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MỞ Đ U 

1. Lý do chọn     ài 

 Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật thời gian, sử dụng âm thanh để 

diễn tả cảm xúc, nhận thức và tư tưởng, tình cảm của con người. Cũng từ 

nghệ thuật kiến tạo của những âm thanh, của các chất liệu tiết tấu và sự kết 

hợp với các phương tiện diễn tả khác, thông qua tai nghe chúng ta cảm 

nhận được các hình tượng, các cung bậc của cảm xúc mà âm nhạc mang 

lại. Hơn thế nữa âm nhạc còn là phương tiện giúp con người khám phá thế 

giới, trải nghiệm cuộc sống, nâng cao nhận thức, m t bằng dân trí và chất 

lượng đời sống tinh thần… 

Chính vì nhận thức được vai trò giáo dưỡng và bồi bổ đời sống tâm 

hồn của âm nhạc với con người, từ nhiều thập niên gần đây, phương pháp 

dưỡng thai bằng âm nhạc cho trẻ đã được nghiên cứu và triển khai rất sớm, 

ngay khi mà trẻ em còn nằm trong bụng mẹ, hoạt động giáo dục âm nhạc 

đã là một nội dung, một môn học chính khóa trong chương trình của bậc 

học mầm non tới bậc phổ thông. Bên cạnh đó, cũng đã có không ít các 

công trình nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non. Tuy 

nhiên, việc giáo dục âm nhạc đại trà trong các trường mầm non hiện nay, 

nhất là với trẻ ở độ tuổi 5 - 6 tuổi; độ tuổi đã có ít nhiều những trải nghiệm, 

kiến thức, kinh nghiệm thực hành âm nhạc ở lứa tuổi trước, ho c nhận biết 

qua các phương tiện thông tin vẫn tồn tại một thực tế đó là, nội dung, yêu 

cầu và phương pháp giáo dục âm nhạc về cơ bản vẫn chỉ đáp ứng các yêu 

cầu chung nhất, dẫn đến ít nhiều có sự bất cập với từng cá nhân, nhóm trẻ 

bởi mỗi trẻ là một cá thể độc lập, có đ c điểm khí chất tâm lý và khả năng 

về giọng hát, tai nghe, vận động theo nhịp điệu và khả năng biểu lộ cảm 

xúc khác nhau, song trong cùng một hoạt động giáo dục âm nhạc, các em 

luôn phải hoàn thành các các nhiệm vụ chung  nhất trong học tập. Có thể 

thấy rõ điều này khi quan sát trẻ tham gia các hoạt động giáo dục âm nhạc, 
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không ít em hạn chế về giọng hát nhưng lại có độ nhạy cảm tốt hơn về tai 

nghe âm nhạc và khả năng vận động biểu lộ cảm xúc khi nghe nhạc, vận 

động theo nhạc và ngược lại. Thực tiễn, với quan điểm trẻ là đối tượng, là 

trung tâm của quá trình giáo dục, các hoạt động giáo dục âm nhạc theo 

hình thức tập thể trong các lớp học mầm non hiện nay chưa quan tâm nhiều 

đến việc dạy cảm thụ, nhất là qua nghe nhạc (nghe bài hát, nghe những âm 

hình tiết tấu đơn giản) để trẻ ít nhiều có sự hiểu - cảm thụ) trước và trong 

khi luyện tập thể hiện. Trong khi việc giúp trẻ cảm thụ ở mức độ ít nhiều 

cũng sẽ tạo nên sự hứng thú, động lực yêu thích và say mê khi học nhạc. 

Do đó, hoạt động giáo dục  âm nhạc trong trường  N nhiều khi mang tính 

“ đồng loạt” chứ chưa thực sự chú ý và phát triển các đ c điểm của cá 

nhân, của nhóm để đảm bảo việc “cá thể hóa trong quá trình dạy học” và 

tạo những nền tảng về kiến thức về năng lực thực hành âm nhạc giúp các 

em sẽ học tiếp ở bậc tiểu học và các bậc học tiếp theo. 

 Trong quá trình công tác, thông qua các đợt đưa sinh viên đi thực tập 

tại các trường  N trên địa bàn thành phố Phúc Yên, đ c biệt ở trường mầm 

non Hùng Vương, chúng tôi đã được dự các giờ hoạt động âm nhạc ở các 

lớp mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi). Qua hoạt động quan sát, tìm hiểu chúng tôi đã 

thấy, phần lớn các giáo viên mầm non chủ yếu dựa vào sự phân bố và gợi ý 

chung của chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đã lựa chọn 

nhiều các bài hát có nội dung phù hợp với chủ đề, yếu tố lời ca và giai điệu 

để triển khai trong quá trình dạy học âm nhạc, chủ yếu hướng trẻ tới việc 

thuộc và thể hiện các nội dung về hát, vận đông theo nhạc đã được học mà 

chưa quan tâm, chưa đầu tư về phương pháp trong khi tổ chức các hoạt 

động giáo dục âm nhạc như: khơi gợi để giúp các em từng bước cảm nhận về 

vẻ đẹp của hình tượng âm nhạc qua tiết tấu, tính chất, thể loại và cách thể hiện 

theo các tính chất âm nhạc khác nhau của tác phẩm; nhất là, vấn đề phát triển 

khả năng cảm thụ tiết tấu còn chưa được quan tâm và đầu tư thích đáng. 
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  Do đó, các hoạt động giáo dục âm nhạc chưa tạo nên môi trường trải 

nghiệm, cảm thụ và khuyến khích trẻ vận hành các thao tác của tư duy khi 

học nhạc để thể hiện bản thân, bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học 

hay sáng tạo (m c dù chỉ ở mức độ đơn giản) theo hình thức cá nhân ho c 

phối hợp với nhóm. Vì thế, các hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi ở 

Trường  ầm non Hùng Vương chưa thực sự tạo ra môi trường để có thể 

giúp trẻ thể hiện và phát triển khả năng âm nhạc cá nhân, khả năng vận 

dụng âm nhạc trong các hoạt động và kĩ năng tương tác xã hội của độ tuổi. 

Điều này làm ảnh hưởng lớn đến khả năng cảm thụ nói chung cũng như 

chất lượng thể hiện âm nhạc và phát triển khả năng âm nhạc cá nhân của 

trẻ. Kinh nghiệm thực tiễn của bậc học cho thấy, hoạt động giáo dục âm 

nhạc chỉ thực sự đem lại hiệu quả về giáo dục, nghệ thuật và tính nhân văn 

cho các em khi  mà mục tiêu và yêu cầu giáo dục âm nhạc của độ tuổi, ở 

từng bài học phải thực sự dựa trên căn cứ vào nhu cầu, hứng thú và khả 

năng của chính các em. Như vậy, có thể thấy rằng, việc dạy trẻ cảm thụ nói 

chung và tiết tấu âm nhạc nói riêng cho trẻ 5- 6 tuổi ở trường  N Hùng 

Vương vẫn còn nhiều điều đáng băn khoăn.  

 Xuất phát từ thực trạng trên, tôi lựa chọn nội dung nghiên cứu: Biện 

pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi tại 

Trường Mầm non Hùng Vương, Vĩnh Phúc làm đề tài luận văn thạc sĩ 

Ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc . 

2  Lịch sử nghiên cứu 

 Cảm thụ âm nhạc là một trong những vấn đề chủ đạo trong giáo dục 

âm nhạc lứa tuổi MN và được quan tâm rất nhiều ở các nước trên thế giới 

cũng như ở Việt Nam với nhiều kinh nghiệm, công trình nghiên cứu đã được 

công bố.  

2.1. Công trình nghiên cứu của nước ngoài 

 Trước hết phải kể đến ở châu Âu, với công trình nghiên cứu về 

Phương pháp dạy học âm nhạc Kodály [41], được phát kiến bởi  oltán 
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Kodály (1  2-1 76), một nhà soạn nhạc, nghiên cứu âm nhạc dân tộc, và 

sư phạm âm nhạc người Hungary và hai cộng sự của ông, John Curwen - 

một mục sư nhạc sĩ người Anh và nhạc sĩ người Pháp  mile-Joseph 

Chev s. Phương pháp Kodály vận dụng bốn công cụ giảng dạy chính: hàng 

âm với chủ âm “đô” chuyển động (movable do), hệ thống kí hiệu tay, chữ 

tiết tấu hình tiết tấu, và nguồn tư liệu dân ca. Kodály mong muốn qua giáo 

dục âm nhạc để củng cố âm nhạc truyền thống và nâng cao khả năng đọc 

viết âm nhạc cho trẻ. Phương pháp Kodály được tiến hành theo ba bước cơ 

bản: chuẩn bị, giới thiệu, và luyện tập. Trẻ được sẵn sàng khám phá và học 

tập các đ c trưng tiêu biểu, tiếp theo giáo viên sẽ cung cấp cho trẻ khái 

niệm và thành tố âm nhạc mới từ đó trẻ tích lũy kinh nghiệm và phát huy 

tính sáng tạo âm nhạc thông qua các k  năng biễu diễn.  

 Công trình nghiên cứu của hai nhà sư phạm âm nhạc người Đức, 

Carl Orff và Gunild Keetman [41], từ những năm 1 20. Công trình này đưa 

ra phương pháp Orff-Schulwerk, là phương pháp dạy học âm nhạc sáng tạo 

giúp học sinh cảm thụ âm nhạc rất hiệu quả. Hiện phương pháp này được 

áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Anh, 

Nga, Nhật, và Hàn Quốc. Phương pháp Orff-Schulwerk dựa trên nền tảng 

khai thác và phát triển năng lực âm nhạc thông qua khả năng vui chơi tập 

thể và vận động, những khả năng này tiềm tàng một cách tự nhiên trong 

mọi đứa trẻ. Năng lực âm nhạc tự nhiên đó bao gồm: hát, xướng đồng dao - 

ca dao, vỗ tay, đập gõ, chơi trò chơi, nhảy múa, v.v. Theo Orff và 

Keetman, trẻ học âm nhạc bắt đầu bằng nghe và thực hành trước, rồi mới 

đến đọc và viết. Quá trình phát triển các k  năng âm nhạc của trẻ giống như 

quá trình trẻ học một loại ngôn ngữ nào đó (Shamrock, 2007). 

 Tiếp theo là hệ thống phương pháp giáo dục âm nhạc của D.B. 

Kabalepxky [40], nhà sư phạm nổi tiếng người Liên Xô cũ. Phương pháp 

này chủ chương giúp cho trẻ làm quen với âm nhạc bằng con đường phát 
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triển, tích cực sự cảm thụ, thông qua nghe nhạc. Trẻ không chỉ nghe mà 

phải nghe thấy, nghe được, không chỉ cảm thụ mà còn phải đồng cảm với 

nội dung, tình cảm của âm nhạc. Có thể thấy, phương pháp giáo dục của 

Kabalepxky là đề cao vai trò của con đường phát triển tích cực sự cảm thụ 

cho trẻ, từ đó phát triển năng lực âm nhạc. 

2.2. Công trình nghiên cứu ở Việt Nam  

 Nói về vai trò của nghe nhạc trong dạy học cảm thụ, trong công trình 

nghiên cứu của mình tác giả Ngô Thị Nam cũng cho rằng: 

  Cần cho trẻ tập nghe nhạc theo một chương trình có hệ thống nhất 

định để trẻ làm quen với những tác phẩm đa dạng, phong phú hơn những 

tác phẩm các cháu có thể thực hiện được. Những ấn tượng thu được, thông 

qua tập nghe nhạc ở những độ tuổi còn non nớt này sẽ khơi dậy những cảm 

xúc chân thật đầu tiên với âm nhạc, khả năng hưởng ứng có súc động với 

những tình cảm thể hiện trong âm nhạc. Cùng với việc tích lũy dần những 

ấn tượng, những khái niệm âm nhạc đơn giản, riêng lẻ, tiến tới ghi nhớ tác 

phẩm âm nhạc, phân biệt nội dung, tính chất và các phương tiện biểu hiện, 

trẻ dần dần hình thành trí nhớ âm nhạc. Điều đó mở ra cho trẻ em con 

đường làm phong phú thêm kinh nghiệm âm nhạc của mình và dẫn đến cơ 

sở giáo dục khả năng cảm thụ âm nhạc [21, tr111]. 

  ột số, tài liệu, công trình nghiên cứu âm nhạc trong nước như: 

Nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ mầm non thông qua các 

trò chơi âm nhạc tác giả Lại Thị Hà, Tạp chí Dạy và Học ngày nay 

2016 - 2017. 

 Trần  inh Trí (1  5) Chương trình giáo dục nhịp điệu cho trẻ mẫu 

giáo 5 - 6 tuổi, đề tài nghiên cứu đã nêu lên vai trò của nhịp điệu là cốt lõi 

của cảm thụ âm nhạc. 

 Phạm Thị Hoà (1  6), Nghiên cứu âm nhạc với lứa tuổi mẫu giáo từ 

3 đến 6 tuổi, Luận văn thạc sĩ nghệ thuật, Nhạc viện Hà Nội. 

http://stdoc.vista.gov.vn/xemchitiet.aspx?id=229381
http://stdoc.vista.gov.vn/xemchitiet.aspx?id=229381
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  ột số luận văn thạc sĩ bàn về vấn đề cảm thụ âm nhạc cho trẻ mẫu 

giáo như: 

 Lê Tuấn Đức (2006), Một số biện pháp hình thành khả năng cảm thụ 

âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi ở Hà Nội, Luận văn thạc sĩ khoa học chuyên 

ngành Giáo dục mầm non, Trường ĐHSP Hà Nội. 

 Nguyễn Thị Huyền (2016), Dạy học cảm thụ âm nhạc cho trẻ từ 5 

đến 6 tuổi tại Trường Mầm non song ngữ Peace School, Luận văn thạc sĩ 

khoa học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc, Trường 

ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. 

 Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2016), Phát triển năng khiếu âm nhạc 

cho trẻ mầm non tại trường Kanguru, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Luận 

văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm 

nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. 

 Có thể thấy, các công trình nghiên cứu về âm nhạc, cảm thụ âm 

nhạc, các luận văn thạc sĩ, bài báo, tạp chí… đã đề cập, nghiên cứu về định 

hướng chung, về các phương pháp, biện pháp dạy học âm nhạc. Các công 

trình nêu trên đã tiếp cận ở khía cạnh này hay khía cạnh khác trong lĩnh 

vực giáo dục âm nhạc và cảm thụ âm nhạc cho trẻ  N, tuy nhiên, chưa có 

tác giả nào đi sâu vào nghiên cứu vấn đề phát triển khả năng cảm thụ tiết 

tấu âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi; các biện pháp, hình thức phát triển, các nội 

dung dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho trẻ với yêu cầu của 

đổi mới giáo dục hiện nay. Những công trình nghiên cứu của các tác giả ở 

trên là những kinh nghiệm quý báu, là cơ sở lý luận để chúng tôi hoàn 

thành luận văn. 

3  Mục  ích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu những lí luận và thực tiễn, luận văn nghiên 

cứu, đề xuất biện pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu cho trẻ mẫu 
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giáo 5 - 6 tuổi tại Trường  ầm non Hùng Vương, Vĩnh Phúc, góp phần 

nâng cao chất lượng cảm thụ âm nhạc, hình thành năng lực hoạt động âm 

nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Tìm hiểu các vấn đề chung về âm nhạc, về tiết tấu, các khái niệm liên 

quan đến đề tài và làm rõ vai trò của cảm thụ tiết tấu âm nhạc. 

 - Nghiên cứu thực trạng cảm thụ tiết tấu âm nhạc của trẻ 5 - 6 tuổi tại 

Trường Mầm non Hùng Vương.   

 - Đề xuất một số biện pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc 

trong tổ chức các hoạt động GDAN cho trẻ mầm non 5-6 tuổi. 

 - Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi của các 

biện pháp, đánh giá kết quả và rút ra các bước dạy học trong nội dung phát 

triển khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc cho trẻ.  

4  Đối  ượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Các biện pháp phát triển khả năng cảm thụ tết tấu âm nhạc cho trẻ 

mẫu giáo 5 - 6 tuổi tại Trường  ầm non Hùng Vương, Vĩnh Phúc.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Thực nghiệm tiến hành tại 02 lớp 5TA1, 5TA2, năm học 201  - 

2019 tại Trường  ầm non Hùng Vương, Vĩnh Phúc với việc khai thác tiết 

tấu của ba dạng thể loại âm nhạc trong chương trình GDAN cho trẻ mầm 

non đó là: hành khúc, trữ tình và vui hoạt. 

   Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp nghiên cứu  ý  u n 

 Trong đề tài này chúng tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên 

cứu lý luận sau: Phương pháp thu thập thông tin, đối chiếu, hệ thống hóa, 

phân loại hóa, phân tích, tổng hợp, so sánh để nghiên cứu tư liệu, xử lí các 

số liệu. 
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 Phương pháp nghiên cứu th c ti n 

 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn chúng tôi sử dụng những phương 

pháp sau: Phương pháp quan sát, đàm thoại, điều tra để tìm hiểu thực trạng 

dạy học cảm thụ tiết tấu âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi ở Trường  ầm non 

Hùng Vương, Vĩnh Phúc.  

            Phương pháp phân tích tác phẩm âm nhạc 

 Sử dụng phương pháp này để tìm hiểu và phân tích về cấu trúc hình 

thức, đ c điểm về thể loại và các phương tiện diễn tả khác trong tác phẩm 

để vận dụng vào việc thiết kế các nội dung dạy học đáp ứng yêu cầu, mục 

tiêu phát triển cảm thụ tiết tấu âm nhạc cho trẻ mầm non 5 - 6 tuổi. 

  Phương pháp th c nghiệm sư phạm 

 Xử lí, thống kê số liệu để kiểm tra tính khả thi của các biện pháp mà 

đề tài đã đưa ra. 

 Ngoài ra, luận văn còn tiếp thu một số thành quả nghiên cứu của một 

số công trình đi trước có liên quan đến đề tài để kế thừa và phát triển tiếp 

các thành quả nghiên cứu đã đạt được.  

   Đóng góp mới của luận văn  

 Việc đề xuất một số biện pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu 

cho trẻ 5 - 6 tuổi tại Trường  ầm non Hùng Vương, Vĩnh Phúc, góp phần 

nâng cao hiệu quả của giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi nói riêng và trẻ 

 N trên địa bàn thành phố Phúc Yên nói chung, góp phần nâng cao chất 

lượng dạy học âm nhạc ở Trường  ầm non Hùng Vương.  

 Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho đồng 

nghiệp, những người quan tâm tới vấn đề tiết tấu âm nhạc cho trẻ mầm non. 

7  Bố cục của luận văn 

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

văn gồm 02 chương 



 9 

 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

 Chương 2: Biện pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Mộ  số khái niệm 

 Trên cơ sở tìm hiểu và kế thừa các công trình nghiên cứu đã được 

công bố của các tác giả, các nhà khoa học chuyên ngành, chúng tôi đã 

tham khảo, học tập dựa trên những luận điểm khoa học để làm rõ một số 

khái niệm về: Âm nhạc, tiết tấu, cảm thụ tiết tấu âm nhạc. 

1.1.1. Âm nhạc 

 Theo tác giả Phạm Lê Hòa, “Âm nhạc là loại hình nghệ thuật sử 

dụng phương tiện biểu hiện là âm thanh, được sinh ra do chính đòi hỏi của 

cuộc sống khi cần biểu đạt những trạng huống nhất định của thế giới tình 

cảm - trí tuệ xã hội loài người [14, tr.1]. 

 Theo tác giả Ngô Thị Nam: 

Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật, phản ánh hiện thực khách 

quan bằng những hình tượng có sức biểu cảm của âm thanh. 

Cùng với các phương tiện diễn tả âm nhạc như: giai điệu, cường 

độ, âm sắc, hòa âm, cách cấu tạo, hình thức, bản chất thời gian trong 

âm nhạc làm cho nó có thể truyền đạt sự vận động của các tình cảm 

và ý tưởng trong tất cả những sắc thái tinh tế nhất [21, tr.74]. 

 Dựa trên những quan điểm, những ý kiến của các nhà nghiên cứu, 

các nhà sư phạm âm nhạc được trích dẫn, chúng tôi đưa ra quan điểm của 

mình: Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật thời gian, dùng âm thanh làm 

phương tiện biểu hiện để khắc họa cuộc sống và thể hiện tâm tư tình cảm 

của con người. 

1.1.2. Tiết tấu  

1.1.2 1  Khái niệm tiết t u 

 Với sự kết hợp của các phương tiện diễn tả âm thanh, âm nhạc đã 

mang đến cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, một trong 

những phương tiện diễn tả âm thanh cơ bản trong âm nhạc đó là Tiết tấu.  
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 Tác giả Phạm Tú Hương trong tài liệu Lý thuyết âm nhạc cơ bản, 

định nghĩa “Tiết tấu là sự nối tiếp có tổ chức các trường độ giống nhau và 

khác nhau của âm thanh” [18, tr.26]. Trong cuốn Phân tích tác phẩm âm 

nhạc tác giả Đào Ngọc Dung cũng định nghĩa: “Tiết tấu là sự nối tiếp các 

âm và các kết cấu âm nhạc bằng thời gian ngân vang của âm thanh (độ dài 

của âm và độ dài của kết cấu) có tổ chức và có quy luật” [07, tr.20]. Qua 

hai định nghĩa trên chúng tôi đều thấy một ý chung; tiết tấu là mối tương 

quan về trường độ của các âm thanh một cách có tổ chức. 

 Trong cuốn Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc thường dùng có viết: 

“Tiết tấu là thứ tự nhịp nhàng của các phách mạnh và nhẹ trong từng nhịp 

ho c nhiều ô nhịp, đem lại vận động và sức sống cho âm nhạc” [31, tr.92]. 

Theo định nghĩa này thì sự vận động trong âm nhạc chính là nhờ vào 

chuyển động luân phiên của các phách mạnh, phách nhẹ và người ta gọi đó 

là tiết luật.  

 Như vậy dựa trên những quan điểm, định nghĩa trên chúng tôi cho 

rằng: Tiết tấu là sự nối tiếp các trường độ âm thanh trong âm nhạc theo thứ 

tự nhịp nhàng của các phách mạnh, phách nhẹ, phần mạnh và phần nhẹ của 

phách, đem lại sự vận động và tính cách cho âm nhạc.  

1.1.2.2. Vai trò của tiết t u trong âm nhạc 

  ỗi một tác phẩm âm nhạc ra đời là nhờ sự kết hợp ch t chẽ của các 

phương tiện diễn tả như giai điệu, hòa âm, tiết tấu, nhịp độ, cường độ, âm 

sắc..., tất cả những phương tiện này đều thống nhất, phối hợp cùng một lúc 

đem lại cảm xúc thẩm m  cho người nghe. Trong các phương tiện diễn tả 

âm nhạc đó tiết tấu chiếm một vịt trí rất quan trọng.  

 Từ thời nguyên thủy, khi tiếng nói và chữ viết chưa ra đời, trong quá 

trình săn bắt hái lượm, trồng trọt, các động tác múa được hình thành để 

truyền bá kinh nghiệm, biểu lộ tình cảm giữa con người với nhau. Tác giả 
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Đào Ngoc Dung viết: “Tiết tấu bắt nguồn từ động tác, nó phản ánh và nhịp 

điệu hóa mọi cử động của con người” [07, tr.1 ]. Như vậy có thể thấy từ 

thời nguyên thủy khi tiếng nói còn chưa ra đời thì tiết tấu đã có m t trong 

sinh hoạt hàng ngày và luôn gắn ch t với các động tác vận động cơ thể theo 

nhịp điệu có yếu tố của nghệ thuật múa sau này. Tác giả Nguyễn Thị 

Nhung cũng khẳng định: “Tiết tấu là một yếu tố quan trọng của phương 

tiện diễn tả âm nhạc, được phát triển rất sớm khi giai điệu và thang âm còn 

chưa định hình” [26, tr.37]. 

 Khi tiếng nói ra đời, âm nhạc mô phỏng và nghệ thuật hóa tiếng nói 

của con người thông qua giai điệu. Nếu một ý tưởng nghệ thuật hay nhưng 

tiết tấu không phù hợp thì sẽ không tạo nên một giai điệu có tính khái quát 

hay “đ c tả” của hình tượng âm nhạc. Đã có những bài thơ người ta chỉ biết 

đến rộng rãi khi được nhạc sĩ phổ nhạc như bài Hạt gạo làng ta, (thơ Trần 

Đăng Khoa, nhạc Trần Viết Bính); bài Cho con, (thơ Tuấn Dũng, nhạc 

Phạm Trọng Cầu); Bài Cô giáo, (nhạc Đỗ  ạnh Thường, thơ Nguyễn Hữu 

Tưởng)… tiết tấu đã làm cho hình tượng trong các bài thơ được chắp cánh 

bởi những giai điệu vui tươi sôi nổi, những bước đi hành khúc rắn rỏi, 

mạnh mẽ hay những cảm xúc mượt mà, thiết tha trong sáng.... Trong cuốn 

Phân tích tác phẩm tác giả Đào Ngọc Dung cũng viết “Có người nói tiết t u 

như một chỗ đứng trên đó giai điệu bay bổng”, điều này đã phần nào nói lên 

vai trò dẫn dắt giai điệu của của tiết tấu trong âm nhạc.  

 Tiết tấu không chỉ là sự liên tục của các âm thanh mà còn là mối 

tương quan về thời gian trong âm nhạc, nó nối các câu, đoạn, chương lại 

với nhau, vì vậy thông qua tiết tấu chúng ta có thể hiểu được hình tượng 

trong âm nhạc ở mọi hình thức biểu hiện. Ở một chừng mực nào đó, tiết tấu 

vẫn tạo cho người nghe cảm nhận được sắc thái, tình cảm, ý đồ nghệ thuật 

hay hình tượng trong âm nhạc mà không có sự tham gia của giai điệu. Tuy 

nhiên, để tạo thành một tác phẩm âm nhạc diễn tả được đầy đủ các cung 
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bậc của cảm xúc và khái quát được các hình tượng âm nhạc hoàn chỉnh 

phải cần có sự kết hợp của các yếu tố cơ bản của âm thanh và các phương 

tiện diễn tả khác để tạo nên một chỉnh thể, một hình tượng âm nhạc vừa có 

tính khái quát của thể loại với những đ c điểm chung, đồng thời cũng có sự 

khắc họa các đ c điểm riêng với những yếu tố mang tính đ c tả.  

 Ví dụ:  bài hát Con chim vành khuyên của nhạc sĩ Hoàng Vân. 

  Nếu như các câu hát trong bài bị tước bỏ đi phần tiết tấu và nhịp 

điệu, chỉ có một dạng trường độ như sau 

 Có con chim vành khuyên nhỏ dáng trông thật ngoan ngoán quá……  

 Chúng ta có thể thấy đoạn nhạc trên, không thể thể hiện được sự ngộ 

nghĩnh, đáng yêu, dí dỏm của hình tượng chú chim vành khuyên ngoan 

ngoãn, lễ ph p với mọi người. Nhưng vẫn là cao độ đó, được gắn thêm tiết 

tấu, với những móc đơn liên tiếp đã tạo ra sự linh hoạt trong chuyển động, 

kết hợp những dấu l ng đơn, l ng đen ở cuối mỗi tiết nhạc làm cho mạch 

tiết tấu bị ngắt gọn, thủ pháp nghệ thuật này đã thể hiện được tính cách nhí 

nhảnh, linh hoạt của chú chim vành khuyên, đồng thời làm cho ý nhạc 

được rõ ràng, ngộ nghĩnh.  

  

 Như vậy sự kết hợp của tiết tấu với các âm trong giai điệu của bài 

Con chim vành khuyên đã tạo nên các ý nhạc, có tính cách, cảm xúc và làm 

nổi bật lên hình ảnh chú chim vành khuyên. Điều này cũng được Tác giả 

Nguyễn Thị Nhung nói đến, tác giả cho rằng trong một vài trường hợp tiết 

tấu được đề cao hơn cả yếu tố giai điệu. 
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  Ngoài ra tiết tấu còn có vai trò tạo sự thống nhất về hình tượng âm 

nhạc nhờ âm hình tiết tấu chủ đạo. Đây là một dạng âm hình tiết tấu quán 

xuyến trong một tác phẩm ho c một phần của tác phẩm để thống nhất tiết 

tấu và nội dung âm nhạc. Âm hình tiết tấu chủ đạo thường được g p trong 

những tác phẩm âm nhạc được viết ở hình thức một đoạn đơn, đ c biệt 

trong các bài hát  N. 

 Ví dụ: Bài: Thật là hay - Hoàng Lân. 

 

 Sự thống nhất hình tượng trong âm nhạc nhờ âm hình tiết tấu chủ đạo 

còn được thấy rất rõ trong một vài thể loại âm nhạc 

 Ví dụ: Preludes số 6 của nhạc sĩ F.Chopin (1810 - 1849) được viết ở 

hình thức một đoạn phát triển, đây là hình thức có cấu trúc nhỏ nhất của 

một tư duy âm nhạc hoàn chỉnh có tính thống nhất cao về phương diện nội 

dung và tiết tấu. 

 

 Giai điệu chính nằm ở bè tay trái, âm hình tiết tấu nằm ở hai ô nhịp 

đầu với tiết tấu móc giật.  

 Ngoài vai trò thống nhất hình tượng nhờ âm hình tiết tấu chủ đạo, 

theo tác giả Nguyễn Thị Nhung tiết tấu cũng là một nhân tố tích cực cho sự 

phát triển của hình tượng. Trong các bài hát viết cho lứa tuổi  N dạng tiết 
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tấu phát triển hình tượng thường có ở những bài hát có nhiều đoạn phát triển 

như bài Con chim vành khuyên của tác giả Hoàng Vân, được viết ở hình thức 

ba đoạn đơn phát triển. Bài Em như chim câu trắng của tác giả Trần Ngọc 

cũng được viết ở hình thức hai đoạn đơn phát triển không tái hiện. 

 Theo tác giả Phạm Lê Hòa thì tiết tấu là khái niệm chỉ x t về phương 

diện trường độ của các âm thanh. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với quan 

điểm này, song khi phân tích tiết tấu của một tác phẩm AN nào đó chúng ta 

nên xem x t mối quan hệ tương hỗ của yếu tố liên quan ch t chẽ đến tiết 

tấu đó là yếu tố nhịp độ, hai yếu tố này đều có cùng một vai trò tạo lên sự 

chuyển động trong âm nhạc, thể hiện tính chất của giai điệu và góp phần 

thể hiện tính thể loại. Các loại âm nhạc như hát ru, vui hoạt hay hành khúc 

đều được viết với một nhịp độ thích hợp, chúng ta không thể hát những bài 

hát ru, giai điệu có nhiều trường độ ngân dài, luyến láy với một tốc độ 

nhanh vui và hát những bản hành khúc, vui hoạt với một tốc độ chậm chạp.  

1.1.3. Cảm thụ  

1.1.3.1. Khái niệm cảm thụ 

 Cảm thụ là một thuật ngữ không còn mới đ c biệt với những người 

nghiên cứu khoa học. Có rất nhiều cuốn sách, bài báo hay những công trình 

nghiên cứu khoa học đã đưa ra được khái niệm về cảm thụ. Chúng tôi xin 

trích dẫn một vài khái niệm cũng như quan điểm của một số tác giả đã 

được xuất bản và công bố như sau. Theo Từ điển Tiếng việt do tác giả 

Hoàng Phê chủ biện giải nghĩa: “Cảm thụ là sự tiếp nhận kích thích của sự 

vật bên ngoài. Nhận biết được cái tế nhị bằng cảm tính tinh vi” [27, tr.103]. 

Tác giả Nguyễn Thị Huyền trong Luận văn thạc sĩ khoa học, Ngành Lý 

luận và phương pháp dạy học Âm nhạc cho rằng: “Cảm thụ là những rung 

động, là khả năng tiếp nhận, là những cảm nhận sâu sắc mang dấu ấn cá thể 

trước một sự vật hiện tượng mà con người muốn hướng tới” [16, tr.7].  
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 Dựa trên những quan điểm hay giải nghĩa của các tác giả đi trước 

chúng tôi tổng hợp để đưa ra quan điểm của mình là: Cảm thụ là những 

rung động, nhận biết quá trình tác động hay diễn ra của một sự vật hiện 

tượng tạo nên kích thích từ bên ngoài, từ đó tạo nên sự thay đổi về nhận 

thức, hành động của đối tượng bị tác động. 

1.1.3.2  Cảm thụ tiết t u âm nhạc 

 Cảm thụ tiết tấu âm nhạc thực chất là góp phần tăng thêm hiệu quả 

cho quá trình cảm thụ một tác phẩm âm nhạc nói chung. Đối tượng của 

cảm thụ tiết tấu là âm nhạc nhưng cảm thụ tiết tấu có phạm vi hẹp và sâu 

hơn. Cảm thụ tiết tấu là việc cảm thụ từng yếu tố riêng lẻ như trường độ âm 

thanh, các dạng tiết tấu thuận, nghịch, dạng chuyển động của tiết tấu, mạch 

tiết tấu, âm hình tiết tấu chủ đạo, tính chất âm nhạc, nhịp độ… 

 Ví dụ, khi dạy trẻ bài Chú ếch con, sáng tác Phan Nhân. 

 Ban đầu khi mới nghe bài hát dưới sự hướng dẫn của GV, trẻ sẽ cảm 

nhận tính chất tươi vui rộn ràng, hình ảnh chú ếch chăm chỉ đáng yêu 

khiến trẻ cảm thấy rất thích thú và bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài qua n t 

m t vui vẻ hào hứng, trẻ cùng nghe, cùng cười đùa với các bạn, cùng 

hưởng ứng với bài hát bằng những động tác hoàn toàn tự nhiên… đó là 

cảm thụ toàn bộ tác phẩm âm nhạc.  

 

 Khi trẻ có những cử chỉ như dậm chân, lắc lư theo nhịp điệu, ho c 

hát kết hợp gõ theo nhịp, phách, tiết tấu dưới sự hướng dẫn chi tiết của 

GV… đó là cảm thụ tiết tấu âm nhạc.  
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 Cảm thụ mang tính chủ quan nên mỗi đứa trẻ sẽ có những biểu hiện 

và mức độ khác nhau, có trẻ sẽ hò reo, vỗ tay theo âm hình tiết tấu, có trẻ 

lắc lư thậm chí nhảy múa. Ngược lại, có trẻ không bắt kịp được nhịp điệu, 

không biết vỗ tay theo nhịp của bài hát, có trẻ thích hát nhưng khi hát lời 

không khớp được với nhạc và cũng có trẻ không có biểu hiện gì… 

 Như vậy trong phạm vi nghiên cứu của đề tài có thể thấy rằng, cảm 

thụ tiết tấu âm nhạc là một quá trình tương tác giữa giáo viên và trẻ mầm 

non. Giáo viên là người tạo ra môi trường trải nghiệm âm nhạc, thu hút sự 

tập trung chú ý, lắng nghe, quan sát, ghi nhớ và khuyến khích trẻ thể hiện 

cảm xúc, thái độ và các yêu cầu thực hành âm hình tiết tấu của bài học. Tùy 

theo mức độ nhạy cảm và vốn sống của mỗi trẻ mà cảm thụ tiết tấu là khác 

nhau. GV phải là người nắm bắt được điều này để dần hình thành cho trẻ 

những tri thức và kinh nghiệm, để trẻ có thể vận dụng ở mức độ đơn giản 

trong quá trình hoạt động âm nhạc.  

1.1.4. Khả năng 

1 1 4 1  Khái niệm 

 Khả năng là một thuật ngữ rất quen thuộc, thường được sử dụng 

trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên khi thuật ngữ này nằm trong 

một vấn đề nghiên cứu khoa học thì cần phải được khái niệm một cách 

rõ ràng. Vì vậy chúng tôi đi tìm hiểu khái niệm khả năng và đồng thời 

tìm hiểu trong một vài khái niệm khác có liên quan để có cái nhìn bao 

quát hơn.  

 Theo Từ điển tiếng Việt: “Khả năng là cái có thể xuất hiện, có thể 

xảy ra trong điều kiện nhất định. Cái vốn có về vật chất ho c tinh thần để 

có thể làm được việc gì” [27, tr.470].  

 Như vậy, từ khái niệm trên chúng tôi cho rằng khả năng là cái hiện 

chưa có, nó ẩn sâu trong mỗi con người chúng ta cho đến khi g p điều kiện 

thuận lợi mới được bộc lộ. Đứng ở góc độ nghiên cứu của đề tài với trường 
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hợp cụ thể là trẻ 5 - 6 tuổi, khi kiểm tra, đánh giá về khả năng AN của một 

trẻ chúng ta không thể chỉ đánh giá ở một m t nào đó như hát, múa…, bởi 

có thể khả năng, năng khiếu của trẻ lại nằm ở m t khác mà phải có điều 

kiện phù hợp mới được bộc lộ. Có thể trẻ bị hạn chế về giọng hát, trẻ chưa 

biết hát ho c hát không hay nhưng không có nghĩa là trẻ đó không có khả 

năng, năng khiếu trong âm nhạc. Chúng ta có thể đánh giá thông qua hoạt 

động mà trẻ hứng thú như khả năng vận động theo nhịp điệu hay nghe và 

gõ đệm theo một mẫu âm ho c hình tiết tấu của bài hát nào đó mà trẻ làm 

được… đó chính là những khả năng tiềm tàng của trẻ. Người GVcó thể căn 

cứ vào đó để có sự định hướng và bồi dưỡng các khả năng như chơi các 

loại nhạc cụ phù hợp, vận động, múa, chơi trò chơi âm nhạc... để từng cá 

nhân được phát triển theo đúng năng lực, sở trường trong giai đoạn hiện tại 

và tiếp theo. 

1.1.4.2  Khả năng cảm thụ tiết t u âm nhạc 

 Giống như khả năng cảm thụ âm nhạc, khả năng cảm thụ tiết tấu 

cũng cần có một sự trải nghiệm, sự tinh tế, nhạy cảm ho c có tai nghe tốt 

thì khả năng này mới phát huy được. Nếu như khả năng cảm thụ âm nhạc là 

một sự sáng tạo phụ thuộc vào chiều sâu nội tâm mỗi người thì khả năng 

cảm thụ tiết tấu lại cần độ chính xác cao và nó chỉ được sáng tạo trong hình 

thức thể hiện tác phẩm đó. Đối với trẻ lứa tuổi mẫu giáo, để đánh giá được 

khả năng cảm thụ tiết tấu chúng ta có thể quan sát qua những biểu hiện khi 

trẻ được tiếp xúc với âm nhạc. Cùng hát một bài hát có trẻ hát rất hay, rất 

đúng nhịp độ, tính chất, gợi được nhiều cảm xúc cho người nghe, ngược lại 

có trẻ hát không đúng với tiết tấu, tốc độ của bài và làm sai lệch đi tính chất 

âm nhạc. Đều này đã phản ánh khả năng cảm thụ tiết tấu của trẻ.  

 Như vậy, đ c điểm khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc của trẻ đó là: 

Có cảm xúc nhịp điệu, có trí nhớ đối với tiết tấu, nhận biết một số tiết tấu 

tiêu biểu, nhận biết sự thay đổi trong tính chất, nhịp độ âm nhạc, bước đầu 

biết nhận x t, đánh giá tác phẩm ở mức độ đơn giản. 
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 Từ những phân tích ở trên chúng tôi tổng kết lại: Khả năng cảm thụ 

tiết tấu âm nhạc là khả năng nhận biết được một số tiết tấu tiêu biểu, nắm 

bắt được tốc độ và tính chất âm nhạc, trên cơ sở ghi nhớ đó sẽ tái hiện lại 

tác phẩm một cách chính xác, biểu cảm. Đây cũng là nền tảng, kinh nghiệm 

để giúp trẻ tự tin khi thực hành, khi vận dụng và sáng tạo âm nhạc ở mức 

độ ban đầu theo khả năng của trẻ. 

1.1.4.3. Vai trò của cảm thụ tiết t u trong giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 - 6 

Trường Mầm non Hùng Vương 

 - Phát triển kĩ năng âm nhạc: trong Chương trình giáo dục mầm non 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các kĩ năng trong hoạt động âm 

nhạc của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi bao gồm 

 Kĩ năng nghe: Nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các 

bản nhạc. 

 Kĩ năng hát: hát đúng giai điệu lời ca, thể hiện sắc thái, tình cảm của 

bài hát. 

 Kĩ năng vận động: vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu và thể hiện 

sắc thái phù hợp. 

 Kĩ năng gõ đệm: biết sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, 

tiết tấu phù hợp với tính chất. 

 Dưới sự hướng dẫn của GV, cảm thụ tiết tấu không chỉ giúp trẻ biết 

nghe nhạc, phân biệt được sắc thái, thuộc tính trong âm nhạc như to, nhỏ, 

mạnh, nhẹ, dài ngắn vv... mà còn giúp trẻ hát một cách chính xác, đồng đều 

theo nhịp điệu, giai điệu của bài hát đó thông qua việc trẻ được thực hành 

đọc lời theo tiết tấu, gõ, đập theo nhịp, phách, tiết tấu trong bài hát. Việc trẻ 

biết nghe nhạc, hát chính xác, hát đồng đều sẽ là một thuận lợi lớn để trẻ 

tham gia vận động theo nhạc, được bộc lộ cảm xúc với âm nhạc với đúng 

khả năng của mình, cảm thụ tiết tấu khiến cho những vận động theo nhạc 

của trẻ trở nên chính xác, tinh tế và có luật động hơn do đã được tích lũy 
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kinh nghiệm qua nghe và hát. Trong số các kĩ năng hoạt động âm nhạc thì 

kĩ năng gõ đệm sẽ đem lại hiệu quả rất đáng kể trong việc cảm thụ âm nhạc 

của trẻ. Trong quá trình dạy trẻ cảm thụ tiết tấu trẻ sẽ được sử các dụng cụ 

gõ đệm như trống, sắc xô, phách tre,… hay vận động các bộ phận cơ thể 

như tay, chân, tư thế, di chuyển để gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu âm 

nhạc nhằm cảm thụ tiết tấu âm nhạc do đó kĩ năng gõ đệm của trẻ theo đó 

cũng sẽ được phát triển hơn. 

 - Giáo dục thẩm m , hình thành thị hiếu âm nhạc: trong các bộ môn 

nghệ thuật, âm nhạc được coi là một phương tiện giáo dục thẩm m  hiệu 

quả nhất. Chúng tôi đã nói ở trên, mỗi một tác phẩm âm nhạc chính là sự 

phán ánh cuộc sống, tư tưởng của con người bằng âm thanh, đường n t giai 

điệu, tiết tấu, lời ca,… tạo nên hình tượng nghệ thuật. Bản thân tác phẩm 

âm nhạc là cái đẹp được hình tượng hóa, giáo dục âm nhạc là đưa cái đẹp 

đến với trẻ, hình thành mối quan hệ giữa trẻ với cái đẹp trong nghệ thuật. 

 ục đích của giáo dục thẩm m  nhằm phát triển khả năng lĩnh hội, cảm thụ 

và hiểu cái đẹp qua đó trẻ sẽ  phân biệt được cái hay cái dở, độc lập và sáng 

tạo khi hoạt động âm nhạc. 

 Để làm được điều đó cần phát triển ở trẻ những khả năng về âm 

nhạc. Cảm thụ được tiết tấu âm nhạc là một trong những khả năng không 

thể thiếu trong mối quan hệ thẩm m  với âm nhạc. Cảm thụ tiết tấu giúp 

cho trẻ có được những trải nghiêm, những xúc động trong quá trình cảm 

thụ và thể hiện âm nhạc. Thật vậy, trong khi nghe nhạc, những tiết tấu sôi 

nổi, rắn rỏi của bản hành khúc sẽ gợi cho trẻ hào hứng, vui vẻ, tiết tấu trong 

các bài hát ru, các bài hát về quê hương, đất nước nhẹ nhàng sâu lắng sẽ 

mang lại cho trẻ những tình cảm ấm áp, dịu dàng. Cảm thụ tiết tấu âm nhạc 

không những giúp trẻ có được những kinh nghiệm để đánh giá, so sánh, 

phân biệt được tính chất âm nhạc khác nhau mà còn giúp trẻ biết thể hiện 

một cách diễn cảm trong các hoạt động âm nhạc như hát, múa, vận động và 
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chơi trò chơi âm nhạc vv… đây chính là những cơ sở đầu tiên để hình 

thành nên thị hiếu âm nhạc của trẻ. 

1.1.5. Các phương pháp, biện pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu 

âm nhạc 

1.1.5.1. Phương pháp  

 Tác giả như Lưu Xuân  ới khái niệm phương pháp là: “cách thức 

đạt tới mục đích và bằng một hình ảnh nhất định, nghĩa là một hành động 

được điều chỉnh” [20, tr.35].  

 Theo tác giả Nguyễn Như Ý phương pháp là “cách thức hay quy 

trình có tính hệ thống, thứ tự để đạt đến một số mục tiêu nào đó” [37, 

tr.105] 

 Chúng tôi đồng tình với hai khái niệm trên và đưa ra khái niệm sau 

đây làm công cụ: phương pháp là cách thức, con đường, hành động để đạt 

tới mục tiêu đã đ t ra. 

1.1.5.2. Phương pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết t u âm nhạc cho 

trẻ mầm non 

Phương pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc là tổ hợp 

các bước tương tác giữa giáo viên và trẻ. Trong đó, giáo viên là người 

tổ chức và hướng dẫn để trẻ cùng trải nghiệm, khám phá, thực hành và 

sáng tạo với các âm hình tiết tấu nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu của 

hoạt động giáo dục âm nhạc nói chung hay từng nội dung trong các bài 

học nói riêng. 

1.1.5.3. Biện pháp  

Theo Từ điển Tiếng Việt: Biện pháp là cách làm, cách giải quyết một 

vấn đề cụ thể [27, tr.62].  

 Căn cứ từ định nghĩa trên, theo quan điểm của chúng tôi, biện pháp 

là một phần trong quá trình giáo dục, có mối quan hệ mật thiết với các yếu 

tố khác trong đó có phương pháp dạy học. Thông thường phương pháp là 



 22 

cái lớn chứa đựng biện pháp, tuy nhiên ở một số trường hợp thì biện pháp 

lại lớn hơn chứa đựng nhiều phương pháp khác nhau để có thể giải quyết 

được những vấn đề cụ thể. Như vậy, có thể hiểu biện pháp không phải là 

bất biến mà nó có thể thay đổi theo thực tiễn. Xây dựng đúng biện pháp sẽ 

góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc đạt mục đích đã đề ra. 

1 1 5 4  Biện pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết t u âm nhạc  

Biện pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc chính là một 

quá trình sư phạm được tổ chức có mục đích, có quy trình, kế hoạch cụ thể 

nhằm phát triển kiến thức, k  năng âm nhạc cho trẻ, do vậy việc đưa ra 

những biện pháp là cách thức tiến hành các hoạt động bằng những phương 

pháp cụ thể nhằm giúp trẻ phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc tiến 

tới sáng tạo trong học tập.   

1 2  Thực  rạng hoạ   ộng dạy học âm nhạc cho  rẻ mẫu giáo   -    uổi 

ở Trường Mầm non Hùng Vương  Vĩnh Phúc 

Trước khi tìm hiểu về thực trạng hoạt động dạy học âm nhạc cho trẻ 

5 - 6 tuổi Trường  ầm non Hùng Vương chúng tôi tìm hiểu đ c điểm và 

khả năng âm nhạc của trẻ lứa tuổi 5 - 6 nói chung để làm căn cứ cho 

những nhận định của mình  

1.2.1. Đ c điểm và khả năng âm nhạc của trẻ 5 - 6 tuổi 

1.2.1.1. Đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ 5 - 6 tuổi 

 Ở bậc học mầm non, trẻ 5- 6 tuổi thuộc nhóm trẻ mẫu giáo lớn, đây 

là giai đoạn cuối của lứa tuổi mầm non và chuẩn bị bước vào bậc tiểu học. 

So với trẻ 3 - 4 tuổi (mẫu giáo b ) và 4 - 5 tuổi (mẫu giáo nhỡ) thì trẻ 5 - 6 

tuổi có một sự phát triền nhảy vọt về mọi m t cả thể chất, tư duy cũng như 

cảm xúc. Ở giai đoạn này những cấu tạo tâm lý đ c trưng của con người 

vẫn đang phát triển, cùng với sự giáo dục của người lớn các chức năng tâm 

lý tiếp tục được hoàn thiện.  
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 Về m t ngôn ngữ, trừ những trường hợp bộ máy phát âm của trẻ bị 

tổn thương ho c nói ngọng thì trẻ 5 - 6 tuổi đã sử dụng thành thạo tiếng mẹ 

đẻ, nắm vững ngữ âm, ngữ điệu khi giao tiếp, vốn từ trẻ tích lũy được trong 

độ tuổi này tương đối phong phú, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt về cá nhân 

do điều kiện sống và môi trường giáo dục. 

  Về m t cảm xúc, tình cảm, ở độ tuổi này đời sống tình cảm của trẻ 

cũng có những biến chuyển mạnh mẽ, vừa phong phú vừa sâu sắc nhưng 

ổn định hơn lứa tuổi trước. Trẻ biết chú ý quan tâm đến thiên nhiên, môi 

trường, cuộc sống và mọi người xung quanh do đó ở tuổi này xuất hiện tình 

cảm bạn bè, các loại tình cảm cấp cao cũng phát triển mạnh đ c biệt là tính 

đồng cảm và dẽ xúc cảm. Đây là thời điểm thuận lợi để gợi lên những xúc 

cảm thẩm m  cho trẻ. 

 Về m t ý chí, do khả năng làm chủ được nhiều hành vi, trẻ đã dần 

xác định được mục đích hành động, trẻ thể hiện rõ ý trí của mình trước một 

công việc cụ thể và biết cố gắng để hoàn thành. Trong các hoạt động học 

tập hay vui chơi đã xuất hiện kế hoạch trong tư duy và biết sắp xếp theo 

trình tự,…. 

 Về m t tư duy, ở độ tuổi này tư duy trực quan hình tượng phát triển 

mạnh, sự ham hiểu biết và hứng thú nhận thức cũng tăng lên rõ rệt, trẻ đã 

bắt đầu điều khiển sự chú ý, tri giác, trí nhớ từ chỗ không chủ định sang 

chủ định. Tuy nhiên, đ c điểm nhận thức của trẻ ở độ tuổi này là thông qua 

hoạt động vui chơi dưới dạng “học mà chơi- chơi mà học” với sự hoạt 

động của các giác quan. 

  Đ c điểm vận động: trẻ từ 5 tuổi trở đi đã có thể vận động toàn thân, 

đ c biệt là khả năng vận động của các cơ lớn. Trẻ có thể làm các động tác 

phức tạp như chơi đá cầu, nhảy dây, leo trèo, giữ thăng bằng tốt… Trẻ làm 

tốt các động tác phối hợp tay, chân và biết  phối hợp với các bạn. Các vận 

động tinh cũng phát triển giúp trẻ thể hiện được những động tác mềm dẻo, 
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nhanh nhẹn, đ c biệt trẻ đã có k  năng khống chế cơ thể khi múa, chủ động 

định hướng và di chuyển trong không gian theo đội hình.  

1.2.1.2. Đặc điểm khả năng âm nhạc của trẻ 5 - 6 tuổi 

 Như đã nói ở trên trẻ 5 - 6 tuổi đã thể hiện tính độc lập và sự ham 

hiểu biết qua rất nhiều những câu hỏi được đ t ra trong cuộc sống hàng 

ngày, điều này giúp tư duy của trẻ được phát triển, trẻ bắt đầu nắm được 

mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng trong đó có âm nhạc. Căn cứ vào 

những cơ sở lý luận của các công trình đi trước như Phương pháp dạy học 

âm nhạc cho trẻ trước tuổi học, Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm 

nhạc tập 2 của tác giả Ngô Thị Nam, Nghiên cứu âm nhạc với lứa tuổi mẫu 

giáo từ 3 - 6 tuổi, Giáo trình tổ chức hoạt động âm nhạc, Giáo dục âm 

nhạc tập 1, 2 của tác giả Phạm Thị Hòa chúng tôi tập hợp một số vấn đề 

chung như sau:  

 Khả năng nghe nhạc 

 Sự tập trung chú ý của trẻ 5 - 6 tuổi k o dài tới 2 ho c 3 phút, vượt 

trội hơn hẳn độ tuổi trước đó, sự tập trung cao độ khiến trẻ có thể nhớ giai 

điệu một cách chi tiết. Trẻ 5 - 6 tuổi đã có tích lũy kinh nghiệm, ấn tượng 

về âm nhạc từ lớp dưới vì thế với sự gợi mở, hướng dẫn của GV trẻ có thể 

xác định được các âm thanh, cao, thấp, to, nhỏ, một số tiết tấu đơn giản, có 

thể xác định được hướng chuyển động của giai điệu như đi lên, đi xuống, 

xác định được âm sắc như giọng của ai, tiếng động gì vv…. Khi nghe nhạc 

ho c nghe hát trẻ cũng có khả năng phân biệt và so sánh dấu hiệu của một 

số phương tiện biểu hiện âm nhạc như giai điệu, tiết tấu, nhịp độ…,  phân 

biệt được tính chất, nhịp độ âm nhạc như vui vẻ hay êm ái, nhẹ nhàng, 

nhanh hay chậm. Ở tuổi này trẻ đã hiểu được những yêu cầu khi thể hiện 

tiết tấu như vừa hát vừa gõ đệm ho c phối hợp với các động tác mềm dẻo, 

hoạt động nhóm vv… 
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 Khả năng hát 

  Ở độ tuổi này, dây thanh của trẻ đã hoàn thiện hơn, vòm miệng đã 

linh hoạt hơn, sự phổi hợp giữa các bộ phận phát ra âm thanh giọng nói đã 

nhịp nhàng hơn, do đó giọng hát đã có độ vang và chuẩn xác hơn các độ 

tuổi trước. 

 Ngôn ngữ phát triển và vốn từ phong phú, trẻ 5 - 6 tuổi có thể nhớ và 

hát trọn vẹn một bài hát trong khuôn khổ một đoạn nhạc ho c hai đoạn 

ngắn có một ho c hai lời có khuông khổ  khoảng từ 16- 24 nhịp. Trẻ tương 

đối thành thục một số k  năng ca hát cơ bản như tư thế, cách hít hơi, cách 

phát âm và biết điều chỉnh âm lượng giọng. 

 Khả năng vận động theo nhạc và múa 

 Với sự phát triển hoàn thiện hơn của cơ chế hoạt động tâm lý, các cơ 

xương khớp, trẻ 5 - 6 tuổi đã thể hiện được những vận động tác như vỗ 

ho c gõ theo các loại nhịp, phách ho c tiết tấu đơn giản, biết di chuyển 

trong đội hình, định hướng trong không gian. Tai nghe phát triển cùng với 

kinh nghiệm tích lũy trẻ đã biết phối hợp vận động với tính chất âm nhạc 

một cách kh o l o khi múa kết hợp thể hiện được cảm xúc của mình. 

 Khả năng chơi trò chơi âm nhạc 

 Ở độ tuổi này trẻ có khả năng xác định rõ mục đích của các trò chơi 

có luật, biết phối hợp cùng thực hiện với bạn chơi. Trẻ biết xác định âm 

thanh của một số nhạc cụ, xác định được câu nhạc trong một số bài hát, 

nhìn hình có thể đoán tên bài hát, trẻ có thể chơi một số trò chơi có liên 

quan đến tiết tấu như gõ, đập, vận động vv… 

1.2.2. Hoạt động dạy học âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi tại Trường 

Mầm non Hùng Vương, Vĩnh Phúc 

1.2.2 1  Khái quát về Trường Mầm non Hùng Vương 

 Trường  ầm non Hùng Vương được thành lập từ ngày 30-6-2006. 

Trường nằm trên địa bàn tổ 10 Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc 
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Yên. Trường  ầm non Hùng Vương là cơ sở giáo dục, tiếp nhận trẻ em 

đến học từ lứa tuổi nhà trẻ (2 - 3 tuổi) đến lứa tuổi mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) 

với tổng số trẻ nhập học hàng năm khá ổn định. Năm học 201  - 2019 toàn 

trường có có 17 lớp với 447 trẻ trong đó có 150 trẻ 5 - 6 tuổi, được phân 

làm 4 lớp. 

 Cơ sở vật chất môn âm nhạc: Trường  ầm non Hùng Vương có 

phòng dành riêng cho hoạt động âm nhạc được trang bị khá đầy đủ các 

phương tiện dạy học như: đàn phím điện tử, mõ, thanh phách, ti vi, đầu 

video, máy vi tính, sách học hát và các sách về trò chơi âm nhạc... Ngoài 

ra, trong mỗi lớp học đều trang trí góc âm nhạc. 

Trình độ giáo viên: Đội ngũ giáo viên của nhà trường được đào tạo 

chuyên ngành mầm non trong các trường như Cao đẳng Vĩnh Phúc, Cao 

đằng Sư phạm Trung ương, ĐHSP Hà Nội 1, 2... Trường có 35 GV đạt 

chuẩn chuyên ngành mầm non, trong đó 1 thạc sĩ, 25 đại học, 06 cao đẳng, 

03 trung học.  

1.2.2.2. Chương trình giáo dục âm nhạc ở Trường mầm non Hùng Vương, 

Vĩnh Phúc 

 Hiện nay chương trình giáo dục âm nhạc của Trường  ầm non 

Hùng Vương được biện soạn theo chương trình khung mới nhất của Vụ 

Giáo dục mầm non được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 2  2016 TT-

BGDĐT ngày 30 12 2016. Nội dung chi triết chương trình [Xem phụ lục 1, 

tr.80]. 

   ục đích: giúp trẻ có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong tác phẩm 

nghệ thuật, biết thể hiện cảm xúc, sáng tạo, yêu thích và hào hứng khi tham 

gia các hoạt động âm nhạc. 

Nhiệm vụ: giáo dục lòng yêu thích của trẻ đối với âm nhạc; làm 

phong phú những ấn tượng, cảm xúc cho trẻ về âm nhạc; hình thành cho trẻ 
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sự hiểu biết và khả năng cảm nhận các yếu tố cơ bản của âm nhạc như: 

cường độ, nhịp độ,  giai điệu, tiết tấu, âm sắc; hình thành và phát triển tai 

nghe ở trẻ trong tất cả mọi hình thức hoạt động âm nhạc, múa, hát, sử dụng 

các nhạc cụ [32, tr.285]. 

Nội dung: gồm 3 nội dung chính 

- Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước các tác phẩm âm nhạc 

-  Thực hành một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc (nghe, hát, vận động) 

- Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động âm nhạc 

 Các bài hát trong chương trình giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi 

thuộc các thể loại âm nhạc như hành khúc, trữ tình và vui hoạt. Các bài hát 

được sắp xếp theo các chủ đề (  chủ đề) gần gũi với đời sống của trẻ như: 

Trường mầm non, Bản thân, Gia đình, Nghề nghiệp… Số lượng các bài hát 

trong chương trình sẽ được thêm, bớt ho c thay thế để phù hợp với từng 

trường  N. Chương trình thiết kế cho 35 tuần, mỗi tuần một giờ hoạt động 

âm nhạc. Giờ hoạt động âm nhạc sẽ được phân ra nội dung chính và nội 

dung kết hợp, nội dung các hoạt động bao gồm: 

 Nghe nhạc: Là một hoạt động quan trọng trong quá trình giáo dục 

âm nhạc cho trẻ ở mọi cấp học trong đó đ c biệt quan trọng đối với bậc học 

 N. Nghe nhạc, nghe hát giúp phát triển tai nghe âm nhạc, trẻ nhạy cảm 

với các âm thanh, biết xúc động trước cái đẹp trong các tác phẩm nghệ 

thuật, phát triển tư duy, sáng tạo và hình thành những cơ sở ban đầu của 

văn hóa âm nhạc.  

 Trong chương trình GDAN cho trẻ 5 - 6 tuổi nội dung nghe nhạc 

nghe hát bao gồm các tác phẩm âm nhạc, trích đoạn tác phẩm âm nhạc và 

cho trẻ nghe, phân biệt các phương tiện diễn tả âm nhạc như âm thanh to 

nhỏ, giai điệu cao thấp, tốc độ nhanh chậm, màu sắc âm thanh sáng tối… 

 Ca hát: Các bài hát dùng cho lứa tuổi mầm non thông thường có giai 

điệu gần gũi, vui tươi, trong sáng, dễ thuộc, tiết tấu đơn giản. 
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  Vận động - múa: Ở trường  N vận động, múa là một hoạt động rất 

cần thiết làm thỏa mãn nhu cầu thể hiện cảm xúc của trẻ, thông qua vận 

động, múa trẻ được bộc lộ cảm xúc với âm nhạc, được gắn kết với những 

người xung quanh, đ c biệt là các bạn trong lớp. Theo tác giả Ngô Thị 

Nam, hiện nay hoạt động múa trong trường mầm non được chia thành 2 

dạng, đó là vận động theo nhạc và múa. Vận động theo nhạc: “là những 

động tác đơn lẻ biểu hiện cảm xúc theo tính chất và nhịp điệu âm nhạc có 

mang những yếu tố múa” [21, tr.123]. Như vậy đây là những động tác nhún 

nhảy, giậm chân, vỗ tay, đung đưa người, động tác minh họa lời ca… các 

động tác này phải đẹp, có tính múa, còn những động tác vỗ tay, gõ, đập, 

giậm chân, nhún chân, sử dụng dụng cụ âm nhạc… được tiến hành khi làm 

quen với tác phẩm có tác dụng giúp trẻ nắm vững tiết tấu, nhịp, phách 

không phải là vận động theo nhạc, các động tác này không cần phải đẹp mà 

cần phải chính xác với nhịp điệu âm nhạc. Dạng thứ hai là những động tác 

đòi hỏi tính kĩ thuật, sự khống chế, độ mềm dẻo, tính tạo hình, tính văn 

học…  được biên soạn dựa trên nội dung và tính chất của âm nhạc khắc họa 

nên các hình tượng của nghệ thuật múa. Các động tác vận động theo nhạc 

thường đơn giản, vừa sức với trẻ mầm non, còn các bài múa động tác 

thường khó hơn nhưng cũng chỉ vài ba động tác trong một bài được di 

chuyển theo các đội hình, khối cụm (mức độ đơn giản). GV cho trẻ vận 

động theo nhạc thường là khi trẻ đã được nghe ho c đã thuộc bài hát đó.   

 Trò chơi âm nhạc: trò chơi âm nhạc được coi là một hoạt động sáng 

tạo và tích cực giúp trẻ rèn luyện tai nghe, cũng cố ca hát, phát triển cảm 

giác nhịp điệu, phát triển năng khiếu âm nhạc và gắn kết cộng đồng một 

cách nhẹ nhàng, hiệu quả. Trong các trò chơi, âm nhạc là yếu tố quyết định 

nội dung vì vậy trò chơi âm nhạc được chia thành 3 dạng: 

 + Trò chơi phát triển tai nghe và giọng hát 

 + Trò chơi phát triển tai nghe và trí nhớ âm nhạc 
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 + Trò chơi phát triển tai nghe kết hợp phản ứng nhịp nhàng với nhịp điệu 

 + Trò chơi sắm vai 

 Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy các bài hát trong chương trình khá 

phong phú, phù hợp với chủ đề và thuộc 3 thể loại hành khúc, vui hoạt và 

trữ tình. Tuy nhiên, một năm học trẻ được học 26 bài hát, 33 bài nghe 

nhưng chỉ có 05 bài vận động theo nhạc với hình thức gõ, đập theo tiết tấu, 

vận động minh họa theo lời ca và chỉ có 12 trò chơi  1 năm là hơi ít so với 

nhu cầu vận động, vui chơi của trẻ ở độ tuổi 5 - 6 tuổi. Hơn nữa chúng tôi 

thấy với thời lượng 35 phút 1 giờ hoạt động âm nhạc, nhưng các GV đã 

biên soạn khá nhiều nội dung, ví dụ: giờ hoạt động âm nhạc ở chủ đề Bản 

thân, nội dung chính là Dạy hát kết hợp vận động bài Gà gáy vang dậy bạn 

ơi, nội dung kết hợp Nghe nhạc bài Năm ngón tay ngoan, Trò chơi: Nghe 

tiết t u tìm đồ vật. Như vậy các GV ở đây đã chú trọng đưa vào chương 

trình nhiều các bài hát phù hợp với chủ đề, vì vậy chúng tôi thấy rằng thời 

lượng dành cho một tiết học tích cực cảm thụ âm nhạc và phát huy khả 

năng thực hành, sáng tạo âm nhạc thông qua vận động, thực hành, trải 

nghiệm với các dạng tiết tấu và trò chơi âm nhạc là quá ít ỏi. Tiếp đến, 

chúng tôi thấy một số bài hát đã quá quen thuộc, trẻ đã được học, được 

nghe từ lớp dưới làm cho trẻ không còn hào hứng khi học như: Hãy xoay 

nào (Nhạc hàn Quốc), Em đi qua ngã tư đường phố, Ru con mùa đông, 

Khúc hát ru của người mẹ trẻ… Hiện nay đã có rất nhiều những sáng tác 

mới, gắn với các chủ đề giáo dục tích hợp rất cần được bổ sung, thay thế, 

ho c những bài hát m c dù không đúng với chủ đề nhưng gắn với những 

dịp lễ hội trong năm như lễ giáng sinh, Tết nguyên đán vv… cũng nên 

đưa vào chương trình ở phần nghe nhạc để mở rộng thêm ấn tượng âm 

nhạc cho trẻ. 

1.2.2.3. Tìm hiểu hoạt động dạy cảm thụ tiết t u cho trẻ 5 - 6 tuổi 

   Chúng tôi đã tiến hành lấy ý kiến GV và quan sát giờ dạy học âm 

nhạc tại một số lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi. 
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 Các phương pháp điều tra: 

 Phương pháp khảo sát ý kiến GV  

 +  ục đích: tìm hiểu thái độ, hiểu biết và phương pháp dạy trẻ cảm 

thụ tiết tấu của các GV MN Trường  ầm non Hùng Vương 

 + Đối tượng: 30 GV 

 + Địa bàn: Trường  ầm non Hùng Vương, Vĩnh Phúc 

 + Nội dung điều tra:  

 Phiếu điều tra, khảo sát ý kiến GV  N được chúng tôi xây dựng với 

ba tiêu chí:  

 1 - Làm rõ thái độ của GV  N đối với việc dạy trẻ 5 - 6 tuổi cảm thụ 

tiết tấu. 

 2 - Làm rõ mức độ hiểu biết về tiết tấu trong các bài hát mầm non  

 3 - Tìm hiểu phương pháp dạy trẻ cảm thụ tiết tấu của các GV MN. 

 Nội dung khảo sát được thể hiện ở bộ công cụ gồm 12 câu hỏi, hình thức 

là câu hỏi đóng để GV lựa chọn phương án trả lời [Xem phụ lục 3, tr.89] . 

 Phương pháp quan sát sư phạm: 

 Đồng thời với phương pháp điều tra GV MN, chúng tôi tiến hành 

quan sát giờ dạy của các GV trong 03 tiết dạy âm nhạc. 

 +  ục đích quan sát: nhằm tìm hiểu việc dạy trẻ cảm thụ tiết tấu, từ 

đó đánh giá đúng thực trạng để có căn cứ đưa ra biện pháp phù hợp. 

 + Nội dung: 

 Quan sát các bước dạy trẻ cảm thụ tiết tấu  

 Quan sát các phương pháp GV sử dụng vào dạy trẻ cảm thụ tiết tấu 

 Quan sát biểu hiện khả năng cảm thụ tiết tấu của trẻ  

 + Địa điểm quan sát: Tại 03 lớp mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) Trường 

Mầm non Hùng Vương, Vĩnh Phúc. 

 Tiến hành quan sát thực tế, chúng tôi đã dự giờ tại các lớp 5TA1, 

5TA2, 5TA3 ở các hoạt động học hát, nghe nhạc, vận động theo nhạc và 

kết hợp với trò chơi trên chủ đề trường mầm non. 
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 Kết quả điều tra, quan sát 

 Qua quan sát tổng thể quy trình lên lớp của một số GV chúng tôi 

thấy như sau. Ở các hoạt động nghe, hát, vận động và chơi trò chơi đều 

được diễn ra qua 3 bước chỉ có hoạt động hát là 4 bước, đó là gây hứng thú 

sau đó giới thiệu bài, nghe và luyện tập, cuối cùng là hưởng ứng và thi đua 

các nhóm. Tuy nhiên các bước trong mỗi hoạt động này được l p đi l p lại 

một cách cứng nhắc, không thay đổi linh hoạt theo nội dung bài học và 

dường như GV không để ý đến thái độ cũng như khả năng chú ý của trẻ, 

trong tiết dạy âm nhạc GV phần lớn ưu tiên sử dụng giọng hát là chính, 

thời lượng cho vận động, chơi tro chơi còn ít, đ c biệt các giáo viên rất ít 

khai thác các loại nhạc cụ định âm m c dù trẻ rất thích được hoạt động với 

các loại nhạc cụ này dẫn đến hiệu quả giờ học chưa được cao. Chúng tôi đã 

tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến GV  N ở phần phụ lục [Xem phụ lục 4, 

tr.92].  Cụ thể, về thái độ, cơ bản các GV  N ở đây nhận thức được tầm 

quan trọng của việc dạy trẻ cảm thụ tiết (66,7%). Có 56,7% GV thường 

xuyên tổ chức dạy trẻ cảm thụ tiết tấu âm nhạc và phần lớn các cô giáo đều 

cho là tiết tấu trong các bài hát mầm non là dễ ( 3,3%). Tuy nhiên, chỉ có 

53% cho rằng cần tìm hiểu và phân tích đ c điểm tiết tấu trong các bài hát 

mầm non trước khi dạy trẻ và chỉ có 50% số GV nhận thấy sự hào hứng 

của trẻ khi được dạy cảm thụ tiết tấu âm nhạc, điều này cho thấy hiệu quả 

trong hoạt động dạy trẻ cảm thụ tiết tấu âm nhạc là chưa cao. Về hiểu biết 

của GV, chỉ có 53,3% là đã khai thác những đ c điểm tiết tấu trong các bài 

hát mầm non, gần một nửa GV trả lời còn thiếu ho c nhầm lẫn tiết tấu các 

bài hát hành khúc với vui hoạt. Điều này cho thấy việc tìm hiểu, khai thác 

tiết tấu trong các bài hát khi dạy trẻ cảm thụ tiết tấu âm nhạc còn chưa 

được quan tâm nhiều.Về phương pháp dạy trẻ cảm thụ tiết tấu âm nhạc, chỉ 

có 33,3% GV biết khai thác nội dung và sử dụng các phương pháp phát 

triển cảm thụ tiết tấu trong các hoạt động âm nhạc. Có những GV đã biết 
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khai thác nội dung nhưng lại chỉ chú trọng dạy trẻ ở hoạt động vận động 

theo nhạc. Trong số GV được khảo sát, chỉ có số ít (25%) dạy cảm thụ tiết 

tấu cho trẻ trên cả 4 hoạt động đó là hát, nghe nhạc, vận động và trò chơi.  

 Qua kết quả điều tra GV  N trên ba tiêu chí, chúng tôi nhận thấy 

ngoài những GV nhận biết tầm quan trọng của việc dạy trẻ cảm thụ tiết tấu 

ra thì vẫn còn nhiều GV chưa thấy được tầm quan trọng mà cảm thụ tiết tấu 

mang lại cho trẻ, số này là 33,3%, điều này dẫn đến nhiều GV không 

thường xuyên tổ cho trẻ cảm thụ tiết tấu. Phần lớn GV  N cho rằng tiết tấu 

trong các bài hát mầm non là dễ, nên không quan tâm đến bước phân tích, 

tìm hiểu tiết tấu trước khi dạy trẻ. Vẫn còn GV nhầm lẫn thể loại âm nhạc 

với những đ c điểm tiêu biểu trong tính chất, thể loại của các bài hát trong 

chương trình. Về phần phương pháp dạy trẻ cảm thụ tiết thì một số GV 

cũng đã áp dụng dạy trẻ nhưng hiệu quả chưa cao, một số GV xây dựng nội 

dung và hình thức dạy chưa phù hợp, phần lớn vẫn chú trọng dạy trẻ thuộc 

giai điệu và gõ đệm vỗ tay theo phách, nhịp thiên về cách tiếp cận nội dung 

chứ chưa ho c rất ít quan tâm đến dạy học phát triển năng lực. 

 Kết quả quan sát các tiết dạy:  

 Về phía giáo viên: GV tiến hành đủ ba bước; giới thiệu bài, dạy học 

(hát, dạy vận động, múa, nghe nhạc) và luyện tập củng cố bài. Về nội dung, 

phần lớn GV thực hiện đầy đủ các nội dung trong giáo án lên lớp, tổ chức 

hướng dẫn thực hiện nội dung bằng các hình thức như chia nhóm nhỏ, 

nhóm lớn, cá nhân ho c cả lớp cùng nghe, hát, vận động trọn vẹn bài hát 

sau khi đã thuộc bài, kết hợp chơi trò chơi âm nhạc làm tăng hứng thú cho 

trẻ đồng thời củng cố k  năng âm nhạc… Các hoạt động học chủ yếu được 

GV tổ chức dưới dạng giao nhiệm vụ. 

 Về phương pháp dạy học: GV sử dụng trong tiết học là phương pháp 

dùng lời khi giới thiệu bài, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ học tập, 
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phương pháp trực quan minh họa bằng tranh ảnh, cho nghe nhạc, làm mẫu 

và phương pháp nhận x t đánh giá khi trẻ thể hiện.  

 Về phía trẻ: chúng tôi thấy trẻ có chú ý quan sát, thực hành theo cô 

và luyện tập cùng các bạn.  

 Tuy nhiên, trong những tiết học này còn tồn tại một số vấn đề sau. 

Giờ dạy hát của cô Phạm  inh Nguyệt, bài Ngày vui của bé, chủ đề 

Trường mầm non lớp 5TA1, GV hát khá hay nhưng lại không sử dụng đàn 

trong quá trình dạy trẻ hát từng câu. Việc cô không dùng đàn đệm cho trẻ 

hát đã làm hạn chế hứng thú của trẻ và giảm không khí sôi nổi trong tiết 

học.    t khác từ hát không có nhạc đệm đến hát có nhạc đệm rất khác 

nhau về tốc độ, nhưng GV lại không chú ý đ c điểm này để hướng dẫn trẻ 

làm quen với sự thay đổi tốc độ đó. Do nhận thức của nhiều GV chủ yếu 

tập trung vào nội dung các chủ đề của chương trình nên đã tạo ra một xu 

thế là GV quan tâm rất nhiều đến việc trẻ hát thuộc lời ca và giai điệu một 

cách chung chung mà không ho c chưa quan tâm đến việc cảm nhận vẻ đẹp 

của hình tượng được diễn tả qua tiết tấu, nhịp độ, sắc thái và cách thể hiện. 

Có (3 6 GV) hát và biểu diễn chưa thu hút được trẻ do chưa thể hiện được 

đúng giai điệu ở hoạt động cô hát cho trẻ nghe. Khi hát mẫu có đôi chỗ còn 

sai tiết tấu cũng như tính chất âm nhạc, có (2 6 GV) đánh nhịp cho trẻ hát 

còn chưa chuẩn dẫn đến trẻ hát sai trọng tâm, nhiều chỗ trẻ ngắt nghỉ tùy 

tiện. Trong hoạt động hát chủ yếu diễn ra dưới dạng cô ra lệnh, trẻ thực 

hiện hát từng câu theo cô, bầu không khí gò bó, thiếu phần sôi nổi. Khi dạy 

trẻ hát từng câu GV hát không kết hợp gõ đệm để trẻ tri giác cảm thụ tiết 

tấu. Trẻ ít được hát kết hợp với gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu và kết hợp 

với nhạc đệm mà chủ yếu gõ đệm khi đã thuộc giai điệu do vậy khi bắt đầu 

hát có nhạc đệm nhiều trẻ không bắt kịp tốc độ, do chưa có cảm giác về 

nhịp phách, trẻ hát lúc nhanh lúc chậm, gõ phách chưa chuẩn xác do đó 

nhiều trẻ chưa thể hiện được đúng tính chất của bài hát. Tiết dạy của cô 
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Nguyễn Thị Hằng lớp 5TA2 cô cho trẻ hát kết hợp gõ phách nhưng cô làm 

mẫu với tốc độ khá nhanh, cô yêu cầu trẻ hát kết hợp gõ nhiều lần mà 

không giải thích cho trẻ hiểu làm như vậy có tác dụng gì, khiến trẻ mau 

chán. Việc dạy trẻ cảm thụ cũng chỉ dừng lại ở hoạt động thực hành theo 

yêu cầu, chưa có sự khơi gợi cảm xúc qua đó rèn luyện, phát triển các thao 

tác của tư duy cũng như rèn luyện khả năng quan sát, trí tưởng tượng, vận 

động theo nhịp điệu âm nhạc cho trẻ.    c dù các giờ dạy vận động theo 

nhạc phần lớn được trẻ rất yêu thích bởi trẻ được vừa hát vừa thể hiện cảm 

xúc bằng các động tác tay, chân, đầu, minh… toàn thân được giải phóng 

nhưng giờ nào cũng l p lại những các bước tiến hành như vậy khiến trẻ 

mau chán.  

 Thực tế, một giờ tổ chức vận động theo nhạc chỉ được tiến hành sau 

khi trẻ hát thuộc bài hát, cảm nhận được nhịp điệu, sau đó mới luyện tập và 

thực hành vận động  theo nhịp điệu, tiết tấu. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn 

đề xuất phát từ những hạn chế của GV. Đa số GV chưa nghiên cứu kĩ mục 

đích của việc dạy trẻ vận động. Vận động theo nhạc là những động tác đơn 

lẻ nhắm củng cố lại nhịp điệu bài hát, các động tác này phải đẹp chứ không 

phải gõ nhịp phách. Như vậy trẻ phải hát thuộc bài hát, hiểu về nhịp điệu 

bài hát đó thì mới vận động được nhưng giờ dạy vận động theo nhạc ở lớp 

5TA3 của cô Nguyễn Thanh Huyền, bắt đầu cho trẻ vận động bằng cách 

cho trẻ ngồi gõ đệm theo phách, nhịp, mà không làm các động tác vận động 

hay múa minh họa, điều này phần nào làm hạn chế khả năng cảm thụ trọn 

vẹn tác phẩm cũng như chưa phát huy được sự sáng tạo âm nhạc của trẻ. 

 Trò chơi là phần mà trẻ thường rất thích thì ở đây trẻ lại tỏ ra không 

mấy hào hứng vì các trò chơi được l p đi l p lại quá nhiều, ít trò chơi mới 

và trẻ không được khuyến khích sáng tạo theo ý mình. 

 Qua quan sát tiết các tiết dạy chúng tôi thấy rằng việc dạy trẻ cảm 

thụ tiết tấu vẫn chưa được GV đầu tư, tìm hiểu, đổi mới phương pháp, phát 
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triển nội dung mà vẫn theo lối mòn, cứng nhắc và áp đ t, nhiều khi tập 

trung vào việc ghi nhớ nội dung mà chưa quan tâm đến việc cảm thụ cái 

hay, cái đẹp, cái đánh giá, nhận x t hay phê phán sau khi học âm nhạc (cho 

dù chỉ là ở mức độ ban đầu đối với trẻ). Vẫn tồn tại kiểu cô giáo làm mẫu 

và hướng dẫn, trẻ thực hiện theo như một qui trình có vẻ thành thục mà 

không quan tâm đến việc trẻ cảm nhận như thế nào sau khi thể hiện các yêu 

cầu của cô, hay trẻ có tự tin thể hiện mình qua các thực hành âm nhạc, chia 

sẻ những hiểu biết, kĩ năng thực hành âm nhạc qua các hoạt động ngoại 

khóa, sinh hoạt tập thể và cộng đồng.   

 Tiểu kết  

  Tiết tấu là một yếu tố quan trọng để xây dựng lên một tác phẩm âm 

nhạc, là một trong những chất liệu chính xây dựng, phát triển và  khắc họa 

nên các hình tượng âm nhạc. Sự hấp dẫn của một tác phẩm âm nhạc phụ 

thuộc rất nhiều vào tiết tấu. Do đó, cảm thụ tiết tấu âm nhạc là một khâu 

quan trọng không thể thiếu trong quá tình cảm thụ âm nhạc, nó như một 

mắt xích đầu tiên và quan trọng để người nghe, người học cảm thụ và thể 

hiện đúng với tính chất của các hình tượng âm nhạc.   

  Vì vậy cảm thụ tiết tấu âm nhạc là một hoạt động hết sức cần thiết 

giúp cho người học, người nghe có thể trải nghiệm, hiểu và thể hiện âm 

nhạc theo năng lực của mình. Có thể nói, bất kỳ một hoạt động sáng tác, 

biểu diễn hay thưởng thức âm nhạc nào cũng phụ thuộc rất nhiều vào khả 

năng cảm thụ âm nhạc của mỗi người. Hay nói cách khác cảm thụ âm nhạc 

chính là tiền đề của quá trình tiếp nhận, thưởng thức, hoạt động và sáng tạo 

âm nhạc. Vấn đề cảm thụ tiết tấu âm nhạc đối với trẻ lứa tuổi  N cũng 

được các nhà giáo dục nói đến, tuy nhiên còn chưa nhiều, và mức độ có sự 

không đồng đều.   

 Trong trường  N, cảm thụ tiết tấu âm nhạc là một hoạt động cần 

được đề cao hơn nữa vì đây là một hoạt động thiết thực không những giúp 
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trẻ cảm thụ được cái hay cái đẹp trong chất liệu âm nhạc mà còn giúp phân 

loại khả năng hoạt động âm nhạc, phát triển năng khiếu.   c dù trong giai 

đoạn gần đây Trường  ầm non Hùng Vương đã quan tâm đến vấn đề phát 

triển năng lực cho trẻ trong các hoạt động âm nhạc, tuy nhiên về phương 

pháp còn chưa mang lại hiệu quả, chưa phát triển được chương trình cảm 

thụ âm nhạc, nhất là thông qua hoạt động phát triển khả năng cảm thụ tiết 

tấu âm nhạc thì chưa được quan tâm. Theo chúng tôi nguyên nhân thứ nhất 

là còn nhiều GV chưa nhận thức được vai trò của cảm thụ tiết tấu âm nhạc, 

thứ hai là để xây dựng lên nội dung và phương pháp giúp phát triển khả 

năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc cho trẻ đòi hỏi giáo viên phải có những hiểu 

biết, kinh nghiệm cùng với sự say sưa tâm huyết và đây là một việc làm 

không hề dễ đối với các GV  N.  

 Khả năng âm nhạc cũng như khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc luôn 

tiềm ẩn trong mỗi con người, nó sẽ được bộc lộ và phát triển trong quá 

trình hoạt động âm nhạc tích cực đa dạng và đúng phương pháp, do đó 

chúng ta hoàn toàn có thể bồi dưỡng khả năng này cho trẻ thông qua các 

biện pháp giáo dục phù hợp với lứa tuổi và khả năng âm nhạc của trẻ, đáp 

ứng được mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đề ra. Vì vậy đề tài nghiên cứu 

phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi sẽ góp 

phần làm phong phú lý luận và góp phần thiết thực vào việc nâng cao 

chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ  N theo định hướng phát triển 

năng lực, theo những yêu cầu của  công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục hiện nay. 
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Chương 2 

BIỆN PHÁP PHÁT TRI N  H  N NG C M THỤ 

TIẾT T U  M NHẠC 

2.1. Cơ sở  ây dựng các  iện pháp 

 - Căn cứ trên mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu cần đạt giáo dục âm nhạc 

theo định hướng phát triển năng lực cho trẻ mầm non theo chương trình 

chăm sóc giáo dục trẻ mầm non đã ban hành.  

         - Theo quan điểm: Dạy học lấy trẻ làm trung tâm và hướng đến phát 

triển năng lực chung và năng lực môn học phù hợp với đ c điểm nhận thức 

và khả năng thực hành âm nhạc chung của độ tuổi. 

 - Đảm bảo tính đ c thù của nghệ thuật âm nhạc và các yêu cầu giáo 

dục âm nhạc ở mức phổ thông, cơ bản. 

 - Căn cứ vào nội dung chương trình và thực tiễn dạy học âm nhạc 

của Trường  ầm non Hùng Vương, những điều kiện về cơ sở vật chất 

phục vụ dạy học âm nhạc tại Trường  ầm non Hùng Vương 

 - Căn cứ vào khả năng của GV trong việc xây dựng các kế hoạch và 

tổ chức hoạt động dạy học theo học kì và từng bài dạy trong các chủ đề 

giáo dục, khả năng linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục âm 

nhạc phù hợp với độ tuổi của trẻ.    

2 2  Các  iện pháp phá   riển khả năng cảm  hụ  iế    u cho  rẻ   -    uổi 

 ại Trường Mầm non Hùng Vương  Vĩnh Phúc 

2.2.1. Điều chỉnh nội dung chương trình dạy học âm nhạc  

 Nội dung dạy học âm nhạc trong chương trình giáo dục  N hiện nay 

cho ph p nhà trường, GV được linh hoạt điều chỉnh nội dung dạy học âm 

nhạc cho phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương và khả năng của 

trẻ. Việc lựa chọn các bài hát đưa vào trong chương trình học cần phải đảm 

bảo có chất lượng tốt, phù hợp chủ đề giáo dục, phù hợp với lứa tuổi, tầm cữ 
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giọng, có lời ca trong sáng, hình tượng âm nhạc rõ ràng, tính chất âm nhạc 

phong phú, tiết tấu đa dạng, phù hợp với tư duy âm nhạc của trẻ vv…  

 Tuy nhiên căn cứ vào thực tế chương trình dạy học âm nhạc của 

Trường  ầm non Hùng Vương đã đề cập ở chương một, chúng tôi thấy 

cần phải thay thế một số bài đã quá quen thuộc vì trẻ đã biết qua nghe, tiếp 

xúc trong cuộc sống, ho c do gắn với các chủ đề giáo dục trong chương 

trình, nếu giáo viên không có sự đầu tư, khai thác nội dung và sáng tạo 

trong phương pháp dạy học sẽ không đạt được các yêu cầu của hoạt động. 

Cần bổ sung một số bài hát trong nội dung dạy hát, nghe nhạc, vận động 

theo nhạc bằng một số bài mới sáng tác, một số trò chơi phát triển khả năng 

cảm thụ tiết tấu âm nhạc để phù hợp hơn với đ c điểm, tâm lý và nhu cầu 

hoạt động của trẻ. Chúng tôi đã lựa chọn một số bài hát bổ sung, thay thế 

sau: [Xem phụ lục 7, tr.104]. GV nên khai thác thêm âm sắc một số loại 

nhạc cụ, dụng cụ tự chế, từ đó giúp trẻ hứng thú hơn khi được tiếp xúc với 

đa dạng các nội dung trong hoạt động giáo dục âm nhạc, âm nhạc càng trở 

nên gắn bó với cuộc sống hàng ngày.  

 Đồng thời cần có sự linh hoạt trong xây dựng cấu trúc nội dung theo 

các yêu cầu cần đạt của chương trình và nội dung, yêu cầu đ t ra của từng 

bài học, từng giai đoạn. Cấu trúc các hoạt động mà chúng tôi đề xuất sẽ 

tăng cường cảm thụ âm nhạc trong đó có cảm thụ tiết tấu một cách tích cực 

kết hợp lồng gh p với trò chơi chứ không đưa quá nhiều nội dung vào một 

giờ học để trẻ có môi trường hoạt động một cách vui vẻ và vừa sức, từ đó 

giúp cho trẻ được trải nghiệm, thực hành và phát triển năng lực của bản 

thân. Vì vậy chúng tôi đã đề xuất điều chỉnh nội dung chương trình dạy học 

âm nhạc cho trẻ 5 - 6 Trường  ầm non Hùng Vương như sau: [Xem phụ 

lục 2, tr.84].  
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2.2.2. Khai thác tiết tấu các bài hát trong chương trình giáo dục âm nhạc 

cho trẻ 5 - 6 tuổi trường Mầm non Hùng Vương 

2.2.2.1. Tìm hiểu tiết t u  

 Các bài hát trong chương trình GDAN cho trẻ 5 - 6 tuổi Trường 

 ầm non Hùng Vương được viết dưới những dạng tiết tấu sau.  

 - Dạng tiết tấu kết hợp giữa trường độ nốt đơn, nốt đen với cách cấu 

tạo đơn giản, tính chu kì rõ ràng.  Dạng tiết tấu này chiếm khá nhiều trong 

chương trình như: Con chim vành khuyên, Sáng tác Hoàng Vân; Cho tôi đi 

làm mưa với, sáng tác Hoàng Hà; Gà gáy le te, Dân ca Cống Khao, Lời 

Huy Trân; Chị ong nâu và em bé, sáng tác Tân Huyền; Vì sao con mèo rửa 

mặt, sáng tác Hoàng Long; Xòe hoa, Dân ca Thái….. 

 Ví dụ: Bài hát Con chim vành khuyên - Hoàng Vân 

 

 Bài hát Vì sao con mèo rửa mặt  

 

 - Dạng tiết tấu kết hợp nối tiếp các trường độ nốt đơn, đen, đen chấm 

dôi, nốt trắng, ví dụ: Bàn tay cô giáo, Nhạc Phạm Tuyên - Lời Định Hải; 

Cả nhà đều yêu, sáng tác Bùi Anh Tôn; Bà còng đi chợ trời mưa, sáng tác 

nhạc Phạm Tuyên - Lời Đồng dao; Bầu và bí, sáng tác Ca dao cổ, Mùa 

xuân đến rồi, sáng tác Phạm Thị Sửu; Cháu yêu cô chú công nhân, sáng tác 

Hoàng Văn Yến, Em yêu cây xanh, sáng tác Hồng Đăng, Bắc kim thang, 

Dân ca Nam Bộ; Chú voi con ở bản đôn, sáng tác Phạm Tuyên….…. 
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 Ví dụ: Bài hát Cháu yêu cô chú công nhân  

 

 Dạng tiết tấu có nhiều móc đơn liên k p, k p liên đơn, chùm móc 

k p… ví dụ: Em đi mẫu giáo - Dương  inh Viên, Thật đáng chê - Dân ca 

Nam Bộ, lời Việt Anh 

 Ví dụ: Bài hát Em đi mẫu giáo  

  

 Bài hát Thật đáng chê 

 

 Dạng tiết tấu khó như đảo phách và chấm dôi thường có trong những 

bài cô hát cho trẻ nghe như: Em như chim câu trắng, Nhạc và lời Trần 

Ngọc, Lý chiều chiều, Dân ca Nam Bộ. 

 Ví dụ: Bài hát Em như chim câu trắng, Nhạc và lời Trần Ngọc 

 

 Như vậy từ việc tìm hiểu các dạng tiết tấu có trong các bài hát trong 

chương trình dạy học âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi Trường  ầm non Hùng 

Vương, chúng tôi đưa ra một số mẫu luyện tiết tấu để trẻ được làm trải 

nghiệm, thực hành gõ như sau 
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2.2.2.2. Biên soạn các mẫu thực hành gõ tiết t u 

 - Các mẫu gõ tiết tấu được cấu tạo bởi các trường độ nốt đơn kết hợp 

nốt đen, nốt trắng  
 Các mẫu này GV hướng dẫn trẻ gõ bằng cách vỗ tay ho c dùng 

phách tre, song loan, trống cơm… GV có thể thay đổi hình thức như cá 

nhân gõ, gõ đôi ho c gõ theo nhóm. 

  @          \ Ú Ú ; @      Ú \     Ú \ Ú Q 

 @  Ú     \ Ú Q  ;  @  Ü \  Ú Ú \  Ü;  @ Ú 

Ú \ Ú Q \ Ú  

  Với mẫu gõ tiết tấu này, GV hướng dẫn trẻ vỗ tay (ho c dùng dụng 

cụ gõ) ho c kết hợp dậm chân ở phách mạnh và vỗ tay ở hai phách nhẹ. 

Khi trẻ gõ thành thạo có thể kết hợp hai nhóm với nhau, một nhóm gõ 

phách mạnh, một nhóm gõ hai phách nhẹ 

 )       \       ; )  Ö \ Ö \        

 -  ẫu gõ tiết tấu với chấm dôi: mẫu này GV cho hai trẻ vỗ tay kết 

hợp dậm chân 

 @  Ö   \ Ú Ú ;  @  Ú Ú \ Ö   \ Ú Q 

 -  ẫu gõ tiết tấu với nhiều móc đơn, k p, và chấm dôi 

 @  m q \ m q  ;  @ q q \ m q  ; @  É É m \ q 

Q 

 @  Ù Ú \ Ù Ú  
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 Ngoài việc thực hành làm quen với các dạng tiết tấu trong các bài hát 

giúp phát triển tai nghe tiết tấu, chúng tôi còn áp dụng vào thực tế trong các 

hoạt động nghe, hát và  vận động. Phương pháp tiếp theo mà chúng tôi lựa 

chọn đưa vào đề tài là đọc lời theo tiết tấu và gõ theo âm hình đệm cho bài 

hát. 

 - Đọc lời bài hát theo tiết tấu: 

 Đa số các bài hát trong chương trình đều có tiết tấu đơn giản, rõ 

ràng, dễ thực hiện vì vậy GV cho trẻ đọc lời kết hợp dùng dụng cụ gõ 

như phách, trống, song loan vào việc gõ tiết tấu, gõ âm hình tiết tấu chủ 

đạo ho c gõ theo phách nếu bài hát có chấm dôi hay móc k p, chùm lệch 

trái, phải. 

 Ví dụ: bài Làm chú bộ đội - Hoàng Long 

 

 Bài Làm chú bộ đội có tiết tấu khá đơn giản, GV cho trẻ sử dụng hai 

loại dụng cụ gõ có âm sắc khác nhau để thể hiện sự khác nhau về trường 

độ. Ví dụ: nốt đơn dùng trống (T) nốt móc đơn dùng phách tre (P) 

                                      m  thích  làm  chú  bộ  đội 

                                             T          T        P     T     T       P 

 

Bước   một  hai   chân   bước   một  hai 

T         T    T        T        T       T     P 

 - Gõ theo âm hình đệm: những bài hát dân ca ho c mang âm hưởng dân 

ca các vùng miền như Gà gáy le te - Dân ca Cống Khao, Inh lả ơi - Dân ca 
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Thái, Bài ca đi học - Bùi Đình Thảo, Cô giáo miền xuôi -  ộng Lân vv…có 

thể luyện tập tiết tấu bằng cách gõ theo một âm hình đệm từ đầu đến cuối bài. 

Ví dụ: bài Inh lả ơi, Cô giáo miền xuôi gõ theo một âm hình đệm như sau 

Ú                \    Ü 

                                             song loan       sắc xô            trống cơm 

 - Gõ đệm 2 bè: để trẻ không những được thực hành, trải nghiệm các 

dạng tiết tấu mà còn được hoạt động một cách tích cực với bạn, với nhóm 

bạn trong lớp, chúng tôi thiết kế mẫu gõ đệm 2, 3 bè với  tiết tấu đơn giản 

sau 

  ẫu goc đệm 2 bè: 

 @    q   q \ h       \  q  Q bè 1 
           h      \  q n  \   Q  q bè 2 

  

  ẫu gõ đệm 3 bè: 

 

      Bè 1 hát giai điệu kết hợp gõ nhip 

 @            Ú \          Ú  bè 2 

           Ú        Ú \  Ú        Ú  bè 3 
 

2.2.2.3. Thiết kế các bước dạy cảm thụ tiết t u âm nhạc 

 Căn cứ vào đ c điểm tâm lý lứa tuổi và khả năng âm nhạc của trẻ lứa 

tuổi 5 - 6 tuổi, chúng tôi thiết kế các bước dạy cảm thụ tiết tấu âm nhạc có 

ứng dụng thực hành gõ tiết tấu, ngoài ra trẻ còn được cảm thụ tiết tấu thông 

qua trải nghiệm gõ đệm, sắm vai nhân vật, học thông qua chơi, để giờ học 

trở nên vui vẻ hiệu quả.  

 - Hoạt động dạy hát 

  Ví dụ dạy bài: Hại sương, sáng tác Lê Thị Bích Diệp - Thơ 

Phương Thảo. 
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 Khai thác tiết t u: Bài hát Hạt sương sử dụng các hình nốt móc k p, 

nốt đơn, nốt đen và có nốt đen chấm dôi ở cuối mỗi câu [Xem phụ lục  , 

tr.105]. Các tiết nhịp trong bài hát được phân chia rất rõ ràng, ở đầu mỗi 

câu hát luôn bắt đầu bằng phách nhẹ và kết thúc câu luôn ở phách mạnh, 

ngân dài từ 1đến 4 phách và được l p đi l p lại cho đến hết bài. Ở bài hát 

này chúng tôi khai thác tiết tấu dưới hình thức cho trẻ thực hành luyện tiết 

tấu nhịp 3   sau đó đọc lời bài hát theo tiết tấu và thực hành trải nghiệm gõ 

đệm cho nhau hát dưới hình thức cá nhân, tổ và nhóm. 

 Các bước dạy học vẫn được tiến hành như bình thường, dạy cảm thụ 

tiết tấu sẽ được lồng gh p trong suốt quá trình dạy nhưng thường được tiến 

hành ngay khi bắt đầu bài học. 

 Các bước dạy hát: 

 Bước 1: Giới thiệu bài  

 GV hát toàn bộ bài hát 2 lần có nhạc đệm một cách thật truyền cảm 

kết hợp điệu bộ đung đưa, n t m t trìu mến, lần hai GV vừa hát vừa gõ đệm 

theo phách cho bài hát. GV gợi ý để trẻ nhận x t về bài hát bằng cách đưa 

ra các câu hỏi về lời ca như, các con thấy hình ảnh nào trong bài hát?, bài 

hát sôi nổi hay nhẹ nhàng tình cảm?, tốc độ của bài hát nhanh hay chậm? 

Cô gõ phách như thế nào?… GV khuyến khích trẻ trả lời, sau đó giải thích 

và cung cấp thông tin chuẩn xác cho trẻ.    

 Bước 2: GV gợi mở cùng trẻ trao đổi về tiết t u trong bài hát 

   Trước khi dạy hát, GV hỏi trẻ về tính chất bài hát như nhịp nhàng 

uyển chuyển  hay sôi nổi rộn ràng  sau đó cho trẻ luyện thanh với âm “La” 

để trẻ có cảm giác nhịp nhàng, uyển chuyển của nhịp 3   
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 Sau khi luyện thanh GV cho trẻ làm quen với nhịp 3   bằng cách cho 

trẻ vừa gõ vừa đếm 1.2.3 theo mẫu tiết tấu sau 

)  Ö \ Ö \       

 GV hướng dẫn trẻ đọc lời bài hát theo nhịp, phách: GV treo mô hình 

đọc lời bài hát và hướng dẫn cho trẻ thực hiện  

Bước 3: Hướng dẫn trẻ thể hiện tiết t u  

 

  GV hướng dẫn trẻ vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp, hướng dẫn trẻ khi 

hát nhấn vào các câu “sương, tẹo, cả, trời vv…”, cứ như vậy cô đàn, trẻ hát 

cho đến hết bài với tốc độ chậm. GV lưu ý chữ “hạt” không vỗ tay, chữ 

“rơi”, chữ “đầm” vỗ tay hai cái, những chỗ cần luyến như chữ “lăng, ướt, 

bé, tí, cứ, mặt, mà, nghe, theo”   

 Bước 4: Luyện tập và thể hiện kết hợp giữa các nhóm 

 Để thay đổi không khí học tập, GV gọi lần lượt 3 trẻ lên vừa hát vừa 

dùng phách tre gõ đệm theo phách, một trẻ gõ phách mạnh, hai trẻ còn lại 

gõ phách nhẹ. Khi trẻ đã học thuộc cả bài với tốc độ chậm, GV tăng tốc độ 

bài hát mà không báo trước để trẻ có phản ứng tự nhiên với tốc độ mới qua 

đó GV nắm bắt được khả năng cảm thụ tiết tấu và khả năng thích nghi với 

sự thay đổi nhịp độ của trẻ để kịp thời điều chỉnh phương pháp cho phù 

hợp. GV chia lớp thành các nhóm thi đua với nhau, khuyến khích trẻ dùng 

dụng cụ để gõ đệm cho nhau thể hiện bài hát. GV để trẻ tự phân công 

nhiệm vụ cho nhau tự luyện hát kết hợp thể hiện tiết tấu dưới nhiều hình 

thức như, GV có thể gợi ý cho trẻ chia tổ tiến hành hát nối tiếp mỗi tổ một 

câu ho c từng nhóm lên thể hiện vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp ho c vận 

động theo ý thích. GV sẽ đóng vai trò là người quan sát, nhận x t và góp ý 
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cho trẻ (nều cần). GV gợi ý để trẻ tự tìm những vật dụng có thể gõ đệm cho 

bài hát như chai nhựa, lon bia,… đựng những viên bi khi lắc sẽ cho những 

âm thanh rất vui tai, tiếng cốc thủy tinh, bát sứ sẽ trong và mảnh, tiếng gõ 

vào bàn… sẽ dùng để gõ vào những phách nhẹ ho c những nốt nhạc như 

móc đơn, móc k p, tiếng trống ấm hơn có độ vang hơn sẽ dùng để gõ vào 

phách mạnh ho c nốt đen, trắng… cô gõ thử vào bàn vào trống theo nhịp 

3   sẽ ra những âm thanh tùng, chát, chát và sau đó cho trẻ làm theo bằng 

những vật dụng mà trẻ lựa chọn. Tùy theo khả năng của trẻ, GV có thể đưa 

ra các mức độ yêu cầu cao hơn như: gõ  vỗ tiết tấu nhịp 3   với sự thay đổi 

tốc độ nhanh, chậm với sự phối hợp nhanh, chậm giữa các lần gõ và giữa 

các nhóm có sự thay đổi luân phiên.  

- Hoạt động dạy nghe nhạc:  

Ví dụ dạy bài: Bác đưa thư vui tính - sáng tác Hoàng Lân  

 Khai thác tiết t u: bài hát Bác đưa thư vui tính có tiết tấu chủ yếu 

gồm các nốt đơn, đen và cách cấu tạo âm hình tiết tấu có trọng âm rõ ràng, 

nhịp điệu dứt khoát, rắn rỏi thể hiện tính chất vui tươi, dí dỏm [Xem phụ 

lục  , tr.105]. Bên cạnh đó, đường n t giai điệu có nhiều bước nhảy quãng 

3 kết hợp với các bước đi liền bậc ở những câu đầu tạo nên sự mạnh mẽ, 

rắn rỏi của n t nhạc.  Tiếp nối là những âm hình tiết tấu mô phỏng giọng kể 

rất tự nhiên về hành động của em b  trong bài hát càng tạo nên sự gần gũi 

và dễ hát với trẻ (kiểu dạng hát nói). Trước khi kết thúc bài, có xuất hiện 

quãng 4 trong n t giai điệu lại càng tạo nên một cái kết cho một giai điệu 

khỏe khoắn, vui tươi. Hình tượng Bác đưa thu vui tính được khắc họa trong 

20 ô nhịp của bài hát với âm hình tiết tấu tuy đơn giản song cũng có tính 

“đ t tả” khá rõ. Do đó, chúng tôi khai thác tiết tấu dưới hình thức cho trẻ 

nghe và diễn hoạt cảnh kết hợp chia câu hát đối đáp và gõ đệm theo tiết tấu 

của tiếng chuông kính koong từ đầu đến cuối bài để trẻ không những cảm 

thụ được lời ca, tiết tấu mà còn có thể cảm nhận được chính đ c điểm nghề 
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nghiệp của nhân vật, sự tôn trọng, tình cảm quý mến, biết ơn với bác đưa 

thư và người lao động dịch vụ.  

 Các bước dạy nghe nhạc:  

 Bước 1: Giới thiệu bài hát: GV bật nhạc beat, ho c đánh trên đàn âm 

thanh của tiếng chuông kính…koong…kính koong gợi sự tò mò của trẻ. Với 

bài hát này GV yêu cầu cả lớp bắt trước tiếng chuông để cô hát trên nền 

tiếng chuông mà trẻ tạo ra cho đến hết bài để nhịp điệu xuyên suốt của bài 

hát đọng lại trong đầu trẻ.  

 Bước 2: Cho trẻ nghe nhạc và cùng trẻ trò chuyện về bài hát  

 Sau khi cho trẻ xem video về nghề đưa thư GV cho trẻ nghe bài hát 

qua đĩa nhạc ho c cô hát trực tiếp. Lần hai GV cho trẻ tập trung lắng nghe 

bài hát và hưởng ứng theo nhịp điệu âm nhạc sau đó cô đàn giai điệu thật 

chậm cho trẻ nghe, cảm nhận từng chuyển động của nốt nhạc. GV đưa ra 

các câu hỏi theo giai điệu và nội dung của từng câu hát để giúp trẻ cảm thụ 

rõ hơn tính chất của hình tượng, cụ thể:  Kính coong, kính coong gắn với 

âm hình 4 nốt đen mô tả âm thanh mạnh mẽ dứt khoát của tiếng chuông… 

tương tự như vậy, GV có thể sử dụng các câu hỏi và yêu cầu trẻ thể hiện 

các tiết nhạc khác của tiết tấu trong bài. 

 

 Trẻ nghe, cùng hát và cảm nhận giai điệu, tiết tấu của bài hát. Sau 

khi hết một câu GV hỏi trẻ: các con thấy nhịp điệu trong bài hát như thế 

nào? tốc độ nhanh, chậm, hay vừa phải? tính chất sôi nổi, linh hoạt hay nhẹ 

nhàng tha thiết... Sau khi trẻ trả lời GV cần chốt lại các ý kiến trao đổi phù 

hợp của trẻ để có được định hướng đúng cho trẻ trong việc cảm thụ tiết tấu 

của bài hát. 

 Bước 3: Luyện tập:  
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 Để tăng hiệu quả cảm thụ tiết tấu âm nhạc, GV cho trẻ cùng nhau 

diễn hoạt cảnh, sắm vai bác đưa thư và em b . Để thể hiện tiếng chuông 

báo của bác đưa thư GV để trẻ tự lựa chọn ra vật thay thế như cốc thủy 

tinh, chuông đồng ho c dùng đàn Xylophone,  etallophone vv… GV chia 

lớp ra làm bốn  nhóm, nhóm 1 hát lời của bác đưa thư “này em bé ngoan, 

cầm ngay lá thư, mang lên ngay cho bố nhé”, nhóm 2 hát lời em b “bác 

đưa thư đang tới nhà em, xe đạp kêu, th y chiếc xe em chạy lon ton”, nhóm 

3 dùng dụng cụ âm nhạc vừa gõ vừa hát “xe đạp kêu, kính coong”,  nhóm 4 

hát đệm kính coong, kính coong đến hết với sắc thái to dần khi bác đưa thư 

đến gần và nhỏ dần khi chiếc xe của bác đưa thư đã đi xa, những câu còn 

lại tất cả lớp cùng hát hòa giọng. 

 Tuy thống nhất ở chất liệu, song các âm hình tiết tấu có sự thay đổi 

khác nhau trong từng câu để thể hiện hành động của các nhân vật trong bài 

hát, do đó ngoài việc khai thác và sử dụng hoạt cảnh như trên, GV có thể triển 

khai thành các trò chơi kết hợp tiết tấu với các yếu tố về sắc thái, tốc độ… 

 Với âm hình mô phỏng tiếng chuông, GV có thể đánh trên đàn lần 

một hai ô nhịp đầu với tốc độ vừa phải, sau đó tăng tốc độ và lại giảm tốc 

độ về tốc độ ban đầu, với cách kết hợp này GV yêu cầu trẻ vỗ tay, gõ đệm 

nhắc lại theo âm hình tiêt tấu vừa được nghe theo các tốc độ khác nhau để 

giúp trẻ cảm thụ sâu sắc hơn âm hình tiết tấu và rèn luyện khả năng phản 

xạ nhanh, chậm khi có sự thay đổi. Gv có thể gợi mở để trẻ cảm nhận và 

tưởng tượng các âm thanh to và nhỏ còn thể hiện vị trí của bác đưa thư ở 

gần hay xa?  Quá trình trẻ thực hiện, GV yêu cầu đôi bạn, nhóm hay cá 

nhân lắng nghe và nhận x t mức độ thực hiện có chính xác hay không?. 

Tương tự với các âm hình thể hiện bước chạy lon ton của em b , động tác 

cầm thư bằng hai tay…GV có thể đưa thêm các câu hỏi để tương tác với trẻ 
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 Bước 3: Củng cố : GV mở file  đĩa CD bài hát cho trẻ nghe và cùng 

hòa vào hoạt cảnh, cùng hát và cùng gõ đệm với trẻ, ho c GV yêu cầu các 

nhóm thể hiện lại với mẫu đệm đơn giản hơn kết hợp dùng dụng cụ gõ đệm 

     Bè 1 hát giai điệu kết hợp gõ nhip 

 @            Ú \          Ú  bè 2 

           Ú        Ú \  Ú        Ú  bè 3  

 GV cũng có thể khuyến khích trẻ thể hiện theo cách khác của mình 

(nếu có). Nếu còn thời gian, GV có thể yêu cầu trẻ thể hiện các tình huống 

giả định trên như đóng kịch để trẻ khắc sâu ấn tượng về giai điệu nhịp điệu 

của bài hát. 

 GV khuyến khích trẻ về nhà hát câu hát của bác đưa thư, của em b  và 

diễn lại các động tác đã thực hiện ở lớp cho bố, mẹ và gia đình cùng nghe. 

   Đây chính là việc hướng trẻ biết chia sẻ, vận dụng các kiến thức đã 

học vào cuộc sống, chính là quá trình giáo dục để hình thành và phát triển 

các năng lực chung và năng lực thực hành âm nhạc cho trẻ. 

 - Hoạt động dạy vận động theo nhạc 

 Ví dụ: Dạy vận động theo nhạc bài Chị ong nâu và em bé, sáng tác 

Tân Huyền. Bản nhạc [Xem phụ lục  , tr.105] 

 Khai thác  tiết t u: bài Chị ong nâu và em bé thuộc thể loại vui hoạt, 

nhịp 2 4, tốc độ vừa phải ho c có thể hát hơi nhanh tạo nên tính chất âm 

nhạc vui tươi, nhí nhảnh. Tiết tấu nhiều nốt đơn, đen, kết hợp dấu l ng đơn 

ngắt mạch tiết tấu tạo nên n t nhạc rõ ràng khúc triết.  

 Bài hát được viết trên 3 dạng âm hình chủ đạo.  

 Câu 1: 

 1. @   \        \ Ú   

2. @    \ Ú     \ Ú   
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 Câu 2: tiết tấu được k o dài từ trường độ nốt đơn thành nốt đen 

nhưng ngắt mạch tiết tấu bằng dấu l ng đen không thay đổi làm cho hình 

tượng âm nhạc thống nhất xuyên suốt từ đầu tới cuối bài hát.  

3. @   \     Ú \ Ú   

 Đây chính là những đ c điểm về tiết tấu mà GV cần giới thiệu và gợi 

ý để cùng trẻ biên soạn ra những động tác phù hợp. Bài Chị ong nâu và em 

bé là một bài hát khá quen thuộc đối với trẻ mầm non, đ c biệt là với lứa 

tuổi mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi. Với bài hát này, trẻ đã được, nghe từ khi đang 

học ở những lớp dưới, vì vậy hình thức vận động mà chúng tôi lựa chọn là 

cùng trẻ xây dựng hoạt cảnh kết hợp với động tác múa mô phỏng lời bài hát 

và sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu nhằm củng cố, khắc sâu ấn 

tượng cho trẻ về tiết tấu, tính chất âm nhạc nhí nhảnh, vui tươi và hình 

tượng chị ong nâu ngoan ngoãn chăm chỉ.  

 Các bước dạy vận động: 

 Bước 1: GV giới thiệu bài  

 GV cho trẻ xem hoạt cảnh đã chuẩn bị trước, hai GV một cô sẽ đóng 

là Bướm, một cô đóng làm Ong trên nền nhạc bài hát. Qua hoạt cảnh vừa 

diễn GV hỏi trẻ nhận x t về chị Ong nâu và ổn định chỗ ngồi của trẻ sau đó 

giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. 

 Sau khi cho trẻ nghe nhạc và xem hoạt cảnh GV gợi mở để trẻ nhận 

x t về nội dung, tính chất, nhịp điệu của bài hát cũng như các động tác vận 

động của cô bằng các câu hỏi như “bài hát nói về những nhận vật nào? Các 

con thấy bài hát này vui vẻ hay buồn ? Cô giáo múa mềm mại uyển chuyển 

hay là mạnh mẽ dứt khoát ?”  

 GV gõ cho trẻ nghe âm hình tiết tấu có nhiều móc đơn được l p lại 

theo một chu kỳ với tốc độ hơi nhanh để trẻ cảm nhận được tính chất rộn 

ràng vui tươi, GV nói cho trẻ nghe tác dụng của những dấu l ng ở cuối mỗi 
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câu nhạc tạo ra những câu hỏi và câu trả lời rất ngộ nghĩnh đáng yêu của 

hai nhân vật em b  và chị Ong nâu, “chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi 

đâu đi đâu ?… bé ngoan của chị ơi! chị bay đi tìm nhụy làm mật ong nuôi 

đời…”.. Ngoài ra GV cần chuẩn bị đầy đủ, trích đoạn, băng đĩa nhạc, 

những động tác riêng của cô biên soạn sẵn để gợi ý cho trẻ và trang phục 

sắm vai chị Ong nâu, bạn Bướm vàng, mũ đội đầu, một số loại hoa, hũ mật 

làm tăng thêm phần vui vẻ thú vị cho tiết học.  

 Bước 2: GV cùng trẻ trao đổi ý tưởng 

 GV mở nhạc cho cả lớp cùng hát và yêu cầu trẻ vỗ tay cùng cô, gõ 

theo ba dạng âm hình tiết tấu trong bài hát. GV cùng trao đổi với trẻ về tính 

chất của tiết tấu; GV gợi ý cho trẻ nghĩ ra các động tác sau đó GV mới thể 

hiện hai động tác mà cô đã biên soạn. GV cần hướng trẻ thể hiện cảm xúc 

qua động tác vẫy tay theo âm hình tiết tấu - mô tả những đôi cánh của chú 

ong bay nhẹ nhàng mềm mại lượn vòng tìm nhụy hoa. Tiếp nối là các vận 

động theo tuyến di chuyển theo vòng tròn, đi lên và đi xuống kết hợp các 

động tác theo giai điệu và nội dung của lời ca.  

 Bước 3: Tổ chức vận động theo nhạc 

 GV cùng trẻ thống nhất và nhắc lại các câu nói của ba tuyến nhân 

vật, các động tác và cho trẻ cùng nghe, hát lại bài hát một lần. Sau đó GV 

hướng dẫn và cùng trẻ thể hiện hoạt cảnh “Chị Ong nâu và em b ” với các 

động tác mà cô và trẻ đã thống nhất. Chú ý các động tác phải mang tính 

cách điệu nhưng không quá phức tạp và phải toát lên hình tượng trong âm 

nhạc. Cụ thể: 

 Khi dạy trẻ vận động từng câu hát GV cần làm mẫu với động tác thật 

rõ ràng, dễ thuộc và dễ nhớ. 

 Câu 1: Tiết nhịp 1: bắt đầu từ: “Chị ong… đâu” động tác vẫy vẫy tay 

theo âm hình tiết tấu kết hợp nghiêng đầu sang hai bên theo từng câu“  
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  Tiết nhịp 2: “Bác gà…  bay”  động tác 1: mô phỏng hình ảnh chú gà 

gáy sáng (hai tay úp hờ vào miệng giả làm động tác gà gáy); động tác 2: 

vòng hai tay đưa lên cao thể hiện vòng hào quang của ánh sáng m t trời; 

động tác 3: chân nhún mềm mại, tay làm động tác cánh bướm kết hợp quay 

theo vòng tròn. 

 Câu 2: Tiết nhịp 1: “b  ngoan của chị ơi….nắng tươi” một tay chống 

hông 1 tay đưa tay chỉ chếch về phía trước. 

 Tiết nhịp 2:“chị bay đi tìm nhụy… cho đời” chân nhún, tay làm động 

tác cánh bướm 

 Tiết nhịp 3:“chị vâng theo bố mẹ… không nên lười” hai tay để trước 

ngực, chân nhún mềm mại, người quay sang hai bên theo nhịp, kết thúc câu 

hát một tay chống eo một tay lắc như nhắn nhủ không nên lười biếng. 

 Bước 4: Luyện tập và thể hiện kết hợp giữa các nhóm cùng đạo cụ/ 

dụng cụ 

 Củng cố và hoàn thiện k  năng và thể hiện biểu cảm khi thực hành 

âm nhạc là bước quan trọng, GV hướng dẫn, yêu cầu (tùy theo mức độ và 

giai đoạn đầu hay cuối năm học) trẻ thảo luận và chia nhóm.  

 Để không khí thêm phần sôi nổi GV khuyến khích các nhóm trẻ phối 

hợp với nhau bằng cách lựa chọn những b  hạn chế về múa, những trẻ 

không thích múa, thích chơi nhạc cụ vào nhóm nhạc cụ để sử dụng nhạc cụ 

gõ như mõ, sắc xô… gõ đệm cho các bạn múa, các bạn còn lại sẽ vào nhóm 

hát để tất cả các trẻ đều được hoạt động theo khả năng của mình. GV 

hướng dẫn trẻ chơi các nhạc cụ gõ theo nhiều cách ví dụ, mỗi nhạc cụ thể 

hiện một hình nốt nhạc, ở trong bài này có hai hình nốt nhạc đó là đơn, đen 

và thêm l ng đen vậy trẻ sẽ sử dụng ba loại nhạc cụ khác nhau đó là xắc xô, 

mõ, trống. Cách gõ sẽ là lắc xắc xô vào nốt đơn, gõ mõ vào nốt đen và gõ 

trống vào dấu l ng theo sự điều khiển của Cô. Trẻ vừa gõ vừa đung đưa 

theo nhạc cùng với nhóm múa tạo ra một không khí thoải mái và vui chơi.   
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2.2.3. Khai thác một số trò chơi phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc 

 Trò chơi âm nhạc cho trẻ mầm non 5-6 tuổi là một hoạt động tổng 

hợp, trong đó thấy rõ được sự gắn kết ch t chẽ giữa trải nghiệm, thực hành 

và sáng tạo âm nhạc. Trò chơi cũng tích cực giúp trẻ rèn luyện tai nghe, 

cũng cố ca hát, phát triển cảm giác nhịp điệu, phát triển năng khiếu âm 

nhạc và sự gắn kết cộng đồng trong các hoạt động nhóm và kết hợp giữa 

các cá nhân một cách nhẹ nhàng, hiệu quả. Trò chơi phát triển khả năng 

cảm thụ tiết tấu bao gồm một số dạng trò chơi sau:  

          + Trò chơi phát triển tai nghe cảm thụ tiết tấu: nhắc lại âm hình tiết 

tấu chủ đạo của bài hát và các biến thể của âm hình ở mức độ đơn giản. 

 + Trò chơi phát triển khả năng phản xạ nhịp nhàng với tiết tấu, nhịp độ 

 + Trò chơi phân biệt âm sắc của các nhạc cụ 

          + Trò chơi sắm vai các nhân vật trong tác phẩm âm nhạc  

 Tùy vào từng trò chơi mà GV và trẻ sẽ quy định cách dùng các nhạc 

cụ gõ. Gợi ý của chúng tôi như sau: dùng trống lắc, sắc xô gõ vào nốt đơn 

(tương ứng với ca từ cụ thể của bài hát) dùng mõ vào nốt đen (tương ứng 

với ca từ cụ thể của bài hát) và dùng trống con gõ vào dấu l ng của âm hình 

tiết tấu (qui định rõ chỗ gõ gắn với bài hát cụ thể). Trong khi chơi có thể 

hướng dẫn trẻ vừa gõ vừa đung đưa theo nhạc. 

 Các bước cho trẻ chơi trò chơi như sau. 

 Bước 1: Giới thiệu trò chơi: GV chuẩn bị những vật dụng cần thiết 

để tổ chức trò chơi (tranh ảnh, vật dụng liên quan đến trò chơi, đĩa nhạc 

nền cho trò chơi). Nêu tên trò chơi và các quy định trong trò chơi. Giải 

thích chi tiết về nội quy trò chơi nếu trẻ không hiểu. 

 Bước 2: Chơi cùng trẻ: cô có thể chia lớp thành các nhóm và gọi 

từng nhóm lên tham dự trò chơi. Hướng dẫn và chơi cùng trẻ lần đầu để trẻ 

có thể nắm rõ nội quy của trò chơi 
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 Bước 3:  Nhận x t, đánh giá : khen ngợi các nhóm chơi đúng và nhanh, 

động viên và rút kinh nghiệm cho các nhóm chơi còn sai. Sau đó cô nhận x t 

về từng nhóm và dành lời khen cho tất cả các bạn nhỏ tham gia trò chơi.  

 Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu chung và khả năng chơi trò 

chơi âm nhạc của trẻ, chúng tôi biên soạn một số trò chơi nhằm phát triển 

khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi như sau: 

 Trò chơi thử tài của bé 

 ục đích: Giúp trẻ rèn k  năng nghe, nhận biết và phân biệt tiết tấu 

âm nhạc 

Yêu cầu: Trẻ tham gia sôi nỗi, nhiệt tình 

Chuẩn bị: GV chuẩn bị một số dạng tiết tấu từ dễ đến khó, ho c tiết 

tấu điển hình trong một số bài hát đã học.  

Cách chơi 1: GV tiến hành gõ bằng tay ho c nhạc cụ không định âm, 

trẻ tập trung chú ý lắng nghe và gõ lại. 

Cách chơi 2: GV không gõ mà miêu tả các âm thanh theo tiết tấu; ví 

dụ: “tính tính tính tính toong; tùng, tùng, tùng, cắc tùng tùng tùng, xèng… 

cả lớp lắng nghe và lên gõ lại. 

GV tổ chức và điều khiển các nhóm chơi có sự luân phiên, phối hợp  

kết hợp với yếu tố sắc thái và nhịp độ. 

Trò chơi đi theo tiếng nhạc 

 ục đích: Phát triển thính giác âm nhạc. Luyện phản xạ với tốc độ 

nhanh chậm với các tiết tấu, giai điệu âm nhạc. 

Yêu cầu: Trẻ tích cực tham gia trò chơi và thực hiện các k  năng. 

 Chuẩn bị: bản nhạc, đàn phím điện tử. 

Cách chơi: GV cho cả lớp đứng ở các vị trí khác nhau trong lớp (chú 

ý khoảng cách giữa các nhóm). Cô đánh đàn tiết tấu với tốc độ nhanh, trẻ đi 

nhanh. Cô đánh đàn tiết tấu với tốc độ chậm, trẻ đi chậm. Cô dừng đàn, trẻ 
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đứng lại. Chơi tương tự như vậy với bài hát, trống lắc, GV chia nhóm, một 

nhóm hát một nhóm thực hiện.   

Trò chơi nghe tiết t u tìm câu hát 

 ục đích: Giúp trẻ rèn k  năng nghe, nhận biết và trí nhớ tiết tấu âm nhạc. 

Yêu cầu: Trẻ tham gia sôi nổi, nhiệt tình 

Chuẩn bị: bài hát, rổ màu, bảng số 

 Cách chơi 1: GV gõ một đoạn tiết tấu của một số bài hát đã học (có 

tính chất âm nhạc rõ ràng như hành khúc, vui hoạt, trữ tình), kết hợp hát 

với một âm “la”. Trẻ nghe, đoán tên bài hát và thực hiện lại.  

 Cách chơi 2:  GV quy định mỗi loại bài hát sẽ tương ứng với một số, 

ví dụ: hành khúc số 1, trữ tình số 2 và vui hoạt số 3. Các bài hát được để 

trong các rổ màu. GV gọi trẻ lên khám phá bài hát trong mỗi rổ, GV bật 

nhạc cho lớp nghe, cảm nhận và giơ đúng số phù hợp với bài hát. 

Trò chơi: Bước nhảy của bé  

  ục đích: Giúp trẻ rèn k  năng nghe, kết hợp phản ứng nhịp nhàng 

với tính chất nhịp điệu của bài hát. 

Yêu cầu: Trẻ tham gia sôi nỗi, nhiệt tình, vận động sáng tạo. 

Chuẩn bị: đĩa nhạc, bóng nhỏ, rổ màu. 

 Cách chơi 1: Cho lần lượt từng tổ lên chơi, dùng bóng n m vào các 

giỏ màu có ghi tên bài hát, GV bật nhạc cho trẻ nghe và hưởng ứng bằng 

cách vận động minh họa đúng theo tính chất bài hát đó. 

Cách chơi 2: GV chia lớp thành hai nhóm nam và nữ. GV quy đinh, 

khi nhạc sôi động, nhộn nhịp thì nhóm các bạn nam sẽ vận động hưởng ứng 

còn khi nhạc mềm mại, du dương thì nhóm các bạn nữ sẽ thể hiện. Bạn nào 

vận động nhầm sẽ bị loại ra khỏi nhóm và chơi lượt sau. 

Trò chơi ban nhạc vui vẻ 

 ục đích: Phát triển thính giác âm nhạc. Phân biệt và tái hiện các 

loại tiết tấu, biết gõ đệm cho bài hát. 
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Yêu cầu: Trẻ tích cực tham gia trò chơi và thực hiện các k  năng. 

Chuẩn bị:  ột số nhạc cụ gõ đệm như trống, lắc, phách tre, xắc xô 

và nhạc cụ tự chế…  ột số bài hát quen thuộc mà trẻ đã được học vỗ tay 

ho c gõ nhịp khác nhau.  

Cách chơi: GV chia nhóm, mỗi nhóm mời 2 đến 3 trẻ lên cầm dụng 

cụ gõ. Khi cô bắt nhịp cho các bạn còn lại hát một bài hát quen thuộc, trẻ 

cầm dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu ho c nhịp của của bài hát cho nhóm 

mình, lần lượt từng nhóm lên thực hiện. GV có thể kết hợp một nhóm gõ 

theo tiết tấu, một nhóm gõ theo phách, nhịp. 

 Như vậy, căn cứ vào định hướng chung trong nội dung chăm sóc 

giáo dục trẻ mầm non theo định hướng đổi mới hiện nay, chúng tôi đề xuất 

các biện pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc qua một số ví 

dụ cụ thể, nhằm giúp cho GV có thêm những định hướng và các bước phát 

triển chương trình bằng cách đi sâu vào khai thác tiết tấu kết hợp với nhịp 

độ, sắc thái và cách thể hiện trong các tác phẩm âm nhạc  để HĐ AN không 

chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ nội dung theo chủ đề và thực hiện thành thục 

nhưng thiếu cảm xúc và trải nghiệm. Biện pháp mà chúng tôi đưa ra cũng 

giúp cho GV phát hiện, phân loại khả năng của từng trẻ trong quá trình 

hoạt động âm nhạc qua đó có thể bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ. 

 Tổng hợp các bước giúp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu cho trẻ 

như sau:  

 -  Khai thác tiết tấu trước khi dạy trẻ.  

 - Giới thiệu và trao đổi giúp trẻ tìm hiểu nội dung, tính chất, tiết tấu, 

nhịp điệu trong tác phẩm âm nhạc. 

 - Hướng dẫn trẻ thực hiện và khuyến khích trẻ thể hiện khả năng âm nhạc 

 - Ôn luyện củng cố và cho trẻ hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, 

phát triển sáng tạo ở mức độ đơn giản, phù hợp với trẻ.   
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2.3. Thực nghiệm sư phạm 

2.3.1. Mục đích th c nghiệm 

 Nhằm kiểm chứng tính khả thi, tính hiệu quả của những biện pháp 

phát triển khả năng cảm thụ của trẻ 5 – 6 tuổi. 

2.3.2. Nội dung th c nghiệm 

 - Thực nghiệm triển khai: Tập huấn cho giáo viên nắm vững nội 

dung, phương pháp và quy trình hình dạy cảm thụ tiết tấu cho trẻ. Áp dụng 

các biện pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu cho hai nhóm trẻ ở hai 

lớp 5TA1 và 5TA2, sau đó đánh giá và so sánh kết quả với hai nhóm đối 

chứng cùng lớp khi không áp dụng biện pháp mới. 

 - Thực nghiệm đối chứng: Để thực hiện hoạt động thực nghiệm đối 

chứng, chúng tôi phối hợp cùng giáo viên trên lớp tổ chức hoạt động âm 

nhạc áp dụng các biện pháp mới làm thực nghiệm trong ba tiết học ở ba nội 

dung dạy hát, nghe nhạc nghe hát, vận động theo nhạc. Các nội dung này 

đều được kết hợp với trò chơi cảm thụ và thực hành tiết tấu âm nhạc. 

2.3.3. Đối tượng th c nghiệm 

Đối tượng:  0 trẻ 5 - 6 tuổi ở hai lớp 5TA1, 5TA2 Trường  ầm non 

Hùng Vương, Vĩnh Phúc. 

2.3.4. Thời gian th c nghiệm 

 Thực nghiệm triển khai từ tháng   năm 201 , thực nghiệm đối chứng 

từ tháng 10 - 11 năm 201 . 

2.3.5. Tiêu chí đánh giá 

 Với độ tuổi này, trẻ có thể không diễn giải được những cảm nhận của 

mình bằng lời nói một cách rành mạch, nhưng lại có thể thể hiện đúng sắc 

thái, tính chất của tác phẩm qua hoạt động biểu diễn âm nhạc và các động 

tác vận động theo nhạc. Vì vậy chúng tôi căn cứ vào những biểu hiện và 

khả năng sau để đưa ra thang đánh giá như sau:  

- Khả năng bộc lộ cảm xúc tự nhiên của trẻ khi được tiếp xúc với âm nhạc 
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- Khả năng tái hiện âm nhạc như hát chính xác giai điệu, nhịp độ, tính 

chất âm nhạc kết hợp gõ đệm  

- Khả năng biết mô phỏng theo giai điệu bằng những động tác vận 

động, múa theo tính chất âm nhạc và có sáng tạo ở mức độ đơn giản.  

Trong mỗi tiết học, khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc của trẻ lại 

được bộc lộ dưới nhiều góc độ khác nhau, do đó, khi nào trẻ nghe và cảm 

nhận được tính chất âm nhạc thông qua cảm thụ tiết tấu một cách chính xác thì 

trẻ mới thực sự hứng thú và thể hiện tác phẩm một cách diễn cảm. Vì thế chúng 

tôi sẽ dựa vào những biểu hiện của trẻ thông qua các hoạt động âm nhạc để 

đo hiệu quả phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc của trẻ. 

Từ những phân tích ở trên, chúng tôi đã xây dựng thang đánh giá hiệu 

quả việc phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi theo 

các mức độ như sau: 

Tốt: - Hào hứng, tập trung chú ý khi nghe nhạc 

 - Nhanh chóng tự nhận ra tiết tấu bài hát một cách 

chính xác 

 - Thể hiện được tiết tấu (hát chính xác giai điệu, tiết 

t u, biết vận động - múa và chơi trò chơi) đúng với 

tính chất âm nhạc của tác phẩm, có sáng tạo. 

                    - Biết phản xạ  nhanh khi có sự thay đổi về âm hình tiết 

tấu hay tốc độ, sắc thái 

Khá: - Hào hứng khi nghe nhạc 

 - Nhận ra tiết tấu bài hát  

- Thể hiện được tiết tấu (hát chính xác giai điệu, tiết 

t u, biết vận động - múa và chơi trò chơi) tương đối 

đúng với tính chất âm nhạc của tác phẩm 



 59 

- Biết phản xạ khi có sự thay đổi về âm hình tiết tấu, 

hay tốc độ, sắc thái. 

 Trung bình:  - Nhận ra tiết tấu bài hát với gợi ý của giáo viên 

- Thể hiện được tiết tấu (hát, vận động - múa, trò chơi) 

không đầy đủ 

- Có phản xạ nhưng đôi lúc còn chậm khi nghe và vận 

động theo các âm hình tiết tấu 

Yếu: -  Không đạt các yêu cầu trên 

Các số liệu được xử lý bằng phương pháp sắc xuất thống kê. Việc 

cho điểm được xác định theo các mức sau đây: Tốt: 4 điểm, Khá: 3 điểm, 

Trung bình: 2 điểm, Yếu: 1 điểm.  

2.3.6. Tiến hành th c nghiệm. 

 Thực nghiệm được triển khai qua 3 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Tiến hành đo đầu vào thực nghiệm, chúng tôi dự giờ hai 

nhóm, đối chứng và thực nghiệm mỗi lớp 01 tiết học (lớp được lựa chọn 

ngẫu nhiên) trong điều kiện bình thường, GV phụ trách lớp tự xây dựng giáo án 

và tiến hành tiết học. Thời gian này, theo phiên chế chương trình đang ở chủ đề 

Trường mầm non. Trên cơ sở thang đánh giá đã xây dựng, chúng tôi quan sát, 

ghi ch p và cho điểm, đánh giá tình hình lớp học.  

Nội dung tiết học  

 Hát kết hợp vận động: Gác trăng  

 NNNH: Rước đèn tháng 8 

 TCAN: Nhận hình đoán tên bài hát 

 Giai đoạn 2: Dựa trên kết quả thu được trong giai đoạn khảo sát GV, 

chúng tôi tiến hành bồi dưỡng, kiến thức, kĩ năng, phương pháp thực hành 

cho giáo viên tại lớp thực nghiệm. Chúng tôi bồi dưỡng cho GV cả hai lớp 

để các cô có sự trao đổi và hợp tác khi tiến hành các hoạt động trong thực 
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nghiệm. Chúng tôi thu thập và chọn lựa những bài hát bổ sung, tập huấn 

cho giáo viên kết hợp với việc ôn lại các bài hát có trong chương trình đã 

được sắp xếp theo đúng chủ đề. Phát tài liệu đề xuất các biện mới cho giáo 

viên và hướng dẫn GV cách khai thác các âm hình tiết tấu để thiết kế các 

hoạt động dạy học nhằm phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu cho trẻ. 

Giai đoạn 3: phối hợp cùng giáo viên soạn giáo án và tổ chức hoạt 

động âm nhạc áp dụng các biện pháp mới làm thực nghiệm trong 03 tiết 

học do chúng tôi lựa chọn nội dung ở ba hoạt động dạy hát, nghe nhạc nghe 

hát, vận động theo nhạc kết hợp với các trò chơi phát triển khả năng cảm 

thụ tiết tấu âm nhạc. Trên cơ sở thang đánh giá đã xây dựng, chúng tôi quan 

sát, ghi ch p và cho điểm, đánh giá tình hình lớp học.  

Tiến hành xử lý các số liệu thu thập, phân tích và đánh giá kết quả 

thực nghiệm (số liệu thu được được xử lý bằng phần mềm  icrosoft 

Excel). Việc phân tích và đánh giá các kết quả sau thực nghiệm sẽ kết hợp 

giữa đánh giá theo định tính và định lượng để rút ra các kết luận khoa học. 

 Nội dung thực nghiệm: 

        Để đảm bảo tính khách quan và khoa học, cả hai lớp 5TA1 và 5TA2 

chúng tôi đều chia ngẫu nhiên thành hai nhóm thực nghiệm và đối chứng 

trên 40 trẻ (mỗi nhóm N = 20). Ở hai lớp, nhóm thực nghiệm sẽ áp dụng 

dạy theo phương pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu, nhóm đối 

chứng sẽ dạy theo phương pháp thông thường. Thiết kế cấu trúc và cách tổ 

chức về cơ bản của các bài học đều theo hướng dẫn thực hiện nội dung 

GDAN của chương trình, biện pháp phát triển cảm thụ tiết tấu được lồng 

gh p ở tất cả các cấu trúc của loại tiết với các mức độ khác nhau để phù 

hợp với trẻ, cụ thể: 

 Tiết 1: 30- 35 phút 

 DH: Hát kết hợp gõ tiết tấu bài Con chim vành khuyên 
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 TC: Tai ai tinh và Đi theo tiếng nhạc 

Giáo án thực nghiệm [Xem phụ lục 10.1, tr.111] 

Tiết 2:  30-35 phút  

NHNH: Cưỡi ngựa tre 

TC: Thử tài của bé và Bước nhảy của bé 

Giáo án thực nghiệm [Xem phụ lục 10.2, tr.118] 

 Tiết 3: 30- 35 phút 

 VĐTN: Inh lả ơi 

 TC: Ban nhạc tí hon và Nghe tiết t u tìm câu hát 

   Giáo án thực nghiệm [Xem phụ lục 11.3, tr.132] 

2.3.7. Đánh giá kết quả   

2.3.7 1  Kết quả trước thực nghiệm 

 Sau khi dự giờ chúng tôi thấy, tiết học của hai lớp đều được GV xây 

dựng với bốn nội dung trong đó có nội dung chính và nội dung kết hợp. 

Nhìn chung các GV đều đảm bảo được nội dung và thực hiện đầy đủ, rõ 

ràng các bước lên lớp, soạn giáo án đầy đủ, tiết học có sử dụng đồ dùng đồ 

chơi học tập. Tuy nhiên ở bốn nội dung dạy hát, vận động, nghe nhạc, nghe 

hát và trò chơi các GV của hai lớp sử dụng chủ yếu là phương pháp cô làm 

mẫu, trẻ làm theo, GV chủ yếu hướng dẫn cho trẻ hát nhiều lần đến khi 

thuộc lời, chưa quan tâm cung cấp những kiến thức và nội dung tích hợp 

qua bài hát cũng như những khái niệm âm nhạc sơ giản. Ví dụ trong tiết 

dạy hát Gác trăng, GV chỉ dùng lời mà không thực hành thể hiện được tiết 

tấu chấm dôi cho trẻ thấy. 
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 GV không gõ mẫu cho trẻ nghe và cho trẻ trải nghiệm đến khi hát trẻ 

thường hát sai tiết tấu dẫn đến sai tính chất bài hát. GV chủ yếu biên soạn sẵn 

các động tác mô phỏng theo lời bài hát sau đó hướng dẫn trẻ tập theo đến 

khi thuộc bài. Ở nội dung nghe có phần sôi nổi hơn khi cả hai GV đều mở 

video và giới thiệu cho trẻ biết về tết trung thu. Tuy nhiên ở tiết học này 

các GV lại quá chú trọng cho trẻ cảm thụ nội dung bài hát mà quên đi phần 

âm nhạc, ví dụ: 

 

 Chính phần tiết tấu móc đơn liên tiếp kết hợp với giai điệu nhảy 

quãng 4, quãng 6 mới tạo nên không khí rộn ràng ngày hội trăng rằm của 

các em nhỏ thì trẻ lại không được thể hiện, hòa mình vào không khí đó 

bằng cách vừa hát vừa sử dụng các nhạc cụ như trống, mõ, m t nạ, đèn ông 

sao… điều này đã làm cho không khí giờ học thiếu sôi nổi và hạn chế 

phát triển tư duy cũng như sáng tạo ở trẻ. Ở nội dung trò chơi ở cả hai 

lớp đều vui vẻ, sôi nổi, tuy nhiên các trò chơi mà GV lựa chọn lại 

không nhằm vào phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu ở trẻ mà chủ yếu 

giúp trẻ nhớ lại tên bài hát thông qua hình ảnh. Sau khi dự giờ, quan 

sát, ghi ch p, xử lý số liệu, đánh giá và cho điểm chúng tôi thu được số 

liệu sau: [Xem phụ lục 5, tr.94]. 

 Từ kết quả thu được chúng tôi thấy rằng khả năng cảm thụ tiết tấu của 

hai nhóm thực nghiệm và đối chứng trước thực nghiệm là tương đương nhau. 

 Sau khi đo đầu vào chúng tôi tiến hành áp dụng các biện pháp phát 

triển khả năng cảm thụ tết tấu cho hai nhóm thực nghiệm, trong khi đó ở 

hai nhóm đối chứng chúng tôi không áp dụng dạy theo hướng mới, trẻ vẫn 

tiếp tục học với giáo án bình thường. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9y56Wt-PeAhXTFogKHYhtB3gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Du5Xdg6qrW-c&psig=AOvVaw2nzogKaaLISzdh5ZzbzQM5&ust=1542819096007817
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2 3 7 2  Kết quả sau thực nghiệm 

 Sau khi dự giờ, quan sát, chúng tôi có những đánh giá, nhận x t về 

m t tổng quan và chi tiết như sau: 

 Đánh giá chung: khi tiến hành tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ các 

GV của cả hai lớp đều đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung chính và nội 

dung kết hợp, thực hiện đầy đủ các bước lên lớp, phương pháp GV của hai 

lớp sử dụng khi tiến hành tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ là dùng lời, 

trình bày tác phẩm, hướng dẫn thực hành luyện tập, phương pháp trực 

quan, phương pháp kiểm tra đánh giá. Hình thức các GV lựa chọn là giao 

nhiệm vụ, hoạt động tập thể, hoạt động nhóm lớn, nhóm nhỏ, thực hành thể 

hiện tác phẩm…. Tuy nhiên, vẫn cùng một nội dung đó nhưng khi tiến 

hành các hoạt động chúng tôi thấy GV ở nhóm thực nghiệm đã biết cách 

phát triển nội dung bằng cách khai thác tiết tấu, nhịp độ, tính chất, lời ca để 

đem lại những điều mới lạ mà ở tiết học thông thường không áp dụng ho c 

có áp dụng một phần nhưng không sâu. Các bước lên lớp cũng được GV 

thực hiện một cách linh hoạt, thay đổi thứ tự để phù hợp với tâm lí trẻ và ý 

tưởng trong bài học chứ không máy móc thực hiện như GV ở nhóm đối 

chứng. Trong khi GV ở nhóm đối chứng sử dụng đúng theo tuần tự các 

phương pháp dạy học âm nhạc đ c thù thì GV ở nhóm thực nghiệm đã khai 

thác và đưa vào một số phương pháp mới hiệu quả rõ rệt, đó là phương 

pháp cho trẻ thực hành tiết tấu bài hát trước khi học thuộc từng câu bằng 

cách đọc lời theo tiết tấu, theo âm hình đệm, cho trẻ gõ đệm theo tiết tấu 

với các nhạc cụ gõ có âm sắc khác nhau thể hiện trường độ khác nhau. 

Phương pháp trò chuyện, trao đổi với trẻ trước khi đưa ra những hình thức 

học và thực hành, phương pháp cho trẻ thực hành theo nhóm, phương pháp 

cho trẻ tham gia vào quá trình đánh giá nhận x t mình và các bạn. Từ 

những khác biệt về phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động âm 

nhạc mà GV sử dụng trong khi tiến hành tiết học dẫn đến sự thay đổi, 
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chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức và thái độ của trẻ ở hai nhóm thực 

nghiệm và đối chứng. Những thay đổi này được chúng tôi ghi ch p, đánh 

giá và cho điểm sau đó tổng hợp lại bằng bảng số liệu và biểu đồ cụ thể 

[Xem phụ lục 6, tr.96]. 

 Qua quan sát, trong các hoạt động dạy hát chúng tôi thấy trẻ ở nhóm 

thực nghiệm rất hào hứng, sôi nổi khi được tham gia thực hành trải nghiệm 

tiết tấu, m c dù trẻ chưa thực hiện đúng nhưng vẫn được GV động viên, 

khuyến khích do đó trẻ có một tâm lí thoải mái thể hiện. Ở nhóm đối chứng 

chúng tôi thấy trẻ cũng khá vui vẻ, hào hứng nhưng chủ yếu thực hành âm 

nhạc một cách thụ động theo yêu cầu của cô do đó trẻ mau chán và dẫn đến 

chất lượng chưa được cao, điều này được thể hiện rõ trong kết quả ở bảng 

số liệu sau đây: 

Bảng 1: Kết quả cảm thụ tiết tấu sau thực nghiệm ở nội dung Há  của hai 

nhóm TN và ĐC lớp 5TA1, 5TA2 

 

Nhóm 

Lớp 5TA1 

 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

TN 10 50 5 25 4 20 1 5 

ĐC 6 30 7 35 5 25 2 10 

 Lớp 5TA2 

 

TN 9 45 6     30 3 15 2 10 

ĐC 6 30 8 40 4 20 2 10 
 

 Nhìn vào kết quả thu được sau thực nghiệm chúng ta có thể thấy sự 

khác biệt giữa hai nhóm thực nghiệm và đối chứng ở từng mức độ xếp loại 

đó là, số trẻ thuộc loại yếu ở nhóm thực nghiệm chỉ chiếm 5%, ở nhóm đối 

chứng là 10%. Số trẻ xếp loại trung bình ở nhóm thực nghiệm chiếm 20%, 

nhóm đối chứng là 25%, số trẻ thể hiện được tiết tấu (hát chính xác giai 

điệu, tiết t u) ở mức độ tương đối đúng với tính chất âm nhạc của tác phẩm 

ở nhóm đối chứng khá cao đạt 35% ( xếp loại khá), nhóm thực nghiệm thấp 
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hơn chỉ có 25% do dịch chuyển lên loại tốt (Thể hiện được tiết tấu đúng với 

tính chất âm nhạc của tác phẩm, có sáng tạo) đã đạt 50%, trong khi ở nhóm 

đối chứng chỉ đạt 30%. Cùng ở nội dung hát ở lớp 5TA2 chúng tôi thu 

được số liệu sau: 

 Tương tự như lớp 5TA1 chúng tôi cũng thấy có sự khác biệt giữa hai 

nhóm thực nghiệm và đối chứng, ở nhóm thực nghiệm cả GV và trẻ đều 

được hoạt động một cách chủ động, sáng tạo và đ c biệt không khí trong 

giờ học rất vui vẻ, cởi mở, có sự gần gũi giữa cô và trẻ, điều này đã mang 

lại hiệu quả rất tích cực. Tuy nhiên do việc lựa chọn ngẫu nhiên nên ở lớp 

5TA2 có số b  trai nhiều hơn b  gái, trẻ nghịch ngợm và ít chú ý hơn, điều 

này cũng phần nào ảnh hưởng đến kết quả cảm thụ của trẻ m c dù nhóm 

thực nghiệm ở cả hai lớp chúng tôi đều áp dụng phương pháp như nhau. 

Tuy lớp có nhiều b  trai hiếu động hơn và nhiều trẻ còn chưa chú ý nhưng 

khi thực nghiệm chúng tôi thấy những trẻ không đạt các yêu cầu, số trẻ 

nhận ra tiết tấu bài hát nhưng khi thể hiện còn nhiều hạn chế và phải cần 

đến gợi ý của giáo viên trước khi thực nghiệm thì sau thực nghiệm trẻ đã có 

thể nhanh chóng nhận ra giai điệu, tiết tấu và thể hiện đúng tính chất âm 

nhạc như giai điệu, tiết tấu, cường độ, nhịp độ. Nhìn vào bảng số liệu có 

thể thấy số trẻ yếu ở cả hai nhóm đều chiếm 10%, số trẻ xếp loại trung bình 

ở nhóm thực nghiệm ít hơn nhóm đối chứng 5%, số trẻ xếp loại khá ở 

nhóm đối chứng cao hơn nhóm thực nghiệm 10% nhưng ở loại tốt nhóm 

thực nghiệm lại vượt nhóm đối chứng 15%, điều này đã nói lên hiệu quả 

trong phương pháp mới mà chúng tôi áp dụng. Kết quả đã được minh họa 

bằng biểu đồ [Xem phụ lục 6.3, 6.7, tr.98-101]. 

 Hoạt động nghe nhạc: đây là hoạt động rất cần sự linh hoạt của GV 

để có thể thu hút và hướng sự tập trung của trẻ vào nội dung bài học trong 

một khoảng thời gian khá dài. Việc nghe và cảm thụ đòi hỏi cần có một quá 

trình để trẻ dần tích lũy được những kinh nghiệm thông qua từng hoạt 
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động.  Do đó, nhìn chung ở hoạt động nghe nhạc, kết quả đạt được của cả 

hai lớp đều không cao bằng hoạt động hát.    

 Lớp 5TA1:  phương pháp mà GV ở nhóm đối chứng áp dụng chủ 

yếu là hát lại nhiều lần cho cả lớp nghe sau đó cho lớp hát cùng cô vì thế số 

trẻ đạt loại tốt chỉ chiếm 30%, số trẻ nhận ra tiết tấu và biết cách thể hiện 

một cách tương đối chiếm 30 % và số trẻ cần đến sự giúp đỡ của GV chiếm 

25%. Ở nhóm thực nghiệm sau khi GV cho trẻ nghe và trao đổi với trẻ về 

tác phẩm vừa nghe, kết hợp thực hành vừa nghe nhạc vừa gõ đệm theo âm 

hình đệm, gõ đệm theo tiết tấu và tham gia hoạt cảnh, sắm vai các nhân vật 

có trong tác phẩm thì số trẻ hào hứng, chú ý nghe nhạc và thể hiện được 

tiết tấu bài hát một cách chính xác (xếp loại tốt) đã tăng lên   trẻ chiếm 

45%, cao hơn số trẻ ở nhóm đối chứng 15%. 

Bảng 2: Kết quả cảm thụ tiết tấu sau thực nghiệm ở nội dung Nghe nhạc 

của hai nhóm TN và ĐC lớp 5TA1, 5TA2 

 

  Lớp 5TA2, nhìn vào kết quả ở bảng số liệu cho thấy  số trẻ xếp loại 

trung bình của cả hai nhóm đều dịch chuyển 10% từ mức trung bình lên 

khá, tỉ lệ khá ở nhóm đối chứng cao hơn nhóm thực nghiệm là 5%, nhưng tỉ 

lệ trẻ đạt loại tốt lại thấp hơn so với nhóm thực nghiệm 15%. Cụ thể kết 

quả được minh họa bằng biểu đồ: [Xem phụ lục 6.4, 6.8, tr.99-101]. 

 

Nhóm 

 

Lớp 5TA1 

 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

TN 9 45 5     25 5 25 1 5 

ĐC 6 30 6 30 5 25 3 15 

 Lớp 5TA2 

 

TN 9 45 6     30 4 20 1 5 

ĐC 6 30 7 35 4 20 3 15 
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 Hoạt động vận động theo nhạc: ở hoạt động này trẻ ở cả hai lớp 

5TA1 và 5TA2 phần lớn đều rất hào hứng tham gia, không khí trong lớp 

luôn vui vẻ.  Đ c biệt, ở nhóm thực nghiệm, trẻ được thực hành và trải 

nghiệm theo ý tưởng của mình, được tăng cường hoạt động nhóm với nhau, 

vì vậy số trẻ ở mức “yếu” không còn. Số trẻ đạt loại tốt chiếm 50% trong 

tổng số, còn lại là khá và trung bình. Ngược lại,  ở nhóm đối chứng trẻ vẫn 

được học theo phương pháp cũ, vẫn là những động tác minh họa được GV 

biên soạn sẵn, trẻ chỉ làm theo và học thuộc do vậy vẫn còn 10% trẻ không 

đạt yêu cầu và số trẻ đạt tốt chỉ có 35%. Biểu đồ minh họa xem [Phụ lục 

6.5, 6.9, tr.100-102]. 

Bảng 3: Kết quả cảm thụ tiết tấu sau thực nghiệm ở nội dung Vận  ộng 

 heo nhạc của hai nhóm TN và ĐC lớp 5TA1, 5TA2  

 

 Hoạt động trò chơi: Trò chơi bao giờ cũng là hoạt động kết hợp sau 

khi được cung cấp  rèn luyện các kĩ năng thực hành âm nhạc. Do đó, hiệu 

quả giáo dục mà nó đem lại lại rất lớn. Điều này đã được chúng tôi khai 

thác một cách triệt để để biên soạn những trò chơi thu hút trẻ vui vẻ, hào 

hứng tham gia, giúp trẻ không chỉ thực hành nhuần nhuyễn các kĩ năng âm 

nhạc, phát triển các kĩ năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc, mà còn là môi trường 

tương tác các kĩ năng xã hội rất tự nhiên và gần gũi với trẻ. 

 

Nhóm 

Lớp 5TA1 

 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

TN 10 50 6     30 4 20 0 0 

ĐC 7 35 6 30 5 25 2 10 

 Lớp 5TA2 

 

TN 10 50 5     25 4 20 1 5 

ĐC 6 30 7 35 5 25 2 10 
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Bảng 4: Kết quả cảm thụ tiết tấu sau thực nghiệm ở nội dung Trò chơi của 

hai nhóm TN và ĐC lớp 5TA1, 5TA2 

 Nhìn vào số liệu trên chúng ta có thể thấy rất rõ, tỉ lệ % ở mức tốt ở 

hai nhóm thực nghiệm và đối chứng của hai lớp đều cao hơn hẳn so với các 

nội dung hoạt động khác, đ c biệt, tỷ lệ trẻ ở mức “yếu” là không còn. Tuy 

nhiên, ở nhóm đối chứng, m c dù trẻ rất hào hứng mỗi khi được tham gia 

vào các trò chơi, song các trò chơi mà GV sử dụng vẫn là những trò chơi cũ 

được l p đi l p lại, chủ yếu là cho nghe âm sắc của các nhạc cụ, hay Nhận 

hình đoán tên bài hát, Ai nhanh nh t… làm giảm đi sự thú vị và tò mò của 

trẻ. Do đó, số trẻ chơi ở mức tốt chỉ chiếm 40%. Trong khi đó ở nhóm thực 

nghiệm chúng tôi áp dụng cho trẻ chơi các trò chơi mới, trò chơi được thay 

đổi độ khó theo khả năng của trẻ để kích thích tư duy như trò Thử tài của bé, 

Ban nhạc tí hon…  Trẻ được chơi với các nhạc cụ gõ, được củng cố lại kiến 

thức về tiết tấu, nhịp độ, giai điệu và tính chất âm nhạc ở chính những bài hát 

trẻ đã học  ho c vừa học, vậy nên, kết quả xếp loại tốt ở hai nhóm thực 

nghiệm của lớp 5TA1 và 5TA2 đều ở mức cao là 65% và mức yếu là 0%. Kết 

quả được minh họa qua biểu đồ: [Xem phụ lục 6.6, 6.10, tr.100-103]. 

 Qua quá trình dự giờ và quan sát GV tổ chức các hoạt động, chúng 

tôi thấy, trẻ ở nhóm thực nghiệm có mức độ hứng thú và tập trung cao hơn 

so với trẻ ở nhóm đối chứng. Điều này có thể lý giải bởi cách linh hoạt 

 

Nhóm 

Lớp 5TA1 

 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

TN 13 65 5     25 2 10 0 0 

ĐC 7 35 8 40 4 20 1 5 

 Lớp 5TA2 

 

TN 13 65 6     30 1 5 0 0 

ĐC 8 40 8 40 4 20 0 0 
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trong khi khai thác nội dung, sử dụng các phương pháp và hình thức tổ 

chức của GV đã khiến việc hoạt động âm nhạc của trẻ không còn đơn điệu 

mà xuất hiện những điều mới lạ, thú vị, nên đã thu hút được sự chú ý, tập 

trung của trẻ. Ở tiết học này trẻ được trải nghiệm, khám phá, thể hiện âm 

nhạc theo cách thức của mình chứ không chỉ là việc học thuộc và làm theo 

cô giáo một cách gò bó, áp đ t. Việc tổ chức dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực do GV thực hiện trong các giờ học thực nghiệm, bước đầu đã 

khơi gợi sự chủ động về tư duy và ý thức đánh giá, phản biện (ở mức độ 

đơn giản) ở trẻ khi tham gia nhận x t đánh giá các hoạt động của bản thân  

của nhóm bạn  thậm chí là nhận x t về cách thể hiện của giáo viên. Do đó, 

khác với việc phải thực hiện theo mệnh lệnh, trẻ rất tích cực và chủ động 

tham gia với cô và các bạn. Đây cũng chính là những môi trường ban đầu 

để giúp trẻ được học hỏi, được tự thể hiện và khẳng định giá trị bản thân 

mà không e ngại trước tập thể. Và khi trẻ đã mạnh dạn đưa ra các ý kiến/ 

phương án của mình thì chính đó lại là chất xúc tác tạo nên cảm hứng và sự 

yêu thích môn học không chỉ cho riêng trẻ mà còn cho các trẻ khác bởi đã 

nhận được sự động viên, khen ngợi của cô giáo và các bạn. Chính vì vậy, 

hầu hết các trẻ trong nhóm đều mong muốn thể hiện sự tích cực độc lập, tự 

tin của bản thân. Các nội dung thực nghiệm một lần nữa cho thấy, năng lực 

thực hành âm nhạc của các cá nhân sẽ được hình thành và rèn luyện trong 

môi trường hoạt động tập thể, các hoạt động phối hợp với các dạng  nội 

dung thực hành âm nhạc có sự tương tác, phối kết hợp ch t chẽ với GV và 

các bạn. Ngoài ra, các hoạt động này còn giúp trẻ  thu nhận, định hình và 

phát triển các kĩ năng tương tác xã hội, những hiểu biết về các giá trị cơ 

bản, cốt lõi của văn hóa trong đời sống hàng ngày của cộng đồng. Thông 

qua việc tham gia và thể hiện năng lực thực hành âm nhạc cá nhân, cũng là 

môi trường để GV phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc vượt trội 

của trẻ. 
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 Như vậy, sau khi tiến hành thực nghiệm triển khai đo mức độ cảm 

thụ của hai lớp thực nghiệm và đối chứng theo kế hoạch, sau khi thu được 

kết quả, xử lý, so sánh mức độ cảm thụ tiết tấu của trẻ ở cả hai lớp tại thời 

điểm trước và sau thực nghiệm chúng tôi nhận thấy, các biện pháp mà 

chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng bước đầu đã đem lại hiệu quả, tác 

động tích cực đến khả năng cảm thụ tiết tấu của trẻ một cách rõ rệt hơn so 

với các biện pháp GV vẫn sử dụng thường ngày. Tuy nhiên, đây vẫn là 

những kết quả ban đầu, cần được tiếp tục triển khai, kiểm nghiệm và rút 

kinh nghiệm, điều chỉnh trong quá trình tổ chức các hoạt động GDAN cho 

trẻ bởi: cảm thụ tiết tấu âm nhạc là một năng lực cần được giáo dục trong 

một quá trình liên tục, có mục đích, có tính hệ thống. Quá trình dạy học 

giáo viên cần linh hoạt khai thác nội dung về tiết tấu trên mỗi bài học, mỗi 

chủ đề ở các thời điểm sao cho phù hợp với nhận thức và khả năng thực 

hành âm nhạc của trẻ, như vậy mới có thể đạt được các yêu cầu đ t ra. 

 Tiểu kế  

 Việc đề xuất các nội dung giáo dục và phát triển khả năng cảm thụ 

tiết tấu âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi  của đề tài đã dựa trên những căn cứ khoa 

học về lý luận và thực tiễn tổ chức các hoạt động GDAN tại  nhà trường; 

đảm bảo và tôn trọng các nguyên tắc của giáo dục học mầm non như: đ c 

điểm nhận thức của đối tượng, tính vừa sức với yêu cầu giáo dục và phát 

triển dựa trên  những đ c điểm và khả năng thực hành âm nhạc của trẻ, 

đồng thời tôn trọng những đ c trưng cơ bản của nghệ thuật âm nhạc.  

Các nội dung phát triển cảm thụ tiết tấu trong chương 2 cũng đã bám sát 

mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, phương pháp và hình thức tổ chức 

hoạt động âm nhạc. Việc triển khai xây dựng kế hoạch và tiến hành  quy 

trình thực nghiệm đúng theo kế hoạch và đảm bảo các yêu cầu cơ bản của 

một quy  trình thực nghiệm sư phạm. Các nội dung thực nghiệm được lồng 

gh p, tích hợp trong từng bài học, tuân thủ các chủ đề giáo dục của chương 
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trình hiện hành để đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục chung của 

độ tuổi, của hoạt động giáo dục âm nhạc nói riêng theo định hướng phát 

triển năng lực cho trẻ mà trong đó, nội dung, yêu cầu phát triển cảm thụ tiết 

tấu âm nhạc là một vấn đề rất hấp dẫn và thú vị với trẻ.   

  Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, chúng tôi đã đề xuất các 

giải pháp về nội dung, phương pháp, biện pháp và cách thức triển khai các 

nội dung về cảm thụ tiết tấu thông qua các dạng hoạt động âm nhạc cơ bản 

ở trường  N như: dạy hát, dạy nghe nhạc, vận động theo nhạc, trò chơi âm 

nhạc, hoạt cảnh âm nhạc, trong đó, các trò chơi nhằm phát triển năng lực 

cảm thụ âm nhạc cho trẻ được thể hiện luôn có sự kết hợp của các dạng nội 

dung GDAN trong chương trình.   

Quá trình nghiên cứu và đưa ra các đề xuất cho thấy: Để mỗi bài học 

âm nhạc trong các chủ đề giáo dục thực sự mang lại niềm say mê, cảm 

hứng  cho trẻ, GV cần tìm tiểu, phân tích để nắm rõ được tính chất chung 

của giai điệu, vẻ đẹp và sự tinh tế trong cách cấu tạo các chất liệu, âm hình 

tiết tấu cùng với các yếu tố về cao độ, lời ca và các phương tiện diễn tả 

khác, từ đó mới có thể linh hoạt và sáng tạo trong việc khai thác và thiết kế  

việc cảm thụ tiết tấu âm nhạc thành các dạng hoạt động, trò chơi, thành các 

môi trường học tập phong phú, đa dạng hướng tới đích giáo dục và phát 

triển  khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc cho trẻ. 

 Việc kiểm chứng trước khi triển khai thực nghiệm đã giúp chúng tôi 

nắm được những vấn đề thực tiễn về hoạt động dạy học âm nhạc nói chung 

và phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc ở Trường  ầm non Hùng Vương, 

Vĩnh Phúc, để từ đó chủ động thiết kế các giáo án, kế hoạch thực nghiệm 

vừa đảm bảo các yêu cầu đ t ra của nội dung thực nghiệm, đồng thời cũng 

phù hợp với các kế hoạch hoạt động chuyên môn và điều kiện thực tiễn của 

nhà trường. Quá trình triển khai thực nghiệm theo quy trình và kế hoạch 

bước đầu đã cho thấy tính khả thi và hiệu quả nhất định của các biện pháp 
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đề xuất. Các số liệu cũng cho thấy, mức độ cảm thụ và thể hiện tiết tấu âm 

nhạc của nhóm trẻ thực nghiệm và đối chứng có kết quả khác nhau khá rõ 

rệt, có sự thống nhất với các kết quả đánh giá về định tính và định lượng 

cùng với các ý kiến trao đổi của các giáo viên đứng lớp.  

 Như vậy, có thể thấy rằng: Khi triển khai các biện pháp phát triển 

khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc cho trẻ, GV cần phải phân tích và làm rõ 

được giá trị nghệ thuật của tác phẩm nói chung và yếu tố tiết tấu nói riêng, 

để có được sự tác động có mục đích, có phương pháp phù hợp với nhận 

thức và khả năng thực hành âm nhạc của trẻ, lúc đó mới tạo nên những hiệu 

quả cao trong việc phát triển các thao tác của tư duy, năng lực thực hành / 

năng khiếu âm nhạc của trẻ. Có như vậy, các biện pháp phát triển khả năng 

cảm thụ tiết tấu cho trẻ mới thực sự là tiền đề quan trọng góp phần nâng 

cao hiệu quả của hoạt động GDAN cho trẻ 5 - 6 tuổi.   t khác, việc nâng 

cao khả năng cảm thụ âm nhạc nói chung và cảm thụ chi tiết yếu tố tiết tấu 

nói riêng có sự kết hợp với các phương tiện thể hiện khác, cũng sẽ thúc đẩy 

sự phát triển năng lực của cá nhân, hình thành và giáo dục tình cảm thẩm 

m  âm nhạc cho trẻ mầm non 5 - 6 tuổi. Và chỉ khi đạt được điều nêu trên, 

hoạt động GDAN trong trường  N mới thực sự là môi trường giúp trẻ cảm 

nhận vẻ đẹp của âm thanh, là phương tiện để trẻ thể hiện giá trị của bản 

thân với sự kết nối cộng đồng và cuộc sống. 

 Tuy nhiên đây cũng chỉ là những kết quả ban đầu, rất cần được triển 

khai để kiểm chứng và tiếp tục rút kinh nghiệm. 
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 ẾT LUẬN 

  Các nghiên cứu lý luận và thực tiễn cho thấy, tiết tấu - một trong 

những yếu tố cơ bản có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong việc kiến tạo 

nên giai điệu cho các hình tượng âm nhạc khác nhau, luôn bắt nguồn từ các 

chất liệu tiết tấu trong lao động, sinh hoạt của đời sống xã hội. Do đó, để 

cảm thụ được ý nghĩa biểu đạt của giai điệu và lời ca trong các tác phẩm 

âm nhạc người học cần phải được trang bị những hiểu biết căn bản về các 

yếu tố cấu thành, các phương tiện diễn tả khác và cách thể hiện tác phẩm, 

trong đó không thể không nhắc tới yếu tố tiết tấu. Nếu việc dạy trẻ học âm 

nhạc không xuất phát từ việc cảm thụ giai điệu, trong đó có yếu tố tiết tấu 

thì chẳng khác nào dạy trẻ “thuộc vẹt”, những bài hát như những bài học 

thuộc lòng mà không mang nhiều ý nghĩa giáo dục. Vậy nên, việc dạy cảm 

thụ âm nhạc nói chung và tiết tấu nói riêng phải được tiến hành ngay từ 

những giai đoạn đầu tiên của quá trình GDAN bắt đầu từ những điều đơn 

giản, gần gũi nhất với trẻ.  

 Thực tế, vấn đề cảm thụ tiết tấu trong dạy học âm nhạc cho trẻ  N đã 

được các nhà khoa học chuyên ngành, các giảng viên sư phạm, các GV  N 

quan tâm, ngay cả ở Trường  ầm non Hùng Vương - nơi địa bàn nghiên 

cứu của luận văn cũng đã quan tâm song vẫn còn không ít những tồn tại. 

Vấn đề đ t ra là, dạy cảm thụ tiết tấu âm nhạc như thế nào đối với trẻ mầm 

non 5 - 6 tuổi, khi mà việc học âm nhạc với trẻ không thông qua đọc nhìn 

bản nhạc một cách bài bản mà chủ yếu thông qua hoạt động trực giác khi 

nghe, hát, vận động hay trò chơi để rồi trẻ ghi nhớ và thực hành các kĩ năng 

âm nhạc. Với đ c điểm về nhận thức và khả năng thực hành âm nhạc của 

trẻ mầm non 5 - 6 tuổi thì các giải pháp sẽ bắt đầu từ việc khai thác ngay từ 

các chất liệu âm hình tiết tấu, của giai điệu và lời ca để kết cấu thành các 

dạng hoạt động, các trò chơi… tạo ra những môi trường “học mà chơi” là 

phù hợp nhất với trẻ. Đồng thời cũng mang đến những hiệu quả hiệu thiết 
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thực nhất giúp cho trẻ thể hiện được khả năng của mình qua giọng hát, qua 

vận động thực hành hay trải nghiệm gõ đệm với các nhạc cụ, dụng cụ đệm 

theo phách, theo nhịp hay tiết tấu kết hợp với hát. 

Kết quả nghiên cứu, đề xuất các biện pháp và tiến hành thực nghiệm 

kiểm chứng hoạt động GDAN nhằm phát triển cảm thụ tiết tấu âm nhạc ở 

Trường  ầm non Hùng Vương thông qua trò chơi, môi trường hoạt động  

được triển khai lồng gh p trong toàn bộ các nội dung GDAN gắn với các 

chủ đề giáo dục tại trường mầm non, đây cũng chính là những bài học trải 

nghiệm đã giúp trẻ nhận thức, tích lũy, vận dụng hiểu biết, kiến thức âm 

nhạc và kĩ năng tương tác xã hội đã học vào thể hiện khả năng của trẻ, 

đồng thời cũng phát triển những năng lực âm nhạc đ c biệt của cá nhân. 

Điều này vừa đảm bảo và đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục âm nhạc 

cho trẻ 5 - 6 tuổi theo định hướng phát triển năng lực, đồng thời cũng tạo 

tiền đề cho trẻ tiếp thu các hiểu biết, kiến thức về âm nhạc ở bậc tiểu học 

và các bậc học tiếp theo. 

Các bước trong quy trình khai thác và thiết kế các hoạt động nhằm 

phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi ở Trường  ầm non 

Hùng Vương thông qua các biện pháp, hình thức trò chơi đa dạng sẽ là 

những gợi ý hiệu quả giúp cho GV  N có thể tham khảo khi biên soạn kế 

hoạch  giáo án hoạt động GDAN tại các cơ sở GD N khác. 
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Phụ lục 1 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC  M NHẠC TẠI TRƯỜNG M M N N 

H NG VƯƠNG 

 

Chủ    1: Trường mầm non (Tháng 9) 

Tuần1: 

Trường Mầm non Hùng 

Vương của bé 

NDC: Dạy hát: Ngày vui của b  

NDKH: Nghe nhạc, nghe hát: Ngày đầu tiên đi 

học 

TCAN: Hãy chơi cùng bạn 

Tuần 2: 

Lớp MG 5T của bé  

NDC: Dạy hát: Vườn trường mùa thu  

NDKH: Nghe nhạc, nghe hát: Bài ca đi học  

TCAN: Ai nhanh nhất 

Tuần 3: 

Bé vui tết trung thu 

NDC:  Dạy hát kết hợp vận động: Gác trăng  

NDKH: Nghe nhạc, nghe hát:  ước đèn tháng  . 

TCAN: Nhận hình đoán tên bài hát 

Chủ    2: Bản  hân (Tháng 10) 

Tuần 1: 

Tôi là ai 

NDC: Dạy hát: Khuôn m t cười 

NDKH: Nghe nhạc nghe hát:  m là bông hồng 

nhỏ 

TCAN: Nghe tiết tấu tìm đồ vật 

Tuần 2: 

Cơ thể tôi 

NDC: Dạy hát+vận động : Gà gáy vang dậy bạn 

ơi 

NDKH: Nghe nhạc, nghe hát: Năm ngón tay 

ngoan 

TC: Nghe tiết tấu tìm đồ vật 

Tuần 3: 

Tôi cần gì để lớn lên và 

NDC: Dạy hát:  ời bạn ăn 

NDKH: Nghe nhạc, nghe hát: Nắm tay thân thiết 
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khỏe mạnh TC: Nghe tiết tấu tìm đồ vật 

Chủ    3: Gia  ình (Tháng 10+11) 

Tuần 1: 

Gia đình và họ hàng 

của bé 

NDC:Dạy hát: Cả nhà đều yêu 

NDKH: Nghe hát:  u con mùa đông 

TCAN: Nghe tiết tấu tìm đồ vật 

Tuần 2: 

Ngôi nhà, gđ bẻ ở 

NDC: Dạy hát: Ngôi nhà mới 

NDKH: Nghe hát: Khúc hát ru của người mẹ trẻ 

TCAN: Đôi tai kỳ diệu 

Tuần 3: 

Nhu cầu gia đình bé 

NDC: Dạy hát: Bàn tay mẹ 

NDKH: Nghe hát: Lời ru trên nương 

TCAN: Ai nhanh nhất 

Chủ    4: Thế giới  ộng vậ  (Tháng 11+12) 

Tuần 1: 

Động vật nuôi trong gia 

đình 

NDC: Vỗ tay theo TT chậm bài Con mèo 

NDKH: Nghe hát: Lý chiều chiều 

TCAN: Sol - Mi 

Tuần 2: 

Động vật sống trong 

rừng 

NDC: Dạy hát: Chú voi con ở bản đôn 

NDKH: Nghe hát:  m như chim câu trắng 

TCAN: Tai ai tinh 

Tuần 3: 

Ngày22/12 

NDC: Dạy vận động: Gà gáy le te 

NDKH: NNNH: Thật đáng chê 

TCAN: Tai ai tinh 

Tuần 4: 

Động vật sống dưới 

nước 

NDC: Vỗ tay theo TT chậm: Cá vàng bơi 

NDKH: Nghe hát: Cá vàng bơi 

TCAN:  èo con, cún con, chim gõ kiến 

Tuần 5:  

Côn trùng,  Chim 

Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề 

Chủ  ể 5: Hiện  ượng tự nhiên (Tháng 12+1) 
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Tuần 1: Nước NDC: Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với 

NDKH: Nghe hát:  ưa rơi 

TCAN: Tai ai tinh 

Tuần 2: 

Một số hiện tượng tự 

nhiên 

NDC: Dạy hát: Cái cò đi đón cơn mưa 

NDKH: Nghe hát:  ưa bóng mây 

TCAN: Tai ai tinh 

Chủ    6: Thế giới thực vật, Tế  và mùa  uân (Tháng 1+2) 

Tuần 1: 

Mùa xuân 

NDC: Dạy hát:  ùa xuân đến rồi 

NDKH: Nghe nhạc: Hoa trong vườn 

TCAN: Hát theo nội dung hình vẽ 

Tuần 2:  

Tết nguyên đán 

NDC: Hát và vỗ tay theo nhịp: Sắp đến tết rồi 

NDKH: Nghe nhạc:  ùa xuân ơi 

TCAN: Hát theo nội dung hình vẽ 

Tuần 3:  

Một số loại cây 

NDC: Dạy hát:  m yêu cây xanh 

NDKH: Nghe nhạc: Cây trúc xinh 

TCAN: Hát theo nội dung hình vẽ 

Tuần 4: 

Một số loại hoa 

NDC: Dạy hát: Hoa kết trái 

NDKH: Nghe nhạc: Hoa trường em 

TC: Pháo nổ 

Tuần 5: 

Một số loại rau củ quả 

NDC: Dạy hát: Ngày vui   3 

NDKH: Nghe hát: Khúc hát ru của người mẹ trẻ 

TCAN: Hát theo nội dung hình vẽ 

Chủ    7: Phương  iện giao  hông (Tháng 2+3) 

Tuần 1: 

Phương tiện giao thông 

đường bộ 

NDC: Dạy hát: Đường em đi 

NDKH: Nghe nhạc: Ru em 

TCAN: Tiếng kêu của hai chú mèo 

Tuần 2: NDC: Trò chơi:  m đi qua ngã tư đường phố 
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Phương tiện giao thông 

đường sắt 

NDKH: Nghe nhạc: Gửi anh một khúc dân ca 

TCAN: Tiếng kêu của hai chú mèo 

Tuần 3: 

Phương tiện giao thông 

đường thủy 

NDC: Vỗ tay (gõ) đệm theo tiết tấu bài  m đi 

chơi thuyền 

NDKH: Nghe nhạc: Cò lả 

TCAN: Tiếng kêu của hai chú mèo 

Tuần 4:  

Phương tiện giao thông 

hàng không 

NDC: Trò chơi bài: Đèn xanh đèn đỏ 

NDKH: Nghe nhạc: Anh phi công ơi 

TCAN: Tiếng kêu của hai chú mèo 

Tuần 5: 

Luật lệ giao thông 

Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề 

Chủ    9: Quê hương     nước  Bác Hồ kính yêu (Tháng 4) 

Tuần 1: 

Thủ đô Hà Nội 

NDC: Dạy hát:  m yêu thủ đô 

NDKH: Nghe nhạc: Quê hương tươi đẹp 

TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng 

Tuần 2: 

Bác Hồ kính yêu 

NDC: Dạy hát: Nhớ ơn Bác  

NDKH: Nghe nhạc: Ai yêu Bác Hồ Chí  inh 

bằng thiếu niên nhi đồng 

TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng 

Chủ    10: Trường Tiểu học (Tháng 4+ ) 

Tuần 1: 

Trường Tiểu học 

NDC: Dạy hát: Cháu vẫn nhớ trường mầm non 

NDKH: Nghe nhạc: Đi học 

TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng 

Tuần 2: 

Bé vui tết thiếu nhi 

01/06 

NDC: Dạy hát: Trường em 

NDKH: Nghe nhạc: Trường làng tôi 

TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng 

 

  Nguồn: Trường Mầm non Hùng Vương, Vĩnh Phúc  
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Phụ lục 2 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC  M NHẠC ĐỀ XU T 

CHƯƠNG TRÌNH DHAN ĐANG THỰC 

HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH DHAN ĐỀ XU T 

Chủ    1: Trường mầm non (Tháng 9) 

Tuần1: 

Trường 

MNHV 

của bé 

NDC: Dạy hát: Ngày vui của b  

NDKH: NNNH: Ngày đầu tiên đi học 

TCAN: Hãy chơi cùng bạn 

NDC: Dạy hát+Gõ đệm: Ngày vui của b  

NDKH: Làm quen với lý thuyết AN: Cao 

độ âm thanh 

TCAN: Tai ai tinh 

Tuần 2: 

Lớp MG 

5T của bé  

NDC: Dạy hát: Vườn trường mùa thu  

NDKH: VĐTN: Bài ca đi học  

TCAN: Ai nhanh nhất 

NDC: Dạy hát+Gõ đệm theo nhịp, phách 

Vườn trường mùa thu 

NDKH: Làm quen với lý thuyết AN: 

trường độ 

TCAN: Tai ai tinh 

Tuần 3: 

Bé vui tết 

trung thu 

NDC:  Dạy hát: Gác trăng  

NDKH: NNNH: Chiếc đèn ông sao. 

TCAN: Nhận hình đoán tên bài hát 

NDC: Dạy hát+Vận động minh họa: Gác 

trăng  

NDKH: NNNH: Chiếc đèn ông sao. 

TCAN: Nhận hình đoán tên bài hát 

Chủ    2: Bản  hân (Tháng 10) 

Tuần 1: 

Tôi là ai 

NDC: Dạy hát: Khuôn m t cười 

NDKH: NNNH:  m là bông hồng nhỏ 

TCAN: Nghe tiết tấu tìm đồ vật 

NDC: VĐTN: Khuôn m t cười 

NDKH: NNNH: Lời chào của em 

TCAN: Nghe tiết tấu tìm đồ vật 

Tuần 2: 

Cơ thể tôi 

NDC: Dạy hát: Gà gáy vang dậy bạn ơi 

NDKH: NNNH: Năm ngón tay ngoan 

TC: Nghe TT tìm đồ vật 

NDC: Hát+VĐTN-M: Năm ngón tay 

ngoan 

NDKH: Làm quen với Nhịp, phách  

TC: Đôi tai kỳ diệu 

Tuần 3: 

Tôi cần gì 

để lớn lên 

và khỏe 

mạnh 

NDC: Dạy hát:  ời bạn ăn 

NDKH: NNNH: Nắm tay thân thiết 

TC: Nghe TT tìm đồ vật 

NDC: Dạy hát+Sử dụng dụng cụ gõ nhịp, 

phách nhịp 3/4: Nắm tay thân thiết 

 NDKH: Làm quen với Nhịp, phách 

TCAN:Nghe TT tìm đồ vật 

Chủ    3: Gia  ình (Tháng 10+11) 
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Tuần 1: 

Gia đình 

của bé 

NDC:Dạy hát: Cả nhà đều yêu 

NDKH: NNNH:  u con mùa đông 

TCAN: Nghe TT tìm đồ vật 

NDC: Dạy hát+Gõ đệm: Cả nhà đều yêu 

NDKH:NNNH: Gia đình nhỏ, hạnh 

phúc to 

TCAN: Nghe TT tìm đồ vật 

Tuần 2: 

Ngôi nhà, 

gđ bẻ ở 

NDC: Dạy hát: Ngôi nhà mới 

NDKH: NNNH: Khúc hát ru của người 

mẹ trẻ 

TCAN: Đôi tai kỳ diệu 

NDC: Dạy hát + Gõ đệm: Ngôi nhà mới 

NDKH: NNNH: Khúc hát ru của người 

mẹ trẻ 

TCAN: Đôi tai kỳ diệu+ Xem video về 

gia đình 

Tuần 3: 

Nhu cầu 

gia đình 

bé 

NDC: Dạy hát: Bàn tay mẹ 

NDKH: NNNH: Lời ru trên nương 

TCAN: Ai nhanh nhất 

NDC: Gõ tiết tấu bài Nói gì với mẹ đây + 

Vận động minh họa: Bàn tay mẹ 

TCAN: Ai nhanh nhất 

Chủ    4: Thế giới  ộng vậ  (Tháng 11+12) 

Tuần 1: 

Động vật 

nuôi trong 

gia đình 

NDC: Vỗ tay theo TT chậm bài Con 

mèo 

NDKH: NNNH: Lý chiều chiều 

TCAN: Sol – Mi 

NDC: Hát + Gõ đệm: Con chim vành 

khuyên 

TCAN: Nghe tiết tấu đoán giai điệu  

 

Tuần 2: 

Động vật 

sống trong 

rừng 

NDC: Dạy hát: Chú voi con ở bản đôn 

NDKH: NNNH:  m như chim câu trắng 

TCAN: Tai ai tinh 

NDC: Nghe + Gõ theo âm nhình đệm bai 

Cưỡi ngựa tre 

TCAN: Thử tài của b  

 Bước nhảy của b  

Tuần 3: 

Động vật 

sống trong 

rừng 

NDC: Dạy vận động: Gà gáy 

NDKH: NNNH: Thật đáng chê 

TCAN: Tai ai tinh 

NDC: Vận đông, múa + Gõ theo âm hình 

đệm bài: Inh lả ơi  

TCAN: Ban nhạc vui vẻ 

  Nghe tiết tấu tìm câu hát 

Tuần 4: 

Động vật 

sống dưới 

nước, côn 

trùng, 

chim 

NDC: Vỗ tay theo TT chậm: Cá vàng 

bơi 

NDKH: NNNH: Cá vàng bơi 

TCAN:  èo con, cún con, chim gõ kiến 

NDC: Vỗ tay theo TT+ Vận động minh 

họa: Đàn gà con 

NDKH: NNNH: Cá vàng bơi 

   m như chim câu trắng 
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Tuần 5:  

 

Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề 

Chủ  ể 5: Hiện  ượng tự nhiên (Tháng 12+1) 

Tuần 1: 

Nước 

NDC: Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với 

NDKH: NNNH:  ưa rơi 

TCAN: Tai ai tinh 

NDC: Dạy hát +Gõ đệm: Hạt sương 

NDKH: NNNH: B  yêu biển lắm+ Trời 

nắng, trờimua 

TCAN: Xem video về môi trường và hiện 

tượng thiên nhiên, vẽ theo ý thích 

Tuần 2: 

Một số 

hiện tượng 

tự nhiên 

NDC: Dạy hát: Cái cò đi đón cơn mưa 

NDKH: NNNH:  ưa bóng mây 

TCAN: Tai ai tinh 

NDC: Dạy hát + Gõ đệm: Mẹ ơi tại sao 

NDKH: VĐTN:  ưa bóng mây + We 

wish you a merry christmas (25/12) 

TCAN: Tai ai tinh 

Chủ    6: Thế giới thực vật, Tế  và mùa  uân (Tháng 1+2) 

Tuần 1: 

Mùa xuân 

NDC: Dạy hát:  ùa xuân đến rồi 

NDKH: NNNH: Hoa trong vườn 

TCAN: Hát theo nội dung hình vẽ 

NDC: Dạy vận động bài+ gõ đệm: Inh lả 

ơi 

TCAN: Ban nhạc vui vẻ, nghe tiết t u tìm 

câu hát 

Tuần 2:  

Tết nguyên 

đán 

NDC: Hát và vỗ tay theo nhịp: Sắp đến 

tết rồi 

NDKH: NNNH:  ùa xuân ơi 

TCAN: Hát theo nội dung hình vẽ 

NDC: Dạy v n động B  đón tết sang + 

Trò chơi Nghe TT đoán bài hát  

NDKH: NNNH:  ùa xuân ơi 

Tuần 3:  

Một số 

loại cây 

NDC: Dạy hát:  m yêu cây xanh 

NDKH: NNNH: Cây trúc xinh 

TCAN: Hát theo nội dung hình vẽ 

NDC: Dạy hát:  m yêu cây xanh 

NDKH: NNNH: Cây trúc xinh 

TCAN: Hát theo nội dung hình vẽ 

Tuần 4: 

Một số 

loại hoa 

NDC: Dạy hát: Hoa kết trái 

NDKH: NNNH: Hoa trường em 

TC: Pháo nổ 

NDC: Nghe hát + Vận động minh họa: 

Lý cây bông 

TC: Đôi tai kỳ diệu 

Tuần 5: 

Một số 

loại rau củ 

quả 

NDC: Dạy hát: Ngày vui   3 

NDKH: NNNH: Khúc hát ru của người 

mẹ trẻ 

TCAN: Hát theo nội dung hình vẽ 

NDC: VĐTN: Sắp đến tết rồi + Gõ tiết 

tấu bài Bầu trời xanh 

NDKH: NNNH: Ngày tết quê em+Vi deo 

về ngày tểt 

Chủ    7: Phương  iện giao  hông (Tháng 2+3) 
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Tuần 1: 

PTGT 

đường bộ 

NDC: Dạy hát: Đường em đi 

NDKH: NNNH: Ru em 

TCAN: Tiếng kêu của hai chú mèo 

NDC: Dạy hát + Gõ đệm: Đường em đi 

TCAN: Xem video ngày   3 vẽ theo ý 

thích 

Tuần 2: 

PTGT 

đường sắt 

NDC: TC:  m đi qua ngã tư đường phố 

NDKH: NNNH: Gửi anh một khúc dân 

ca 

TCAN: Tiếng kêu của hai chú mèo 

NDC: Dạy hát+VĐTN:  m đi qua ngã tư 

đường phố+Trò chơi Ban nhạc tí hon 

NDKH: Nghe kết hợp gõ tiết tấu bài Chi 

chi chành chành 

Tuần 3: 

PTGT 

đường 

thủy 

NDC: Vỗ tay (gõ) đệm theo tiết tấu bài 

 m đi chơi thuyền 

NDKH: Nghe nhạc: Cò lả 

TCAN: Tiếng kêu của hai chú mèo 

NDC:Nghe nhạc+diễn hoạt cảnh bài Cò 

lả 

TCAN: Ban nhạc vui vẻ 

Tuần 4:  

PTGT 

hàng 

không 

NDC: Trò chơi bài: Đèn xanh đèn đỏ 

NDKH: Nghe nhạc: Anh phi công ơi 

TCAN: Tiếng kêu của hai chú mèo 

NDC: TC: Đèn xanh đèn đỏ, Xỉa cá mè 

NDKH: Nghe nhạc: Anh phi công ơi 

 

Tuần 5: 

Luật lệ 

giao thông 

Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề 

Chủ    8: Ngh  nghiệp (Tháng 3+4) 

Tuần 1: 

Một số 

nghề quen 

thuộc 

NDC: Dạy hát: Cô giáo miền xuôi 

NDKH: Nghe nhạc: Bụi phấn 

TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng 

NDC: Dạy hát + Gõ đệm: Cô giáo miền 

xuôi 

NDKH: VĐTN: Cháu thương chú bộ đội 

 

Tuần 2: 

Nghề sản 

xuất 

NDC: Dạy hát: Cháu yêu cô chú công 

nhân 

NDKH: Nghe nhạc: Hạt gạo làng ta 

TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng 

NDC: Nghe nhạc + gõ theo âm hình đệm: 

Hạt gạo làng ta 

TCAN: Đôi tai kỳ diệu 

Tuần 3: 

Nghề đưa 

thư 

NDC: Dạy hát: Bác đưa thư vui tính 

NDKH: Nghe nhạc: Xe chỉ luồn kim 

TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng 

NDC: Dạy hát+ VĐTN: Bác đưa thư vui 

tính 

NDKH: Nghe nhạc: Xe chỉ luồn kim 

TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng 

Tuần 4: NDC: Dạy hát: Lớn lên cháu lái máy NDC: Dạy hát+Gõ đệm: Lớn lên cháu lái 
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Nghề nông 

nghiệp 

cày 

NDKH: Nghe nhạc: Anh phi công ơi 

TCAN: Ai nhanh nhất 

máy cày 

NDKH: Nghe nhạc: Anh phi công ơi 

TCAN: Ai nhanh nhất 

Tuần 5: Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề 

Chủ    9: Quê hương     nước  Bác Hồ kính yêu (Tháng 4) 

Tuần 1: 

Thủ đô Hà 

Nội 

NDC: Dạy hát:  m yêu thủ đô 

NDKH: Nghe nhạc: Quê hương tươi 

đẹp 

TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng 

NDC: Nghe nhạc + múa bài  m là mầm 

non của Đảng 

TCAN: Bước nhảy của b  - Video về Bác 

Hồ.  

 

Tuần 2: 

Bác Hồ 

kính yêu 

NDC: Dạy hát: Nhớ ơn Bác  

NDKH: Nghe nhạc: Ai yêu Bác Hồ Chí 

Minh bằng thiếu niên nhi đồng 

TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng 

NDC: Dạy hát+Gõ đệm: Nhớ ơn Bác  

NDKH: Nghe nhạc: Ai yêu Bác Hồ Chí 

Minh bằng thiếu niên nhi đồng + Ca ngợi 

tổ quốc 

TCAN: Ban nhạc tí hon  

Chủ    10: Trường Tiểu học (Tháng 4+ ) 

Tuần 1: 

Trường 

Tiểu học 

NDC: Dạy hát: Cháu vẫn nhớ trường 

mầm non 

NDKH: Nghe nhạc: Đi học 

TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng 

NDC: Dạy hát+VĐ minh họa: Cháu vẫn 

nhớ trường mầm non 

NDKH: Nghe nhạc: Bài ca đi học 

TCAN:  

Tuần 2: 

Bé vui tết 

thiếu nhi 

01/06 

NDC: Dạy hát: Trường em 

NDKH: Nghe nhạc: Trường làng tôi 

TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng 

NDC: Vận động+ Trò chơi: Trường em 

NDKH: Nghe nhạc: Trường làng tôi 
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Phụ lục 3 

  PHIẾU  H   SÁT GIÁ  VIÊN 

 Dành cho giáo viên mầm non Trường Mầm non Hùng Vương, Vĩnh Phúc  

 Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài luận văn về nâng cao khả 

năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi, chúng tôi có một số câu 

hỏi để khảo sát ý kiến của các cô giáo về vấn đề này. Chúng tôi cam đoan 

rằng, những ý kiến của các cô giáo trong phiếu khảo sát này chỉ phục vụ 

cho việc nghiên cứu của luận văn, không có mục đích nào khác. 

Cô giáo hãy khoanh  ròn vào  áp án  ược chọn 

Câu 1. Nội dung dạy trẻ cảm thụ tiết tấu ở trường mầm non có cần thiết 

không? 

 a.Cần thiết       b.Bình thường           c. Không cần thiết 

Câu 2 . Cô giáo có tổ chức hoạt động dạy cảm thụ tiết tấu cho trẻ thường 

xuyên không? 

 a. Thường xuyên   b. Đôi khi           c. Không thường xuyên 

Câu 3. Trẻ có hào hứng, yêu thích, chúy ý khi cô dạy cảm thụ tiết tấu 

không? 

 a.  ất hào hứng   b. Hào hứng     c. Không hào hứng 

Câu 4. Tiết tấu trong các bài hát mầm non khó hay d ? 

 a.Khó              b. Bình thường      c. Dễ 

Câu 5. Trước khi dạy trẻ cảm thụ tiết tấu, nên chuẩn bị bài ở mức độ nào 

trong những phương án sau đây? 

 a. Thường xuyên chuẩn bị b. Đôi khi chuẩn bị  

 c. Không chuẩn bị 

Câu 6. Những yếu tố để nh n biết bài hát trữ tình? 

 a. Nhịp độ nhanh b. Nhịp độ vừa phải 

 c. Nhịp độ chậm d. Tiết tấu dàn trải, tự do, không thể hiện rõ tính 

 chu kỳ 
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 e. Tiết tấu ổn định, rõ ràng, có tính chu kỳ  

Câu 7. Những yếu tố nh n biết bài hát vui hoạt? 

 a. Nhịp độ nhanh b. Nhịp độ vừa phải 

 c. Nhịp độ chậm d. Tiết tấu ổn định, rõ ràng,có tính chu kỳ 

 e. Tiết tấu không ổn định, không thể hiện rõ tính chu kỳ  

Câu 8. Những yếu tố nh n biết bài hát hành khúc? 

 a. Nhịp độ nhanh b. Nhịp độ vừa phải 

 c. Nhịp độ chậm d. Tiết tấu ổn định, rõ ràng, khúc triết, có chấm 

 dôi, móc giật, có tính chu kỳ  

 e. Tiết tấu không ổn định, không thể hiện rõ tính chu kỳ  

Câu 9. Theo cô giáo nên dạy trẻ cảm thụ tiết tấu ở những hoạt động âm 

nhạc nào? 

 a. Hoạt động hát b. Hoạt động nghe nhạc 

 c. Hoạt động vận động và múa d. Hoạt động chơi trò chơi âm nhạc 

 e. Cả bốn phương án trên  

Câu 10. Trong các bước dạy học âm nhạc cô giáo chú trọng dạy trẻ cảm 

nh n tiết tấu ở bước nào? 

 a. Làm quen với tác phẩm b. Học tác phẩm 

 c. Luyện tập và củng cố  

Câu 11. Để giúp trẻ cảm thụ tốt tiết tấu âm nhạc, trong khi tổ chức các 

hoạt động giáo dục âm nhạc, cô giáo đã th c hiện các phương pháp nào 

sau đây? 

 a. Luyện tập vỗ, gõ âm hình tiết tấu trong bài hát 

 b. Đọc lời bài hát theo tiết tấu 

 c. Thực hiện các vận động  động tác theo âm hình tiết tấu  từ gợi ý 

của GV  

  

 d. Cả 3 phương án trên. 
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Câu 12. Để triển khai các phương pháp trên các cô dùng hình thức nào? 

a. Cùng trao đổi với trẻ, nhóm trẻ 

b. Cho trẻ hoạt động nhóm 

c. Dựng hoạt cảnh, sắm vai các nhân vật 

d. Thực hành tiết tấu cùng các dụng cụ âm nhạc 
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Phụ lục 4 

B NG T NG HỢP  ẾT QU   H   SÁT GIÁ  VIÊN 

 

Nội dung khảo sá  Tổng 

số GV 

Số GV 

trả lời 

 úng 

Tỉ lệ % Trung 

 ình  ạt 

Tỉ lệ 

% 

Thái độ Dạy trẻ cảm thụ tiết tấu là 

cần thiết 

30 20 66,7%  

 

 

 

 

 

 

17,3/30 

 

 

 

 

 

 

 

57,8% 

Tổ chức hoạt động dạy cảm 

thụ tiết tấu cho trẻ thường 

xuyên 

30 17 56,7% 

Trẻ có hào hứng, yêu thích, 

chúy ý khi cô dạy cảm thụ 

tiết tấu không? 

30 15 50% 

Hiểu biết 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết tấu trong các bài hát 

mầm non khó là dễ 

30 25 83,3%  

 

 

17,5/30 

 

 

 

57,3% 

Để thể hiện tốt tiết tấu trong 

các bài hát mầm non có cần 

tìm hiểu, phân tích đ c điểm 

của các bài hát không? 

30 14 46,7% 

Những yếu tố để nhận biết 

tiết tấu trong các bài hát 

hành khúc? 

30 16 53,3% 

Những yếu tố để nhận biết 

tiết tấu trong các bài hát trữ 

tình? 

30 15 50% 

Những yếu tố để nhận biết 

tiết tấu trong các bài hát vui 

hoạt? 

30 16 53,3% 

Phương 

pháp 

Nội dung   30 10 33,3%  

7,5/30 

 

25% Hình thức  30 5 16,7% 
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Biểu đồ minh họa kết quả khảo sát giáo viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Phụ lục   

 ẾT QU  THỰC NGHIỆM Đ  Đ U VÀ  CỦA HAI NHÓM ĐỐI 

CHỨNG VÀ THỰC NGHIỆM 
  TN: Thực nghiệm; ĐC: Đối chứng; TTN: Trước thực nghiệm; STN: Sau thực nghiệm; 

N=40) 

Bảng 5.1. Thực nghiệm đo đầu vào ở nội dung hát của hai nhóm TN và DC 

 

 

 

Bảng 5 2  Thực nghiệm đo đầu vào ở nội dung nghe nhạc của hai nhóm TN 

và ĐC 

 

 

 

Bảng 5 3  Thực nghiệm đo đầu vào ở nội dung vận động theo nhạc của hai 

nhóm TN và ĐC 

 

Nhóm Xếp loại 

Tốt 

 

Khá Trung bình Yếu 

ST % ST % ST % ST % 

TN 9 22,5 10 25 13 32,5 8 20 

ĐC 9 22,5 13 32,5 10 25 8 20 

Nhóm Xếp loại 

Tốt 

 

Khá Trung bình Yếu 

ST % ST % ST % ST % 

TN 6 15 12 30 14 35 8 20 

ĐC 7 17,5 12 30 14 33,7 7 17,5 

Nhóm Xếp loại 

Tốt 

 

Khá Trung bình Yếu 

ST % ST % ST % ST % 

TN 7 17,5 12 30 15 37,5 6 15 

ĐC 7 17,5 11 27.5 14 33,7 8 20 
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Bảng 5 4  Thực nghiệm đo đầu vào ở nội dung chơi trò chơi của hai nhóm 

TN và ĐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm Xếp loại 

Tốt 

 

Khá Trung bình Yếu 

ST % ST % ST % ST % 

TN 10 25 13 32,5 12 30 5 12,5 

ĐC 11 27,5 13 32,5 12 30 4 12,5 
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Phụ lục   

 ẾT QU  T NG HỢP SAU THỰC NGHIỆM CỦA HAI LỚP  TA1 

VÀ  TA2 

 (TN: Thực nghiệm; ĐC: Đối chứng; N=20) 

Bảng 6.1: Kết quả tổng hợp sau thực nghiệm ở lớp 5TA1 

 

 

 

Lớp 

5TA1 

Xếp loại 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC 

ST % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Hát 10 50 6 30 5 25 7 35 4 20 4 20 1 5 2 10 

Nghe 

nhạc 

9 45 6 30 5 25 6 30 5 25 5 25 1 5 3 15 

VĐTN 10 50 7 35 6 30 6 30 4 20 5 25 0 0 2 10 

Trò 

chơi 

13 65 7 35 5 25 8 40 2 10 4 20 0 0 1 5 

0

2

4

6

8

10

12

14

T K TB Y T K TB Y T K TB Y T K TB Y

TN

DC

 

Hát Nghe nhạc Vận động Trò chơi 
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Bảng 6.2: Kết quả tổng hợp sau thực nghiệm ở lớp 5TA2 

 

 

 

Lớp 

5TA2 

Xếp loại 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

TN DC TN DC TN DC TN DC 

ST % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Hát 9 45 6 30 6 30 8 40 3 15 4 20 2 10 2 10 

Nghe 

nhạc 

9 45 6 30 6 30 7 35 4 20 4 20 1 5 3 15 

VĐTN 10 50 6 30 5 25 7 35 4 20 5 25 1 5 2 10 

Trò 

chơi 

13 65 8 40 6 30 8 40 1 5 4 20 0 0 0 0 
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Bảng 6.3: Kết quả cảm thụ tiết tấu sau thực nghiệm ở nội dung Há  của hai 

nhóm TN và ĐC lớp 5TA1 

 

Lớp 

5TA1 

 

Xếp loại 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

TN 10 50 5 25 4 20 1 5 

ĐC 6 30 7 35 5 25 2 10 

 

Hát Nghe nhạc Vận động Trò chơi 

 

Bảng 6.4: Kết quả cảm thụ tiết tấu sau thực nghiệm ở nội dung Nghe nhạc 

của hai nhóm TN và ĐC lớp 5TA1 

 

Lớp 

5TA1 

 

Xếp loại 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

TN 9 45 5     25 5 25 1 5 

ĐC 6 30 6 30 5 25 3 15 
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Bảng 6.5: Kết quả cảm thụ tiết tấu sau thực nghiệm ở nội dung Vận  ộng 

theo nhạc của hai nhóm TN và ĐC lớp 5TA1 

 

 

 

 

Lớp 

5TA1 

 

Xếp loại 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

TN 10 50 6     30 4 20 0 0 

ĐC 7 35 6 30 5 25 2 10 



 100 

Bảng 6.6: Kết quả cảm thụ tiết tấu sau thực nghiệm ở nội dung Trò chơi 

của hai nhóm TN và ĐC lớp 5TA1 

 

Bảng 6.7: Kết quả cảm thụ tiết tấu sau thực nghiệm ở nội dung Há  của hai 

nhóm TN và ĐC lớp 5TA2 

 

 

Lớp 

5TA1 

 

Xếp loại 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

TN 13 65 5     25 2 10 0 0 

ĐC 7 35 8 40 4 20 1 5 

 

Lớp 

5TA2 

 

Xếp loại 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

TN 9 45 6     30 3 15 2 10 

ĐC 6 30 8 40 4 20 2 10 
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Bảng 6. : Kết quả cảm thụ tiết tấu sau thực nghiệm ở nội dung Nghe nhạc 

của hai nhóm TN và ĐC lớp 5TA2 

 

 

 

 

Lớp 

5TA2 

 

Xếp loại 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

TN 9 45 6     30 4 20 1 5 

ĐC 6 30 7 35 4 20 3 15 
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Bảng 6. : Kết quả cảm thụ tiết tấu sau thực nghiệm ở nội dung Vận  ộng 

 heo nhạc của hai nhóm TN và ĐC lớp 5TA2 

 

 

 

Bảng 6.10: Kết quả cảm thụ tiết tấu sau thực nghiệm ở nội dung Trò chơi 

của hai nhóm TN và ĐC lớp 5TA2 

 

 

Lớp 

5TA2 

 

Xếp loại 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

TN 10 50 5     25 4 20 1 5 

ĐC 6 30 7 35 5 25 2 10 

 

Lớp 

5TA2 

 

Xếp loại 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

TN 13 65 6     30 1 5 0 0 

ĐC 8 40 8 40 4 20 0 0 
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Phụ lục 7 

DANH SÁCH MỘT SỐ BÀI HÁT  TRÒ CHƠI B  SUNG  THAY 

THẾ  

 

Bài há  Bài nghe  Bài vận  ộng Trò chơi 

1. Ngày vui của 

b   

2. Lời chào của 

em 

3. Con chim 

vành khuyên 

4. Hạt sương 

5. Thật đáng 

chê 

6. Mẹ ơi tại sao 

 

 

 

1. Ngày đầu tiên 

đi học. 

2. Silent night 

3. Mẹ ơi tại sao. 

4.TheWheels 

On The Bus. 

5.Ba ngọn nến 

lung linh. 

6.  ình đi đâu thế 

Bố ơi 

 

1. Vỗ tay theo 

tiết tấu bài Con 

mèo. 

2. Gõ đệm theo 

âm hình đệm  

bài Inh lả ơi. 

3. Gõ đệm theo 

âm hình đệm 

bài Cưỡi ngựa 

tre. 

4. Gõ tiết tấu 

bài Nói gì với 

mẹ đây. 

5. Gõ tiết tấu 

bài Bầu trời 

xanh   

 

 

1. Hãy chơi cùng 

bàn 

2. Tai ai tinh 

3. Ban nhạc vui vẻ 

4. Nghe tiết tấu tìm 

bài hát 

5. Thử tài của b  

6. Bước nhảy của 

b  

7. Đi theo tiếng 

nhạc 
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Phụ lục 8 

MỘT SỐ BÀI HÁT SỬ DỤNG TR NG V  DỤ VÀ THỰC NGHIỆM 
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Phụ lục 9 

MẪU GÕ TIẾT T U TR NG TRÒ CHƠI TAI AI TINH  THỬ TÀI 

CỦA BÉ 

 

@ Ú Ú \ Ú Ú \ Ü 

@          \ Ú Ú \ 

@ Ú Ú \        \ Ü 

@  m  Ú\ m Ú 

@      Ú \     Ú \ Ü 

@      Ú \     Ú \         \  Ü 
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 111 

Phụ lục 10 

GIÁ  ÁN DẠY HỌC THỰC NGHIỆM 

 10.1. Tiế  1: Chủ    thế giới  ộng vậ  

 Nội dung trọng tâm: Hát kết hợp thể hiện tiết tấu bài Con chim 

vành khuyên, sáng tác Hoàng Vân 

     Nội dung kết hợp: Trò chơi: tai ai tinh, đi theo tiếng nhạc 

 Ngày dạy: 25 tháng 10 năm 2017 

  Nhóm thực nghiệm lớp 5T A1, 5TA2 

 Số lượng trẻ: 20 

 Thời gian: 30 - 35 phút 

 Giáo viên: Phạm  inh Nguyệt 

I  Mục  ích yêu cầu 

1   iến  hức 

- Trẻ hát thuộc bài và thể hiện được tiết tấu trong hai bài hát Con 

chim vành khuyên 

- Trẻ được luện tập phản xạ với tiết tấu thông qua các trò chơi 

2   ỹ năng 

- Trẻ hát và thể hiện tiết tấu bài hát qua gõ đệm và vận động theo 

nhạc 

- Trẻ thể hiện động tác vận động nhịp nhàng, khỏe khắn 

- Trẻ nghe tiết tấu và nhận ra giai điệu bài hát 

3  Thái  ộ 

- Trẻ vui vẻ, hào hứng khi tham gia các hoạt động hát, chơi trò chơi 

và vận động minh họa 

- Chăm chú lắng nghe nhạc, hưởng ứng và thể hiện cảm xúc với bài 

hát 

- Trẻ có thái độ yêu quý và bảo vệ động vật  

II  Chuẩn  ị  
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1. Chuẩn  ị của cô 

 - Đàn organ, nhạc beat, tranh ảnh, bản nhạc minh họa, video chú 

chim vành khuyên. 

 - Trang phục và mũ chim vành khuyên 

 - Các đồ dùng, nhạc cụ như mõ, phách, kèn….  

2  Chuẩn  ị của  rẻ 

 - Ngồi đúng vị trí, chú ý lắng nghe và thể hiện hết khả năng 

III. Tiến  rình lên lớp 

Nội dung Hoạ   ộng của cô Hoạ   ộng 

của trẻ 

1. Dạy hát kết hợp 

gõ tiết tấu  

a. Ổn định tổ chức 

gây hứng thú. 

b. Giới thiệu bài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cô m c trang phục chú chim vành 

khuyên thật đẹp mắt cho trẻ xem. 

-Cô hỏi trẻ: các con có biết cô đang 

khoác lên mình bộ lông của con gì 

không?  

- Cô cho trẻ xem tranh và mở video 

cho trẻ nghe tiếng chim vành 

khuyên hót. 

- GV giới thiệu cho trẻ biết về loài 

chim vành khuyên: chim có bộ lông 

màu xanh vàng đẹp mắt, có tiếng 

hót rất hay và vô cùng lanh lợi đáng 

yêu, đ c biệt là rất lễ ph p khi g p 

mọi người.  

- Các con có biết bài hát nào nói về 

các loài chim không? GV gợi ý trả 

lời, đó là chú chim chích bông, 

- Trẻ ổn 

định chỗ 

ngồi  

- Chú ý quan 

sát 

 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

 

- Trẻ quan 

sát và nhận 

x t 

 

 



 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tên tác giả, tác 

phẩm 

- Nội dung 

 

 

 

-Thể loại, tính chất 

- Ý nghĩa lời ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chim sơn ca, chim chích chòe….? 

- GV cho trẻ nghe nhạc: sau đây cô 

sẽ cùng các con nghe một bài hát 

nói về chú chim vành khuyên, để 

xem chú chim ấy đáng yêu và lễ 

ph p như thế nào nh ! 

- GV giới thiệu bài hát: bài hát mà 

cả lớp chúng mình sắp học là bài 

Con chim vành khuyên do nhạc sĩ 

Hoàng Vân sáng tác 

- Bài hát viết về một chú chim rất 

nhanh nhẹn, hoạt bát, l m lỉnh, vui 

tươi và luôn lẽ ph p, biết chào hỏi 

mọi người.  

- GV hỏi: các con thấy bài hát vui 

hay buồn? 

- GV: bài hát thuộc thể loại bài hát 

vui hoạt với tính chất vui vẻ, hài 

hước, lời ca trong sáng miêu tả 

dáng vẻ gọn gàng và tiếng chào của 

chim vành khuyên  khi g p mọi 

người. Bài hát cũng là một bài học 

về thái độ vui vẻ lạc quan lễ ph p 

với mọi người xung quanh mà lớp 

chúng mình cần phải học theo đấy 

các con ạ!.   

- Là một bài hát vui vì vậy chúng ta 

 

- Trẻ lắng 

nghe 

- Trẻ nghe 

và trả lời 

 

 

 

- Trẻ lắng 

nghe 

 

 

 

 

Trẻ nhắc lại 

tên bài hát 

và tên tác 

giả 

- Trẻ lắng 

nghe 

 

 

 

- Trể trả lời: 

bài hát vui, 

hơi nhanh 

- Trẻ lắng 
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- Nhịp độ 

 

 

 

c. Dạy hát 

- Luyện thanh 

 

 

 

 

 

- Cô hát mẫu cả bài 

 

 

 

 

 

 

- Đọc lời, chia câu 

 

 

 

 

 

 

 

 

sẽ hát từ nhịp độ vừa phải đến hơi 

nhanh để thể hiện được tính chất 

của bài hát. 

- GV đánh trên đàn mẫu luyện 

thanh luyện k  năng hát nảy tiếng, 

mẫu luyện thanh thể hiện nhịp độ 

nhanh, chậm. 

- GV hát truyền cảm, đúng với tính 

chất của bài hát với nhạc đệm lần 

một. 

- GV khuyến khích trẻ đứng dậy 

nhận x t về hình tượng, tính chất 

bài hát 

- GV cho trẻ quan xát hình ảnh bản 

nhạc bài hát sau đó hướng dẫn trẻ 

đọc lời và chia câu.  

Cô gợi ý để trẻ chia câu:  

Câu nào giới thiệu về chú chim 

ngoan?  

Khi ở nhà chú chim ngoan như thế 

nào?  

Khi ra đường chú chim ngoan như 

thế nào?  

Câu nào miêu tả dáng vẻ bên ngoài 

của chú chim? 

- GV chia bài hát thành 6 câu nhỏ 

để hướng dẫn trẻ đọc lời theo tiết 

nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ thực 

hiện 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng 

nghe 

 

 

- Trẻ trả lời 
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- Đọc lời theo tiết 

tấu 

 

 

 

- Dạy hát từng câu 

 

 

 

tấu và dạy trẻ hát. 

- GV cho lớp đọc lời theo thiết tấu 

từng câu: cô vừa đọc lời vừa vỗ tay 

theo tiết tấu  từng câu sau đó hướng 

dẫn trẻ đọc theo 

Tiết tấu câu 1:  

@               \ Ú       

\  

     Có   con  chim vành   khuyên   nhỏ         

              \ Ú       \     

dáng  trông  thật  ngoan  ngoãn quá  

Tiết tấu câu 2: 

@ Ú     \ Ú     \         

\ Ö   

 Gọi  dạ     bảo vâng    lễ   ph p ngoan nhất   

nhà 

 

Tiết tấu Câu 3,4 : 

 hai câu này có TT giống nhau 

@              \      Ú \ 

Ú Q 

  Chim   g p   bác  chào   mào  chào    bác 

 

Câu 5,6 có tiết tấu giống câu 1 

câu hỏi 

- Trẻ lắng 

nghe 

- Trẻ quan 

xát 

- Trẻ trả lời:  

“có con 

chim vành 

khuyên… ng

oan ngoãn 

quá” 

- “gọi 

dạ… nh t 

nhà” 

“chim gặp 

bác chào 

mào…  chào 

chị”, 

- “có con 

chim… chún

g mình…ừ 

nhỉ” 
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-  Gh p cả bài 

 

 

 

 

 

2. Chơi trò chơi:  

Tai ai tinh 

GV quy định mỗi 

loại bài hát sẽ tương 

ứng với một số, ví 

dụ: hành khúc số 1, 

trữ tình số 2 và vui 

hoạt số 3. Các bài 

hát được để trong 

các rổ màu 

@               \ Ú       

\  

     Có   con  chim vành   khuyên   nhỏ         

 

-GV gọi từng nhóm (5- 10 trẻ) luân 

phiên lên đọc lời và vỗ tay theo tiết 

tấu. 

- GV hướng dẫn trẻ vỗ tay theo 

phách  

Có   con  chim  vành   khuyên   nhỏ 

 ×         ×           ×       

× 

 - GV không hát mà đánh tiết tấu 

từng câu trên đàn cho trẻ hát theo 

kết hợp gõ phách cho đến hết bài. 

- GV gọi từng nhóm nhỏ ho c cá 

nhân lên thực hiện và sửa sai, chú ý 

những câu có dấu l ng cô hướng 

dẫn trẻ hát gọn, rứt khoát, nhấn vào 

những từ “gọi, bảo, l , chào bác, 

chào cô, chào chị…  ”, để trẻ thấy 

được n t độc đáo trong tiết tấu,   

hướng dẫn cho trẻ lấy hơi ở cuối 

các tiết nhạc và thể hiện đúng tính 

chất sắc thái của bài hát. 

 

- Trẻ quan 

xát cô làm 

mẫu 

 

- Trẻ thực 

hành đọc 

theo tiết tấu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ lắng 

nghe 

- Trẻ hát kết 

hợp gõ theo 
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3. Luyện tập và 

củng cố bài: 

- GV cho lớp hát gh p cả bài cùng 

phách, trống, đệm với tốc độ chậm, 

nhanh dần và nhanh. 

- GV khuyến khích trẻ lên thể hiện 

bài hát cùng các nhạc cụ gõ đệm. 

 

Lần một: GV gõ một đoạn tiết tấu 

của bài Con chim vành khuyên kết 

hợp hát với một âm “la”.  

@ Ú     \ Ú     

@               \      Ú 

\Ú Q 

Tiết tấu trong bài Trời nắng trời 

mưa 

 Sắp đến tết rồi 

 Mời bạn ăn 

 Bác đưa thư vui tính 

Lần hai: GV gọi trẻ của từng nhóm 

lên khám phá bài hát trong mỗi rổ, 

GV bật nhạc cho lớp nghe, cảm 

nhận và giơ đúng số phù hợp với 

bài hát. 

GV cho cả lớp hát kết hợp nhún 

nhảy, vận động tự do bài hát Con 

chim vành khuyên cùng nhạc đệm 

phách 

 

 

 

- Trẻ thực 

hiện 

- Trẻ nghe, 

đoán tên bài 

hát  

 

Từng nhóm 

thực hiện 

 

 

Trẻ ôn luyện 
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10.2. Tiế  2: Chủ     hế giới  ộng vậ  

  Nội dung trọng tâm: Nghe hát bài Cưỡi ngựa tre - Việt Anh 

     Nội dung kết hợp: Trò chơi: thử tài của bé, bước nhảy hoàn vũ 

 Ngày dạy:  01 tháng 11 năm 2017 

 Nhóm thực nghiệm lớp: 5TA1, 5T A2 

 Số trẻ: 20 

 Thời gian: 30 - 35 phút 

 Giáo viên: Phạm  inh Nguyệt 

 Tìm hiểu bài hát: Bài hát Cưỡi ngựa tre là một bài hát hành khúc, có 

giai điệu khỏe khoắn, nhịp nhàng, tính chất âm nhạc sôi nổi, rứt khoát được 

viết ở nhịp 2 4 với nhịp độ khá nhanh. Tiết tấu của bài hát gồm nốt k p, 

đơn, trắng, đ c biệt trong bài có tiết tấu móc giật mô phỏng bước chân 

ngựa đang phi nhanh. Để khai thác đ c điểm tiết tấu này chúng tôi tổ chức 

cho trẻ nghe nhạc, cảm thụ, gõ đệm hát và diễn hoạt cảnh giả làn các chú 

nghựa đang phi nhanh.  

Vì bài hát được thể hiện với tốc độ khá nhanh lại có tiết tấu móc giật nên 

chúng tôi không cho trẻ gõ tiết tấu hay gõ phách mà gõ theo hai n t tiết tấu 

chủ đạo trong bài hát. Để gõ đệm cho bài hát này chúng tôi sử dụng trống 

cơm, song loan và sắc sô.  ô hình gõ như sau: 
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@                Ú 

        song loan      sắc xô 

                      @                 

                               Trống cơm 
 Cách gõ này giúp trẻ giữ ổn định được tốc độ và thể hiện rõ phách 

mạnh trong từng câu hát, một đ c trưng của nhạc hành khúc. 

I  Mục  ích yêu cầu 

1   iến  hức 

 -Trẻ cảm thụ được, tính chất, nhịp điệu, tiết tấu, của bài hát hành 

khúc thông qua cách gõ đệm và những động tác vận động. 

 - Phát triển thính giác âm nhạc, nhận biết, phân biệt và tái hiện các 

loại tiết tấu, biết gõ đệm cho bài hát thông qua trò chơi. 

2   ỹ năng 

 - Trẻ biết nghe và phối hợp các bè một cách nhịp nhàng, khỏe 

khắn 

 - Trẻ nghe tiết tấu và nhận ra giai điệu bài hát 

3  Thái  ộ 

 - Trẻ vui vẻ, hào hứng khi tham gia các hoạt động hát, chơi trò 

chơi và vận động minh họa 

 - Chăm chú lắng nghe nhạc, hưởng ứng và thể hiện cảm xúc với 

bài hát  

II  Chuẩn  ị  

1  Chuẩn  ị của cô 

 - Đàn organ, video về loài ngựa 

 -  ột vài bộ trang phục múa phù hợp với bài hát  

 - Các đồ dùng, nhạc cụ như song loan, sắc xô, trống cơm…  

2  Chuẩn  ị của  rẻ 
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 - Ngồi đúng vị trí, chú ý lắng nghe và thể hiện hết khả năng  

III  Tiến  rình lên lớp 

 

 

Nội dung Hoạ   ộng của cô Hoạ   ộng của 

trẻ 

1. Nghe nhạc 

 

- Giới thiệu 

bài 

- Nghe nhạc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Thống nhất 

cách gõ đệm 

- GV cho trẻ xem video kết về các chú 

ngựa 

- GV cho cả lớp nghe toàn bộ bài hát 

Cưỡi ngựa tre  

- GV đưa ra các câu hỏi, gợi ý giúp trẻ 

tìm hiểu bài: 

Bài hát nói về những nhân vật nào? Các 

con thấy tính chất bài hát như thế nào, 

sôi nổi hay buồn bã nhỉ? 

- GV: giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. 

GV: cho trẻ nghe lại lần nữa 

GV: cùng trò truyện với trẻ để tìn hiểu 

cách thể hiện tiết tấu bài hát này. 

- GV cho trẻ quan sát, cô vừa đọc lời vừa 

gõ đệm theo hai mẫu âm hình đệm bằng 

song loan, trống cơm và sắc xô kết hợp 

điệu bộ đung đưa  

- GV: Chia nhóm, phân bè và hướng dẫn 

trẻ cách phối hợp nhạc cụ gõ đệm theo 

âm hình đệm    

 Âm hình gõ đệm 1: 

-Trẻ chú ý lắng 

nghe 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời: 

con ngựa 

Trẻ: bài hát sôi 

nổi  

 

- Trẻ lắng nghe 

 

- Trẻ đọc lời 

 

- Trẻ cùng thảo 

luận với cô và 

lựa chọn nhạc 
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theo tiết tấu 

chủ đạo, lựa 

chọn nhạc cụ 

gõ và chia 

nhóm thực 

hiện 

- Cảm thụ 

 

 

 

 

 

- Luyện tập 

nghe và trải 

nghiệm gõ 

đệm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trò chơi 

- Thử tài của 

@             Ú 

song loan      sắc xô 

 

 

Âm hình gõ đệm 2: 

@  è    è   \ è       

   Trống cơm  

 

- GV gọi từng nhóm sung phong thực 

hiện dưới sự chỉ dẫn của cô 

- Sau khi trẻ đã thuần thục, để phát huy 

hết khả năng của trẻ GV khuyến khích 

cho trẻ sung phong lên nhảy những động 

tác phi ngựa và những bạn có khả năng 

gõ đệm chính sác sẽ gõ đệm cho các bạn 

hát. 

- Để không khí thêm sôi nổi  

GV mở nhạc, cho 5 trẻ m c trang phục 

em b  cưỡi ngựa vừa nhảy thể hiện trước 

lớp, các bạn còn lại gõ đệm  

- GV: tiến hành gõ bằng tay ho c nhạc 

cụ không định âm mẫu tiết tấu từ dễ đến 

khó  

cụ gõ đệm 

 

- Trẻ vừa gõ 

đệm theo tiết 

tấu vừa đọc lời 

bài hát 

 

 

 

Trẻ cầm dụng 

cụ gõ đệm theo 

tiết tấu 

-Trẻ thực hiện 

 

- Trẻ chú ý lắng 

nghe, quan sát 

và hưởng ứng 

theo cô 

 

 

 

 

- Trẻ xung 

phong thể hiện  

 

- Trẻ tập trung 

chú ý lắng nghe 
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b   

 

 

 

 

 

 

-Bướcnhảy 

của b  

- GV: miêu tả các âm thanh theo tiết tấu 

“tính tính tính tính toong; tùng, tùng, 

tùng, cắc tùng tùng tùng, xèng… 

- GV: cho lần lượt từng tổ lên chơi, dùng 

bóng n m vào các giỏ màu có ghi tên bài 

hát,  

- GV bật nhạc cho trẻ nghe và hưởng 

ứng bằng cách vận động minh họa đúng 

theo tính chất bài hát đó. 

- GV chia lớp thành hai nhóm nam và 

nữ. GV quy đinh, khi nhạc sôi động, 

nhộn nhịp thì nhóm các bạn nam sẽ vận 

động hưởng ứng còn khi nhạc mềm mại, 

du dương thì nhóm các bạn nữ sẽ thể 

hiện. Bạn nào vận động nhầm sẽ bị loại 

ra khỏi nhóm và chơi lượt sau. 

và gõ lại. 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

và quan sát cô 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Tiế  3: Thế giới thực vật, Tế  và mùa  uân 

            Nội dung trọng tâm: Vận động theo nhạc bài Inh lả ơi Dân ca Thái  

   Nội dung kết hợp: Trò chơi: Ban nhạc vui vẻ, nghe tiết t u tìm câu 

hát 

 Ngày dạy: 0  tháng 11 năm 201  

 Nhóm thực nghiệm lớp: 5TA1, 5TA2 

 Số lượng trẻ: 20 

 Thời gian: 30 - 35 phút 

 Giáo viên: Phạm  inh Nguyệt 

 Tìm hiểu bài hát: Bài hát Inh lả ơi là một bài dân ca của dân tộc 

Thái. Bài hát có lời ca, mượt mà, thấm đượm hồn dân ca Thái làm cho mỗi 
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người nghe như cảm nhận được sự giao hòa của đất trời, con người cùng 

vạn vật trong bước đi rộn rã của mùa xuân. Bài hát có tiết tấu rất đơn giản 

nhưng lại khắc họa được nhịp điệu độc đáo trong âm nhạc của dân tộc 

Thái. Với một bài hát dân ca, bản thân tiết tấu của bài đã toát lên âm hưởng 

đ c trưng mà đôi khi chúng ta không cần dùng đến nhạc đệm. Để cho trẻ 

cảm nhận được một cách chân thực nhất về tiết tấu bài hát này chúng tôi 

dùng phương pháp hướng dẫn trẻ đọc lời theo tiết tấu và kết hợp với động 

tác đung đưa, n t m t vui tươi. Hình thức mà chúng tôi lựa chọn là cho trẻ 

gõ đệm trên ba bè. Bè một dùng xong loan gõ vào nốt q,bè hai dùng sắc xô 

gõ vào nốt È, bè ba dùng trống gõ vào nốt trắng ho c dấu l ng.  

 Cho trẻ đọc lời bài hát theo tiết tấu kết hợp dùng các nhạc cụ gõ là 

một phương pháp giúp trẻ được trải nghiệm với tiết tấu, nhịp, phách qua đó 

sẽ giúp trẻ phân biệt được phách mạnh, nhẹ, nhận biết nốt đen, đơn, trắng, 

đồng thời trẻ sẽ phân biệt được âm thanh khác nhau của nhiều nhạc cụ như 

trống, mõ, sắc xô, song loan…. 

I  Mục  ích yêu cầu 

1   iến  hức 

 -Trẻ cảm thụ được, tính chất, nhịp điệu, tiết tấu, đơn, đen, trắng 

trong bài hát thông qua gõ đệm 3 bè và những động tác vận động. 

 - Phát triển thính giác âm nhạc, nhận biết, Phân biệt và tái hiện các 

loại tiết tấu, biết gõ đệm cho bài hát thông qua trò chơi. 

2   ỹ năng 

 - Trẻ biết nghe và phối hợp các bè một cách  nhịp nhàng, khỏe 

khắn 

 - Trẻ nghe tiết tấu và nhận ra giai điệu bài hát 

3  Thái  ộ 

 - Trẻ vui vẻ, hào hứng khi tham gia các hoạt động hát, chơi trò 
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chơi và vận động minh họa 

 - Chăm chú lắng nghe nhạc, hưởng ứng và thể hiện cảm xúc với 

bài hát 

 Trẻ yêu thích nhạc giân gian  

II  Chuẩn  ị  

1. Chuẩn  ị của cô 

 - Đàn organ, video về dân tộc Thái 

 -  ột vài bộ trang phục múa của người Thái 

 - Các đồ dùng, nhạc cụ như song loan, sắc xô, trống cơm…  

2  Chuẩn  ị của  rẻ 

 - Ngồi đúng vị trí, chú ý lắng nghe và thể hiện hết khả năng. 

III  Tiến  rình lên lớp 

 

 

Nội dung Hoạ   ộng của cô Hoạ   ộng 

của trẻ 

1. Vận động gõ 

đệm:  

- Tìm hiểu bài 

 

- Cho trẻ nghe 

nhạc 

 

 

 

 

 

- GV cho trẻ xem video kết hợp giới 

thiệu về vùng núi cao Lai Châu, Hòa 

Bình, Điện Biên và dân tộc Thái 

- GV cho cả lớp nghe toàn bộ bài hát 

Inh lả ơi  

- GV đưa ra các câu hỏi, gợi ý giúp trẻ 

tìm hiểu bài: 

Bài hát nói về mùa nào? các con thấy 

những hình ảnh nào trong bài hát? 

Các con thấy tính chất bài hát như thế 

nào, nhịp nhàng vui tươi hay buồn bã 

-Trẻ chú ý 

lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời: 

con gà, nắng, 
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- Trao đổi ý 

tưởng 

 

 

- Làm mẫu 

 

 

 

-Chia nhóm, 

phân bè 

 

 

 

- GV tổ chức cho 

trẻ vận động 

 

 

 

 

 

nhỉ? 

- GV: giới thiệu tên bài hát, tên vùng 

miền cho trẻ nghe. 

GV: hướng dẫn trẻ đọc lời bài hát từ 

đầu tới cuối 

GV: cùng trò truyện với trẻ để thống 

nhất các gõ đệm, lựa chọn nhạc cụ gõ 

và chia nhóm thực hiện 

- GV yêu cầu trẻ quan sát, cô vừa đọc 

lời vừa gõ đệm theo tiết tấu bằng song 

loan và sắc xô kết hợp điệu bộ đung 

đưa  

- GV: Chia nhóm, phân bè và hướng 

dẫn trẻ cách phối hợp nhạc cụ gõ đệm 

theo tiết tấu kết hợp với điệu bộ như 

nhún, đung đưa người…  

Câu 1, 4: inh lả ơi, sao nọong ời  inh 

lả ơi, sao nọong ơi 

 

Ú             \    Ü 

         song loan     sắc xô            trống   cơm 

 

Câu 2, 3: Khắp núi rừng Tây Bắc sáng 

ngời  Mùa xuân đến ngàn hoa hé cười 

(cũng quy định cách đệm như vậy) 

Ú  Ú  \  Ú  Ú \  Ú        \ Ú     

- GV gọi từng nhóm sung phong thực 

nương rẫy, 

rừng 

Trẻ: bài hát 

vui tươi, rộn 

ràng 

 

- Trẻ lắng 

nghe 

 

- Trẻ đọc lời 

 

- Trẻ cùng 

thảo luận với 

cô và lựa 

chọn nhạc cụ 

gõ đệm 

 

- Trẻ vừa gõ 

đệm theo tiết 

tấu vừa đọc 

lời bài hát 

 

 

 

Trẻ cầm dụng 

cụ gõ đệm 

theo tiết tấu 
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- Ôn luyện 

 

 

 

 

 

 

2. Trơi trò chơi: 

- Ban nhạc vui vẻ  

 

 

 

 

 

hiện dưới sự chỉ dẫn của cô 

- Sau khi trẻ đã thuần thục, để phát 

huy hết khả năng của trẻ GV khuyến 

khích cho trẻ sung phong lên hát và 

những bạn có khả năng gõ đệm chính 

sác sẽ gõ đệm cho các bạn hát. 

- Để không khí thêm sôi nổi  

GV mở nhạc, cho 5 trẻ m c váy Thái 

vừa hát vừa đung đưa, nhún nhảy, thể 

hiện trước lớp, các bạn còn lại gõ đệm  

- GV hướng dẫn trẻ cách chơi và chia 

nhóm 

Cô mời 2 đến 3 trẻ của các nhóm lên 

cầm dụng cụ gõ.  

- GV bắt nhịp cho các bạn còn lại 

trong nhóm hát bài Sắp đến tết rồi  

- GV gọi lần lượt từng nhóm lên thực 

hiện.  

- GV cho trẻ lựa chọn bài hát tiếp theo 

sau đó chia cả lớp thành 3 nhóm, một 

nhóm gõ theo tiết tấu, một nhóm gõ 

theo phách, một nhóm gõ theo nhịp và 

nhóm hát lại bài hát trẻ lựa chọn 

- GV gõ một đoạn tiết tấu của một số 

bài hát đã học (có tính chất AN rõ 

ràng như hành khúc, vui hoạt, trữ 

tình), kết hợp hát với một âm “la”.  

-Trẻ thực hiện 

 

- Trẻ chú ý 

lắng nghe, 

quan sát và 

hưởng ứng 

theo cô 

- Trẻ xung 

phong thể 

hiện  

 

 

 

- Trẻ lắng 

nghe và quan 

sát cô 

  

- Trẻ thực 

hiện 

 

 

- Trẻ nghe, 

đoán tên bài 

hát và thực 

hiện lại. 
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- Nghe tiết t u 

tìm câu hát 

- GV: quy định mỗi loại bài hát sẽ 

tương ứng với một số, ví dụ: hành 

khúc số 1, trữ tình số 2 và vui hoạt số 

3. Các bài hát được để trong các rổ 

màu.  

- GV gọi trẻ lên khám phá bài hát 

trong mỗi rổ, GV bật nhạc cho lớp 

nghe, cảm nhận và giơ đúng số phù 

hợp với bài hát. 

 

 

- Trẻ lắng 

nghe 

 

 

 

 

- Trẻ thực 

hiện 
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 Phụ lục 11 

MỘT SỐ HÌNH  NH TÁC GI  CHỤP TR NG QUÁ TRÌNH DỰ 

GIỜ  QUAN SÁT TẠI HAI LỚP  TA1 VÀ  TA2 TRƯỜNG M M 

N N H NG VƯƠNG 

11.1. Thực hành gõ nhịp bài Con chim vành khuyên, ngày  25  10 /2018 

 

 

  

(GV hướng dẫn trẻ gõ phách) 
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(Thực hành theo nhóm: hát kết hợp vận động và gõ đệm theo nhịp, phách 

với dụng cụ gõ trẻ tự trọn) 

 

(Trò chơi Tai ai tinh) 
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11.2. Thực hành gõ theo âm hình đệm bài Cưỡi ngựa tre, ngày  01/11/2018 

 

 

 

(Nhóm trẻ thực hành hát kết hợp vận động theo ý tưởng của trẻ) 
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 (Trò chơi Bước nhảy của bé) 

 

 

 

 

(Trò chơi Bước nhảy của bé ) 
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11.3. Thực hành hoạt động vận động theo nhạc bài Inh lả ơi, ngày 

08/11/2018 

 

(Trẻ vận động minh họa theo lời ca theo nhóm) 

 

 

(GV đệm đàn cho trẻ hát kết hợp vận động và gõ nhịp) 

 



 133 

 

(Trẻ đi vòng tròn kết hợp gõ theo âm hình đệm) 

 

 

 

(Trò chơi Ban nhạc vui vẻ) 
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(Trò chơi Nghe tiết t u tìm câu hát) 

 

 

 

 

 

 


