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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục Âm nhạc là bộ môn học quan trọng trong chương trình giáo
dục phổ thông, góp phần giáo dục thẩm mỹ, tinh thần và phát triển toàn
diện về tri thức và nhân cách cho học sinh. Riêng đối với âm nhạc ở cấp
tiểu học, người giáo viên cần có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành
âm nhạc, cùng với khả năng Sư phạm, nghĩa là cần có sự năng động; sáng
tạo; tư duy nhạy bén; nắm bắt đặc điểm tâm lý, sở thích, khả năng tiếp thu
âm nhạc của học sinh để từ đó có thể đưa ra những phương pháp dạy học
hiệu quả. Ngoài ra, giáo viên âm nhạc cần có lý tưởng thẩm mỹ cao đẹp,
tính cách vui tươi , phóng khoáng, năng động và hòa đồng để dễ dàng thích
nghi với tính chất công việc của mình và đáp ứng những nhu cầu học tập
ngày càng cao của học sinh.
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang là nơi đào tạo giáo viên Mầm
non, giáo viên Tiểu học, giáo viên THCS cho thành phố và các huyện trong
tỉnh. Là một trường thuộc tỉnh miền núi, sinh viên chủ yếu đến từ vùng sâu,
vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nên chất lượng tuyển sinh của trường còn
nhiều hạn chế. Để đáp ứng yêu cầu của đất nước, nhà trường đã rất chú
trọng đến việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học nói
chung và môn Âm nhạc nói riêng nhằm phát huy tính tích cực cho sinh
viên trong quá trình lĩnh hội tri thức, giúp nâng cao năng lực giảng dạy cho
giảng viên. Mặc dù vậy, bên cạnh những sinh viên ngành Giáo dục Tiểu
học có kiến thức chuyên môn vững, có năng lực thực hành âm nhạc tốt, vẫn
còn không ít sinh viên còn hạn chế, chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhà
trường cũng như của thực tiễn khi các em về công tác tại các bậc giáo dục
có bộ môn Âm nhạc như: Mầm non, Tiểu học và THCS của các huyện
vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Những điều này chịu ảnh hưởng không nhỏ
từ thực trạng dạy và học âm nhạc nói chung, dạy hát nói riêng cho sinh
viên ngành Giáo dục Tiểu học.
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Với mong muốn đóng góp một phần công sức nhằm nâng cao hiệu
quả dạy học âm nhạc hay dạy hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học
tỉnh Hà Giang nói chung, cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường
Cao đẳng Sư phạm Hà Giang nói riêng, tôi chọn đề tài “Rèn luyện kỹ năng
hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm
Hà Giang” làm mục tiêu nghiên cứu cho luận văn này.
2. Lịch sử nghiên cứu
Qua tham khảo các nguồn tài liệu, tôi thấy đã có nhiều công trình,
bài viết nghiên cứu về giảng dạy âm nhạc trong nhà trường, nhưng chỉ có
một vài công trình nghiên cứu sâu về giảng dạy bộ môn Âm nhạc hệ tiểu
học. Có thể nêu ra một vài công trình đáng lưu ý như sau:
- Phương pháp dạy học Âm nhạc – Tập I (Hà nội,1994) của tác giả
Ngô Thị Nam chủ biên. Nội dung chủ yếu của cuốn sách đi vào trình bày
về các phương pháp dạy học âm nhạc.
- Tác giả Hoàng Long chủ biên công trình nghiên cứu Giáo trình Âm
nhạc và phương pháp dạy học Âm nhạc (NXB Đại học Sư phạm, 2012).
Công trình này tìm hiểu về chương trình Âm nhạc và phương pháp dạy học
Âm nhạc bậc Tiểu học.
- Tác giả Trần Thị Tuyết Oanh chủ biên giáo trình Giáo dục học
dành cho sinh viên ĐHSP – Tập 1 (2007). Giáo trình viết về sự phát triển
nhân cách của học sinh lứa tuổi Tiểu học.
- Phương pháp dạy Âm nhạc trong nhà trường phổ thông (Nxb Giáo
dục, Hà nội) của tác giả Trần Ngọc Lan
Ngoài ra, có một số công trình nghiên cứu khác về dạy Âm nhạc và
Hát cho trẻ bậc Tiểu học: Dạy học hát cho học sinh lớp 5, Trường Tiểu học
Thịnh Hào, Đống Đa (Luận văn Thạc sĩ, năm 2014), Nâng cao chất lượng
dạy học Âm nhạc tại trường Tiểu học Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà
Nội của Nguyễn Thu Quỳnh, luận văn Thạc sĩ, năm 2015; Nâng cao chất
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lượng dạy học môn Âm nhạc tại trường Đại học An giang của Huỳnh Huy
Hoàng, luận văn Thạc sĩ, năm 2014; Dạy học Hát cho sinh viên ngành
Giáo dục Mầm non trường Đại học Đồng Tháp của Võ Ngọc Quyên, luận
văn Thạc sĩ, năm 2016…Đây là những luận văn Thạc sĩ (đào tạo tại Trường
ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương) có nội dung nghiên cứu về những trường
hợp dạy âm nhạc và hát giúp nâng cao chất lượng học tập cho học sinh bậc
tiểu học ở một số trường cụ thể được nêu theo tiêu đề của từng luận văn.
Nhìn chung, những tài liệu nêu trên đã đề cập đến những vấn đề về
giảng dạy và phương pháp học hát ở những mức độ và những trường hợp
cụ thể khác nhau. Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu nào về rèn
luyện kỹ năng hát cho sinh viên hệ Cao đẳng ngành Giáo dục Tiểu học,
Trường CĐSP Hà Giang. Mặc dù vậy, chúng sẽ là những tài liệu vô cùng
quý giá giúp cho chúng tôi tích lũy kinh nghiệm cần thiết và tham khảo
trong quá trình thực hiện đề tài này.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Đề tài được tiến nghiên cứu nhằm xây dựng các biện pháp rèn luyện
kỹ năng hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học để có kỹ năng ca hát tốt
hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc tại trường Cao
đẳng Sư Phạm Hà Giang.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sẽ thực hiện các nhiệm vụ:
- Nghiên cứu các bài hát trong chương trình dạy học cho học sinh
Tiểu học, nội dung học hát trong chương trình đào tạo Giáo viên Tiểu học ở
các trường sư phạm hiện nay.
- Nghiên cứu thực tiễn dạy học hát cho sinh viên hệ Cao đẳng, ngành
Giáo dục Tiểu học, Trường CĐSP Hà Giang.
Đề xuất các biện pháp rèn luyện kỹ năng hát, nhằm nâng cao chất
lượng dạy hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học.
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp rèn luyện kỹ năng hát cho sinh viên hệ ngành Giáo
dục Tiểu học trường CĐSP Hà Giang.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn giới hạn trong phạm vi nghiên cứu những vấn đề liên quan
đến rèn luyện kỹ năng hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường
CĐSP Hà Giang.
5. Phương pháp nghiên cứu
Trong đề tài này chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp chủ yếu
như sau:
- Phương pháp phân tích văn bản, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát
hóa các nguồn tư liệu để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài.
- Phương pháp khảo sát, giúp tìm hiểu thực trạng tổ chức thực hành
rèn luyện kỹ năng hát, thu thập thông tin về hoạt động dạy học cho sinh
viên ngành Giáo dục Tiểu học.
- Phương pháp quan sát, nhằm nắm bắt thực chất tình hình dạy học
hát của các giáo viên tổ âm nhạc, cũng như tình hình học tập của các sinh
viên, hỗ trợ cho việc tìm hiểu thực trạng.
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm, nhằm kiểm tra và khẳng định
tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đề xuất.
6. Những đóng góp của luận văn
Đề tài hoàn thành góp phần nâng cao chất lượng học hát cho sinh
viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường CĐSP Hà Giang, giúp cho công tác
đào tạo và giảng dạy của tổ Âm nhạc – Khoa Tiểu học, Trường Cao đẳng
Sư phạm Hà Giang ngày càng hoàn thiện và đạt hiệu quả tốt hơn.
Tạo điều kiện cho các giáo sinh sư phạm Tiểu học có nhận thức đúng
đắn, sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giáo dục âm
nhạc cho học sinh hệ Tiểu học.
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Ngoài ra, đề tài có thể trở thành tài liệu tham khảo cho sinh viên
ngành giáo dục Tiểu học và giáo viên Âm nhạc.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn được chia làm hai chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chương 2: Biện pháp rèn luyện kỹ năng hát
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài
1.1.1. Rèn luyện
Theo Từ điển Tiếng Việt của nhóm tác giả Hùng Thắng - Thanh
Hương - Bàng Cẩm - Minh Nhật, Nxb Thanh Niên, năm 2014: “Rèn luyện
là luyện tập nhiều trong thực tế để đạt tới những phẩm chất hay trình độ
vững vàng, thông thạo" [31,tr.149]
Theo Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, Trung tâm Từ
điển học, Nxb Đà Nẵng, năm 2007 có khái niệm như sau: “Rèn luyện là
luyện tập một cách thường xuyên để đạt tới những phẩm chất hay trình độ
ở một mức độ nào đó” [29,tr.1025].
Từ cách giải thích của những khái niệm trên, có thể hiểu: Rèn luyện
là một thao tác, một hành động được lặp đi lặp lại trong suốt quá trình
luyện tập một hoạt động nào đó để đạt tới phẩm chất hay trình độ thông
thạo, vững vàng.
1.1.2. Kỹ thuật, Kỹ năng
1.1.2.1. Kỹ thuật
Theo Từ điển Tiếng Việt của tác giả Hải Âu, Nxb Từ điển Bách khoa
(2008): “Kỹ thuật là tổng thể nói chung những phương tiện và tư liệu hoạt
động của con người, được tạo ra để thực hiện quá trình sản xuất và phục vụ
các nhu cầu phi sản xuất của xã hội.” [2, tr.604]
Trang web wikipedia.org giải nghĩa như sau: “kỹ thuật là việc ứng
dụng kiến thức vào khoa học, kinh tế, xã hội và thực tiễn để thiết kế, xây
dựng và duy trì các cấu trúc, máy móc, thiết bị, hệ thống, vật liệu và quá
trình. Kỹ thuật có thể bao gồm việc sử dụng sự hiểu biết sâu sắc để tìm ra,
tạo mô hình và thay đổi quy mô một giải pháp hợp lý cho một vấn đề hay
một mục tiêu” [41].
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Qua cách giải thích khái niệm “kỹ thuật” của các nguồn tài liệu nêu
trên, chúng ta có thể hiểu khái niệm này là việc ứng dụng những kiến thức,
nguyên lý, nguyên tắc trong hệ thống khoa học chuyên môn vào thực hành
để tạo ra những sản phẩm một cách có hiệu quả, nhằm giải quyết một vấn
đề theo những mục đích nhất định.
1.1.2.2 Kỹ năng
Theo Từ điển Tiếng Việt (2009) của nhóm tác giả PGS.TS Hà Quang
Năng (chủ biên), ThS Hà Thị Quế Hương, ThS Dương Thị Dung, ThS
Đặng Thúy Hằng, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội: “Kỹ năng là sự vận dụng
những kiến thức đã thu nhận được vào thực tế. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp
trước đám đông” [26,tr.238].
Trang web wikipedia.org khái niệm: “Kỹ năng là khả năng của con
người trong việc vận dụng kiến thức để thực hiện một nhiệm vụ nghề
nghiệp mang tính kỹ thuật, giải quyết vấn dề tổ chức, quản lý và giao
tiếp...” [42,tr.80]
Như vậy có thể thấy rằng, kỹ năng được hình thành khi chủ
thể/người học biết áp dụng kiến thức, kỹ thuật vào thực tiễn. Kỹ năng có
được là do quá trình lặp đi, lặp lại một hoặc một nhóm hành động, hay
nhóm kỹ thuật nhất định nào đó một cách có chủ đích và có định hướng
rõ ràng.
1.1.3. Hát
Theo Từ điển Tiếng Việt thông dụng (1997) của tác giả Như Ý (chủ
biên): “Hát là biểu hiện tư tưởng, tình cảm bằng âm giọng với những giai
điệu, nhịp điệu khác nhau” [39,tr.458].
Theo Từ diển Tiếng Việt của tác giả Hoàng Phê (chủ biên 2006) có
viết: “Hát là dùng giọng theo giai điệu nhất định để biểu hiện tư tưởng tình
cảm” [29,tr.409].
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Như vậy, hát là một bộ môn nghệ thuật phối hợp giữa ngôn ngữ và
âm nhạc, là việc dùng giọng người thể hiện tác phẩm có lời ca, nhằm biểu
hiện tư tưởng, tình cảm, thẩm mỹ của con người thông qua tác phẩm đó.
Ca hát là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con
người. Đặc biệt đối với học sinh tiểu học, ca hát được xem là một dạng
hoạt động chủ yếu trong chương trình giáo dục âm nhạc cho các em.
1.1.4. Rèn luyện kỹ năng hát
Từ các khái niệm nêu trên của các tác giả và nhóm tác giả ở mục
1.1.1; 1.1.2; 1.1.3, chúng tôi có thể khái quát về rèn luyện kỹ năng hát –
đó là quá trình luyện tập để hình thành và củng cố những kỹ năng, kỹ
xảo cần thiết, nhằm đạt tới trình độ vững vàng trong hoạt động hát.
Quá trình luyện tập những kỹ năng nghe và hát đúng cao độ,
trường độ, thể hiện đúng sắc thái, tính chất bài hát là những vấn đề rất
quan trọng. Từ đó, tạo ra khả năng thể hiện bài hát một cách tự tin, sáng
tạo để đáp ứng yêu cầu của nghệ thuật.
1.1.5. Dạy học
Trong Từ điển Văn hóa giáo dục Việt Nam (2003) của nhóm tác giả
Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo, Nguyễn Thi Thu Hà viết: “Dạy học là
quá trình truyền thụ kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo của thầy giáo cho học sinh”
[13,tr.40].
Trong cuốn Giáo dục học, tác giả Phạm Viết Vượng cho rằng: “Dạy
học là hoạt động trí tuệ của thầy và trò, một quá trình vận động và phát
triển liên tục trong trí tuệ và nhân cách” [38,tr.97].
Với tác giả Hoàng Phê thì “Dạy học là để nâng cao trình độ văn hóa
và phẩm chất đạo đức, theo chương trình nhất định ” [29,tr.244].
Dù bằng những cách giải nghĩa khác nhau, những khái niệm nêu trên
đều có khái quát chung, cho thấy: Dạy học là một quá trình tương tác giữa
thầy và trò, trong đó người thầy giữ vai trò chủ đạo thông qua các hoạt
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động tổ chức, lãnh đạo, điều chỉnh hoạt động nhận thức của người học, còn
trò là tự giác, tích cực, chủ động, thông qua việc tự tổ chức, tự điều chỉnh hoạt
động nhận thức của bản thân nhằm đạt tới mục đích của việc dạy học.
1.2. Những vấn đề chung của kỹ năng ca hát
1.2.1. Yêu cầu cơ bản trong hoạt động hát
Qua việc tham khảo một số tài liệu như: Phương pháp sư phạm
Thanh nhạc (Viện Âm nhạc 2001) [15,tr 79], Phương pháp học hát
(Nguyễn Trung Kiên – 1982) [14,tr.78]... cùng một số tài liệu khác có liên
quan khác, chúng tôi cho rằng, để giúp sinh viên có được kỹ năng hát đúng
và diễn cảm, người giáo viên cần đảm bảo những yêu cầu về tiêu chuẩn và
chất lượng của âm thanh khi hát. Tiêu chuẩn và chất lượng của âm thanh
phát ra khi hát phụ thuộc vào hệ thống các yêu cầu sau đây:
- Tư thế ca hát: là vấn đề được chú ý đầu tiên trong quá trình dạy
hát cũng như trong rèn luyện các kỹ năng ca hát, phần lớn chúng ta thường
có thói quen ngồi hay tìm một chỗ dựa hoặc đứng khom lưng, đó là tư thế
không đúng. Trong ca hát, tư thế tốt nhất là làm sao cho việc phát âm và
biểu hiện tình cảm được thuận lợi. Vì vậy, tư thế đẹp khi ca hát là phải
đứng thẳng hoặc ngồi thẳng, toàn thân thả lỏng, đầu giữ ngay ngắn, không
căng cứng, không ngoẹo cổ…
- Khẩu hình: Đây là vấn đề rất quan trọng trong việc giúp người hát
đạt được kỹ năng hát đúng và diễn cảm. Việc mở khẩu hình là vấn đề cơ
bản được chú ý đầu tiên, là cách thức mở miệng phát ra âm thanh sao cho:
tròn - vang - sáng - rõ. Người hát cần mở khẩu hình đúng, đủ lớn để âm
thanh to, rõ ràng hơn. Mở khẩu hình đúng sẽ góp phần giúp giọng của
người hát sáng, rõ và ngọt ngào hơn. Ngoài ra, mở khẩu hình đúng cũng
giúp người hát tiết kiệm hơi và hát hay hơn. Hình dáng của khẩu hình khi
hát phụ thuộc vào những cử động của môi, lưỡi, hàm dưới và hàm ếch
mềm, những hoạt động này giữ vai trò quan trọng, ảnh hưởng tới chất
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lượng của âm thanh và lời hát. Ngoài ra, người hát cần phải giữ cằm mềm
mại, nên tập các động tác đưa lên, hạ xuống, sang trái, sang phải cho cằm;
hàm dưới, mở đóng miệng mềm mại, không được cứng hàm. Khi hát nốt
cao không đưa cằm ra phía trước mà phải thu lại chủ động, nhả mềm cằm
ra, không được cứng cằm. Mở khẩu hình mềm mại, thoải mái không những
thuận lợi cho việc phát âm, nhả chữ, mà còn làm cho khuôn mặt được tự
nhiên, biểu hiện được những cảm xúc bằng nét mặt.Việc mở khẩu hình
rộng hay hẹp có ảnh hưởng tới âm lượng và âm sắc của từng loại giọng.
Thông thường, khi hát những nốt cao khẩu hình của nữ mở rộng hơn khẩu
hình của nam.
- Hơi thở trong ca hát: Hơi thở là nguồn lực quan trọng nhất, đảm
bảo cho giọng hát vững vàng, khỏe mạnh, nét, đẹp, vang, sáng, đồng thời
cũng là nguyên nhân dẫn đến việc hát đúng hay sai trong kỹ thuật hát, có
ảnh hưởng lớn tới việc hát chuẩn xác hay không một giai điệu, một bài hát
nào đó nếu người hát không biết cách điều khiển hơi thở của mình. Ngoài
ra, hơi thở còn làm rõ câu hát bởi những chỗ lấy hơi là những chỗ ngắt câu,
ngắt nhạc. Các nhà khoa học cho rằng, sóng âm phát xuất từ khe thanh
quản do thanh đới mở - đóng, tác động trên làn hơi từ phổi đẩy lên. Vì vậy,
tất cả các hoạt động nói hay ca hát đều liên quan đến hơi thở và có sự tham
gia của thanh đới, nghĩa là có sự phối hợp giữa hơi thở và thanh đới... Khi
ta nói hoặc hát cao - thấp, to - nhỏ, kéo dài hay ngắn... thì thanh đới phải
căng ra ở một mức độ cần thiết tương ứng với áp lực của làn hơi từ phổi
đẩy lên, tạo ra âm thanh có cao độ, cường độ, trường độ... theo ý muốn.
Như vậy, để có được âm thanh chính xác và chất lượng, thì lực đẩy hơi từ
buồng phổi ra phải luôn luôn tương xứng với mức căng của thanh đới. Một
trong những nguyên nhân dẫn đến việc hát sai cao độ là do người hát không
biết điều khiển hoạt động của hơi thở và thanh đới.
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Mặt khác, hơi thở còn góp phần làm rõ ý nghĩa của câu hát, người
hát không nên lấy hơi tuỳ tiện khi ca hát. Việc ngắt hơi đúng lúc, cũng như
ngân dài rồi vào đúng chỗ, sẽ làm rõ ý nghĩa lời ca và làm tăng sức thêm
sức sống của bài hát.Tuy nhiên, quá trình ca hát không chỉ phụ thuộc vào
hơi thở, mà còn phụ thuộc vào rất nhiều bộ phận khác trong guồng máy
phát âm của con người và nhiều yếu tố khác.
- Phương pháp luyện tập hơi thở:
Trong hơi thở bình thường, cũng như hơi thở thanh nhạc, ta thấy có
hai động tác ngược chiều nhau, đó là hít vào và thở ra. Tuy nhiên, hơi thở
trong ca hát có sự chủ động hơn hơi thở bình thường, cần phải được luyện
tập để hít hơi vào, thở hơi ra (lấy hơi và đẩy hơi) sao cho đủ lượng hơi cần
thiết cho từng câu hát dài ngắn, mạnh nhẹ, cao thấp khác nhau; phù hợp với
mọi tình huống của câu hát, nói cách khác là tập điều chế hơi thở cho tốt,
tuỳ thuộc vào sắc thái, cao độ và trường độ của âm thanh. Việc luyện tập
hơi thở thường phải đi đôi với việc luyện thanh, nghĩa là tập hơi thở với âm
thanh, có như vậy ta mới dễ kiểm tra được hoạt động của hơi thở qua chất
lượng của âm thanh phát ra. Chúng ta có thể luyện tập hơi thở bằng các bài
tập như: xì hơi, thổi bụi, thổi nến (nhưng không được để nến tắt), thổi hơi
vào ống nhựa/ chai nhựa, tập hơi thở với âm thanh qua các mẫu luyện
thanh. “Hơi thở đúng, âm thanh đẹp”, Phương pháp Sư phạm Thanh nhạc,
tác giả Nguyễn Trung Kiên [15,tr.26], đó là câu châm ngôn của người ca
hát. Hơi thở đúng sẽ giúp đặt vị trí âm thanh đúng, làm cho tiếng vang đẹp.
Ngược lại vị trí âm thanh đúng giúp cho việc đẩy hơi được dễ dàng, tiết
kiệm được hơi thở. Vị trí âm thanh và hơi thở là hai yếu tố hỗ trợ nhau để
phát ra âm thanh có chất lượng, nên không thể tách rời từng hoạt động
riêng rẽ. Tuy nhiên trong bước đầu, chúng ta có thể tập hơi thở riêng để
làm quen với kiểu thở tích cực trong thanh nhạc, hoặc để tăng cường lực hít
hơi và đẩy hơi của chúng ta. Cách hít hơi vào và đẩy hơi ra trong luyện tập
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học hát không giống như cách thở thông thường. Trong hơi thở bình
thường, thì thời gian thực hiện của hai quá trình hít vào và thở ra có thể
tương đối bằng nhau nhưng với học hát thì hít vào cần nhanh còn thở ra thì
phải chậm và từ từ. Thời gian đầu tập luyện, giáo viên cần thị phạm kết hợp
với giải thích cho sinh viên hiểu, hướng dẫn cho sinh viên phương pháp hít
hơi nhanh và sâu, bằng cả miệng và mũi, khi để tay lên vùng thắt lưng sẽ
thấy bụng và hai bên sườn đều giãn nở ra.
Cũng trong cuốn Phương pháp Sư phạm Thanh nhạc, tác giả Nguyễn
Trung Kiên, Viện Âm nhạc (2001) [15,tr.43-46] hướng dẫn về cách rèn
luyện hơi thở:
- Động tác lấy hơi (hít hơi): Cần hít nhanh bằng mũi kết hợp với
miệng một cách nhẹ nhàng (như vậy làn hơi mới vào sâu trong phổi được);
nín thở, nén hơi vài giây trước khi hát, cố gắng giữ lồng ngực căng trong
suốt câu hát; không nên lấy hơi nhiều quá, làm căng các cơ bụng, sườn,
ngực... tạo nên sự căng thẳng, ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát thanh, mà
cần tập lấy hơi theo mức dài ngắn, mạnh nhẹ của câu nhạc; không để lộ hơi
thở khi lấy hơi; không nên lấy hơi hoàn toàn qua miệng, trừ những trường
hợp hát khi các vần mở mà phải hát nhanh, nhịp nhàng; không nên để hết
hơi hoàn toàn mới lấy hơi khác, như vậy âm thanh cuối câu dễ bị đuối đi,
có thể làm đỏ mặt, đỏ cổ... Không nên nhô vai lên khi hít hơi vì sẽ ảnh
hưởng đến các cơ hô hấp, lấy hơi không sâu được; không nên phình bụng
ra trước khi lấy hơi... Hơi thở phải có điểm tựa - Lấy lòng hai xương chậu,
cơ bụng và lồng ngực là điểm tựa.
- Động tác đẩy hơi (điều chế làn hơi): Đưa hơi thở ra chính
xác cùng lúc với hoạt động của thanh đới, không sớm, không muộn, nếu
chúng ta đẩy hơi sớm quá, âm thanh sẽ nghe khô, cứng vì thanh đới căng ra
trước khi làn hơi tới. Ngược lại, nếu đẩy hơi muộn quá, sẽ rất tốn hơi
nhưng âm thanh lại nghe không rõ vì làn hơi ra trước khi thanh đới rung.
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Đưa hơi ra đều đặn, không đứt quãng, không quá căng. Khi phải hát những
bước nhảy (từ quãng 4 trở lên), nên có tác động ép bụng một cách mềm
mại để âm thanh phát ra đúng cao độ và âm vang đầy đặn. Tạo cảm giác
như điểm tựa của làn hơi ở vùng xương chậu, làn hơi như được đẩy lên nhờ
tựa vào vùng xương chậu. Các cơ bụng dưới hơi căng, tạo thành chỗ dựa
vững chắc cho làn hơi phóng lên. Không nên đẩy hơi quá mạnh khi hát các
dấu cao, đành rằng có tốn nhiều hơi hơn hát dấu trầm (vì thanh đới không
khép kín hoàn toàn khi hát dấu cao), nhưng nếu quá mạnh sẽ làm thanh đới
quá căng, ảnh hưởng tới âm sắc. Không nên phí phạm hơi thở, phải biết
điều chế hơi thở sao cho phù hợp với tính chất của từng câu, để âm thanh
vẫn âm vang đầy đặn từ đầu đến cuối câu. Điều chế hơi thở nhờ hoành cách
mô nâng lên dần dần và mềm mại với sự hỗ trợ của các cơ bụng, còn lồng
ngực vẫn căng tạo thành một cột hơi phía trên luôn luôn liên tục, đầy đặn.
1.2.2. Những kỹ thuật hát cơ bản
- Hát liền tiếng (legato): Theo tác giả Vũ Tự Lân, Lê Thế Hào
(1998), Phương pháp chỉ huy và dàn dựng hát tập thể thì hát liền tiếng “là
cách hát chuyển tiếp liên tục, đều đặn, tự nhiên, thoải mái từ âm nọ sang
âm kia” [17,tr.52] . Hát liền tiếng là cách hát cơ bản nhất trong kỹ thuật
thanh nhạc của các trường phái ca hát trên thế giới, thường được dùng để
biểu hiện những giai điệu mang tính uyển chuyển, êm ái, dịu dàng. Đây là
cách hát để đáp ứng tính chất mềm mại của giai điệu, với âm thanh có chất
lượng tốt.
Hát liền tiếng không phải là kỹ thuật khó nhưng đòi hỏi phải có sự
luyện tập lâu dài. Tuy nhiên, hát liền giọng là kỹ thuật không khó đối với
những sinh viên có năng khiếu, nhưng nó lại có thể là một vấn đề cần suy
nghĩ khi dạy cho sinh viên không có năng khiếu. Vì vậy, để giúp sinh viên
có được kỹ năng này, người giáo viên nên cho sinh viên của mình luyện
tập những bài có giai điệu từ đơn giản đến những bài có mức độ khó hơn.
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Tùy theo đối tượng có năng khiếu hay không có năng khiếu, mà giáo viên
có thể chọn bài để cho sinh viên luyện tập.
- Hát nảy tiếng (Staccato): Cách hát này có tác dụng tốt cho việc
phát triển giọng hát, tạo điều kiện tốt cho việc phát triển âm khu của giọng
hát; là biện pháp sửa tật hát sai lệch về âm sắc: hát sâu, gằn cổ, gằn tiếng.
Yêu cầu kỹ thuật trong cách hát nảy tiếng là âm thanh gọn, nhẹ, linh hoạt,
trong sáng, đặc biệt cần phải có sự chuẩn xác về hơi thở.
- Hát lướt nhanh (Passage): Là cách hát linh hoạt, rõ ràng, gọn gàng
với tốc độ nhanh. Vị trí âm thanh nông và cao, nên người hát cần giữ vị trí
và âm sắc đều, hơi thở ổn định, âm lượng nhẹ, lướt âm, bật âm thanh nhẹ
nhàng, dứt khoát, cao độ chuẩn xác, rõ ràng và nét tiếng, hàm dưới buông
lỏng, hít thở sâu, nhanh, đẩy hơi nhẹ nhàng, liên tục.
- Hát nhấn tiếng (Portato): Là cách hát không liền tiếng như legato,
không sắc nhọn như staccato, nhưng âm thanh như bị nén xuống, tách rời nhau.
Kỹ thuật hát nhấn tiếng yêu cầu người hát phải ngân đủ trường độ, nhưng hát
gọn từng tiếng riêng biệt, không để âm thanh nối liền nhau. Đây là cách hát
thường gặp trong các bài hành khúc.
- Thể hiện sắc thái to, nhỏ: Sự thay đổi to, nhỏ, mạnh, nhẹ của một
nốt nhạc hay câu nhạc sẽ góp phần thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát,
bản nhạc. Đây cũng là yêu cầu kỹ thuật cần thiết trong thanh nhạc.Thể hiện
sắc thái to, nhỏ, mạnh nhẹ trên một cao độ là một kỹ thuật hát khó. Để đạt
được yêu cầu kỹ thuật này, người hát cần luyện tập để có hơi thở sâu, đẩy
hơi đều đặn, liên tục. Ngoài ra, khi luyện tập hát to dần, nhỏ dần người hát
cần mở rộng miệng phía trong bằng cách nhấc hàm ếch mềm và buông lỏng
hàm dưới.
Để thể hiện tốt sắc thái tình cảm của một bài hát, người hát cần biết
cách xử lý những chỗ cần hát to, hát nhỏ trong bài hát.
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1.2.3. Vai trò của việc rèn luyện kỹ năng hát
Qua quá trình nghiên cứu về việc rèn luyện kỹ năng hát cho sinh
viên ngành GDTH, xin nêu ra một số vai trò thực tiễn như sau đây:
Bộ môn Âm nhạc và phân môn dạy Học hát nói riêng trong chương
trình đào tạo ngành GDTH của trường CĐSP Hà Giang luôn hướng tới mục
tiêu giáo dục và đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản về âm nhạc,
kiến thức về ca hát và kỹ năng thực hành sư phạm, giúp sinh viên có khả
năng thực hành xướng âm đúng cao độ, gõ đúng tiếu tấu nốt nhạc, cách xử
lý sắc thái bài hát, bài tập đọc nhạc, thể hiện tốt hơn việc hát tròn vành, rõ
chữ.
Trên cơ sở khi sinh viên có kỹ thuật thanh nhạc cơ bản trong việc thể
hiện các bài hát thì sau khi ra trường, các em sẽ có những kiến thức và kỹ
năng hát để giảng dạy hiệu quả môn Âm nhạc ở trường Tiểu học. Làm nền
tảng cho hoạt động dạy học sau này, nhằm giúp trang bị đầy đủ cho sinh
viên những kiến thức cần thiết của một người giáo viên sau khi ra trường.
Đó là cơ sở cho sự tiếp thu và cảm nhận tốt những môn học khác và
trau dồi thêm chuyên môn trong lĩnh vực Sư phạm Âm nhạc. Bên cạnh đó,
bộ môn Âm nhạc còn rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy và cảm nhận
âm nhạc, tiếp thu các tác phẩm âm nhạc một cách có ý thức, cảm nhận tác
phẩm âm nhạc một cách trọn vẹn, sâu sắc hơn.
1.3. Thực trạng rèn luyện kỹ năng hát cho sinh viên ngành Giáo dục
Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
1.3.1. Khái quát về trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
Theo Nội san “40 năm trên chặng đường phát triển” số 01/2011
trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang (năm 2011), chúng tôi xin tổng kết lại
một số nét chính khái quát như sau:
Trường CĐSP Hà Giang có tiền thân là trường Trung học sư phạm
7+3 Hà Giang, được thành lập vào tháng 10 năm 1969. Những ngày đầu
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thành lập, trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên Trung học cơ sở. Từ năm
1980, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp I hệ 12+2 và
bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên 7+2, đào tạo hệ dự bị cho con em các dân
tộc Hà Tuyên (bậc THPT) và cũng từ đây, trường mang tên là trường Trung
học Sư phạm 12+2.
Sau khi chia tách tỉnh Hà Tuyên thành hai tỉnh Hà Giang và Tuyên
Quang, trường được đổi tên thành Trường Trung cấp Sư phạm I Hà Giang.
Đến năm 1994, do đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên các bậc học của Tỉnh,
trường đã chủ động đào tạo giáo viên tiểu học ở các trình độ 12+2, 9+3,
9+3 bồi dưỡng; đào tạo giáo viên mầm non trình độ 9+3, liên kết đào tạo
Trung học cơ sở các ngành văn hóa cơ bản. Từ sự chuyển đổi nhiệm vụ
này, nhà trường đã được đổi tên thành Trường Trung học Sư phạm Hà
Giang. Năm 2000, trường lại được nâng cấp thành Trường Cao Đẳng Sư
phạm Hà Giang.
Trong quá tình xây dựng và phát triển, trường luôn nhận được sự
động viên, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, các cơ quan hữu quan và nhân dân
các dân tộc tỉnh nhà. Bằng sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của các lớp thế hệ
nhà giáo, học sinh - sinh viên, nhà trường đã đón được nhiều đoàn khách
quốc tế, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đồng
chí lãnh đạo Tỉnh đến thăm. Trường đã vinh dự đón nhận được Nhà nước
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (1979); Huân chương Lao
động hạng Nhì (1995); Huân chương Lao động hạng Nhất (2009). Những
phần thưởng này là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân
tộc tỉnh Hà Giang, đặc biệt là sự đóng góp to lớn của Trường CĐSP Hà
Giang đối với sự nghiệp “trồng người” nói riêng, sự nghiệp phát triển kinh
tế, xã hội trên vùng biên cương cực Bắc nói chung.
Hơn 40 năm qua trường đã đào tạo và liên kết đào tạo được 10.000
cán bộ, giáo viên, nhân viên kỹ thuật. Trong đó có hơn 4000 người đạt
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trình độ Đại học, Cao đẳng; trên 6000 người đạt trình độ Trung cấp Chuyên
nghiệp. Đến nay, nhà trường đã và đang đào tạo 11 ngành chính quy như
Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Việt Nam học, Sư phạm Ngữ văn,
Sư phạm Lý, Sư phạm Hóa,... và 20 ngành tại chức như: Giáo dục mầm
non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm
Toán,... Liên kết đào tạo với các trường như: Đại học Hùng Vương, Đại
học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, Đại học
Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, Cao
đẳng Nội Vụ Hà Nội và một số trường, trung tâm giáo dục và các cơ sở
khác trong và ngoài tỉnh.
Hoạt động đào tạo của nhà trường ngày càng được đa dạng hóa,
bám sát thực tiễn, hướng tới “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội”. Chất lượng
đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng cao. Những năm gần đây, số
lượng thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường tương đối ổn định,
điểm trúng tuyển hàng năm cũng được nâng lên.
Cơ cấu tổ chức của nhà trường ngày càng được hoàn chỉnh, phù
hợp với quy định chung của Nhà nước và điều kiện thực tế. Hiện Ban Giám
hiệu có 4 đồng chí, trong đó có 1 Hiệu trưởng và 3 Hiệu phó; các phòng,
ban chức năng và các khoa được sắp xếp gồm có 1 trưởng lãnh đạo và 1
phó lãnh đạo. Đội ngũ giảng viên của nhà trường ngày càng được nâng cao
về số lượng cũng như chất lượng. Hiện nhà trường có 143 cán bộ, giảng
viên, nhân viên (theo số liệu năm 2016). Đội ngũ giảng viên không ngừng
được đổi mới về phương pháp dạy học, tận dụng triệt để các thiết bị hiện
đại trong khai thác thông tin phục vụ cho giảng dạy, kiểm tra, đánh giá.
Trong những năm gần đây nhiều cán bộ, giảng viên, nhân viên đã được
tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ, các đợt tham quan, học tập
ngắn hạn
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Hiện nhà trường có 28 phòng làm việc dành cho các phòng, ban,
khoa, tổ; 27 phòng học Lý thuyết được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học; 4
phòng học chuyên dụng (2 phòng học tin học, 1 phòng ngoại ngữ và
1phòng múa); 3 phòng học thí nghiệm cho các bộ môn Lý, Hóa, Sinh; 5
phòng học thực hành, thư viện, nhà giảng đường, sân vận động phục vụ
các hoạt động thể thao, ngoại khóa và các hoạt động giao lưu văn hóa,
văn nghệ. [40, tr.1-5]
1.3.2. Tổ bộ môn Âm nhạc - khoa Giáo dục Tiểu học
1.3.2.1. Những nét chung
Những năm qua, số lượng giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học,
đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ được tăng lên một cách
đáng kể. Hiện tại dựa theo những số liệu trong Nội San “40 năm trên chặng
đường phát triển”, Khoa Tiểu học trường CĐSP Hà Giang hiện có 22 giảng
viên, 4 tổ bộ môn gồm: Ngữ văn, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc. có 18 giảng
viên là Thạc sĩ ở các chuyên ngành khách nhau. Khoa Tiểu học được giao
nhiệm vụ đào tạo giáo viên Tiểu học có trình độ Cao đẳng và liên kết đào
tạo giáo viên có trình độ cao đẳng lên Đại học cho tỉnh Hà Giang. Ngoài ra,
Khoa còn đào tạo các ngành ngoài sư phạm có trình độ cao đẳng như: Tin
học; Việt nam học, Thư viện, Thiết bị trường học, Văn thư lưu trữ.
Trong công tác tuyển sinh, song song cùng với các khoa và tổ bộ
môn khác, ngành GDTH luôn được tỉnh quan tâm vì nhu cầu cấp thiết trong
công tác chuẩn hóa đội ngũ giáo viên Tiểu học đi các huyện vùng sâu, vùng
xa, vùng khó khăn trong tỉnh.
Riêng tổ Âm nhạc thuộc Khoa Tiểu học hiện nay có 07 Giảng viên,
trong đó có 01 Giảng viên có trình độ Thạc sĩ, 04 Giảng viên có trình độ
Đại học Sư phạm Âm nhạc hệ tại chức, 01 Giảng viên có trình độ Đại học
Văn hóa, 01 Giảng viên trình độ Đại học Sư phạm Âm nhạc Chính quy
đang theo học Thạc sỹ ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.
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Đa số các giảng viên trong tổ Âm nhạc đều có thể dạy môn giống nhau
như: Tập đọc nhạc, nhạc lý phổ thông, học hát, âm nhạc và phương pháp
dạy học âm nhạc ở Tiểu học, tổ chức hoạt động âm nhạc... mà không dạy
chuyên sâu một môn nào. Đó là một hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng
giảng dạy Âm nhạc. Bên cạnh đó, nhà trường chưa có điều kiện cho giảng
viên đi tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hàng năm. Điều
này đã làm ảnh hưởng phần nào đến vấn đề học tập, trao đổi và cập nhật
thông tin mới để làm cho bài giảng sinh động và phù hợp hơn với người
học trong giai đoạn mới.
Hiện nay, tổ Âm nhạc có 2 đàn piano điện, 5 đàn organ. Mặc dù luôn
được nhà trường quan tâm đầu tư cơ bản nhưng cơ sở vật chất như vừa nêu
là vẫn còn thiếu thốn, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu dạy của giảng viên và
học của các em sinh viên. Bên cạnh đó, môn Âm nhạc cũng chưa có phòng
học riêng biệt nên giờ học môn Âm nhạc ảnh hưởng khá lớn đến các phòng
học khác... điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giờ dạy và học cũng
như hiệu quả đào tạo của ngành học.
Hàng năm, các thầy cô giáo cùng các em sinh viên khoa Tiểu học đã
tham gia những công tác hoạt động ngoại khóa vào những dịp: Lễ khai
giảng năm học mới, Lễ tổng kết năm học; các dịp kỷ niệm: Ngày Phụ nữ
Việt Nam 20/10, Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Quốc tế Phụ nữ
8/3...và nhiều cuộc giao lưu văn nghệ giữa các trường Đại học, Cao đẳng
khu vực phía Bắc.
Tổ Âm nhạc luôn có mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học các phân
môn Âm nhạc, góp phần phát triển hơn trong công tác đào tạo sinh viên
ngành giáo dục Tiểu học trình độ Cao đẳng Sư phạm, giúp sinh viên có
năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ Âm nhạc tốt. Đảm bảo và đáp
ứng yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức,
kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn âm nhạc ở trường đối với

20
ngành Giáo dục Tiểu học. Đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Tiểu học về
quy mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban
đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội. Có thái độ học tập,
nghiên cứu nghiêm túc, trung thực, khoa học, tích cực chủ động trong quá
trình tự học, tự nghiên cứu; không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn,
kỹ năng nghiệp vụ. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ năng lực làm tốt
công tác chủ nhiệm, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng như đủ
khối lượng tri thức và kỹ năng nghiệp vụ để đảm nhận các công việc. [40,
tr.16-19]
1.3.2.2. Nội dung chương trình dạy học hát
Chương trình bộ môn Âm nhạc cho sinh viên ngành GDTH được
xây dựng dựa theo khung chương trình của Bộ GD&ĐT cùng với việc bám
sát chương trình đào tạo cho sinh viên tại trường, giảng viên tổ Âm nhạc đã
xây dựng chương trình phù hợp với năng lực, trình độ của sinh viên, được
thông qua khoa Tiểu học, Phòng Đào tạo và NCKH, trình nhà trường phê
duyệt và áo dụng cho hệ CĐSP ngành GDTH trường CĐSP Hà Giang.
Chương trình dạy học được chia ra 2 phân môn:
- Tập đọc nhạc (tổng số 15 tiết) trong đó gồm: Lý thuyết 5 tiết, thực
hành 9 tiết và kiểm tra 1 tiết.
- Học hát (tổng số 30 tiết) trong đó gồm: Lý thuyết 5 tiết, thực hành
23 tiết, kiểm tra 2 tiết.
Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về Lý thuyết Âm
nhạc: các ký hiệu âm nhạc, tên nốt nhạc, hình nốt nhạc và trường độ của
nốt nhạc; các khái niệm âm thanh, cao độ của âm thanh, trường độ, nhịp,
phách, tiết tấu, thang âm, điệu thức, giọng; các xác định giọng điệu, nhịp
điệu, bài nhạc, phương pháp đọc một bài tập đọc nhạc, gõ điệu phách các
loại nhịp...và những kiến thức cơ bản về ca hát cũng như kỹ năng thực hành
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phương pháp dạy học âm nhạc nói chung và rèn luyện kỹ năng dạy học hát
nói riêng ở mức độ cơ bản, tùy theo khả năng của từng cá nhân.[Phụ lục 1,
tr 82-90].
1.3.3. Đặc điểm sinh viên
Theo số liệu thống kê của Phòng Công tác học sinh - sinh viên
trường CĐSP Hà Giang năm 2017, sinh viên là con em thuộc dân tộc thiểu
số của trường CĐSP Hà Giang chiếm 84,9%, trong đó dân tộc Tày chiếm
55,5%, Nùng 7,26%, Dao 4%, Giáy 5,1%, H’Mông 7%, Pú Y 2,6%, Hoa
1,1%, Pà Thẻn 0,64%, Cao Lan 1,7% và dân tộc Kinh chiếm 15,1%.
[40,tr.8]
Phần lớn các em đều có ý thức cố gắng trong quá trình học tập, cần
cù, chịu khó, chăm chỉ. Đó cũng là những yếu tố thuận lợi trong quá trình
dạy học cho các em.
Tuy nhiên, vì phần lớn là con em các dân tộc thiểu số trong tỉnh,
sống ở những vùng đặc biệt khó khăn nên để tiếp xúc và cập nhật những
cái mới nhanh nhất trong thời đại công nghệ hiện đại một cách kịp thời
đang là rào cản lớn để các em có khả năng phát triển về mọi mặt, trong đó
có trình độ năng khiếu ca hát và cảm thụ âm nhạc. Đó là khó khăn mà các
em cũng như nhà trường đang gặp phải và ảnh hưởng khá lớn đến chất
lượng tuyển sinh của nhà trường nói chung và của bộ môn Âm nhạc nói
riêng. Trình độ, khả năng của sinh viên không đồng đều, có sự chênh lệch
rất lớn, một số sinh viên chưa được học âm nhạc, cũng không tham gia hoạt
động âm nhạc khi còn học ở trường Phổ thông, số ít sinh viên tham gia các
hoạt động phong trào văn nghệ nghiệp dư tại địa phương nên có khả năng
ca hát tốt, em nào có năng khiếu thì hầu như hát theo “bản năng”, chưa có
khả năng tốt về cao độ và tiết tấu....
Đối với sinh viên ngành GDTH của trường CĐSP Hà Giang, học hát
không chỉ là một môn học cần thiết để chuẩn bị cho việc dạy học sau này,
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mà còn là một trong những hoạt động được rất nhiều sinh viên yêu thích.
Học hát đem lại cho sinh viên nhiều điều bổ ích, chẳng hạn như: tạo vóc
dáng đẹp thông qua việc rèn luyện tư thế ca hát, chữa được lỗi nói “ngọng”
do ảnh hưởng ngôn ngữ địa phương, hạn chế việc phát âm sai và viết sai
chính tả; luyện tập hơi thở đúng trong quá trình học hát không chỉ giúp sinh
viên có giọng hát và giọng nói hay hơn, tốt hơn mà còn đem lại sức khỏe
tốt cho các em...
Đối với sinh viên trường CĐSP Hà Giang, bộ môn Âm nhạc là một
học phần trong chương trình dạy học Âm nhạc cho sinh viên chuyên ngành
Giáo dục Tiểu học, được xếp vào khối không chuyên sâu, là một phần rất
nhỏ trong chương trình học. Bên cạnh đó, các em đa số là con em các dân
tộc trong tỉnh, còn gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp giữa tiếng dân tộc
bản địa và tiếng Kinh phổ thông nên trình độ năng khiếu của các em không
được đồng đều.Vì vậy,chất lượng tuyển sinh môn năng khiếu ở trường
thấp hơn so với các trường CĐSP ở những nơi phát triển, đông dân cư.
Một đặc điểm khác, rất nhiều sinh viên hát một cách rất tự nhiên theo
bản năng, không biết kiểm soát được cao độ giọng hát của mình, khả năng
bắt chước kém...điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc thể hiện tính chất của
bài hát.
1.3.4. Tình hình rèn luyện kỹ năng hát cho sinh viên
Để đánh giá những kết quả nghiên cứu được cụ thể, dựa trên thực tế,
chúng tôi tiến hành dự giờ một tiết dạy thực hành luyện tập môn Âm nhạc
phân môn Học hát của cô giáo Cấn Thị Thanh Nga, lớp thực dạy k18
GDTH, trường CĐSP Hà Giang. Tiết dạy với bài hát Những bông hoa,
những bài ca (Hoàng long, Âm nhạc lớp 5). Giảng viên thực hiện những
hoạt động sau:
- Hoạt động 1: GV đàn cho SV luyện thanh, đọc gam của bài hát,
đọc các quãng, các âm ổn định. GV đọc mẫu gam đi lên và xuống, sau đó
sinh viên đọc theo hướng dẫn mẫu đó của giảng viên.
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- Hoạt động 2 : Hướng dẫn xướng âm
GV hướng dẫn SV xướng âm từng tiết nhạc, câu nhạc cho SV. GV
đánh đàn, hát mẫu từng câu nhạc, kết hợp trình chiếu cho SV quan sát. Sau
khi SV thực hiện xướng âm kết hợp với ghép lời bài hát. GV hướng dẫn SV
luyện tập bằng hình thức chia SV thành nhiều nhóm và tổ, tiếp tục thực
hành bài hát.
- Hoạt động 3: GV sửa những lỗi sai cho SV, kết hợp hướng dẫn SV
thực hiện.
- Hoạt đông 4: GV đệm đàn cho cả lớp hát một lần bài hát, kết hợp
xướng âm, gõ tiết tấu của bài.
- Hoạt động 5: GV nhận xét giờ dạy, thái độ học tập của SV, nhắc
nhở SV về nhà ôn tập.
Khi dự giờ một tiết dạy khác – tiết thực hành luyện tập môn Âm
nhạc phân môn Học hát, của thầy giáo Nguyễn Đình Nguyên, lớp thực dạy
K18 GDTH, trường CĐSP Hà Giang. Tiết dạy với bài hát Màu xanh quê
hương, Dân ca Khơ me, Âm nhạc lớp 5). Sau đây là các hoạt động được
diễn ra trong buổi lên lớp:
- Hoạt động 1: Ôn lại bài cũ, GV đệm đàn cho cả lớp hát lại bài giờ
trước đã học.
- Hoạt động 2: GV đàn cho SV luyện thanh, đọc gam của bài hát
mới, đọc các quãng, các âm ổn định. GV đọc mẫu gam đi lên và xuống, sau
đó sinh viên đọc theo hướng dẫn mẫu đó của giảng viên.
- Hoạt động 3 : Hướng dẫn xướng âm
GV hướng dẫn SV xướng âm từng tiết nhạc, câu nhạc cho SV. GV
đánh đàn, hát mẫu từng câu nhạc, kết hợp trình chiếu cho SV quan sát. Sau
khi SV thực hiện xướng âm kết hợp với ghép lời bài hát. GV hướng dẫn SV
luyện tập bằng hình thức chia SV thành nhiều nhóm và tổ, tiếp tục thực
hành bài hát.
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- Hoạt động 4: GV sửa những lỗi sai cho SV, kết hợp hướng dẫn SV
thực hiện.
- Hoạt động 5: GV đệm đàn cho cả lớp hát một lần bài hát, kết hợp
xướng âm, gõ tiết tấu của bài.
GV nhận xét giờ dạy, thái độ học tập của SV , nhắc nhở SV về nhà
ôn tập.
Qua các buổi dự những giờ dạy học vừa nêu trên, chúng tôi nhận
thấy: GV đã thực hiện đầy đủ các bước tiến hành lên lớp, giáo án soạn
giảng đầy đủ nội dung nhưng cần chi tiết hơn về mặt nội dung, phương
pháp giảng bài giúp SV dễ hiểu, thời lượng phân bố nội dung bài học hợp
lý nhưng cần có sự linh động hơn trong từng nội dung bài dạy, SV có thái
độ tích cực học tập và xây dựng bài học. Tuy nhiên, đa số sinh viên khi
thực hành hát bài hát đã chưa thể hiện đúng tính chất của bài hát đó, nhiều
em hát chưa đúng cao độ, trường độ, tiết tấu bài hát, hát nhiều khi còn phô,
không được chuẩn. Ngoài ra, là một tiết học để kết hợp rèn luyện các em kỹ
năng hát nhưng GV chưa hướng dẫn cụ thể cho SV các kỹ năng cơ bản
trong cách hát và thể hiện bài hát.
1.3.5. Đánh giá chung về thực trạng
1.3.5.1. Những điểm tích cực
Dạy học Âm nhạc là bộ môn luôn được BGH nhà trường quan tâm
đến công tác giảng dạy cũng như chất lượng đào tạo. BGH luôn tạo điều
kiện tốt nhất để giảng viên và các em SV ngành GDTH phát huy khả năng
thế mạnh của mình ở bộ môn năng khiếu này. Bộ môn Âm nhạc được các
em SV rất yêu thích bởi môn học mang đến cho các em không gian học
thoải mái, vui vẻ. Các em được hát, được thể hiện tình yêu của mình với
âm nhạc, được thể hiện khả năng hát một cách tự nhiên không chỉ ở những
bài hát thiếu nhi mà cả những bài hát cho lứa tuổi của các em sinh viên. Vì
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vậy mà giờ học môn Âm nhạc nói chung các em sinh viên có thái độ học
tập rất tích cực, sôi nổi.
Cơ sở vật chất trong công tác giảng dạy bộ môn Âm nhạc – mặc dù
còn thiếu thốn, nhưng cũng được nhà trường đáp ứng những thiết bị cơ bản
nhất. Lớp học có máy chiếu, có đài caset, có đàn Piano và đàn organ, có hệ
thống âm thanh loa để đảm bảo giờ dạy đạt hiệu quả với đặc thù bộ môn.
Với khung chương trình dạy học hiện nay, giảng viên đang thực hiện
đảm bảo cơ bản về mặt thời lượng và kiến thức. Các bài hát trong chương trình
Tiểu học giúp các em có lượng kiến thức cơ bản và hình thành kỹ năng cơ bản
để giảng dạy có hiệu quả môn Âm nhạc ở Tiểu học sau khi các em ra trường.
Trong giảng dạy môn Âm nhạc, hầu hết GV đều thực hiện đúng quy
trình dạy học, GV biết cách vận dụng linh hoạt các phương pháp phù hợp
với SV và mục tiêu của từng bài học.
1.3.5.2. Những điểm tồn tại
Cơ sở vật chất: Phòng học chuyên biệt dành riêng môn thực hành âm
nhạc và nhạc cụ thực hành nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập
môn Âm nhạc tại trường còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn, chưa đáp
ứng được nhu cầu thực tế dạy và học, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đên chất
lượng giờ dạy và hiệu quả môn học của GV và SV.
Trong chương trình dạy học Âm nhạc cho SV ngành GDTH, hiện
nay chúng tôi nhận thấy thời lượng số tiết phân bổ chưa hợp lý, dành nhiều
thời lượng cho phần lý thuyết nhiều hơn phần thực hành.
Giáo án lên lớp của giáo viên chưa được đầu tư một cách nghiêm
túc, nội dung xây dụng bài học chưa phong phú, chưa chú tâm đến việc
luyện tập, thực hành rèn luyện kỹ năng hát cho SV mà chỉ chú trọng đến
việc dạy bài hát. Hoặc có thực hành, luyện tập nhưng chưa có phương pháp
phù hợp cho SV.
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Tiểu kết chương 1
Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, hiện trường CĐSP Hà
Giang vẫn đang từng bước hoàn thiện hơn trong công tác đào tạo những
giáo viên tương lai, góp sức vào công cuộc đổi mới và phát triển cho công
tác giáo dục của tỉnh nhà. Trong đó, những sinh viên ngành Giáo dục Tiểu
học đóng góp vai trò quan trọng không nhỏ trong sứ mệnh chung đó cùng
với nhà trường.
Chương trình đào tạo ngành GDTH cơ bản đáp ứng đúng yêu cầu
của nhà trường, giảng viên luôn thực hiện đúng nhiệm vụ giảng dạy, bộ
môn, cơ sở vật chất vẫn luôn được nhà trường quan tâm và đang ngày một
hoàn thiện. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy để nâng cao chất lượng giảng
dạy môn Học hát và rèn luyện kỹ năng hát cho sinh viên ngành Giáo dục
Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, trong những năm tới nhà
trường cùng với các cán bộ giảng viên phải khắc phục những điều còn đang
tồn tại, trong đó việc lựa chọn các phương pháp dạy học cho phù hợp, sắp
xếp lại chương trình chi tiết hợp lý với thực tế và chú tâm hơn tới việc rèn
luyện kỹ năng cho SV.Việc rèn luyện kỹ năng hát cho sinh viên cần ưu tiên
hàng đầu đối với giảng viên bộ môn Âm nhạc trường Cao Đẳng Sư Phạm
Hà Giang do đặc thù các em sinh viên là con em các dân tộc, việc hát đúng,
hát chuẩn là điều cần thiết cơ bản đối với một giáo viên dạy Âm nhạc.
Những biện pháp rèn luyện kỹ năng hát ra sao để giúp nâng cao chất
lượng đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học, chúng tôi xin tiếp tục được trình
bày ở chương 2.
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Chương 2
BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HÁT
2.1. Vận động cơ thể
Khởi động cơ thể trước khi học hát là điều rất quan trọng. Nó giúp
cho quá trình lưu thông, tuần hoàn máu diễn ra tốt hơn, các cơ bớt đi sự
căng cứng.Về yếu tố tâm lý, khởi động cơ thể trước khi hát tạo nên sự hưng
phấn, tăng khả năng tập trung chú ý của người học. Để có sự khởi động
hiệu quả, điều mà GV cần lưu ý đầu tiên đối với SV là tư thế hát và kĩ thuật
lấy hơi.
2.1.1. Khởi động
Trong phần khởi động, chúng tôi đề cập đến hai hình thức: Khởi
động cơ thể và khởi động bằng luyện thanh đơn giản. Các mẫu luyện thanh
dùng trong phần khởi động nhằm tạo đà, chuẩn bị bước vào luyện thanh
chính thức.
Động tác xoay nhẹ đầu: Nhằm làm giãn các cơ quan cổ và giảm căng
thẳng. SV đứng tại chỗ, nhẹ nhàng hạ đầu xuống, cằm chạm vào ngực để
cho trọng lượng đầu giãn các cơ mạnh của cổ. Từ vị trí này chầm chậm
xoay đầu từ trước ra sau. Khi quay từ trái sang phải cho đến khi tai phải
gần sát vai phải thì đưa tay phải lên chạm đỉnh đầu và dừng bàn tay trên tai
trái, để trọng lượng tay kéo giãn cơ cổ. SV làm tương tự cho chiều ngược
lại. Động tác này được thực hiện từ hai đến ba lần cho mỗi chiều xoay.
Xoay vai: mục đích làm giảm căng lưng trên và vai. Nâng cả hai vai
lên đến tai rồi rồi xoay ra sau cho đến khi hai xương bả vai gần chạm vào
nhau, đưa hai vai trở về vị trí ban đầu. SV đổi hướng và tiếp tục xoay.
Giãn sườn: Mục đích kéo giãn và cải tiến hô hấp đầy đủ. Sườn giãn
làm giảm căng thẳng và chuẩn bị cơ thể để có thể thở được dài hơn khi hát.
Đứng hai chân dang ra ngang bằng vai, nâng nhẹ tay phải, lòng bàn tay
ngửa lên trên và kéo lên trên đỉnh đầu, đầu nghiêng nhẹ về phía tay phải.
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Uốn người xuống: Mục đích giúp hiểu rõ sự nở bụng và xương sườn
trong khi thở và làm giãn lưng, chân và cơ bắp lưng để giảm căng thẳng.
SV được hướng dẫn cong người xuống quá bụng, thả lỏng hai chân, không
cần cố sức ép người xuống.
Sau các hoạt động khởi động cơ thể, SV đứng tại chỗ thư giãn,
buông lỏng cơ thể khoảng 1 phút để bước sang hoạt động luyện thanh. Bài
tập luyện thanh không quá chi tiết và phức tạp mà cần có những bài luyện
thanh hai đến bốn bè để luyện khả năng nghe. Điều quan trọng nhất và đặc
trưng của hát tập thể đó là tính thống nhất về âm thanh, còn gọi là sự đồng
đều, hòa giọng. Luyện thanh cho tập thể trước khi hát là rất quan trọng và
cần thiết để giúp người hát khởi động giọng hát. Khác với luyện thanh cá
nhân, cách luyện thanh tập thể đòi hỏi có sự thống nhất về âm thanh, hơi
thở, màu sắc của tất cả các giọng khác nhau trở thành một thể thống nhất.
Rung môi: Mục đích để tạo âm ban đầu với hơi thở ổn định và hàm
thư giãn. Rung môi có ích vào lúc đầu giai đoạn khởi động một phần vì lúc
này giọng yếu và giúp loại bỏ ức chế trước khi hát. GV hướng dẫn SV phát
âm âm “vu” một cách tự nhiên như thổi qua hai môi, để môi rung tự nhiên.
Âm thanh được phát ra từ họng, có xuất hiện rung một phần ở lồng ngực,
không có cao độ. Sau khi SV đã làm cho môi rung , GV hướng dẫn thêm từ
một đến ba cao độ ở quãng hẹp hoặc liền bậc.
VD 2.1.3.a:

VD 2.1.3.b:
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Để tạo không khí thoải mái, GV có thể tổ chức luyện thanh kết hợp
vận động hai tay. Phương pháp này làm cho SV cảm thấy vui vẻ như đang
chơi trò chơi tập thể. Thông qua đó, SV cũng được hình thành ý thức tập
thể, xây dựng tinh thần kết hợp chặt chẽ, đồng bộ trong khi hát.
Vận động hai tay hình vòng tròn: Đứng thoải mái, hai chân rộng
bằng vai. Luyện thanh theo mẫu cơ bản, đồng thời hai tay đưa cao hơn đầu
và hạ xuống ngang thắt lưng, tạo thành một vòng tròn với 4 ô nhịp. Bài tập
này giúp cơ hoành và lườn cùng hoạt động, phổi mở rộng, hơi được giữ
lâu, âm thanh đẩy ra ngoài nhẹ nhàng hơn.
VD 2.1.3.c:

Cùng với việc luyện thanh bằng âm “Mi/ma...”, SV đồng thời dùng
hai tay vẽ vòng tròn từ giữa ra hai bên, từ trên vòng xuống dưới để hai bàn
tay gặp nhau trước bụng.
2.1.2. Tư thế hát
Tư thế là yếu tố đầu tiên cần được lưu ý trong khi hát. Một tư thế
đúng sẽ tạo điều kiện để hít thở đúng, phát âm nhả chữ được thoải mái, rõ
ràng. Trong lớp học, SV thường có hai tư thế là đứng và ngồi hát. Tư thế
đứng hát đúng làm tăng dung tích phổi và giảm căng thẳng, Khi đứng hát,
người thẳng, không so vai, hai tay buông thoải mái dọc theo thân người,
tựa đều vào hai chân. Khi ngồi hát, Tư thế thân người từ phần hông trở lên
đầu giống như khi đứng hát. SV ngồi tự nhiên, vững vàng, không gập bụng;
hai vai buông lỏng, hạ xuống; tay có thể đặt lên đùi, trên bàn hoặc kết hợp
một vài động tác nhẹ nhàng để tăng thêm khả năng biểu cảm trong khi hát.
Khi giảng về tư thế hát, GV cần mô tả bằng lời nói kết hợp thị phạm
trực quan trước khi bước vào luyện thanh, thường xuyên quan sát sửa sai
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trong suốt quá trình dạy học. Việc hướng dẫn kĩ lượng và nhắc nhở thường
xuyên về tư thế sẽ hình thành thói quen cho SV trong mỗi lần tham gia hoạt
động ca hát. Trong lớp học, tư thế hát đúng không chỉ đảm bảo chất lượng
tiết học bởi các yếu tố kĩ thuật liên quan như hơi thở, khẩu hình mà điều
này còn tạo nên tâm thế học tập nghiêm túc, xây dựng bầu không khí nghệ
thuật, kích thích tinh thần học tập của SV. Các tư thế đứng hát đúng và sai
được thể hiện như hình 2.1 dưới đây.
Hình 2.1.

2.1.3. Hơi thở
Hầu hết SV chưa được tham gia hoạt động ca hát nhiều, cách lấy hơi,
giữ hơi chưa có. GV hướng dẫn SV cách lấy hơi ngay trước khi bước vào
quá trình học hát, đồng thời theo dõi, sửa sai trong thời gian luyện tập.
Chúng tôi tiến hành luyện tập theo trình tự dưới đây:
Thứ nhất, hướng dẫn phương pháp lấy hơi và đẩy hơi.
Lấy hơi: thở phải nhẹ nhàng như nuốt không khí, không phát ra tiếng
động, ghìm hơi trong 1, 2 giây. Cố gắng lấy hơi nhanh, bằng mũi và một
phần bằng miệng. Khi lấy hơi môi hơi hé mở (không ngậm lại) tự nhiên hơi
thở hít vào sẽ qua cả mũi và miệng; hạ hoành cách mô xuống, làm cho
bụng và sườn căng ra; đồng thời vẫn căng lồng ngực để hơi thở tiếp tục vào
đầy cả hai phần trên của hai lá phổi.
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Đẩy hơi: Người học nén giữ hơi thở đồng thời miệng phát ra âm
thanh với phụ âm “x”, dần dần đưa hơi thở theo âm thanh đó phát ra đều
đặn, không giật cục, nhưng không quá nhỏ. Chú ý kéo dài trạng thái ghìm
nén hơi thở càng lâu càng tốt ở khoảng phần bụng giáp ngực. Khẩu hình
mở theo âm “i” để lấy hơi như trên; xì hơi ra từ từ, nhẹ nhàng, bằng cách
đặt đầu lưỡi đụng giữa hai hàm răng khít.
Điều chế làn hơi ra thật đều với tiếng xì nhè nhẹ tăng dần từ 20 giây
đến 30 giây trở lên. Khi thấy gần hết hơi, thì xì thật mạnh một cái cuối
cùng bằng cách ép bụng vào để đẩy hơi ra cho mạnh.
Thứ hai, hướng dẫn quan sát hơi thở:
SV được hướng dẫn đứng thẳng theo tư thế hát, buông lỏng cơ thể,
đặt một bàn tay lên bụng hoặc hơi bóp vị trí eo bụng để theo dõi sự thay đổi
của cơ bụng.
Thứ ba, sử dụng các bài tập luyện hơi thở thông qua mẫu luyện
thanh đơn giản.
Các mẫu luyện thanh này chú trọng vào trường độ, và độ dài của cấu
trúc để hình thành kĩ năng giữ hơi, không thực hiện nâng cao hay hạ thấp
dần nửa cung như bài luyện thanh phát triển giọng hát.
Mẫu luyện tập số 1

Mẫu này yêu cầu tập giữ hơi để hát các âm khác nhau trên cùng một
cao độ mà không lấy hơi giữa chừng. GV lưu ý quan sát hơi thở của SV khi
thực hiện mẫu âm ở nhịp độ chậm vừa theo quy định nhịp độ ghi trên mẫu
(Tempo = 60). Với những tiết học đầu tiên, bài tập hơi thở này cần được
tập luyện nhiều để các em SV quen dần hoạt động nén giữ hơi ở phần bụng
thay cho thói quen lấy hơi ngực. Khoảng cách giữa các lần lặp lại mẫu này
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không để quá lâu làm ảnh hưởng đến thời lượng tiết học, nhưng GV cũng
không được quá tranh thủ, yêu cầu SV lặp lại khi các em chưa quen với
động tác lấy hơi. Sau mỗi lần thực hiện mẫu luyện thanh, SV cần được
nghe nhận xét cụ thể về sự đúng - sai, thả lỏng cơ thể rồi tiếp tục tập luyện.
Mẫu luyện tập số 2

Mẫu 2 đòi hỏi hơi thở được giữ lâu hơn, lấy hơi phải đúng mới đảm
bảo được sự liền mạch của hơi thở trong khi hát.
Chúng tôi phân định rõ giữa các bài tập hơi thở và bài tập luyện
thanh rèn luyện giọng hát. Khi tiến hành luyện tập hơi thở, GV chú trọng
đến phương pháp lấy hơi, kìm giữ hơi trong thời gian phát âm và giữ vững
độ ổn định của âm thanh hơn là vấn đề cao độ.
2.2. Rèn luyện kỹ thuật hát cơ bản
Với thời lượng 30 tiết cho học phần và năng khiếu đầu vào như
chúng tôi đã trình bày ở chương 1, thời gian cũng như yêu cầu rèn luyện kĩ
thuật hát phải được phân bổ, thiết kế hợp lí để dạy các bài hát cho SV. Việc
chú trọng vào một trong hai nội dung đều ảnh hưởng đến nhiệm vụ thực
hiện chương trình. Các bài tập rèn luyện kĩ năng hát được chúng tôi xây
dựng trên cơ sở đáp ứng yêu cầu dạy học hát cho đối tượng SV có mức độ
năng khiếu trung bình, đồng thời bám sát những đặc điểm, tính chất các bài
hát trong chương trình Tiểu học, gồm hai dạng: các mẫu luyện thanh cơ
bản và những bài tập rèn luyện thanh cho ca khúc cụ thể.
2.2.1. Hát liền tiếng
Theo tác giả Vũ Tự Lân và Lê Thế Hào trong cuốn Phương pháp chỉ
huy và dàn dựng hát tập thể thì Hát liền tiếng “là cách hát chuyển tiếp liên
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tục, đều đặn, tự nhiên thoải mái từ âm nọ sang âm kia” [17, tr.52]. Cách hát
này tạo nên sự liền mạch giữa các tiếng nhưng không đi qua một âm trung
gian nào như hát luyến. Muốn hát được liền tiếng, người hát phải kết hợp
một lúc nhiều kĩ năng khác nhau như: kìm giữ hơi thở đúng, phát âm các
phụ âm nhanh và rõ; tạo sự nối tiếp giữa các nguyên âm một cách mềm mại
và điều quan trọng nhất là vẫn phải đảm bảo rõ lời.
Trong các bài hát dành cho HS tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, các bài
hát có kĩ thuật hát liền tiếng không nhiều, chủ yếu là những bài dân ca và
một số ít ca khúc có tính chất nhẹ nhàng, mềm mại như: Bạn ơi lắng nghe
(dân ca Ba-Na); Cò lả (dân ca đồng bằng Bắc Bộ); Bàn tay mẹ (nhạc: Bùi
Đình Thảo; lời: Tạ Hữu Yên)... và một số nét nhạc, câu nhạc trong các ca
khúc có sự thay đổi về kĩ thuật hát để tăng sức biểu cảm.
Đối với không ít SV ngành GDTH trường CĐSP Hà giang, việc phát
âm đúng cao độ đã là một vấn đề khá khó khăn. Vì thế, bài tập luyện thanh
cần hết sức đơn giản. Mục tiêu của mẫu luyện thanh này chỉ nhằm tạo cho
các em làm quen với cách thay đổi cao độ khi hát và sự kìm giữ hơi thở.
Mẫu số 1:

Mẫu số 1 cao độ với ba âm liền bậc đi lên và đi xuống. Khi tập mẫu
này, GV lưu ý SV giữ đúng phách, đảm bảo tính đều đặn trong chuyển
động của các nốt móc đơn và giữ hơi thở không để bị thiếu khi ngân nốt
cuối hai phách.
Mẫu số 2:
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Mẫu luyện thanh này nhằm mục đích tập “đóng”, “mở” khẩu hình.
Khi thay đổi khẩu hình, SV dễ bị mất vị trí âm thanh, đặc biệt với SV nữ.
Do đó, GV cần quan sát, hướng dẫn kĩ các em nữ tại các nốt chuyển giọng.
Trong lúc chuyển giọng, các em nữ thường cho âm thanh nhỏ hơn, sắc hơn
và không thoát âm ra ngoài. Dựa vào đặc điểm ấy, chúng tôi sử dụng mẫu
luyện thanh riêng cho nhóm SV nữ (cũng là đa số SV của các lớp hệ
GDTH hiện nay ở trường chúng tôi).
Trong quá trình hướng dẫn luyện thanh, GV cần quan tâm đến khẩu
hình và hơi thở của SV thường xuyên chứ không chỉ lắng nghe âm thanh,
đặc biệt nhắc nhở cách buông lỏng hàm dưới bởi đây là điểm yếu của hầu
hết SV không chuyên khi học hát. Trường hợp với một số SV có năng
khiếu thực sự yếu, GV có thể tách riêng để sửa sai với mẫu luyện thanh với
chỉ mẫu 1 và 2.
Trong phạm vi của đề tài, chúng tôi chỉ đề xuất phương pháp xây
dựng bài tập chứ không xây dựng mẫu luyện thanh cho tất cả 40 bài học hát
trong chương trình. Bằng cách phân tích tương tự, GV có thể xây dựng
mẫu luyện thanh cho các bài hát khác. Từ đó, dựa vào đặc điểm bài học hát
mà SV sắp được học, sau khi hoàn thành phần luyện thanh cơ bản, chúng
tôi xây dựng một mẫu luyện thanh riêng. Áp dụng xây dựng mẫu luyện
thanh trên bài học cụ thể Bạn ơi lắng nghe (dân ca Ba-Na) như sau.
VD 1:
BẠN ƠI LẮNG NGHE
(Dân ca Ba-Na)

(PL 4.1, tr.98)
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2.2.2. Hát nảy tiếng
Hát nảy tiếng hay còn gọi là hát nảy âm “là một trong những kĩ thuật
của các giọng, đặc biệt là giọng nữ cao” - Phương pháp sư phạm thanh
nhạc [15,tr.109]. Kĩ thuật hát nảy âm được áp dụng cho những bài hát có
tính chất vui tươi, rộn ràng, linh hoạt, hoặc mô phỏng theo tiếng chim hót,
tiếng cười. Cũng theo tác giá Ngô Thị Nam trong cuốn Hát “Hát nảy tiếng
còn được gọi là hát staccato. Âm thanh gọn, sáng trong, vang nảy lên nghe
thánh thót như tiếng sáo, tiếng chim hót” [25,tr.71]. Khi hát, hàm dưới của
người hát buông lỏng, môi trên hơi nhếch lên để hở hàm răng trên như khi
cười. Càng lên cao miệng càng mở rộng. Hơi thở phải được kìm giữ ở trạng
thái luôn căng đầy. Âm thanh “bật” ra nhẹ nhàng, gọn tiếng.
Như chúng tôi đã trình bày ở chương 1, đối tượng SV ngành GDTH
hệ CĐ trường CĐSP Hà giang không thi tuyển sinh theo năng khiếu, đồng
thời số tiết của học phần hát cũng rất ít (30 tiết). Vì thế, các bài luyện tập
hát nảy âm cũng không thể tách riêng mà cần được thực hiện cùng với bài
luyện thanh non-legato hay legato.
Mẫu số 1:

Khi chuyển từ âm “i” với khẩu hình hẹp sang âm “ma”, hai môi bật
nhẹ nhàng, hàm dưới buông lỏng, môi trên hơi nhếch lên để lộ hàm răng
như đang cười. Tương tự, chuyển từ nguyên âm “ê” (có khẩu hình hẹp)
sang âm ‘mô” với nguyên âm “ô”, khẩu hình tròn hơn nguyên âm “a” với
hàm dưới buông lỏng. Càng lên âm vực cao, miệng càng mở rộng hơn.
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Mẫu số 2:

Khi hát luyến từ các cao độ liền bậc đến nốt staccato đầu tiên (sol),
người hát giữ cơ bụng ổn định, các âm nảy (staccato) được đẩy ra gọn,
chắc, kết hợp khống chế cơ bụng (cơ hoành cách) để hơi không bị thoát ra
ngoài sau mỗi âm.
Trong các bài hát tiểu học, không có bài hát nào có ghi rõ sắc thái
staccato cho câu/từ cụ thể. Tuy nhiên, cách hát này có thể áp dụng vào một số
bài hát nhanh, vui, nhí nhảnh để tăng thêm khả năng biểu đạt và sắc thái bài
hát khi trình diễn.
VD 2:
MÙA HOA PHƯỢNG NỞ
(trích)
Hoàng Vân

(PL 4.9, tr.105)
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Ca khúc trên không có kí hiệu sắc thái staccato. Tuy nhiên, dựa vào
tính chất bài hát, trong quá trình tập hát, GV có thể đưa thêm sắc thái
staccato vào vị trí các từ “kêu” ở các nhịp 9, 10, 16, 17 (chỉ dành cho lời 1).
Việc thay đổi sắc thái không làm mất đi tính chất biểu hiện của tác phẩm
mà ngược lại tạo thêm sự nhí nhảnh, đáng yêu. Đây cũng là một trong
những yêu cầu về sáng tạo và dạy học tích hợp mà người GV dạy âm nhạc
cần thực hiện.
2.2.3. Hát ngắt tiếng
Những bài hát, câu hát có lối tiến hành giai điệu với sự xen kẽ hoặc
kết thúc bởi các dấu lặng sẽ đòi hỏi kĩ thuật hát ngắt tiếng. Kĩ thuật này
được thực hiện bằng cách ngắt hơi gọn, buông lỏng hàm dưới, khẩu hình
mở, âm thanh nhẹ nhàng, gọn tiếng, linh hoạt, không nên hát quá to.
Mẫu số 1

Mẫu số 2

Trong khi luyện tập, GV luôn lưu ý sự khác nhau giữa ngắt tiếng và
nảy tiếng. Để đảm bảo đúng kĩ thuật ngắt tiếng, các bài tập cần thực hiện ở
nhịp độ chậm một vài lần. Sau khi người học đã hiểu được, nắm được cách
xử lý hơi thở và âm thanh, tạo được sự ngắt tiếng rõ, dứt khoát thì GV tăng
nhịp độ nhanh hơn.
2.2.4. Hát nhấn giọng
Trong 40 bài hát ở tiểu học, các bài hát có tính chất hành khúc,
nhanh vui đòi hỏi cách hát nhấn giọng khá phổ biến. Trong cuốn Phương
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pháp chỉ huy và dàn dựng hát tập thể của Vũ Tự Lân và Lê Thế Hào Nonlegato là thuật ngữ chỉ cách hát “nhấn mạnh như đều tiếng” [17,tr.116] giữa
các âm, các từ vẫn có sự ngắt tương đối, không uyển chuyển mềm mại như
legato và cũng không nảy âm như staccato. Kĩ thuật marcato là cách hát
nhấn âm, thường gặp ở các ca khúc có tính hành khúc hay hài hước, dí
dỏm... Trong thực tế, SV không phân biệt được tính mạnh nhẹ của phách
khi hát hoặc nghe. Khi hát, cường độ giữa các phách, các nốt gần như bằng
nhau làm cho tính chất biểu cảm của bài hát không bị giảm đi rất rõ. Các
bài tập của chúng tôi áp dụng với mục đích chính là hình thành thói quen
nhận thức về vị trí mạnh, nhẹ của âm/phách, hướng đến hình thành các kĩ
năng hát nhấn marcato và non-legato ở khuôn khổ các bài hát dành cho HS
tiểu học.
Để giúp SV phân biệt rõ hơn về hiệu quả của sự nhấn âm trong khi
hát, GV dùng sơ đồ minh họa dưới đây:
Mẫu số 1:

Từ non-legato chuyển sang marcato có sự khác biệt về cách nhấn
âm. Ở các phách mạnh, người học cần bật âm rõ hơn so với cách hát nonlegato. Khi hát âm “ma” ở phách mạnh, người hát kết hợp đẩy cơ bụng ra
nhưng vẫn phải kìm giữ được hơi, không thở hắt ra ngoài theo âm thanh.
Mẫu số 2 :

39
Vẫn ở nhịp độ vừa phải, thư thái, mẫu luyện thanh này sử dụng cách
hát luyến trong một phách để tạo thuận lợi cho người tập nhấn vào âm đầu
của mỗi phách. Cách hát mạnh, nhẹ trong một phách không chỉ hình thành
cảm giác rõ hơn về sắc thái mà còn đòi hỏi người học rèn luyện thêm về kĩ
thuật hơi thở, không buông lỏng cơ bụng (cơ hoành cách) trong khi hát.
Mẫu số 3:

Mẫu số 3 đòi hỏi người học thể hiện rõ cả hai âm của phách, tiếp cận
dần với việc áp dụng vào thể hiện các bài hát.
2.2.5. Xử lí sắc thái âm nhạc và ca từ
2.2.5.1. Hát sắc thái to, nhỏ
Sắc thái to, nhỏ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng biểu cảm khi thể
hiện bài hát. Hát to dần, nhỏ dần mà vẫn giữ được chuẩn xác về cao độ,
trường độ, hơi thở... là một việc khá khó khăn với SV. Để khắc phục những
yếu điểm này, chúng tôi chỉ sử dụng lại các mẫu luyện thanh của kĩ thuật
hát liền tiếng để tránh xuất hiện quá nhiều mẫu luyện thanh làm cho SV
khó nhớ. Muốn đạt yêu cầu kĩ thuật này cần thực hiện kiểm soát được hơi
thở và âm thanh, cụ thể: Hơi thở sâu, hơi được đẩy lên đều đặn, liên tục,
âm thanh càng to dần càng mở rộng khẩu hình bằng cách nhấc hàm trên
lên, buông lỏng hàm dưới xuống; âm thanh phải được phát triển to dần
nhưng không bị ngắt quãng.
Mẫu số 1
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Mẫu này đòi hỏi xử lí sắc thái to, nhỏ trong hai ô nhịp, không lấy
hơi. Âm thanh được đẩy lên to nhất tại phách 2, sau đó nhỏ dần. GV hướng
dẫn luyện tập ở nhịp độ chậm.
VD 3:
TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH
(trích)
Lê Hoàng Minh

(PL 4.11, tr.107)
2.2.5.2. Rèn luyện về cao độ
Hát chuẩn xác về cao độ và tiết tấu là một trong những yêu cầu đầu
tiên đối với người học. Như chúng tôi đã trình bày ở chương 1, thực trạng
công tác tuyển sinh ảnh hưởng lớn đến năng khiếu của giáo sinh hệ CĐSP
GDTH. Mặc dù trong chương trình đào tạo đã có 30 tiết Đọc - ghi nhạc
nhưng vẫn chưa đủ để SV có kĩ năng đọc đúng, giữ vững cao độ khi đọc
nhạc và hát. Những bài tập chúng tôi xây dựng để rèn luyện cao độ dựa vào
năng lực thực tế của SV (năng khiếu âm nhạc thấp), được thực hiện trong
thời gian tiết học hát theo hình thức lồng ghép.
Bài tập rèn luyện kĩ năng giữ ổn định một cao độ
Mẫu luyện thanh
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SV thường bị đuối dần hơi thở nên dẫn đến nhỏ tiếng và thấp dần về
cuối mỗi âm. GV vừa hướng dẫn luyện thanh theo sắc thái to dần đồng thời
luôn giữ phách bằng động tác chỉ huy hoặc gõ.
Bài tập quãng nửa cung
Đối với SV hệ CĐSP ngành GDTH, các quãng nửa cung luôn gây
những khó khăn nhất định cho các em trong khi hát. Ảnh hưởng của sức
hút về các âm ổn định trên thang âm làm cho SV khó giữ được chuẩn cao
độ ở những bậc âm không ổn định liền kề trước hoặc sau bậc âm ổn định.
Các mẫu luyện thanh với quãng nửa cung được tập riêng nhằm mục đích
giúp cho SV có ấn tượng rõ hơn về các cao độ cách nhau nửa cung.
Mẫu số 1:

Mẫu số 2:

Đối với hai mẫu này, GV thực hiện ở nhịp độ từ nhanh vừa, sau đó
chậm dần, yêu cầu SV hát rõ từng âm.
Mẫu số 2 khác với mẫu số 1 ở chỗ âm hình của các âm không ổn
định được thay thế từ nốt đen sang nốt trắng. Cùng với việc kéo dài trường
độ đòi hỏi SV kìm giữ hơi thở để giữ ổn định cao độ các âm Fa và Sol #
trước khi hút về âm ổn định (Mi, La).
Bài tập cao độ khi hát luyến
Cũng như tất cả các kĩ thuật hát khác, yếu tố quan trọng để thực hiện
tốt kĩ thuật hát luyến là hơi thở. Vì thế, khi luyện tập hát luyến, GV không
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nên quá chú tâm vào cao độ mà phải giải quyết được vấn đề kìm giữ hơi
thật tốt. Có hai trường hợp hát luyến: luyến lên và luyến xuống. Mỗi trường
hợp được chúng tôi luyện tập theo hai bước.
Bước 1: Hát non-legato từng bậc âm trong phạm vi quãng 3.
VD 4:

Có ba vấn đề cần lưu ý khi GV hướng dẫn luyện tập mẫu này là:
Đảm bảo hoạt động giữ phách ở nhịp độ chậm vừa; giữ vững âm lượng ở
phách 4 của nhịp, không để đuối hơi, giảm âm lượng và tụt dần cao độ; lấy
hơi nhanh, gọn không tạo nên sự ngắt quãng quá rõ giữa phách 4 ô nhịp 1
sang phách 1 ô nhịp 2.
Bước 2: Hát luyến các quãng 2 và quãng 3 .
Mẫu số 1:

Bằng cách giảm dần số lần phát âm để chuyển sang hát luyến, SV sẽ
quen với việc kìm giữ hơi thơ, đẩy hơi cùng với điều khiển thay đổi cao độ
(lên/xuống) một cách mềm mại.
Cùng ở nhịp độ chậm vừa như trên, GV thu nhỏ trường độ để kéo
gần lại khoảng thời gian giữa các nốt cần luyến.
Mẫu số 2
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Ứng dụng luyện tập hát luyến với bài Cò lả (dân ca đồng bằng Bắc Bộ)
VD 5:
CÒ LẢ
(trích)
Dân ca đồng bằng Bắc Bộ

(PL 4.3, tr.99)
Trong các bài hát ở chương trình tiểu học, bài Cò lả (dân ca đồng
bằng Bắc Bộ) có thể xem là bài hát có đặc trưng nhất về luyến với đầy đủ
các dạng trường độ và quãng, bao gồm cả luyến với nốt hoa mỹ. Nhiều SV
cũng rất khó hát chuẩn xác các từ có luyến. Dựa vào phương pháp như đã
trình bày ở trên, chúng tôi thực hiện các bước luyện tập bằng cách xây
dựng những mẫu luyện thanh bám sát với đặc điểm giai điệu của bài, mang
lại hiệu quả thiết thực khi dạy hát cho SV.
2.2.5.3. Rèn luyện hát rõ lời
Việc hát không rõ lời đối với SV ngành GDTH ở trường chúng tôi
chỉ xảy ra khi các em hát những bài có nhịp độ nhanh. Chính vì thế, trong
phạm vi đề tài, chúng tôi tập trung tìm hiểu các biện pháp để rèn luyện hát
rõ lời kết hợp với hát nhanh. Rất nhiều bài hát trong chương trình tiểu học
có nhịp độ nhanh hoặc nhanh vừa. Theo tác giả Ngô Thị Nam trong cuốn
Phương pháp dạy học âm nhạc tập 1, Đối với kĩ thuật hát nhanh yêu cầu
“Lấy hơi phải nhanh, ngắt hơi chính xác theo quy định trong bài hát. Hơi
thở hít vào vừa phải, không được lấy quá nhiều hơi. Tư thế miệng, lưỡi để
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theo mẫu âm phát ra. Không căng cứng hoặc cố tình mở quá nhỏ hoặc
miệng quá rộng” [24,tr.65,66]. Khi thực hành hát những bài hát ở nhịp độ
nhanh, SV thường vấp phải những lỗi như: bị mất chủ động phách nhịp; lấy
hơi không kịp dẫn đến hụt hơi giữa câu hoặc mất trường độ; phát âm không
rõ từ, hoặc rõ từ nhưng âm thanh không đẹp. Những lỗi đó của SV khi hát
nhanh thường rất khó phát hiện bởi hình thức dạy học chủ yếu là hát theo
nhóm nhỏ hoặc tập thể, việc kiểm tra các nhân chỉ có tính ngẫu nhiên với
số ít trong quá trình học. GV chỉ có thể nghe đầy đủ cá nhân từng SV trong
buổi thi kết thúc học phần. Trong giới hạn của biện pháp rèn luyện kĩ thuật
hát nhanh, chúng tôi chỉ trình bày những mẫu luyện thanh cùng phương
pháp hướng dẫn tập luyện dưới đây. Nhược điểm của hình thức tổ chức dạy
học sẽ được chúng tôi đề xuất biện pháp khắc phục ở mục 2.2.
Mẫu luyện thanh số 1:

Mục đích của mẫu này là rèn luyện cho SV sự linh hoạt về khẩu hình
với sự thay đổi liên tục các nguyên âm, sẽ hình thành phản xạ buông lỏng
cơ hàm một cách tự nhiên. Đây là điều kiện cơ bản về kĩ thuật để có thể hát
nhanh mà vẫn đảm bảo rõ âm, rõ tiếng. GV có thể hướng dẫn luyện tập với
nhịp độ từ chậm đến nhanh dần.
Một trong những yêu cầu của kĩ thuật hát nhanh là không được để bị
lướt mất âm phụ âm đầu, đặc biệt với những phụ âm bật môi, lưỡi. Đây là
lỗi thường gặp ở nhiều người. Chẳng hạn trong bài hát Những bông hoa,
những bài ca (Hoàng Long), SV thường bị mất phụ âm “đ” ở từ “đến”
(thăm), phụ âm “b” ở từ “bé” (em) do cách bật vòm trên của lưỡi chưa
được linh hoạt; hay câu hát “non sông ta bao la mến yêu sao đất quê
hương” trong bài Hành khúc tới trường (nhạc: Pháp, lời Việt: Hoàng
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Long), SV hát nhanh hai từ “mến yêu” thường bị thành “mến niêu” do khép
phụ âm cuối không tốt.
Trong chương trình Tiểu học có khá nhiều ca khúc ở nhịp độ nhanh,
tính chất vui tươi. Vì thế, các bài tập luyện thanh với kĩ thuật hát nhanh cần
được thực hiện thường xuyên trong 30 tiết của học phần.
VD 6:
NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA
(trích)
Hoàng Long

(PL 4.10, tr.106)
Với những bài hát như thế, chúng tôi sử dụng các mẫu luyện thanh
rèn luyện kĩ thuật bật môi, với các phụ âm p, b, m, và bật lưỡi với các phụ
âm đ, t, l, r, n hay phụ âm răng môi như “v” trước khi dạy hát.
Mẫu luyện thanh 2

Mẫu này sử dụng hai phụ âm “p” và “v”. Phụ âm “p” là âm bật môi,
“v” là phụ âm răng môi (răng hàm trên chạm môi dưới). Sự kết hợp luân
phiên này ở tốc độ nhanh khó hơn chỉ hát với phụ âm bật môi. Tuy nhiên,
trong thời lượng tiết dạy học hát chỉ 45 phút, những bài tập như thế này là
phương án tối ưu nhất để có thể đồng thời đạt được mục tiêu rèn luyện kĩ
thuật phát âm và kĩ thuật hát nhanh.
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Tương tự các phụ âm bật môi, các phụ âm bật lưỡi cũng cần được
SV tập luyện để đảm bảo hát rõ tiếng ở nhịp độ nhanh. Trên nguyên tắc hạn
chế sự thay đổi giai điệu các mẫu luyện thanh làm cho SV khó nhớ, chúng
tôi dụng mẫu luyện thanh 19, chỉ thay đổi bằng các phụ âm bật lưỡi.
2.2.6. Rèn luyện tiết tấu
Tiết tấu trong các bài hát tiểu học không quá phức tạp. Tuy nhiên, để
SV có thể hát chính xác các hình/âm hình tiết tấu thì vẫn đòi hỏi quá trình
tập luyện nhất định với PPDH và những bài tập phù hợp. Qua thực tiễn dạy
học, chúng tôi nhận thấy SV chỉ hát đúng tiết tấu khi các em có thể chủ
động vừa hát vừa gõ phách chính xác. Để đáp ứng yêu cầu về rèn luyện tiết
tấu, chúng tôi xây dựng hệ thống các mẫu âm hình cơ bản dựa trên cơ sở
nghiên cứu các âm hình có trong chương trình học hát của SV. Do thời
lượng của một tiết học không cho phép tách các bài tập luyện tiết tấu riêng
biệt như ở học phần Đọc - ghi nhạc, chúng tôi dựa trên âm hình tiết tấu chủ
đạo, hoặc những âm hình tiết tấu mà SV gặp khó khăn trong bài hát để lựa
chọn mẫu luyện tập thích hợp.
Bảng 2.1
CÁC MẪU TIẾT TẤU CƠ BẢN
Âm hình 1

Âm hình 9

Âm hình 2

Âm hình 10

Âm hình 3

Âm hình 11
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Âm hình 4

Âm hình 12

Âm hình 5

Âm hình 13

Âm hình 6

Âm hình 14

Âm hình 7

Âm hình 15

Âm hình 8

Phương pháp hướng dẫn luyện tập các mẫu âm hình khác đều dựa
trên quan điểm dạy học “phát huy tính tích cực chủ dộng của người học”,
được tiến hành theo trình tự sau:
Hoạt động 1: Trên cơ sở lý thuyết âm nhạc đã học, SV phân phách
cho âm hình, GV giảng giải (nếu cần)
Hoạt động 2: GV hướng dẫn SV đọc âm “la” như trong mẫu, kết hợp
gõ phách, thị phạm.
Hoạt động 3: SV thực hành luyện tập vài lần; GV sửa sai (nếu có)
Hoạt động 4: Ghép vào tiết tấu bài hát để bắt đầu hoạt động chính là
dạy học hát.
VD 7:
Luyện tập tiết tấu với bài hát Dàn đồng ca mùa Hạ (Nguyễn Minh Châu)
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DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ
(trích)
Nguyễn Minh Châu

(PL 4.4, tr.100)
Quá trình phân tích bài hát cho thấy âm hình tiết tấu của hai ô nhịp
đầu tiên là âm hình chủ đạo của toàn bộ bài hát: đảo phách trong một nhịp
và âm hình nốt đen - lặng đơn - móc đơn. Như vậy, chúng tôi sử dụng âm
hình số 12 trong bảng tiết tấu để tập luyện.
Mẫu tiết tấu (âm hình số 12, bảng 2.1; trang 47).

Hướng dẫn: SV đọc kết hợp gõ phách, âm “la” thứ hai kéo dài và
đọc thêm âm “a” tại vị trí phách 2. Dấu lặng móc đơn được đọc là “lặng”
để xác định rõ vị trí phách. Sau một vài lần, khi SV đã đọc đầy đủ các âm,
từ như trên thì GV hướng dẫn SV bỏ âm “a” và từ “lặng” ở các phách 2
nhưng vẫn duy trì gõ phách đều. Đối với các mẫu tiết tấu khác, GV sẽ
hướng dẫn theo cùng trình tự như trên. Với mục đích sử dụng mẫu tiết tấu
để ứng dụng lồng ghép vào quá trình dạy học hát, chúng tôi không đi sâu
vào hướng dẫn phương pháp luyện tập cho từng tiết tấu.
2.3. Một số biện pháp khác
2.3.1. Dạy học nhóm:
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Dạy học theo nhóm là một PPDH đồng thời cũng là một hình thức
tổ chức dạy học. Các nhóm học tập được thành lập và tham gia vào hoạt
động tiếp nhận tri thức dưới sự hướng dẫn của GV. Hình thức tổ chức này
có những ưu điểm nổi trội như: Tạo ra những thành công chung trong học
tập và cũng làm tăng khả năng khám phá của cá nhân; Quá trình giải
quyết những mâu thuẫn làm tăng cường khả năng tư duy phê phán, năng
lực phản biện, tác động tích cực đến sự phát triển ngôn ngữ và sức sáng
tạo nghệ thuật; Sự tham gia vào hoạt động nhóm giúp cho HS rèn luyện kĩ
năng hòa nhập xã hội; Quá trình tương tác giữa các nhóm với nhau càng
có tác động tích cực đến ý thức tập thể, tinh thần học hỏi, hình thành nên
tình cảm yêu thương đối với bạn bè và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau
một cách tự giác.
Trong điều kiện hạn chế về thời lượng (30 tiết/HP) nhưng với số
lượng bài hát khá lớn (32 bài) thì yêu cầu thực hiện dạy học hát theo hình
thức cá nhân là điều không thể. Tuy nhiên, nếu cứ tiến hành dạy học hát tập
thể với từ 40 đến 45 SV/lớp thì cũng khó đạt được mục tiêu đào tạo. Chính
vì vậy, chúng tôi áp dụng phương thức phân nhóm học tập nhằm vừa có thể
hướng dẫn được đến từng cá nhân, vừa có thể hoàn thành chương trình và
mục tiêu dạy học cho tập thể lớp. Như vậy, trong mỗi lớp được chia thành
8 đến 9 nhóm, mỗi nhóm có số SV dao động từ 5 đến 6 em. Bằng cách
phân nhóm, chúng tôi phân bổ thời gian đều cho các nhóm trong suốt toàn
bộ 30 tiết của HP theo cách lặp lại vòng tròn. Như thế, mỗi nhóm, mỗi SV
sẽ có ít nhất 3 lần được hoạt động cùng GV. Để thực hiện được hình thức
tổ chức dạy học này, chúng tôi cần giải quyết hai vấn đề: Xác lập lại tiến
trình dạy học và lựa chọn đối tượng SV cho từng nhóm.
Tiến trình dạy học trong một tiết học được chia thành bốn hoạt động
cơ bản theo thứ tự: hoạt động 1, Luyện thanh; hoạt động 2, hướng dẫn
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phân tích bài hát; hoạt động 3, hướng dẫn tập hát; hoạt động 4, kiểm tra
thực hành cá nhân. Trong đó, bước thứ tư sẽ áp dụng lần lượt cho từng
nhóm từ tiết học hát đầu tiên cho đến hết HP. Hình thức tổ chức thực hiện
cụ thể như bảng dưới đây.
Bảng 2.2.
TIẾN TRÌNH CƠ BẢN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
(Áp dụng cho 01 tiết học)
Hoạt

Tiến trình

động
1

Luyện thanh

Thời gian Hình thức tổ chức
thực hiện

Dạy học

3 phút

Tập thể

5 phút

Nhóm

Số
nhóm

02

2

Phân tích bài hát

5 phút

Tập thể lớp

3

Hướng dẫn tập hát

10 phút

Tập thể lớp

10 phút

Nhóm

02

15 phút

Cá nhân (thuộc

5

4

Kiểm tra cá nhân

nhóm xác định)
Về phương pháp thành lập nhóm, chúng tôi dựa trên cơ sở năng
khiếu của các em SV để có thể tạo nên sự đồng đều về năng lực giữa các
nhóm. Trước đây, một số GV cho rằng cần tách các SV có năng khiếu tốt
thành nhóm riêng để có biện pháp dạy học thích hợp nhằm thúc đẩy phát
triển năng khiếu. Chúng tôi cho rằng, cách làm ấy tạo nên sự phân hóa rất
cao về chất lượng đào tạo, đồng thời gây cho các SV có năng khiếu thấp sự
mặc cảm, tự ti trong học tập, ảnh hưởng đến mục tiêu đào tạo của nhà
trường đối với SV hệ CĐSP ngành GDTH là hình thành những kĩ năng ca
hát cơ bản, biết hát chuẩn xác các bài hát trong chương trình tiểu học. Với
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quan điểm ấy, chúng tôi không tách riêng SV yếu và SV khá, tốt. Cách
phân nhóm của chúng tôi có những ưu điểm cụ thể sau:
Trong quá trình luyện tập theo nhóm tại lớp, giọng hát của những em
SV với vai trò hạt nhân này chính là chỗ dựa để các bạn khác điều chỉnh
giọng của mình.
Những em SV có năng khiếu ở mức độ khá và tốt chính là hạt nhân
của mỗi nhóm học tập, là người có thể hỗ trợ các bạn trong thời gian tự học
ngoài giờ học chính khóa.
Sự chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức giữa các HS có những năng lực
khác nhau sẽ bổ trợ cho nhau về mặt kiến thức cũng như kinh nghiệm học
tập, biểu diễn...
Để hình thức tổ chức dạy học nhóm đạt hiệu quả cao, việc thay đổi
cách bố trí không gian lớp học là điều rất cần thiết. Do chưa có phòng học
chức năng, chúng tôi sử dụng phần không gian ở giữa bàn GV và các bàn
học của SV làm nơi để các nhóm đứng học. Lúc này, nhóm học tập sẽ quay
mặt xuống các bạn dưới lớp. Cách tổ chức này tạo cho SV có cảm giác như
đang đứng ở sân khấu biểu diễn, là một phương thức hữu hiệu để rèn luyện
phẩm chất rất cần thiết đối với người GV trong tương lai, đó là sự tự tin,
mạnh dạn trước đám đông.
2.3.2. Dạy học hát kết hợp dàn dựng tác phẩm
Với cách tiếp cận, xem xét tiết học hát là một quá trình hoạt động
nghệ thuật, GV tiến hành hoạt động dạy học như một buổi tập luyện tiết mục
biểu diễn. Cách thức tổ chức này tạo nên không khí thoải mái trong lớp học
với sự tham gia cùng lúc của tất cả các thành viên (SV). Khi thực hiện, GV
cần xây dựng kế hoạch dạy học/tập luyện cụ thể với các nội dung sau:
Chuẩn bị
+ Nghiên cứu, phân tích bài hát (cấu trúc, nội dung, hình tượng, các
thủ pháp giai điệu...).
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+ Phương tiện dạy học: đàn piano/organ, các nhạc cụ gõ thường
dùng ở trường tiểu học (phách, song loan, trống, mõ...).
+ Phương án dàn dựng được thể hiện cụ thể trên văn bản tác phẩm.
+ Phân bổ thời gian cho các hoạt động của tập thể (lớp), nhóm, cá
nhân theo phương án dàn dựng.
Thực hiện:
Sau khi tiến hành các hoạt động 1 và 2 ở tiến trình dạy học được
chúng tôi trình bày ở bảng 2.2, trang 50, hoạt động hướng dẫn tập hát
(bước 3) được tiến hành dưới hình thức tập luyện, dàn dựng tiết mục nghệ.
Tùy thuộc vào cấu trúc, các thủ pháp giai điệu và nội dung mỗi ca khúc mà
GV có phương án dàn dựng khác nhau. Điều cần lưu ý ở đây là: Mục tiêu
chính vẫn là đảm bảo cho SV hát được chuẩn xác bài hát, thể hiện đúng các
sắc thái to, nhỏ, mạnh nhẹ, biết cách trình diễn bài hát ở mức độ đơn giản.
Chính vì thế, phần phối các bè hòa thanh không phải là yêu cầu bắt buộc để
dành thời gian cho việc hoàn thành tốt giai điệu chính. Trong khuôn khổ
luận văn, chúng tôi chỉ đưa một minh họa về cách thức thực hiện với ca
khúc Em vẫn nhớ trường xưa (Thanh Sơn).
VD 8:
EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA
(trích)
Thanh Sơn
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(PL 4.5 tr.101)
Để thực hiện dàn dựng, GV chia lớp chỉ còn hai nhóm, đồng thời
chọn hai SV có năng khiếu hát tốt nhận nhiệm vụ lĩnh xướng. Trước khi
bước vào quá trình dạy hát theo phương thức dàn dựng, GV trình chiếu văn
bản tác phẩm lên màn hình đồng thời ghi rõ phương án dàn dựng lên bảng.
Ca khúc được trình bày 5 lần với phương án cụ thể như sau:
Lần thứ nhất
Đoạn a:
+ Câu 1: HS A lĩnh xướng.
+ Câu 2: HS B lĩnh xướng.
Đoạn b:
+ Câu 1: nhóm 1 hát tiết nhạc thứ nhất (từ nhịp 11 đến nhịp 14);
nhóm 2 hát tiết nhạc thứ 2 (4 nhịp còn lại)
+ Câu 2: tất cả lớp cùng hát (tuti)
Lần thứ hai
Đoạn a:
+ Câu 1: SV A và nhóm 1.
+ Câu 2: SV B và nhóm 2.
Đoạn b: Tất cả lớp cùng hát (tuti)
Lần thứ ba
Tất cả SV cùng hát bắt đầu từ câu 1 đoạn b với nhịp độ chậm
(Alibitum) : “tre xanh kia...” (nhịp 11) dưới sự chỉ huy của GV.
Câu 2 đoạn b: về lại nhịp độ ban đầu; GV chỉ huy
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Kết thúc đoạn b, GV đàn gian tấu và trở lại cấu trúc thực hiện như từ
lần 1. Như vậy, cách hát của lần 3 chính là hình thức kết của tiết mục. Các
nhạc cụ gõ được phân bổ đều cho SV sử dụng theo quy ước của GV đưa ra:
Song loan dùng gõ phách; các thanh phách gõ tiết tấu, mõ dùng gõ nhịp (ở
vị trí các phách mạnh).
Sau khi hướng dẫn cụ thể về phương án và phân công nhiệm vụ cho
từng cá nhân, nhóm, GV tiến hành hoạt động dạy học hát dưới hình thức
dàn dựng tác phẩm. Trong thực tế, chúng tôi đã tổ chức dạy học theo
phương pháp này rất thành công, mang lại hứng thú cao cho SV trong khi
học hát. Bên cạnh ưu điểm đó, phương thức tổ chức dạy học này cũng có
nhược điểm là hoạt động kiểm tra, rèn luyện cá nhân sẽ bị hạn chế. Vì vậy,
GV không áp dụng đại trà cho tất cả các bài hát mà chỉ vận dụng vào một
số ca khúc nhằm thay đổi không khí học tập trong suốt quá trình thực hiện
chương trình học phần Hát.
2.3.3. Lồng ghép rèn luyện kĩ năng xướng âm trong dạy học hát
Kĩ năng xướng âm là một môn học khó, đặc biệt càng khó với các
em SV có năng khiếu âm nhạc ở mức trung bình và yếu. Vì thế, nội dung
lồng ghép kí xướng âm trong giờ dạy học hát không chỉ nhằm mục đích
giúp SV tự vỡ bài với các ca khúc đơn giản ở chương trình tiểu học, mà
còn hỗ trợ trực tiếp cho quá trình dạy học hát tại lớp. Trong chương trình
đào tạo hệ CĐSP ngành GDTH đã có học phần Đọc - ghi nhạc với thời
lượng 30 tiết. Có hai cách để lồng ghép xướng âm vào quá trình dạy hát:
Một là, sử dụng bài hát như một bài xướng âm; hai là, xây dựng bài tập
xướng âm riêng biệt dựa trên cơ sở giai điệu bài hát. Với mỗi phương
thức khác nhau, GV cũng cần thay đổi tiến trình dạy học hát khác nhau
cho phù hợp.
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2.3.3.1. Sử dụng bài hát như một bài xướng âm.
Trong tiến trình dạy học hát cho SV, hoạt động vỡ bài diễn ra thông
thường và GV đàn giai điệu, SV tập hát theo cấu trúc: câu - đoạn - bài
(phương pháp móc xích). Cách làm này mang lại hiệu quả nhanh, tiết kiệm
được thời gian nhưng đây là PPDH khiến cho SV bị thụ động, máy móc,
hạn chế rất nhiều đến khả năng tự học khi không có người hướng dẫn. Để
hướng đến tính tích cực, chủ động của người học, tiến trình dạy học cơ bản
được thay đổi như sau: Hoạt động 1: Luyện thanh; Hoạt động 2: Tìm hiểu
bài (giọng điệu, cấu trúc, tính chất, nội dung...); Hoạt động 3: Vỡ bài theo
phương pháp xướng âm; Hoạt động 4: Ghép lời, hoàn thiện bài hát; Hoạt
động 5: Tổ chức hát theo nhóm, các nhân, xử lí sắc thái...
Trong tiến trình trên, bước 3 chính là giai đoạn tạo nên sự thay đổi
về PPDH, khẳng định quan điểm dạy học theo hướng phát huy tính tích
cực của người học. Dưới đây là trình tự hướng dẫn SV vỡ bài theo
phương pháp xướng âm với bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh (nhạc
và lời: Huy Trân).
VD 2.3.3.1.a:
HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH
(trích)
Huy Trân

(PL 4.6 tr.102)
+ Hoạt động 1: Đọc gam (giọng G-dur) và quãng giữa các âm ổn định
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VD 2.3.3.1.b:

SV sẽ đọc gam đi lên và đi xuống đến hết âm vực của bài hát: từ nốt
Si quãng 8 nhỏ đến nốt D2.
+ Hoạt động 2: Hướng dẫn xướng âm
Bài hát có cấu trúc hai đoạn đơn không tái hiện, ở dạng phát triển.
Các câu nhạc đều có hai tiết nhạc cân phương với 4 ô nhịp. Vì thế, GV
hướng dẫn SV xướng âm từng tiết nhạc, sau hai tiết nhạc sẽ ghép trọn vẹn
câu nhạc. Lưu ý, khi chuyển tác phẩm thành bài xướng âm, GV chỉ trình
chiếu phần nhạc, không có phần lời kèm theo đồng thời yêu cầu SV không
nhìn vào bài hát trong sách. Trong bài, câu nhạc thứ nhất được bỏ phần lời.
Đối với bài xướng âm, GV sẽ không đàn giai điệu mà chỉ dùng đàn
để giữ cao độ âm chủ và các âm ổn định. Trên cơ sở đó, SV tự dò cao độ,
sau đó ghép với tiết tấu theo trình tự các ví dụ dưới đây.
VD 2.3.3.1.c:

Trong thời gian đọc cao độ tách biệt, SV không gõ phách. GV chỉ
hướng dẫn ghép vào với tiết tấu kết hợp gõ phách khi các em đã chắc chắn
về cao độ.
Ví dụ 2.3.3.1.d:
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Với cách tiến hành như trên, SV lần lượt hoành thành xướng âm toàn
bài. Sau đó, GV hướng dẫn ghép lời và tiến hành các hoạt động dạy hát, xử
lí sắc thái, hoạt động nhóm...
Ở những tiết học đầu tiên của học phần, phương pháp này có thể sẽ
chiếm nhiều thời gian ở hoạt động vỡ bài. Tuy nhiên, kĩ năng xướng âm
của SV sẽ ngày càng được củng cố vững hơn, rút ngăn thời gian ở các tiết
học sau. Bên cạnh đó, các em có thể vận dụng kĩ năng xướng âm một cách
hiệu quả hơn trong thời gian tự học một bài hát mới.
2.3.3.2. Sửa lỗi hát sai cao độ bằng bài tập xướng âm.
Trong quá trình học hát, lỗi sai cao độ thường xuyên xảy ra đối với
SV. Ở những trường hợp đó, GV chỉ sửa sai bằng cách thông thường là hát
mẫu kết hợp hướng dẫn SV thực hiện lại các cao độ. Phương pháp này vẫn
mang lại hiệu quả tức thời, đảm bảo hoạt động dạy học hát diễn ra một cách
thuận lợi. Tuy nhiên, về mặt lâu dài, SV không có được kĩ năng tự nhận
biết sai và sửa sai. Chỉ có thông qua các bài tập xướng âm để sửa sai mới
có thể hình thành kĩ năng xử lí cao độ cho SV một cách bền vững. Với
quan điểm đó, chúng tôi xây dựng các bài tập xướng âm theo phương pháp
bước lần và lướt qua các quãng hai. GV cần phân tích được nguyên nhân
dẫn đến sai để xây dựng được bài tập xướng âm phù hợp. Một điển hình về
lỗi cao độ mà SV thường vấp phải là quãng bảy thứ (C1 - Bb1) trong ca
khúc Mùa hoa phượng nở (Hoàng Vân).
VD 2.3.3.2.a:
MÙA HOA PHƯỢNG NỞ
(trích)
Hoàng Vân

(PL 4.9, tr.105)
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Bài hát được viết ở giọng C-dur. Ở câu nhạc này, tác giả sử dụng bậc
VII hạ thấp nửa cung của thang âm điệu trưởng giai điệu. Sự xuất hiện
quãng 7 thứ với nốt Si giáng bất thường luôn khiến cho SV lúng túng trong
xử lí cao độ. Các em thường chỉ hát đến nốt A 1 do quãng 6 trưởng có tính
chất thuận tạo sức hút từ si giáng về la. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân
sai như vậy, chúng tôi thực hiện lần lượt các bài tập xướng âm dưới đây.
VD 2.3.3.2.b:

Với lối tiến hành giai điệu của bài tập trên, sức hút dẫn vào âm bậc
IV (fa) của giọng C-dur sẽ tạo cho người đọc cảm giác chuyển sang một
giọng mới là F-dur (về bản chất, đây chỉ là chuyển động hòa âm từ T sang
S trên giọng C-dur). Từ cảm giác về giọng mới (F-dur), Sv tiếp tục đọc bài
tập lền bậc từ F1 đến B1.
VD 2.3.3.2.c:

Bài xướng âm 2 được xem như tiến hành trên thang âm F-dur. Dấu
miễn nhịp ở nốt Bb1 cho phép GV dựa vào năng lực của SV để kéo dài hoặc
rút ngắn thời gian tại đó, mục đích tạo cho SV cảm giác cao độ rõ nhất
đồng thời kìm nén hơi để giữ vững cao độ được chuẩn xác. Đối với những
SV yếu về cao độ thì GV dừng lâu hơn tại B b1. Sau khi SV đã có thể xướng
âm vững các âm liền bậc của hai bài xướng âm 1 và 2, GV chuyển sang bài
tập 3.
VD 2.3.3.2.d:
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Với bài tập 3, quãng bảy thứ đã bắt đầu được hình thành trên cảm
giác của giọng F-dur. Sau khi SV thực hành đọc cao độ một cách chắc chắn
với bài tập này, GV sẽ tiến hành hướng dẫn lướt qua các bậc âm nằm trong
quãng bảy và đọc quãng bảy thứ.
VD 2.3.3.2.e:

Bằng cách tiến hành theo trình tự trên, khi SV đã hiểu được
phương pháp sửa sai và thực hiện xướng âm chuẩn xác cao độ, GV có
thể bắt đầu ghép vào lời hát để tiếp tục quá trình dạy học hát. Trong
phạm vi trình bày phương pháp xử lí sửa sai cao độ với quãng bảy thứ
trong bài, chúng tôi không đề cập đến các kĩ thuật hát luyến hay các
quãng khác có trong ca khúc.
Trên đây là phương pháp xây dựng hệ thống bài tập xướng âm để
sửa lỗi hát sai cao độ áp dụng cho ca khúc Mùa hoa phượng nở (Hoàng
Vân), cũng là phương pháp chung áp dụng sửa lỗi hát sai cao độ cho tất
cả quãng khó trong các ca khúc thuộc chương trình dạy học hát hệ CĐSP
ngành GDTH ở trường chúng tôi. Qua thực tế áp dụng, chúng tôi nhận
thấy phương pháp này chẳng những không kéo dài thời gian sửa sai mà
còn giúp SV nâng cao kĩ năng xướng âm để có thể tự học, tự rèn luyện
ngoài giờ lên lớp.
2.3.4. Nâng cao năng lực tự học của sinh viên
Năng lực tự học của SV có vai trò quan trọng để dẫn đến sự thành
công của quá trình học tập trong toàn khóa học nói riêng và trong cuộc
sống nói chung. Ngày nay, khi mà sự phát triển nhanh chóng của khoa học
công nghệ đâng ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, bao
gồm hoạt động, giáo dục, học tập, năng lực tự học là điều kiện cần thiết, tất
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yếu để con người có thể tiếp cận, nắm bắt kịp thời những thành tựu của
nhân loại, đáp ứng được những yêu cầu đa dạng của vận động xã hội. Cuốn
Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới của tác giả Thái Duy Tuyên
đưa ra khái niệm: “tự học là hoạt động độc lập chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng,
kĩ xảo... và kinh nghiệm lịch sử xã hội của loài người nói chung và chính
của bản thân người học” [37,tr.302]. Trong hoạt động ca hát, năng lực tự
học càng trở nên cần thiết để người học có thể hoàn thiện các kĩ năng, kĩ
thuật, tạo nên hiệu quả nghệ thuật cao khi thể hiện tác phẩm. Sự hứng thú
đối với hoạt động ca hát và phương pháp tự học là hai yếu tố quan trọng để
phát triển năng lực tự học.
2.3.4.1. Hình thành và duy trì cảm xúc trong học hát
Thực tế những năm qua cho thấy, GV dạy học hát ít quan tâm đến
xúc cảm của người học trong thời gian tập luyện mà chỉ chú trọng đến
hướng dẫn kĩ thuật. Điều đó hạn chế không nhỏ đến hiệu quả dạy học.
Nghiên cứu về vai tò của cảm xúc đối với hoạt động học tập, nhà tâm lí học
P. A. Rudich khẳng định trong cuốn Tâm lí học: “Cảm xúc đóng một vai
trò rất lớn trong cuộc sống và trong hoạt động của con người”. “Trong quá
trình lao động, học tập, thể thao thì bản thân các rung cảm, các trạng thái
cảm xúc khác nhau lại bắt đầu tác động đến tính chất và kết quả thực hiện
các hoạt động đó” [28, tr.227]. Trong hoạt động nghệ thuật, cảm xúc là cơ
sở để tạo nên sự thành công, được biểu hiện bằng thái độ yêu thích, đam
mê. Những xúc cảm trước tác phẩm âm nhạc/ca khúc sẽ làm cho người học
tự giác rèn luyện để thể hiện tác phẩm. Xúc cảm thẩm mỹ và sự hăng hái,
tự giác chỉ xuất hiện ở người học khi chính bản thân chủ thể hoạt động
học/ca hát nhận thức được vẻ đẹp của nội dung, hình tượng tác phẩm và
thấy được thành quả của quá trình tập luyện. Trong phạm vi tiết học hát,
chúng tôi sử dụng các phương pháp cụ thể gồm: trực quan bằng hình ảnh,
video; GV biểu diễn hát mẫu; sử dụng câu hỏi khám phá.
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Trực quan bằng hình ảnh hay video là phương thức tác động trực tiếp
đến cảm xúc của người học. Thông qua kênh hình, SV tiếp nhận các nội
dung được chuyển tải một cách cụ thể, tạo nên phản ứng tâm lí tức thời bởi
những ấn tượng có được. Chẳng hạn, khi dạy học hát ca khúc Tre ngà bên
lăng Bác (Hàn Ngọc Bích), chúng tôi sử dụng một vài đoạn phim tư liệu về
Bác để mở đầu tiết học. Thông qua nội dung đoạn phim, SV cảm nhận sâu
sắc hơn những giá trị mà Bác đã mang lại cho dân tộc ta. Từ đó, các em
mang theo cảm xúc biết ơn Người vào quá trình học hát và thể hiện bài hát.
Phương pháp dùng lời với cách đặt câu hỏi là một phương thức gián
tiếp nhưng tác động tích cực đến tư duy và cảm xúc của người học. Thông
qua các câu hỏi, GV định hướng cho SV liên tưởng, suy luận và mở rộng
phạm vi cảm thụ tác phẩm, hình thành sự nhận thức về nội dung, hình
tượng âm nhạc một cách tự nhiên. Chẳng hạn, với ca khúc Bàn tay mẹ
(nhạc: Bùi Đình Thảo; lời thơ: Tạ Hữu Yên), chúng tôi sử dụng các câu hỏi
hướng đến sự gợi mở những suy nghĩ, tình cảm của người mẹ dành cho
con, đánh thức cảm xúc của SV khi nghĩ về chính người mẹ của mình. Khi
đó, bài hát sẽ trở thành một phương tiện để SV biểu đạt cảm xúc. Vì thế,
các em sẽ học hát với tâm thế tự giác và hứng thú hơn.
Mỗi ca khúc có một nội dung và hình tượng âm nhạc riêng. Để hình
thành và duy trì cảm xúc cho SV trong suốt quá trình học hát, GV phải luôn
tìm hiểu, phân tích kĩ tác phẩm trước khi lên lớp. Qua việc phân tích tác
phẩm, GV lựa chọn phương pháp, phương tiện và tư liệu phục vụ cho tiết
học một cách phù hợp nhất.
2.3.4.2. Hướng dẫn phương pháp tự học, tự rèn luyện
Như chúng tôi đã trình bày ở phần thực trạng, chương 1, mục
1.3.2.2, trang 20, thời lượng dành cho học phần Hát chỉ có 30 tiết với số
lượng SV từ 40 đến 45 em. Vì thế, mục tiêu của học phần chỉ yêu cầu SV
nắm được, vận dụng được các kĩ thuật cơ bản để hát các bài hát ở chương
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trình tiểu học. Dựa vào mục tiêu đó, chúng tôi định hướng cho hoạt động tự
học ngoài giờ lên lớp của SV với hai nội dung cơ bản là: tự tập hát bài mới
và hát ôn bài cũ. Trong luận văn, chúng tôi chỉ đề cập đến hướng dẫn
phương pháp tự tập bài hát mới với hai vấn đề thiết yếu là phương pháp vỡ
bài và xác định các kĩ thuật hát cần áp dụng cho tác phẩm. Đối với năng lực
của SV hệ CĐSP ngành GTDH ở trường chúng tôi, có ba phương thức vỡ
bài cơ bản gồm: xướng âm; dùng đàn và nghe bản thu âm đã có (qua đĩa
CD, DVD hay trên internet). Trong điều kiện thực tế, SV không có đàn và
kĩ năng đàn cũng gần như là số không sau 30 tiết nhạc cụ. Bên cạnh đó, kĩ
năng xướng âm của SV còn chưa tốt, các em rất lúng túng, thậm chí nhiều
em còn xướng âm sai cao độ nếu không có sự kèm cặp, hướng dẫn của GV.
Vì vậy, hầu như SV đều sử dụng phương thức nghe bản thu âm trên mạng
internet để hát theo. Phương pháp này mang lại kết quả khá nhanh chóng.
Tuy nhiên, nhược điểm của nó là làm cho người học chịu ảnh hưởng bởi
cách diễn cảm và chất giọng riêng của mỗi ca sĩ trong bản thu âm. Từ đó,
hoạt động tự học trở thành hoạt động bắt chước thụ động. Để hoạt động tự
học trở nên khoa học và có tác dụng rèn luyện những phẩm chất năng lực
cá nhân, chúng tôi hướng dẫn SV phương pháp tự học theo qui trình gồm
bốn hoạt động dưới đây.
+Hoạt động 1: Nghe bản thu âm kết hợp theo dõi văn bản tác phẩm
để vỡ bài cơ bản về cao độ, tiết tấu.
+ Hoạt động 2: Phân tích bài hát
Phân tích bài hát là bước quan trọng để nhận thức nội dung, hình
tượng và tính chất biểu đạt của tác phẩm. Với mục đích nhằm phục vụ cho
việc ứng dụng kĩ thuật hát để trình bày tác phẩm có hiệu quả cao, người
học không thực hiện tiến trình phân tích chi tiết như trong môn học Phân
tích tác phẩm dành cho SV ngành âm nhạc. Ở đây, các em chỉ giải quyết
các vấn đề sau:
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+ Xác định được cấu trúc hình thức tác phẩm: hai đoạn, ba đoạn...
+ Làm rõ nội dung, hình tượng âm nhạc của tác phẩm
+Xác định tính chất, sắc thái chung của tác phẩm
+ Xác định vị trí cao trào, phân rõ các đặc điểm diễn tả của từng câu
nhạc, đoạn nhạc.
Sau khi hoàn thành các nội dung phân tích tác phẩm như trên, SV
tiếp tục bước thứ ba là đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi. Hệ thống các câu hỏi
chính là định hướng nhiệm vụ cụ thể của hoạt động học.
+Câu hỏi 1: Với tính chất, sắc thái chung của tác phẩm, kĩ thuật hát
nào sẽ giữ vai trò chính?
+Câu hỏi 2: Trong bài hát này, cần thiết thay đổi kĩ thuật hát ở câu
nhạc/nét nhạc nào để tăng khả năng biểu đạt?
+Câu hỏi 3: Vị trí nào là hợp lí để lấy hơi?
+ Hoạt động 3: luyện tập các kĩ thuật hát cơ bản
Tùy thuộc vào đặc điểm, tính chất bài hát như đã phân tích, SV tiến
hành tập lại các kĩ thuật trước khi hát hoàn chình bài hát
+ Hoạt động 4: Luyện tập hát bài hát theo các yêu cầu về sắc thái
biểu cảm.
Ứng dụng tự học với ca khúc Khăn quàng thắp sáng bình minh
(Trịnh Công Sơn)
VD 8:
KHĂN QUÀNG THẮP SÁNG BÌNH MINH
(trích)
Trịnh Công Sơn

(PL 4.7, tr.103)
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Hoạt động 1: Nghe bản thu âm đã có (nguồn: internet) kết hợp theo
dõi văn bản ca khúc.
Hoạt động 2: Phân tích bài hát
Bài hát được viết ở giọng A-dur, hình thức ba đoạn đơn (a-b-a).
Đoạn a có hai câu, mỗi câu 8 nhịp; đoạn b có hai câu, mỗi câu 4 nhịp; đoạn
a tái hiện nguyên dạng có thay đổi một nốt ở ô nhịp kết. Với sắc thái nhịp
nhàng, vui tươi, bài hát ca ngợi sự chăm chỉ học tập và rèn luyện của các
em thiếu niên, là niềm tin và hi vọng của đất nước. Về phương thức biểu
đạt, đoạn a: trìu mến, phù hợp với kĩ thuật hát non-legato; đoạn b: tin
tưởng, chắc chắn phù hợp kĩ thuật hát ngát tiếng và nhấn (marcato); đoạn a
tái hiện: tươi sáng, thể hiện sự khẳng định về niềm tin ở thế hệ các em, kĩ
thuật hát non-legato và hát nhấn ở các âm hình nốt đen cuối các tiết nhạc,
câu nhạc.
Hoạt động 3: luyện tập một vài lần kĩ thuật hát non-legato và hát ngắt
tiếng và hát nhấn (marcato) theo các mẫu đã được GV hướng dẫn trên lớp.
Hoạt động 4: Hát hoàn chỉnh bài hát với các sắc thái, kĩ thuật và tập
biểu diễn.
Tự học là một đòi hỏi tất yếu đối với SV thuộc bất kì một hệ đào tạo
nào. Hát là môn học thuộc lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc với đặc thù mang
tính thực hành cao, hoạt động tự học càng cần được xem trọng bởi đây là
con đường duy nhất dẫn đến thành công. Trong điều kiện học tập với
chương trình khá nhiều môn học, một phương pháp tự học, tự rèn luyện kĩ
năng ca hát đúng sẽ giúp cho SV có được nền tảng căn bản để có thể phát
huy vào quá trình dạy học thực tế ở các trường tiểu học.
2.3.5. Tăng cường thực hành biểu diễn
Thực hành biểu diễn là một trong những yêu cầu đối với môn học.
Đối với SV hệ CĐSP ngành GDTH, hoạt động này không chỉ rèn luyện kĩ
năng biểu diễn để sau này các em dạy học hát ở các trường tiểu học mà còn
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góp phần củng cố niềm tin vào năng lực bản thân. Như chúng tôi đã trình
bày ở phần thực trạng, chương 1, SV ngành GDTH được tuyển sinh theo
hình thức xét tuyển, không thi tuyển năng khiếu. Vì thế, đa số các em đều
nhút nhát, thiếu tự tin trong hoạt động ca hát trước đông người. Việc tăng
cường tổ chức hoạt động biểu diễn ca hát ở lớp, trong nhà trường hay các
chương trình văn nghệ ngoài nhà trường sẽ giúp cho các em trở nên mạnh
dạn, tự tin hơn. Trong lớp học, ngoài cách tổ chức dạy học nhóm như
chúng tôi đã trình bày ở mục 2.3.1, trang 50, GV có thể tổ chức thực hành
biểu diễn ngay tại lớp, trong giờ học. Với thời lượng 30 tiết cho 32 bài hát
tiểu học, trong đó có những bài học rất ngắn, giai điệu đơn giản, dễ nhớ, dễ
thuộc, chúng tôi phân bổ chương trình dạy học cơ bản như sau:
Số tiết dạy học hát: 25 tiết (32 bài)
Số tiết dành riêng tổ chức biểu diễn: 04 tiết
Số tiết hướng dẫn ôn tập: 01 tiết
Như vậy, cứ mỗi 5 tiết học sẽ có một tiết được tổ chức dưới hình
thức biểu diễn. Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn (45 phút), lớp sẽ tự xây
dựng chương trình và tổ chức luyện tập ngoài giờ lên lớp. GV là người
hướng dẫn, hỗ trợ các em luyện tập. Trong tiết học ở hình thức tổ chức biểu
diễn, lớp học sẽ được bố trí lại theo dạng sân khấu. Qua thời gian thực
nghiệm với cấu trúc chương trình như trên, chúng tôi nhận thấy những kết
quả đạt được rất khả quan, SV rất hào hứng và ý thức tự học được nâng cao
rõ rệt.
2.3.6. Đổi mới kiểm tra đánh giá
Đánh giá trong dạy học là quá trình thu thập thông tin về mức độ đạt
được của người học so với mục tiêu dạy học. Thông qua kiểm tra, đánh giá,
GV có những kết luận cụ thể về hiệu quả thực hiện chương trình dạy học
của mình và của SV. Đối với môn học hát, phương pháp đánh giá thông
thường vẫn chỉ dựa trên kết quả thi học phần với hình thức hát đơn ca cho
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từng SV. Cách kiểm tra này có ba hạn chế là: chỉ đánh giá được hiệu quả
có tính tức thời và hiệu quả này phụ thuộc vào nhiều yếu tố (tâm lý, sức
khỏe, bầu không khí...); không đánh giá được toàn diện năng lực xã hội của
SV do tính chất độc lập của hình thức đơn ca; kết quả đánh giá không có
tác dụng định hướng phát triển, điều chỉnh quá trình học do đã kết thúc học
phần. Để công tác KTĐG trở thành một công cụ dạy học, GV cần thực hiện
đồng bộ hai phương thức: đánh giá quá trình và đánh giá qua kết quả thi.
2.3.6.1. Đánh giá quá trình
Đánh giá quá trình là hoạt động đánh giá xuyên suốt trong thời gian
học hát của SV. Phương pháp chính của chúng tôi là sử dụng nhật kí đánh
giá. Trong mỗi tiết học hát, GV xác định rõ đối tượng quan sát đánh giá.
Dựa vào số lượng SV/lớp để phân bổ số tiết (theo chương trình) quan sát
từng nhóm, cá nhân. Chẳng hạn, lớp có 40 SV sẽ được chia làm 7 nhóm
học tập (có hai nhóm 5 SV). Như vậy, mỗi nhóm với trung bình 6 SV sẽ
được theo dõi đánh giá ít nhất 4 tiết trong tổng số 30 tiết. Kết quả quan sát,
đánh giá trong tiết học sau được đối chiếu với kết quả của tiết học trước
dựa trên nhật kí như bảng 2.3 dưới đây.
Bảng 2.3.
NHẬT KÍ ĐÁNH GIÁ TIẾT HỌC
Tiết thứ:...
Bài học hát:....
Nhóm quan sát, đánh giá: nhóm số....
Mục tiêu tiết học:...
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TT

Họ và

Kiến thức, kĩ

Kiến thức,

So sánh

Xếp loại

tên SV

năng đạt

kĩ năng

( với tiết học

được (trong

chưa đạt

trước)

...

...

tiết học)
...

...

...

...
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Hướng dẫn ghi chép
Mỗi nhóm học tập sẽ có bốn trang nhật kí. Sổ nhật kí đánh giá toàn
bộ học phần cho 7 nhóm/lớp sẽ có tổng cộng là 28 trang. Lưu ý: tiết đầu
tiên chỉ ghi mục (3), không ghi các mục (4), (5), (6).
(2): Tên SV trong nhóm thuộc đối tượng đánh giá của tiết học.
(3): Ghi ngắn gọn những kiến thức, kĩ năng mà SV đạt được trong
tiết học. Ví dụ: cao độ, tiết tấu; kĩ thuật legato...
(4): Ghi ngắn gọn những kiến thức, kĩ năng mà SV chưa đạt được
trong tiết học. Ví dụ: Tiết tấu đảo phách, nhấn (marcato)...
(5): So sánh với tiết học trước (qua nhật kí ở tiết trước) về những mặt
tiến bộ hoặc chưa tiến bộ. GV thực hiện mục này trong thời gian ngoài giờ
lên lớp.
(6): Qua so sánh với tiết học trước và mục tiêu cần đạt của tiết học
đang đánh giá, GV ghi rõ: tiến bộ/không tiến bộ. Ví dụ: tiết đánh giá thứ
hai (so với tiết đầu tiên), SV đạt 5 điểm; tiết thứ ba vẫn thực hiện các kĩ
năng, kĩ thuật như tiết trước và có thuần thục hơn (có thay đổi tích cực) thì
GV sẽ đánh giá: A. Nếu tiết thứ ba so với tiết hai không có sự thay đổi tích
cực nào thì GV sẽ ghi: B.
Dựa vào kết quả đánh giá ở mục (6), GV cho điểm quá trình theo
biểu điểm như sau.
Bảng 2.4.
BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH
Tiến trình đánh giá

Điểm đánh giá quá trình

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

(ĐGQT)

Không

A

A

A

10

Xếp loại

B

A

A

9

B

B

A

8

A

B

A

7

A

A

B

6
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A

B

B

5

B

A

B

4

B

B

B

3

Kết thúc học phần, GV sẽ sử dụng điểm quá trình để tính điểm trung
bình (TB) kiểm tra giữa kì (KTGK), sau 15 tiết theo công thức:
Điểm TB KTGK = (Điểm KTGK + ĐGQT)/2
Điểm học phần (HP) tính theo quy chế chung:
Điểm HP = [(điểm KTGK x 3) + (điểm thi kết thúc HP x 7)]/10
Như vậy, bằng cách đánh giá quá trình sẽ đảm bảo yêu cầu đánh giá
theo sự phát triển của SV, kích thích hứng thú và xác lập trách nhiệm ở các
em trong suốt quá trình học tập. Chẳng hạn, SV A có năng khiếu tốt nhưng
các tiết học không thể hiện sự tiến bộ, mặc dù điểm thi kết thúc HP rất cao
vẫn sẽ có kết quả chung không cao.
2.3.6.2. Đổi mới hình thức tổ chức thi kết thúc học phần
Trước đây, các buổi thi kết thúc học phần đều được tổ chức dưới
hình thức hát đơn ca. Phương thức này chưa đáp ứng được yêu cầu đánh
giá của hoạt động dạy học hát đặc trưng ở tiểu học là hát tập thể với yêu
cầu đồng đều, hòa giọng. Vì thế, chúng tôi bổ sung thêm hình thức thi theo
nhóm. Như vậy, trong buổi thi, mỗi SV sẽ có hai lần hát: cá nhân và nhóm
(đơn ca và tốp ca).
Tổ chức thi
- Bài thi: Cá nhân và nhóm bốc thăm chọn hai bài trong số các bài
hát đã học.
- Chuẩn bị: Thời gian chuẩn bị cho mỗi cá nhân là 5 phút.
- Trình bày bài thi (hát): SV được gọi tên theo thứ tự danh sách cho
các bài hát cá nhân (đơn ca); Các nhóm trình bày bài thi theo thứ tự từ
nhóm 1 đến nhóm cuối cùng.
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- Nhạc đệm: Mời GV đệm đàn Piano/organ hoặc SV có thể sử dụng
nhạc beat có sẵn.
- Điểm học phần = (điểm cá nhân + điểm nhóm)/2
Bảng 2.5.
BIỂU ĐIỂM CHẤM THI HỌC PHẦN HÁT
(dùng cho hình thức hát cá nhân)
Họ tên SV

STT

Cao

Tiết

Kết hợp

Kĩ thuật

Sắc

Tổng

độ

tấu

nhạc

( rõ lời,
hơi thở
và các
kỹ thuật
khác)

thái

điểm

đệm

2đ

2đ

2đ

diễn
cảm

2đ

2đ

10đ

Điểm trừ:
- Sai, chênh một cao độ: - 0,25đ
- Sai tiết tấu/ô nhịp: - 0,5đ
- Thụ động, kết hợp không tốt với nhạc đệm: - 0,5đ/1lỗi
- Kĩ thuật:
+ không rõ lời: - 0,25đ/ 1 lỗi
+ Lỗi lấy hơi: - 0,25đ
+ Các kĩ thuật hát khác (nhấn, liền tiếng, to nhỏ...); - 0,25đ/ lỗi
- Sắc thái diễn cảm không phản ánh được tính chất của bài: - 2đ
Bảng 2.6.
BIỂU ĐIỂM CHẤM THI HỌC PHẦN HÁT
(dùng cho hình thức nhóm)
STT

Nhóm số

Đồng đều,

Kết hợp

Sắc thái

Tổng

hòa giọng

nhạc đệm

diễn cảm

điểm

4đ

4đ

2đ

10đ
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Điểm trừ:
- Không đồng đều, hòa giọng: - 1 đ/ 1 lỗi
- Thụ động, kết hợp không tốt với nhạc đệm: - 0,5đ/1lỗi
- Sắc thái diễn cảm không phản ánh được tính chất của bài: - 2đ
Kiểm tra đánh giá là khâu cuối cùng của quá trình dạy học. Kết quả
đạt được của SV phản ảnh hiệu quả của hoạt động dạy cũng như sự phấn
đấu rèn luyện của người học. Một qui trình KTĐG hợp lí sẽ giúp cho GV
rút ra được những kinh nghiệm quý báu về việc vận dụng PPDH, đồng thời
giúp cho SV nâng cao nhận thức đối với vai trò môn học cũng như tầm
quan trọng của quá trình tự rèn luyện, tụ học. Buổi thi kết thúc HP cũng
chính là một buổi học nhằm rèn luyện bản lĩnh tự tin trong hoạt động ca
hát, góp phần cho SV nâng cao năng lực đứng lớp khi dạy học chính thức ở
các trường tiểu học.
2.4. Thực nghiệm sư phạm
2.4.1. Mục đích thực nghiệm
Trên cơ sở các biện pháp đã trình bày ở trên, chúng tôi đã tiến hành
thực nghiệm với hệ CĐSP ngành GDTH với mục đích: Xem xét tính khả
thi và hiệu quả của các biện pháp đổi mới trong dạy học hát cho hệ CĐSP
ngành GDTH ở Trường CĐSP Hà Giang.
2.4.2. Đối tượng thực nghiệm
Sinh viên CĐSP ngành GDTH năm thứ nhất khóa 2016 - 2019
(42 SV).
Giáo viên tiến hành thực nghiệm: Cấn Thị Thanh Nga
2.4.3. Nội dung thực nghiệm
+ Thực nghiệm triển khai: Áp dụng các biện pháp đổi mới dạy học
môn Hát, đánh giá và so sánh kết quả với khóa học trước là khóa không áp
dụng các biện pháp đổi mới.
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+ Thực nghiệm đối chứng:
Chúng tôi đã dạy một giờ mẫu bằng cách tiến hành chia 42 SV của
lớp năm thứ nhất thành hai nhóm: Nhóm Thực nghiệm triển khai và nhóm
Đối chứng. Nhóm đối chứng (21 SV) theo phương pháp cũ, nhóm thực
nghiệm triển khai (21 SV) được học với các biện pháp mới.
Cơ sở để phân chia các nhóm dựa trên kết quả kiểm tra ở một số giờ
học, chúng tôi đã phân chia sao cho giữa các nhóm có sự tương đồng nhau
về mặt năng khiếu.
2.4.4. Thời gian thực nghiệm
+ Thực nghiệm triển khai: Thực hiện trong năm học 2016 - 2017
+ Thực nghiệm đối chứng: Giờ dạy mẫu tiến hành vào giờ học môn
Hát vào thứ 4, ngày11/10/2017.
2.4.5. Tiến hành thực nghiệm
+ Thực nghiệm triển khai: Chúng tôi đã tiến hành giảng dạy cho lớp
năm thứ nhất CĐSP ngành GDTH với các biện pháp mới được nêu trong luận
văn trong học kì 1.
+ Thực nghiệm đối chứng: Chúng tôi đã tiến hành dạy hát bài Mùa
hoa phượng nở (Hoàng Vân)
Ngoài bước giới thiệu bài, giờ dạy được chúng tôi thiết kế thành 4
hoạt động cơ bản:
Hoạt động 1: Luyện thanh
Hoạt động 2: Phân tích bài hát
Hoạt động 3: Hướng dẫn tập hát (tập thể, nhóm)
Hoạt động 4: Kiểm tra cá nhân
Trong giờ dạy này, chúng tôi đã sử dụng các biện pháp mới như: sử
dụng các bài tập tiết tấu; lồng ghép rèn luyện kĩ năng xướng âm; dàn dựng
bài hát như tiết mục văn nghệ. Ở nhóm đối chứng, chúng tôi không sử dụng
các phương pháp này.
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Sau khi giảng dạy, chúng tôi tiến hành kiểm tra 2 nhóm thực nghiệm
và đối chứng. Phương thức kiểm tra: chọn ngẫu nhiên 7 SV ở mỗi nhóm
(thực nghiệm và đối chứng) thành hai nhóm nhỏ (gọi là nhóm kiểm tra); hai
nhóm kiểm tra lần lượt trình bày bài hát; tiếp tục chọn ngẫu nhiên 2 SV ở
các nhóm kiểm tra để thực hiện hát cá nhân (đơn ca).
2.4.6. Kết quả thực nghiệm
+ Kết quả thực nghiệm triển khai:
Sau khi kết thúc học phần, chúng tôi thấy kết quả học tập của SV lớp
năm thứ nhất cao hơn nhiều so với kết quả học tập ở khóa trước. Khi thi
HP, SV đã có sự tự tin, trình bày bà hát theo nhóm và cá nhân đều tốt hơn.
So sánh kết quả học tập của lớp áp dụng thực nghiệm triển khai (gọi
tắt là lớp B) và lớp của năm học trước chưa áp dụng các biện pháp mới
trong luận văn (gọi tắt là lớp A).
Bảng 2.7
BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRIỂN KHAI

Kết quả
học tập

Lớp A
Số lượng SV

Lớp B
Tỷ lệ (≈

Số lượng

%)

SV

Tỷ lệ (≈ %)

Trung bình

22

47,9

8

19,1

Khá

16

34,7

19

45,2

Giỏi

8

17,4

15

35,7

Tổng

46

100%

42

100%

Nhận xét: Bảng điểm trên cho thấy rõ số SV giỏi và khá của lớp
khóa sau cao hơn khóa trước; số SV trung bình giảm hẳn từ 47,9% xuống
còn 19,1%.
+ Kết quả thực nghiệm đối chứng:
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Sau khi tiến hành thực nghiệm và chấm bài kiểm tra, chúng tôi thấy kết
quả học tập của nhóm Thực nghiệm cao hơn nhóm Đối chứng Bảng 2.8.
Bảng 2.8.
BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐỐI CHỨNG
Kết quả

Nhóm Thực nghiệm

Nhóm Đối chứng

học tập

(áp dụng phương pháp dạy

(áp dụng phương pháp dạy

học mới)

học cũ)

Số lượng SV

Tỷ lệ (≈ %) Số lượng SV

Tỷ lệ (≈ %)

Trung bình

4

19

12

57,2

Khá

7

33,3

5

23,8

Giỏi

10

47,7

4

19

Tổng

21

100%

21

100%

Căn cứ vào số liệu tại Bảng 2.8. cho phép chúng tôi khẳng định rằng:
Với những biện pháp tác động mà chúng tôi áp dụng trong quá trình giảng
dạy học phần Hát thì kết quả học tập của SV cao hơn so với các biện pháp
dạy học trước đây.
Ngoài ra, chúng tôi còn nhận thấy quá trình học tập học phần Hát của
SV có một số chuyển biến: Tiết học hiệu quả hơn, sôi nổi hơn, sự tương tác
giữa GV với SV cũng như giữa các SV với nhau được tăng cường hơn.
Tiểu kết chương 2
Để các biện pháp rèn luyện kỹ năng hát được hiệu quả, trước tiên cần
thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Trong đó, cần uốn nắn về tư thế hát, hơi
thở, khởi động giọng.
Rèn luyện kỹ năng hát cơ bản là một công việc không thể bỏ qua,
trong đó cần quan tâm rèn luyện các kỹ năng: hát liền tiếng, hát nảy tiếng,
hát ngắt tiếng, hát nhấn giọng, hát hòa giọng cùng các vấn đề về sử lý sắc
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thái. Bài tập cho những kỹ năng này cần được lựa chọn sao cho phù hợp
với đặc điểm sinh viên của trường CĐSP Hà Giang.
Một số biện pháp bổ trợ như: dạy học theo nhóm, dạy học hát kết
hợp dàn dựng tác phẩm, kết hợp rèn luyện ký – xướng âm trong học hát,
nâng cao tinh thần tự học của sinh viên, tăng cường thực hành biểu diễn,
hay đổi mới kiểm tra đánh giá… đó cũng là những biện pháp thiết thực
góp phần nâng cao chất lượng môn học hát cho sinh viên ngành Giáo dục
Tiểu học.
Kết quả thực nghiệm đã cho thấy những biện pháp đề ra là có cơ sở
khoa học và có tính thực tiễn và khả thi, xác nhận những kết quả nghiên
cứu của đề tài.
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KẾT LUẬN
Dạy học hát là hoạt động giáo dục có tính nghệ thuật cao. PPDH hát
cũng có những đặc thù riêng khác với các môn học thuộc lĩnh vực khoa học
tự nhiên và xã hội khác. Trong xu hướng phát triển mạnh mẽ của công
nghệ thông tin, nghệ thuật âm nhạc đã và đang có sức ảnh hưởng lớn đến
quá trình hình thành và phát triển nhân cách của HS tiểu học. Vì thế, người
giáo viên tiểu học không chỉ làm nhiệm vụ cung cấp kiến thức, mà còn cần
làm tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức, định hướng thị hiếu thẩm mỹ trong
sáng, lành mạnh cho HS tiểu học thông qua các hoạt động nghệ thuật.
Một trong những môn học thiết thực và có tính truyền cảm trực tiếp
đối với trẻ là âm nhạc. Trong đó, hoạt động hát là hoạt động thường xuyên,
quen thuộc, được trẻ yêu thích. Với điều kiện thực tế ở tỉnh Hà Giang, bên
cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn những vấn đề cần khắc phục về điều
kiện cơ sở vật chất, cũng như phương pháp giảng dạy bộ môn Âm nhạc của
ngành GDTH.
Thực tiễn áp dụng các biện pháp dạy học hát mới cho SV hệ CĐSP
ngành GDTH ở Trường CĐSP Hà Giang của trong năm học 2016 - 2017
cho thấy biện pháp mới đã đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của chương
trình trong một thời gian ngắn. Để có thể vượt qua được rào cản về thời
gian tiết học, cần xây dựng thời lượng chương trình dạy học, các biện pháp
rèn luyện các kỹ năng hát cơ bản cần phù hợp với thực tiễn và đặc điểm
sinh viên, và vận dụng sáng tạo các PPDH vào quá trình dạy học trên lớp.
Việc đổi mới các biện pháp rèn luyện các kĩ năng hát, áp dụng một
số PPDH tích cực và các biện pháp nâng cao năng lực tự trong học tập, đổi
mới phương thức kiểm tra, đánh giá, hay trải nghiệm qua không khí của
những buổi thực hành, biểu diễn… cũng là những vấn đề hết sức quan
trọng gắn liền với các biện pháp mới.
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Trước sự phát triển nhanh chóng của xã hội, các phương pháp và
quan điểm về dạy học cũng tất yếu có sự thay đổi. Chúng tôi hi vọng rằng,
những vấn đề mà đề tài đã giải quyết sẽ giúp góp thêm phần để ngày càng
nâng cao chất lượng hoạt động dạy học hát cho sinh viên hệ CĐSP ngành
Giáo dục Tiểu học ở trường CĐSP Hà Giang cũng như cho sinh viên ngành
Giáo dục Tiểu học nước nhà.
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Phụ lục 1
Chương trình đề cương chi tiết môn Âm nhạc
ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
1. Thông tin chung về học phần
1.1. Số đơn vị học trình : 03
1.2. Trình độ: Áp dụng cho sinh viên năm thứ nhất.
1.3. Phân bổ thời gian: Lên lớp 45 tiết ( lí thuyết : 10 tiết, thực hành :
32 tiết, kiểm tra : 03 tiết)
1.4. Phân loại học phần : Bắt buộc.
1.5. Điều kiện tiên quyết: Không
2. Mục tiêu học phần
2.1. Mục tiêu chung
2.1.1. Kiến thức
- Xác định được đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc, vai trò và tác dụng
của nghệ thuật âm nhạc đối với đời sống nói chung và học đường nói
riêng; những phương pháp cơ bản về đọc nhạc ; những khái niệm cơ
bản về ca hát ; cách đánh nhịp các loại nhịp 2 phách, 3 phách, 4
phách.
- Phân tích và giái thích các đặc tính âm thanh: cao độ, trường độ,
cường độ, âm sắc; ý nghĩa thực hành của các kí hiệu thường được
dung trong bài hát.
- So sánh được các giọng – điệu trưởng, thứ. Phân định rõ được phương
pháp xác định giọng – dịch giọng.
2.1.2. Kĩ năng.
- Có kĩ năng sử dụng kiến thức về quy luật tổ chức âm thanh, kí hiệu
thường dùng trong các bài hát để đọc bài tập đọc nhạc và bài hát
- Có kĩ năng xác định đúng giọng, điệu bài hát ; phân biệt được thể loại
và hình thức, hát đúng các bài hát trong chương trình Âm nhạc ở Tiểu
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học ; đọc đúng các bài tập đọc nhạc trong sách giáo khoa Âm nhạc
lớp 4 và lớp 5.
- Có kĩ năng phân loại và thao tác đánh nhịp các loại nhịp 2 phách, 3
phách và 4 phách.
2.1.3. Thái độ
- Có thái độ tích cực, tinh thần tự giác trong tự học và làm việc nhóm,
chủ động tìm hiểu các sách lí thuyết âm nhạc để nâng cao kiến thức
cho bản thân.
- Trân trọng những nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật trong các bài
hát, đặc biệt là âm nhạc dân tộc.
2.2. Mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Chương

Chương I.
Tập đọc nhạc

Bậc 1

I.A.1. Trình bày
được các khái
niệm: âm thanh,
cao độ của âm
thanh, trường độ,
nhịp – phách – tiết
tấu, thang âm,
điệu
phức,
giọng…; phương
pháp đọc một bài
tập đọc nhạc

Bậc 2

Bậc 3

I.B.1. Phân biệt I.C.1. Phân tích
được độ dài các được bài tập đọc
dạng tiết tấu đơn nhạc viết ở giọng
giản
điệu gì, nhịp bao
nhiêu, hình thức
nào( gồm bao
nhiêu đoan, câu,
tiết nhạc). So
sánh và đánh giá
được giai điệu
các bài tập đọc
nhạc. Khái quát
được nội dung bài
tập đọc nhạc, đọc
diễn cảm bài tập
đọc nhạc đã học
và vỡ được các
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bài tập đọc nhạc
mới.
I.A.2. Viết và đọc
đúng được tên nốt
nhạc, cao độ,
trường độ các nốt.

I.B.2. Giải thích
được các đặc tính
âm thanh: cao độ,
trường độ, cường
độ, âm sắc.
I.A.3. Đọc và gõ I.B.3. Áp dụng và
tốt được các loại đọc, gõ được các
nhịp, phách, tiết bài tập đọc nhạc
tấu
trong sách giáo
khoa Âm nhạc
lớp 4 và lớp 5.

Chương II.
Học hát

II.A1. Trình bày
được những khái
niệm cơ bản về ca
hát, thang âm –
điệu thứ - giọng,
phương pháp xác
định giọng điệu
một số bài hát.

II.B.1. Xác định
đúng được giọng
điệu các bài hát
trong
chương
trình âm nhạc ở
Tiểu học.

II.C.1. Phân tích
được bài hát viết
ở giọn điều gì,
nhịp bao nhiêu,
hình thức nào
(gồm bao nhiêu
đoạn, câu, tiết
nhạc), có những
kí hiệu gì, kĩ
thuật hát cơ bản
(hát staccato hay
legato, cách lấy
hơi,
ngân,
nghỉ…).
Khái
quát được nội
dung bài hát và
hát diễn cảm các
bài hát đã học, vỡ
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được các bài hát
mới ở hình thức
đơn giản.
II.A.2. Nhớ được II.B.2. Phân biệt
một số kĩ thuật hát được thể loại và
đơn giản
hình thức của các
bài hát trong
chương trình Âm
nhạc ở Tiểu học.
I.A.3. Viết và
diễn tả đúng được
các kí hiệu trong
bài hát
II.A.4. Mô tả
được cách đánh
nhịp các loại nhịp
2 phách, 3 phách,
4 phách

II.B.3. Hát đúng
được các bài hát
trong chương
trình Âm nhạc ở
Tiểu học.
II.B.4. Đánh
đúng được nhịp
các bài hát.

3. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Âm nhạc là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức giáo dục
chuyên nghiệp thuộc phần kiến thức chuyên môn ngành. Học phần cung
cấp những kiến thức cơ bản về lí thuyết âm nhạc: các kí hiệu âm nhạc,
tên nốt nhạc,hình nốt nhạc và trường độ của nốt nhạc; các khái niệm âm
thanh, cao độ của âm thanh, trường độ, nhịp, phách, tiết tấu, thang âm,
điệu thức, giọng; cách xác định giọng điệu, nhịp điệubài nhạc; phương
pháp đọc một bài tập đọc nhạc, gõ đệm các loại nhịp 2 phách, 3 phách, 4
phách; phương pháp dạy một bài hát, hát kêt hợp gõ đệm các loại nhịp 2
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phách, 3 phách, 4 phách. Đây là những kiến thức cơ bản nhất để giúp
sinh viên học các học phần Phương pháp dạy học Âm nhạc, Thanh
nhạc.
Học phần nhằm rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy và cảm
nhận âm nhạc, tiếp thu các tác phẩm một cách có ý thức, cảm thụ tác phẩm
âm nhạc một cách trọn vẹn, sâu sắc hơn; giúp sinh viên có kĩ năng thực
hành các bài tập đọc nhạc, các bài hát trong chương trình Âm nahcj ở Tiểu
học. Trên cơ sở đó, sau khi ra trường sinh viên sẽ có những kiến thức và kĩ
năng cơ bản để giảng dạy hiệu quả môn Âm nhạc ở trường Tiểu học.
Học phần có mối quan hệ chặt chẽ với các học phần Phương pháp dạy
học Âm nhạc ở Tiểu học , Thanh nhạc.
4. Tài liệu học tập
4.1. Tài liệu học tập chính
[1] Hoàng Long, Bài tập hát 1, Nhà xuất bản Giáo dục, 2012.
[2] Hoàng Long, Bài tập hát 2, Nhà xuất bản Giáo dục, 2012.
[3] Hoàng Long, Bài tập hát 3, Nhà xuất bản Giáo dục, 2012.
[4] Hoàng Long, Âm nhạc 4, Nhà xuất bản Giáo dục, 2012.
[5] Hoàng Long, Âm nhạc 5, Nhà xuất bản Giáo dục, 2012.
[6] Hoàng Long, Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc ở Tiểu
học, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.
4.2. Tài liệu tham khảo
[7] An-ne Pec-kham, Phương pháp luyện giọng để trở thành ca sĩ.
[8] Hoàng Hoa – Phạm Phương Hoa, Giáo trình Kí xướng âm trình độ
I, Bộ Văn hóa thông tin – Nhạc viện Hà Nội, 2002.
[9] Phạm Minh Khang, Tuyển tập 200 bài xướng âm, Nhạc viện Hà
Nội.
5. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp 80% trở lên tổng số thời lượng của học phần.
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- Chuẩn bị giáo trình, tài liệu.
- Hoàn thành các yêu cầu và bài tập được giao; tích cực thảo luận, học
tập.
6. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung

Số tiết

Chương I
TẬP ĐỌC NHẠC

Tổng số: 15 tiết
(Lý thuyết: 5
Tiết, thực hành:
9 tiết, kiểm tra: 1
tiết
1 LT

I.1. Cao độ âm thanh
I.1.1. Khái niệm
I.1.2. Nốt nhạc
I.1.3. Khuông nhạc
I.1.4. Khóa nhạc
I.1.5. Tên 7 nốt nhạc cơ bản trên
khuông nhạc và 7 chữ cái tương ứng
với nó
I.1.6. Quan hệ giữa các bậc cơ bản
I.2. Trường độ âm thanh
I.2.1. Khái niệm
I.2.2. Hình nốt nhạc và các dấu lặng
tương ứng
I.2.3. Các kí hiệu tăng trường độ

1 LT

I.3. Nhịp – phách – tiết tấu
I.3.1. Khái niệm nhịp, phách, tiết tấu
I.3.2. Thực hành gõ nhịp, phách, tiết
tấu theo các thể loại nhịp 2/4; 3/4; 4/4;
3/8

2 LT

Hình thức tổ
chức học
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I.3.3. Một số kí hiệu diễn tấu âm nhạc
thường gặp
- Dấu luyến
- Nốt hoa mĩ (âm tô điểm)
- Dấu nhắc lại
- Dấu mắt ngỗng
I.4. Phương pháp xác định giọng điệu
bài nhạc
I.4.1. Khái niệm
I.4.2. Cách xác định giọng điệu bài tập
đọc nhạc
I.5. Phương pháp đọc bài tập đọc
nhạc giọng đô trưởng nhịp 2/4; 3/4;
4/4
I.5.1. Đọc gam đô trưởng liền bậc đi
lên và đi xuống
I.5.2. Đọc hợp âm chủ dài của gam đô
trưởng( T-S-D)
I.5.3. Đọc quãng
I.6. Thực hành: Đọc 12 bài tập đọc
nhạc trong sách giáo khoa Âm nhạc lớp
4, lớp 5 ở Tiểu học.
- Đọc 6 bài tập đọc nhạc trong sách
giáo khoa Âm nhạc lớp 4.
- Đọc 6 bài tập đọc nhạc trong sách
giáo khoa Âm nhạc lớp 4.

1LT

1TH

4TH

4TH

I.7. Kiểm tra (Bài số 1)
Hình thức đánh giá: Kiểm tra lí thuyết
và bài tập (Kiến thức của chương I)

1KT

Chương II

Tổng số: 30 tiết
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HỌC HÁT

II.1. Thang âm – điệu thức – giọng
II.1.1. Thang âm

(lí thuyết: 5 tiết,
thực hành: 23
tiết, kiểm tra: 2
tiết)
2LT

- Khái niệm
- Thang âm trưởng, thang âm thứ
II.1.2. Điệu thức
- Khái niệm
- Tìm hiểu điệu thức 7 âm
- Giới thiệu vè dân ca Việt Nam và
ca khúc viết trên thang âm 5
II.1.3. Giọng
- Khái niệm
- Tìm hiểu các giọng trưởng có dấu
hóa biểu thăng và giáng
- Tìm hiểu các giọng thứ có dấu hóa
biểu thăng và giáng
II.2. Xác định giọng điệu hát
II.2.1. Phương pháp xác định giọng
II.2.2. Xác định giọng các bài hát trong
sách giáo khoa Âm nhạc ở Tiểu học

1LT

II.3. Khái niệm ca hát
II.3.1. Tư thế, hơi thở trong ca hát
II.3.2. Hát liền giọng, hát nảy

1LT

II.4. Động tác đánh nhịp 2 phách, 3
phách, 4 phách
II.5. Thực hành học hát: Học 32 bài
hát trong sách giáo khoa Âm nhạc từ

1LT
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lớp 1 đến lớp 5 ở Tiểu học.
- Học hát 6 bài giọng C – Dur
- Học hát 9 bài giọng F – Dur
- Học hát 3 bài giọng G – Dur
- Học hát 3 bài giọng D – Dur
- Học hát 6 bài dân ca và ca khúc
viết trên thang 5 âm

4TH
6TH
2TH
2TH
4TH

- Học hát 5 bài thuộc 5 giọng amoll, d-moll, e-moll, g-moll, hmoll

5TH

II.6. Kiểm tra ( bài số 2, 3)
Hình thức đánh giá: Kiểm tra lí thuyết
và thực hành
(Kiến thức của chương II)

2KT

7. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự lớp từ 80% trở lên số tiết của học phần
- Điểm chuyên cần, đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận:
01 điểm.
- Điểm kiểm tra thường xuyên: 03 điểm. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra
lí thuyết và bài tập thực hành
- Điểm thi kết thúc học phân: 01 điểm. Hình thức thi: Vấn đáp hoặc tự
luận.
8. Đánh giá học phần
- Căn cứ vào mục tiêu của học phần.
- Căn cứ vào Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban
hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
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Phụ lục 2
Giáo án thực nghiệm
Ngày soạn: 8/10/2017
Ngày dạy: 11/10/2017
GV soạn giảng: Đặng Thị Thu Trang
TIẾT 12: Học bài hát
MÙA HOA PHƯỢNG NỞ
Nhạc và lời: Hoàng Vân
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nắm được cấu trúc của bài: hình thức đoạn đơn ba câu.
- Có hiểu biết sơ lược về tác giả bài hát.
2. Kĩ năng:
- Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát Mùa hoa phượng nở, thể hiện
được tính chất nhanh, vui; hát được kĩ thuật non-legato và staccato (hát
nảy)
- Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, thể hiện tình cảm vui tươi của bài hát.
3. Thái độ:
- Hiểu được vai trò của hát đúng kĩ thuật đối với việc thể hiện săc thái,
tính chất bài hát.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn phím điện tử
- Đàn hát thuần thục bài hát Mùa hoa phượng nở
- Phương pháp: dùng lời, vấn đáp, thực hành luyện tập
2. Chuẩn bị của SV:
- Sách giáo khoa, tìm hiểu vài nét về nhạc sĩ và tác phẩm.
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Thời gian Hoạt động của GV
7 phút

Hoạt động của SV

1. Hoạt động 1: Luyện thanh
Hướng dẫn luyện thanh theo nhóm Thực
với các mẫu:

hiện

luyện

thanh theo hướng
dẫn của GV

8 phút

2. Hoạt động 2: Phân tích bài hát
- Hướng dẫn SV phân tích cấu trúc

- SV tìm hiểu bài,
phân tích cấu trúc;
xác định các kĩ thuật
hát cần sư dụng và
sắc thái chung toàn
bài.

- Tổng hợp ý kiến từ SV, điều chỉnh,
bổ sung.
- Hình thức: Đoạn đơn 3 câu.

- SV đánh dấu phân

+ Câu 1: 6 ô nhịp (không kể câu câu và vị trí lấy hơi
nhạc dạo đầu), từ ô nhịp 9 đến ô vào bản nhạc.
nhịp 14; câu này không phân tiết
nhạc; lấy hơi sau phách 1, nhịp thứ
9.
+ Câu 2: từ ô nhịp 15 đến nhịp 21,
không phân tiết nhạc, lấy hơi sau
phách 1, nhịp thứ 17.
+ Câu 3: Từ ô nhịp 22 đến nhịp 31;
có hai tiết nhạc: tiết nhạc thứ nhất có
4 nhịp, tiết nhạc thứ 2 có 5 nhịp; lấy
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hơi theo tiết nhạc.
- Yêu cầu thể hiện bài hát với tính
chất vui, hồn nhiên, linh hoạt.
25 phút

3. Hoạt động 3: Hướng dẫn tập hát
- Tổ chức, hướng dẫn cho Sv đọc - Xướng âm, vỡ bài.
gam C-dur và tự xướng âm vỡ bài.
- Hướng dẫn SV hát toàn bài theo
đàn piano một vài lần.

- Tập hát theo đàn.

- Nhận xét, hát mẫu, lưu ý SV lắng - Lắng nghe, lưu ý
nghe cách hát nảy (staccato) ở các ô sắc thái và kĩ thuật
nhịp 9, 10, 16, 17 (lời 1).

staccato ở các nhịp
9, 10, 16, 17 (lời 1).

- Hướng dẫn SV xử lí sắc thái non- - Luyện tập theo
legato và staccato

nhóm.

- Tổ chức các nhóm hoàn thiện bài
hát với các sắc thái, kĩ thuật.
- Dàn dựng bài hát:

- SV thực hành hát.

+ Lời 1: Chọn 2 SV lĩnh xướng luân
phiên câu 1 và câu 2; lớp tuti câu 3.
+ Lời 2: 2 SV lĩnh xướng luận phiên,
toàn lớp canon từ ô nhịp 9 đến ô
nhịp 21; từ nhịp 22 đến hết bài: tuti.
Nếu còn thời gian có thể tổ chức hát
bè.
5 phút

4. Hoạt động 4: Kiểm tra cá nhân
- Tổ chức kiểm tra cá nhân dưới hình - Các cá nhân thực
thức biểu diễn trước lớp.
- Nhắc nhở, kết thúc tiết học.

hiện.
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Phụ lục 3
Phiếu khảo sát thực nghiệm
Các bạn sinh viên thân mến!
Phiếu điều tra này nhằm mục đích thu thập những thông tin cần thiết cho
luận văn “Rèn luyện kỹ năng hát cho…” Bạn vui lòng cho biết một số
thông tin sau bằng cách đánh dấu (x) vào những câu trả lời mà bạn chọn.
Tôi xin hứa sẽ bảo mật thông tin và chỉ sử dụng vào mục đích hoàn thành
luận văn.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của bạn!
I. Thông tin về người được khảo sát: (SV có thể không ghi)
- Họ và tên:………………………………………………………………
- Lớp:…………………………………………………………………….
- Độ tuổi:

từ 18 - 22 tuổi

từ 22 tuổi trở lên

Câu 1: Theo anh (chị) việc học hát trong học phần Âm nhạc có vai trò
như thế nào? (SV chọn 1 trong 4 ý sau)

□

Rất quan trọng

□

Quan trọng

□

Bình thường

□

Không quan trọng

Lí do: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………....
Câu 2: Anh (chị) thường rèn luyện kỹ năng hát thông qua hoạt động
nào sau đây? (Sinh viên chọn nhiều ý trả lời).

□

Thông qua giờ học chính khóa học phần Âm nhạc

□

Thông qua các môn học khác.

□

Thông qua hoạt động rèn luyện NVSPTX
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□

Thông qua các câu lạc bộ âm nhạc do trường, khoa tổ chức

□

Thông qua tự học, tự rèn luyện của bản thân

□

Thông qua các hội thi NVSP.

□

Thông qua các hoạt động khác

Câu 3: Phát biểu cảm nhận của anh (chị) đối với môn Học hát? (Sinh
viên chọn nhiều ý trả lời).

□

Cơ sở vật chất của khoa, trường đáp ứng đầy đủ

□

SV có hứng thú với môn học

□

SV có thái độ tích cực khi học hát

□

SV có năng khiếu âm nhạc

Câu 4: Những nhược điểm cần phắc phục của môn Học hát mà cá
nhân anh (chị) thấy cần thiết? (Sinh viên chọn nhiều ý trả lời).

□

SV không có năng khiếu ca hát

□

SV ít tham gia vào các câu lạc bộ Âm nhạc do nhà trường và khoa tổ

chức

□

SV chưa có ý thức tự học, tự rèn luyện

□

Nội dung nhiều nhưng thời lượng dành cho học hát ít

□

Chưa chú trọng nhiều đến việc rèn kỹ hát thông qua hoạt động ngoại

khóa.
Câu 5: Những lỗi thường gặp của SV trong quá trình học hát.

□ SV chưa biết cách lấy hơi
□ SV chưa biết cách điều khiển hơi thở theo ý muốn.
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□ SV thường hay đứng hoặc ngồi khom lưng khi hát.
□ SV chưa hát đúng trường độ, cao độ, nhịp độ của bài hát
□ SV chưa biết cách mở khẩu hình đúng khi hát
□ SV chưa biết kết hợp gõ đệm tiết tấu khi hát
□ SV thường phát âm sai chính tả khi hát
Cám ơn các bạn!
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Phụ lục 4
Một số bài hát sử dụng trong luận văn
4.1

BẠN ƠI LẮNG NGHE
Dân ca: Ba Na
Sưu tầm, dịch lời: Tô Ngọc Thanh
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4.2

BÀN TAY MẸ
Nhạc: Bùi Đình Thảo
Lời: Tạ Hữu Yên
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4.3

CÒ LẢ
Dân ca đồng bằng Bắc Bộ

100

4.4

DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ
Nhạc: Lê Minh Châu
Phỏng thơ: Nguyễn Minh Nguyên
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4.5

EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA
Thanh Sơn
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4.6

HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH
Huy Trân
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4.7

KHĂN QUÀNG THẮP SÁNG BÌNH MINH
Trịnh Công Sơn
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4.8

MÀU XANH QUÊ HƯƠNG
Dân ca Khơ-me
Lời mới: Nam Anh
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4.9

MÙA HOA PHƯỢNG NỞ
Hoàng Vân
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4.10

NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA
Hoàng Long
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4.11

TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH
Lê Hoàng Minh
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Phụ lục 5
Một số hình ảnh về trường CĐSP Hà Giang

5.1 Toàn cảnh trường CĐSP Hà Giang
(website:cdsphagiang.edu.vn - 1h15’ ngày 20/7/2018)

5.2 Giảng viên Khoa Tiểu Học
(website:cdsphagiang.edu.vn - 1h15’ ngày 20/7/2018)
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5.3 Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học chụp ảnh Kỷ yếu Tốt nghiệp
(GV: Cấn Thị Thanh Nga - 28/6/2017)

5.4 Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học chụp ảnh Kỷ yếu Tốt nghiệp
(GV: Cấn Thị Thanh Nga - 28/6/2017)
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5.5 Hội thảo Khoa học
(website:cdsphagiang.edu.vn - 1h15’ ngày 20/7/2018)

5.6 Ngày hội Sách
(website:cdsphagiang.edu.vn - 1h15’ ngày 20/7/2018)
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5.7 Ngày hội Sách
(website:cdsphagiang.edu.vn - 1h15’ ngày 20/7/2018)

5.8 Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học chụp ảnh Kỷ yếu Tốt nghiệp
(GV: Cấn Thị Thanh Nga - 28/6/2017)

