thời gian 2h.00 chiều. 
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Phụ lục 3 

(Giáo án thực nghiệm) 

GIÁO ÁN DẠY HỌC HÁT 

Học hát bài: Hò Kéo Pháo (Nhạc và lời: Hoàng Vân). 

Giảng viên thực hiện: Nguyễn Đức Thành 

Lớp day: CĐSP Tiểu học 18THA1 

Ngày soạn: 18/ 03/ 201 

Ngày dạy: 20/ 03/ 2018 

Thời gian thực hiện: 45 Phút 

 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức: Sinh viên hát thuộc bài hát Hò kéo pháo ( sáng tác Quỳnh 

Hợp, thơ Lê Nguyên) hát chuẩn xác về lời ca, giai điệu tiết tấu, cao độ, 

trường độ, đúng tính chất của bài hát yêu cầu. Vận dụng các kỹ năng thanh 

nhạc đã học áp dụng được vào mỗi câu hát trong bài, hát hoàn chỉnh bài hát  

2. Kỹ năng: Sinh viên sử lý được sắc thái tính chất của bài, theo số chỉ 

nhịp. Biết áp dụng được kỹ năng hát nẩy vào trong bài hát Hò kéo pháo, 

biết hát ngắt câu hát sau mỗi dấu lặng, thể hiện rõ ký năng hát nảy như đã 

học. Ngoài ra sinh viên áp dụng được kỹ năng mở khẩu hình, lấy hơi, thả 

hơi, hát đồng đều, vào bài hát. 

3. Thái độ: Biết tri ân những đến các anh hùng liệt sỹ những người đã ngã 

suống, hi sinh cho nên độc lập tự do cho dân tộc. thêm yêu quý quê hương 

mảnh đất con người Điện Biên, Biết tự giác tích cực trong học tập và rèn 

luyện tư dưỡng bản thân. 

II. Chuẩn bị 

1. Chuẩn bị của giảng viên 

- Giáo án, tài liệu.hình ảnh bài hát Hò kéo pháo 

- Đàn Piano, máy chiếu, đài và đĩa nhạc. 
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- Nghiên cứu kỹ ̃bài hát, hát thuộc và chính sác bài hát. 

2. Chuẩn bị của sinh viên 

- Học bài cũ, thanh phách 

- Bản nhạc bài hát Hò kéo pháo 

3. Phương pháp dạy học 

- Thuyết trình. 

- Hướng dẫn thực hành luyện tập, phân tích. 

 -Thị phạm (trực quan thính giác qua trình bày tác phẩm). 

III. Tiến trình dạy học hát 

1. Ổn định tổ chức: ( 1 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy trình bày bài hát Nắng Sớm (Hàn Ngọc Bích), 

kiểm tra theo hình thức cá nhân (3 phút). 

3. Dạy bài mới 

Nội dung Hoạt động 

của giảng 

viên 

Hoạt động 

của sinh 

viên 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài và phân tích bài 

hát. ( 5 phút) 

a. Giới thiệu bài: Giảng viên giới thiệu về bài hát 

Bài hát Hò Kéo Pháo là một trong những 

sáng tác hay nhất của nhạc sĩ Hoàng Vân, là bản 

hùng ca tuyệt vời của nền âm nhạc cách mạng việt 

nam. Ông sinh ra và lớn lên ở Hà Nội là một trong 

những nhạc sĩ hàng đầu của nền âm nhạc cách 

mạng giai đoạn cận đại. Trong thời gian diễn ra 

chiến dịch Điện Biên Phủ,. Nhạc sĩ xúc động khi 

chứng kiến các chiến sĩ kéo những khẩu đại bác 

 

 

Thuyết trình 

giới thiệu 

bài hát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắng nghe 

ghi nhớ 

 

 

Lắng nghe 

ghi nhớ 
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nặng vượt qua núi cao, đèo dốc hiểm trở. Bộ đội 

vừa vặn người, ghìm dây, giữ càng xe, vừa hô 

vang "Hò dô ta". Nhiều lần địch dội bom xuống 

khiến dây kéo đứt, pháo có nguy cơ tuột xuống 

vực, chiến sĩ càng gồng mình cứu pháo. 

Trước sự hy sinh của đồng đội, nhạc sĩ 

Hoàng Vân xúc động viết Hò kéo pháo. Bài hát 

kết hợp giữa nhịp điệu đặc trưng của thể loại hò, 

gợi lên âm hưởng hùng tráng: “Hò dô ta nào! Kéo 

pháo ta vượt qua đèo. Hò dô ta nào! Kéo pháo ta 

vượt qua núi. Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết 

tâm còn cao hơn núi". Nhờ ca khúc, nhạc sĩ Hoàng 

Vân được tặng huân chương Chiến công và gặp 

gỡ Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ đó tên tuổi ông 

được khẳng định với ca khúc  Hò kéo pháo. Ca 

khúc ra đời trong chiến dịch Điện Biên Phủ.  

b. Phân tích bài hát: Bài hát được nhạc sĩ 

Hoàng Vân viết ở giọng G - dur, nhịp 2/4, viết ở 

hình thức 2 đoạn đơn nhắc lại, có thêm coda toàn 

bài hát gồm 59 ô nhịp. Câu 1 có 5 tiết, từ ô nhịp 1 

đến ô nhịp 13. Câu 2 từ ô nhịp 14 đến ô nhịp 17. 

Câu 3 từ ô nhịp 18 đến ô nhịp 21. Câu 4 từ ô nhịp 

22 đến ô nhịp 30 đây là hình thức đoạn nhạc nhắc 

lại, 8 ô nhịp đầu tiên của câu 1 (ô nhịp 1 đến 8) 

nhắc lại âm hình, tiết tấu câu 1 để phát triển 

 

 

 

 

 

Thuyết trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bật máy 

chiếu  

Thuyết trình 

phân tích 

bài hát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắng nghe 

ghi nhớ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắng nghe 

Ghi nhớ, 

đánh dấu 

câu hát 

trong bài. 
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Câu 5 từ ô nhịp 31 đến ô nhịp 39 có hai lời 

hát gồm 2 tiết nhạc, mỗi tiết 4 ô nhịp. Câu 6 từ ô 

nhịp 40 đến ô nhịp 45 có hai lời hát . Câu 7 từ ô 

nhịp 46 đến ô nhịp 52 có 2 tiết nhạc, tiết nhạc 1 có 

3 ô nhịp, tiết nhạc 2 có 4 ô nhịp và hai lời hát. Câu 

8 từ ô nhịp 53 đến ô nhịp cuối có hai lời hát với 1 

tiết nhạc và tạo kết.   

Hoạt động 2: Luyện thanh và nghe hát(8 phút) 

a. Luyện thanh theo mẫu sau (sửa ngọng) 

Mẫu số 1 (liền tiếng) 

 

Lưu ý: Lấy hơi thật nhanh và sâu, sau đó nín hơi, 

2 môi chạm vào nhau, dùng hơi đẩy âm mê, ma, từ 

từ nhẹ nhàng đi ra ngoài đồng thời miệng mở. 

Mẫu số 2 (liền tiếng) 

 

Lưu ý: Mẫu luyện thanh số 2 bắt đầu bằng phụ âm 

đ, khi phát âm lưỡi chạm vào ngạc trên, hít hơi 

sâu, sau đó nín hơi rồi đẩy âm thanh ra từ từ, liền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luyện 

thanh, sửa 

ngọng 

 

 

Giảng viên 

hướng dẫn 

thực hiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý luyện 

tập theo 

hướng dẫn 

của giảng 

viên. 

Chú ý thực 

hiện nội 

dung yêu 

cầu của 

giảng viên. 
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mạch. 

Hoạt động 3: Đọc lời ca và dạy hát( 3 phút) 

a. Đọc lời ca 

- Đọc bình thường rõ lời (đọc 2 lần)  

Câu 1: Hò dô ta nào! kéo pháo ta vượt qua đèo! 

Hò dô ta nào! kéo pháo ta vượt qua núi! Dốc núi 

cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi. 

Câu 2: Vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí 

căm thù. 

Câu 3: Kéo pháo ta lên trận địa đây vùi xác quân 

thù. 

Câu 4: Hò dô ta nào! kéo pháo ta vượt qua đèo! 

Hò dô ta nào! kéo pháo ta vượt qua núi! 

Câu 5: Gà rừng gáy trên nương rồi dấn bước ta đi 

lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời 

hửng sáng. 

Câu 6: Sắp tới nơi còn một đợt nữa thôi, vai ướt 

đẫm sương đêm cùng mồ hôi. 

Câu 7: Tới đích rồi đồng chí pháo binh ơi mai đây 

nghe pháo gầm vang dậy, cùng bộ binh đánh tan 

giặc thù. 

Câu 8: Lòng quyết tâm sắt gang nào bằng,  Hò dô! 

Hai ba nào! 

Lưu ý: Giảng viên hướng dẫn sửa phát âm ngọng. 

Khi phát âm từ đồng, 2 mô chạm  chạm vào nhau 

khép kín, đóng âm vào bên trong hơi thở bật ra 

bên ngoài đưa âm thanh lên mũi.  

Giảng viên 

hướng dẫn 

đọc lời ca 

cảu bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sủa ngọng 

cho sinh, 

hướng dẫn 

cụ thể, chi 

tiết thị 

phạm cho 

Thực hiện 

theo yêu 

cầu giảng 

viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên 

lắng nghe 

tiếp thu 

thực hiện 

làm theo 

hướng dẫn 
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Từ lên bắt đầu bằng phụ âm l, khi phát âm lưỡi 

uốn, đầu lưỡi được đặt ở đầu ngạc trên miệng phải 

mở. Từ vang miệng mở tự nhiên như phát âm bình 

thường, luồn hơi đi ra bị cản bởi thanh hầu.  

- Đọc theo tiết tấu lời ca; cách đọc này để sinh 

viên làm quen với tiết tấu của bài. 

Cách đọc; mỗi một tiếng gõ thước kẻ của giáo 

viên. Sinh viên tiến hành tập đọc từng câu của bài. 

 

sinh viên.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

của giảng 

viên. 
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- Nghe hát:  

 

Hoạt động 4: Học hát( 22 Phút) 

- Chia bài hát thành những câu hát nhỏ để rễ tiến 

hành tập luyện 

- Dạy hát theo hình thức từng câu, móc xích, toàn 

bài. 

Câu 1: Hò dô ta nào! kéo pháo ta vượt qua đèo! 

Hò dô ta nào! kéo pháo ta vượt qua núi! Dốc núi 

cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi. 

ngân 1,5 phách sau đó ngắt. Hết câu có dấu lặng, 

ngắt rõ ràng và đồng thời lấy hơi). 

Câu 2: Vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí 

căm thù. 

( Lưu ý tiếng vực  luyến lên, tiếng thăm thẳm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đàn hát 

mẫu cho 

sinh viên, 

rồi cho nghe 

lại qua băng 

đĩa. 

Tiến hành 

thực hiện 

dạy hát từng 

câu và nối 

lại với nhau 

theo lối móc 

xích đến hết 

bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắng nghe 

và cảm 

nhận. 

 

 

 

Tập hát 

từng câu, 

theo hướng 

dẫn của 

giảng viên, 

thực hiện 

hát nối các 

câu hát 

thành bài 

hát hoàn 

thiện 
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luyến xuống hát hết câu hát, sau đó lấy hơi).  

Giảng viên SV hát nối câu 1 và câu 2 

Câu 3, 4, 5 6 7 8; cách dạy tiến hành như 2 câu 

trên. 

Câu 3: Kéo pháo ta lên trận địa đây vùi xác quân 

thù. 

Câu 4: Hò dô ta nào! kéo pháo ta vượt qua đèo! 

Hò dô ta nào! kéo pháo ta vượt qua núi! 

Câu 5: Gà rừng gáy trên nương rồi dấn bước ta đi 

lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời 

hửng sáng. 

Câu 6: Sắp tới nơi còn một đợt nữa thôi, vai ướt 

đẫm sương đêm cùng mồ hôi. 

Câu 7: Tới đích rồi đồng chí pháo binh ơi mai đây 

nghe pháo gầm vang dậy, cùng bộ binh đánh tan 

giặc thù. 

Câu 8: Lòng quyết tâm sắt gang nào bằng,  Hò dô! 

Hai ba nào! (Lưu ý tiếng Hò ngân 2 phách, tiếng 

dô ngân dài đủ 8 phách sau đó ngắt luôn). 

- Hoàn thiện cả bài: Ôn lại bài hát 1 đến 2 lần, sau 

đó yêu câu từng, cá nhân trình bày bài hát. 

Câu hỏi: Bài Hò Kéo Pháo cần thế hiện tính chất 

như thế nào? 

- Cách thể hiện tính chất bài hát ( Trầm hung, hơi 

nhanh ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chưc 

thục hiện  

 

 

 

Đặt câu hỏi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến hành 

thực hiện ôn 

luyện bài 

hát hoàn 

chỉnh 

Trả lời 

 

 

 

 

4. Củng cố: ( 2 phút) 
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- Cho cả lớp hát lại bài hát giáo viên đệm đàn cho Sinh viên hát  

- Yêu cầu một nhóm từ 3 đến 5 Sinh viên lên bảng trình bày bài hát. Nhận 

xét đánh giá tiết học.  

5. Dặn dò: ( 1 phút) Yều câu SV về nhà tiếp tục tập luyện bài hát, cách thể 

hiện tính chất bài hát. Chuẩn bị nội dung bài học mới. 

 

GIÁO ÁN DẠY HỌC HÁT 

Học hát bài: Điểm Hẹn Xòe Hoa (Quỳnh Hợp, thơ Lê Nguyên)                                                                     

Giảng viên thực hiện: Nguyễn Đức Thành 

Lớp dạy: CĐSP Tiểu học 18THA2 

Ngày soạn: 24/ 03/ 2018 

Ngày dạy: 26/ 03/ 2018 

Thời gian thực hiện: 45 Phút 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức: Sinh viên hát thuộc bài hát Điểm hẹn xòe hoa, hát chẩn xác về 

cao độ, trường độ, tiết tấu, lời ca. Biết áp dụng kĩ thuật thanh nhạc cơ bản 

vào trong bài hát và  lấy hơi trong mỗi câu hát.  

2. Kỹ năng: Sinh viên thể hiện được hoàn chỉnh bài hát, xử lý được sắc thái 

tính chất của bài. Biết được kĩ năng lấy hơi, khống chế được hơi thở. 

3. Thái độ: Sinh viên tích cực, tự giác, hứng thú , tự giác luyện tập với môn 

học. Say mê, kiên trì, cố gắng phát huy tính tự giác trong môn học. 

II. Chuẩn bị 

1. Chuẩn bị của giảng viên 

- Giáo án, tài liệu. 

- Đàn Piano, máy chiếu, đài và đĩa nhạc. 

- Nghiên cứu kĩ bài hát. 

2. Chuẩn bị của sinh viên 

- Thanh phách, bản nhạc. 
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- Chuẩn bị bài cũ. 

3. Phương pháp dạy học 

- Thuyết trình. 

- Hướng dẫn thực hành luyện tập, phân tích. 

- Thị phạm (trực quan thính giác qua trình bày tác phẩm) 

III. Tiến trình dạy học hát 

1. Ổn định tổ chức: (1 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy trình bày bài hát  Tiếng chào theo em 

Nhạc và lời Hà Hải. Kiểm tra theo hình thức cá nhân (3 phút). 

         3. Dạy bài mới 

                                   Nội dung Hoạt 

động của 

giảng 

viên 

Hoạt 

động của 

sinh viên 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài và phân tích bài hát.     ( 

5 phút) 

a. Giới thiệu bài: Giảng viên giới thiệu về bài hát 

Bài hát: Điểm hẹn xòe hoa là một trong những sáng tác 

hay của nhạc sĩ Quỳnh Hợp, bài hát được viết vào 

28/02/ 2004 sau khi về thăm lại vùng đất lịch sử trở về 

với thành phố Hồ Chí Minh nhạc sỹ đã viết lên ca khúc 

này.  

b. Phân tích bài hát:  

Bài hát được nhạc sĩ viết ở giọng D- dur nhịp 2/4 viết 

với hình thức hai đoạn đơn, toàn bài hát gồm 40 ô nhịp 

được chia thành 7 câu. 

Câu 1 từ ô nhịp 1 đến ô nhịp 6 gồm 2 tiết nhạc, mỗi tiết 

Thuyết 

trình 

bật máy 

chiếu 

trình 

chiếu bản 

nhạc 

 

 

 

Thuyết 

trình 

 

Lắng 

nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắng 

nghe 

ghi nhớ, 
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3 ô nhịp. Câu 2 từ ô nhịp 7 đến ô nhịp 13 gồm 2 tiết 

nhạc, mỗi tiết nhạc có 3 ô nhịp. Câu 3 từ ô nhịp 14 đến 

ô nhịp 17 gồm 1 tiết nhịp và có 4 ô nhịp. Câu 4 từ ô 

nhịp 18 đến ô nhịp 21 gồm 1 tiết nhịp với 4 ô nhịp. Câu 

5 từ ô nhịp 22 đến ô nhịp 27 gồm 2 tiết nhạc tiết nhạc 1 

gồm 2 ô nhịp , tiết nhạc 2 gồm 4 ô nhịp. Câu 6 từ ô nhịp 

28 đến ô nhịp 34 gồm 2 tiết nhạc tiết nhạc 1 gồm 3 ô 

nhịp, tiết nhạc 2 gồm 4 ô nhịp. Câu 7 từ ô nhịp 35 đến 

hết bài ô nhịp 40 là gồm 1 tiết nhịp với 6 ô nhịp 

Hoạt động 2: Luyện thanh và nghe hát( 8 phút) 

Luyện thanh theo mẫu sau (sửa ngọng) 

Mẫu số 1 (liền tiếng) 

 

Lưu ý: Lấy hơi thật nhanh và sâu, sau đó nín hơi, 2 môi 

chạm vào nhau, dùng hơi đẩy âm nô, na, từ từ nhẹ 

nhàng đi ra ngoài đồng thời miệng mở. 

Mẫu số 2 (liền tiếng) 

 

Lưu ý: Mẫu luyện thanh số 2 bắt đầu bằng phụ âm m, 

khi phát âm môi chạm vào nhau khoang miệng khẩu 

hình trong tạo như kiểu ngáp hít hơi sâu, sau đó nín hơi 

rồi đẩy âm thanh ra từ từ, liền mạch. 

Hoạt động 3: Đọc lời ca và dạy hát ( 3 phút) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng 

dẫn sinh 

viên 

luyện 

thanh. 

 

 

Giảng 

viên làm 

mẫu, thị 

phạm cho 

sinh viên, 

đánh dấu 

câu hát 

trong bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực 

hiện theo 

hướng 

dẫn của 

giảng 

viên 

 

Thực 

hiện theo 

hướng 

dẫn của 

giảng 
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a. Đọc lời ca 

- Đọc bình thường rõ lời (mỗi câu hát đọc 2 lần)  

Câu 1: Em là con gái đất bản mường, Mường 

Thanh xa lắm núi mờ sương. 

Câu 2: Có dòng nậm rốm con song nhỏ, có dòng 

lúa nếp gió đưa hương.  

Câu 3: Em hiểu quê mình qua sử sách. 

Câu 4: Lừng lẫy Điện Biên đã nửa thế kỷ tròn. 

Câu 5: Theo chân anh bộ đội năm xưa, vào trang 

sử hùng anh quê em. 

Câu 6: Anh có về Mường Thanh, hoa ban mùa 

này nở trắng rừng, chiến trường xưa thành điểm hẹn xòe 

hoa. 

Câu 7: Điện Biên thành phố mời bạn bè gần xa. 

Lưu ý: Giảng viên hướng dẫn sửa phát âm ngọng. Khi 

phát âm từ Biên, 2 mô chạm vào nhau khép kín, chước 

khi phát âm da ngoài đóng âm vào bên trong hơi thở bật 

ra bên ngoài đưa âm thanh lên mũi. Lưỡi đưa lên phía 

trên đầu gạc 

Từ lúa  bắt đầu bằng phụ âm l, khi phát âm lưỡi 

uốn, đầu lưỡi được đặt ở đầu ngạc trên miệng phải mở.  

- Đọc theo tiết tấu lời ca; cách đọc này để sinh 

viên làm quen với tiết tấu của bài. 

Cách đọc; mỗi một tiếng gõ thước kẻ của giáo 

viên. Sinh viên tiến hành tập đọc từng câu của bài. 

sau đó 

hướng 

dẫn Sv 

thực hiện. 

 

 

 

 

 

 

Hướng 

dẫn sinh 

viên  đọc 

lời ca 

từng câu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng 

dẫn sủa 

ngọng 

cho sinh 

viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực 

hiện theo 

hướng 

dẫn của 

giáo viên, 

đọc lời ca 

của bài. 

 

 

 

 

 

 

Thực 

hiện 

chỉnh sủa 

lỗi phát 



 

 

96 

 

Nghe hát:  

Hoạt động 4: Học hát( 22 phút) 

- Chia bài hát thành những câu hát nhỏ để rễ tiến hành 

tập luyện 

- Dạy hát theo hình thức từng câu, móc xích, toàn bài. 

Câu 1: Em là con gái đất bản mường, Mường 

Thanh xa lắm núi mờ sương. 

Lưu ý: Từ mường ngân 1 phách sau đó ngắt rõ ràng và 

đồng thời lấy hơi thật nhanh để hát câu tiếp theo. cũng 

viên. 

 

 

 

Hướng 

dẫn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hát trực 

tiếp, cho 

sinh viên 

nghe qua 

băng đĩa. 

Chia câu 

trong bài 

âm. 

 

 

 

Thực 

hiện yêu 

cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên 

lắng nghe 

cảm nhận 

 

Đánh dấu 

câu hát , 

ghi nhớ 
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tương tự từ sương ta cũng cho sinh viên thực hiện như 

vậy. 

Câu 2: Có dòng nậm rốm con song nhỏ, có dòng 

lúa nếp gió đưa hương.  

( Lưu ý tiếng Có luyến lên, tiếng nhỏ hát luyến xuống 

hết câu hát, sau đó lấy hơi).  

Giảng viên SV hát nối câu 1 và câu 2 theo lối 

móc xích và thực hiện hát 2.3 lần 2 câu hát đã nối vào 

nhau rồi tiến hành dạy hát tiếp các câu còn lại của bài, 

rồi nối các câu thành bài hoàn chỉnh 

Câu 3, 4, 5 6 7; cách dạy tiến hành như 2 câu 

trên. 

Câu 3: Em hiểu quê mình qua sử sách. 

Câu 4: Lừng lẫy Điện Biên đã nửa thế kỷ tròn. 

Câu 5: Theo chân anh bộ đội năm xưa, vào trang 

sử hùng anh quê em. 

Câu 6: Anh có về Mường Thanh, hoa ban mùa 

này nở trắng rừng, chiến trường xưa thành điểm hẹn xòe 

hoa. 

Câu 7: Điện Biên thành phố mời bạn bè gần xa. 

- Hoàn thiện cả bài: Ôn lại bài hát 1 đến 2 lần, 

sau đó yêu câu từng, cá nhân trình bày bài hát. 

Câu hỏi: Bài Điểm hẹn xòe hoa cần thế hiện tính chất 

như thế nào? 

   - Cách thể hiện tính chất bài hát ( Vui tươi, lạc quan) 

hát. 

Đàn giai 

điệu câu 

1, yêu cầu 

SV hát 

theo 2 

lần, tập 

theo từng 

tổ, cá 

nhân. (sửa 

sai nếu 

có) 

 

Đàn, 

hướng 

dẫn SV 

tập hát. 

 

 

 

Hướng 

dẫn ôn 

luyện 

 

Đặt câu 

hỏi 

câu hát 

đã chia 

trong bài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên 

thực hiện 

hát theo 

hướng 

dẫn yêu 

cầu của 

giáo viên. 

Thực 

hiện ôn 

luyện bài 

hát. 

Trả lời 

 

 

4. Củng cố: ( 2 phút) 
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- Cho cả lớp hát lại bài hát giáo viên đệm đàn cho Sinh viên hát  

- Yêu cầu một nhóm từ 3 đến 5 Sinh viên lên bảng trình bày bài hát. 

Nhận xét đánh giá tiết học.  

5. Dặn dò: ( 1 phút)  

- Yều câu SV về nhà tiếp tục tập luyện bài hát, cách thể hiện tính 

chất bài hát. Chuẩn bị nội dung bài học mới. 
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Phụ Lục 4 

Phiếu trưng cầu ý kiến 

Trong năm học 2017-2018 chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm dạy 

học hát ca khúc về Điện Biên cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, 

trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Kết thúc buổi thực nghiệm chúng tôi 

tiến hành phát phiếu điều tra.  

Đề nghị các em trả lời câu hỏi bằng cách đánh dấu (x) vào những ô 

vuông thích hợp. 

Họ và tên………………………………………Dân 

tộc………………………. 

Sinh năm …………………………………….  

Lớp………………………....... 

Câu 1: Theo em có nên đưa ca khúc về Điện Biên vào dạy học hát cho 

sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học hay không? 

Nên                                                Không nên                       

Câu 2: Em hãy cho biết về mức độ tiếp thu của mình qua buổi học hát 

ca khúc về Điện Biện?   

Tiếp thu tốt             Bình thường                 Khó tiếp thu       

Câu 3: Cảm nhận của em như thế nào khi tham gia Hát ca khúc về 

Điện Biên  

Thích                      Bình thường              Không thích       

Câu 4: Hiện nay cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường đã đáp 

ứng được Việc học hát ca khúc về Điện Biên cho các em hay trưa? 

Đáp ứng tốt            Chưa đáp ứng        

Câu 5: Sau khi được học hát ca khúc về Điện Biên, các em có đủ tự tin 

biểu diễn trên sân khấu các bài đã học hay không? 

Rất tự tin                Tự tin                        Chưa tự tin         
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Phiếu tổng hợp trưng cầu ý kiến 

Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, 

với tổng số sinh viên của hai lớp là 100 sinh viên. Nhưng trên tình hình 

thực tế buổi thực nghiệm vắng 03 Sinh viên do bị ốm, nên tổng số phiếu 

phát ra là 97/100 sinhh viên.  

       Câu hỏi        Trả lời        Số lượng           Tỷ lệ % 

 

      Câu 1 

Nên 95 SV 97.9 % 

Không nên 02 SV 2.1 % 

 

      Câu 2 

Tiếp thu tốt 65 SV 67.04 % 

Bình thường 30 SV 30.9 % 

Khó tiếp thu 02 SV 2.06 % 

      

     Câu 3 

Thích  74 SV 76.3 % 

Bình thường 20 SV 20. 6% 

Không thích 03 SV 3.1 % 

 

     Câu 4 

Đáp ứng 94 SV 96.9 % 

Chưa đáp ứng 03 SV 3.1 % 

 

     Câu 5 

Rất tự tin 35 SV 36.1 % 

Tự tin 55 SV 56.7 % 

Chưa tự tin 07 SV 7.2 % 

Tổng 97/ 100 

SV 

100% 
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Phụ lục 5 

Một số hình ảnh thực nghiệm 

[Nguồn: Văn Nhự chụp tháng 3/2018] 
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Phụ lục 6 

Danh sách ca khúc về Điện Biên 
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