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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Nằm ở vùng Nam Trung bộ, Quảng Nam không chỉ là địa điểm có 

nhiều công trình di sản văn hóa thế giới nổi tiếng như thánh địa Mỹ Sơn, đô 

thị cổ Hội An,… mà còn là nơi có bề dày về truyền thống văn hóa, văn 

nghệ. Người dân nơi đây từ nhiều đời nay không ngừng sáng tạo, lưu giữ 

và phát triển nhiều loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian đặc sắc mang đậm 

bản chất địa phương. Trong đó, hát dân ca như Hò, Vè, Lý, hát Bài chòi, 

hát Bả trạo… là một kho tàng phong phú, một gia tài văn hóa có ý nghĩa vô 

cùng quan trọng đối với người dân xứ Quảng. 

Nghệ thuật Bài Chòi là thú vui tao nhã của người dân miền Trung 

Việt Nam nhân dịp đầu xuân về. Đặc biệt là hội chơi Bài Chòi ở Quảng 

Nam đã tạo sức hấp dẫn với công chúng trong nhiều năm qua, và nó đã trở 

thành sinh hoạt tinh thần thiết yếu, phổ biến khắp các huyện, thị của tỉnh 

Quảng Nam. Rất nhiều câu ca dao, tục ngữ, bài vè… liên tục được biến tấu 

một cách linh hoạt, sinh động, thể hiện từ tình yêu đôi lứa đến những khúc 

mắc cuộc sống con người, tạo nên sự hấp dẫn và riêng biệt của Bài Chòi. 

Đây vừa là loại hình nghệ thuật diễn xướng mang tính sáng tạo ngẫu hứng, 

vừa là trò chơi dân gian vui nhộn, đầy trí tuệ, ra đời từ nhu cầu liên lạc với 

nhau giữa các chòi canh trên nương rẫy, ở vùng trung du, rồi lan rộng đến 

các vùng nông thôn và ra cả miền biển. 

Ngoài ra, vùng đất hiền hòa này còn sản sinh ra nhiều làn điệu dân ca 

mộc mạc, dễ thương, mang đậm màu sắc miền Trung như: hát Sắc bùa, Hò, 

Vè và trong đó không thể không nhắc đến những điệu Lý của Quảng Nam 

đã khơi nguồn cảm hứng dạt dào cho người dân sinh sống ở đây sáng tạo ra 

nhiều làn điệu Lý mang nét đặc trưng riêng, có khi đậm chất trữ tình, ngọt 

ngào trong câu hát giao duyên của tình yêu đôi lứa, có khi vui tươi, phấn 

khởi bởi thu hoạch được thành quả lao động trong cuộc sống. Cái hay của 
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các điệu Lý ở Quảng Nam trước hết bởi nó là một loại hình dân ca sinh 

động về nội dung, phong phú về điệu thức, đa dạng về ngôn từ. Thứ hai là 

nó có thể xuất hiện trích đoạn trong hầu hết các loại hình nghệ thuật dân 

gian của miền Trung, thường được xen vào ca Huế, hát Bài Chòi, hát Bội 

Bình Định và được biến tấu trong một số loại hình dân ca khác. Lời ca thì 

chân chất, mộc mạc, dễ hiểu, dễ thuộc, dễ hát nên nó thường được sử dụng 

rộng rãi trong mọi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, trong mọi thôn cùng 

ngõ hẻm ở quê hương đất Quảng. Các điệu Lý ở Quảng Nam cũng xuất 

hiện khá nhiều trong sinh hoạt văn hóa dân gian và thường được dùng như 

một chất liệu để làm phong phú thêm cho một số làn điệu âm nhạc cổ 

truyền xứ Quảng. 

Tuy nhiên, hiện nay thế hệ trẻ Quảng Nam chưa có ý thức cao và 

quan tâm nhiều đến những giá trị của dân ca truyền thống địa phương, 

khiến những giá trị tinh thần này ngày càng bị mai một. Đặc biệt, ở độ tuổi 

học sinh THCS, với tâm lý thích tìm hiểu cái mới, theo trào lưu hiện đại; 

các em có những biểu hiện ít quan tâm đến những làn điệu dân ca của quê 

hương và chạy theo thị hiếu của âm nhạc mới lạ. 

Điều đáng nói ở đây nữa, là các nghệ nhân biết làm nhạc cụ, thuộc 

các bài bản âm nhạc cổ truyền, hoặc biết sử dụng các nhạc cụ truyền thống, 

các kỹ thuật hát có phong cách khác nhau ở những kỹ thuật luyến láy, 

phương ngữ đặc biệt... hiện nay ngày càng lớn tuổi, nhiều người đã ra đi 

âm thầm mang theo những bài bản âm nhạc cổ truyền, thì việc truyền dạy 

cho các thế hệ mai sau sẽ mất hẳn tính kế thừa. 

Hơn nữa, trong bối cảnh giao lưu hội nhập có tính toàn cầu như hiện 

nay, sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống với các trào lưu văn hóa ngoại 

lai đã ảnh hưởng không nhỏ cả hai chiều tích cực và tiêu cực đối với lớp trẻ 

nói chung, thế hệ học sinh trong các trường học nói riêng. Ngành giáo dục 

Việt Nam, và nhất là là các trường học phổ thông của chúng ta đang đứng 



3 

 

 

 

trước cơ hội và thách thức lớn, mục đích trong giai đoạn mới cần hướng tới 

đào tạo ra những con người đủ tiêu chuẩn là công dân toàn cầu, nhưng cạnh 

đó vẫn phải giữ được bản sắc của con người Việt Nam. Vì vậy, giáo dục 

âm nhạc truyền thống trong các cấp học, đặc biệt với việc dạy học dân ca 

các vùng miền dân tộc cho các thế hệ học sinh THCS cũng góp phần không 

nhỏ để đạt được mục đích trên.  

 Trước tình hình như vậy, nhằm định hướng và nâng cao sự hiểu biết 

cho học sinh về những giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của ông cha; 

UBND các huyện đã quan tâm chỉ đạo tuyên truyền quảng bá các loại hình 

dân ca Quảng Nam và khuyến khích đưa dân ca Quảng Nam vào dạy học ở 

các trường học trên địa bàn. Tuy nhiên, chưa có một quy trình mang tính 

bài bản và tính hệ thống nên chưa đạt hiệu quả như mong muốn.  

Vì vậy, chúng tôi nhận thấy việc nghiên cứu dạy học hát Bài chòi và 

Lý Quảng Nam trong chương trình âm nhạc bậc THCS tại tỉnh Quảng Nam 

một cách bài bản là một nhu cầu cấp thiết, giúp cho giáo viên âm nhạc có 

tư liệu, quy trình và giải pháp tốt hơn để dạy học dân ca Quảng Nam. Qua 

đó giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương, và tự hào với những di sản âm 

nhạc của ông cha để lại, cũng như bảo tồn những nét đẹp của văn hóa 

truyền thống; góp phần vào thực hiện Nghị quyết TW 5 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa VIII, về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc".  

Chính vì lý do đó, chúng tôi chọn vấn đề Dạy học hát Bài chòi và Lý 

Quảng Nam cho học sinh Trung học Cơ sở làm tên cho luận án và đó 

cũng là hướng nghiên cứu chính của chúng tôi.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Chúng tôi thực hiện luận án này với mục đích đề xuất các biện pháp 

dạy học hát Bài chòi và Lý Quảng Nam phù hợp với học sinh THCS tại 
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tỉnh Quảng Nam theo hướng phát triển năng lực, góp phần nâng cao chất 

lượng dạy học âm nhạc với tình hình thực tế ở địa phương.  

Luận án sẽ xây dựng giải pháp đề xuất các nội dung giáo dục giá trị 

bản sắc văn hóa địa phương, trong đó dân ca Bài chòi và Lý được lựa chọn 

dạy học trong phân môn môn âm nhạc của học sinh THCS. 

Thông qua công trình nghiên cứu, việc đưa dân ca Bài chòi và các 

điệu Lý vào hoạt động giảng dạy cho học sinh THCS sẽ góp phần bảo tồn, 

phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng cư dân ở Quảng Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Xác định cơ sở lý luận về dạy học hát dân ca Bài chòi và Lý Quảng 

Nam cho học sinh THCS tại tỉnh Quảng Nam.  

Khảo sát thực tiễn và đánh giá những ưu điểm, tồn tại về dạy học hát 

dân ca Bài chòi và Lý cho học sinh THCS tại tỉnh Quảng Nam. 

Nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp phù hợp nhằm nâng cao 

chất lượng dạy học hát dân ca Bài chòi và Lý Quảng Nam cho học sinh 

THCS tại nơi đây. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Khách thể nghiên cứu chính là hoạt động dạy học dân ca Bài chòi và 

Lý Quảng Nam cho học sinh THCS tại tỉnh Quảng Nam. 

Đối tượng nghiên cứu mà chúng tôi hướng đến là những vấn đề liên 

quan đến dạy học dân ca Bài chòi và Lý Quảng Nam như nội dung chương 

trình, phương pháp dạy học, phương pháp học tập, kiểm tra đánh giá, đặc 

biệt là các biện pháp dạy học dân ca. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận án chỉ thực hiện trong phạm vi của các trường THCS trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam; Luận án tập trung nghiên cứu hai thể loại dân ca Bài 
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chòi và Lý tại Quảng Nam, những thể loại dân ca khác không nằm trong 

phạm vi nghiên cứu của luận án này. 

4. Giả thuyết khoa học 

Nếu luận án áp dụng được các làn điệu trong nghệ dân ca Bài chòi và 

Lý Quảng Nam vào chương trình dạy học (chủ yếu trong ngoại khoá) cho 

học sinh THCS thì: 

 Sẽ góp phần nâng cao chất lượng trong dạy học âm nhạc nói chung, 

dạy học hát dân ca Bài chòi và Lý cho học sinh THCS nói riêng.  

 Góp phần làm sáng tỏ một số khái niệm thuật ngữ liên quan đến dân 

ca Bài chòi và Lý, khẳng định vai trò, vị trí của dân ca đối với việc giáo 

dục học sinh THCS; nhằm giúp học sinh và giáo viên lĩnh hội các đặc trưng 

của Bài chòi và Lý Quảng Nam. Đồng thời, đưa ra biện pháp đổi mới 

phương pháp dạy học theo hoạt động trải nghiệm, khám phá, phát triển 

năng lực của học sinh, một số cách rèn luyện kỹ năng hát các làn điệu dân 

ca Bài chòi, Lý một cách hiệu quả, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy 

giá trị bản sắc văn hóa, âm nhạc của địa phương.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án thực hiện các phương pháp nghiên cứu chính: 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

được sử dụng để nghiên cứu những đặc điểm âm nhạc của hai thể loại dân 

ca (Bài chòi và Lý) và cách thức cũng như phương pháp dạy hát dân ca 

trong chính khóa, ngoại khóa cho học sinh THCS tỉnh Quảng Nam.   

Phương pháp phân tích tài liệu: Tổng quan các tài liệu liên quan đến 

vấn đề nghiên cứu, phân tích, tập hợp, xây dựng cơ sở lý luận cho việc 

nghiên cứu. 

Phương pháp điều tra xã hội học: Sử dụng phiếu hỏi để điều tra 

nhằm mục đích tìm hiểu nhận thức của học sinh về vấn đề hiểu biết của 
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mình với dân ca Quảng Nam; và gặp gỡ các nhà nghiên cứu để phỏng vấn 

sâu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. 

Phương pháp thống kê: chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê 

toán học để xử lý kết quả khảo sát và thực nghiệm sư phạm. Qua đó, có thể 

kiểm định giả thuyết thống kê và đánh giá sự khác biệt trong kết quả dạy 

học của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng. 

6. Đóng góp của luận án 

Luận án sau khi hoàn thành, sẽ đưa ra được những biện pháp giúp 

cho việc dạy học hát Bài chòi và Lý Quảng Nam cho học sinh THCS tại 

tỉnh Quảng Nam đạt hiệu quả. 

Luận án có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo cho giáo viên âm nhạc 

các trường THCS ở khu vực miền Trung, nhất là các giáo viên âm nhạc tại 

tỉnh Quảng Nam. Đồng thời đề tài cũng góp thêm về phương pháp dạy học 

dân ca nói chung, dân ca Bài chòi và Lý nói riêng cho học sinh THCS.  

Luận án góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền 

thống tốt đẹp trên lĩnh vực dân ca ở tỉnh Quảng Nam, làm phong phú thêm 

kho tàng văn nghệ dân gian Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. 

7. Bố cục của luận án  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, 

luận án bao gồm bốn chương: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về dạy học dân ca 

Chương 2: Đặc điểm của dân ca Bài chòi và Lý Quảng Nam 

Chương 3: Thực trạng dạy học Bài chòi và Lý Quảng Nam cho học 

sinh Trung học Cơ sở tại tỉnh Quảng Nam 

Chương 4: Biện pháp dạy học hát Bài chòi và Lý Quảng Nam cho 

học sinh Trung học Cơ sở 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA DẠY HỌC HÁT BÀI CHÒI VÀ LÝ QUẢNG NAM 

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

Tìm hiểu về dân ca Quảng Nam, chúng tôi cần nghiên cứu thêm về 

văn hóa Quảng Nam, các vấn đề như: lịch sử hình thành vùng đất Quảng 

Nam, địa văn hóa, các phong tục tập quán, tâm linh tín ngưỡng… Từ đó 

truy tìm về gốc tích của sự phát triển của văn hóa văn nghệ dân gian, âm 

nhạc và dân ca Bài chòi của vùng đất này. 

1.1.1. Những nghiên cứu về Bài chòi và Lý 

Bài chòi là thể loại dân ca rất gần gũi đối với người dân Quảng Nam. 

Đặc biệt, tại đô thị cổ Hội An, địa điểm nổi tiếng về du lịch của Tỉnh 

Quảng Nam, Bài chòi được biểu diễn hàng đêm để giới thiệu nét đặc trưng 

của dân ca xứ Quảng đến với du khách.  

Nghiên cứu về Bài chòi, tác giả Trương Đình Quang có Ca nhạc Bài 

chòi - Ca nhạc kịch hát bài chòi, được Nxb Đà Nẵng in năm 2009 [54]. 

Sách được tác giả cấu trúc thành 11 chương, trình bày các vấn đề: lịch sử 

hình thành và phát triển của hát Bài chòi, phân tích về nghệ thuật như lời 

ca, lời hô, khổ nhạc, nói lối xuống hò, giai điệu…  

Quá trình phát triển của Bài chòi được tác giả chia thành các giai 

đoạn: trước 1934 (Bài chòi từ đất lên dàn), 1934 - 1945, và 1955 - 1975. 

Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến chương ba, bàn những vấn đề nghệ 

thuật. Về lời hô, tác giả cho rằng: “Lời trong hô Bài chòi là thơ, lời trong 

kịch hát Bài chòi cũng bằng thơ và dùng hết các thể thơ như: thơ 4 từ, 5 từ 

(dùng đối thoại); thơ 6 từ, 7 từ (dùng đối thoại, nói lối); thơ 7 từ 4 câu và 7 

từ 8 câu (dùng trong ngâm thơ, đối thoại, nói lối); thơ song thất lục bát (hô 

và hát)” [54, tr.28]. Về phần nhịp, tác giả nhận định: “nhịp Bài chòi tương 

ứng với nhịp 4/4. Mỗi câu gồm 2 nhịp (bất kỳ thể thơ nào, và bất kỳ ít hay 
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nhiều từ), trừ trường hợp có xuống hò kết trổ, hoặc xuống hò kết dứt bài, 

thì có thêm vào một hoặc hai nhịp nữa. Mỗi nhịp có 4 phách, một phách 

lặng và ba phách gõ” [54, tr.36]. 

Qua cuốn sách này, chúng tôi nhận biết được chi tiết về cách tổ chức, 

giới thiệu các quân bài, cách thức hô bài và đặc điểm âm nhạc của các điệu 

Bài chòi… Ngoài ra, tác giả còn giới thiệu một số bản ký âm, chúng tôi có 

thể lựa chọn để đưa vào dạy cho học sinh THCS. 

Bài chòi và dân ca liên khu 5 là công trình nghiên cứu do tác giả 

Hoàng Chương chủ biên, được Nxb Văn hóa - Thông tin in năm 2007 [7]. 

Cuốn sách được chia thành hai phần: phần 1 về  Bài chòi - Một nghệ 

thuật dân gian đặc sắc tác giả dành để trình bày về nội dung Bài chòi, cách 

đánh Bài chòi, giới thiệu về Bài chòi sau Cách mạng tháng Tám đến nay; 

phần 2 nói về Dân ca, trình bày lý luận về các loại hình dân ca, giới thiệu 

vài nét về các loại hình dân ca miền xuôi, đồng bào Kinh, mấy nhận xét về 

giá trị dân ca Liên khu 5 và tuyển chọn dân ca.  

Toàn bộ cuốn sách là nguồn tư liệu phong phú về Bài chòi cũng như 

một số thể loại dân ca khác. Phần Tuyển chọn cũng đã hệ thống và liệt kê ra 

những bài dân ca với đủ các thể loại như Hò, Lý, Vè, Sắc bùa, Chèo đưa 

linh… Ngoài ra tác giả cũng cất công lựa chọn giới thiệu một số câu dân ca 

có thể dùng trong nhiều làn điệu giúp người tiếp cận tài liệu có thêm sự 

thuận lợi trong việc nghiên cứu, tìm hiểu để góp phần gìn giữ và phát huy 

các thể loại dân ca đặc sắc. 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Nghệ thuật Bài chòi dân gian Việt Nam và 

những hình thức nghệ thuật tương đồng trên thế giới” do Viện Âm nhạc và 

Sở VHTTDL tỉnh Bình Định tổ chức tại thành phố Quy Nhơn ngày 13-

14/01/2015, Kỷ yếu do Viện Âm nhạc xuất bản năm 2015. Ngoài phần đề 

dẫn, kỉ yếu bao gồm 22 bài nghiên cứu về Bài chòi của các tác giả trong và 

ngoài nước. Các bài viết bàn về nghệ thuật Bài chòi trong kỉ yếu như: Về 
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Bài chòi chiếu (Nguyễn Kiểm), Cần nhận diện đúng thế nào là nghệ thuật 

dân gian (Nguyễn Thuỵ Loan), Nhận diện Bài chòi miền Trung Việt Nam 

qua đợt điền dã do Viện Âm nhạc tổ chức (Nguyễn Vương Hoàng), Bài 

chòi – một thể loại sân khấu âm nhạc độc đáo (Yves Defrance), Nguồn gốc 

hình thành đặc trưng trong nhạc ngữ - tiết tấu thi ca trong Bài chòi miền 

Trung Việt Nam (Trần Quang Hải)… Các bài viết về Bài chòi ở các tỉnh 

thành trong khu vực Trung bộ như: Diễn xướng dân gian hô Bài thai ở Phú 

xuân Huế (Huỳnh Đình Kết), Nghệ thuật chơi Bài chòi Quảng Trị (Cái Thị 

Vương), Vài nét về nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hoà (Lê Văn Hoa), Góp 

phần tìm hiểu Bài chòi Bình Định (Mai Thìn), Đặc trưng nghệ thuật Bài 

chòi ở Quảng Nam – Đà Nẵng (Trần Hồng). Ngoài ra kỉ yếu còn giới thiệu 

các bài viết bàn về biện pháp để bảo tồn và phát huy những giá trị của Bài 

chòi và so sánh giữa Bài chòi với một số hình thức nghệ thuật tương đồng 

khác trên thế giới như: Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy di sản 

Bài chòi dân gian trên địa bàn tỉnh Bình Định (Nguyễn Văn Ngọc), Về 

phục dựng hội đánh Bài chòi dân gian Bình Định (Nguyễn An Pha), Những 

di sản văn hoá phi vật thể Hàn Quốc tương tự như Bài chòi và tầm quan 

trọng của cộng đồng di sản (Seong-Yong Park).  

Có thể nhận thấy rằng, kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Nghệ thuật Bài chòi 

dân gian Việt Nam và những hình thức nghệ thuật tương đồng trên thế 

giới” với nhiều nội dung phong phú và có giá trị về nghệ thuật Bài chòi của 

các tác giả uy tín trong nước, bên cạnh đó kỉ yếu cũng có những tham luận 

của các nhà nghiên cứu ở nước ngoài như Đức, Pháp, Thuỵ Điển, Hàn 

Quốc, Lào. Các bài viết đã chỉ ra được những giá trị văn hoá tinh thần cũng 

như giá trị nghệ thuật mà Bài chòi đem lại cho âm nhạc dân gian Việt Nam 

nói riêng, âm nhạc dân gian thế giới nói chung. 

Men rượu Hồng Đào được là công trình của tác giả Trương Đình 

Quang, sách được xuất bản năm 2005, tại nhà xuất bản Đà Nẵng. Tác giả 
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đã lấy tên loại rượu Hồng đào nổi tiếng của quê hương đất Quảng để đặt 

tựa đề cho công trình nghiên cứu về âm nhạc dân ca Quảng Nam mà ông 

tâm huyết nhất. Men rượu Hồng Đào đã trình bày gần như đầy đủ, rõ ràng 

nhiều thể loại dân ca của vùng đất xứ Quảng như Bài chòi, Lý, Vè, Hò 

khoan, Sắc bùa, Đồng giao, Hát ru… 

Nghiên cứu về Bài chòi, tác giả đã phân tích, so sánh tính chất của 

các làn điệu Bài chòi như Xuân nữ, Nam xuân, Hò Quảng cũng như đưa ra 

các dạng điệu thức thường xuyên xuất hiện trong các làn điệu Bài chòi. 

Tác giả nhận định:  

Bài chòi Xuân nữ tha thiết, trữ tình, thích hợp với lối tự sự giải 

bày tâm trạng, lối đan ghép chất liệu đem lại giọng điệu mới, tạo 

nên sự điều hoà tính chất u buồn, mềm mại. Bài chòi Nam xuân 

trong sáng khoẻ khoắn với cách pha trộn tiết tấu, kết hợp ngữ khí 

có thể diễn tả tính chất đểu giả, kệch cỡm. Bài chòi Xàng xê 

buồn bã, bi thảm; khi dựng lên, tính chất khẳng khái, đấu tranh. 

Bài chòi Hồ Quảng tươi tắn, phấn khởi [55, tr.101]. 

Ngoài ra, tác giả còn giới thiệu một số bản ký âm các làn điệu Bài 

chòi và Lý Quảng Nam như: Lý chơi xuân, Lý thiên thai, Lý thương nhau, 

Lý vãi chài, Lý thượng… Qua những bản kí âm này, chúng tôi có thể lựa 

chọn và đưa một số bài thích hợp vào dạy học cho học sinh THCS. 

Nghiên cứu về điệu Lý có bài viết Tâm hồn Việt Nam qua một hệ 

thống dân ca quen thuộc và phổ biến của Lê Văn Hảo được đăng trên tạp 

chí Dân tộc học số 1, năm 1980, và được đăng lại trong Hợp tuyển tài liệu 

Nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX, tập 2B [17]. 

Tác giả giới thiệu và tập hợp hệ thống 19 điệu Lý con sáo tại các 

vùng miền trên cả nước bao gồm: Lý con sáo trung du (5 bài), Lý con sáo 

Bắc (3 bài), Lý con sáo Thanh (1 bài), Lý con sáo Huế (4 bài), Lý con sáo 

Quảng (2 bài), Lý con sáo Nam (5 bài). 
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Nội dung bài viết đề cập đến cái chung và những phong cách riêng 

trong hệ thống Lý con sáo. Tác giả cho rằng: “Tất cả những bài Lý con sáo 

lưu hành ở các vùng khác nhau đều có nội dung là bài ca dao Con sáo sang 

sông mà hình tượng con sáo mang nhiều ý nghĩa phong phú” [17, tr.14]. 

Ngoài ra, còn một số nét giống nhau về mặt cấu trúc âm nhạc mà các địa 

phương đều sử dụng “hầu hết các bài có một âm hình ở vế nhạc đầu và một 

âm hình kết bài giống nhau, có những chữ đệm lót, láy, luyến, những tiếng 

đưa hơi giống nhau” [17, tr.16].  

Nhận định về Lý con sáo Quảng, tác giả cho rằng: “Lý con sáo 

Quảng 1 có lẽ bắt nguồn từ Lý con sáo Huế 1, nhưng đã tước bỏ những nét 

buồn thương nhớ nhung điệu vợi” [17, tr.23], và “Lý con sáo Quảng 2 giai 

điệu linh hoạt có pha ít nhiều chất hài hước, hóm hỉnh dung dị mộc mạc 

đầy vẻ lạc quan yêu đời của phong cách dân ca Nam Trung bộ” [17, tr.23]. 

Qua hệ thống các điệu Lý con Sáo, chúng tôi đã có cái nhìn đầy đủ 

hơn về cái chung cũng như những nét đặc trưng của điệu Lý này đối với 

mỗi vùng miền. Đồng thời bài viết cũng lưu ý chúng tôi những điều hết sức 

cần thiết về nhịp điệu về cách trình bày, biểu diễn đối với Lý con sáo 

Quảng để có thể làm nổi bật lên sắc thái lạc quan, vui vẻ của phong cách 

dân ca Nam Trung Bộ. 

Dân ca Đất Quảng là công trình nghiên cứu, sưu tầm của tác giả 

Trần Hồng, xuất bản năm 1997 tại Nhà xuất bản Đà Nẵng [26]. Với 44 bài 

dân ca Quảng Nam được kí âm, giới thiệu ở nhiều thể loại như Đồng dao: 

Tập tầm vông, Vuốt nổ, Gọi nghé, Đúc cây dừa, Con chim se sẻ, Vè con nít, 

Đúc cây bông, U tù, Chào ông rắn đi đâu?, Bắc chưn thang; Hát ru: Ru 

em, Ru con, Bồng em, Hát ru; Hò: Hò trâu kéo gỗ, Hò khoan, Hò ba lý 

tang tình, Hò chèo thuyền, Hò mái lơi, Hò mái dài, Hò đua ghe, Hò mái 

nhặt; Lý: Lý thương nhau, Lý quân canh, Lý đi chợ, Lý thượng du, Lý 

thượng, Lý bình, Lý hồ nô, Lý năm canh… Sau các làn điệu dân ca, tác giả 
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còn giới thiệu thêm cảnh sinh hoạt lao động gắn liền với những điệu hát 

dân gian ấy. 

Mặc dù chỉ dừng lại ở việc ký âm và sưu tầm các tác phẩm dân gian, 

và chưa đi vào đánh giá, so sánh, phân tích các loại hình dân ca đó. Tuy 

nhiên, có thể nói đây là tuyển tập khá phong phú các bài dân ca Quảng 

Nam gần gũi với lứa tuổi thiếu niên của tác giả Trân Hồng. Trên cơ sở 

những bản kí âm đó, chúng tôi so sánh, đối chiếu với các văn bản khác, 

chọn lọc và đưa một số bài phù hợp để dạy cho học sinh THCS tại tỉnh 

Quảng Nam. 

1.1.2. Những nghiên cứu về dạy học hát Bài chòi và Lý Quảng Nam 

Ở nội dung này chúng tôi tìm hiểu hai vấn đề, thứ nhất là các công 

trình nghiên cứu về dạy học hát dân ca nói chung, vì đây là nền tảng cơ bản 

nhất để chúng tôi tìm hiểu và nghiên cứu các phương pháp dạy học hát 

truyền thống, từ đó, chúng tôi sẽ tích hợp thêm một số phương pháp dạy 

học hiện đại cùng với việc kết hợp sử dụng công nghệ thông tin vào dạy 

học hát dân ca, đặc biệt là tính chất đặc thù của dân ca Bài chòi và Lý trong 

thời đại phát triển hiện nay rất cần sử dụng đa dạng các phương pháp và 

phương tiện dạy học mới nhằm dễ điều khiển hoạt động nhận thức của học 

sinh, giúp học sinh lĩnh hội được tri thức, kỹ năng cũng như giúp cho đội 

ngũ giáo viên âm nhạc trong quá trình dạy học hát dân ca diễn ra sinh động, 

linh hoạt hơn; thứ hai là các công trình nghiên cứu về dạy học hát Bài chòi 

và Lý Quảng Nam. 

Nghệ thuật ca kịch Bài chòi là giáo trình hướng dẫn dạy học Bài 

chòi, được viết chủ yếu để đào tạo diễn viên và nhạc công bậc Trung cấp 

tại trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Bình Định, do NSUT Hoàng Lê 

chủ biên, xuất bản năm 2005 [39].  

Trước khi đi vào hướng dẫn cụ thể quy cách dạy hát Bài chòi, tác giả 

trình bày một số nội dung nhằm giới thiệu khái quát một số nét về Bài chòi 
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như: tóm lược lịch sử sân khấu Bài chòi, âm nhạc Bài chòi, hát Bài chòi và 

dân ca, múa sân khấu ca kịch Bài chòi, kĩ thuật biểu diễn sân khấu Bài 

chòi, một số nhạc cụ tiêu biểu trong sân khấu ca kịch Bài chòi. 

Trong phần dạy hát Bài chòi, tác giả xây dựng 2 bước cơ bản, bước 

1: tập luyện thanh – luyện giọng điệu; bước 2: dạy làn điệu Bài chòi. 

Bước 1, ở nội dung tập luyện thanh, tác giả hướng dẫn tư thế luyện 

thanh và luyện hơi thở trong thanh nhạc. Nội dung luyện giọng điệu, tác 

giả hướng dẫn các kĩ thuật gồm: luyện giọng rung, luyến kết hợp với rung, 

phương pháp luyện giọng điệu. Tác giả cho rằng: “luyện giọng điệu nhằm 

giúp cho diễn viên nắm chắc cơ bản về các giọng điệu Bài chòi, cách 

chuyển giọng từ nam sang nữ và ngược lại” [39, tr.89]. 

Bước 2, đi vào dạy các làn điệu Bài chòi, tác giả hướng dẫn luyện tập 

6 làn điệu từ đơn giản đến phức tạp với 18 bài luyện tập bao gồm các làn 

điệu: Xuân nữ mới, Xuân nữ cổ, Xàng xê dựng, Xàng xê lụy, Nam xuân, Hò 

Quảng. 

Chúng tôi nhận thấy giáo trình đã cung cấp các kiến thức từ khái 

quát đến cụ thể về loại hình dân ca Bài chòi, bên cạnh đó cũng có sự phân 

tích sâu sắc tính chất của từng làn điệu, cụ thể như: làn điệu Xuân nữ mang 

tính chất trữ tình, tự sự; làn điệu Hò Quảng mang tính chất tươi sáng, sôi 

nổi, rộn ràng; làn điệu Xàng xê mang tính chất ai oán, giận dữ, căm hờn...  

giúp cho người học có thể đưa vào từng bài hát, câu hát, đoạn hát cho phù 

hợp với nội dung và yêu cầu của hoàn cảnh. Giáo trình cũng hướng dẫn 

cách học hát bài chòi cơ bản nhất, bắt đầu với việc tập xướng âm, luyến 

láy, nhấn nhá, nhả chữ đúng dấu tròn vành để làm rõ nội dung và phát triển 

vẻ đẹp của giai điệu, người nghe dễ tiếp thu và thú vị với âm thanh. 

Giáo trình Hát là công trình của tác giả Ngô Thị Nam nằm trong dự 

án đào tạo giáo viên phổ thông của Bộ GDĐT, xuất bản năm 2003 tại Nxb 
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Đại học Sư phạm, Hà Nội. Sách được cấu trúc thành 2 chương, trình bày 

hai nội dung chính: một số vấn đề về ca hát và một số kĩ thuật ca hát. 

Trong chương 1, tác giả giới thiệu các nội dung hướng dẫn về tư thế 

ca hát, hoạt động của cơ quan phát thanh, các xoang cộng minh và tổ chức 

âm thanh, phân loại giọng hát, các bài tập luyện thanh, thực hành thể hiện 

bài hát.  

Ở nội dung phân loại giọng hát, tác giả phân giọng hát thành 2 

nhóm:  

+ Giọng hát người lớn gồm các loại giọng nam và nữ;  

+ Giọng hát trẻ em gồm các loại giọng trẻ tuổi trước khi dậy thì và 

giọng trẻ tuổi dậy thì. 

Nằm trong nhóm giọng hát trẻ em, đối tượng học sinh THCS khối 

lớp 6 và 7 được xếp vào giọng trẻ tuổi trước khi dậy thì; khối lớp 8, 9 xếp 

vào giọng trẻ tuổi dậy thì. Trong mỗi loại giọng hát, tác giả cũng phân tích 

và chỉ rõ âm khu thuận lợi của giọng trẻ cũng như âm vực giọng trẻ có thể 

đạt tới. Chúng tôi cho rằng đây là vấn đề cần lưu ý khi dạy học hát nói 

chung và hát dân ca nói riêng cho học sinh các trường THCS. 

Chương 2 tác giả tập trung giới thiệu một số kĩ thuật ca hát như: 

phương pháp hát liền tiếng, phương pháp hát nhanh, phương pháp hát nảy 

tiếng và hướng dẫn thực hành thể hiện một số bài hát trong chương trình 

THCS.  

Chúng tôi quan tâm đến nội dung hướng dẫn thực hành thể hiện bài 

hát của tác giả, đặc biệt là các bài dân ca. Một số bài Lý ở các vùng miền 

và Lý Quảng Nam được tác giả phân tích cấu trúc âm nhạc và hướng dẫn 

thực hành luyện tập một cách chi tiết như Lý dĩa bánh bò (dân ca Nam bộ), 

Lý kéo chài (dân ca Nam bộ), Hò ba lý (dân ca Quảng Nam). Với từng tác 

phẩm, ngoài việc phân tích về nội dung ca từ, phân chia câu đoạn và những 

điểm ngắt nhịp, cách lấy hơi, cách hát nhấn, những nốt luyến... tác giả còn 
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nêu rõ sắc thái phù hợp khi thể hiện những bài hát dân ca. Đây là những 

hướng dẫn hết sức chi tiết và bổ ích giúp cho việc soạn giảng của giáo viên 

trước mỗi tiết dạy nhằm làm cho học sinh dễ hiểu và nắm bắt được tinh 

thần, nội dung cũng như sắc thái âm nhạc của các bài hát dân ca. 

Giáo trình Phương pháp dạy học Âm nhạc của Hoàng Long – Hoàng 

Lân, xuất bản năm 2005 tại Nxb Đại học sư phạm. Nội dung chính của giáo 

trình là trình bày phương pháp dạy học âm nhạc cho học sinh bậc THCS và 

được cấu trúc thành  4 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: ngoài phần giới thiệu chương trình và nội dung sách giáo 

khoa âm nhạc THCS; tác giả còn hệ thống và phân tích các phương pháp 

dạy học âm nhạc như: phương pháp trình bày tác phẩm, phương pháp thực 

hành – luyện tập, phương pháp thuyết trình, phương pháp trực quan, 

phương pháp kiểm tra - đánh giá 

Chương 2: tác giả tập trung đi vào cụ thể từng phương pháp dạy các 

hoạt động âm nhạc như: phương pháp dạy hát, phương pháp dạy tập đọc 

nhạc, phương pháp dạy nghe nhạc, phương pháp dạy học âm nhạc thường 

thức 

Chương 3: tác giả chú trọng vào nội dung hướng dẫn thực hành xây 

dựng giáo án tiết học âm nhạc, sự chuẩn bị trước khi lên lớp. 

Chương 4: trình bày phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc ngoại 

khóa như: tổ chức hát – múa tập thể, tổ chức các cuộc thi hát – trò chơi âm 

nhạc. 

Trong nội dung dạy học hát, tác giả đã trình bày rất chi tiết về kĩ 

năng ca hát, các phương pháp rèn luyện, các bước trong trình tự dạy hát 

phương pháp dạy học hát. Ở chương 3 tác giả hướng dẫn cách thức xây 

dựng giáo án các nội dung học hát, trong đó có các bài dân ca trong chương 

trình THCS, ví dụ như bài Lý cây đa (dân ca quan họ Bắc Ninh), giúp 

chúng tôi có thể kế thừa, vận dụng các phương pháp này vào quá trình xây 
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dựng kế hoạch bài dạy và dạy học hát Bài chòi, Lý Quảng Nam cho học 

sinh THCS một cách khoa học có hiệu quả cao. Ngoài ra, chúng tôi cũng có 

thể vận dụng các phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc ngoại khóa như 

cách thức tổ chức các cuộc thi hát dân ca và trò chơi âm nhạc… giúp cho 

các em có hứng thú và làm phong phú thêm hoạt động học hát dân ca trong 

nhà trường. 

Giáo dục Âm nhạc dân tộc trong Câu lạc bộ Âm nhạc ở trường 

Trung học Cơ sở, là bài viết của tác giả Phạm Trọng Toàn, được đăng trên 

tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung 

Ương, tháng 1, năm 2015.  

Thông qua việc giới thiệu về vị trí, ý nghĩa và vai trò của câu lạc bộ 

âm nhạc ở trường THCS, tác giả chỉ ra được ý nghĩa rộng lớn của các CLB 

âm nhạc ở trường THCS ở góc độ giáo dục, bảo tồn và phát huy dân ca. 

Tác giả cũng đề xuất một số phương pháp tổ chức hoạt động CLB âm nhạc, 

từ việc mời chuyên gia trò chuyện đến xây dựng nội dung chương trình 

sinh hoạt và hướng dẫn thực hành hát. 

Bài viết cũng lưu ý về việc chọn lựa bài bản, làn điệu dân ca phù hợp 

với quãng điệu và độ luyến láy; nội dung ca từ phù hợp với lứa tuổi học 

sinh; thời gian sinh hoạt và nội dung sinh hoạt linh hoạt, phù hợp để giúp 

học sinh thấy được những nét đặc trưng độc đáo, đặc sắc của một số thể 

loại dân ca, qua đó cảm nhận, tự hào về vẻ đẹp của nền văn hóa âm nhạc 

dân tộc Việt Nam. Có thể nói, với khuôn khổ của một bài báo khoa học thì 

tác giả đã cung cấp những nội dung hết sức súc tích, đầy đủ và cụ thể, phù 

hợp với yêu cầu thực tế của việc bảo tồn và phát huy dân ca trong các 

trường THCS. 
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1.1.3. Nhận xét tình hình nghiên cứu và xác định những vấn đề luận án 

tiếp tục giải quyết 

Qua các tài liệu, tư liệu bài viết trên, chúng ta nhận thấy dân ca Bài 

Chòi và Lý Quảng Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu giá trị. Các công 

trình nghiên cứu trên góp phần làm rõ thêm một số đặc trưng của Bài chòi 

và Lý Quảng Nam thông qua không gian văn hóa lễ hội cùng với các hình 

thức âm nhạc được sử dụng trong đời sống tinh thần của người dân Quảng 

Nam với những nét riêng và một số giá trị còn ít được đề cập tới. Qua đó, 

còn giới thiệu các hình thức tổ chức chơi Bài chòi và các thể loại dân ca 

phong phú khác, đặc biệt là Lý ở Quảng Nam đã thể hiện một phần về 

những mối giao lưu văn hoá và tiếp biến giữa âm nhạc truyền thống Quảng 

Nam với âm nhạc của các vùng miền khác trong một hoặc vài giai đoạn 

lịch sử nhất định. 

Về nghiên cứu và tìm hiểu đặc điểm âm nhạc Bài chòi và Lý Quảng 

Nam, chúng tôi tham khảo một số công trình như: Ca nhạc Bài chòi - Ca 

nhạc kịch hát bài chòi của tác giả Trương Đình Quang; Bài chòi và dân ca 

liên khu 5 của tác giả Hoàng Chương; Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Nghệ 

thuật Bài chòi dân gian Việt Nam và những hình thức nghệ thuật tương 

đồng trên thế giới” do Viện Âm nhạc xuất bản năm 2015; Men rượu Hồng 

Đào của tác giả Trương Đình Quang; Dân ca Đất Quảng của Trần Hồng; 

Tâm hồn Việt Nam qua một hệ thống dân ca quen thuộc và phổ biến của Lê 

Văn Hảo… Những công trình nghiên cứu trên đa phần là tập trung vào 

nghiên cứu lịch sử, văn hóa, không gian diễn xướng với những hình thức, 

thể thức tổ chức, đặc điểm thi pháp và giá trị nghệ thuật. Chưa có công 

trình chuyên biệt nào nghiên cứu về âm nhạc dân gian theo phương pháp 

nghệ thuật học ở giai đoạn trước. Vì vậy, ít nhiều chưa có sự so sánh, phân 

tích, bóc tách các lớp văn hóa, trong đó có cả  nghệ thuật âm nhạc dân gian 

Bài chòi và Lý Quảng Nam để phân tích những yếu tố văn hóa nội sinh và 
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văn hóa ngoại sinh, những truyền thống bản địa và truyền thống ảnh hưởng 

từ các vùng miền khác tiếp nhận trong suốt chiều dài lịch sử. Phải đến giai 

đoạn sau này, nhất là từ sau 1986 đến nay, dân ca Bài chòi và Lý Quảng 

Nam đều nở rộ và phát triển mạnh mẽ với nhiều tên tuổi đã cất công sưu 

tầm, nghiên cứu, biên khảo, biên soạn một cách có hệ thống, khoa học, và 

mang lại giá trị cao từ các bài viết, công trình được phổ biến rộng rãi. 

Để nghiên cứu dạy học hát Bài chòi và Lý Quảng Nam cho học sinh 

THCS ở tỉnh Quảng Nam, chúng tôi có tham khảo một số công trình 

nghiên cứu về dạy học hát dân ca nói chung và dạy học hát Bài chòi, Lý nói 

riêng của những người đi trước. Đáng chú ý là giáo trình Nghệ thuật ca 

kịch Bài chòi do Hoàng Lê chủ biên; giáo trình Hát là công trình của tác 

giả Ngô Thị Nam nằm trong dự án đào tạo giáo viên phổ thông của Bộ 

GDĐT; Giáo dục Âm nhạc dân tộc trong Câu lạc bộ Âm nhạc ở trường 

Trung học Cơ sở của tác giả Phạm Trọng Toàn, được đăng trên tạp chí 

Giáo dục Nghệ thuật, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương. 

Nói chung, trong thời gian gần đây, có khá nhiều công trình nghiên cứu 

liên quan đến vấn đề dạy học dân ca, tuy nhiên các công trình về dạy học 

Bài chòi và Lý Quảng Nam xuất hiện rất ít và chủ yếu dành cho sinh viên 

các trường Văn hoá nghệ thuật chuyên nghiệp. Đến nay vẫn chưa có đề tài 

nghiên cứu nào về việc dạy học hát Bài chòi và Lý cho học sinh lứa tuổi 

THCS và đây là khoảng trống để NCS nghiên cứu trong luận án này. 

1.2. Cơ sở lý luận 

1.2.1. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 

Khi nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài, việc sử dụng khái niệm, 

thuật ngữ trong luận án rất cần được thống nhất và chỉ ra nội hàm khoa học. 

Chúng tôi sẽ tổng hợp tư liệu của các tác giả đã nghiên cứu đồng thời phân 

tích, đánh giá và có quan điểm riêng của mình để các khái miệm, thuật ngữ 

được rõ ràng và sáng tỏ.   
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1.2.1.1. Bài chòi 

Bài chòi là loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống được hình 

thành và phát triển ở các tỉnh duyên hải miền Trung từ Quảng Bình đến 

Ninh Thuận. 

Chơi Bài chòi, hay còn gọi là hội chơi Bài chòi theo cách gọi quen 

thuộc của người dân Quảng Nam là trò chơi sử dụng bộ bài Tới, người chơi 

ngồi trên các chòi tre, được tổ chức vào các ngày lễ Tết. 

Nói về hội chơi Bài chòi, nhà nghiên cứu Trương Đình Quang cho 

rằng “Hội chơi này là một sinh hoạt văn hóa trong những ngày Tết dân tộc, 

thể hiện trí thông minh suy đoán và nhận thức thẩm mỹ của những người 

chơi. Bởi vì nó được kết hợp với lối hô diễn thú vị và hấp dẫn mọi tầng lớp 

công chúng” [54, tr.6]. 

Có thể nhận định: Hội chơi Bài chòi được phát triển từ trò chơi đánh 

bài chòi kết hợp với trình diễn hô-hát Bài chòi, thường tổ chức vào dịp Tết 

đến xuân về. Đến với hội chơi Bài chòi, người chơi không đặt nặng thắng 

thua tiền bạc, mà chủ yếu đến để cảm nhận không khí hội, nghe các câu hô-

hát Bài chòi, và thử vận may trong những ngày đầu năm mới qua những 

món quà tượng trưng khi thắng cuộc.  

1.2.1.2. Hô - Hát Bài chòi 

Tại Quảng Nam và các tỉnh Nam Trung bộ, thuật ngữ Hô bài chòi và 

Hát bài chòi thường được người dân hiểu như nhau.  

Theo nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền:  

Trước khi hô tên quân bài, anh hiệu đọc thật to lời thơ để mọi 

người cùng suy đoán quân bài. Giai đoạn này, bên cạnh lối đọc 

thơ thông thường, người ta bắt đầu manh nha vận dụng ngữ điệu 

trầm bổng, đồng thời đưa nhịp điệu chu kỳ tựa như lối nói vè vào 

cho cuộc chơi thêm phần hấp dẫn. Tính nhạc sơ khai bắt đầu hình 

thành như vậy [18, tr.23]. 
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Có thể nhận thấy rằng, ban đầu hô Bài chòi chỉ là hình thức gọi và hô 

to tên con bài trong các ván bài, dần về sau người hô Bài chòi đã vận dụng 

lối đọc thơ lục bát và sau này kết hợp giai điệu âm nhạc của các làn điệu 

vào để lời hô thêm phần sinh động giúp cho cuộc chơi thêm hấp dẫn.  

Về sau, có lẽ thấy cần gia tăng yếu tố nghệ thuật, các câu thơ hô 

Bài chòi đã được âm điệu hóa một cách có chủ đích. Và, các làn 

điệu chuyên dùng lần lượt ra đời, được sử dụng như một phương 

tiện hữu hiệu để chuyển tải nội dung lời thơ. Bắt đầu từ đây, bên 

cạnh cách gọi hô Bài chòi, người ta cũng thường gọi là hát Bài 

chòi, khẳng định vai trò nổi trội của âm nhạc” [18, tr.23]. 

Hát Bài chòi dựa trên bốn điệu cơ bản là Xuân Nữ, Xàng Xê, Hò 

Quảng, Cổ Bản (Nam Xuân) kết hợp với các thể thơ lục bát và lục bát biến 

thể để diễn đạt nội dung, tâm tư tình cảm của người dân đối với các vấn đề 

trong đời sống trong xã hội. Ngoài bốn điệu cơ bản, hát Bài chòi ngày nay 

còn sử dụng thêm các làn điệu dân ca Quảng Nam, dân ca Liên khu 5 và 

trình diễn trên các sân khấu văn nghệ hoặc sân khấu ca kịch Bài chòi. 

Theo nhận định của chúng tôi, trong hội chơi Bài chòi ngày nay, 

cách gọi hô Bài chòi hay hát Bài chòi đều chưa thể hiện đầy đủ ý nghĩa 

những câu hát câu hô trong lúc trình diễn và điều khiển cuộc chơi. Bởi vì 

hô và hát luôn cùng nhau, hòa quyện vào nhau, tạo nên những nét giai điệu 

độc đáo của nghệ thuật bài chòi ngày nay. Vì vậy, trong luận án này, chũng 

tôi sử dụng thuật ngữ Hô-hát Bài chòi để gọi tên các khả năng về nội hàm 

mà loại hình nghệ thuật này diễn tả. 

Có thể khái niệm về Hô-hát Bài chòi như sau: 

Hô-hát bài chòi là hình thức trình diễn trong hội chơi Bài chòi, Hô-

hát Bài chòi sử dụng các làn điệu cơ bản của nghệ thuật bài chòi để chuyển 

tải nội dung của con bài (giúp cho người chơi đoán tên con bài) kết hợp với 

hô tên con bài cùng với một số động tác phụ họa của người dẫn dắt cuộc 
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chơi Bài chòi, tạo không khí vui nhộn cho người chơi qua những câu hô, 

câu hát.  

Ví dụ: Câu hát mở màn trong hội chơi Bài chòi: 

Bà con cô bác lẳng lặng mà nghe 

Lẳng lặng mà nghe tôi hô con bài 

Con gì nó ra đây…. 

1.2.1.3. Ca kịch Bài chòi  

Từ những câu Hô-hát Bài chòi, những người nghệ nhân phỏng theo 

các câu chuyện ngụ ngôn, các câu chuyện thơ như Lưu Bình – Dương Lễ, 

Thoại Khanh – Châu Tuấn, Lâm Sanh – Xuân Nương,… để phát triển 

thành các lớp Bài chòi hô diễn dài hơn, kết hợp với lối kể chuyện có kèm 

theo điệu bộ, sau đó tiến dần đến đóng vai các nhân vật. Ban đầu từ một 

người vừa diễn, vừa dẫn chuyện, vừa đóng vai tất cả các nhân vật trong câu 

chuyện, sau đó phát triển phân vai nhiều nhân vật hơn, và thường biểu diễn 

ở các chiếu trải ở sân đình, sân chùa hoặc sân chợ. Từ những buổi biểu diễn 

ở sân đình, sân chợ này, năm 1936 ông Phạm Đình Lang cùng với người 

thầy của mình là ông Ba Hượt đã phát triển đưa Bài chòi lên sân khấu, đặt 

nền móng cho Ca kịch Bài chòi. “Vào giữa năm 1936 Phạm Đình Lang 

(tức Bốn Trang hoặc Bốn Nhỏ) cùng thầy là Ba Hượt (tức Ba Nhỏ) đã sửa 

soạn mọi mặt để thực nghiệm việc đưa nghệ thuật của mình từ đất lên 

giàn… được công chúng ủng hộ, họ tiếp tục dựng dàn và hô diễn trên giàn 

– thực ra là lên sân khấu” [42, tr.14, 15]. 

Ca kịch Bài chòi ngoài sử dụng các làn điệu trong hát Bài chòi, có 

thêm sự pha trộn, kế thừa chất liệu từ các loại hình nghệ thuật khác như Hát 

bội, Đờn ca tài tử,… 

Trong biểu diễn, diễn viên đang hô một đoạn Bài chòi, đột nhiên 

chuyển nói lối hát Bội rồi tiếp theo mấy câu Nam xuân hoặc Nam 

ai, có khi vài câu tẩu mã. Hơn thế nữa, có khi đang hô diễn một 
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lớp Bài chòi từ vở Tam nữ đồ vương thì chuyển tiếp ngay một 

lớp hát Bội nguyên xi Con Cơ giả dại qua ải” [42, tr.16, 17]. 

Các làn điệu được sử dụng nhiều trong ca kịch Bài chòi là Xuân nữ 

mới và Hò Quảng. Trong đó, điệu Xuân nữ mới phát triển theo nói lối của 

ca vọng cổ Cải lương giúp cho giọng hát trở nên “mùi” hơn. “Ở nhiều vở 

diễn, Xuân nữ mới có lối kiểu bài ca vọng cổ kết hợp với các biến thể chất 

liệu ca nhạc Hò Quảng trở thành làn điệu chủ thể” [42, tr.18]. 

Có thể khái niệm về Ca kịch Bài chòi như sau: 

Ca kịch Bài chòi là một hình thức biểu diễn Bài chòi được sân khấu 

hóa, phát triển từ những vở Bài chòi truyện như Thoại Khanh - Châu Tuấn, 

Lưu Bình - Dương Lễ,… Ca kịch Bài chòi được biểu diễn trên sân khấu có 

sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hát, diễn và múa. Các làn điệu chủ đạo là 

Xuân nữ mới, Hò Quảng kết hợp với một số loại hình nghệ thuật khác như 

Hát Bội, Đờn ca tài tử. 

1.2.1.4. Lý 

Lý là một thể loại hát có gốc từ dân gian. Thông thường, trong lúc 

hát chơi, bất cứ câu ca dao nào được ưa thích cũng được đưa vào thể Lý 

một cách dễ dàng. Lý có những giai điệu khá hoàn chỉnh, cố định. Mỗi điệu 

lý thường mang tính chất riêng biệt, khi thì mang vẻ tình tứ, tha thiết, có 

khi lại buồn thảm não nùng. Cũng có khi nói lên niềm phấn khởi vui tươi, 

hoặc nói lên khía cạnh tâm tư của con người. Do vậy, Lý là một bộ phận 

đặc sắc trong dân ca Quảng Nam, bởi nó mang đầy đủ những yếu tố đặc 

trưng tạo nên nét riêng trong tính chất âm nhạc của vùng đất này.  

Đối với nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thụy Loan thì: “Lý là thể 

loại dân ca đặc biệt chỉ có ở người Việt… Có những bài đơn giản cả về tiết 

tấu, giai điệu, ít luyến láy và âm khu hẹp. Lại có những bài phát triển về tiết 

tấu, giai điệu cũng như âm khu và có nhiều nét luyến láy tinh vi phức tạp” 

[40; tr. 94, 95]. 
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Tác giả Tô Vũ cho rằng: “lý là hình thức ca khúc (dân gian). Nó giống 

như các loại hình thức ca khúc dân gian của các dân tộc khác” [92, tr. 764]. 

Như vậy, Lý mang đầy đủ sắc thái độc đáo của dân ca Việt Nam. 

Điệu Lý đặc biệt phát triển ở Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó miền Trung 

có thể được xem là trung tâm của các điệu Lý. Lý đã có sự hoàn chỉnh về 

nghệ thuật trong cấu trúc, giai điệu, lời ca. Nó trở thành một mẫu mực 

mang tính “lan toả” cao. Đặc tính cạn và hẹp trong giọng nói của người 

Quảng Nam cũng là một yếu tố chi phối mạnh mẽ vào âm điệu dân ca 

Quảng tạo nên những âm điệu đặc trưng không thể lẫn với các vùng khác.   

1.2.1.5. Phương pháp dạy học 

Các phương pháp dạy học rất phong phú, đa dạng. Việc phân loại 

hợp lý các phương pháp và khái quát thành hệ thống các phương pháp dạy 

học là cơ sở khoa học cho việc tìm, chọn và vận dụng hợp lý các phương 

pháp dạy học, là nền tảng cho sự sáng tạo, phong phú của người giáo viên 

về mặt phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả quá trình dạy học. Như 

vậy, phương pháp dạy học là gì?  

Trong “Lý luận dạy học hiện đại” của tác giả Nguyễn Văn Cường về 

một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học: “Phương pháp dạy học là tổ 

hợp các cách thức hoạt động của thầy và trò (trong đó thầy đóng vai trò chủ 

đạo) được tiến hành trong quá trình dạy học, nhằm thực hiện các nhiệm vụ 

dạy học” [9]. 

Như vậy, phương pháp của người dạy có vai trò rất quan trọng, nó 

quyết định tới kết quả của người học. Trong mỗi giờ lên lớp nếu người dạy 

có phương pháp tốt, phù hợp với đối tượng, phù hợp với bài học, phù hợp 

với đặc điểm môn học thì giờ dạy có hiệu quả. Từ đó, phương pháp dạy 

học là cách thức, là con đường giải quyết vấn đề dạy học nhằm đạt đến mục 

tiêu dạy học, cụ thể là một hệ thống những hành động có mục đích của giáo 

viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của học sinh, là tổ 
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hợp cách thức hoạt động của thầy và trò trong quá trình dạy học được tiến 

hành dưới vai trò chủ đạo của người thầy, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ 

dạy học. 

Theo phương pháp dạy học nêu trên, điều đó có nghĩa nó là hệ thống 

những hành động có mục đích của giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận 

thức và thực hành của học sinh, đảm bảo cho các em học sinh lĩnh hội nội 

dung học vấn. 

Trong “Phương pháp dạy học âm nhạc” của tác giả Lê Anh Tuấn, 

Nxb Đại học Sư phạm (2010) thì cho rằng: Phương pháp dạy học là cách 

thức làm việc của giáo viên và học sinh, nhờ đó học sinh nắm được kiến 

thức, kĩ năng, kĩ xảo, hình thành thế giới quan và phát triển năng lực của 

mình [77, tr.18]. 

Như vậy, có nhiều khái niệm về phương pháp dạy học, từ các khái 

niệm trên, chúng tôi có thể nêu ra một vài nhận xét sau: Phương pháp dạy 

học gồm hoạt động của thầy và hoạt động của trò. Hai hoạt động này có sự 

tác đông qua lại lẫn nhau, trong đó thầy có chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, 

tổ chức hoạt động học tập của trò. Trên cơ sở đó trò tích cực, chủ động lĩnh 

hội tri thức cần thiết. Kết quả tương tác giữa hoạt động của thầy và của trò 

trong quá trình dạy học là đạt được các mục tiêu dạy học đề ra, đó chính là 

bản chất của phương pháp dạy học.  

Chúng tôi có thể nêu lên một cách khái quát về khái niệm Phương 

pháp dạy học như sau: Phương pháp dạy học là cách thức hoạt động của 

thầy và trò trong mối liên hệ qua lại, thầy giữ vai trò chủ đạo, điều khiển, 

chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động học tập của trò một cách tích 

cực, chủ động nhằm đạt các mục tiêu dạy học đề ra. 
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1.2.1.6. Một số thuật ngữ  

- Anh Hiệu (chị Hiệu): 

Anh Hiệu (chị Hiệu) là những người có giọng hát hay, có tài ứng 

biến để dẫn dắt cuộc chơi Bài chòi. Ngoài khả năng hát hay, các anh Hiệu 

còn cần phải có kĩ năng diễn xuất duyên dáng và hài hước để lôi cuốn khán 

giả và làm cho cuộc chơi Bài chòi thêm phần sinh động. 

- Hô thai: 

Vùng Nam trung Bộ, “câu thai” có nghĩa là “câu đố”. Trong hội chơi 

bài chòi, anh Hiệu rút con bài ra và hô thai (hô câu đố) để người chơi đoán 

tên con bài. Vì vậy, người dân thường dùng thuật ngữ “hô thai” thay cho hô 

Bài chòi. Trong phần hô thai, phần đặc biệt nhất là ca từ trong các câu hô, 

quả đúng như Nguyễn Quang Long nhận định: 

Ca từ là một trong những nét thú vị nhất của nghệ thuật bài chòi dân 

gian. Như nhiều loại hình nghệ thuật khác, bài chòi khai thác vốn 

thơ ca dân gian để vận dụng vào các câu thai. Bên cạnh đó, các 

Hiệu còn sáng tác hoặc ứng tác trực tiếp trong lúc hô thai. Câu thai 

với nhiều nội dung đề tài khác nhau nhưng thường dễ nhớ, dễ thuộc 

được trình bày dưới dạng hát thơ, chủ yếu thể lục bát. Nội dung câu 

thai phải liên quan tới con bài vì thế trong lúc anh Hiệu hô người 

chơi và người xem có thể đoán được đó là con bài gì. Điều này 

khiến hội chơi thêm phần hồi hộp và hấp dẫn. Mặt khác, những câu 

thai bên cạnh chức năng để giới thiệu con bài thì bao giờ cũng ẩn 

chứa những thông điệp nhất định. Thông điệp ấy là quan niệm về 

nhân sinh quan, là vốn sống được chắt lọc từ đời sống thực tiễn hay 

thể hiện tâm tư, tình cảm, mong ước của nhân dân” [42, tr.27, 28]. 

- Nói lối 

Theo nhà nghiên cứu Trương Đình Quang “Nói lối là một cách hát tự 

do, không theo nhịp, trên giai điệu của làn điệu sắp hát” [55, tr.38]. 
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Ông Hoàng Lê cho rằng “Nói lối trong bài chòi là hát một nét giai 

điệu nào đó của bài chòi và hát một cách tự do, không nhịp, không tiết tấu. 

Nhưng không phải tự do thế nào cũng được mà cách ngân các âm dài ngắn, 

to nhỏ, bổng trầm là phải tùy theo sự diễn đạt tình cảm của nội dung” [39, 

tr.131]. 

Theo chúng tôi, nói lối là cách hát nói một cách tự do, không có cao 

độ cụ thể mà chỉ thể hiện ngữ điệu, ngữ khí của người hát phù hợp với tình 

cảm của nội dung và tiết tấu của làn điệu. Nói lối thường được sử dụng mở 

đầu hoặc xen lẫn vào giữa những câu hát, làn điệu nhằm thể hiện màu sắc 

diễn kịch trong cuộc chơi, đồng thời giảm bớt sự nhàm chán khi một làn 

điệu được kéo dài thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của nội dung của con bài. 

-  Xuống hò 

Ông Hoàng Lê cho rằng “Âm Hò là âm chủ điệu rơi trên thanh dấu 

huyền của lời ca” [39, tr.135]. Nhà nghiên cứu Trương Đình Quang gọi 

“Hò là tên của âm chủ hoặc âm chủ điệu cho bậc giọng nữ bằng Re1, bậc 

giọng nam bằng Sol1 vào từ có dấu huyền trong lời ca” [55, tr.41]. 

Theo quan điểm của chúng tôi, “Hò” là tên chủ âm trong thang âm 

dân tộc (Hò, Xự, Xang, Xê, Liu, Cống). “Xuống hò” là thuật ngữ dùng để 

chỉ cách hát về chủ âm “Hò” để kết một đoạn nhạc. Xuống hò có mục đích 

dừng ở âm chủ để kết sau một đoạn hát, có nhiệm vụ ổn định điệu thức và 

bắt đầu một đoạn hát mới.  

- Chòi con 

Các chòi được dựng theo hình chữ nhật, 2 cạnh dài mỗi bên gồm 4 

chòi đối mặt nhau, các chòi này gọi là chòi con; trên mỗi chòi con có một 

cái mõ, một cái ống trảy hoặc một khúc thân cây chuối hoặc bó rơm để 

người chơi găm con bài và cờ hiệu. 
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- Chòi cái 

Chòi cái hay còn gọi là chòi trung ương, là chòi nằm ở chính giữa 

một cạnh hình chữ nhật, chòi trung ương lớn và cao hơn các chòi con, được 

trang trí đẹp hơn các chòi con. 

-  Cờ hiệu 

Là lá cờ nhỏ, hình đuôi nheo, nhiều màu sắc. Được phát cho các chòi 

con dùng để vẫy ra hiệu khi chòi của mình có con bài trùng với con bài anh 

Hiệu vừa hô. 

-  Bài chòi câu 

Bài chòi câu được sáng tạo từ những bài ngắn, nội dung còn nghèo 

nàn, làm cho dài ra, thể thiện được nội dung phong phú hơn, có tình tiết và 

trọn vẹn ý nghĩa. 

- Bài chòi lớp 

Theo nhà nghiên cứu Trương Đình Quang nhận định:  

Từ những câu bài chòi dựa vào chuyện ngụ ngôn hay thời sự ban 

đầu, nghệ sĩ dân gian và người sáng tác dần dần phỏng theo 

truyện thơ dân gian được nhân dân yêu thích như Lưu Bình - 

Dương Lễ, Thoại Khanh – Châu Tuấn,… và các tích tuồng hát bộ 

quen thuộc. Loại bài chòi lớp ra đời, có nhiều lớp hô diễn khá 

dài, mà cuối mỗi lớp được kết thúc bằng tên con bài” [55, tr.12] 

Như vậy, bài chòi lớp được phát triển từ những câu hô Bài chòi, dựa 

vào những câu chuyện ngụ ngôn và đã có cốt truyện đơn giản, nhưng chưa 

được sân khấu hóa. Khi trình diễn Bài chòi lớp, một người vừa kể chuyện 

vừa có thể đóng nhiều vai nhân vật khác nhau. “Từ cách hô diễn kể chuyện 

có điệu bộ kèm theo, người hô đi đến đóng các nhân vật. Một người vừa là 

người kể vừa là Quan Công. vừa là Khổng Minh, vừa là Tiên Bửu, vừa là 

Lão Trượng” [55, tr.13]. 
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Bài chòi lớp thường được trình diễn một cách đơn giản trên chiếu ở 

các xóm nhỏ, thôn quê. Ngày nay, Bài chòi lớp ít được biểu diễn, người 

dân Quảng Nam chủ yếu tham gia vào các hội chơi Bài chòi hoặc xem ca 

kịch Bài chòi. 

- Bài chòi truyện 

Theo nhà nghiên cứu Trương Đình Quang “Bài chòi truyện đã hình 

thành từ những gánh hát Bài chòi hô diễn dạo, hô diễn rong. Gọi là gánh, 

nhưng chỉ có 3 hoặc 5 người cùng một gia đình, một nhóm bạn bè – đều là 

diễn viên. Trong nhóm, ai cũng biết nhịp sênh và đánh trống, có người chơi 

đàn để thay thế nhau diễn và chơi đàn” [55, tr.17]. 

Theo nhà nghiên cứu Hoàng Lê cho rằng: 

Bài chòi truyện kể các sự tích rút từ các pho truyện dân gian Việt 

Nam và truyện Trung Quốc. Nội dung có cả lời của nhân vật và 

lời của người kể. Ở hình thức này, các diễn viên thường một 

mình đóng hai, ba vai, hoặc một diễn viên kể, đến đoạn có lời 

của các nhân vật thì các diễn viên khác đứng lên đóng vai trong 

đoạn đó” [39, tr.24, 25]. 

Có thể nhận định, Bài chòi truyện được phát triển dựa trên những 

câu chuyện, có các nhân vật cụ thể. Tuy nhiên, khác với Bài chòi lớp, Bài 

chòi truyện đã phát triển thành những gánh diễn nhỏ một cách chuyên 

nghiệp hơn từ 3 đến 5 người. Bài chòi truyện thường được biểu diễn ở 

những sân khấu là sân đình, chùa,… có nhóm nhạc cụ đệm, phông màn, 

ánh sáng là những ngọn đèn dầu. Tùy theo số lượng người ở mỗi gánh diễn, 

một người có thể đóng 2, 3 vai nhân vật hoặc mỗi người diễn một vai. Có 

thể nhận định, Bài chòi truyện là tiền thân của Ca kịch Bài chòi. 

1.2.2. Vai trò dạy học dân ca Quảng Nam cho học sinh THCS 

Đất nước Việt Nam với hơn bốn ngàn năm lịch sử đã hình thành nên 

một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó, âm nhạc dân gian nói 
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chung, dân ca nói riêng là tinh hoa văn hóa đặc sắc, là linh hồn của dân tộc. 

Do vậy, việc kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của tất cả các 

dân tộc, đồng thời còn khẳng định những giá trị của nền văn hóa Việt Nam 

cùng với việc nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ các di sản văn hóa dân tộc 

là những vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết. 

Thực chất, dân ca là những bài hát do nhân dân sáng tác và trình 

diễn, mang bản sắc văn hóa của từng địa phương, từng vùng miền. Nhưng 

trong giai đoạn phát triển của đất nước hiện nay, cuộc sống hiện đại với sự 

thâm nhập của những trào lưu âm nhạc mới đã ảnh hưởng tới năng lực và 

khả năng cảm thụ dân ca của giới trẻ, khiến họ trở nên lạ lẫm với dòng 

nhạc này của dân tộc mình. Những người biết hát dân ca ngày một ít đi, 

tuổi ngày càng cao, mặt khác, lớp trẻ cũng không hào hứng và không có 

tâm huyết với các làn điệu dân ca của quê hương mình… Điều đó, đặt ra 

một thách thức lớn, mà trong đó, ngành giáo dục – đào tạo chiếm một vị trí 

hết sức quan trọng và cần thiết. 

Để bảo tồn, phát huy dân ca các vùng miền, đặc biệt là dân ca ở 

Quảng Nam, vấn đề để thế hệ trẻ ngày nay tiếp xúc và làm sống lại những 

khúc hát dân ca quen thuộc là một yêu cầu bức thiết. Việc đưa Bài chòi và 

Lý Quảng Nam vào trong nhà trường không chỉ đơn thuần là dạy dân ca mà 

còn giúp cho học sinh nhận ra những giá trị to lớn của dân ca, từ đó giúp 

các em biết trân trọng, yêu quý và quan trọng hơn là góp phần định hướng 

thị hiếu thưởng thức âm nhạc vốn đang ngày càng trở nên lệch lạc. Chính 

vì thế, việc đưa Bài chòi và Lý Quảng Nam vào chương trình giảng dạy âm 

nhạc tại các trường THCS tại tỉnh Quảng Nam là một trong những biện 

pháp cơ bản, quan trọng để truyền bá và giáo dục lòng yêu mến và tự hào 

với những di sản âm nhạc dân gian nói riêng, văn hóa dân gian nói chung. 

Việc giáo dục âm nhạc, đặc biệt chú trọng đến giáo dục dân ca và 

dạy hát dân ca trong các trường THCS trên địa bàn Quảng Nam cần phải 
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trang bị cho học sinh những kiến thức âm nhạc cũng như vốn hiểu biết sâu 

rộng về nghệ thuật âm nhạc dân ca ở nơi mình sinh sống. Đưa dân ca 

Quảng Nam vào chương trình dạy học âm nhạc tại các trường THCS, điều 

đó có nghĩa là chúng ta đang thực hiện quá trình bảo tồn và phát huy vốn 

dân ca, đặc biệt là sẽ xây dựng được một môi trường hát dân ca rộng lớn. 

Chắc chắn là các em sẽ trở thành những hạt nhân tích cực trong phong trào 

hát dân ca địa phương mình, trên cơ sở đó việc bảo tồn và phát huy di sản 

văn hóa sẽ được xã hội hóa, trở thành việc làm có ý thức, tự giác của nhân 

dân. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên cũng cần thiết kế những chương trình 

phong phú hơn về nội dung giảng dạy, thời lượng tiết học phù hợp và đặc 

biệt là đổi mới phương pháp trong quá trình dạy hát dân ca sao cho thích 

ứng với đặc thù của nó thì mới thu hút và tạo được chất lượng học tập của 

các em trong nhà trường. Giáo dục âm nhạc truyền thống cho các em trong 

nhà trường cần có một sự đổi mới trong nhận thức. Một nhận thức mới sẽ 

kéo theo những hành động mới, tích cực góp phần đưa dân ca và nhạc dân 

tộc đến gần với các em học sinh hơn. Để từ đó, dân ca luôn là món ăn tinh 

thần không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày của lớp trẻ hôm nay và 

mai sau, được lưu giữ và phát huy cùng với nền văn hóa âm nhạc Việt Nam 

trên con đường hội nhập và phát triển văn hóa toàn cầu. 

Việc đưa dân ca Quảng Nam vào chương trình dạy học âm nhạc ở 

cấp THCS không những có tác dụng to lớn đối với việc bảo tồn và lưu giữ 

các giá trị tinh thần của ông cha ta để lại, mà còn mang lại cho các em sự 

thích thú khi được tìm hiểu về đời sống tinh thần, những nét văn hóa đặc 

sắc trên quê hương mình. 

Đưa dân ca vào học đường là một trong những biện pháp cơ bản và 

quan trọng để truyền bá và giáo dục một cách gián tiếp cũng như trực tiếp 

lòng yêu mến, tự hào với những di sản âm nhạc dân tộc. Chính vì thế, việc 

bảo tồn và phát huy các giá trị sử dụng dân ca địa phương mang tính lâu 
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dài, bền vững, đặc biệt là đưa dân ca vào dạy cho thế hệ học sinh ở trường 

học lại càng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh các thế lực thù 

địch, các phần tử xấu đã, đang và tiếp tục dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để 

đưa các loại văn hóa bạo lực, đồi trụy,… để truyền bá lối sống thực dụng, 

làm cho giới trẻ Việt Nam sống không có lý tưởng, ích kỷ và trụy lạc, làm 

cho thế hệ học sinh lãng quên nền văn hóa với những giá trị nhân văn sâu 

sắc, những giá trị Chân –Thiện – Mỹ tốt đẹp mà ông cha ta đã dày công 

vun đắp. 

Đưa dân ca Quảng Nam vào các hoạt động dạy học, các hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo, CLB văn nghệ,… sẽ làm các em bớt căng thẳng, mệt 

mỏi sau những giờ học tập văn hóa trên lớp, qua đó còn giúp các em thêm 

yêu thích và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong nhà 

trường. 

Về điều kiện giáo viên được bố trí theo vị trí việc làm và điều kiện 

cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng cho yêu cầu dạy học môn âm nhạc. Các nhân 

tố thuận lợi từ bên ngoài và bên trong như Chương trình giáo dục phổ 

thông năm 2018 là chương trình mang tính “mở”, mang tính định hướng và 

được trao quyền quyết định chất lượng giáo dục cho nhà giáo (theo Luật 

Giáo dục 2019). 

Thời điểm tiến hành thực hiện đề tài luận án đến nay là phù hợp, 

đúng lúc và mang tính thời sự cao. Với ý nghĩa trên, có thể khẳng định 

rằng: Không có đường nào ngắn nhất, hiệu quả nhất bằng con đường phổ 

biến và truyền dạy dân ca trong trường học; và không có kho lưu trữ nào 

bền chắc theo thời gian bằng việc lưu trữ trong trường học thông qua các 

thế hệ học sinh là người của địa phương mình cư trú. 

1.2.3. Định hướng mô hình dạy học 

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 được Bộ GD&ĐT 

ban hành kèm theo thông tư 31/2018/TT/BGDĐT vào ngày 26/12/2018 với 
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quan điểm, mục đích: “đảm bảo phát triển phẩm chất và năng lực người 

học thông qua các nội dung giáo dục” [4, tr.5]. Vì vậy, để đáp ứng được 

mục đích trên, bắt buộc người dạy thay đổi từ mô hình dạy học theo hướng 

tiếp cận nội dung (trang bị kiến thức) sang dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực. 

Đây là mô hình dạy học hiện đại, dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực là dạy học lấy người học làm trung tâm, là dạy học tích cực, 

mà ở đó các thành tố “mục tiêu, nội dung dạy học, nguyên tắc dạy học, 

hình thức tổ chức dạy học và phương pháp dạy học... theo hướng phát 

triển năng lực” [75] của học sinh, trong đó giáo viên đóng vai trò là người 

hướng dẫn học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Điểm khác biệt của 

mô hình dạy học theo định hướng phát triển năng lực và dạy học hướng 

tiếp cận nội dung (trang bị kiến thức), gồm: 

Thứ nhất, về mục tiêu dạy học:  

Dạy học theo định hướng tiếp cận nội dung mô tả mục tiêu không rõ 

ràng, chi tiết, khó quan sát và đánh giá được; trong khi dạy học định hướng 

phát triển năng lực mô tả mục tiêu một cách rõ ràng, chi tiết và có thể dễ 

dàng quan sát đánh giá được. “Điểm khác biệt cơ bản của mục tiêu là dạy 

học theo định hướng nội dung chủ yếu đạt đến hình thành kiến thức, kỹ 

năng, thái độ cho người học mà chưa cụ thể thành phẩm chất và năng lực 

giải quyết các vấn đề áp dụng vào thực tiễn như dạy học phát triển năng 

lực” [75]. 

Thứ hai, về nội dung dạy học:  

Dạy học định hướng tiếp cận nội dung thì nội dung dạy học được 

quy định chi tiết trong chương trình, cụ thể là SGK; chú trọng việc truyền 

đạt kiến thức lý thuyết, ít gắn với thực tiễn. Còn dạy học theo định hướng 

phát triển năng lực được lựa chọn nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra 
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đã quy định (chương trình chỉ quy định nội dung chính, không chi tiết); 

chú trọng kĩ năng thực hành gắn với thực tiễn. 

Thứ ba, về phương pháp dạy học:  

Dạy học định hướng tiếp cận nội dung người giáo viên đóng vai trò 

là trung tâm của quá trình dạy học và truyền thụ kiến thức một chiều cho 

học sinh; học sinh tiếp thu kiến thức một cách thụ động. Dạy học theo 

định hướng phát triển năng lực giáo viên đóng vai trò là người tổ chức, 

hướng dẫn, hỗ trợ, giúp cho học sinh có thể tự mình lĩnh hội tri thức một 

cách tích cực và chủ động, lúc này trung tâm của quá trình dạy học đã 

chuyển từ người dạy sang người học. 

Đặc điểm cơ bản của dạy học phát triển năng lực là lấy người 

học làm trung tâm, sử dụng các phương pháp dạy học tích cực 

kết hợp truyền thống, thầy chủ yếu giữ vai trò dẫn dắt, tổ chức, 

trò chủ động học. Từ đó phát huy tối đa năng lực giải quyết vấn 

đề, năng lực sáng tạo và tự học của người học. Còn dạy học theo 

tiếp cận nội dung thì thầy là trung tâm, sử dụng nhiều phương 

pháp dạy học truyền thống [75]. 

Thứ tư, về đánh giá kết quả học tập: 

Dạy học định hướng tiếp cận nội dung với tiêu chí đánh giá được 

xây dựng chủ yếu dựa trên sự ghi nhớ và tái hiện nội dung đã học. Còn 

dạy học theo định hướng phát triển năng lực tiêu chí đánh giá dựa vào 

năng lực đầu ra, chú trọng đến khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn 

và sự tiến bộ của người học trong quá trình học tập. 

Đánh giá của dạy học phát triển năng lực thể hiện rõ mục tiêu cần 

đạt của định hướng này, đó là sản phẩm “đầu ra” có vận dụng 

kiến thức đã học vào thực tiễn được hay không, học và có biết 

làm không? Một điểm đáng lưu ý trong đánh giá của dạy học 

phát triển năng lực là người học được tham gia vào quá trình 
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đánh giá, nâng cao năng lực phản biện, một phẩm chất rất quan 

trọng của con người thời kỳ hiện đại [75]. 

Từ những điểm khác biệt trên, có thể nhận thấy, mô hình dạy học 

theo định hướng phát triển năng lực có nhiều ưu điểm nổi bật so với mô 

hình dạy học trước đây như: mục tiêu rõ ràng và dễ dàng đánh giá được; 

nội dung dạy học chú trọng kĩ năng thực hành gắn với thực tiễn; áp dụng 

nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực như giải quyết vấn đề, dự 

án, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo,… 

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến dạy học hát Bài chòi và Lý Quảng Nam 

cho học sinh Trung học Cơ sở 

 Các yếu tố ảnh hưởng đến dạy học hát Bài chòi và Lý Quảng Nam 

bao gồm các yếu tố bên trong người học như sức khỏe, tâm lý, sở thích,… 

Học hát Bài chòi và Lý Quảng Nam đòi hỏi các em sự quan sát, lắng 

nghe và thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên. Vì vậy, học việc học 

hát chịu sự tác động rất lớn của sức khỏe. Sức khoẻ không tốt ảnh hưởng 

rất lớn đến quá trình tiếp thu và thực hành hát. Nếu các em có sức khoẻ 

không tốt làm giảm khả năng tập trung, lắng nghe và thực hành hát. 

Ngoài ra, tâm lý cũng ảnh hưởng lớn đến việc học hát Bài chòi và Lý 

Quảng Nam. Khi có tâm lý vui vẻ, hưng phấn, lượng máu được đưa lên não 

nhiều hơn, bộ não sẽ xử lý thông tin nhanh chóng, khả năng tập trung và 

tiếp thu cao hơn. Nếu các em yêu thích dân ca Bài chòi và Lý Quảng Nam 

thì sẽ có tâm lý hưng phấn dẫn đến việc học tập đạt kết quả cao. Còn nếu 

chưa thực sự yêu thích, các em sẽ có tâm lý lo sợ, né tránh. 

Bên cạnh yếu tố bên trong, các yếu tố bên ngoài như môi trường học 

tập, mối quan hệ giữa bạn bè, thầy cô, điều kiện về kinh tế,… cũng ảnh 

hưởng đến chất lượng dạy học hát Bài chòi và Lý Quảng Nam. Nếu có mối 

quan hệ bạn bè tốt và thân ái, kết quả học tập của các em tốt hơn, năng lực 
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giao tiếp và hợp tác, làm việc nhóm cũng sẽ phát triển một cách toàn diện 

và tạo được môi trường học tập tốt hơn cho các em. 

* Tiểu kết chương 1 

Trong chương này, chúng tôi tập trung tìm hiểu tổng quan nghiên 

cứu các công trình liên quan đến lịch sử, địa lý, văn hóa Quảng Nam; các 

công trình nghiên cứu về dân ca Bài chòi, Lý; các công trình nghiên cứu về 

phương pháp dạy học dân ca. Bên cạnh đó, phần cơ sở lý luận, trình bày 

các khái niệm, thuật ngữ liên quan đến dân ca Bài chòi, Lý, và phương 

pháp dạy học,… 

Ngoài ra, việc tìm hiểu vai trò dạy học dân ca Quảng Nam cho học 

sinh THCS và định hướng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển 

năng lực trong chương trình GDPT mới 2018, giúp chúng tôi có thể đề ra 

những biện pháp về đổi mới dạy học hát Bài chòi và Lý cho học sinh 

THCS trong những chương tiếp theo. 
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Chương 2 

ĐẶC ĐIỂM CỦA DÂN CA BÀI CHÒI VÀ LÝ QUẢNG NAM 

2.1. Một số đặc điểm của Bài chòi Quảng Nam 

Nghiên cứu về đặc điểm dân ca Bài chòi ở Quảng Nam, chúng tôi 

tập trung nghiên về các làn điệu mà thang âm, điệu thức, giai điệu, lời ca và 

không gian diễn xướng được khảo sát và phân tích. Tuy nhiên nghệ thuật 

Bài Chòi được sinh ra trong không gian văn hóa vùng Nam Trung Bộ, 

trong đó có Quảng Nam, nên khi nghiên cứu về những giá trị nghệ thuật 

của Bài Chòi rất cần nhìn sâu rộng hơn về không gian văn hóa, cội nguồn, 

sự hình thành và phát triển cũng như những tên gọi các nhân tố, cách thức 

chơi và lề lối chơi của nghệ thuật độc đáo này.   

2.1.1. Lược sử hình thành và phát triển của Bài chòi ở Quảng Nam 

Bài Chòi là loại hình diễn xướng dân gian được hình thành và phát 

triển ở các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, đặc biệt tại 

Quảng Nam, Bài chòi rất thịnh hành và gần gũi với người dân nơi đây. 

Đến nay, rất khó để xác định được thời gian và địa điểm cụ thể Bài 

Chòi ra đời một cách chính xác. Theo những câu chuyện kể của các NN lớn 

tuổi như Nguyễn Đáng, Phùng Thị Kim Huệ tại Quảng Nam, Bài Chòi 

được phát triển từ trò chơi “Hát Ống” của người dân vào cuối thế kỉ thứ 16, 

đầu thế kỉ thứ 17. “Hát Ống” là trò chơi rất quen thuộc của người dân tại 

các tỉnh Nam Trung bộ, xuất phát từ việc làm các chòi canh giữ hoa màu 

khỏi bị thú rừng phá hoại. Để hỗ trợ nhau khi có thú về họ thông báo cho 

nhau bằng cách căng dây nối vào 2 ống tre, có bịt da ếch, nói vào ống, 

người phía đầu ống ở chòi bên kia để tai vào ống nghe được và gõ mõ, các 

dụng cụ để xua đuổi thú rừng. Để cho đỡ buồn chán, trong những đêm 

trăng họ nghĩ ra việc hát đối đáp thông qua những ống tre đó để giao lưu 

với nhau. 
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Nhà nghiên cứu Trần Hồng trích dẫn lời của ông Phan Đình Lang, 

tức Bốn Trang, còn gọi là Bốn Que, sinh năm 1910, ở xã Nhơn Thành, An 

Nhơn, Bình Định “hồi còn nhỏ ông đã nghe ông nội và bà con kể là Bài 

Chòi do ông Đào Duy Từ ở ngoài Bắc vào Bình Định khai khẩn đất hoang, 

sinh cơ lập nghiệp, xây làng lập ấp. Ông còn lập gánh hát Bội, dạy hát, 

múa Tuồng, vui trong các ngày lễ, ngày Tết và bày ra chơi Bài Chòi” [27, 

tr.20].  

Ngoài những lời kể của các nghệ nhân lớn tuổi, các nhà nghiên cứu 

văn hóa người Pháp, Bồ Đào Nha, Ba Lan,… sau khi đặt chân lên nước ta 

đã có những ghi chép, mô tả về sự hình thành của Bài chòi trên cơ sở trò 

chơi “Hát ống”, cụ thể như sau: 

Nhà nghiên cứu Trần Hồng trích dẫn nhận định của hai nhà nghiên 

cứu người Pháp là P. Huard và M. Durand, trong khảo sát về tập quán 

người Việt xưa ở vùng trung du, miền núi, đã có những mô tả:  

Thôn dân ngủ đêm trên Chòi để canh heo rừng và thú dữ ra phá 

hoại hoa màu. Trên một chòi cao của mỗi rẫy, họ làm liên hoàn 

các rẫy và có nhiều chòi quanh nhau, khi có thú rừng về, các chòi 

đều đánh mõ, khua phèng la và xua đuổi vang động khắp vùng để 

hỗ trợ cho nhau. Những đêm thanh vắng họ nghĩ ra các trò chơi, 

hát ống để giải trí và tâm tình với nhau từ chòi này qua chòi kia. 

Từ đó họ sáng tạo ra Hô Bài Chòi, "Đánh Bài Chòi" được hình 

thành. Qua một thời gian dài Bài Chòi đã trở thành một nhu cầu 

giải trí lành mạnh trong kho tàng Văn nghệ dân gian Miền Trung 

[27, tr.21].  

Nhà nghiên cứu Trần Hồng trích dẫn nhận định của Bôviơ, một học 

giả người Ba Lan gốc Pháp, là người trong nhóm nghiên cứu văn hóa 

Phương Đông của Bồ Đào Nha, Italia đến Việt Nam từ trước chiến tranh 

thế giới lần thứ nhất, cho rằng: 
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Năm 1902, xuất hiện ở những tụ dân cư vùng rừng núi xa xôi. 

Tại những nơi này, từ việc xây cất nhà cửa đến việc làm ruộng, 

làm rẫy, săn thú... đều dựa theo kinh nghiệm lâu đời của người 

địa phương. Theo đó, nhà được dựng lên bằng hình thức "dã 

chiến", có thể tháo - gỡ - lắp ráp dễ dàng mỗi khi cần chuyển 

vùng canh tác (du canh - du cư). Nhà càng gần rừng núi, gần dã 

thú càng cất thu hẹp lại và càng cao hơn ở phần chân trụ (dạng 

nhà sàn - ngày nay vẫn còn). Dựa vào phương tiện nhà ở và nhà 

chòi giữ rẫy sẵn có, người ta bày ra trò chơi. Giải trí là chủ yếu, 

nhưng để "sát phạt - hơn thua" nhau cũng thường xảy ra. Trò 

chơi này về sau người ta quen gọi là "đánh Bài chòi" [27, tr.21]. 

Dựa vào những tư liệu trên, có thể nhận định rằng Bài chòi được 

hình thành từ trò chơi “Hát ống” của người dân lao động tại các tỉnh miền 

Trung, từ những năm cuối thế kỉ 16, đầu thế kỉ 17. Trải qua quá trình phát 

triển, người dân nơi đây đã sáng tạo thêm hình thức vừa chơi bài vừa hát 

giữa các chòi với nhau. Sau này, Bài chòi dần không đặt nặng việc thắng 

thua vật chất nữa, người dân đến với hội chơi Bài chòi để được nghe những 

câu hô, câu hát, giao lưu với nhau, phần thưởng của người thắng cuộc là 

một phần quà nhỏ mang ý nghĩa may mắn, tượng trưng; và Bài chòi đã trở 

thành một loại hình nghệ thuật dân gian gần gũi, một hội chơi văn hóa giàu 

truyền thống của người dân mỗi khi lễ hội, Tết đến xuân về. 

Sau ngày Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nhận thấy 

được sự yêu thích Bài chòi đặc biệt của người dân vùng Nam Trung bộ, 

Đảng ta đã khéo léo vận dụng đưa loại hình nghệ thật này vào phục vụ, hỗ 

trợ công tác tuyên truyền cho người dân bằng những hình thức như cải biên 

lời ca và phát triển đưa Bài chòi lên sân khấu ca kịch.  

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp (1945-1954), Bài chòi phát 

triển rất mạnh mẽ, được phổ biến rộng trong nhân dân, quân đội và trên các 



39 

 

 

 

sân khấu văn nghệ. Nội dung tập trung vào ca ngợi Tổ quốc, tình yêu quê 

hương đất nước, đả kích phê phán quân xâm lược… Đây được xem là thời 

kì “hoàng kim” của nghệ thuật Bài chòi. 

Các Đoàn Văn Công, các Đội Văn nghệ quần chúng trong 

chương trình biểu diễn đều có Hô Bài chòi, Ca kịch Bài Chòi 1 

màn, chen kẽ với Múa, Ca, nói thời sự, tuyên truyền giáo dục 

nhân dân với các nội dung: Học bình dân học vụ, đóng thuế nông 

nghiệp, đi Tòng quân, công tác địch vận, tăng gia sản xuất, đánh 

giặc giữ làng... [27, tr.50]. 

Các đơn vị nghệ thuật trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở Liên 

Khu Năm đã biểu diễn các Bài chòi chủ đề: ca ngợi anh Bế Văn Đàn, chị 

Nguyễn Thị Chiên, anh Cù Chính Lan, em Đằng Anh Dũng, các vở Ca kịch 

Bài Chòi như: Giải phóng Kon Tum, giải phóng Măng Đen, Hạ đồn Tú 

Thủy, Tây cướp thịt heo, Bắn máy bay bà già, Thư em gái gởi anh bộ đội... 

Thời kì này, Bài Chòi được đặt tên là “Bài Chòi kháng chiến”. Sau 9 

năm phát triển “Bài Chòi kháng chiến” đã đặt nền móng để Bài Chòi tiến 

lên chuyên nghiêp. Năm 1957, Bộ Văn hóa đã quyết định thành lập Đoàn 

ca kịch Bài Chòi Liên khu 5, sau khi diễn thành công vở Thoại Khanh - 

Châu Tuấn ở Hội diễn Sân khấu toàn quốc tổ chức tại Hà Nội. 

Đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, các ngành Văn hóa nghệ thuật, đoàn văn công được 

phát huy và bảo tồn vốn văn nghệ dân gian, đậm đà bản sắc dân tộc tiến bộ 

không ngừng... Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng Trung Trung Bộ, Ban 

Tuyên huấn khu và các Tỉnh đã thành lập các Đoàn Văn Công giải phóng 

phục vụ ở chiến trường. Các Tỉnh Quảng Đà (Quảng Nam - Đà Nẵng cũ), 

Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đều có đoàn ca kịch dân ca 

Bài Chòi.  
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Với truyền thống dựa trên văn nghệ dân gian, các điệu Hò, Vè, Bài 

Chòi đặt lời mới, sáng tác các tiết mục văn nghệ phục vụ nhân dân và bộ 

đội đánh Mỹ. Các Đoàn Ca kịch Bài chòi đã hoạt động rất hiệu quả trong 

suốt thời gian chống Mỹ - Ngụy cho đến khi Miền Nam được hoàn toàn 

giải phóng.  

Sau ngày đất nước thống nhất cho đến nay, Bài chòi đã trở thành một 

sinh hoạt văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân tại 

tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh Nam Trung bộ nói chung. Qua hơn 

một thế kỉ, Bài chòi phát triển, gắn bó cùng nhân dân trong suốt chiều dài 

lịch sử các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

Ngày nay, tại tỉnh Quảng Nam, Bài chòi là loại hình nghệ thuật dân 

gian rất được thịnh hành trong đời sống người dân, nhất là thành phố Hội 

An, hội chơi Bài chòi được diễn xướng hàng đêm tại quảng trường sông 

Hoài, thu hút được rất nhiều du khách tham gia tìm hiểu và trải nghiệm. 

Đây được xem như là một trong những giải pháp tốt nhất để quảng bá, giới 

thiệu Bài chòi đến với nhiều người. Tuy nhiên, cho đến nay nghệ thuật này 

vẫn chưa được đưa vào dạy học, trao truyền cho thế hệ học sinh phổ thông 

ở Quảng Nam. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn nghiên cứu một số đặc 

điểm của nghệ thuật dân ca Bài chòi để chỉ ra những giá trị của nó trong 

đời sống thường nhật, cũng như nhu cầu thường thức văn hóa, âm nhạc của 

cộng đồng, trong đó có học sinh các trường phổ thông ở nơi đây. 

2.1.2. Không gian diễn xướng và cách thức tổ chức cuộc chơi Bài chòi 

2.1.2.1. Không gian diễn xướng 

Bài Chòi thường được tổ chức thành vào dịp lễ hội và các ngày Tết 

đến xuân về. Không gian diễn xướng Bài chòi được tổ chức một cách bài 

bản thành các hội chơi Bài chòi. Tại các hội chơi Bài chòi, anh Hiệu (chị 

Hiệu) đóng vai trò rất quan trọng, là người diễn xướng, điều khiển cuộc 

chơi và kết nối, giao lưu với người chơi, khán giả. 
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Nơi tổ chức cuộc chơi Bài chòi thường trên một mảnh đất rộng, hoặc 

có thể trên sân đình, sân chùa,… Các chòi được dựng theo hình chữ nhật, 2 

cạnh dài mỗi bên gồm 4 chòi đối mặt nhau [PL5.5.1, tr.202], các chòi này 

gọi là chòi con; trên mỗi chòi con có một cái mõ, một cái ống trảy hoặc 

một khúc thân cây chuối hoặc bó rơm để người chơi găm con bài và cờ 

đuôi nheo [PL5.5.2, tr.203]. Chính giữa một cạnh ngắn là chòi trung ương 

(còn gọi là chòi cái) [PL5.5.3, tr.203], chòi Trung ương lớn và cao hơn các 

chòi con, được trang trí đẹp hơn các chòi con và được trang bị một trống 

cái (thường gọi là trống linh). Đối diện với chòi trung ương ở cạnh ngắn 

còn lại là một bàn lớn đựng khay tiền và những lá cờ hiệu. Chính giữa hình 

chữ nhật là nơi anh Hiệu đứng hô bài, bên cạnh là chỗ ngồi của dàn nhạc. 

Chòi được dựng theo kiểu nhà sàn cao khoảng 1,5m, phía trước có 

bắc một chiếc thang cho ngời chơi leo lên. Vật liệu làm bằng tre, lợp tranh 

hoặc bằng lá dừa. Chòi được trang trí đẹp và bắt mắt, một chòi có thể gồm 

4 đến 5 người ngồi. 

2.1.2.2. Cách thức tổ chức cuộc chơi Bài chòi 

a) Bộ bài dùng chơi Bài chòi 

Bộ bài để chơi Bài chòi là bộ bài bài Tới. Những con bài được làm 

bằng giấy dó mỏng, dán lên một thẻ tre có độ dài khoảng 20 cm, ngang 

khoảng 4 cm, phần dưới được vót nhỏ lại giống như chiếc đũa Cả, trên có 

phủ một lớp điệp [PL5.5.5, tr.204]. 

Bài Tới hay còn gọi là bài Trùng là bộ bài dùng để chơi bài chòi ở 

Quảng Nam. Theo từ điển Đại Nam Quốc âm tự vị của tác giả Huỳnh Tịnh 

Paulus Của “bài Tới là thứ bài bắt cặp, ai bắt được đủ cặp trước thì gọi là 

Tới, nghĩa là đến trước, rồi cũng được ăn tiền” [8, tr.455]. 

Bộ bài Tới gồm 30 cặp con bài, bắt đầu cuộc chơi, anh Hiệu chia cho 

người chơi 30 con bài, và giữ lại 30 con bài để trong ống tre. Một nửa bộ 

bài Tới anh Hiệu phát cho người chơi được gọi là bài Cái, người chơi sau 
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khi yên vị trên các chòi con sẽ mua những con bài cái để chơi bài; một nửa 

còn lại để trong ống tre được gọi là bài Tỳ, anh Hiệu sẽ giữ bài Tỳ này. 

Trước khi rút những con bài để “hô” một ván bài mới, anh Hiệu đến trước 

bàn hội đồng và thưa “Hiệu phát bài đã đủ, cho Hiệu thủ bài Tỳ”. 

Trong quá trình chơi, anh Hiệu sẽ rút từng con bài và hô những câu 

Thai, nếu người nào đủ 3 cặp con bài giống nhau trước, người đó sẽ hô 

“tới”. Đây cũng là lý do người dân Quảng Nam gọi bộ bài dùng chơi Bài 

chòi là bài Tới. 

Tên gọi các con bài trong Bài chòi Quảng Nam rất dân dã, tinh 

nghịch, hài hước, có những con bài có phần tục nhưng rất tự nhiên (ví dụ: 

Nọc đượng, Ngũ rún, Ba bụng,…). Tên gọi lúc thì dùng hoàn toàn chữ 

Nôm (ví dụ: con bài Chín gối, Ba gà), lúc thì dùng chữ Hán (ví dụ: con bài 

Tứ tượng, Bạch Huê, Thái Tử), có khi chữ Nôm pha lẫn với chữ Hán (ví dụ 

như con bài Nhất trò, Tam quăn, Lục trạng). Có những tên gọi không gợi 

nên ý nghĩa gì mà phải xem hình vẽ để có thể hiểu được một phần nghĩa. 

Nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn cũng đồng ý với quan điểm “tên gọi và 

hình vẽ các quân bài rất lạ lùng và kỳ bí. Có người cho là các hình vẽ này 

vừa mang dấu ấn của bùa chú, vừa phảng phất nét u uất của văn hóa 

Champa, lại vừa pha những kiểu thức trang trí của người Thượng” [76]. 

Điều này cũng làm cho chúng tôi gặp nhiều bối rối. Đa số các con bài đều 

có thể đoán định được ý nghĩa phần nào nhờ tên Nôm hoặc tên Hán của 

chúng nhưng khi đối chiếu với hình vẽ thì thường tạo ra cảm giác về sự bí 

ẩn và nhiều băn khoăn. Có những trường hợp nó gợi ý gọi tên từ quá khứ 

xa xôi trong các huyền thoại truyền thuyết của dân gian. Ví dụ, con Ầm hay 

ông Ầm nằm ở ba cặp Yêu của bộ bài Tới, liên hệ đến một ông Ầm trong 

tín ngưỡng, trong huyền thoại dân gian thuộc về bản địa vùng Quảng Nam.  

Tên gọi các con bài gồm hai chữ, chữ đầu tiên là số thứ tự được chia 

theo 9 hàng: nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu; chữ thứ hai là tên 
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gọi dân dã  (ví dụ: trò, nọc, nghèo,…). Bộ bài tới gồm 30 con bài được chia 

thành 3 pho, được đặt tên là pho Văn, pho Vạn và pho Sách, mỗi pho gồm 

9 con bài và 3 con bài Yêu (Yêu quái) là Thái tử, Ông Ầm, Bạch huê. 

Pho Văn: Chín Gối (Nhất Văn), Hai lát (Tráng Hai), Ba lát (Ba 

Bụng), Tứ Tượng, Năm Rún, Sáu Tiền, Bảy Liễu, Tám Tiền, Cửu xe 

Pho Vạn: Nhứt trò (học trò), Nhì bí (Nhì đấu), Tam quăn, Tứ cẳng, 

Ngủ (ngủ trưa), Lục xơ (Lục Trạng/Chạng), Thất dọn (Thất Nhọn, Thất 

Vung), Bát bồng, Cửu thầy (cửu chùa) 

Pho Sách: Nọc đượng (Nhứt Nọc), Nhì nghèo, Ba gà, Tứ gióng, 

Ngủ dụm, Sáu suốt (Sáu hột), Bảy sưa, Tám dây, Đỏ mỏ (Cửu Mỏ) 

Con bài Yêu (Yêu quái): Ông ầm, Thái tử, Bạch tuyết 

Theo chúng tôi, giữa hình vẽ và tên gọi của các con bài có những 

liên hệ nào đó, nhưng việc tìm hiểu và nghiên cứu này là một công việc hết 

sức nặng nề, cần sự kết hợp giữa nghiên cứu hình tượng trong mỹ thuật và 

sự phân tích ngôn ngữ Hán, Nôm… trong các chuyên luận chuyên sâu hơn. 

Việc tạo ra nhiều cách hiểu vốn có vẻ như mập mờ này mà trong diễn 

xướng, anh Hiệu hoặc chị Hiệu có thể tha hồ liên hệ với kho tàng ngữ văn 

dân gian mà sáng tạo trên giai điệu của Bài chòi cho hội thêm sinh động. 

Điều này tạo ra các nghĩa khác nhau, làm cho nghệ thuật bài chòi thêm thú 

vị và ý nghĩa.  

b) Thể thức cuộc chơi Bài chòi 

Trước khi bắt đầu cuộc chơi Bài chòi, người chơi phải mua một bản 

bài có dán 3 lá bài. Để mở đầu một ván chơi, anh Hiệu thường rao trước vài 

câu thơ lục bát như: 

           Gió xuân phảng phất ngọn tre 

       Hai bên cô bác lắng nghe bài chòi 

Hoặc: 

             Hiu hiu gió thổi ngọn tre 
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   Chín chòi lẳng lặng mà nghe “bài chường” 

Hoặc: 

            Về đây phố hội đêm trăng 

       Xin mời cô bác lắng nghe bài chòi  

[55, tr.38]. 

Khi mọi người đã yên vị, anh Hiệu bắt đầu rút từng lá bài và lên 

giọng hô. Ví dụ, khi rút ra lá bài “nhứt trò” thì anh Hiệu cất tiếng ngâm nga 

câu thơ lục bát như sau: 

        Đi đâu cắp sách đi hoài 

Cử nhân chẳng có tú tài cũng không 

[55, tr.38]. 

Ai có lá bài này thì đánh vào chiếc mõ treo trong chòi hoặc hô lên và 

đưa tấm bản bài lên vẫy vẫy, người đưa cờ đem lá “nhứt trò” và kèm theo 

lá cờ nhỏ màu vàng đến giao cho người có con bài vừa được hô đó để trở 

thành một cặp. Chòi nào có được ba đôi trước thì chòi đó hô to “Tới”, lúc 

đó ván bài được dừng lại và phát thưởng cho người thắng cuộc. 

2.1.3. Đặc điểm âm nhạc 

2.1.3.1. Làn điệu 

So với các vùng khác ở Nam Trung Bộ, Bài chòi ở Quảng Nam 

không có khác biệt nhiều, đều dựa trên bốn (4) làn điệu cơ bản là: Xuân Nữ 

(gồm Xuân nữ cổ và Xuân nữ mới), Xàng Xê (gồm Xàng xê lụy và Xàng xê 

dựng), Nam Xuân (hay còn gọi là Cổ bản) và Hò Quảng. Điểm khác biệt 

của Bài chòi ở Quảng Nam là cách hát, hô có phần phóng khoáng và tinh 

nghịch hơn.  

Tính chất âm nhạc của các làn điệu Bài chòi Quảng Nam rất phong 

phú, đa dạng, phù hợp với các hoàn cảnh sử dụng khác nhau như thể hiện 

tính đả kích, châm biếm, hay thể hiện tâm trạng nhân vật trong ca kịch 

cũng như hô bài chòi. 
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Điệu Xuân nữ cổ với đặc điểm nổi bật chủ yếu dựa trên thơ Lục bát 

biến thể với số ca từ nhiều, giai điệu được tiến hành với nhịp độ hơi nhanh 

và được đẩy lên âm khu cao, tạo nên tính chất sôi nổi, cuốn hút. Vì vậy, làn 

điệu Xuân nữ cổ thường được dùng để áp dụng vào các câu hát có tính chất 

dí dỏm, hài hước, hoặc trong ca kịch Bài chòi dùng để kể chuyện và thể 

hiện tính cách giận dỗi, dằn xóc của nhân vật. 

Khác với điệu Xuân nữ cổ, điệu Xuân nữ mới sử dụng lời ca là thơ 

lục bát và một số ít thơ lục bát biến thể ít từ, nhịp độ hơi chậm hơn so với 

điệu Xuân nữ cổ. Giai điệu nhẹ nhàng, mượt mà, trữ tình, da diết… phù 

hợp với những câu hát mang tâm trạng tự sự, bộc bạch, nhắn gửi, tâm tình, 

nhớ nhung… 

Điểm khác hơn nữa, điệu Xuân nữ mới này lại là làn điệu được sử 

dụng nhiều nhất, giữ vai trò nòng cốt trong hát Bài Chòi ở Quảng Nam bởi 

tính chất của “Bài chòi Xuân nữ thiết tha, trữ tình, thích hợp với lối tự sự 

giãi bày tâm trạng, lối đan ghép chất liệu đem lại giọng điệu mới, tạo nên 

sự điều hòa tính chất u buồn, mềm mại, bên cạnh tính chất rắn rỏi, tươi 

mát” [55, tr.101]. 

Điệu Xàng xê lụy sử dụng chủ yếu là thơ lục bát, nhịp độ rất chậm, 

tiết tấu ổn định, ít đảo phách. Giai điệu mang tính chất trữ tình, da diết, bi 

lụy. Âm khu thường nằm ở âm khu trung và trầm, đôi khi giai điệu cũng 

được đưa lên âm khu cao với mục đích xây dựng cao trào. Trong ca kịch 

Bài chòi, điệu Xàng xê lụy thường được dùng cho các nhân vật trung thực, 

hiền lương, địa vị thấp trong xã hội, thể hiện tâm trạng buồn tủi, mất mát, 

ai oán, than vãn,… 

Khác với điệu Xàng xê lụy, điệu Xàng xê dựng sử dụng thơ lục bát và 

lục bát biến thể, tiết tấu dùng nhiều đảo phách, nhịp độ hơi nhanh. Giai 

điệu thường nằm trên âm khu cao, cảm giác trong sáng, hùng hồn. “Bài 
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chòi Xàng xê buồn bã, bi thảm; khi dựng lên, tính chất khẳng khái, đấu 

tranh” [55, tr.101]. 

Điệu Nam Xuân hay còn gọi là điệu Cổ bản, thường được sử dụng 

mở đầu cho cuộc chơi Bài chòi để giới thiệu sơ lược tất cả các con bài 

trong bộ bài Tỳ. Nhìn chung, điệu Nam xuân được sử dụng không nhiều 

trong Hát Bài chòi ở Quảng Nam. Nhịp điệu của điệu này nhanh hơn so với 

điệu Xuân nữ. Tính chất giai điệu tươi vui, trong sáng, pha chút tinh 

nghịch, khỏe khoắn. “Bài chòi Nam xuân trong sáng, khỏe khoắn. Với cách 

pha trộn tiết tấu, kết hợp ngữ khí có thể diễn tả tính chất đểu giả, kệch 

cỡm” [55, tr.101]. 

Điệu Hò Quảng sử dụng chủ yếu là thơ lục bát, đôi khi sử dụng lục 

bát biến thể ít từ. Nhịp điệu hơi nhanh, dùng nhiều tiết tấu đảo phách, giai 

điệu tươi sáng nhộn nhịp. Nhìn chung, điệu Hò Quảng có tính chất vui 

tươi, trong sáng thể hiện tình cảm vui mừng, phấn khởi, thắng lợi,… 

2.1.3.2. Thang âm – điệu thức 

Căn cứ vào các bản kí âm của các nhà nghiên cứu và kí âm trực tiếp 

của chúng tôi từ một số nghệ nhân tại Quảng Nam, thang âm trong Bài chòi 

Quảng Nam gồm có các dạng thang 4 âm, 5 âm và 6 âm. 

- Thang 4 âm: 

Thang 4 âm ít sử dụng trong Bài chòi, chủ yếu xuất hiện ở điệu Nam 

xuân (Bài chòi cổ). Cấu tạo gồm có 4 âm: D – G – A – C  

 

Ví dụ: Trích đoạn mở đầu hội chơi Bài chòi “Giới thiệu tên các con 

bài”. 
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[PL2.2.6, tr.184]. 

- Thang 5 âm: 

Thang 5 âm xuất hiện ở các làn điệu như: Xàng xê dựng, Xàng xê 

lụy, Xuân nữ cổ, Xuân nữ mới. Tên gọi các âm giống như trong âm nhạc cổ 

truyền Việt Nam: Hò, Xự, Xang, Xê, Liu, Cống, trong đó âm “Hò” chủ âm. 

Điệu Xàng xê dựng 

 

        [54, tr.93]. 

Thang 5 âm ở điệu Xàng xê dựng có cấu tạo là: D – E – G – A – B. 

Cấu tạo này tương ứng với điệu Bắc trong điệu thức 5 âm của âm nhạc 

truyền thống Việt Nam. 

Ví dụ: Trích Con bài Bạch tuyết  
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[PL2.2.1, tr.179]. 

Điệu Xàng xê lụy 

 

        [55, tr.93]. 

Thang 5 âm ở điệu Xàng xê lụy có cấu tạo là: D – F – G – A – C. Cấu 

tạo này tương ứng với điệu Nam trong điệu thức 5 âm của âm nhạc truyền 

thống Việt Nam. 

Ví dụ: Trích Con bài Tứ gióng (Điệu Xàng xê lụy) 

 

[PL2.2.2, tr.180]. 
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Điệu Xuân nữ cổ  

Thang âm ở điệu Xuân nữ cổ gồm 2 thang 5 âm kết hợp với nhau có 

cấu tạo như sau: D – F – G – A – C và D – F – G – A – B. 

 

 

[55, tr.93]. 

Ví dụ: Trích con bài Nhì nghèo (Điệu Xuân nữ cổ) 

 

[PL2.2.3, tr.181]. 

Ví dụ: Trích Quan Công phục huê dung đạo (Điệu Xuân nữ cổ), kí 

âm Trương Đình Quang. 

  [55, tr.89]. 
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Điệu Xuân nữ mới: 

Thang 5 âm ở điệu Xuân nữ mới có cấu tạo là: D – E – F# - A – B. 

Cấu tạo này tương ứng với điệu Huỳnh trong điệu thức 5 âm của âm nhạc 

truyền thống Việt Nam. 

 

[55, tr.89]. 

Ví dụ: Trích con bài Tám dây 

 

[PL2.2.4, tr.182]. 

Điệu Hò Quảng:  

 

 

[55, tr.89]. 

Thang âm ở điệu Hò Quảng gồm 2 thang 5 âm kết hợp với nhau có 

cấu tạo như sau: D – E – G – A – B và D – E – F# – A – B. 
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Ví dụ: Trích con Bánh ba (điệu Hò Quảng) 

 

[PL2.2.5, tr.183]. 

2.1.3.3. Giai điệu 

Giai điệu của Bài chòi Quảng Nam chủ yếu được tiến hành bình ổn ở 

những bước lần quãng 2, quãng 3, xen lẫn là những bước nhảy quãng thuận 

(4Đ, 5Đ), cho giai điệu mượt mà, trữ tình, da diết, đặc biệt là ở những âm 

luyến tạo cảm giác nhẹ nhàng, êm tai.  

Ví dụ: Trích con bài Tám dây (điệu Xuân nữ mới) 

 

[PL2.2.4, tr.182]. 

 

Ví dụ: Trích con bài Nhì nghèo (điệu Xuân nữ cổ) 

 

[PL2.2.3, tr.181]. 
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Xen lẫn giữa cách tiến hành bình ổn và bước nhảy quãng thuận; đôi 

khi giai điệu có những bước nhảy quãng rộng, quãng nghịch (quãng 7), tạo 

tính chất kịch tính,… 

Ví dụ: Trích con bài Bánh ba (điệu Hò Quảng) 

 

[PL2.2.5, tr.183]. 

Ví dụ: Trích điệu Nam Xuân 

 

[PL2.2.6, tr.184]. 

Bài chòi Quảng Nam giàu chất trữ tình, vì vậy các âm luyến, láy 

được sử dụng nhiều giúp cho giai điệu thêm mượt mà, uyển chuyển. Mô 

hình các âm luyến, láy với những quãng 2, 3 bình ổn và những quãng thuận 

(4Đ, 5Đ) được sử dụng nhiều. 

Ví dụ: Trích con bài Tứ gióng (điệu Xàng xê lụy) 

 

[PL2.2.2, tr.180].   
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Ví dụ: Trích con bài Bánh ba (điệu Hò Quảng) 

 

[PL2.2.5, tr.183]. 

2.1.3.4. Tiết tấu 

Tiết tấu Bài chòi Quảng Nam gồm một số âm hình tiết tấu thường 

dùng, đa phần thuộc loại nhịp 4/4, nhịp độ hơi nhanh, thường sử dụng nhịp 

lấy đà trước khi vào hát. Các dạng tiết tấu của Bài chòi theo cách gọi thông 

thường của các NN là: nhịp chính và nhịp đảo. 

Nhịp chính: là dạng tiết tấu đều đặn, mỗi từ trong lời ca tương ứng 

với một phách một cách đều đặn, ổn định. 

Ví dụ: Trích điệu Nam xuân 

 

[PL2.2.6, tr.184]. 

Nhịp đảo: là dạng tiết tấu đảo phách, nghịch phách. Dạng tiết tấu này 

được sử dụng nhiều trong các làn điệu Bài chòi.  

Ví dụ: Tiết tấu đảo phách 

Điệu Xuân nữ mới (con bài Tám dây) 
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[PL2.2.4, tr.182]. 

Điệu Hò Quảng (con bài Bánh ba) 

 

[PL2.2.5, tr.183]. 

Điệu Xàng xê lụy (con Tứ gióng) 

 

 

[PL2.2.2, tr.180]. 

Ví dụ: Tiết tấu nghịch phách 

Điệu Hò Quảng (con bài Bánh ba) 

 

[PL2.2.5, tr.183]. 

Điệu Xàng xê lụy (con bài Tứ gióng) 

 

[PL2.2.2, tr.180]. 

Nhìn chung, tiết tấu Bài chòi Quảng Nam là sự kết hợp giữa dạng tiết 

tấu nhịp chính (đều đặn) và nhịp đảo, trong đó nhịp đảo với các phần đảo 

phách và nghịch phách được sử dụng nhiều và xuất hiện hầu hết ở các làn 
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điệu. Đây có thể được xem là đặc trưng nổi bật, tạo nên tính chất phóng 

khoáng, tinh nghịch, vui tươi, dí dỏm của Bài chòi Quảng Nam. 

2.1.3.5. Cấu trúc 

Nhìn chung các thể loại dân ca Quảng Nam thường có cấu trúc khá 

chặt chẽ, điều đó có thể nhận thấy trong các thể loại hò, vè, hát bả trạo, 

đồng dao,... đặc biệt là Bài chòi và Lý.  

Những yếu tố quan trọng trong việc phát triển làn điệu dân ca như: âm 

điệu, tiết tấu, điệu thức, quãng đặc trưng... đã không ngừng làm phong phú 

cho một cấu trúc tổng thể. Khác với khi phân tích và nghiên cứu âm nhạc 

Tây phương, trong âm nhạc dân gian thường trình diễn theo lối cảm xúc, 

làn điệu có thể ngắn hay dài tùy theo sự sáng tạo của nghệ thuật, cho nên 

cấu trúc âm nhạc không thể cân đối, cố định mà có những biến hóa rất sinh 

động. 

Chúng ta có thể tìm hiểu cấu trúc Bài chòi qua một số ví dụ sau: 

Ví dụ 1: 

Điệu Xàng xê dựng với cấu trúc một đoạn gồm 4 câu. Trong đó câu 1, 

câu 2 và câu 4 đều có 5 ô nhịp; còn câu 3 có 6 ô nhịp. Như vậy, câu 3 thêm 

1 ô nhịp nhằm tạo tính chất giai điệu mềm mại, dàn trải hơn; đồng thời làm 

bước đệm cho tuyến giai điệu đi lên ngay từ mở đầu câu 4. Ta có sơ đồ cấu 

trúc như sau: 

         Câu 1        Câu 2          Câu 3              Câu 4           

3 nhịp + 2 nhịp         3 nhịp + 2 nhịp          3 nhịp + 3 nhịp    3 nhịp + 2 nhịp 

 Qua sơ đồ trên, có thể nhận thấy rằng Điệu Xàng xê dựng với cấu 

trúc một đoạn gồm 4 câu không cân phương, điều đó tương ứng với lời ca 

theo thể thơ lục bát biến thể (câu bát phát triển thêm 2 đến 3 từ).  

 Ví dụ 2: 

 Điệu Hò Quảng với cấu trúc một đoạn gồm 3 câu. Trong đó, câu 1 

có 9 ô nhịp; câu 2 có 8 ô nhịp; riêng câu 3 có đến 11 ô nhịp. Như vậy, các 
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câu đều không có giống nhau về số lượng ô nhịp, trong đó, câu 2 và câu 3 

xuất hiện thêm âm hình tiếng đệm làm tăng thêm độ dài của câu. Ta có sơ 

đồ cấu trúc như sau: 

  Câu 1   Câu 2        Câu 3 

       4 nhịp + 5 nhịp             4 nhịp + 4 nhịp         5 nhịp + 6 nhịp       

Qua sơ đồ trên, có thể nhận thấy rằng Điệu Hò Quảng với cấu trúc 

một đoạn gồm 3 câu không cân phương, tương ứng với lời ca theo thể thơ 

lục bát có phát triển thêm tiếng đệm. 

Từ 2 ví dụ trên, chúng ta có thể thấy cấu trúc Bài chòi tuy không cân 

phương nhưng khá chặt chẽ, rõ ràng về cách phân chia câu trong một đoạn 

nhạc; đồng thời có xuất hiện thêm âm hình tiếng đệm tạo nên những biến 

hóa sinh động cho tuyến giai điệu. 

2.1.4. Đặc điểm thể thơ - lời ca 

Lời ca là yếu tố cơ bản trong dân ca Bài chòi. Lúc đầu, lời ca ra đời 

nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí tại chỗ, nâng đỡ trò chơi, tạo sắc 

thái văn nghệ nhằm lôi cuốn người mộ điệu. Mặt khác, lời ca được anh 

Hiệu hát lên cũng tác động đến người chơi nhằm mục đích gợi nghĩ, gợi tả, 

dẫn dắt tư duy người chơi hình dung đến hình ảnh một con bài sắp được 

xướng lên. 

Nội dung lời ca thường đề cập đến những vấn đề về hiện thực xã hội 

như đấu tranh giai cấp, đấu tranh chống lễ giáo phong kiến, phê phán thói 

hư tật xấu của người đời, đề cao nhân nghĩa đồng thời ca ngợi lao động, ca 

ngợi tình yêu lứa đôi, ca ngợi quê hương đất nước... Ngoài ra, lời ca Bài 

chòi cũng phản ánh tâm lý con người với các trạng thái hỷ, nộ, ái, ố… làm 

cho lời ca dài thêm và có thể chuyển tải được sự phong phú, đa dạng, đa 

sắc thái do cuộc sống mang lại. 

Lời ca trong Bài chòi Quảng Nam được sử dụng nhiều từ các thể thơ 

như Lục bát, Lục bát biến thể và Song thất lục bát. 
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- Thể thơ Lục bát: 

Thơ Lục bát là thể thơ phổ biến nhất trong ca dao, tục ngữ Việt Nam, 

đồng thời cũng là thể thơ phổ biến trong lời ca Bài chòi. Thể thơ này 

thường được dùng vào điệu Xuân nữ, thể hiện tình cảm, tự sự, nhớ mong. 

Câu trên 6 chữ gọi là câu Lục, câu dưới 8 chữ gọi là câu Bát. “Thể này vào 

hô Bài Chòi có những ưu điểm như lời hô mướt, giai điệu êm, luyến láy 

nhiều” [52, tr.31]. 

Ví dụ:  

  Có oản anh tính phụ xôi 

 Có cam, phụ quýt, có người, phụ ta 

  Chẳng thơm, cũng thể hoa nhài 

 Chẳng lịch, cũng thể con người thượng khinh 

                                                                  [55, tr.33] 

- Lục bát biến thể: 

Thơ Lục bát biến thể dựa trên cơ sở thơ lục bát hoàn chỉnh được dãn 

ra bằng cách thêm một số từ đệm vào “câu Lục” và “câu Bát”. Ở thể thơ 

này, câu Lục có thể có từ 7 đến 10 chữ; câu Bát có thể lên đến 12 chữ giúp 

cho phần hô của anh Hiệu thêm phần sinh động và phong phú. “Nhạc Bài 

Chòi phụ thuộc vào lời, thì chính thể lục bát biến thể này tạo cho giai điệu 

nhạc cùng đi với nó thêm phong phú, linh động. Gắn chặt với yếu tố ngữ 

khí ngữ điệu và diễn xuất, thể hiện nội dung lời, làm giàu giai điệu” [55, 

tr.31]. 

Ví dụ: Biến thể câu lục 

Chú giỏi sao chú chẳng đi thi 

Cứ ăn có bếp ngủ thì chuồng trâu 

Trạng không xứng trạng tui (tôi) có hầu cũng uổng công 

[55, tr.52]. 
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Ví dụ: Biến thể câu bát 

Đói lòng ăn hột (hạt) Chà Là 

Vui cười với năm sáu chú bạn, sầu riêng ta một mình 

[55, tr.52]. 

- Song thất lục bát: 

Không như thơ Lục bát có tính chất êm dịu, thanh thoát và dễ hát, 

thơ Song thất lục bát bị trục trặc, rời rạc của hai câu “thất” nên rất khó hát 

trong Bài Chòi. “Hô Bài Chòi trên thơ song thất lục bát không hô được dài, 

vì trục trặc, các đoạn nhỏ cứ bị cắt rời liên tục. Cách sắp xếp tiết tấu luôn 

trùng lặp. Nhưng thể thơ này lại cần cho những chỗ chuyển tình cảm của 

nội dung, để giai điệu cũng theo đó mà chuyển, rất thích hợp” [55, tr.30]. 

Ví dụ: 

Có thằng cha nghênh ngang đất trời 

Cứ mặt mày đỏ ngắt tối ngày 

Ầm khi tĩnh khi say 

Ông chê bà trách từ ngày 

[55, tr.53]. 

2.2. Một số đặc điểm của Lý Quảng Nam 

2.2.1. Lược sử quá trình phát triển của Lý Quảng Nam 

Thể loại Lý có mặt trên khắp ba miền đất nước với các làn điệu 

phong phú, mộc mạc và chân chất. Tuy nhiên, Lý phổ biến hơn cả vẫn là 

trên địa bàn từ Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam đến Nam trung bộ và Nam 

bộ. Lý cùng với các làn điệu khác như Hò, hát Xoan, hát Xẩm, hát ru, hát 

Sắc bùa… tạo những nét độc đáo của dân ca Việt Nam. 

Lý là những khúc ca dân gian thể hiện sâu sát đề tài của mọi khía 

cạnh, mọi hiện tượng trong cuộc sống, mọi trạng thái tình cảm và ước mơ 

của quần chúng nhân dân, mà chủ yếu là nông dân. Người ta thường “lý” 

với nhau trong những lúc lao động sản xuất, hoặc trong khi nghỉ ngơi, giải 
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trí hay trong những ngày tết, mừng tân gia, đám cưới hay giỗ chạp. Khi 

buồn cũng hát Lý, mà khi vui cũng hát Lý. Nói chung, đề tài mà Lý đề cập 

tới khá rộng rãi, từ cây cối, con vật, đồ vật, công việc (đồng áng, cấy trồng, 

nội trợ…) đến phong tục, nghi lễ, và nhiều hơn cả là giao duyên. Như vậy, 

nội dung trữ tình bao trùm lên hầu khắp các bài Lý. Có lẽ do tính “dân dã” 

của Lý nên Lý có thể dễ phổ biến, truyền bá từ người này sang người khác, 

từ địa phương này sang địa phương khác. Chính vì thế mà Lý luôn có vai 

trò quan trọng trong đời sống và nhất là trong âm nhạc dân gian Việt Nam. 

Lý có nhiều làn điệu hấp dẫn, cấu trúc ngắn gọn, chặt chẽ. Phần lớn 

Lý được phổ thơ từ lục bát hoặc biến thể của lục bát, với tính chất tiết tấu 

có lúc khoan thai, có lúc mạnh mẽ, còn giai điệu thì được trau chuốt mượt 

mà, uyển chuyển với nhiều nội dung phong phú. Điển hình một số bài Lý ở 

Bắc Bộ: Lý con cò, Lý con cóc, Lý con sáo, Lý cây đa,… Trung  Bộ thì có: 

Lý hoài nam, Lý tình tang, Lý mười thương, Lý ăn giỗ, Lý ba con ngựa, Lý 

thiên thai,… Còn ở Nam Bộ có các bài: Lý ngựa ô, Lý năm căn, Lý kéo 

chài, Lý cái mơn, Lý cây bông, Lý chim xanh,… Tuy vậy, so với các điệu 

Lý ở ba miền trên, thì ở Trung Bộ và Nam Bộ phát triển hơn ở Bắc Bộ.  

Lý Nam Bộ không chỉ phong phú về số lượng mà cả về đề tài, nội 

dung cũng như đặc tính âm nhạc. Mặc dù vậy, xét về bình diện âm nhạc 

dân gian Việt Nam, thì miền Trung có thể nói là trung tâm của các điệu Lý, 

và phát triển nhất ở Huế và ở Quảng Nam.  

Về xuất xứ của các điệu Lý đến nay vẫn còn nhiều quan niệm khác 

nhau. Có người cho rằng quê hương của Lý là ở Nam bộ, tuy nhiên, đại đa 

số những nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian căn cứ vào đặc điểm phong 

cách, thể loại, thì cho rằng, Lý được sinh ra từ miền Trung. Trong quá trình 

giao lưu văn hóa, một số làn điệu Lý ở ba miền đất nước đều có thể được 

coi là một dị bản, bởi khi xem xét kỹ các đường nét giai điệu cũng như 
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phần lời ca, ta đều có thể tìm thấy những đường nét tương đồng, điển hình 

một số bài: Lý giao duyên, Lý thương nhau, Lý con sáo,… 

Nói tóm lại, những bài hát được gọi là Lý thường đề cập tới đề tài 

cuộc sống hàng ngày gắn bó chặt chẽ với lao động sản xuất của con người 

Việt Nam. Những cảnh vật thân quen, mộc mạc nhiều khi cũng trở thành 

đối tượng miêu tả của Lý như: Lý cây ổi, Lý tang tít, Lý cái nơm, Lý con 

sáo… Ngay cả những tình cảm thuộc lĩnh vực tâm hồn con người cũng 

được thi vị hóa như trong Lý giao duyên, Lý hành vân, Lý tiểu khúc, Lý 

vọng phu…  đặc biệt, trong các làn điệu Lý có Lý giao duyên, Lý con sáo, 

Lý thương nhau là tương đối phổ biến và được nhân dân của ba miền Bắc – 

Trung – Nam đều yêu thích.  

Riêng về xứ Quảng, thì các điệu Lý ngoài gắn bó với âm nhạc dân 

gian ra, thì các nghệ sĩ dân gian còn biết bẻ làn nắn điệu, chuyển hóa chúng 

vào sân khấu để khắc họa sắc sảo tính cách nhân vật: hát Bội, hát Bài chòi. 

Đồng thời, để làm phong phú thêm tính hấp dẫn cho thể loại diễn xướng, 

những nghệ sĩ dân gian còn tạo ra mối giao lưu giữa các làn điệu Lý với hát 

Sắc bùa, Hò đưa linh nhằm tạo tính độc đáo và đa dạng màu sắc nghệ thuật 

dân gian. 

2.2.2. Không gian diễn xướng 

Lý không chỉ gắn với những hình thức lao động hay sinh hoạt của 

dân gian, mà đã đạt đến tầm mức nghệ thuật thuần tuý. Để tăng thêm tính 

hấp dẫn, phong phú trong mối giao lưu các làn điệu với nhau ở môi trường 

diễn xướng này, người dân Quảng Nam còn tài nghệ lồng ghép một số làn 

điệu của Hò đưa linh, Sắc bùa, Vè vào trong hát Lý. Còn trong hát Bội, thì 

Lý xem như là những trích đoạn từ các làn “điệu nhỏ” được đan xen vào 

các nhân vật thuộc tầng lớp nông dân, người hầu hay là lính trơn. Chúng 

mang tính chất diễn cảm riêng biệt, khắc họa sắc sảo tính cách nhân vật. 

Nói cách khác, mức độ nào đó có thể xếp những bài Lý vào loại đờn ca tài 
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tử. Mặc dù vậy, xưa nay ở trong các sưu tập của mọi miền, Lý vẫn được 

xếp vào kho tàng dân ca. 

Như vậy, có thể xem Lý là một loại nhạc tài tử dân gian. Các điệu Lý 

ở Quảng Nam rất phong phú, mỗi điệu một sắc thái khác nhau. Lý Năm 

Canh, Lý Chơi Xuân, Lý Con Sáo khắc họa tình yêu trai gái nhớ nhớ 

thương thương, thắm đượm nét hồn nhiên, oán trách song vẫn giữ được 

tính chất trữ tình, duyên dáng. Còn với Lý Con Qụa, Lý Con Ngựa biểu 

hiện rõ nét những sinh hoạt đời thường nhưng rất dí dỏm, hài hước. Hoặc 

với Lý Thiên Thai, Lý Thương Nhau nói đến nỗi ngóng trông day dứt khó 

phai, chất chứa thẳm sâu của đôi lứa yêu nhau trong sáng, hồn nhiên. 

So với Bài Chòi thì không gian diễn xướng của Lý không có môi 

trường rộng lớn, mà chỉ trong phạm vi hoạt động sinh hoạt nhỏ. Hơn nữa, 

số lượng người tham gia hát Lý ít hơn so với Bài Chòi. Hát Lý thường trình 

diễn trong lúc sinh hoạt lao động thường ngày, trong khi đó thì Bài Chòi 

được tổ chức thành các hội chơi Bài chòi lớn vào dịp lễ tết. 

2.2.3. Đặc điểm âm nhạc 

2.2.3.1. Thang âm – điệu thức 

Mỗi điệu Lý có màu sắc và dáng dấp riêng, khá súc tích trong nội 

dung và uyển chuyển trong hình thức thể hiện. Từ những câu ca dao quen 

thuộc, ông cha ta đã phá vỡ tiết điệu sẵn có của thể thơ lục bát sáu tám 

bằng cách xử lý tài tình những tiếng đệm, những âm luyến láy cũng như kỹ 

thuật đưa hơi với thủ pháp điệp từ như “à ới, ơ khoan, hò khoan, ớ mi, mà 

rằng…” để người hát có thể ngâm ngợi thêm, tô đậm thêm những nét nhấn 

nhá giàu âm hưởng đặc trưng của làn điệu dân gian và làm đa dạng thêm hệ 

thống thang âm ngũ cung có bán cung. Các điệu Lý cũng vận dụng hầu hết 

các thang âm điệu thức dân tộc. Chính vì thế, mỗi làn điệu đều có sức hấp 

dẫn riêng để có thể lưu truyền từ đời này sang đời khác. Dù có thay đổi ít 

nhiều song vẫn giữ được trục âm chính trong hệ thống ngũ cung nguyên 



62 

 

 

 

gốc khá đặc trưng, nhờ vậy người nghe khó nhầm lẫn giữa điệu Lý của 

vùng này với vùng khác. 

 Do vậy, các điệu Lý Quảng Nam thường có cấu tạo trên điệu thức 5 

âm, có thành phần âm giống nhau nhưng lại khác ở vị trí và nhiệm vụ của 

mỗi âm trong từng điệu thức. 

Các điệu Lý ở Quảng Nam thường xuất hiện nhất ở các điệu thức sau 

đây: 

- Bài Lý Qua Ải 

 

Cấu tạo thang 5 âm: Bb - C - D – F – G 

Cấu tạo thang âm này tương ứng với điệu Huỳnh trong điệu thức 5 

âm của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Điệu thức này có tính chất khỏe 

khoắn, vui tươi, xoay quanh 3 trục âm chính là: âm chủ, âm quãng ba và 

âm quãng năm. Các trục âm này quán xuyến hầu hết các điểm mạnh, các 

chỗ kết hoặc các điểm tựa của các bước nhảy. Tuy nhiên, những âm quyết 

định toàn bộ điệu thức là âm chủ và âm quãng năm. 

- Bài Lý Con Qụa 

 

Cấu tạo thang 5 âm: D - E - G – A – B 

Cấu tạo thang âm này tương ứng với điệu Bắc trong điệu thức 5 âm 

của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Điệu thức trên có tính chất giai điệu 

vui tươi, khỏe khoắn. Các trục âm điệu thức có khi xuất hiện đầy đủ các 

âm, nhưng chủ yếu xoay quanh vào âm chủ và âm quãng năm, còn âm 

quãng bốn thường ít thấy xuất hiện. 

- Bài Lý Thiên Thai 
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Cấu tạo thang âm: E – G – A – B – D 

Cấu tạo thang âm này tương ứng với điệu Nam trong điệu thức 5 âm 

của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Với tính chất nhẹ nhàng, du dương và 

trữ tình, giai điệu của bài Lý Thiên Thai chủ yếu xoay quanh các âm chủ, 

âm quãng ba và âm quãng năm. Tuy nhiên, khi trục âm điệu thức xuất hiện 

âm quãng bốn, thì tính chất của bài này hiện lên nỗi u sầu, day dứt. 

Thông qua các điệu thức trên đã định hình sẵn thang âm, thì có một 

số bài Lý ở Quảng Nam được đan ghép hai điệu thức lại với nhau để tạo 

thêm phong phú ở tuyến giai điệu và mở rộng thêm các trục âm mới, từ đó 

hình tượng âm nhạc sẽ phát triển nhiều màu sắc biểu hiện khác nhau về nội 

dung, lời ca.  

Dưới đây là một ví dụ điển hình giữa hai điệu thức đan xen với nhau 

qua bài Lý Chơi Xuân: 

 

 

Qua một số bài Lý, chúng ta thấy rõ thang âm đã hình thành một trục 

để thu hút các âm khác nhằm giữ vững tính tổ chức và thể hiện tính chất 

của từng điệu thức. Chính sự hoạt động của các bậc âm trong các điệu thức, 

nên cơ cấu quan hệ giữa chúng chặt chẽ, đồng thời diễn đạt các mặt tình 

cảm với tính chất khác nhau, do đó, các điệu Lý ở Quảng Nam đầy đủ tư 

cách của điệu thức về nhiệm vụ, chức năng và sự cấu tạo của nó. 

Giữa thang âm của Lý và Bài Chòi không chỉ giống nhau về sử dụng 

thang 5 âm mà còn có tính đan xen giữa các loại thang âm với nhau trong 

cùng một làn điệu. Tuy nhiên thang âm của Bài Chòi phong phú hơn so với 

các điệu Lý. 
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2.2.3.2. Giai điệu 

Giai điệu của Lý Quảng Nam khá phong phú, mang tính độc lập, cấu 

trúc và giai điệu ổn định. Đôi khi trong quá trình phát triển, chỉ vài nét giai 

điệu có thể nhắc lại để kết đoạn hoặc kết bài. 

Lý Quảng Nam với giai điệu được tiến hành bình ổn ở những bước 

lần quãng 2, quãng 3, đôi khi có bước nhảy quãng thuận (4Đ, 5Đ), và xuất 

hiện nhiều âm luyến cho giai điệu mượt mà, trữ tình, da diết.  

Ví dụ: Trích Lý thương nhau 

 

[PL2.2.7, tr.185]. 

Ví dụ: Trích Lý vãi chài 

 

[PL2.2.9, tr.188]. 

Xen lẫn giữa cách tiến hành bình ổn và bước nhảy quãng thuận; đôi 

khi giai điệu có những bước nhảy quãng rộng, quãng nghịch (quãng 7), tạo 

tính chất kịch tính,… 

Ví dụ: Trích Lý vãi chài 

 

[PL2.2.9, tr.188]. 
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Ngoài ra, giai điệu của Lý thường hay nhắc lại có thể nguyên vẹn 

hoặc gần nguyên vẹn đối với một chất liệu hoặc một tiết nhạc nào đó 

thường đặt ở đầu câu hoặc cuối câu. 

 Ví dụ qua bài Lý đi chợ 

 

 [PL2.2.8, tr.186]. 

 Đôi khi kiểu nhắc lại được mở rộng thêm sau khi nhắc lại trọn vẹn 

đoạn nhạc trước. Ví dụ bài Lý thương nhau: 

 

 

 

[PL2.2.7, tr.185]. 

Nói chung, giai điệu chỉ mang tính hoàn chỉnh khi trải qua một quá 

trình sáng tạo của người nghệ sĩ dân gian biết điều chỉnh độ luyến láy, nhịp 

độ, nhịp điệu của từng làn điệu, cho nên giai điệu vừa mang tính khái quát 

vừa mang tính cụ thể. 

So sánh giai điệu, thì Lý có nét tương đồng với điệu Xuân Nữ, Xàng 

Xê của Bài Chòi về tính chất trữ tình, sâu lắng và nhẹ nhàng, sử dụng các 

âm luyến láy giúp cho giai điệu trở nên mượt mà, uyển chuyển.  
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Ngoài những nét tương đồng trên, so với Lý thì Bài Chòi có thêm 

những tuyến giai điệu vui tươi, nhí nhảnh và kịch tính (sử dụng nhiều ở 

điệu Hò Quảng). 

Tóm lại, giai điệu chỉ mang tính hoàn chỉnh khi trải qua một quá 

trình sáng tạo của người nghệ sĩ dân gian biết điều chỉnh độ luyến láy, nhịp 

độ, nhịp điệu của từng làn điệu, cho nên giai điệu vừa mang tính khái quát 

vừa mang tính cụ thể. Điều đặc biệt trong giai điệu của nhiều làn điệu Lý 

Quảng Nam là sự xuất hiện nhiều nốt hoa mỹ, nhiều nốt luyến láy cùng 

trong một ca từ.  

2.2.3.3. Tiết tấu 

Các loại tiết tấu thường hay gặp trong Lý Quảng Nam chủ yếu ở các 

nhịp 2/4 và 4/4.  

Tương tự như tiết tấu của Bài chòi, tiết tấu của Lý Quảng Nam bao 

gồm các dạng tiết tấu đều đặn và tiết tấu đảo phách. Các dạng tiết tấu đều 

đặn và đảo phách thường xuất hiện trong cùng một bài Lý giúp cho giai 

điệu có lúc mượt mà, trữ tình, có lúc vui tươi, sinh động hơn. 

Ví dụ tiết tấu đều đặn: 

Trích Lý thương nhau 

 

[PL2.2.7, tr.185]. 

Trích Lý đi chợ 

 

[PL2.2.8, tr.186]. 

Ví dụ tiết tấu đảo phách: 

Trích Lý thương nhau 
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[PL2.2.7, tr.185]. 

Ví dụ tiết tấu nghịch phách: 

Trích Lý Vãi chài 

 

[PL2.2.9, tr.188]. 

Nhìn chung, tiết tấu Lý Quảng Nam gần giống với Bài chòi, là sự kết 

hợp giữa dạng tiết tấu nhịp chính đều đặn và nhịp đảo. Bên cạnh nhịp chính 

đều đặn giúp cho giai điệu mượt mà, nhịp đảo với các phần đảo phách và 

nghịch phách được sử dụng nhằm tạo điểm nhấn cho sự khát vọng sống của 

con người luôn hướng tới niềm vui, hướng tới sự cao thượng trong tình yêu 

và những thành quả lao động đạt được. 

2.2.3.4. Cấu trúc 

Các làn điệu Lý Quảng Nam thường có cấu trúc khá phong phú với 

nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các loại cân phương hoặc không cân 
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phương nhưng đều rất đơn giản và dễ hiểu, phần lớn là thể loại 1 đoạn có 4 

câu ngắn gọn.  

Dưới đây là 2 ví dụ điển hình về cấu trúc của Lý Quảng Nam: 

Ví dụ 1: 

Bài Lý Thương Nhau với cấu trúc một đoạn gồm 4 câu, trong đó câu 1 

và câu 2 đều có 5 ô nhịp; câu 3 có 4 ô nhịp; riêng câu 4 có 8 ô nhịp. Đặc 

biệt là câu 1 và câu 3 tương phản với nhau về chất liệu âm nhạc với cấu 

trúc không cân phương; câu 2 và câu 4 giống nhau về tiết tấu, tuy nhiên 

cuối câu 4 có lập lại một phần giai điệu của câu 3 để về kết bổ sung ở bậc 

chủ âm. Như vậy, ta có sơ đồ cấu trúc sau đây: 

     Câu 1  Câu 2   Câu 3                 Câu 4 (Kết bậc I)  

     5 nhịp              5 nhịp    4 nhịp   8 nhịp              

Qua sơ đồ trên, có thể nhận thấy rằng bài Lý Thương Nhau với cấu 

trúc một đoạn gồm 4 câu không cân phương, tương ứng với lời ca theo thể 

thơ lục bát có phát triển thêm tiếng đệm. 

Ví dụ 2: 

Bài Lý Vãi Chài có cấu trúc một đoạn nhạc gồm 4 câu, trong đó mỗi 

câu đều có 4 ô nhịp cân phương với nhau. Vì đặc tính biến tấu nhắc lại và 

phát triển liên tục một chất liệu âm nhạc đồng nhất nên bài Lý Vãi Chài dễ 

có nét giống nhau. Như vậy, ta có sơ đồ cấu trúc sau đây: 

Câu 1    Câu 2     Câu 3             Câu 4  (Kết bậc I)                     

4 nhịp       4 nhịp                4 nhịp   4 nhịp 

                                           

Qua sơ đồ trên, có thể nhận thấy rằng bài Lý Vãi Chài với cấu trúc 

một đoạn gồm có 4 câu cân phương với nhau, tương ứng với lời ca theo thể 

thơ lục bát có phát triển thêm các tiếng láy, tiếng đệm. 
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Từ hai ví dụ trên, ta có thể nhận thấy tính chất biến tấu làn điệu là 

nét đặc trưng trong các điệu Lý Quảng Nam. Ở mỗi câu của từng làn điệu 

đều có thể mang những khả năng biến tấu phong phú khác nhau. Sự nhắc lại 

hoặc mô phỏng, sự mở rộng hay co ngắn cấu trúc, tất cả mọi thủ pháp này 

đều tạo mọi cơ sở thuận lợi cho việc biến tấu làn điệu. 

2.2.4. Đặc điểm thể thơ - lời ca 

Có thể nói hầu hết các điệu Lý đều phổ thơ lục bát, song thất lục bát 

hoặc lục bát biến thể. Các điệu Lý ở Quảng Nam chủ yếu dựa vào lời thơ, 

thể thơ rất nhiều để phát triển, sáng tạo giai điệu. Chính vì thế, xuyên suốt 

các bài Lý đều dựa vào ngữ điệu, nhịp điệu, câu và vần cũng như nội dung 

câu thơ để phát triển thành giai điệu âm nhạc, đồng thời giai điệu phải tuân 

thủ cách tiến hành âm điệu, sự sắp đặt nhịp điệu, cách phân tiết, phân câu 

của câu thơ phải mang tính thống nhất. 

 Các thể thơ truyền thống của Việt Nam như là một ngôn ngữ riêng, 

có giá trị nghệ thuật văn chương trong tư tưởng và cả nội dung để khi phổ 

nhạc hát lên, thơ phải có cách trình bày theo tính nhạc, phải đảo lộn, nhắc 

lại hoặc thêm tiếng đệm,… để các bài Lý diễn đạt được tình cảm và thể 

hiện tâm hồn con người, cuộc sống. Như vậy, giai điệu sẽ được phát triển, 

mở rộng thêm cho nội dung lời thơ mang đầy đủ nội hàm của Lý. 

Về thể thơ được dùng làm lời ca của Lý cũng có tính đa dạng như thể 

thơ sáu tám, thể song thất lục bát, thể bảy chữ, thể tám chữ, thể bốn chữ, 

thể thơ hỗn hợp.  

Về thủ pháp phổ thơ, các nghệ nhân dân gian thường dùng tiếng đệm 

lót, tiếng láy đưa hơi, tiếng đệm phụ nghĩa hoặc đảo dấu giọng để cho lời 

thơ trở thành lời ca phù hợp với tính chất âm nhạc của giai điệu. 

Về nhịp độ, hầu hết có nhịp độ chậm hoặc vừa. Cả ba yếu tố âm 

điệu, nhịp điệu, nhịp độ đã tạo nên cho Lý một sắc thái tình cảm đặc trưng 

của người Việt là không vội vàng, hối hả mà trầm lắng sâu xa. 
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 Có thể dẫn ra đây một số phương pháp phổ thơ Lục bát cho các điệu 

Lý như sau: 

 * Kiểu đảo 4 nhắc lại 6: có nghĩa là trật tự câu thơ sẽ bị đảo lộn khi 

phổ vào nhạc. Lấy 4 từ cuối của câu thơ đảo lên đầu thành một câu nhạc, 

sau đó lại hát xuôi chiều cả câu thơ đã đảo. 

 Ví dụ: 

 Lời thơ:   Ngó lên Hòn Kẽm, đá Dừng 

 Khi hát sẽ là:  Hòn Kẽm đá Dừng, (chớ) bởi ta ngó lên 

 * Kiểu nhắc lại lời thơ: có nghĩa là câu nhạc phải cân đối và nhấn 

mạnh ý nào đó trong lời thơ, làm cho tuyến giai điệu phát triển và được mở 

rộng hơn. 

 Ví dụ: 

- Nhắc lại nguyên lời ca và nhạc: 

Lời thơ:  Thương nhau trường đoạn đoạn trường 

  Lụy lưu lưu lụy dạ dường kim châm 

Khi hát sẽ là:  

Thương nhau trường đoạn í a đoạn trường 

  Thương nhau trường đoạn í a đoạn trường 

            Lúy í lưu í a lưu lụy a í a 

     Dạ dường ôi tình ôi i a kim châm 

  Lúy í lưu í a lưu lụy a í a 

  Dạ dường ôi tình ôi i a kim châm 

- Nhắc lại nửa câu thơ: 

Lời thơ:               Xem lên hòn núi Thiên Thai 

                   Thấy đôi chiền chiện ăn xoài chín cây 

Khi hát sẽ là:  

Xem lên hòn núi, hòn núi ta ni nọ Thiên Thai 

 Thấy ý đôi, thấy ý đôi con chiền chiền chiện 
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 Thấy ý đôi, thấy ý đôi con chiền chiền chiện 

 Khi bàn về thể thơ và tiếng đệm của Lý, chúng ta thấy các bài Lý 

thường sử dụng thể thơ sáu tám hoặc sử dụng các tiếng đệm thường là 

những hư từ “a, ối, í a” và một số tiếng đệm theo kiểu mô phỏng như “ní 

nọ, hứ hự, tình tang”. Việc ngâm nga các tiếng đệm trong Lý khá phong 

phú. Hầu như bài Lý nào cũng có tiếng đệm. Thêm vào các tiếng đệm, láy 

làm cho âm điệu của Lý mềm mại đa dạng thêm. Những tiếng đệm này hài 

hòa với lời thơ tạo nên những âm điệu, sắc thái làm hấp dẫn thêm cho các 

điệu Lý. 

 Trong cấu trúc của thể thơ sáu tám nhưng lời ca Lý ở Quảng Nam rất 

đậm chất dân dã, mộc mạc, và có lúc mang tính triết lý đời sống, đôi khi 

gắn đan xen giữa văn chương bình dân với văn chương bác học cũng như 

mang tính chất ngôn ngữ địa phương đặc trưng của vùng miền, thể hiện 

trong nội dung các bài Lý, từ đó có tác động đến việc hình thành âm điệu 

các bài Lý. Chính vì vậy mà thủ pháp phổ thơ, cho dù lời ca chủ yếu sử 

dụng thể thơ sáu tám, nhưng khi được phổ nhạc, giai điệu âm nhạc sẽ 

không bị gò bó theo nhịp điệu của thơ ca.  

 Dân ca Bài Chòi và các điệu Lý có nhiều điểm giống nhau trong 

cách sự dụng các thể thơ, trong đó chủ yếu là dùng thơ lục bát và lục bát 

biến thể để phát triển giai điệu lời ca. Ca từ của Lý và Bài Chòi vừa có tính 

triết lý đời sống, vừa thể hiện nét dân dã, mộc mạc, gần gũi với tầng lớp 

nhân dân lao động. Đặc biệt lời ca trong Lý và Bài Chòi mang tính đặc 

trưng của vùng miền Quảng Nam. 

 Tuy nhiên, khác với Lý thì lời ca trong Bài Chòi có thêm tính tinh 

nghịch, dí dỏm, hài hước và đặc biệt có tính phồn thực, đôi khi hơi “tục”. 

So sánh với Lý Huế, có thể nhận thấy các điệu Lý ở Huế rất phong 

phú, mỗi điệu một sắc thái khác nhau, nội dung lời ca đa dạng thể hiện đời 

sống tình cảm của con người, về cảnh đẹp thiên nhiên và đất trời Thừa 
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Thiên Huế. Còn tính chất âm nhạc trong các bài Lý Huế thường buồn, man 

mác với tốc độ chậm, nhịp độ đều đặn, khoan thai nhưng cũng có khi với 

tiết tấu vui tươi, hứng khởi, chẳng hạn như Lý tử vi biểu hiện tình yêu đằm 

thắm, phảng phất nỗi buồn lưu luyến đầy thơ mộng; Lý mười thương mộc 

mạc mà duyên dáng, ngọt ngào; Lý tình tang vui tươi, nhí nhảnh; Lý ngựa ô 

sôi nổi, nồng nàn; Lý hoài nam bâng khuâng, xao xuyến... Riêng đối với Lý 

ở Quảng Nam, thì mỗi điệu Lý có màu sắc và dáng dấp rất riêng, khá súc 

tích trong nội dung và uyển chuyển trong hình thức thể hiện. Điều đáng nói 

ở đây, người dân Quảng Nam đã khéo linh hoạt sử dụng như những điệu 

Lý để tạo ra những khúc ca đối lập độc đáo với nhiều chủ đề phong phú: 

chẳng hạn như bài Lý Thương Nhau nhắc đến vợ chồng anh học trò rất 

nghèo; bài Lý Năm Canh nói về người lính thương nhớ người yêu ở chốn 

quê nhà; Lý đi chợ khắc họa rõ nét những sinh hoạt đời thường, miêu tả 

cảnh bán mua tấp nập các hải sản tươi ngon ở các chợ truyền thống; Lý con 

cá để ví von với lòng dạ đổi thay của con người,… Còn tính chất âm nhạc 

trong điệu Lý xứ Quảng có lúc trữ tình, duyên dáng (Lý Nam canh, Lý Chơi 

xuân, Lý con sáo,…), có lúc dí dỏm, hài hước (Lý Đồng Nai, Lý con ngựa, 

Lý con quạ,…), và cũng có lúc trong sáng, hồn nhiên (Lý Thiên Thai, Lý 

Thượng, Lý thương nhau,…). Cấu tạo giai điệu, nội dung nghệ thuật cũng 

như ngôn ngữ địa phương của xứ Quảng đã tạo được nét đặc trưng rất riêng 

của vùng miền, của mỗi ngành nghề, mỗi trạng thái, tâm tư con người đều 

thể hiện trong các làn điệu Lý. Đó là điểm khác biệt giữa Lý nói chung và 

điệu Lý xứ Quảng nói riêng và một số thể loại dân ca khác. 

Bên cạnh những điệu Lý ngân nga như khúc tâm tình trải dọc miền 

Trung, các điệu Lý Quảng Nam còn có nhiều nội dung liên quan tới nghề 

chài lưới, đánh bắt cá tôm, buôn bán hải sản: Lý đi chợ, Lý vãi chài, Lý con 

cá,… có sức hấp dẫn người nghe, đồng thời lan tỏa rộng khắp trong nhân 

dân và dần trở thành viên ngọc quý trong kho tàng dân ca xứ Quảng.  
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* Tiểu kết chương 2 

Có thể nói, dân ca Bài chòi và các làn điệu Lý Quảng Nam là hình 

thức diễn xướng dân gian đặc sắc, mang đậm tính chất cộng đồng của 

người dân Nam Trung bộ nói chung và Quảng Nam nói riêng. Còn các làn 

điệu Lý không chỉ gắn bó giữa dân gian mà còn làm phong phú thêm tính 

hấp dẫn cho các thể loại diễn xướng khác như: Hò đưa linh, Sắc bùa, đồng 

dao, hát Bội,… Chúng mang tính chất diễn cảm riêng biệt, khắc họa sắc sảo 

tính cách nhân vật cho các thể loại diễn xướng tùy vào môi trường cụ thể.   

 Bài chòi sử dụng bốn điệu: Xuân nữ, Xàng xê, Nam xuân, Hò Quảng. 

Tính chất âm nhạc của các làn điệu rất phong phú, đa dạng, phù hợp với 

các hoàn cảnh sử dụng khác nhau như thể hiện tính đả kích, châm biếm, 

hay thể hiện tâm trạng nhân vật trong ca kịch cũng như hô Bài chòi. Đối 

với Lý Quảng Nam, thì mỗi điệu Lý đều có màu sắc và dáng dấp riêng, khá 

súc tích trong nội dung và uyển chuyển trong hình thức thể hiện. Từ những 

câu ca dao quen thuộc, ông cha ta đã phá vỡ tiết điệu sẵn có của thể thơ lục 

bát sáu tám bằng cách xử lý tài tình những tiếng đệm, những âm luyến láy 

cũng như kỹ thuật đưa hơi với thủ pháp điệp từ để người hát có thể ngâm 

ngợi thêm, tô đậm thêm những nét nhấn nhá giàu âm hưởng đặc trưng của 

làn điệu dân gian và làm đa dạng thang âm ngũ cung. 

Việc nghiên cứu tìm hiểu dân ca Bài chòi và các làn điệu Lý của 

Quảng Nam cần nhiều nghiên cứu chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực như: hình 

thức diễn xướng, thi pháp, mỹ thuật, âm nhạc học,… Trong chương này, 

chúng tôi tìm hiểu một số đặc điểm nổi bật của dân ca Bài chòi và các làn 

điệu Lý Quảng Nam nhằm mục đích lựa chọn một số nội dung và các làn 

điệu Bài chòi và thể loại Lý phù hợp để đưa vào dạy học cho học sinh 

THCS tại tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, thông qua đó cũng nhằm mục đích 

giữ gìn, phát huy và phát triển những giá trị di sản của dân ca Quảng Nam 

cho các thế hệ mai sau. 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG DẠY HỌC BÀI CHÒI VÀ LÝ QUẢNG NAM 

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TỈNH QUẢNG NAM 

Mục tiêu khảo sát: 

Tìm hiểu thực tế dạy học dân ca Bài chòi và Lý Quảng Nam trong 

chương trình chính khoá và ngoại khoá ở một số trường THCS trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam nhằm phát hiện những khó khăn, thuận lợi; những ưu 

điểm và hạn chế của giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy, học 

tập Bài chòi và Lý Quảng Nam ở trường THCS hiện nay, từ đó đề xuất một 

số biện pháp khắc phục. 

Đối tượng và phạm vi khảo sát: 

Chúng tôi tiến hành khảo sát ngẫu nhiên học sinh lớp các lớp 6, 7, 8, 

9 ở  4 trường: PTDTNT THCS Nam Giang, THCS Ông Ích Khiêm, THCS 

Phan Đình Phùng, THCS Huỳnh Thị Lựu để thu thập các thông tin năng 

lực hát dân ca Bài chòi và Lý của học sinh. 

Chúng tôi cũng khảo sát về phương pháp dạy học hát Lý Quảng Nam 

trong chương trình chính khoá và dạy học hát Bài chòi trong chương trình 

ngoại khoá của giáo viên Âm nhạc để tìm hiểu những ưu điểm, nhược điểm 

trong quá trình dạy học hát Bài chòi và Lý ở trường THCS hiện nay. 

Ngoài ra, tại Trung tâm VH-TT Hội An hiện nay thường xuyên mở 

các lớp dạy hát Bài chòi và dân ca Quảng Nam cho học sinh THCS do một 

số NN, NS trực tiếp truyền dạy. Vì vậy, chúng tôi cũng tiến hành khảo sát 

phương pháp truyền dạy của nghệ nhân, để tìm hiểu những ưu điểm của 

phương pháp truyền dạy của NN được lưu truyền qua bao đời nay, từ đó có 

những biện pháp phát huy phương pháp truyền dạy trong chương sau của 

luận án. 
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3.1. Khái quát về địa bàn nghiên cứu 

Theo số liệu của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, tính đến năm học 

2022 – 2023, trên toàn tỉnh có 218 trường THCS, số lượng học sinh gồm 

87.583; tất cả các trường THCS đều có từ 1 - 2 giáo viên bộ môn âm nhạc.  

Tìm hiểu về thực trạng dạy học hát Bài chòi và Lý Quảng Nam tại 

các THCS tỉnh Quảng Nam, chúng tôi tiến hành khảo sát 70 giáo viên ở 70 

trường THCS bằng phiếu khảo sát, trong đó khảo sát sâu 4 trường THCS 

tại các khu vực huyện miền núi, đồng bằng ven biển, thị xã và thành phố: 

trường PTDTNT THCS Nam Giang (huyên Nam Giang), trường THCS 

Phan Đình Phùng (huyện Thăng Bình), trường THCS Ông Ích Khiêm (thị 

xã Điện Bàn), trường THCS Huỳnh Thị Lựu (TP Hội An). 

3.1.1. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Nam Giang  

Trường PTDTNT THCS Nam Giang là đơn vị trường học chuyên 

biệt cấp huyện, thuộc bậc học THCS nằm tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện 

Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, trên trục đường Hồ Chí Minh đi qua. 

Với tính chất Phổ thông, Dân tộc và Nội trú, trường có vai trò quan 

trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và củng cố an ninh, quốc 

phòng miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Nhà nước thành lập trường 

PTDTNT cho con em các dân tộc thiểu số, con em các dân tộc định cư lâu 

dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, góp phần tạo nguồn cán 

bộ cho địa phương. Học sinh được tuyển chọn theo hình thức xét tuyển, là 

học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học từ các trường Tiểu học ở 11 

xã, 01 thị trấn đóng trên địa bàn huyện có kết quả rèn luyện, học tập tốt. 

Nhà trường gồm có 4 Tổ chuyên môn là: tổ Tự nhiên, tổ Xã hội, tổ 

Văn phòng và tổ Quản lý nội trú. Trong quá trình khảo sát thực tiễn, chúng 

tôi quan tâm đến tổ Xã hội của nhà trường vì đội ngũ giáo viên âm nhạc 

trực thuộc tổ. Tổ Xã hội gồm có 11 giáo viên giảng dạy các môn Lịch sử - 

Địa lí, Ngữ văn, Anh văn, Giáo dục công dân, Âm nhạc. Trong đó, giáo 
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viên âm nhạc có số lượng 2, trình độ chuyên môn 1 ĐH, 1 CĐ. Bên cạnh 

việc chuyên môn, các giáo viên trong tổ Xã hội còn năng động tham gia 

nhiều hoạt động chung của nhà trường như tổ chức các hội thi, hội diễn văn 

nghệ cho học sinh, tổ chức các hoạt động ngoại khoá, tham gia dự thi giáo 

viên giỏi các cấp, viết sáng kiến kinh nghiệm,… 

Năm học 2021 – 2022 số lượng học sinh toàn trường là 381, trong đó 

khối lớp 6:112 học sinh, khối lớp 7: 81 học sinh, khối lớp 8: 80 học sinh, 

khối lớp 9: 108 học sinh. 

3.1.2. Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng 

Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng được thành lập theo 

Quyết định số 11/1999/QĐ- GD&ĐT ngày 18 tháng 8 năm 1999 của Sở 

GD&ĐT Quảng Nam. Trường nằm trên địa bàn xã Bình Minh, một trong 

những xã ven biển của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

Hiện nay, cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng kiên cố, khang 

trang tại thôn Tân An, xã Bình Minh. Trường nằm trên một vị trí đắc địa 

thuộc khu trung tâm của xã, giao thông đi lại thuận tiện, an toàn.  

Hoạt động dạy và học luôn được nhà trường chú trọng và quan tâm 

chỉ đạo kịp thời. Bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, nhà trường đã 

không ngừng nâng cao chất lượng dạy học. Học sinh nhà trường được học 

tập trong một môi trường thuận lợi, an toàn, có điều kiện để phát triển trí 

tuệ và năng lực cá nhân. Các em được tạo cơ hội để tham gia vào quá trình 

học tập tích cực, chủ động, sáng tạo.  

Nhà trường luôn chú ý đến việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Đa 

phần giáo viên có ý thức cầu tiến, không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên 

môn nghiệp vụ. Hầu hết đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững 

vàng, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, đạt trình độ chuẩn quy 

định. Trong nhiều năm liền nhà trường luôn có giáo viên được công nhận 

danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp trường. 
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Năm học 2021 – 2022 số lượng học sinh toàn trường là 482; trong đó 

khối lớp 6: 110 học sinh, khối lớp 7: 108 học sinh, khối lớp 8: 133 học 

sinh, khối lớp 9: 131 học sinh. 

3.1.3. Trường Trung học Cơ sở Ông Ích Khiêm 

Trường THCS Ông Ích Khiêm tại thôn Lạc Thành Đông, xã Điện 

Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, có tổng diện tích tự nhiên 9172 

ha, được thành lập từ năm 1978 có tên trường Phổ Thông Cơ Sở Điện 

Hồng 2. Đến năm 1997, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam ra quyết định thành 

lập trường theo Quyết định số 192/QĐ-SGD&ĐT ngày 13/2/1997. 

Xã Điện Hồng thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đa số nhân 

dân sống bằng nghề nông, thu nhập dựa vào nông nghiệp là chính; xã có 13 

thôn. Nhân dân xã Điện Hồng giàu lòng yêu nước và có truyền thống cách 

mạng sâu sắc, toàn xã có 1371 liệt sỹ, 304 thương binh, 156 Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng, hàng ngàn gia đình có công với Cách mạng. 

Trong những năm qua, trường THCS Ông Ích Khiêm đã quan tâm 

đến công tác nâng cao chất lượng dạy học với việc đổi mới phương pháp 

dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực. Thực hiện 

xã hội hóa giáo dục để nâng cao điều kiện dạy học. Đội ngũ cán bộ, giáo 

viên nhà trường đảm bảo về số lượng, cơ cấu hợp lý; có phẩm chất đạo đức 

tốt, tâm huyết với nghề, đạt chuẩn và vượt chuẩn về trình độ chuyên môn 

đào tạo. Đội ngũ được bố trí công việc phù hợp, phát huy tốt khả năng, 

năng lực của từng cá nhân. Tập thể cán bộ, giáo viên của trường luôn nêu 

cao tinh thần tương thân, tương ái; giúp đỡ hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, nhà trường có nhiều cán bộ, giáo 

viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 

thị xã, cấp trường và được cấp trên khen thưởng.  
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Năm học 2021 – 2022, số lượng học sinh toàn trường 701; trong đó 

khối lớp 6: 208 học sinh, khối lớp 7: 145 học sinh, khối lớp 8: 180 học 

sinh, khối lớp 9: 168 học sinh. 

3.1.4. Trường Trung học Cơ sở Huỳnh Thị Lựu 

Trường THCS Huỳnh Thị Lựu nẳm trên địa bàn Thành phố Hội An, 

tỉnh Quảng Nam. Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, trường THCS 

Huỳnh Thị Lựu đã khẳng định được vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình 

trong hệ thống giáo dục nói chung. Chất lượng giáo dục của nhà trường 

ngày được ổn định và ngày càng nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Kế 

hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn 

2030 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp 

cơ bản trong quá trình vận động xây dựng và phát triển của nhà trường, 

đồng thời đây cũng là cơ sở quan trọng cho các quyết nghị của Hiệu 

trưởng, Ban giám hiệu, của Hội đồng nhà trường cũng như các hoạt động 

của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.  

Năm học 2021 – 2022 số lượng học sinh toàn trường là 449; trong đó 

khối lớp 6: 89 học sinh, khối lớp 7: 137 học sinh, khối lớp 8: 103 học sinh, 

khối lớp 9: 120 học sinh. 

3.1.5. Vài nét về Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thành phố Hội An 

Trung tâm VH-TT Thành phố Hội An được thành lập theo Quyết 

định số 294/QĐ-UB ngày 04/7/1997 của UBND Thị xã Hội An (nay là 

Thành phố Hội An) về việc thành lập Trung tâm VH-TT Hội An. 

Trung tâm VH-TT Thành phố Hội An là đơn vị trực thuộc UBND 

thành phố Hội An, với chức năng tổ chức các hoạt động và phong trào văn 

hoá, văn nghệ nhằm phục vụ quần chúng nhân dân, đồng thời Trung tâm 

còn tổ chức các sự kiện văn hoá, lễ hội; tổ chức giới thiệu, tuyên truyền và 

phát huy các giá trị lịch sử văn hoá dân gian, trong đó có dân ca Quảng 

Nam nói chung và dân ca Bài Chòi nói riêng.  
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Ngoài ra, Trung tâm còn thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, 

truyền dạy dân ca Quảng Nam, đặc biệt là dân ca Bài Chòi cho các em học 

sinh và người dân có nhu cầu học tập. Các lớp học này đã được các nghệ 

nhân, nghệ sĩ ưu tú trực tiếp truyền dạy từ kỹ thuật hát cho đến kỹ năng 

diễn xướng. 

Trong nhiều năm qua, Trung tâm thường xuyên tổ chức các buổi gặp 

gỡ, giao lưu với các nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú, đồng thời kết hợp với việc tổ 

chức các cuộc thi hát dân ca sau các buổi giao lưu và các khoá học. 

Có thể nói rằng, Trung tâm VH-TT Thành phố Hội An là địa điểm 

thường xuyên thu hút các hoạt động phát triển văn hoá, văn nghệ, truyền 

dạy dân ca của Thành phố Hội An, qua đó góp phần bảo tồn, giữ gìn và 

phát huy các giá trị di sản văn hoá dân gian tại Quảng Nam. 

3.2. Nội dung chương trình chính khoá 

3.2.1. Chương trình giáo dục phổ thông 2006 

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT số 38/2008/QĐ-BGDĐT ngày 

16/7/2001 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học cấp THCS, và 

công văn số 5842/ BGDĐT-VP về việc hướng dẫn nội dung dạy học giáo 

dục phổ thông ngày 1/9/2011, môn Âm nhạc được thực hiện trong một năm 

học gồm 37 tuần, trong đó 35 tuần thực hiện theo chương trình SGK chính 

khóa. Còn lại 2 tuần dự trữ ở các khối lớp 6, 7, 8, và 1 tuần dự trữ ở khối 

lớp 9 (chỉ học âm nhạc 1 học kỳ) sẽ dành cho việc đưa các loại hình âm 

nhạc dân gian, các bài hát dân ca địa phương vào giảng dạy.  

Giáo dục âm nhạc được thực hiện trong cả 4 lớp ở THCS từ lớp 6 

đến lớp 9. Học sinh được học 1 tiết âm nhạc trong 1 tuần, thời gian mỗi tiết 

học là 45 phút. Trung bình, mỗi học kì có 18 tuần, tương đương 18 tiết Âm 

nhạc. Ở cấp Trung học cơ sở, mỗi tiết học âm nhạc có từ một đến ba nội 

dung. Trong đó, tiết có một nội dung thường là tiết học hát; tiết có 2 hoặc 3 

nội dung thường kết hợp giữa việc ôn tập bài hát, ôn tập Tập đọc nhạc, 
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Nhạc lí hoặc Âm nhạc thường thức. Ngoài các nội dung kể trên, chương 

trình âm nhạc trong SGK còn sắp xếp một số tiết dành cho việc ôn tập, 

kiểm tra các bài đã học.  

Như vậy, có thể thấy rằng, nội dung chương trình âm nhạc THCS 

được xây dựng một cách phù hợp với thời lượng chương trình dạy học; đầy 

đủ và hài hòa giữa thực hành và lý thuyết âm nhạc; được sắp xếp khoa học, 

độ khó tăng dần trong từng cấp học; đáp ứng được mục tiêu môn học là góp 

phần phát triển mục tiêu của giáo dục, giúp học sinh phát triển hài hòa 4 

mặt Đức - Trí - Thể - Mỹ. 

Chương trình học hát dân ca chính khóa được biên soạn trong SGK 

Âm nhạc 6, 7, 8, 9 tương ứng với các khối lớp. Thời lượng dành cho 

chương trình học hát dân ca trung bình 2 tiết/ khối lớp, tương ứng với các 

nội dung sau: 

Khối lớp 6 gồm 2 bài: Vui bước trên đường xa (Dân ca Nam bộ, 

Theo điệu Lý con sáo Gò Công, đặt lời mới Hoàng Lân) và Đi cấy (Dân ca 

Thanh Hóa). 

Khối lớp 7 gồm 2 bài: Lý cây Đa (Dân ca Quan họ Bắc Ninh) và Đi 

cắt lúa (Dân ca Tây Nguyên). 

Khối lớp 8 gồm 2 bài: Lý dĩa bánh bò (Dân ca Nam Bộ) và Hò Ba lý 

(Dân ca Quảng Nam). 

Khối lớp 9 gồm 1 bài: Lý kéo chài (Dân ca Nam Bộ). 

Có thể thấy rằng, nội dung dạy hát dân ca trong chương trình chính 

khóa đã có sự đa dạng và phong phú. Học sinh được học nhiều làn điệu 

từcác vùng miền khác nhau như dân ca Quan họ Bắc Ninh, dân ca Thanh 

Hóa, dân ca Tây Nguyên, dân ca Nam bộ, dân ca Quảng Nam.  

Tuy nhiên, thời lượng dành cho học dân ca ở mỗi khối học còn rất 

hạn chế, các em chỉ được học 7 bài dân ca. Tỷ lệ các bài dân ca chỉ chiếm 

khoảng 25% các bài hát trong phân môn học hát.  
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Hiệu quả giảng dạy hiện mới chỉ dừng lại ở mức độ giới thiệu đôi nét 

cho học sinh về dân ca của một số địa phương. Vì vậy cho dù học sinh thực 

sự yêu dân ca, mong muốn biết nhiều bài hát dân ca địa phương, cũng khó 

tìm hiểu thông tin; chưa nói đến việc giảng dạy để lan truyền cái hay cái 

đẹp của dân ca, làm cho học sinh tự hào với loại hình nghệ thuật tiêu biểu 

này để từ đó có trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn. 

Đối với Quảng Nam, vùng đất nổi tiếng với nhiều thể loại dân ca như 

Sắc bùa, Bả trạo, Hò, Vè, Lý... đặc biệt là hát Bài Chòi, một thể loại dân ca  

được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì thời 

lượng 1 bài dân ca Quảng Nam cho cả 4 khối lớp cấp THCS lại càng ít. 

Việc thông qua âm nhạc để giáo dục cho học sinh về truyền thống quê 

hương đất nước chưa thể đạt được hiệu quả như mong đợi. Vì vậy, việc lựa 

chọn, bổ sung thêm một số bài dân ca địa phương vào chương trình dạy học 

cho học sinh trường THCS tại Quảng Nam là điều cần thiết. Đây là một 

biện pháp gắn nhà trường với đời sống, giúp học sinh quan sát cuộc sống 

xung quanh như là một nguồn kiến thức ngoài sách vở mà các em tự lĩnh 

hội được trong những bài hát dân ca. 

3.2.2. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

3.2.2.1. Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể 

Chương trình GDPT 2018 được ban hành vào ngày 26 tháng 12 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT. 

Chương trình chính thức đưa vào dạy học ở bậc Tiểu học vào năm học 

2020 – 2021 (lớp 1), bậc THCS vào năm học 2021 – 2022 (lớp 6), bậc 

THPT vào năm học 2022 – 2023 (lớp 10), đến năm 2025 tất cả các lớp học 

ở các bậc học sẽ hoàn toàn chuyển sang chương trình GDPT 2018. 

 Hiện nay, ở cấp THCS chương trình lớp 6 đã chuyển sang dạy học ở 

chương trình GDPT mới 2018, các lớp còn lại vẫn dạy học ở chương trình 

GDPT 2006. 
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 Chương trình GDPT 2018 có nhiều điểm mới so với chương trình 

GDPT 2006, trong đó điểm mới và đặc trưng nhất của chương trình 2018 

như sau: 

 Thứ nhất: chương trình 2018 được xây dựng với mục tiêu phát triển 

phẩm chất và năng lực của người học. 

 Thứ hai: chương trình được xây dựng theo hướng mở 

 Thứ ba: chương trình được xây dựng theo hướng tích hợp ở các cấp 

học dưới và phân hoá dần ở các cấp học cao. 

 Thứ tư, ở cấp học Tiểu học được dây dựng hoạt động giáo dụng gọi 

là hoạt động trải nghiệm; cấp THCS và THPT được xây dưng hoạt động 

trải nghiệm, hướng nghiệp. 

 Có thể nhận thấy rằng, so với chương trình GDPT 2006, chương 

trình GDPT 2018 đã có những điểm mới phù hợp hơn với bối cảnh hiện 

nay, chương trình được xây dựng vừa có tính kế thừa chương trình GDPT 

2006, vừa có những thay đổi, bổ sung nhằm phát triển con người một cách 

toàn diện về phẩm chất và năng lực. Chương trình GDPT 2018 có sự thay 

đổi căn bản nhất là chuyển từ hình thức dạy học theo hướng truyền thụ kiến 

thức với giáo viên là trung tâm sang hình thức dạy học theo định hướng 

phát triển phẩm chất và năng lực, lấy học sinh làm trung tâm, lúc này giáo 

viên với vai trò là người định hướng, hướng dẫn các em tự học và chủ động 

trong các hoạt động học để nắm vững kiến thức. 

3.2.2.2. Chương trình môn Âm nhạc 

 Nội dung chương trình môn Âm nhạc bậc THCS trong chương trình 

GDPT 2018 có những điểm mới, khác so với chương trình GDPT 2006 như 

sau: 

 Thứ nhất, về mục tiêu, chương trình môn Âm nhạc ở cấp THCS giúp 

cho các em phát triển về phẩm chất và các năng lực âm nhạc như năng lực 
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thể hiện âm nhạc, năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc, năng lực ứng 

dụng và sáng tạo âm nhạc. 

Chương trình môn Âm nhạc cấp trung học cơ sở giúp học sinh 

phát triển năng lực âm nhạc dựa trên nền tảng kiến thức âm nhạc 

phổ thông và các hoạt động trải nghiệm, khám phá nghệ thuật âm 

nhạc; nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc; tiếp tục 

hình thành một số kĩ năng âm nhạc cơ bản, phát huy tiềm năng 

hoạt động âm nhạc; nhận thức được sự đa dạng của thế giới âm 

nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc với văn hoá, lịch sử, xã hội 

cùng các loại hình nghệ thuật khác, hình thành ý thức bảo vệ và 

phổ biến các giá trị âm nhạc truyền thống; góp phần phát triển 

những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã được hình thành 

từ cấp tiểu học [5, tr.5]. 

 Thứ hai, xây dựng và thực hiện chương trình môn Âm nhạc một cách 

thống nhất nhưng mềm dẻo, linh hoạt, trong đó có thời lượng dành cho giáo 

dục địa phương.  

 Thứ ba, đưa thêm mạch nội dung “Nhạc cụ” vào chương trình dạy 

học môn Âm nhạc. 

 Thứ tư, thực hiện chủ trương một chương trình nhưng nhiều SGK, đa 

dạng hoá tài liệu dạy học môn Âm nhạc. 

 Thứ năm, nội dung các phân môn được điều chỉnh và được sắp xếp 

theo các chủ đề. Các phân môn trong chương trình môn Âm nhạc bậc 

THCS bao gồm: Hát, Nghe nhạc, Đọc nhạc, Nhạc cụ, Lý thuyết âm nhạc, 

Thường thức âm nhạc. 

 Hiện nay, SGK môn Âm nhạc lớp 6 trong chương trình GDPT 2018 

bậc THCS gồm có 3 bộ: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, 

Cánh diều. Tất cả 3 bộ SGK đều được xây dựng một cách khoa học, nội 

dung bài học được sắp xếp theo các chủ đề. Các SGK mới có tính kế thừa, 
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bám sát các tiêu chí của chương trình GDPT tổng thể và chương trình môn 

Âm nhạc, cụ thể như sau: 

 - SGK Kết nối tri thức với cuộc sống: 

 SGK môn Âm nhạc lớp 6 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống nội dung 

bao gồm 8 chủ đề, các chủ đề được thiết kế hợp lí, mỗi chủ đề được xắp 

xếp theo mạch thời gian thực tế của năm học, đáp ứng được mục tiêu phát 

triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Xuyên suốt nội dung các chủ đề 

đều thể hiện đầy đủ các mạch nội dung của môn Âm nhạc bậc THCS như: 

hát, nghe nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ, lý thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc. 

Ngoài ra, ở phần cuối các chủ đề, SGK còn đưa thêm nội dung hướng dẫn 

học sinh hoạt động sáng tạo. 

Tìm hiểu về nội dung học hát, chúng tôi nhận thấy nội dung này 

được đưa vào dạy học ở tất cả 8 chủ đề, các bài hát được lựa chọn và xắp 

xếp từ dễ đến khó, phù hợp với lứa tuổi học sinh, chủ đề phong phú mang 

và mang tính giáo dục cao như chủ đề về tình bạn, nhớ ơn thầy cô, tình cảm 

gia đình, tình yêu quê hương đất nước,… Trong 8 bài hát ở các chủ đề, có 1 

bài hát nhạc nước ngoài ở chủ đề 7, bài “Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng” 

(Nhạc Nga, lời Việt: Phong Nhã), và 1 bài hát dân ca Việt Nam ở chủ đề 5, 

bài “Mưa rơi” (dân ca: Khơ mu, Sưu tầm – ghi âm: Tô Ngọc Thanh). 

 - SGK Chân trời sáng tạo: 

 SGK môn Âm nhạc lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo được thiết kế một 

cách khoa học và hợp lí, bao gồm 8 chủ đề theo mạch nội dung kiến thức 

phù hợp với lứa tuổi học sinh. Các chủ đề đều thể hiện đầy đủ các mạch nội 

dung của môn Âm nhạc bậc THCS như: hát, nghe nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ, 

lý thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc. Nội dung học tập ở các chủ đề 

được thể hiện một cách hấp dẫn, tranh ảnh minh hoạ sinh động, đáp ứng 

mục tiêu của chương trình môn học nhằm phát triển phẩm chất và năng lực 

cho học sinh.  
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 Tương tự như bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, nội dung hát có thời 

lượng nhiều nhất trong hoạt động dạy học, bao gồm 8 bài phân chia vào 8 

chủ đề. Các bài hát với nội dung đa dạng, phong phú, mang tính giáo dục 

cao như chủ đề về tình yêu quê hương đất nước, yêu quý bạn bè, biết ơn 

thầy cô, ca ngợi tinh thần lao động hăng say,… Trong các bài hát ở các chủ 

đề có một bài hát nhạc nước ngoài ở chủ đề 7, bài hát “Kỉ niệm xưa” 

(Nhạc: Scotland, Phỏng dịch: Tố Mai, Mai Hồng), và 2 bài dân ca Việt 

Nam: “Đi cắt lúa” (dân ca Hrê, sưu tầm: Lê Toàn Hùng, đặt lời mới: Lê 

Minh Châu) ở chủ đề 4,  “Hò ba Lý” (dân ca Quảng Nam) ở chủ đề 5. 

- SGK Cánh diều: 

SGK môn Âm nhạc lớp 6 bộ Cánh diều được xây dựng các mạch nội 

dung vào 8 chủ đề một cách hợp lý, khoa học, kiến thức phù hợp với lứa 

tuổi học sinh THCS. Các chủ đề học hát được lựa chọn phong phú, có tính 

giáo dục. Hình thức trình bày sách cân đối, hài hoà, đáp dứng được tiêu chí 

phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, thúc đẩy học sinh học tập 

tích cực. SGK Cánh diều có điểm giống với SGK Kết nối tri thức với cuộc 

sống là ở mỗi chủ đề đều đưa thêm phần hướng dẫn hoạt động trải nghiệm 

và khám phá, giúp cho học sinh dễ dàng phát huy năng lực sáng tạo sau 

mỗi bài học. 

Tìm hiểu về nội dung hát, SGK Cánh diều đưa 8 bài hát lứa tuổi học 

sinh vào 8 chủ đề. Nội dung các bài hát phù hợp với chủ đề và có tính liên 

kết với các nội dung khác được dạy trong chủ đề đó. Trong đó có một bài 

hát nhạc nước ngoài ở chủ đề  4: “Tình bạn bốn phương” (Nhạc: Scotland, 

Lời Việt: Đỗ Thanh Hiên), và hai bài hát dân ca Việt Nam ở chủ đề 2: “Lý 

cây đa” (dân ca Quan họ Bắc Ninh), chủ đề 8 :“Đi cắt lúa” (dân ca Hrê, sưu 

tầm: Lê Toàn Hùng, đặt lời mới: Lê Minh Châu). 

Nhìn chung, SGK âm nhạc lớp 6 ở cả 3 bộ sách trong chương trình 

GDPT 2018 đều có tính kế thừa SGK trong chương trình GDPT 2006, vừa 
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đảm bảo các tiêu chí về phát triển phẩm chất và năng lực của chương trình 

GDPT 2018. Hình thức trình bày có tính thẩm mỹ, cân đối và hài hoà. Nội 

dung được sắp xếp theo các chủ đề một cách khoa học, hiện đại, đảm bảo 

tính mở, linh loạt, giáo viên có thể điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện 

thực tế tại địa phương, phù hợp với năng lực của học sinh. Bên cạnh đó, 

SGK còn có phiên bản điện tử trên các trang website với nội dung phong 

phú, sinh động như hình ảnh, file âm thanh nhạc nền,… giúp cho giáo viên 

sử dụng tài nguyên này dạy học đạt hiệu quả hơn, qua đó tạo hứng thú hơn 

cho các em học sinh trong quá trình học tập trên lớp cũng như tự học ở nhà. 

Theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay các trường THCS tại tỉnh 

Quảng Nam đang thực hiện dạy học môn Âm nhạc lớp 6 ở bộ sách Kết nối 

tri thức với cuộc sống. 

3.3. Chương trình ngoại khoá 

3.3.1. Một số hoạt động ngoại khoá 

Trong quá trình khảo sát hoạt động ngoại khoá tại các trường THCS, 

chúng tôi nhận thấy các trường thường xuyên tổ chức các chuơng trình 

ngoại khoá cho học sinh như các cuộc thi văn nghệ trong các ngày lễ lớn 

trong năm như: Đêm hội trăng rằm, Nhớ ơn thầy cô nhân dịp kỉ niệm ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thêm một tuổi hồng, Ngày Tết Quê em, kỉ niệm 

ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, cuộc thi hát 

dân ca Quảng Nam, trò chơi âm nhạc,…  

Các trường THCS tổ chức các hoạt động ngoại khoá theo kế hoạch 

cụ thể, rõ ràng vào đầu năm học. Trong kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên 

lớp của năm học đều lồng ghép hoạt động trải nghiệm theo từng chủ điểm 

tháng. Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như 15/10, 20/10, 20/11, 22/12, 

03/2, 8/3, 26/3… Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp phối hợp với các tổ 

chuyên môn, với Liên đội tổ chức sinh hoạt ngoại khóa trong đó có nhiều 

hoạt động trải nghiệm để học sinh tham gia. 
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Ngoài những hoạt động trải nghiệm, các trường THCS dành thời 

lượng dạy hát dân ca địa phương cho các em học sinh, đặc biệt là Bài chòi 

và Lý nhằm giúp cho các em hiểu biết và thêm yêu thích về các thể loại 

dân ca đặc sắc của quê hương mình. 

 Trong buổi ngoại khoá thi hát dân ca Quảng Nam, chúng tôi nhận thấy 

các em học sinh tham gia rất tích cực, các em lựa chọn chủ yếu là các điệu 

Lý đơn giản, giai diệu dễ hát, nội dung ca từ trong sáng như Hò ba lý, Lý 

tang tít, Lý thương nhau,…   

Qua kết quả khảo sát hoạt động ngoại khoá tại các trường THCS tại 

tỉnh Quảng Nam, có thể nhận thấy các trường THCS đã tổ chức các hoạt 

động ngoại khoá một cách phong phú, đa dạng, phù hợp với lứa tuổi; các 

hoạt động đều được nhà trường lên kế hoạch cụ thể, rõ ràng, gắn với văn 

hoá địa phương. Ngoài ra, các trường còn dành thời lượng đưa dân ca Bài 

chòi, Lý vào dạy cho học sinh, một số trường có những hoạt động giúp các 

em trải nghiệm, giao lưu với các nghệ nhân, nghệ sĩ… 

3.3.2. Dạy học hát Bài chòi và Lý Quảng Nam trong chương trình ngoại 

khoá 

 Khảo sát về dạy học hát Bài chòi và Lý Quảng Nam trong chương 

trình ngoại khoá tại các trường THCS bằng phiếu điều tra khảo sát giáo 

viên, với câu hỏi “Trong chương trình dạy học dân ca địa phương ngoại 

khoá tại trường, thầy (cô) lựa chọn thể loại dân ca nào?”, kết quả như sau: 

 

0

20

40

60

80

Hò Lý Bài chòi Vè Sắc bùa Khác

21.5

72
62

14
4 1.5

%
 lự

a 
ch

ọ
n

Thể loại dân ca

Số lượng trường THCS lựa chọn 



88 

 

 

 

 Theo số liệu thu được ở trên, có thể nhận thấy rằng số lượng trường 

trường THCS ở trỉnh Quảng Nam lựa chọn đưa Bài chòi và Lý Quảng Nam 

vào dạy ở chương trình ngoại khoá chiếm tỉ lệ cao so với các thể loại dân 

ca khác lần lượt là 62% và 72%. Tuy nhiên số lượng các trường lựa chọn 

vẫn chưa được đồng bộ, chủ yếu tập trung ở các trường khu vực thành phố, 

thị xã, và các huyện đồng bằng. 

 Khảo sát về khả năng hát Bài chòi và Lý của GV theo tỉ lệ % như 

sau: 

  

 

 Dựa vào số liệu khảo sát trên, có thể nhận thấy rằng giáo viên tự 

đánh giá khả năng hát tốt Bài chòi của của mình vẫn còn thấp (tỉ lệ 28%) , 

28%

33%

39%

Khả năng hát Bài chòi của GV

Tốt Khá Bình thường

36%

43%

21%

Khả năng hát Lý Quảng Nam của GV

Tốt Khá Bình thường
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khả năng hát Bài chòi ở mức độ khá là 38% và trung bình là 39%. So với 

hát Bài chòi, giáo viên tự đánh giá khả năng hát Lý Quảng Nam ở mức độ 

cao hơn với tỉ lệ lần lượt là: tốt (36%), khá (43%), bình thường (21%). 

3.4. Phương pháp dạy học của giáo viên 

Phương pháp dạy học ở mỗi bài học khác nhau là bí quyết, là sự 

khéo léo và cũng là kỹ năng của giáo viên. Không có một phương pháp nào 

được áp dụng và duy trì độc nhất từ đầu đến cuối tiết học mà có thể mang 

lại hiệu quả tích cực. Vận dụng từng phương pháp khác nhau tại mỗi thời 

điểm, tùy theo nội dung bài học và đặc điểm tâm lý, khả năng của học sinh 

là nghệ thuật đứng lớp. 

Đối với dạy học dân ca, mục tiêu là giúp học sinh có thể hiểu biết về 

các thể loại cũng như cảm thụ và thực hành hát, diễn xướng các bài hát dân 

ca. Để thực hiện được mục tiêu này với phân môn có giới hạn, người giáo 

viên cần phải đầu tư rất nhiều về ý tưởng và phương pháp giảng dạy. 

Phương pháp dạy học của giáo viên được chúng tôi khảo sát tại 4 

trường THCS Ông Ích Khiêm, THCS Huỳnh Thị Lựu, THCS Phan Đình 

Phùng, PTTHNT THCS Nam Giang. 

Chúng tôi tiến hành khảo sát phương pháp dạy học của giáo viên qua 

việc dự giờ trực tiếp các tiết dạy học hát Lý Quảng Nam trong chương trình 

chính khoá, cụ thể là bài Hò ba lý trong chương trình môn Âm nhạc lớp 8, 

thời lượng 1 tiết (45 phút); và dạy học hát Bài chòi làn điệu Xuân nữ trong 

chương trình ngoại khoá cho học sinh lớp 7, thời lượng 1 buổi (180 phút). 

 Tại trường PTDTNT THCS Nam Giang, giáo viên giảng dạy: Huỳnh 

Thị Ánh Xuân; thời gian dự giờ: 7-11/3/2020. 

Tại trường THCS Huỳnh Thị Lựu, giáo viên giảng dạy: Mai Tấn 

Công; thời gian dự giờ: 14-18/3/2020. 

Tại trường THCS Phan Đình Phùng, giáo viên giảng dạy: Võ Thị 

Thanh; thời gian dự giờ: 21-25/3/2020. 
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Tại trường THCS Ông Ích Khiêm, giáo viên giảng dạy: Trần Thị Hà 

My; thời gian dự giờ: 28-31/3/2020. 

Căn cứ vào kết quả các tiết dự giờ, chúng tôi nhận thấy một số ưu 

điểm của giáo viên như sau: 

Thứ nhất, đa số giáo viên đều ý thức được ý nghĩa cũng như tầm 

quan trọng của việc dạy dân ca địa phương trong nhà trường.  

Thứ hai, giáo viên thực hiện các bước trong quá trình dạy học hát 

một cách hợp lý. 

Thứ ba, giáo viên đã sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ khác nhau trong 

quá trình giảng dạy như đàn phím điện tử, máy chiếu, băng đĩa nhạc, tranh 

ảnh minh họa,… giúp cho các em dễ dàng hình dung và cảm nhận một cách 

dễ dàng hơn trong quá trình học. 

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm trên, còn tồn tại một vài nhược điểm 

dẫn đến chất lượng giảng dạy học tập chưa được như mong muốn. Cụ thể 

như sau: 

Phương pháp thuyết trình: giáo viên sử dụng phương pháp thuyết 

trình để truyền tải kiến thức lý thuyết, phân tích dân ca cho học sinh, các 

em chỉ việc nghe giảng và ghi chép, ít có sự tương tác giữa giáo viên và 

học sinh. Điều này làm cho các em tiếp thu kiến thức một cách khá thụ 

động. Bên cạnh đó, giáo viên vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào SGK và 

SGV, chưa tham khảo thêm kiến thức từ những tài liệu tham khảo bên 

ngoài, đặc biệt là kiến thức về những loại hình dân ca Quảng Nam như hát 

Bài chòi, Lý.  

Phương pháp thực hành – luyện tập: trong quá trình giảng dạy, giáo 

viên chú trọng nhiều vào việc hướng dẫn bằng cách làm mẫu, nhưng chưa 

hướng dẫn cho học sinh thể hiện sắc thái tình cảm khi thể hiện bài hát, điệu 

hát. 
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Phương pháp kiểm tra đánh giá: việc kiểm tra và sửa sai cho học sinh 

chưa được thực hiện hiệu quả. Mới chỉ dừng lại ở mức độ yêu cầu học sinh 

hát theo mẫu từng nhóm mà chưa sâu sát đến từng cá nhân. 

Các phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh hầu như bỏ 

ngỏ và chưa áp dụng vào trong quá trình dạy học. 

Các hạn chế kể trên xuất phát từ những nguyên nhân sau: 

Thứ nhất, cơ sở vật chất để hỗ trợ cho việc dạy hát dân ca ở nhiều 

trường còn hạn chế. Những nhạc cụ dân tộc phục vụ cho việc hát dân ca 

hoặc không gian để xây dựng bối cảnh giúp học sinh có những giờ học trực 

quan sinh động hầu như không có. 

Thứ hai, thời lượng bố trí cho tiết học không nhiều, giáo viên không 

thể chuẩn bị kịch bản giảng dạy linh hoạt, đa phần chỉ giảng dạy theo 

phương pháp truyền thống để đảm bảo thời lượng. 

Thứ ba, số lượng học sinh khá đông nên giáo viên chưa bao quát 

được lớp và hướng dẫn cụ thể đến từng học sinh. Do đó chỉ một phần học 

sinh của lớp có tính tự giác, chủ động nắm bắt được kiến thức được truyền 

đạt, còn lại những học sinh khác thường sao nhãng, mất tập trung.  

3.5. Phương pháp truyền dạy của nghệ nhân 

  Phương pháp truyền dạy của nghệ nhân được chúng tôi khảo sát tại 

trung tâm VH-TT Thành phố Hội An.  

 Nghệ nhân truyền dạy: Nguyễn Đáng, Phùng Thị Kim Huệ 

 Đối tượng học: 5 - 7 em học sinh lứa tuổi 8 – 14 

 Nội dung dạy: học hát bài Lý thương nhau và dân ca Bài chòi (điệu 

Xuân nữ). 

 Thời lượng buổi học: 1 giờ 30 phút 

Phương pháp truyền dạy: trong quá trình truyền dạy hát dân ca Bài 

chòi và Lý, các nghệ nhân truyền dạy chủ yếu bằng phương pháp truyền 

khẩu dựa trên kinh nghiệm của mình cho người học. 
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Trong thời lượng một buổi truyền dạy, các nghệ nhân thường chọn 

hai bài, một bài ở thể loại Lý hoặc Vè, một bài ở thể loại dân ca Bài chòi. 

Trả lời phỏng vấn đề này, NSNN Từ Minh Hiệp cho rằng:  

“Trong một buổi truyền dạy về dân ca Quảng Nam nói chung, 

dân ca Bài chòi nói riêng, chúng tôi thường kết hợp dạy ít nhất 

hai thể loại khác nhau, trong đó sử dụng các thể loại dễ hát như 

các bài Lý, Hò, Vè với giai điệu đơn giản, dễ học để dạy trước. 

Còn dân ca Bài chòi khó hơn chúng tôi dạy sau, tạo đà cho các 

em tiếp cận giai điệu dân ca từ dễ đến khó, giúp cho các em 

không nản và tạo hứng thú cho các em học tập” [PL1.2.3.4, 

tr.175]. 

 Ở cả hai nội dung bài Lý thương nhau và bài Hò Quảng, các nghệ 

nhân đều thực hiện các bước lên lớp giống như nhau, cụ thể như sau:  

 Bước 1: NN giới thiệu bài mới cho học sinh bằng phương pháp 

thuyết trình.  

 Bước 2: NN trình bày mẫu từ 3 đến 4 lần.  

 Bước 3: Chia bài hát thành từng câu, và dạy hát từng câu đến hết bài. 

 Bước 4: Củng cố và sửa sai cho học sinh. 

 Qua kết quả khảo sát và dự giờ buổi dạy của nghệ nhân kể trên, 

chúng tôi nhận thấy một số ưu điểm của như sau: 

 Thứ nhất, NN truyền dạy bằng phương pháp truyền khẩu giúp cho 

các em tiếp thu và ghi nhớ giai điệu một cách tự nhiên. Các NN không 

truyền dạy trên bản nhạc 5 dòng kẻ, mà sử dụng bài hát viết lời ca, (có bản 

có gạch nhịp, có bản không gạch nhịp). Khi dạy, NN chủ yếu dùng lời nói, 

làm mẫu và sử dụng nhạc cụ phách; không sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy 

học như tranh, ảnh, đàn phím điện tử, mạng, băng đĩa,... Quan sát chúng tôi 

nhận thấy NN có một số quy ước để học sinh biết trong bài hát, sau đó 
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hướng dẫn cho học sinh biết về những chỗ ngưng nghỉ, ngân dài, những từ 

luyến, láy,… 

 Thứ hai, trong lúc truyền dạy, nghệ nhân thường xuyên củng cố và 

sửa sai cho học sinh, nhất là những âm luyến, láy. 

 Thứ ba, việc được học trực tiếp cùng với các NN và sau khi học 

xong bài các em còn được trải nghiệm cùng với các NN giúp cho các em 

thêm phần hứng thú, yêu thích các làn điệu dân ca Bài chòi. 

 Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm trên, còn tồn tại một vài nhược điểm 

như sau: 

 Thứ nhất: các NN truyền dạy bằng kinh nghiệm của mình nên chưa 

sử dụng các phương pháp dạy học khác (xuyên suốt quá trình dạy học chủ 

yếu sử dụng phương phương pháp truyền khẩu). 

 Thứ hai, việc sử dụng nhạc cụ đệm đánh theo giai điệu của bài hát 

ban đầu có thể giúp các em nương vào hát dễ dàng hơn, điều này dẫn đến 

việc các em hoàn thành toàn bộ bài hát sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên, trong quá 

trình kiểm tra đánh giá lại, khi các NN yêu cầu các em hát (không có nhạc 

cụ đệm), một số em hát không chuẩn xác giai điệu, các nghệ nhân thường 

mất nhiều thời gian để củng cố lại. 

3.6. Đặc điểm và năng lực học hát Bài chòi, Lý của học sinh 

3.6.1. Đặc điểm của học sinh 

Học sinh THCS là lứa tuổi đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ 

về tâm - sinh lý. Điều này cũng đã ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng âm 

nhạc của các em. Hiểu biết về âm nhạc của các em tốt hơn so với học sinh 

tiểu học, được tiếp thu qua nhiều nguồn từ các phương tiện thông tin đại 

chúng, băng đĩa nhạc, internet…  

Ở lứa tuổi này, cơ quan phát âm của các em hoàn thiện hơn,chất 

giọng đã tương đối ổn định, âm sắc giọng vang, trong sáng. Tầm cữ giọng 



94 

 

 

 

có thể hát trong phạm vi quãng 9, 10. Đặc biệt ở lứa tuổi 14-15, một số học 

sinh nam đã “vỡ giọng” và có thể hát ở những nốt trầm hơn. 

Khả năng cảm thụ cũng như tai nghe âm nhạc của các em cũng tốt 

hơn. Đặc biệt, lứa tuổi này, tâm lý chung các em rất thích sáng tạo và thể 

hiện khả năng, điểm mạnh của mình.  

Ngoài những đặc điểm chung về tâm sinh lí lứa tuổi THCS, tìm hiểu 

về đặc điểm học sinh tại các trường THCS được lựa chọn khảo sát, chúng 

tôi nhận thấy học sinh tại các vùng miền có một số đặc điểm khác biệt, cụ 

thể như sau: 

 Học sinh tại trường PTDTNT THCS Nam Giang đa số là con em 

dân tộc thiểu số như Cơ tu, Tà riềng, Ve, Tày, trong đó các em dân tộc Cơ 

tu chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Đa số các em gặp nhiều khó khăn về điều kiện 

kinh tế gia đình, đi lại khó khăn, nhất là các xã vùng cao. Học sinh ở đây 

học tập và sinh hoạt nội trú ngay tại trường, một tháng các em được về nhà 

thăm gia đình một lần. Nên bên cạnh một số khó khăn, các em có những 

thuận lợi từ sự quan tâm, chăm sóc của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 

trong học tập và sinh hoạt nội trú, gia đình các em ủng hộ và tạo điều kiện 

để các em yên tâm theo học tại nhà trường. Ngoài các giờ học trên lớp, các 

em được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, sinh hoạt cộng 

đồng hàng tuần, hàng tháng.  

Những đặc điểm chung về tâm lý, đặc điểm nhận thức và khả năng 

tiếp thu âm nhạc của học sinh THCS ở đây cũng có những nét riêng. Phần 

đông lứa tuổi này, vốn kinh nghiệm tích lũy về âm nhạc của các em đã 

nhiều hơn. Đây là một giai đoạn phát triển mạnh mẽ về tâm sinh lý của trẻ 

em vị thành niên nhưng các em phải sống xa gia đình, ít có sự tiếp xúc gần 

gũi với gia đình, bố mẹ, các em phải tự lập với cuộc sống trong nhà trường 

cùng với các bạn.  
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Khác với học sinh trường PTDTNT THCS Nam Giang, gia đình học 

sinh tại trường THCS Phan Đình Phùng có điều kiện kinh tế tốt hơn. Tuy 

nhiên vì đặc thù nghề đánh bắt cá, bố của các em thường ở trên biển dài 

ngày, mẹ buôn bán hải sản ở chợ, vì vậy các em ít được sự quan tâm, chăm 

sóc và động viên học tập từ phía gia đình, các em chủ yếu tự lập và tự học.  

Qua các tiết dự giờ âm nhạc và các hoạt động ngoại khoá, chúng tôi 

nhận thấy học sinh ở đây rất yêu thích âm nhạc, đặc biệt là ca hát và múa 

tập thể. Một đặc điểm đáng lưu ý nữa là giọng nói, phát âm tiếng địa 

phương của các em rất “nặng” và khó nghe, tốc độ nói của các em khá 

nhanh, đặc biệt là các em ở các thôn Tân An, Hà Bình. Tuy nhiên khi học 

hát, các em có sự điều chỉnh phát âm chuẩn một cách tự nhiên, rõ ràng và 

dễ nghe. 

Khảo sát về đặc điểm của học sinh ở 2 trường THCS Ông Ích Khiêm 

và THCS Huỳnh Thị Lựu có nhiều điểm tương đồng nhau, ở khu vực Thị 

xã và Thành phố, các em được cha mẹ quan tâm hơn và tạo điều kiện học 

tập tốt. Bên cạnh đó, các em có điều kiện thuận lợi khi được nhà trường 

thường xuyên tổ chức những chuyến trải nghiệm, giao lưu với các nghệ 

nhân hát Bài chòi và Lý tại Hội An. Vì vậy đời sống vật chất, tinh thần của 

các em phong phú hơn so với học sinh ở khu vực miền núi và miền biển.  

3.6.2. Năng lực học hát Bài chòi và Lý của học sinh 

Đánh giá năng lực học hát dân ca của học sinh có thể xác định tiêu 

chí như sau: hát chính xác giai điệu, hát rõ lời, xử lý hơi thở, xử lý các nốt 

luyến láy, thể hiện sắc thái biểu cảm,… 

Tiến hành đánh giá năng lực hát dân ca bằng cách lựa chọn ngẫu 

nhiên 480 học sinh tại 4 trường THCS khảo sát sâu. Mỗi trường chọn 120 

học sinh. 

Kết quả khảo sát về năng lực hát dân ca của học sinh như sau: 
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Bảng 1: Kết quả khảo sát năng lực hát dân ca của học sinh trường 

PTDTNT THCS Nam Giang 

T

T 

Tiêu chí Mức độ biểu hiện năng lực 

Tốt 

(%) 

Khá 

(%) 

TB 

(%) 

Yếu 

(%) 

1 Hát chính xác giai điệu 22.7 30.7 38.0 8.6 

2 Hát rõ lời 36.7 27.3 30.0 6.0 

3 Xử lý hơi thở 18.7 29.0 35.7 16.6 

4 Xử lý luyến, láy 19.3 24.7 46.0 10 

5 Sắc thái biểu cảm 18.0 20.7 48.0 13.3 

Dựa vào kết quả khảo sát trên, chúng tôi nhận thấy năng lực hát 

chính xác giai điệu và hát rõ lời (theo phương ngữ) của học sinh trường 

PTDTTN THCS Nam Giang ở mức độ biểu hiện tốt và khá chiếm tỉ lệ cao 

hơn so với các năng lực còn lại; năng lực xử lý hơi thở, xử lý luyến láy và 

sắc thái biểu cảm, đa số các em vẫn còn hạn chế. Học sinh Trường 

PTDTNT THCS Nam Giang khá yêu thích và đam mê hát dân ca của địa 

phương mình.  

Bảng 2: Kết quả khảo sát năng lực hát dân ca của học sinh trường  

THCS Phan Đình Phùng 

T

T 

Tiêu chí Mức độ biểu hiện năng lực 

Tốt 

(%) 

Khá 

(%) 

TB 

(%) 

Yếu 

(%) 

1 Hát chính xác giai điệu 28.4 29 34 8.6 

2 Hát rõ lời 39.7 23.3 31 6 

3 Xử lý hơi thở 19.8 30 35.7 14.5 

4 Xử lý luyến, láy 20.3 23.7 47 9 

5 Sắc thái biểu cảm 18.8 20 48 13.2 
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Dựa vào kết quả khảo sát trên, chúng tôi nhận thấy năng lực hát 

chính xác giai điệu và hát rõ lời của học sinh tại trường THCS Phan Đinh 

Phùng ở mức tốt và khá chiếm tỉ lệ cao hơn so với trường TPDTNT THCS 

Nam Giang; năng lực xử lý hơi thở, xử lý luyến láy và xử lý sắc thái biểu 

cảm của các em tương đối tốt. Ngoài ra, trong quá trình khảo sát chúng tôi 

nhận thấy học sinh trường THCS Phan Đình Phùng có xu hướng thích được 

tham quan, trải nghiệm thực tiễn và thích tìm hiểu khám phá hơn là học lý 

thuyết giảng giải ở trên lớp. Các em cũng thích thú khi thể hiện các làn điệu 

dân ca của quê hương mình với tính chất, nội dung và sắc thái biểu cảm 

một cách trìu mến, tự hào về vốn di sản của cha ông ta để lại. 

Bảng 3: Kết quả khảo sát năng lực hát dân ca của học sinh trường  

THCS Ông Ích Khiêm 

T

T 

Tiêu chí Mức độ biểu hiện năng lực 

Tốt 

(%) 

Khá 

(%) 

TB 

(%) 

Yếu 

(%) 

1 Hát chính xác giai điệu 28.7 28 34.5 8.8 

2 Hát rõ lời 39.8 22 32 6.2 

3 Xử lý hơi thở 19.5 30.1 36 14.4 

4 Xử lý luyến, láy 20 23.8 47.2 9 

5 Sắc thái biểu cảm 18.4 21 46.8 13.8 

Dựa vào kết quả khảo sát trên, chúng tôi nhận thấy chỉ số các biểu 

hiện năng lực của học sinh tại trường THCS Ông Ích Khiêm có điểm tương 

đồng với học sinh trường THCS Phan Đinh Phùng. Năng lực hát đúng giai 

điệu và hát rõ lời ở mức tốt và khá chiếm tỉ lệ khá cao; năng lực xử lý hơi 

thở, xử lý luyến láy và xử lý sắc thái biểu cảm của các em tương đối tốt. 
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Bảng 4: Kết quả khảo sát năng lực hát dân ca của học sinh trường  

THCS Huỳnh Thị Lựu 

T

T 

Tiêu chí Mức độ biểu hiện năng lực 

Tốt 

(%) 

Khá 

(%) 

TB 

(%) 

Yếu 

(%) 

1 Hát chính xác giai điệu 31.2 28 32.5 8.3 

2 Hát rõ lời 40.7 23.1 31 5.2 

3 Xử lý hơi thở 21.5 29.1 38 11.4 

4 Xử lý luyến, láy 22 25.6 45.2 7.2 

5 Sắc thái biểu cảm 20.4 22 44.8 12.8 

Dựa vào kết quả khảo sát trên, có thể nhận thấy năng rằng năng lực 

hát chính xác giai điệu, hát rõ lời, xử lý hơi thở của học sinh tại trường 

THCS Huỳnh Thị Lựu ở mức tốt và khá chiếm tỉ lệ cao; tỉ lệ năng lực xử lý 

luyến láy và xử lý sắc thái biểu cảm cũng chiếm tỉ lệ khá cao. So sánh trong 

4 trường trực tiếp khảo sát đánh giá năng lực học sinh, tỉ lệ mức độ biểu 

hiện năng lực hát dân ca của học sinh trường THCS Huỳnh Thị Lựu đạt 

mức độ cao nhất trong tất cả các tiêu chí đánh giá. 

3.7. Đánh giá kết quả khảo sát 

Sau tiến trình điều tra khảo sát thực trạng, chúng tôi nhận thấy có 

một số ưu điểm và tồn tại sau: 

3.7.1. Ưu điểm  

Thời lượng chương trình được áp dụng theo Khung phân phối 

chương trình được áp dụng thống nhất chung trên địa bàn tỉnh từ năm học 

2009-2010 (theo công văn số: 1009 /SGDĐT-GDTrH, ngày 18 /8/2009 của 

SởGD&ĐT); tương ứng mỗi tuần 1 tiết/35 tuần thực học. 

Chương trình chi tiết được quy định cụ thể cho từng tiết dạy, GV 

bám sát Chương trình do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo để điều 
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chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, và do 

Hiệu trưởng quyết định.  

Các hoạt động ngoại khoá tại các trường THCS tại tỉnh Quang Nam 

khá phong phú và đa dạng, chương trình ngoại khoá được các trường lên 

kế hoạch cụ thể vào mỗi đầu năm học, một số trường đã tổ chức cho học 

sinh những chuyến tham quan, thực tế có ý nghĩa và thiết thực tại các di 

tích lịch sử. Bên canh đó, một số trường đã có những hoạt động tổ chức 

cho học sinh tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về dân ca Quảng Nam nói 

chung, dân ca Bài chòi nói riêng tại Thành phố Hội An, giúp cho các em 

có cơ hội được tiếp cận với các nghệ nhân, không gian văn hoá, diễn 

xướng dân ca và hội chơi Bài chòi, từ đó các em có thêm kiến thức, hiểu 

biết và thêm yêu những làn điệu dân ca trên quê hương mình. 

Về phương pháp dạy học, giáo viên sử dụng linh hoạt các phương 

pháp dạy học theo đúng trình tự một tiết dạy học hát, ngoài ra giáo viên đã 

sử dụng một số công cụ hỗ trợ trong quá trình dạy học. 

Về đặc điểm và năng lực của học sinh, đặc điểm chung về tâm – sinh 

lý lứa tuổi các em ở các vùng miền có nhiều điểm tương đồng nhau. Tuy 

nhiên, ở các vùng miền khác nhau về điều kiện tự nhiên, môi trường học 

tập và hoàn cảnh gia đình có những thuận lợi và khó khăn riêng nên ít 

nhiều ảnh hưởng đến tâm lý và năng lực hát dân ca của các em. Học sinh 

tại huyện miền núi với điều kiện khó khăn hơn và ít có cơ hội được trải 

nghiệm các hoạt động ngoại khoá tìm hiểu về dân ca Bài chòi, Lý; trong 

khi các học sinh tại Thị xã, Thành phố có điều kiện thuận lợi để tiếp xúc, 

học hỏi, trải nghiệm cùng với các nghệ nhân và các hội chơi Bài chòi,… 

Qua kết quả khảo sát năng lực hát dân ca của học sinh, có thể nhận 

thấy các em học sinh ở khu vực Thị xã, Thành phố hát tốt hơn các học sinh 

ở khu vực miền biển và miền núi ở tất cả các năng lực thành phần như năng 
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lực hát chính xác giai điệu, hát rõ lời, xử lý hơi thở, xử lý những nốt luyến 

láy và thể hiện sắc thái biểu cảm. 

Về phương pháp truyền dạy của NN, qua khảo sát, chúng tôi nhận 

thấy một số ưu điểm của phương pháp truyền khẩu của NN giúp các em 

cảm nhận được giai điệu, sắc thái bài hát một cách tự nhiên, từ đó giúp các 

em ghi nhớ giai điệu, học cách phát âm, nhả chữ, lấy hơi, phong cách và 

phương ngữ, biểu diễn từ nghệ nhân một cách dễ dàng và gần gũi. Ngoài 

ra, việc việc được truyền dạy cùng lúc bởi 2 NN và số lượng các em trong 

lớp học ít (5 – 7 em/ lớp) giúp cho các em dễ dàng tiếp thu được kinh 

nghiệm của NN; các NN có nhiều thời gian để kiểm tra, sửa sai cho các em, 

dẫn đến hiệu quả chất lượng học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu quá trình dạy 

hát, NN sử dụng thêm các phương tiện dạy học khác hỗ trợ, phối hợp dạy 

học chắc chắn hiệu quả dạy học hát dân ca sẽ tốt hơn rất nhiều.  

Về cơ sở vật chất phục vụ dạy học, hiện nay, hầu hết các trường 

THCS tại Quảng Nam cơ bản đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ việc đào tạo 

theo quy định của Bộ GD&ĐT như: khuôn viên cổng trường, biển trường, 

tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của điều lệ 

trường trung học, diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, 

thoáng mát đảm bảo quy định; số lượng, quy cách, chất lượng và thiết bị 

của phòng học, bảng trong lớp học đảm bảo, có trang thiết bị y tế tối thiểu 

và tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu theo quy định. 

Thư viện cơ bản đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh. Hệ thống công nghệ thông tin kết nối 

internet và website của nhà trường đáp ứng yêu cầu dạy, học và quản lý 

nhà trường. 

Đối với việc giảng dạy âm nhạc nói chung và dạy hát dân ca nói 

riêng, cơ sở vật chất và trang thiết bị có vai trò rất quan trọng. Ngoài việc là 
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phương tiện đặc trưng hỗ trợ cho hiệu quả giảng dạy, các trang thiết bị dạy 

học còn đóng vai trò khơi gợi hứng thú học tập tích cực cho học sinh. 

Điều tra về cơ sở vật chất phục vụ dạy âm nhạc và hát dân ca, theo 

kết quả khảo sát các trường THCS, 100% các trường đều có phòng thực 

hành âm nhạc riêng, đạt tiêu chuẩn theo quy định rộng rãi, thoáng mát, các 

phòng thực hành âm nhạc được trang bị bị đàn phím điện tử, tivi, màn hình 

chiếu projeter, âm thanh…  

Tuy nhiên những cơ sở vật chất và điều kiện đặc biệt phục vụ dạy hát 

dân ca nói chung, dân ca Bài chòi, Lý nói riêng tại các trường hầu như chưa 

được đầu tư để phục vụ một cách hiệu quả, ví dụ như nhạc cụ dân tộc, trang 

phục diễn xướng, không gian tổ chức… 

3.7.2. Tồn tại, hạn chế  

Khảo sát nội dung, chương trình của phân môn học hát ở cấp THCS, 

có thể thấy, chương trình còn chưa nhấn mạnh được bản sắc văn hóa vùng 

miền thông qua các bài hát dân ca của địa phương, đặc biệt là dân ca Bài 

chòi thực sự vẫn chưa được đưa vào giảng dạy chính thức trong các khối 

lớp THCS. Do vậy, dân ca Bài chòi không có trong chương trình chính 

khóa nên giáo viên dạy nhạc rất khó khăn trong việc bố trí thời gian cho 

truyền dạy. 

Thực tế cho thấy rằng, không phải các em thờ ơ với dân ca của địa 

phương mà vì chưa có nhiều điều kiện để tiếp xúc và tìm hiểu nhiều với 

những thể loại này. Điều này đặt ra cho những người làm công tác giáo 

dục, đặc biệt là đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn Âm nhạc cần có các 

biện pháp tích cực và hiệu quả hơn để đưa dân ca Bài chòi vào giảng dạy 

chính khóa hay ngoại khóa, giúp học sinh có những hiểu biết nhất định 

cũng như cảm nhận được cái hay, cái đẹp. 

Mặt khác, cơ sở vật chất trong việc dạy học dân ca tại các trường học 

chưa được đầu tư đồng bộ. Trong nhà trường hiện nay, dạy học âm nhạc 



102 

 

 

 

chủ yếu được trang bị đàn keyboard, trong khi đó dân ca cần phải được đầu 

tư các loại nhạc cụ dân tộc; ngoài ra cần có không gian biểu diễn … Rõ 

ràng, các trường học hiện nay hầu hết đều thiếu những tài liệu phục vụ và 

công cụ hỗ trợ cho việc đưa dân ca địa phương vào trường học. 

Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, giáo trình đưa dân ca địa phương 

vào trường học rất ít. Tài liệu chưa được biên soạn cẩn thận và phát hành 

trong toàn hệ thống giáo dục, dẫn đến tình trạng mỗi địa phương dạy theo 

một cách trao truyền riêng, biết đến đâu dạy đến đó, nội dung và cách dạy 

hát không thống nhất. Vì vậy, đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn Âm 

nhạc rất lúng túng trong việc tìm kiếm nội dung dân ca địa phương để 

giảng dạy cho học sinh. 

Những tồn tại hạn chế do các nguyên nhân sau: 

 Thứ nhất, do Chương trình giáo dục chính khóa theo chuẩn kiến thức 

kỹ năng hiện hành được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn 

thống nhất thực hiện từ năm học 2009-2010 theo Quyết định 16/2006/QĐ-

BGDĐT là chương trình khuôn mẫu, được quy định rõ số tiết/môn 

học/tuần/năm học và được quy định cụ thể từng bài học theo sách giáo 

khoa; chính vì vậy, các cơ sở giáo dục không thể thoát ly mà phải bám sát 

trong quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục để đảm bảo mục tiêu mà 

chương trình đề ra, trong đó việc lồng ghép dân ca địa phương cũng không 

ngoại lệ.  

 Thứ hai, quỹ thời gian dành cho các hoạt động ngoại khóa của các cơ 

sở giáo dục THCS chưa đáp ứng yêu cầu, do phải thực hiện chương trình 

chính khóa. 

 Thứ ba, khả năng hát Bài chòi, nhất là phương pháp làm mẫu của 

một số giáo viên âm nhạc còn khá hạn chế. 
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Thứ tư, không có tài liệu nghiên cứu nào về dân ca địa phương, đặc 

biệt là dân ca Bài chòi, Lý được biên tập phù hợp với đối tượng học sinh 

phổ thông để đưa vào truyền dạy trong trường học. 

Thứ năm, sự phối kết hợp trong đa dạng cách thức tổ chức dạy học 

chưa nhiều, chưa khai thác triệt để nguồn năng lực, kỹ thuật, kỹ xảo khi thể 

hiện dân ca từ các nghệ nhân; chưa nghiên cứu sâu sắc về cách thức truyền 

dạy của các nghệ nhân; chưa tổ chức thường xuyên cho học sinh giao lưu, 

trải nghiệm nhiều về dân ca Bài chòi và Lý. 

Thứ sau, chưa tổ chức nhiều các đợt tập huấn vừa giao lưu, vừa cho 

giáo viên âm nhạc các tường phổ thông thực địa hiểu biết thêm về bản sắc 

văn hóa, âm nhạc địa phương nhằm được trao đổi, học hỏi vốn nghề hát 

dân ca từ các nghệ nhân, đồng thời nghiên cứu kỹ về phong cách hát dân ca 

(chú ý phương ngữ, thể hiện tính chất, luyến láy...) của Bài Chòi và Lý.  

* Tiểu kết chương 3 

Qua khảo sát và đánh giá thực trạng việc dạy và học âm nhạc ở cấp 

THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cho thấy tất cả cơ sở giáo dục đều 

thực hiện đúng và đầy đủ Chương trình môn Âm nhạc giúp học sinh hình 

thành, phát triển năng lực âm nhạc dựa trên nền tảng kiến thức âm nhạc 

phổ thông và các hoạt động học tập đa dạng để trải nghiệm và khám phá 

nghệ thuật âm nhạc; nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc, 

nhận thức được sự đa dạng của thế giới âm nhạc và mối liên hệ giữa âm 

nhạc với văn hoá, lịch sử, xã hội cùng các loại hình nghệ thuật khác, hình 

thành ý thức bảo vệ và phổ biến các giá trị âm nhạc truyền thống; có đời 

sống tinh thần phong phú với những phẩm chất cao đẹp, có định hướng 

nghề nghiệp phù hợp, phát huy tiềm năng hoạt động âm nhạc và phát triển 

các năng lực chung của học sinh. 

Về điều kiện giáo viên được bố trí theo vị trí việc làm và điều kiện 

cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng cho yêu cầu dạy học môn âm nhạc. 
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Các nhân tố thuận lợi từ bên ngoài và bên trong trong việc áp dụng 

Chương trình Giáo dục năm 2006 và Chương trình giáo dục phổ thông năm 

2018 đều là chương trình khung, mang tính “mở”, mang tính định hướng và 

được trao quyền quyết định chất lượng giáo dục cho nhà giáo (theo Luật 

Giáo dục 2019). 

Để điều kiện thực hiện dạy học dân ca Bài chòi, Lý Quảng Nam cho 

học sinh THCS một cách đồng bộ, cần có đủ tài liệu dân ca Quảng Nam 

dùng cho giáo viên và học sinh, các loại nhạc cụ thực hành, các băng đĩa 

nhạc... Giáo viên âm nhạc phải được tập huấn, bồi dưỡng về truyền dạy dân 

ca Quảng Nam nói chung và dân ca Bài chòi, Lý Quảng Nam nói riêng. 
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Chương 4 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC HÁT BÀI CHÒI VÀ LÝ QUẢNG NAM  

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 

4.1. Căn cứ, định hướng, chủ trương và các tiêu chí 

Việc Nhà nước Việt Nam luôn phải xây dựng, điều chỉnh pháp luật, 

nghị định, thông tư không chỉ định hướng mà còn tạo hành lang pháp lý để 

mọi người dân hưởng ứng, thực thi theo đúng pháp luật, đồng thời nhằm 

cải tạo xã hội phát triển bền vững. 

Việc định hướng dành cho xã hội, cộng đồng, ngành nghề, trường 

học... là rất quan trọng và đặc biệt cần thiết, nhất là trong giáo dục phổ 

thông, ở đó có giáo dục nghệ thuật. Đất nước ta hiện nay đang hội nhập 

kinh tế, văn hóa, nên bản sắc văn hóa dân tộc nếu không có định hướng và 

giáo dục tốt cho lớp trẻ (học sinh phổ thông) thì nguy cơ nhận thức của các 

em dễ không đầy đủ, hành động lệch lạc, hậu quả dẫn đến dễ bị hòa tan văn 

hóa, mất bản sắc, mất giá trị độc đáo, mất dân tộc. 

Khi thực hiện luận án này, chúng tôi tìm hiểu trước hết về Luật Giáo 

dục, các Nghị định, thông tư hiện hành của Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, thể 

thao và Du lịch, của UBND tỉnh Quảng Nam về nội dung có liên quan đến 

giáo dục, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc để nắm vững 

những quy định, định hướng giúp luận án thực hiện nghiên cứu các đề xuất, 

biện pháp của đề tài đúng đắn và có trọng tâm. 

4.1.1. Các căn cứ 

Quảng Nam có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, đã để lại cho 

thế hệ hôm nay nhiều di sản văn hóa tiêu biểu và độc đáo, góp phần không 

nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt là những di sản 

văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Trong quá trình đổi mới, ít nhiều đã 

tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đến quá trình bảo tồn gìn giữ các giá trị di 

sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Vì thế, việc bảo tồn và phát huy các giá 
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trị di sản văn hóa, trong đó có di sản về truyền dạy dân ca Quảng Nam là 

hết sức cần thiết hiện nay, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục thế 

hệ trẻ về truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc trong khu vực miền 

Trung nói chung và của tỉnh Quảng Nam nói riêng. 

Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về bảo tồn Di 

sản Văn hóa, trong đó điển hình là Luật Di sản Văn hóa và Nghị định số 

98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 năm 2010 Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của luật di sản văn hóa và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật 

di sản văn hóa, đây là cơ sở rất quan trọng để đề xuất cho tỉnh Quảng Nam 

ban hành các chính sách để hỗ trợ việc truyền dạy dân ca Quảng Nam trong 

trường phổ thông như sau:  

Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; 

Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về 

đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể 

thao; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/5/2008 về 

chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 

Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; 

Nhằm góp phần giáo dục toàn diện học sinh, gìn giữ và phát huy giá 

trị của di sản văn hoá vì lợi ích của toàn xã hội và truyền thống tốt đẹp của 

cộng đồng các dân tộc Việt Nam; ngành giáo dục đã tập trung chỉ đạo sử 

dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường các trường phổ thông, đặc biệt 

là chú trọng đến dân ca địa phương nhằm hình thành và nâng cao ý thức 

tôn trọng, giữ gìn, phát huy những giá trị của di sản văn hóa; rèn luyện tính 

chủ động, tích cực, sáng tạo trong đổi mới phương pháp học tập và rèn 

luyện; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, phát hiện, bồi 
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dưỡng năng khiếu, tài năng của học sinh. Trong đó tập trung các nhiệm vụ 

như sau: 

Thứ nhất: Sử dụng di sản văn hóa, trong đó có dân ca Quảng Nam 

vào trong dạy học ở các trường phổ thông, được triển khai thực hiện hàng 

năm ở tất cả các cấp học giáo dục phổ thông; đồng thời phải có sự phối hợp 

chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục phổ thông và các 

cơ quan liên quan thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn. 

Thứ hai: Cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông chủ động lựa chọn nội 

dung, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa 

phương để nâng cao hiệu quả sử dụng di sản văn hóa trong dạy học. 

Tóm lại, có thể khẳng định rằng với các chính sách cho giáo dục hiện 

nay, nội dung nghiên cứu của luận án có thể đề xuất cho tỉnh Quảng Nam 

ban hành cơ chế chính sách khuyến khích việc truyền dạy dân ca địa 

phương, dặc biệt là dân ca Bài Chòi và Lý trong trường phổ thông là rất 

khả thi theo đề tài nghiên cứu.  

4.1.2. Định hướng và chủ trương 

Như trên đã trình bày, định hướng rất quan trọng, nó thể hiện quan 

điểm nhất quán của Đảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và 

có những chính sách khuyến khích xây dựng “nền văn hóa Việt Nam tiến 

tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Thực thi định hướng chủ trương đó rất cần 

đồng bộ từ TW đến địa phương và các cấp các ngành. 

Kế thừa các quan điểm đổi mới của Đảng về văn hóa được nêu trong 

các Nghị quyết, các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Hiến 

pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát 

triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh 

hoa văn hóa nhân loại; Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật 

nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của Nhân dân”. 
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Tại Kỳ họp thứ 9, ngày 29 tháng 6 năm 2001, Quốc hội khóa X đã 

thông qua Luật Di sản văn hóa (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002). 

Theo đó, Luật Di sản văn hóa xác định “Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản 

quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản 

văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước 

của nhân dân ta”. Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam đã được 

UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Đây là niềm vui to lớn với các tỉnh, thành phố có di sản này (Quảng Bình, 

Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, 

Khánh Hòa và Bình Định). Các tỉnh thành có di sản này sẽ có trách nhiệm 

trực tiếp tổ chức tuyền tuyền, giáo dục cho nhân dân, cho thế hệ trẻ góp 

phần tích cực bảo tồn và phát huy những giá trị nghệ thuật Bài chòi. Vì 

vậy, tỉnh Quảng Nam rất cần có định hướng chủ trương, chính sách mang 

tầm chiến lược và kế hoạch, biện pháp cụ thể về bảo tồn phát huy, giữ gìn 

và phát triển các thể loại dân ca độc đáo, trong đó có Bài chòi và Lý. 

4.1.3. Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu dạy học dân ca 

 Để công tác chỉ đạo triển khai dạy thực nghiệm lồng ghép dân ca 

Quảng Nam vào môn Âm nhạc trong trường THCS đảm bảo tính pháp lý, 

được chỉ đạo liên thông khi có chủ trương của Sở GD&ĐT, Phòng 

GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường cần phải xây dựng khung kế hoạch giáo 

dục nhà trường theo năm học về triển khai dạy thực nghiệm lồng ghép dân 

ca Quảng Nam, đặc biệt là dân ca Bài Chòi và Lý vào môn Âm nhạc, các 

hoạt động ngoại khoá, để làm cơ sở chỉ đạo chung sát với tình hình thực 

hiện nhiệm vụ năm học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo 

dục.  

4.1.3.1. Mục tiêu và yêu cầu  

Xây dựng nội dung chương trình và tổ chức triển khai đưa hát dân ca 

Bài chòi và Lý vào các trường THCS. Biên soạn tài liệu dạy học hát hát 
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Dân ca Bài chòi và Lý và tổ chức tập huấn hướng dẫn nội dung, phương 

pháp và cách thức tổ chức dạy hát dân ca Bài chòi và Lý cho học sinh 

THCS trong chính khóa và ngoại khóa. 

Nội dung chương trình phải phù hợp vừa có tính kết nối, vừa có tính 

liên thông với nội dung chương trình GDPT tổng thể 2018 của Bộ 

GD&ĐT. Đồng thời phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, của nhà 

trường cũng như phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của cơ sở, đặc biệt 

phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc vùng miền. 

Cần có kế hoạch, nội dung, phương pháp cụ thể trong việc tổ chức 

xây dựng chương trình, biên soạn sách, tài liệu, tổ chức tập huấn hướng dẫn 

triển khai tư liệu (sách giáo khoa về văn hóa địa phương, trong đó có phân 

môn dạy học Âm nhạc, mà trọng tâm là dạy hát Dân ca Bài chòi và Lý). 

Khi triển khai viết sách giáo dục văn hóa địa phương (trong đó có phân 

môn Âm nhạc, chỉ rõ cần tập trung nội dung giáo dục hát dân ca, trọng tâm 

nhất là thể loại Bài chòi và Lý). Nội dung và phương pháp của tài liệu cần 

có tính mở, sao cho phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của tổ 

chuyên môn và giáo viên Âm nhạc trong việc thực hiện chương trình dạy 

học; khuyến khích các giáo viên dạy học lồng ghép các môn học trong quá 

trình giáo dục, nhằm bảo tổn và phát huy những giá trị đặc sắc của Bài chòi 

và Lý.  

Xây dựng nội dung chương trình tăng cường tính thực tiễn; cần có 

bộ tài liệu bao gồm chương trình khung, sách hướng dẫn dạy và học, các 

học liệu đi kèm như các bộ đĩa nhạc mang tính chính thống do Sở GD&ĐT 

ban hành vừa có tính tổng thể, vừa có tính sâu sắc trọng tâm của nghệ thuật 

Bài Chòi và Lý Quảng Nam. Phải có tài liệu hướng dẫn cách thức tổ chức 

dạy học đổi mới các phương pháp dạy học hát dân ca Bài chòi và Lý theo 

hướng: trải nghiệm thực tiễn, cảm thụ, đặt lời mới, coi trọng và phát huy 

những ưu điểm của phương pháp truyền dạy từ các NN. Tạo cơ hội để học 
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sinh được tiếp cận trực tiếp với các NN, NS, được trải nghiệm sáng tạo 

chính nơi có di sản văn hóa địa phương ở Quảng Nam. 

Biên soạn chương trình, bộ tài liệu hướng dẫn giảng dạy cho giáo 

viên và sách học tập cho học sinh mạch lạc, rõ ràng, có kết nối với kiến 

thức SGK Âm nhạc mới của Bộ GD&ĐT phát hành.  

Khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có 

của các nhà trường và của địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện các 

phương pháp dạy học sao cho phát triển phẩm chất và năng lực của học 

sinh, đồng thời tiết kiệm được kinh phí của phụ huynh học sinh. 

Bảo đảm tất cả giáo viên của nhà trường được triển khai đầy đủ các 

văn bản chỉ đạo, nội dung hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông hiện hành; văn bản của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, các ban ngành liên 

quan về việc thực hiện xây dựng, triển khai chương trình dạy hát Bài chòi 

và Lý Quảng Nam cho học sinh THCS. 

Cuối cùng là chỉ đạo sát sao, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá tổng kết 

các công đoạn để đạt được đúng mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, sớm thực hiện 

chương trình dạy hát Bài chòi và Lý cho học sinh THCS trên toàn tỉnh bắt 

đầu từ năm học 2022 - 2023. 

4.1.3.2. Kế hoạch tổ chức triển khai dạy hát Bài chòi và Lý  

Để thực tốt chương trình này, UBND tỉnh Quảng Nam nên giao 

nhiệm vụ cho Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng chịu trách nhiệm xây 

dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn tài liệu dạy học và tài liệu hướng dẫn 

giáo viên, học sinh về dạy hát dân ca Bài chòi và Lý Quảng Nam. Bởi vì 

đội ngũ giảng viên nơi đây có trình độ về sư phạm và chuyên ngành âm 

nhạc đủ điều kiện thu hút, tập hợp các NN, NS, giáo viên THCS có năng 

lực chuyên môn tham gia biện soạn tài liệu. Khi đã được cấp trên (UBND) 

giao nhiệm vụ, nắm vững chủ chương, mục đích yêu cầu của chương trình 

dạy hát dân ca Bài chòi và Lý cho học sinh THCS, Trường Đại học Sư 
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phạm Đà Nẵng cần xây dựng chi tiết các khung kế hoạch, chương trình chi 

tiết để làm cơ sở cho việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà 

trường. Đồng thời giao cho Khoa chuyên môn (Giáo dục Nghệ thuật) tổ 

chức nghiên cứu, soạn thảo kế hoạch lộ trình, nội dung, phương pháp và 

cách thức tổ chức triển khai Dạy hát dân ca Bài chòi và Lý cho học sinh 

THCS trên toàn tỉnh khoa học, đúng quy định.  

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do UBND tỉnh và hướng dẫn 

nhiệm vụ giáo dục trung học của Sở GD&ĐT, Trường Đại học Sư phạm 

Đà Nẵng triển khai và phối hợp thống nhất về chủ chương, kế hoạch, nội 

dung và lộ trình triển khai; các Hiệu trưởng trường THCS ra quyết định về 

việc ban hành kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học. 

 Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn: Căn cứ vào kế hoạch thời 

gian thực hiện chương trình đã được Hiệu trưởng quyết định, các tổ chuyên 

môn xây dựng Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, bao gồm Kế hoạch 

dạy học hát Bài chòi và Lý cho học sinh ở chính khóa, Kế hoạch tổ chức 

các hoạt động dạy hát dân ca Bài chòi và Lý cho hoc sinh ở ngoại khóa. 

 Kế hoạch giáo dục của giáo viên và Kế hoạch bài dạy (giáo án): Căn 

cứ vào Kế hoạch dạy học hát Bài chòi và Lý của tổ chuyên môn, giáo viên 

được phân công dạy học môn học Âm nhạc ở các khối lớp xây dựng Kế 

hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học, theo Khung kế hoạch giáo dục 

của giáo viên để tổ chức dạy học, trong đó có lựa chọn, lồng ghép dạy hát 

đưa dân ca Bài chòi và Lý trong dạy học chính khóa môn Âm nhạc và tích 

hợp với một số môn học khác. Đặc biệt giáo viên phải xây dựng kế hoạch 

dạy học trong năm học bằng những chương trình, kịch bản, các phương án 

chính thức và phương án dự phòng, phương pháp thực hiện về tổ chức, 

triển khai dạy học hát Bài chòi và Lý cho học sinh THCS ở ngoại khóa.  

Trong Kế hoạch dạy học của giáo viên nên xây dụng cho học sinh 

được tham gia từ 3-5 buổi học tập ngoại khóa về học hát dân ca Bài Chòi 
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và Lý. Có mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể về kiến thức đạt được cho học 

sinh trong mỗi buổi học ngoại khóa. Học sinh được tham gia hát, diễn 

xướng hoặc kể chuyện, giới thiệu một bài dân ca ở thể loại Bài Chòi hoặc 

Lý. Ngoài ra, các em còn được tìm hiểu các vấn đề khác xung quanh những 

kiến thức về diễn xướng Bài chòi và Lý, ví dụ như về trang phục khi hát, 

các động tác, đạo cụ, nhạc cụ, không gian diễn xướng hay vai trò, ý nghĩa 

của dân ca trong đời sống văn hóa, xã hội của Quảng Nam xưa và nay.... 

Giáo viên có thể xây dựng kế hoạch về các hoạt động ngoại khoá 

khác, như hình thành các CLB trong và ngoài nhà trường phối kết hợp để tổ 

chức các hoạt động dạy học lồng ghép dân ca Quảng Nam nói chung, Bài 

chòi và Lý nói riêng nhằm đảm bảo truyền tải các nội dung có giá trị của 

Bài chòi và Lý đã được nghiên cứu, sưu tầm, đánh giá về mặt khoa học 

nghệ thuật, văn hóa.  

Hoặc dạy học cho học sinh THCS về cách thức tiếp cận dân ca Bài 

Chòi và Lý thông qua việc học cách đặt lời mới phù hợp với lứa tuổi học 

sinh THCS, có chủ đề về mái trường, thầy cô, bạn bè, cha mẹ, về quê 

hương đất nước... Hay tìm hiểu về cách thức học truyền dạy hát dân ca, tìm 

tòi, khám phá những nét đẹp của Bài chòi và Lý ở Quảng Nam. 

Các kế hoạch dạy học của giáo viên càng cụ thể, chi tiết thì việc tổ 

chức triển khai nội dung dạy học hát dân ca Bài chòi và Lý cho các em 

càng hiệu quả. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ, 

nhóm và các hoạt động khác, giáo viên sẽ lắng nghe ý kiến đóng góp của 

đồng nghiệp để điều chỉnh kế hoạch dạy học và tổ chức kế hoạch dạy học 

học sẽ tốt hơn. 

4.1.4. Tiêu chí lựa chọn làn điệu Bài chòi và Lý  

4.1.4.1. Về âm nhạc 

Trong dân ca Việt Nam nói chung, Bài chòi và Lý nói riêng lời ca 

thường được lấy từ ca dao, tục ngữ, thể thơ 6-8 văn biền ngẫu. Lời ca, thơ ấy 
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có chọn lọc và chi phối giai điệu, nhịp điệu, tiết tấu và cả cấu trúc âm nhạc. 

Khi lựa chọn các bài hát, làn điệu Bài chòi, Lý để dạy cho học sinh giáo viên 

chú ý lựa chon những bài có các thành tố âm nhạc phù hợp với các em, có lời 

ca giản dị, mộc mạc, chân thực và gần gũi, có ý nghĩa giáo dục với cho học 

sinh THCS thì mới đạt hiệu quả. 

Ví dụ, điệu hát Lý thương nhau: dân ca Quảng Nam (Kí âm: ban biên 

soạn dân ca Liên khu 5). 

                                       LÝ THƯƠNG NHAU 

                    

Lựa chọn điệu hát trên có giai điệu đẹp, tiết tấu rõ ràng, với các bước đi 

bình ổn, tạo cảm giác thuận tai, dễ hát, cấu trúc âm nhạc ngắn gọn, mạch lạc.  

Ở điệu hát này có tầm cữ giọng được thể hiện trong khoảng quãng 9 khá 

phù hợp với tầm cữ giọng của học sinh THCS. Tuy mở đầu giai điệu ở khu âm 

cao nhưng tiến hành bình ổn, không đột ngột nhảy quãng xa.  

Làn điệu Xuân nữ sau đây với giai điệu và lời ca khá phù hợp để dạy hát 

Bài chòi cho học sinh THCS. 



114 

 

 

 

 

Đặc biệt chú ý, trong dân ca giáo viên không quá đòi hỏi học sinh phải 

hát đúng những luyến láy như bản nhạc, bởi (như trên đã nói) những bản nhạc 

phần lớn được các tác giả ký âm chỉ là lòng bản của điệu, còn bài bản lại hết 

sức đa dạng, phong phú. Mỗi NN lại hát khác nhau ở những luyến láy hoặc co 

dãn độ dài, ngắn của âm thanh, tiếng đệm trong từng câu, từng nhịp, từng tiết 

nhạc, lời ca... Sự co giãn âm thanh đó chính là những sáng tạo của riêng từng 

người, nên giáo viên khi dạy hát cần khuyến khích học sinh hát chuẩn lòng 

bản, còn những luyến láy phải được học truyền khẩu từ các NN để nắm bắt 

được phong cách của từng người, từ đó học sinh “mưa dầm thấm lâu” sẽ học 

hỏi và sáng tạo tạo nét riêng của mình. 

Tuy nhiên, khi lựa chọn âm nhạc (các điệu hát Lý, Bài chòi) để dạy học 

hát cho học sinh THCS cần tránh lựa chọn những bài có giai điệu trúc trắc, các 

bước nhảy quãng khó (các quãng nghịch và rộng); bài hát, điệu hát có quá 

nhiều các nốt luyến láy dễ khiến cho các em khó có thể hát được.  

Ví dụ như bài Tám tiền (Trích điệu Xuân nữ, dân ca Bài chòi) 

Trời mưa cho ướt lá cau 

Đôi ta còn bế rủ nhau đi bừa 

Trời mưa cho ướt lá dừa 
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Đôi ta vừa lớn, lúa vừa trổ bông 

Trời mưa ướt ngọn đòng đòng 

Ngày em mười tám má hồng thêm duyên 

Mạ non anh cấy đất biềng 

Mưa hòa gió thuận đủ tiền anh cưới em 

Ký âm điệu hát thành nhạc 5 dòng kẻ có giai điệu như sau: 

                       Bài TÁM TIỀN (trích làn điệu Xuân nữ) 

 

Theo chúng tôi là chưa thật phù hợp về tầm cữ giọng khá rộng, âm khu 

cao lại xuất hiện nhiều, tiết tấu đảo phách, nghịch phách liên tục, chưa kể lời 

ca cũng không phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và khả năng âm nhạc 

của học sinh THCS.  

Ngoài ra, nên lựa chọn các bài với cấu trúc chặt chẽ, gọn gàng, các câu 

được phân chia một cách rõ ràng, mạch lạc. 

4.1.4.2. Về nội dung lời ca từ  

Đối với lứa tuổi học sinh THCS, trong dạy học hát Bài chòi và Lý, 

cần tránh những bài hát có lời điển cố khó hiểu hoặc ca từ ca ngợi ca tình 

yêu lứa đôi, hoặc châm biếm thô thiển, thiếu tính thẩm mỹ.  
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Ví dụ: 

Lấy chồng từ thuở mười lăm 

Chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi 

Đến năm mười tám đôi mươi 

Tôi nằm dưới đất chồng lôi lên giường 

Một rằng thương, hai rằng thương 

Có bốn chân giường gẫy một còn ba 

Ai về nhắn với mẹ cha 

Chồng tôi nay đã giao hoà cùng tôi. 

Phải lựa chọn những bài hát có nội dung về tình yêu quê hương đất 

nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ca ngợi tình cảm gia đình, bạn bè, vẻ 

đẹp thiên nhiên, đề cao tinh thần lao động, tình yêu thương con người… 

Nói chung nội dung lời ca phải mang tính giáo dục cao, nhưng cách thể 

hiện giản dị, gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ,  

Ví dụ lời ca của điệu Lý thương nhau có nội dung ngợi ca tình 

thương da diết của con người với nhau, mang tính nhân văn, nhân bản sâu 

sắc:  

Thương nhau trường lắm đoạn trường 

Lụy lưu lưu lụy dạ dường kim châm 

Trên cơ sở lời thơ trên, các NN khi hát lên, sáng tạo thêm tiếng đệm và 

dùng các thủ pháp nhắc lại ý thơ để thành lời ca của điệu hát: 

Thương nhau trường lắm (í a) đoạn trường 

Thương nhau trường lắm (í a) đoạn trường 

Lụy (í) lưu (í a) lưu lụy (a í a) dạ dường (ối tình ối) kim châm   

Lụy (í) lưu (í a) lưu lụy (a í a) dạ dường (ôi tình ôi) kim châm 

Như vậy ở điệu hát Lý thương nhau, tiếng đệm (í a), (ôi tình ôi) được sử 

dụng một cách linh hoạt để tạo cho giai điệu được mở hơn, đẹp hơn, dễ hát 
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hơn, quan trọng là để rõ chữ, rõ lời, rõ nghĩa hơn... đạt tính thẩm mỹ của ca 

hát.  

Một ví dụ khác, như điệu Xuân nữ (Bài chòi) sau đây có lời ca mang 

tính giáo dục rất cao: 

Khuyên anh cố gắng học hành 

Chăm lo bài vở học hành toán, văn 

Gắng công học tập siêng năng 

Đến trường đến lớp thầy khen điểm mười 

Với thể thơ 6 - 8, tác giả NS Phú Tân đã đặt lời mới, lồng vào điệu hát 

Xuân nữ (Bài chòi) để giáo dục các em học sinh gắng siêng năng học hành, sẽ 

gặt hái được kết quả tốt đẹp, thầy cô khen ngợi, cha mẹ vui lòng... và lời ca 

trên được lồng vào giai điệu của điệu hát Xuân nữ thấy rõ, ý thơ sâu sắc nhưng 

cách thể hiện thật giản dị, giáo dục học sinh một cách nhẹ nhàng, không gò ép, 

không khiên cưỡng, không hình thức mà rất thực tiễn.  

Với tiêu chí căn bản ở trên, có thể chọn một số bài hát để gắn kết, liên 

thông với chương trình, SGK Âm nhạc mới cho hệ THCS có nội dung theo 

các chủ đề, ví dụ như bài Con Bài Ngủ có thể đưa vào chủ đề người Mẹ để dạy 

hát cho học sinh. Bài gồm gồm 6 câu, có nội dung ngợi ca tình mẹ như sau: 

Nhìn con cười như đóa hoa xinh.  

Với những mơ ước làm rung rinh cả mây trời.  

Ôi đẹp tuyệt vời, mẹ nhìn con mà lòng vui phơi phới. 

Mà cái dạ luôn mong chờ từng giây phút mong chờ, mong nữa.  

Mai này là này đợi con như là một (một) cánh hồng luôn làm đẹp 

(đẹp) cho đời.  

Mà hãy ngủ đi con, con ơi, con hỡi... là hời... con hời (con hời). 

 Chúng tôi lựa chon bài Con bài ngủ do NN Phùng Thị Ngọc Huệ hát, 

Hoàng Đình Phương ký âm có lời ca đẹp đẽ. Ở đây lời ca thể hiện tình cảm 

người mẹ dành cho con thật tha thiết, bao la, trìu mến và đầy cảm xúc. Yêu 
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con, ngắm nghía con, người mẹ thấy con “cười như đóa hoa xinh”, đóa hoa 

ấy là những “cánh hồng luôn làm đẹp cho đời”, làm trái tim của người mẹ 

thổn thức“rung rinh cả mây trời” mà “lòng vui phơi phới”.... Và cùng với 

tiếng ru nhè nhẹ của mẹ “hãy ngủ đi con”, sự vỗ về tha thiết “con ơi, con 

hỡi... là hời... con”... đã tạo cho lời ca của điệu hát vừa súc tích, chân thực, 

mộc mạc  mà sâu sắc. Lời ca của điệu hát như vẽ lên bức tranh về hình ảnh 

người mẹ yêu con, vỗ về, ru con, ngắm con ngủ với lòng thương con vô 

hạn và mong cho con khôn lớn, cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp.  

Qua lời bài hát đã giáo dục các em sâu sắc hơn về tình mẫu tử, tình 

cảm gia đình, lớn hơn thế là giáo dục học sinh luôn phải sống trọn đạo hiếu 

với cha, với mẹ. 

Tuy nhiên hiện nay, phần lớn ca từ trong dân ca Bài Chòi ở Quảng 

Nam sử dụng nhiều ngôn ngữ bình dân, được lấy từ nguồn các bài ca dao, 

tục ngữ, đặc biệt nội dung chủ yếu xoay quanh các chủ đề về tình yêu đôi 

lứa, tình cảm nam nữ, vợ chồng... một phần nào đó chưa thật phù hợp với 

lứa tuổi học sinh THCS.  

Trong kho tàng ca dao, tục ngữ, Việt Nam có nhiều lời ca sâu sắc ở 

thể thơ 6-8, giáo viên hoàn toàn có thể lựa chọn để dạy học sinh THCS tìm 

tòi, lựa chọn sáng tạo lồng vào các điệu hát với nhiều chủ đề khác nhau. 

Ví dụ: Chủ đề giáo dục học sinh về lòng yêu nước 

Con ơi con ngủ cho say 

Cha con đi giết sạch loài Lang sa 

Lớn lên con nối chí cha 

Ra đi giết giặc, nước nhà bình yên  

                                                     [Ca dao Việt Nam] 

Chủ đề về quyê hương, đất nước: 

Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm 

Rượu Hồng Đào chưa uống đã say 
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Hay 

Ngũ Hành Sơn như cụm nắm sông Hàn 

Chùa Non nước trầm tư hương khói quyện  

                                                                  [Ca dao Việt Nam] 

Vì vậy, khi dạy hát dân ca tại các trường THCS, nhất là dạy thể loại 

Bài chòi và Lý giáo viên cần dầy công sưu tầm, tổng hợp, phân loại những 

bài hát, điệu hát phù hợp không chỉ về cấu trúc âm nhạc, giai điệu mà cả lời 

ca vì đây là yếu tố rất quan trọng làm nên vẻ đẹp và cho phối nhịp điệu, tiết 

tấu, giai điệu của bài ca. Hạn chế sử dụng những bài, những điệu khó, 

những lời ca không phù hợp với tâm sinh lý của học sinh mà chúng tôi đã 

minh chứng ở trên. 

Dựa vào các tiêu chí trên, có thể đề xuất, lựa chọn một số bài dân ca Bài 

chòi và Lý để dạy cho học sinh THCS ở các khối lớp như sau: 

Khối lớp 6, 7: Lý thương nhau, Lý thiên thai, Bài chòi điệu Xuân nữ 

(con bài thầy). 

Khối lớp 8, 9: Lý vãi chài, Hò ba lí, Lý đi chợ, Bài chòi điệu Hò Quảng 

(con bánh ba), Con bài ngủ. 

4.2. Các biện pháp dạy hát Bài chòi và Lý Quảng Nam cho học sinh 

Trung học Cơ sở 

Như ở Chương 1 và phần Mở đầu chúng tôi đã nêu, luận án sẽ đi sâu 

tìm hiểu hai thể loại dân ca mà chúng tôi cho rằng về cả nội dung, kiến thức 

âm nhạc của hai thể loại này khá phù hợp với học sinh THCS. Nên, trong 

phần này, luận án tập trung nghiên cứu về đổi mới cách thức tổ chức và 

phương pháp dạy học hát Bài chòi và Lý cho các em học sinh THCS tỉnh 

Quảng Nam. 

Quan điểm của chúng tôi về đổi mới phương pháp dạy học không có 

nghĩa là xóa bỏ các phương pháp dạy học truyền thống. Cũng không vì quá 

coi trọng các phương pháp truyền thống mà bảo thủ nhất nhất theo phương 



120 

 

 

 

pháp đó, bỏ quên hoặc không sáng tạo, đổi mới sử dụng các phương pháp 

dạy học hiện đại. Điều quan trọng nhất đó là, cần chọn lọc ưu điểm của mỗi 

phương pháp, phối hợp nhuần nhuyễn các phương pháp trong dạy học sao 

cho phù hợp đạt được hiệu quả phát triển được năng lực của học sinh. 

Cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học hát dân ca Bài chòi và Lý 

cho học sinh THCS, chúng tôi tập trung mấy vấn đề sau: 

- Phát huy phương pháp truyền dạy và cho học sinh, giáo viên được 

tiếp cận, kết hợp, giao lưu trực tiếp với các nghệ nhân, nghệ sĩ.  

- Phương pháp dạy học phát triển năng lực và khuyến khích học sinh 

tìm hiểu lời ca, đặt lời mới cho làn điệu Lý, Bài chòi. 

- Phương pháp dạy học cảm thụ về lời ca, giai điệu trong Lý, Bài 

chòi.  

- Phương pháp dạy học hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở lễ hội. 

4.2.1. Phương pháp truyền dạy hát dân ca  

Truyền dạy hát dân ca Việt Nam nói chung, truyền dạy hát dân ca 

Quảng Nam nói riêng đã trở thành truyền thống trong dân gian và nó thực 

sự có hiệu quả. Tuy nhiên, với tình hình dạy học tiếp cận theo năng lực và 

sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ số hiện nay, rõ ràng phương 

pháp truyền dạy cần có nhiều phương tiện hỗ trợ, các hoạt động trong dạy 

học có thể được bổ sung và một số thủ pháp của người dạy để sáng tạo, đổi 

mới cho phù hợp với thực tiễn. 

Để thực hiện sử dụng phương pháp truyền dạy hiệu quả, trước hết 

cần khai thác triệt để đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân hát Bài chòi và Lý ở địa 

phương, như các NN Nguyễn Đáng, NN Phùng Thị Ngọc Huệ, NSND Từ 

Minh Hiệp, NSUT Đỗ Quyên, NS Thái Quý, NS Tuyết Sương, NS Tuyết 

Hoa, NS Ngọc Dũng,... động viên khích lệ các NN, NS tích cực tham gia 

vào giảng dạy và truyền lại kiến thức vốn có của mình về hát Bài còi và Lý 

cho đội ngũ giáo viên Âm nhạc THCS. Tổ chức học hát Bài chòi và Lý 
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Quảng Nam ở các CLB, các lớp tập huấn ... và mời các NN, NS tham gia 

giao lưu với giáo viên và học sinh; mời nghệ nhân trình diễn mẫu, minh 

họa cho các chuyên đề học tập về hát Bài chòi và Lý tại các trường học 

THCS và các trung tâm văn hóa thông tin của Thành phố, Thị xã, huyện, 

CLB...  

Như ở chương 3 chúng tôi đã tiến hành khảo sát về phương pháp 

truyền dạy, các bước dạy hát Bài chòi và Lý của các NN. Ở phần này, 

chúng tôi phân tích và đánh giá các phương pháp dạy học hát cũng như các 

bước dạy học của các NN thấy rằng, các NN đều thực hiện 5 bước, tuy 

nhiên mỗi bước dạy có những ưu điểm và yếu điểm từ đó có những biện 

pháp đổi mới để phát huy phương pháp dạy học này, cụ thể như sau: 

Bước 1: Ổn định tổ chức, gặp gỡ học sinh và kiểm tra bài cũ 

Bước dạy học này tương tự như các giáo viên dạy học âm nhạc ở 

trường phổ thông THCS hiện nay. Chỉ có điều giáo viên Âm nhạc phổ 

thông khi thực hiện các hoạt động dạy học có những thao tác và thủ pháp 

khác như rõ ràng về hoạt động điểm danh, đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ và 

đánh giá nhận xét, cho điểm học sinh.  

Các NN tiếp cận học sinh, tuy không nói là điểm danh lớp nhưng vẫn 

có hoạt động này. Ví dụ NN hỏi: Em Thúy nay đi đâu mà không đến học 

nhỉ? Câu hỏi khá bâng quơ, với một thái độ gần gũi, chan hòa, dễ mến... 

làm cho không khí lớp học không căng thẳng. Tuy nhiên, nếu câu hỏi rõ 

ràng hơn, cụ thể hơn ví dụ như: Lớp trưởng ơi! Bạn Thúy tại sao hôm nay 

không đến học nhỉ? Thì sẽ mang lại hiệu quả vừa không căng thẳng không 

khí lớp học, vừa không tạo cơ hội cho học sinh nói leo, bởi cách hỏi bâng 

quơ của thầy/NN.  

  Các NN vẫn thực hiện quy định về phương pháp dạy học hiện nay, 

tuy nhiên về thủ pháp của mỗi người có khác. Theo chúng tôi riêng bước 1 

trong dạy học hát dân ca giáo viên phải hết sức linh hoạt, không nên quá 
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máy móc, hoặc tùy tiện; nếu lớp học chỉ có 3 đến 5 học sinh thì giáo viên 

chỉ cần quan sát nhanh cũng nắm được sĩ số học sinh có mặt hay không. 

Điều quan trọng hơn thế là học sinh vắng thì kiến thức, bài vở ra sao...? 

giáo viên cần khai thác khéo léo để có biện pháp quản lý học sinh và triển 

khai giờ dạy học không ảnh hưởng tâm lý đến học sinh khác, không khí lớp 

học lúc ban đầu (chuẩn bị vào học bài mới) được vui vẻ, hiệu quả. 

Bước 2: Giới thiệu và dạy bài mới 

Quá trình khảo sát chúng tôi thấy NN/giáo viên cho học sinh chép 

bài hoặc phát tài liệu trước khi học hát nhằm mục đích để học sinh đọc bài, 

tìm hiểu bài trước đồng thời học sinh có tài liệu để học hát; Tài liệu đó cần 

được NN/giáo viên chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và chi tiết, rõ ràng (ghi tên 

bài, tên điệu, sưu tầm lời cổ hay đặt lời mới; lời mới của tác giả nào sáng 

tác, sưu tầm...). 

Việc chuẩn bị tài liệu, học liệu cũng như kiến thức kỹ, chu đáo trước 

khi lên lớp là những hoạt động phải có của người dạy. Bởi lẽ nếu không 

chuẩn bị trước khi lên lớp tốt các khâu, nhất là kiến thức về hát dân ca (Bài 

chòi và Lý) thì các hoạt động sau như hát mẫu, truyền dạy, sửa sai, gõ 

phách, gõ nhịp kiểm tra, đánh giá... những ưu điểm, nhược điểm cho học 

sinh NN/giáo viên sẽ lúng túng.  

 Thời xa xưa, các NN dạy hát dân ca chủ yếu truyền bằng lời, chứ 

không có văn bản chữ viết, thời nay phần lớn các NN vẫn dùng phương 

pháp truyền dạy, nhưng có văn bản lời ca, phát đến tận tay cho học sinh, 

thậm chí có NN còn gạch nhịp rõ ràng.  

Đây là những ưu điểm của các NN thể hiện sự chu đáo trong khâu 

chuẩn bị bài học, học liệu trước khi lên lớp, chưa kể còn thể hiện tình cảm 

chăm lo tận tụy của NN với học trò. Đối với giáo viên âm nhạc cần tiếp thu 

ưu điểm này của các NN đồng thời, bổ sung thêm học liệu bài hát/điệu hát 

có ghi những lòng bản thành nhạc 5 dòng kẻ, băng đĩa hay đường link 
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yotube về điệu hát, bài hát định giảng. Bởi học sinh THCS hầu hết các học 

sinh đều tiếp cận phân môn nhạc lý, nên nhạc 5 dòng kẻ khá quen thuộc với 

các em. 

Tài liệu này, giáo viên cần cho học sinh chép bài, tiếp cận, tìm hiểu 

nội dung lời ca trước khi học bài mới để các em được rèn luyện chép nhạc, 

quan trọng hơn học sinh nhận biết các nốt nhanh hơn, tìm hiểu về tiết tấu, 

lời ca, giai điệu bài hát, điệu hát. Có thể giáo viên chuẩn bị bản nhạc bài 

hát, điệu hát trên sách, hoặc chép trên bảng đen hay trình chiếu để học sinh 

dễ quan sát. 

 Tài liệu là một trong yếu tố quan trọng góp sự thành công trong dạy 

học. Chưa kể tài liệu đó phải đúng và trình bày rõ ràng, mạch lạc. Trước 

khi dạy bài mới đều nhắc học sinh xem bài, quan sát (nhìn) bài hát, nghe 

thầy hát mẫu và cảm nhận. Chúng tôi thấy hoạt động hát mẫu của các NN 

thường hát rất hay, những kỹ thuật luyến láy khó, hơi thở gọn gàng, lời ca 

rành mạch... gây ấn tượng mạnh với học sinh và rất gây được thiện cảm của 

các em, thậm chí học sinh còn ngưỡng mộ và thích thú trước tài năng và 

cách hát truyền cảm của NN. 

Thủ pháp trong phương pháp truyền dạy kể trên, đòi hỏi mỗi giáo 

viên Âm nhạc ở trường THCS nếu không khổ luyện khó có thể thực hành 

hiệu quả. Những kỹ thuật về hơi thở, âm thanh, cách nén hơi, nhả chữ, thể 

hiện những luyến láy, nhất là phương ngữ mang tính đặc trưng của tộc 

người, của vùng miền, nói cách khác hát sao cho ra “chất” là vô cùng khó. 

Trong khi đó phương pháp truyền dạy lại có đặc trưng và cũng là điều tiên 

quyết trong quá trình dạy hát là hát mẫu, và hát mẫu nhiều lần. Ngoài việc 

truyền lại cho người học đúng giai điệu, tính chất của bài hát, còn phải 

truyền những kỹ thuật và cả cảm xúc khi thể hiện bài hát, điệu hát cho 

người học.  
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Nếu giáo viên hát mẫu (Bài chòi và Lý) không chuẩn, không hay, 

không truyền được cảm hứng đến học sinh là một thất bại. Điều kiện tiên 

quyết trong phương pháp truyền dạy phải hát mẫu, thị phạm nhiều lần, 

chuẩn xác. Để đạt được vấn đề này đòi hỏi giáo viên Âm nhạc phổ thông 

không nóng vội đốt cháy giai đoạn, mà cần có sự nỗ lực, khiếm tốn, “khổ 

luyện” học hát dân ca từ các NN, dần dần mới có vốn nghề được. Cho nên, 

việc học tập, trau dồi kiến thức về hát dân ca nói chung, Bài chòi và Lý nói 

riêng theo chúng tôi chưa bao giờ là đủ.  

Khi hát mẫu, giáo viên có thể thực hiện một hoặc hai lượt, tuy nhiên 

cố gắng hình thức thể hiện không để hai lượt trình bày giống nhau. Ví dụ 

nên giới thiệu nội dung, ý nghĩa điệu hát, sau hát mẫu một lượt, lượt thứ hai 

có thể trình diễn thêm những động tác dưới dạng diễn xướng. 

Trước khi dạy hát bài mới, giáo viên nên cho học sinh vận động hình 

thể bằng cách đứng dậy thả lỏng cơ thể, nét mặt tươi tắn, cùng kết hợp khởi 

động hơi thở: hít hơi, lấy hơi sâu, phồng bụng lên, nở ngực ra, nén hơi, giữ 

hơi trong vài dây, sau đó xì hơi từ từ ra qua kẽ răng, xì hơi cho đến hết, 

thấy bụng lép mới thôi. Động tác này tuy đơn giản nhưng rất cần có và giáo 

viên nên cho học sinh được thực hiện từ 3 - 5 lần.  

Về khai giọng: hát Bài chòi và Lý cũng như các thể loại dân ca khác 

các NN đều có động tác khai giọng để vừa luyện hơi, vừa luyện thanh cho 

cổ họng được thông, cho thanh đới đàn hồi, và cho tâm thế trước khi hát, 

biểu diễn được phấn khích, nhập nhãn, nhập tâm.  

Ví dụ như ở biểu diễn Chèo, hầu hết các vở Chèo cổ đều có hát khai 

giọng điệu Nhân Khang (Vỡ nước) có lời ca như sau: 

Vỉa điệu Vỡ nước:       Minh quân lương tề tao phùng dị 

Tài tử giai nhân tế ngộ nan 

Vào hát điệu:                    Nhân khang vật thịnh 

Thượng mục, hạ hòa 
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Chúc mừng dân ta 

Được mấy chữ tam đa 

(Ấy mấy có bên) phải phép Âu ca (có bên) cổ vũ. 

Lời thơ trên, khi các NN lồng vào điệu hát Nhân khang, chúng tôi 

thấy có sử dụng tiếng đệm ở các âm a, à, ới, i, hỡi, xong bắc hì, ấy mấy 

hời, và lặp lại các từ của thơ như Nhân khang vật thịnh (nhắc lại 2 lần), 

chúc mừng dân ta (nhắc một lần), có được mấy chữ tam đa (nhắc lại 2 lần).  

Như vậy thấy rõ, trong một thể loại sân khấu cổ xưa, đó là Chèo, các 

NN đã sử dụng kỹ thuật đạt được cả luyện thanh, khai giọng, luyện các âm 

tiếng đệm (a, à, ới, i, hỡi, xong bắc hì, ấy mấy hời...) vừa nhắc lại ý thơ 

(Nhân khang vật thịnh, chúc dân có được chữ tam đa) mang hàm ý sâu sắc 

lại vừa đẩy các âm thanh từ thấp lên cao để luyên hơi, sử dụng các âm 

đóng, âm mở để luyện khẩu hình. 

Trong hát Bài chòi, chúng tôi thấy “anh Hiệu”, khi rút bài trong ống 

ra, cầm thẻ bài trên tay, anh Hiệu sẽ “Hô” tên các con bài, ví dụ anh Hiệu 

hô: “Hô…là con nhứt nọc nè”! hay “Hô…là con nhì nghèo nè!”... Cách 

vừa nói nhưng lại như hát, và trong không khí hội, tiếng “Hô” của anh Hiệu 

như vang hơn, khoáng đạt hơn, cũng là báo hiệu cho mọi người biết là anh 

Hiệu “Hô” để mọi người biết kết quả của một trò chơi, khi anh Hiệu “Hô” 

rồi ngân vang tiếng “Hô....”, làm mọi người tò mò, tập trung lắng nghe, chờ 

đợi, phỏng đoán con gì? Tiếng “Hô” ấy vừa hát, vừa là báo hiệu, nhưng 

quan trọng hơn anh Hiệu “Hô” sẽ phải lấy hơi rất sâu, nhả hơi từ từ qua kẽ 

răng để hơi thở được tiết chế, âm thanh mới được vang hơn, xa hơn, cùng 

nét mặt vui tươi, hứng khởi, giao lưu với khán giả (người chơi)... Anh Hiệu 

đã “Hô.... là con ông ầm nè...” hay “Đây là... cái con Thái tử này...”. Rồi 

khi biết kết quả, từ anh Hiệu “Hô” xong, tiếng reo hò náo nhiệt, làm tăng 

thêm phấn khích của lễ hội Bài chòi. 
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Ví dụ Anh Hiệu Hô sau đây: 

 

 

Như vậy, lối “Hô” trong Bài chòi rất đặc sắc, mà chỉ có trong Bài 

chòi, không có trong thể loại dân ca khác, nên giáo viên Âm nhạc ở trường 

THCS khi dạy hát Bài chòi cần nắm vững chi tiết quý giá này để vừa có thể 

dạy cho học sinh về thẩm mỹ cách “Hô” rất độc đáo trong Bài chòi, vừa 

cho các em có thể luyện hơi, tập khẩu hình trước khi học hát Bài chòi. Nếu 

giáo viên có phương pháp tốt khi dạy học hát Bài chòi ở nội dung này, thì 

sẽ đạt được mục tiêu, kết quả kép trong dạy học. 

Tuy nhiên, không phải bài hát, điệu hát nào cũng sử dụng một lối 

luyện hơi kiểu “Hô” như trên, mà tuy từng bài hát, điệu hát, giáo viên có 

thể dùng thang âm, điệu thức để cho học sinh luyện hơi  

VD, Bài Con nhì nghèo (điệu Xuân Nữ cổ) có thang âm như sau:  

 

VD, Điệu Lý thiên thai có điệu thức  như sau  

               

Hoặc lấy một nét nhạc có tính đặc sắc của bài hát, điệu hát để học 

sinh tiếp cận luyện hơi, luyện giọng trước khi học hát bài mới. 

Hoạt động này rất cần thiết phải có trong quy trình dạy học hát Bài 

chòi và Lý. Bởi có luyện hơi, luyện âm thì cổ họng và khẩu hình các em 

được vận hành linh hoạt, không đột ngột, không bó hơi, không cứng hàm 

và không xa lạ với âm hưởng của Bài chòi và Lý. 
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Bước 3: Dạy hát và luyện tập thực hành hát 

Giáo viên tiến hành bắt đầu dạy hát từng câu. Việc phân câu, phân 

đoạn trong bài hát cũng rất quan trọng, giáo viên cần dựa vào ý thơ và nét 

giai điệu âm nhạc ngân dài, hay ngưng nghỉ để xác định. Quá trình dạy hát 

từng câu, giáo viên tập trung nghe và phát hiện những chỗ sai của học sinh 

để kịp thời uốn nắn, thấy học sinh hát đúng cần có lời động viên khen ngợi 

kịp thời. 

Ví dụ dạy điệu hát Lý thương nhau có 4 câu hát, trong đó câu 1 có 4 

nhịp (từ nhịp thứ 1 đến nhịp thứ 5); câu 2 có 6 nhịp (từ nhịp thứ 6 đến nhịp 

thứ 13). Nét giai điệu, lời ca và tiếng đệm của câu 2 có 3 nhịp đầu giống 

với 3 nhịp đầu của câu 1. Câu 3 (từ nhịp thứ 14 đến nhịp thứ 19), câu 4 (từ 

nhịp 20 đến nhịp 23). Với ca từ gồm 4 câu như sau: 

Câu 1: Thương nhau trường đoạn í a đoạn trường 

Câu 2: Thương nhau trường lắm í a đoạn trường lụy í lưu í a lưu 

lụy  a í a   

Câu 3: Dạ dường ối tình ối kim châm lụy í lưu í a lưu lụy a í a 

Câu 4: Dạ  dường ối tình ối kim châm   

                               * Chú ý: Những chữ viết đậm khi hát sẽ gõ nhịp vào chữ đó 

Giai điệu cụ thể như sau: 

Câu 1: 

 

Giáo viên cũng chú ý khi hát nhấn âm điệu của câu 1 ở các từ 

Thương nhau, đoạn trường, nhắc học sinh chú ý, tập trung nghe giáo viên 

hát và hát theo. Giáo viên bắt nhịp cho học sinh hát 2 lần. Nếu học sinh hát 

sai thì giáo viên sửa ngay, nếu học sinh hát tạm ổn, giáo viên tiếp tục hát 

mẫu câu 2. 
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Câu 2:  

 

 

Khi hát mẫu xong câu 2, giáo viên có thể bắt nhịp ngay cho học sinh 

hát theo. Ở câu 2 giáo viên nên nhắc học sinh nghe kỹ và nắm được kiến 

thức âm điệu và lời ca Thương nhau, đoạn trường vẫn được nhắc lại như 

câu 1, và ở nhịp thứ 13 âm điệu ấy vẫn vang lên nhưng lời ca là tiếng đệm 

“í a”. 

Câu 3:  

 

 

Khác câu 1 và 2, câu 3 có giai điệu mở hơn, nhưng xu hướng giai 

điệu đi xuống, cảm giác cho ta thấy sự êm đềm, tha thiết nhưng nhớ thương 

đau đáu hơn... Và âm điệu í a vẫn được vang lên ở cuối câu hát. Giáo viên 

bắt nhịp cho học sinh hát 2 lần. Nếu học sinh hát sai giáo viên sửa sai ngay 

và cứ như vậy tiếp tục giáo viên hát mẫu câu thứ 4. 

Câu 4:  

 

Cuối cùng giáo viên tổng hợp 4 câu lại, hát mẫu một lần, sau đó bắt 

nhịp cho học sinh hát lại toàn bộ bài một lượt. 
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Trong quá trình dạy hát, giáo viên nên sử dụng nhiều phương pháp 

khác (phân tích, thuyết trình và thảo luận) phối hợp với phương pháp 

truyền dạy để học sinh thấy giờ học hấp dẫn, không lặp lại hoạt động sẽ dễ 

bị nhàm chán. Quá trình học hát giáo viên luôn nhắc học sinh gõ nhịp nhẹ 

bằng ngón tay trỏ trên bàn. Khi hát cần nhấn hình thể và nét mặt biểu cảm 

theo nhịp để làm quen với diễn xướng của bài hát. 

Bước 4: Thảo luận và tổng kết kiến thức 

 Chúng tôi cho rằng thảo luận và tổng kết kiến thức của dạy học hát 

dân ca, không có nghĩa là nhất nhất phải nói, phải thuyết trình hoặc tranh 

luận, bởi đây là môn thực hành có những đặc thù riêng. 

 Khi dạy hát truyền dạy thì thủ pháp thảo luận có nhiều cách, có thể 

cho cá nhân học sinh hát, học sinh khác nhận xét đúng sai, hay dở. Hoặc 

giáo viên hát 2 lần, lần 1 thật chuẩn, lần 2 giáo viên hát kiểu “cố tình” có 

chỗ sai để học sinh phát hiện và nhận xét. Cũng có khi giáo viên chia nhóm 

theo dãy bàn và yêu cầu nhóm hát, nhóm nhận xét, nhóm cho điểm, nhóm 

làm khán giả gõ nhịp và hưởng ứng vỗ tay khi bạn hát hết bài...  

Cách thảo luận của môn thực hành khi học hát cũng nên đa dạng và 

thể hiện tính đặc thù, nghĩa là tăng cường thực hành để học sinh nghe, học 

sinh hát, học sinh hoạt động hình thể, cảm nhận và đánh giá thông qua biểu 

cảm (ví dụ có thể vỗ tay theo nhịp một cách hào hứng khi bạn hát đúng và 

có cảm xúc tốt); nếu học sinh có nhận xét đúng - sai cho bạn cũng cần hết 

sức ngắn gọn, nhưng sinh động (ví dụ học sinh sau khi nhận xét cho bạn 

những chỗ sai, sau đó có thể minh chứng và góp ý sửa sai cho bạn bằng 

cách thực hành hát chuẩn ngay chỗ đó). 

 Giáo viên khi thực hiện bước dạy học này trong phân môn hát, nhất 

là dạy hát dân ca, nên tổ chức cho học sinh có cơ hội vận động hình thể, 

bằng cách cho học sinh đứng dậy, thả lỏng cơ thể, khi hát có thể sáng tạo 

các động tác biểu cảm từ nét mặt đến bàn tay, ngón tay, cánh tay, cổ tay 
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hoặc bước chân lên xuống, sang ngang trái - phải... tùy ý, miễn sao phù hợp 

với lời ca là được. 

Hoạt động này có tác dụng rất tốt về kết hợp giáo dục toàn diện cho 

học sinh, bởi khi dạy hát, học sinh ngồi quá lâu, vừa gò bó cơ thể, có hại 

cho cột sống, máu huyết lưu thông kém, cơ thể bị ì ạch... Khi được đứng 

dậy phổi, tim và các mạch máu của học sinh hoạt động mạnh hơn. Thay đổi 

không gian cũng như hình thể được vận động thì con người sẽ trở nên phấn 

khích, nhất là được kết hợp với hoạt động hát, nhảy múa, đi lại... sẽ tạo cho 

cơ thể được mở ra, khoáng đạt hơn. Lúc này học sinh được sự hướng dẫn 

của giáo viên và nhất là có khán giả (giả định) thì tính ngẫu hứng, sáng tạo 

bất ngờ, tài năng của cá nhân dễ được bộc lộ.  

 Hoạt động này nếu được giáo viên có thủ pháp tổ chức dạy học tốt, 

có thể vừa phân tích gợi mở về cách diễn xướng minh họa cho bài hát đồng 

thời làm mẫu minh họa một số cách thức cho học sinh tham khảo. Từ đó 

yêu cầu học sinh có thể suy nghĩ và sáng tạo diễn xướng hình thể (khác, 

hay hơn, đẹp hơn, phù hợp hơn...). 

Bước 5: Dặn dò và ra bài tập về nhà 

Dặn dò, ra bài tập về nhà thường ở cuối giờ, nếu giáo viên không tổ 

chức tốt lớp học sẽ dễ bị ồn ào, bởi tâm lý học sinh muốn nghỉ học hoặc 

đoán được sẽ được nghỉ. Cho nên, giáo viên phải có thủ pháp tạo sự bất 

ngờ hoặc sử dụng đặc thù môn học là thực hành hát có thể cho tập thể học 

sinh hát một lượt và giáo viên biểu diễn minh họa, sau đó yêu cầu học sinh 

suy nghĩ về nhà tìm kiếm trang phục, đạo cụ hoặc tìm lời ca nào phù hợp 

lồng vào điệu hát... 

 Tuy nhiên, giáo viên không quên động viên học sinh bằng những lời 

gần gũi, yêu thương và đánh giá theo hướng khích lệ khả năng phát triển 

của cá nhân học sinh (chọn một vài học sinh, nhắc cụ thể, ví dụ: học sinh A 

hát câu 1 rất tốt, nên phát huy, học sinh B cách thể hiện mình họa của em 
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khá phù hợp, học sinh C em có những nhận xét cho bạn thật chân thành và 

hợp lý.... ). 

Tất nhiên, giáo viên không quên yêu cầu học sinh về nhà học bài, 

thuộc bài, nhất là cần chú ý khắc phục những sai sót của bài học hôm nay 

một cách nghiêm túc. Và để tạo cho nguồn cảm hứng mà học sinh như 

muốn học nữa, hoặc cảm giác chưa hết giờ học hoặc say sưa học không biết 

hết giờ, kiểu “cú ri đô”, vừa dí dỏm, vừa tạo bất ngờ cho học sinh... là rất 

hấp dẫn, nhưng đòi hỏi giáo viên phải giàu vốn kiến thức cuộc sống, có 

năng khiếu đặc biệt nhưng chân thực, khéo léo khen - chê dí dỏm, hài hước 

mà vẫn đủ nghiêm, ngắn gọn súc tích giúp học sinh có hứng khởi muốn 

nghe và lĩnh hội những nhận xét gần gũi và hài hước của giáo viên. 

4.2.2. Dạy học phát triển năng lực  

Theo chúng tôi, việc áp dụng mô hình dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực vào dạy học hát dân ca nói chung và dạy học hát Bài Chòi và 

Lý nói riêng không những đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục, mà 

còn giúp cho học sinh phát triển tối đa năng lực hiểu biết, cảm thụ và thể 

hiện âm nhạc (hát Bài chòi và Lý). Các biện pháp giúp giáo viên dạy học 

dân ca theo định hướng phát triển năng lực có thể áp dụng như: hướng dẫn 

học sinh tự học, phương pháp dạy học theo nhóm, tổ chức dạy học thông 

qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo…  

Theo kết quả khảo sát của chúng tôi, giáo viên âm nhạc tại các 

trường THCS ở Quảng Nam khi dạy học vẫn còn sử dụng phương pháp 

thuyết trình một chiều, chú trọng truyền thụ kiến thức cho học sinh, học 

sinh chỉ biết lắng nghe, thụ động và ít suy nghĩ. Dẫn đến học sinh còn thụ 

động trong việc tiếp thu bài mới, chưa phát triển hết năng lực của các em. 

Vì vậy, để nâng cao chất lượng dạy học, giáo viên cần đổi mới 

phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học 

sinh. Với phương pháp này, giáo viên coi trọng việc dạy cho học sinh 
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phương pháp tự học, tức là giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn cho 

học sinh các hoạt động học, nâng cao tính chủ động và sáng tạo của học 

sinh. 

Để hướng dẫn học sinh tự học hát Bài chòi và Lý đạt hiệu quả, giáo 

viên cần phải: 

Thứ nhất, giáo viên hướng dẫn cho học sinh chép bài, sưu tầm hình 

ảnh, âm thanh, nghe, xem, tìm hiểu và nghiên cứu bài hát trước khi đến lớp. 

Thứ hai, trên lớp, giáo viên nên kiểm tra quá trình nghiên cứu bài vở, 

học liệu... trước ở nhà của học sinh và khuyến khích các em chủ động, thể 

hiện ý kiến quan điểm của mình về lời ca, giai điệu và tính chất của bài hát, 

làn điệu. Thầy/cô có thể tổng hợp, bổ sung kiến thức giúp học sinh sẽ hiểu 

và ghi nhớ bài học lâu hơn, đặc biệt là có khả năng vận dụng, sáng tạo các 

kiến thức đã học vào thực tiễn tốt hơn. 

Thứ ba, giáo viên tổng hợp và chốt các vấn đề quan trọng về kiến 

thức của bài học, đồng thời mở ra cho học sinh những hướng suy nghĩ mới 

để tránh được những suy nghĩ một chiều, gợi mở khả năng học tập khám 

phá kiến thức, không gò ép và tăng tính sáng tạo. Học sinh sẽ hứng khởi 

khi thành quả của chính bản thân mình sáng tạo được ghi nhận, có tính 

mới, lạ... Từ đó hào hứng, chăm chỉ và say sưa hơn, hiểu bài và nhớ bài lâu 

hơn, rồi lại tiếp tục tìm hiểu, khám phá những kiến thức mới mẻ... Từ đó sẽ 

vận dụng những kiến thức đó vào cuộc sống, học tập của bản thân tốt hơn. 

Tóm lại, đối với phương pháp này, cả giáo viên và học sinh đều phải 

vận động, tìm tòi nghiên cứu thì tiết học mới thành công. 

Ngoài ra, để phát triển năng lực học sinh một cách hiệu quả, giáo 

viên cần tổ chức cho học sinh học tập theo nhóm. Dạy học theo nhóm chính 

là một phương pháp giúp cho giáo viên có thể tập trung điểm mạnh của các 

học sinh, đồng thời giúp học sinh có thể tự bổ sung hoàn thiện cho nhau 

những điểm yếu. Ngoài ra, phương pháp học tập theo nhóm giúp cho học 
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sinh phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác trong quá trình học tập thông 

qua các nhiệm vụ được giao; cũng như tạo nên sự đoàn kết, hứng thú, trách 

nhiệm của học sinh trong quá trình học tập.  

Qua phương pháp học tập theo nhóm, học sinh có thể tự chủ, tự đưa 

ra các ý tưởng, các giải pháp, cách biểu đạt riêng cho vấn đề nào đó, rất 

phù hợp với mục tiêu hướng người học làm trung tâm. Đây cũng là phương 

pháp khắc phục được tính tự ti, rụt rè của học sinh, qua đó giúp các em tự 

tin, dạn dĩ, kích thích hứng thú và giao tiếp với bạn bè. Trên cơ sở đó, các 

em sẽ phát triển các mối quan hệ và quan tâm , học hỏi nhau nhiều hơn. 

Để phương pháp dạy học hát Bài chòi và Lý cho học sinh THCS 

nhằm phát triển năng lực của các em tốt hơn, giáo viên cần thực hiện các 

bước sau:  

 Bước 1: Khảo sát nhanh, đánh giá năng lực và phân công theo nhóm 

học tập. 

Trước hết, giáo viên cần tiếp cận học sinh trước khi dạy học bằng 

các hoạt động trò chuyện, giao lưu hoặc có thể sử dụng trò chơi thi hát, 

nghe, đánh giá, chấm điểm hoặc kể chuyện, giới thiệu về một điệu hát, bài 

hát, nghệ nhân, nghệ sĩ, tác phẩm nào đó. Qua hoạt động này, giáo viên có 

thể biết được nhiều về năng lực và sở thích của từng học sinh. Chưa kể, 

trong quá trình trò chơi, giao lưu với bạn, với giáo viên, học sinh được kể 

chuyện, thuyết trình, thể hiện bài hát, điệu múa... thì năng lực nổi trội cũng 

sẽ bộc lộ. Từ đó giáo viên có thể phân nhóm các năng lực khác nhau. Ví dụ 

như học hát Bài Chòi và Lý giáo viên có thể phân loại 4 nhóm năng lực 

như sau: 

- Nhóm “Em sẽ là nghệ nhân, nghệ sĩ” (trình diễn điệu hát, bài hát) 

- Nhóm “Em sẽ là MC” (giới thiệu nội dung điệu hát, bài hát và giới 

thiệu người thể hiện bài hát) 
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- Nhóm “Em sẽ là nhà thiết kế biểu diễn” (sưu tầm, tổng hợp trang 

phục, đạo cụ, nhạc cụ, trang trí không gian trình diễn hát Bài chòi và Lý...). 

- Nhóm “Em là những khán giả thông thái” (phân tích, đánh giá, cho 

điểm và gõ phách, giữ nhịp). 

 Cách phân chia nhóm trước khi vào học hát nhưng nội dung chính 

của bài học rất cần biết, là điều kiện tên quyết để giáo viên căn cứ vào đó, 

đánh giá mức độ năng lực của học sinh và phân công nhiệm vụ, trách 

nhiệm liên đới của các thành viên trong nhóm. Tùy theo năng lực giáo viên 

có thể chỉ định hoặc các em tự bầu lên nhóm trưởng, nhóm phó và các 

thành viên.  

Tiếp theo, giáo viên cần ấn định thời gian, địa điểm, nhất là mục 

đích, yêu cầu, nội dung và cách thức học tập nhằm nâng cao sự nhận thức, 

trải nghiệm và thực hành tổ chức diễn xướng, giới thiệu một số giá trị đặc 

sắc của loại hình nghệ thuật Bài Chòi và Lý. Giáo viên có thể trao đổi riêng 

từng nhóm về nhiệm vụ, nội dung học tập và cho các em một khoảng thời 

gian nhất định để các em thảo luận, bàn bạc, thống nhất từng nhóm. 

Bước 2: Dạy học từng nhóm theo năng lực 

- Nhóm “Em sẽ là nghệ nhân, nghệ sĩ” (trình diễn điệu hát, bài hát) 

Đây là nhóm học sinh thường là có năng khiếu về ca hát hoặc biểu 

diễn. Giáo viên nên gợi ý để các em lựa chọn các bài hát, điệu hát thuộc hai 

thể loại Bài chòi và Lý, ngoài ra cũng nên mở rộng nội dung để chương 

trình trình diễn của các em được phong phú, ví dụ có thể xen từ 1 đến 2 bài 

hát là ca khúc hát về mái trường, thầy cô, bạn bè, quê hương, đất nước.  

Giáo viên cũng gợi ý để các em tự sắp xếp chương trình, bài nào hát 

trước, bài nào hát sau, ai hát thể loại nào có trách nhiệm tìm hiểu và chuẩn 

bị các câu hỏi tình huống để những “khán giả thông thái” nếu hỏi thì các 

em sẽ có trách nhiệm phải trả lời đúng, đủ, ngắn gọn. Tất nhiên từ bài hát, 

đến câu hỏi tình huống và đáp án trả lời đều được giáo viên định hướng, 
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gợi ý, nên rất cần giáo viên phải và kiểm tra và chỉnh sửa hỗ trợ cho học 

sinh. 

Giáo viên cũng khuyến khích các em xem băng, đĩa nhạc, youtube để 

tham khảo thêm kiến thức trình diễn khi Bài chòi và Lý, đồng thời giáo 

viên có thể trình diễn hát Bài chòi và Lý ở hai cách khác nhau để học sinh 

tham khảo.  

Sau đó các em tự tổ chức luyện tập, tự trình diễn với nhau, giáo viên 

chỉ định hướng, bao quát tổng thể và uốn nắn khi cần thiết, hạn chế can 

thiệp, sửa chữa quá chi tiết về cách hát, cách diễn của các em, mà luôn 

khuyến khích, động viên các em sáng tạo, miễn sao hát có cảm xúc, thể 

hiện được tốt tính chất của Bài chòi và Lý là được.  

- Nhóm “Em sẽ là MC” (giới thiệu nội dung điệu hát, bài hát và giới 

thiệu người thể hiện bài hát): Nhóm học sinh này có thể có em không có 

năng khiếu hát Bài chòi và Lý, nhưng lại thích khám phá, tìm hiểu về 

những nét đặc sắc của Bài chòi và Lý. Nên giáo viên cần nắm vững đối 

tượng học sinh và gợi ý về nội dung để các em tìm hiểu đọc tư liệu, tham 

khảo kiến thức từ bạn bè, thầy cô... để biết cách tổng hợp kiến thức cơ bản, 

biết cách viết kịch bản (ở mức đơn giản) giới thiệu bài hát, điệu hát, giới 

thiệu những ưu điểm của đơn ca, song ca, tốp ca... trong “Nhóm nghệ nhân, 

nghệ sĩ” trước, sau khi trình diễn. Ngoài ra còn có cách nói, diễn đạt ngôn 

ngữ sao cho có sức truyền cảm, rõ lời và ngắt nghỉ câu cho phù hợp. 

Giáo viên cũng không can thiệp quá sâu vào từng chi tiết của việc 

tìm tòi, tổng hợp kiến thức cho đến việc đi, đứng, ra vào giới thiệu... mà chỉ 

định hướng cho học sinh những kiến thức cơ bản, quan trọng. Tất nhiên, 

khi các em hoàn thành kịch bản, giáo viên cần có chỉnh sửa, góp ý và cho 

phép học sinh thực hiện. 

- Nhóm “Em sẽ là nhà thiết kế biểu diễn” (sưu tầm, tổng hợp trang 

phục, đạo cụ, nhạc cụ, trang trí không gian trình diễn hát Bài chòi và Lý...). 
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Nhóm này thường là các em có năng khiếu về mỹ thuật. Giáo viên cần định 

hướng cho học sinh những kiến thức tập trung về tìm hiểu và trải nghiệm 

bài hát, điệu hát Bài chòi và Lý. Học sinh trên cơ sở đó sẽ tập hợp nhau lại, 

bàn bạc, lên ý tưởng “thiết kế” mỹ thuật cho “chương trình mini” do các 

bạn “Nhóm nghệ sĩ, nghệ nhân” của lớp trình diễn. Các vấn đề cần làm đó 

là thiết kế trang phục, đạo cụ, hóa trang, trang trí nơi biểu diễn như thế nào 

cho phù hợp? Tìm hiểu xem Nhóm 1 trình diễn bài hát gì? trên cơ sở đó 

nhóm sẽ thết kế và chế tạo đạo cụ, chẳng hạn nếu hát Bài chòi có nội dung 

về câu đố, thì cần có cờ để chơi (giấy đỏ, cắt chéo, có cán nhỏ, cắm trên 

thân khúc của cây chuối...). Nếu nhóm 1 có đóng vai anh Hiệu để “Hô” bài 

chòi thì nhóm 3 phải lo thiết kế trang phục cho anh Hiệu...  

Từ đó học sinh sẽ tự tìm hiểu về trang phục khi hát Bài chòi thì áo 

ngắn hay dài, màu gì cho phù hợp, đầu chít khăn ra sao, khác gì với trang 

phục khi hát điệu Lý. Đồng thời trang trí tạo không gian “sân khấu” nhỏ để 

cho “Nhóm nghệ nhân, nghệ sĩ” biểu diễn. 

Giáo viên cũng nên khuyến khích học sinh có thể sưu tầm, mượn, tự 

tạo trang phục, đạo cụ sao cho đẹp, phù hợp là được. Tất nhiên, khi các em 

hoàn tất công việc, nhiệm vụ giáo viên cần phải kiểm tra, nếu có sai sót thì 

gợi ý để các em hiểu và tự điều chỉnh sao cho đạt được nội dung bài học.  

- Nhóm “Em là những khán giả thông thái” (phân tích, đánh giá, cho 

điểm và gõ phách, giữ nhịp). 

Đây là nhóm học sinh thường có số lượng đông nhất. Giáo viên cần 

quan tâm đến việc tổ chức từ lập danh sách, sắp xếp chỗ ngồi, các câu hỏi, 

các tiêu chí cho điểm, đánh giá, cách thức cổ vũ động viên và nhất là gõ 

nhịp, giữ nhịp cho “Nhóm nghệ nhân, nghệ sĩ” khi biểu diễn. 

Giáo viên cần họp nhóm lại, nói rõ mục đích, yêu cầu và nội dung 

của nhóm phải thực hiện. Sau đó triển khai các nội dung để các em thảo 

luận, bầu nhóm trưởng, nhóm phó, các tổ, tốp nhỏ như: tốp xây dựng tiêu 
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chí đánh giá, đồng thời sẽ chịu trách nhiệm cho điểm; tốp soạn câu hỏi và 

sẽ chịu trách nhiệm phân công người hỏi; tốp cổ vũ, động viên và gõ nhịp, 

vận động hình thể vẫy tây, vỗ tay và giữ nhịp cho bạn hát (Nhóm 1)....  

Khi học sinh đã tự phân công nhiệm vụ xong, giáo viên chỉ gợi ý, 

định hướng để các em thực hiện, tránh can thiệp sâu vào những tìm tòi, 

khám phá về kiến thức tìm hiểu, đặt câu hỏi về ý nghĩa, vai trò, nghệ thuật 

đặc sắc của Bài chòi và Lý... mà các em đang hào hứng. Tuy nhiên, giáo 

viên cũng khuyến khích các em có những câu hỏi tập trung xung quanh về 

kiến thức của Bài chòi và Lý, không nên có những câu hỏi xa vời, không 

liên quan đến buổi học hoặc tiêu chí để cho điểm (Nhóm 1) quá khắt khe, 

không mang tính động viên, khích lệ...  

Bước 3 và 4: Tổ chức cho các nhóm học, tìm hiểu, thảo luận một số 

kiến thức về hát Bài chòi và Lý. 

Các bước này đòi hỏi vai trò định hướng của giáo viên rất quan 

trọng, mặc dầu học sinh hoàn toàn chủ động tổ chức cho nhóm mình thực 

hiện, giống như “trình diễn” những gì các em đã được thống nhất, nhưng 

khi gộp tất cả 4 nhóm lại sẽ có những xáo trộn nhất định, nên giáo viên 

phải vừa tạo không khí cởi mở học tập cho các em, đồng thời theo dõi sát 

sao, kịp thời uốn nắn, để các em đi đúng định hướng chỉ đạo của giáo viên.  

Từ các khâu tìm tòi tư liệu, tổng hợp kiến thức, viết kịch bản, giới 

thiệu chương trình, giới thiệu bạn hát về những đặc sắc của Bài chòi Lý 

(nhóm 2); sự luyện tập, thực hành, diễn xướng và chuẩn bị các đáp án trả 

lời (nhóm 1); việc thiết kế, trang trí (nhóm 3); đặt câu hỏi, cho điểm, nhận 

xét và gõ nhịp, vỗ tay hưởng ứng động viên bạn hát (nhóm 4) đến việc hòa 

nhập các nhóm với nhau là cả một nghệ thuật. Học sinh sẽ tương tác nhịp 

nhàng hay không là nhờ vào vai trò của giáo viên, như một tổng đạo diễn. 

Nếu được giáo viên tổ chức tốt phương pháp dạy học này sẽ trở nên rất thú 

vị, bởi học sinh được thể hiện hết năng lực của mình, được thấy sản phẩm 
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của chính mình làm ra và cũng được giáo viên và các bạn ghi nhận đánh 

giá, động viên. Từ đó các em sẽ phấn khích, vui vẻ, hào hứng say mê, tiếp 

tục có những sáng kiến mới ở những buổi học tiếp theo. Điều quan trọng 

hơn thế, sau buổi học này các em hiểu hơn về giá trị đặc sắc của Bài chòi 

và Lý. 

Bước 5: Tổng kết kiến thức, dặn dò ra bài tập về nhà 

Đây là một bước cuối cùng của cuối buổi học, thời lượng ngắn, 

nhưng nội dung cần thiết giáo viên không bỏ qua, và phải thực hiện. Bởi 

tổng kết kiến thức trọng tâm để học sinh ghi nhớ, về nhà tìm hiểu thêm, 

chuẩn bị cho những buổi học tiếp theo. Tuy nhiên, do thời lượng về thời 

gian không cho phép giáo viên dông dài, tản mạn kiến thức, chưa kể tâm lý 

học sinh khi hoàn thành một chương trình “tự biểu diễn và thưởng thức, 

đánh giá” của các em, nên sự phấn khích đang cao trào, nếu giáo viên 

không có thủ pháp dạy học khéo léo sẽ làm các em hụt hẫng, đột ngột mất 

cảm xúc tốt đẹp. Cho nên giáo viên cần động viên, khen ngợi nhấn mạnh 

những điểm tốt mà học sinh làm được, nhắc nhở nhẹ nhàng những tồn tại 

trong buổi học để các em tự thấy và điều chỉnh. Giáo viên cũng không quên 

gợi ý cho học sinh về nhà tìm hiểu thêm những kiến thức sâu hơn, rộng hơn 

về nghệ thuật Bài chòi và Lý để những buổi tiếp theo thầy và trò khám phá 

kiến thức âm nhạc hiệu quả hơn. 

Nói chung, khi các em được tham gia học tập theo phương pháp trên, 

học sinh vừa vui vẻ, hào hứng trong suốt quá trình học tập bởi nhiều hoạt 

động sáng tạo, có nhiều kiến thức bổ ích. Khả năng riêng có của từng em 

được bộc lộ, được phát huy, kích thích sự sáng tạo, tự chủ, chủ động nắm 

lĩnh kiến thức. Qua đây giáo viên cũng phát hiện được khả năng của từng 

em mà có kế hoạch dạy học, bồi dưỡng, phát triển năng lực. 
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4.2.3. Chú trọng hơi thở và vận động cơ thể trước khi học hát 

Hơi thở là một trong những kĩ năng quan trọng trong ca hát nói 

chung và hát dân ca nói riêng. Vì vậy, khi dạy hát cho học sinh giáo viên 

cần dành một thời gian nhất định để giúp học sinh khởi động cơ thể: đứng 

dậy, thả lỏng, hít vào, thở ra, dơ tay, hạ vai, đứng lên, ngồi xuống, bước đi, 

lùi lại... Các hoạt động này không chỉ rất tốt cho sức khỏe, tinh thần mà còn 

tạo tâm lý thoải mái trước khi vào học hát (nội dung chính của bài) của học 

sinh.  

Tuy nhiên, trong các động tác vừa kể, giáo viên nên chú trọng về hơi 

thở nhiều hơn, phối kết hợp hít vào, thở ra với tất cả các động tác khác để 

học sinh vừa khởi động toàn thân, vừa tiếp sức cho lá phổi của các em được 

hoạt động trơn tru. Các động tác hoạt động nhẹ nhàng, không quá mạnh, 

gây đột ngột ảnh hưởng tới hệ xương khớp và hệ thần kinh cũng như tâm lý 

của học sinh. 

Giáo viên cho học sinh tập hít vào, thở ra thật đều đặn và nhắc các 

em lắng nghe hơi thở của mình sao cho nhẹ nhàng, kín đáo, không phì phò, 

ào ạt... Nghĩa là cố gắng giữ hơi thở ổn định, không gây tiếng động; khi hít 

hơi (lấy hơi) chủ yếu hít bằng mũi, hạn chế hít bằng miệng vừa để tránh 

làm khô họng, vừa kín đáo, tạo nét thẩm mỹ trên nét mặt khi lấy hơi. Cứ 

như vậy, giáo viên có thể cho học sinh thực hiện khoảng 5- 6 phút, khuyến 

khích học sinh luôn thả lỏng cơ thể, với tâm thế thoái mái, tạo không khí 

lớp học vui vẻ.  

Khi nghiên cứu các NN hát Bài chòi và Lý chúng tôi thấy chủ yếu 

các NN lấy hơi ở ngực, hát hơi thật, gần với nói (nhất là điệu Nói lối, 

Hô...); tuy nhiên ở thể loại Lý các NN có khi cũng lấy hơi ở bụng, hơi thở 

sâu hơn, nhả hơi nhẹ nhàng hơn. Nhưng nhìn chung, trong ca hát dân ca 

Việt Nam nói chung phổ biến nhất vẫn lấy hơi ở ngực và hát hơi thật, ít sử 

dụng giả thanh (hơi giả). Điều này rất khác biệt với thanh nhạc Châu Âu. 
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Cho nên, trước khi dạy hát, giáo viên nên nhắc học sinh các kỹ năng về lấy 

hơi, giữ hơi trong hát dân ca nói chung là rất cần sự tinh tế, khéo léo chứ 

không để lộ hơi kiểu phì phò, thô thiển. 

Việc giữ hơi ở bụng hoặc ở ngực giáo viên cũng không quá cầu kỳ 

bắt buộc học sinh phải giữ hơi ở vị trí nào, mà chỉ cần nhắc nhở, khuyến 

khích các em biết tự giữ hơi cho tốt, không hổn hển, làm đứt hơi, cho cảm 

giác đuối hơi, mệt mỏi là được. Bởi vì, học sinh THCS phần lớn về giọng 

hát các em chưa ổn định, nhất học sinh lớp 7, 8 ở tuổi dậy thì, có em còn bị 

“vỡ giọng”, âm thanh trầm “ồm ồm”, tâm sinh lý có nhiều thay đổi, nếu 

giáo viên quá khắt khe, dạy học kiểu gò bó, nhất nhất bắt học sinh phải 

theo ý mình sẽ rất dễ gây tác dụng ngược lại. 

Giáo viên chỉ nhắc học sinh lắng nghe hơi thở, điều tiết hơi thở và 

cảm nhận hơi thở của mình sao cho khi vào học hát các em thấy thoải mái 

nhất, vui vẻ nhất và hào hứng nhất. Giáo viên cũng chú ý, dạy học cảm thụ 

về hát dân ca Lý, Bài chòi rất cần cho các em cảm nhận được nét đẹp về sự 

tinh tế lấy hơi, nhả chữ của các nghệ nhân. Chứ không phải yêu cầu học 

sinh hát đúng giai điệu thật rõ lời ca và đúng nhịp phách. Điều đó không 

phải đích thực của dạy học cảm thụ. 

 Ngay cả trước, trong và sau khi học hát Bài chòi và Lý học sinh vẫn 

luôn nuôi dưỡng tâm hồn, nét đẹp và ý nghĩa lời ca, giai điệu, nét độc đáo 

ngay cả trong hơi thở, phát âm, khẩu hình, nét mặt, diễn xướng. Tất nhiên, 

khi làm mẫu hay biểu diễn, giáo viên có thể lồng ghép, phân tích, minh 

chứng để các em cảm nhận được hơi thở phải đầy đặn, nhả chữ phải tinh tế, 

nhịp phách không chỉ đúng mà còn nhịp nhàng khoan thai khi hát các điệu 

Lý, rộn ràng, vui tươi, khỏe khoắn khi hát các điệu Bài chòi. 

Sự cảm nhận đó, chỉ có từ năng lượng truyền cảm từ giáo viên, biết 

cách khơi gợi để các em tự khám phá, giáo viên biết lồng ghép giữa phân 
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tích và thực hành mẫu hay, chuẩn thì năng lượng từ cô/thầy như một sự 

ngẫu nhiên sẽ truyền đến học sinh. 

Khi giáo viên chú trọng khâu hơi thở trước, trong khi dạy học hát 

như muốn nhắc nhở học sinh đó là “xăng của xe máy động cơ”, nếu không 

có xăng, xe sẽ không chạy được. Vậy muốn hát tốt, dứt khoát cơ thể các em 

phải khỏe mạnh, trong đó có lá phổi được các em yêu nó, thương nó, chăm 

chút cho nó... tất yếu phổi sẽ được trong sạch bởi chúng ta vệ sinh, cho 

phổi một môi trường trong sạch, phổi được điều tiết nó một cách nhịp 

nhàng, để ta thở, ta sống. Tuy nhiên chỉ khác một điều, khi hát ta điều tiết 

phổi chơi với ta, cùng hát, cùng thể hiện giai điệu, lời ca sao cho đẹp đẽ. 

Với cách dạy nhẹ nhàng như vậy, học sinh sẽ thấy yêu bản thân hơn, 

tập hít vào thở ra đều đặn, tinh tế hơn và khi hát chắc chắn các em sẽ chú ý 

chăm chút đến hơi thở của mình hơn. 

4.2.4. Dạy học cảm thụ âm nhạc trong hát Lý, Bài chòi  

Dạy học cảm thụ âm nhạc trong các bài, các điệu Lý, Bài chòi cho 

học sinh THCS tỉnh Quảng Nam cần chú trọng dạy những giá trị nghệ thuật 

của lời ca và giai điệu, từ đó các em cảm nhận vẻ đẹp đặc sắc và ý nghĩa 

của nghệ thuật Bài chòi và Lý trong đời sống văn hóa tình thần của người 

dân Quảng Nam. Từ đó học sinh thêm yêu dân ca, tự hào quê hương Quảng 

Nam có một loại hình nghệ thuật đã được công nhận là Di sản văn hóa phi 

vật thể đại diện nhân loại, đồng thời có trách nhiệm ra sức học tập và sáng 

tạo góp sức bảo tồn và phát huy nghệ thuật Bài chòi và các thể loại dân ca 

giàu tính nhân văn khác. 

Khi dạy hát cho học sinh, giáo viên không nên quá chú trọng đến 

việc rèn luyện kỹ thuật khi hát, mà cần chú ý dạy học cho các em biết cảm 

thụ nét đẹp của âm nhạc. Muốn vậy việc tìm hiểu, khám phá thẩm mỹ 

thông qua lời ca và giai điệu là cần thiết; bài hát đó có ý nghĩa như thế nào 

với các em, với cuộc sống; khi giai điệu của Bài chòi, Lý vang lên có làm 
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các em liên tưởng tới quê hương, tới ngày hội, tới sự vui vẻ, hồ hởi, náo 

nhiệt của lễ hội hay không? Giai điệu Lý lại cho các em những cảm xúc da 

diết, nhân văn dệt lên những hoài bão, ước mơ và kích thích sự sáng tạo, sự 

trải nghiệm hay không? Làm sao để học sinh muốn tìm tòi muốn hiểu về 

nó, muốn làm điều gì đó để góp sức giữ gìn vốn quý của cha ông để lại, và 

như vậy, các em sẽ hiểu hơn về vốn quý trong dân ca, đó là tình yêu của 

mình như một lẽ tự nhiên với quê hương, làng xóm, với bạn bè, ông bà, cha 

mẹ... 

4.2.4.1. Cảm thụ giai điệu của Bài chòi và Lý  

Như trên đã nói dạy hoc hát Bài chòi và Lý cho học sinh THCS điều 

cần hát đúng giai điệu và tiết tấu của bài là quan trọng, nhưng không có 

nghĩa hát đúng giai điệu là hay. Cái hay chính là ở cảm xúc, tuy vậy đối với 

học sinh THCS dạy cho các em biết, hiểu, thích, yêu, quý trọng giai điệu đó 

mới là cần thiết. Trong thực tế, ta không thể tìm được tất cả các em học 

sinh sẽ hát đúng giai điệu. Chưa kể dân ca nói chung, Bài chòi và Lý nói 

riêng có những giai điệu mà ngày nay chúng ta thấy được bản ký âm thành 

nhạc 5 dòng kẻ chỉ là lòng bản. Cò bài bản được các NN, NS luôn đắp đổi 

những da thịt khác nhau. Vậy thế nào gọi là hát đúng giai điệu, theo chúng 

tôi điều đó là không tưởng. Mà chỉ có thể giúp học sinh hát đúng cái lòng 

bản đó thôi. Điều quan trọng của Bài chòi, Lý lại nằm ở bài bản chứ lòng 

bản tuy có, nhưng rất ít. 

Như vậy, dạy như thế nào để học sinh tiếp cận và cảm thụ được nét 

đẹp của giai điệu, tất nhiên giáo viên phải hiểu sâu sắc về lòng bản và bài 

bản của điệu hát, bài hát Lý và Bài chòi. Tương tự giai điệu bài hát cũng 

vậy, giáo viên có thể giúp cho học sinh nắm bắt được giai điệu, các bậc 

chính và âm hưởng của bài hát, còn những luyến láy vì sao các NN, giáo 

viên phải dùng phương pháp day học truyền khẩu là như vậy. Từ đó chính 

học sinh đã nhìn thấy dáng hình của giai điệu bài hát đẹp đẽ và độc đáo cả 
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trong biểu diễn và cả trong dạy hát Bài chòi và Lý. Giáo viên sẽ gợi cho 

học sinh tìm hiểu, khám phá lòng bản của của điệu hát. 

Thông qua lòng bản trên, giáo viên cho học sinh thảo luận tìm ra âm 

chính, âm phụ, âm nào ngân dài, âm nào ngắt hay lướt hoặc phụ.... Từ đó sẽ 

thấy sự kết nối giữa các âm đó với nhau có tổ chức, có ý đồ mà lời ca chi 

phối, đắp đổi dệt nên những giai điệu Lý và Bài chòi đẹp, độc đáo hôm nay 

mà chúng ta chứng kiến... Từ đó các em sẽ cảm nhận được, thậm chí tìm ra 

được âm điệu do các nốt nhạc chính, phụ ấy phối hợp với nhau, và lặp đi, 

lặp lại nhiều hơn các âm khác... sự lặp lại của các âm thanh ấy vang lên, 

làm tai nghe của học sinh thấy quen thuộc, gần gũi, thậm chí là thân thiết 

bởi những từ ngữ “phương ngữ” hằng ngày các em thường gặp. 

4.2.4.2. Cảm thụ nét đẹp của lời ca 

Trong ca hát dân ca, ca từ đóng vai trò rất quan trọng, giúp cho 

người nghe dễ dàng hiểu được nội dung, ý nghĩa của điệu hát, bài hát. 

Nhưng muốn hiểu được vẻ đẹp của ca từ, người hát cần thể hiện rõ lời. 

Nhưng sự rõ lời trong hát có những sự độc đáo, tinh tế mang màu sắc địa 

phương, cá nhân rất rõ. 

Trong nhiều bài hát, điệu hát Bài chòi và Lý lời ca được lấy từ nguồn 

ca dao, tục ngữ và cách nói ví von giàu hình ảnh, mang ý nghĩa nội dung 

sau sắc. 

Ngoài thể hiện các dấu thanh, huyền, hỏi, ngã, nặng... như miền Bắc, 

thì các NN ở Quảng Nam còn giữ được nét độc đáo của phương ngữ 

Quảng, được thể hiện nhiều các âm phát âm rất khác. So sánh với cách phát 

âm ở miền Bắc (Hà Nội) với cách phát âm ở Quảng Nam, chúng tôi tổng 

hợp một số từ, chữ như sau: 

Ở miền Bắc Anh Bạch  Ăn Hình Phất  Mình  Ít  Ước 

Ở Quảng Nam Ăn Bặt Eng Hìn Phấc  Mìn  Ức  Ướt 

 



144 

 

 

 

Trên đây là các âm phát âm chệch đi và có xu hướng âm thanh phát 

ra ngắn lại.  

Còn dưới đây lối phát âm lại khác có xu hướng dài âm thanh hơn và 

đi sâu âm thanh vào phía trong cổ họng: 

Ở miền 

Bắc 

Buồn Đàn Hán Luôn Lén Ngân Tuyết Xuân 

Ở Quảng 

Nam 

Buồng Đàng Háng  Luông  Léng  Ngâng Tuyếc Xuâng 

Và như vậy, phát âm sao, sẽ hát như vậy, nên khi dạy hát Bài chòi và 

Lý cho học sinh THCS ở Quảng Nam cần cho học sinh hiểu điều này, một 

trong giữ được nét giai điệu đẹp chính là lời ca. Tuy nhiên nét đẹp bản sắc 

của lời ca một phần quan trọng là cách phát âm sao cho ra “chất” Quảng 

Nam. Cho nên, một góc nhìn về văn hóa và âm nhạc dân tộc học thì 

phương ngữ lại trở nên giá trị và bản sắc độc đáo. 

 Giáo viên cần nắm vững điều này, để giúp các em có thể tìm và phát 

hiện so sánh với nơi khác để thấy được nhiều hơn những độc đáo của lời ca 

trong ca hát Bài chòi và Lý. 

Ví dụ giáo viên cho học sinh học hát Bài Lý có lời ca như sau: 

Ai về nhắn với bạn nguồn 

Mít non gửi xuống, cá chuồn gửi lên 

Khi hát lời ca phương ngữ có xu hương phát âm như sau:  

Ai về nhắng với bạng nguồng 

Mức non gởi suống, cá chuồng gởi lêng 

Trước hết, khi dạy học cảm thụ về lời ca của điệu hát, bài hát cần cho 

học sinh cảm nhận được ngôn ngữ của lời ca, tính phương ngữ Quảng Nam 

như thế nào, sau là các thể thơ được lồng điệu vào các giai điệu đó ra sao? 

Chẳng hạn, phổ biến trong hát Bài chòi và Lý là thể 6 - 8, một thể thơ phổ 

biến, mang bản sắc của dân tộc Việt Nam. Để từ đó học sinh thấy được nét 
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đẹp vừa thống nhất trong văn hóa Việt Nam đồng thời lại có tính độc đáo 

của văn hóa Quảng Nam mà các em cần gìn giữ, phát huy. 

Như vậy việc hát rõ lời cũng được hiểu theo nghĩa văn hóa trên, và 

phương ngữ cùng thể thơ như một tiêu chí đánh giá và cũng thành tố góp 

nên bản sắc, vẻ đẹp độc đáo của làn điệu hát Bài chòi và Lý.  

Khi dạy học hát, giáo viên cũng cần phân tích cho các em hiểu được 

lời ca trong các câu thơ, có thể là nguồn từ ca dao tục ngữ, cũng có khi từ 

các tác giả đặt lời mới... nhưng lời ca thường gợi tả những hình ảnh đẹp đẽ, 

hay ví von và nhắn gửi cho ta một thông điệp nào đó. 

Ví dụ: Điệu Xuân nữ mới (con tám dây)  

Dò sông dò biển quá chừng 

Mấy ai lấy thước mà dò lòng người 

Tưởng giếng sâu ta nối sợi dây gầu 

Ai ngờ giếng nó lại sâu quá chừng 

Anh ơi cho tôi xin một đoạn dây thừng 

Để tôi đo nốt khoảng chừng mấy dây 

Lời ca bài hát trên ở thể thơ 6 - 8 có nội dung trách móc nhẹ nhàng, 

tinh tế. Như nhắn gửi chúng ta trong cuộc sống không ảo tưởng, mà thực tế 

hơn, biết lo xa và cũng biết lường trước sự việc, không dễ tin và ngộ nhận 

để rồi lỡ có điều gì bất trắc cuộc sống xảy ra ta sẽ không cảm thấy đột ngột 

và hụt hẫng. 

Với giai điệu và lời ca trên, không chỉ dạy cho học sinh hát đúng giai 

điệu mà quan trọng hơn hiểu được lời ca, cấu trúc câu thơ mà khi hát biết 

ngắt nhịp, lựa lấy hơi cho đúng lúc, đúng chỗ, đồng thời cảm được ý thơ 

mà giãi bày cảm xúc để thể hiện cái tâm tình của lời ca, mà ngẫm, mà rút ra 

bài học trong cuộc sống cho bản thân mình. 

Và lời ca của bài hát sau đây lại ở thể thơ tự do, tác giả đã đặt lời 

mới cho điệu Xàng xê lụy lại cho ta một cảm xúc khác hoàn toàn. 
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Mặt trời mọc lên 

Hoa mỉm cười gọi nắng  

thêm tươi ngày mới. lung linh sương đọng cánh hoa  

Ngàn hoa thơm phảng phất đưa hương bay  

nhẹ với gió gọi chim reo 

Ong hút mật bên hoa thơm ngát,  

Cùng ước mơ em. 

Hoa hồng thắm ngày mới rự rỡ (hơn) tỏa hương thơm mãi  

Cho cuộc sống tràn đầy hạnh phúc 

                                                [Đặt lời mới Trương Quang Minh Đức] 

 Những ca từ “Hoa mỉm cười gọi nắng”, “lung linh sương đọng”, 

“ngàn hoa thơm phảng phất”, “gió gọi chim reo”, “Cùng ước mơ em”... là 

những ca từ thật hoa mỹ và trong trắng như tâm hồn của các em học sinh 

vậy. Và đọc thơ lên chúng ta thấy như một bức tranh “hoa gọi nắng, nắng 

gọi hương”, “hương gọi ong, bướm, chim muông”, và tâm hồn của các em 

đẹp như ngàn hoa, ước mơ cuộc sống tràn đầy hạnh phúc của các em thật 

nhân bản, như một lẽ tự nhiên... 

Và nếu hiểu ý thơ, cảm được thơ cùng với giai điệu của bài hát chắc 

chắn các em sẽ có những cảm xúc mạnh về tình yêu thiên nhiên, cỏ cây hóa 

lá mà biết nâng niu, vun trồng chăm chút cho chúng đẹp hơn, tươi tốt hơn. 

Đặc biệt với nhịp điệu của lời ca, ý tứ sâu sắc của nội dung bài ca, 

bài thơ cùng với cách thể hiện gần gũi, giản dị, lối phát âm phương ngữ... 

chắc chắn các em sẽ biết hát Bài chòi và Lý sao cho thật hay, thật cảm xúc. 

4.2.4.3. Cảm thụ sắc thái và tính chất của điệu hát 

Đặc điểm của dân ca nói chung, Bài chòi và Lý nói riêng là có nhiều 

nốt luyến, láy. Vì vậy, khi hướng dẫn tập hát cho các em, giáo viên nên 

tách riêng những từ, chữ có luyến, láy và phân tích đồng thời hát mẫu nhiều 

lần để các em nghe, cảm nhận. Khi học sinh đã lắng nghe và cảm nhận 



147 

 

 

 

được thì việc hướng dẫn để các em hát sao cho ra được tính chất của bài 

không còn là quá khó. 

Diễn tả sắc thái biểu cảm của bài hát cũng tương tự như ta nói 

chuyện có thì thầm, có to, có nhỏ, có nhấn có buông. Tất cả các kỹ năng ấy 

trong hát đều có từ cuộc sống. Thế nên, giáo viên khi dạy hát, không nên 

đòi hỏi học sinh phải bắt chước y hệt thầy/cô hát hoặc NN hát. Điều quan 

trọng là các em cảm nhận được âm thanh ấy, cái chữ ấy luyến lên cao, hay 

buông âm thanh xuống thấp. Lời ca này thủ thỉ, lời ca kia dứt khoát... hết 

câu thơ thứ nhất nên ngắt, sáng câu thơ thứ hai nên ngân... Và cái cảm đó 

chắc chắn mỗi em một khác. Giáo viên chỉ nên gợi hình ảnh để các em tìm 

hiểu, khám phá và tự cảm nhận, không quá căng cứng yêu cầu học sinh 

phải thể hiện tính chất bài hát mười em như một, giống nhau một cách máy 

móc. Đó là suy nghĩ và dạy học dân ca một cách cực đoan, dễ làm mất đi 

sự sáng tạo, những cảm xúc tốt đẹp của từng em. 

 Tất nhiên, bất kể một điệu hát nào nó vẫn mang nét đặc trưng, ví dụ 

như tính chất vui tươi, khỏe khoắn, tha thiết, trữ tình... Và những tính chất 

đặc trưng ấy cũng rất cần có định hướng của giáo viên, còn những cảm xúc 

như hứng khởi, vui, buồn, thích thú... lại thuộc vào các em học sinh. Nên 

khi dạy hát người giáo viên tài năng chính là biết khơi gợi cảm xúc, để các 

em biết thể hiện khi hát vừa phù hợp với tính chất của bài hát, vừa phát 

huy, liên tưởng những cảm xúc riêng có của bản thân.    

Dạy hát dân ca Bài chòi và Lý chúng ta thấy rõ, không có NN nào 

hát giống NN nào, và có khi cùng một điệu, NN hát mỗi lúc một khác, 

nhưng vẫn ra tính chất của điệu hát. Điều này rất thú vị và rất cần ở giáo 

viên Âm nhạc ở các trường THCS hiểu được yếu tố quan trọng này. Bởi sự 

ứng biến, sự sáng tạo liên tục trong hát dân ca nói chung, hát Bài chòi và 

Lý nói riêng lúc nào cũng cần, cả khi học, khi diễn xướng và khi biểu diễn. 
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Để hướng dẫn học sinh cảm thụ được tính chất điệu hát qua một số 

kỹ năng thể hiện điệu hát có cảm xúc, chúng tôi nghĩ giáo viên cần lưu ý 

một số điểm sau:  

Thứ nhất, giúp các em hiểu rõ nội dung tính, chất của bài hát; diễn tả 

cảm xúc phụ thuộc nhiều ở tâm trạng và sự đồng cảm với nội dung, tính 

chất bài hát. 

Thứ hai, tạo cho các em khoảng thời gian thoải mái trước khi hát. 

Thứ ba, hướng dẫn học sinh thể hiện cảm xúc không chỉ ở sự truyền 

cảm của giọng hát mà với thể loại Bài chòi và Lý còn nên thể hiện những 

cử chỉ, diễn tả nét mặt phù hợp với bài hát. 

Thứ tư, hướng dẫn các em thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên, 

không gượng ép, không chân thực. 

Diễn tả sắc thái biểu cảm của bài hát là kỹ năng tương đối khó đối 

với học sinh. Vì vậy, giáo viên nên lưu ý hướng dẫn và có thể làm mẫu 

hoặc cho các em xem hình ảnh biểu diễn của các NN, nghệ sĩ để học sinh 

vừa thưởng thức, cảm nhận và học tập. 

Cũng có khi giáo viên gợi mở cho học sinh bằng hình ảnh văn học, 

cuộc sống, thiên nhiên,… thông qua ca từ của bài hát và biểu cảm dựa trên 

nét giai điệu, tiết tấu âm nhạc và nhịp điệu của thơ.  

Ví dụ: điệu hát sau đây, ngày nay được các NN ở Quảng Nam sử 

dụng nhiều trong hát Bài chòi, đó là bài Con Bánh ba (điệu Hò Quảng): 
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Câu hát trên có giai điệu mềm mại, nhẹ nhàng, uyển chuyển, nội 

dung ca từ ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, quê hương “biển rộng sông 

dài”, làng quê ấm no hạnh phúc “tràn đầy cá tôm”.  

Với lời ca, giai điệu và tính chất đẹp như vậy, nên giáo viên cần định 

hướng các em cách hát một cách nhẹ nhàng, mềm mại, cảm xúc tự hào về 

quê hương với bờ biển đẹp trải dài sóng vỗ, với tàu thuyền vào ra tấp nập, 

với nét mặt của người dân vui khỏe, lao động hăng say… 

4.3. Thực nghiệm sư phạm  

4.3.1. Nội dung thực nghiệm 

Nội dung chúng tôi lựa chọn để thực nghiệm sư phạm trong chương 

trình chính khóa là dạy học hát bài Hò ba lý, thời gian 1 tiết (45 phút); 

ngoài ra chúng tôi thực nghiệm dạy học hát Bài chòi bài “Con Bánh ba” 

trong chương trình ngoại khoá, thời gian dạy ngoại khóa trong một buổi 

(180 phút). 

4.3.2. Tiến trình thực nghiệm 

4.3.2.1. Địa điểm và thời gian thực nghiệm 

Chúng tôi đã áp dụng dạy thực nghiệm tại trường THCS Ông Ích 

Khiêm, THCS Phan Đình Phùng, THCS Huỳnh Thị Lựu. 

Thời gian thực nghiệm: học kì 2 năm học 2021 – 2022. 

4.3.2.2. Cách tiến hành thực nghiệm 

Tiết dạy thực nghiệm bài Hò ba lý trong chương trình chính khoá 

được tiến hành trên 2 lớp, 1 lớp thực nghiệm và 1 lớp đối chứng tại mỗi 

trường thực nghiệm. Lớp thực nghiệm được dạy theo biện pháp đề xuất, 

lớp đối chứng dạy học theo phương pháp truyền thống. 

Dạy học thực nghiệm dân ca Bài chòi trong buổi học ngoại khoá 

được tiến hành trên tổng số 60 học sinh THCS thuộc khối 8 được lựa chọn 

ngẫu nhiên, chia thành 2 nhóm, nhóm thực nghiệm gồm có 30 học sinh và 

nhóm đối chứng gồm có 30 học sinh tại mỗi trường thực nghiệm. Nhóm 
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thực nghiệm được dạy học theo biện pháp đề xuất, nhóm đối chứng được 

dạy học theo phương pháp truyền thống.  

Phương pháp thực nghiệm: tiến hành dự giờ, kiểm tra đánh giá ở lớp 

thực nghiệm và đối chứng để rút ra kết quả thực nghiệm. 

Giáo án thực nghiệm: để chuẩn bị cho tiết dạy thực nghiệm, chúng 

tôi đã soạn giáo án theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Các năng 

lực cần hướng đến được thể hiện rõ ở mục tiêu bài học như năng lực chung 

bao gồm các năng lực thành phần như năng lực tự chủ và tự học, năng lực 

giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực âm nhạc bao 

gồm năng lực thể hiện âm nhạc, năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc, 

năng lực ứng dụng và sáng tạo âm nhac (xin xem thêm cụ thể ở phần phụ 

lục 4 - trang 194). 

4.4.2.3. Mục đích thực nghiệm 

Việc tổ chức thực nghiệm sư phạm chủ yếu nhằm mục đích đánh giá 

tính hiệu quả của các giáo án mẫu, các phương pháp mới được áp dụng để 

khẳng định tính hiệu quả của phương pháp dạy học mà đề tài đề cập đến.  

4.3.2.4. Tổ chức thực nghiệm 

 - Thực nghiệm chương trình chính khoá bài Hò ba lý: 

Giáo viên thực hiện các bước lên lớp theo đúng như trình tự các hoạt 

động đã trình bày trong giáo án: 

Bước 1: Giáo viên triển khai hoạt động “Mở đầu” tổ chức cho học 

sinh chơi “trò chơi âm nhạc” đoán tên bài hát. 

Bước 2: Giáo viên triển khai hoạt động “Hình thành kiến thức mới”  

bao gồm tìm hiểu nội dung bài hát, khởi động giọng, trình bày mẫu, dạy 

học hát. 

Bước 3: Giáo viên triển khai hoạt động “Luyện tập - thực hành”, 

hướng dẫn học sinh vận dụng kĩ năng ca hát, tổ chức lớp thành 4 nhóm 
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thực hành luyện tập và trình bày bài hát “Hò ba lý”, hát kết hợp các động 

tác vận động phụ họa. 

Bước 4: Giáo viên triển khai hoạt động “Vận dụng - sáng tạo” bao 

gồm hướng dẫn HS sáng tạo cách hát bè đuổi phần “xướng” và “xô” và vận 

dụng sáng tạo nhạc cụ Body percussion vào đệm cho bài hát. Tuy nhiên 

giáo viên gợi ý và định hướng học sinh tìm các động tác trong diễn xướng 

của khi thể hiện “Hò ba lý” sao cho phù hợp.  

Bước 5: Giáo viên củng cố, nhận xét những ưu, khuyết điểm của học 

sinh và dặn dò các em bài tập về nhà. 

- Thực nghiệm chương trình ngoại khoá dạy hát dân ca Bài chòi 

(bài Con bánh ba): 

Thực nghiệm dạy học hát Bài Chòi, giáo viên thực hiện theo các 

bước như sau: 

Bước 1: Giáo viên triển khai hoạt động “Mở đầu” tổ chức cho học 

sinh chơi “trò chơi âm nhạc” đoán tên bài hát. 

Bước 2: Giáo viên triển khai hoạt động “Hình thành kiến thức mới”  

bao gồm tìm hiểu nội dung bài hát, khởi động giọng, trình bày mẫu, dạy 

học hát. 

Bước 3: Giáo viên triển khai hoạt động “Luyện tập – thực hành”, 

hướng dẫn học sinh vận dụng kĩ năng ca hát, tổ chức lớp thành 4 nhóm 

thực hành luyện tập và trình bày bài hát. 

Bước 4: Giáo viên triển khai hoạt động “Trải nghiệm – sáng tạo” 

Ở hoạt động này, giáo viên phân loại học sinh thành 4 nhóm theo 

năng lực của các em: 

- Nhóm “Em sẽ là nghệ nhân, nghệ sĩ” (trình diễn điệu hát, bài hát) 

- Nhóm “Em sẽ là MC” (giới thiệu nội dung điệu hát, bài hát và giới 

thiệu người thể hiện bài hát). 
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- Nhóm “Em sẽ là nhà thiết kế biểu diễn” (sưu tầm, tổng hợp trang 

phục, đạo cụ, nhạc cụ, trang trí không gian trình diễn hát Bài chòi). 

- Nhóm “Em là những khán giả thông thái” (phân tích, đánh giá, cho 

điểm và gõ phách, giữ nhịp). 

 Sau khi phân chia học sinh thành các nhóm, giáo viên tiến hành giao 

nhiệm vụ cho từng nhóm và định hướng, hướng dẫn các nhóm hoàn thành 

nhiệm vụ đã được giao. 

Nhóm “Em sẽ là nghệ nhân, nghệ sĩ”: giáo viên gợi ý cho các em 

lựa chọn cách thức trình diễn như đơn ca, song ca, tốp ca,… và cách đóng 

vai thành các anh Hiệu, chị Hiệu. 

Nhóm “Em sẽ là MC”: giáo viên gợi ý về nội dung để các em tìm 

hiểu đọc tư liệu, tham khảo kiến thức từ bạn bè, thầy cô... và hướng dẫn các 

em biết cách tổng hợp kiến thức cơ bản, biết cách viết kịch bản (ở mức đơn 

giản) như giới thiệu bài hát, điệu hát,… 

Nhóm “Em sẽ là nhà thiết kế biểu diễn”: giáo viên hướng dẫn học 

sinh tìm hiểu nội dung biểu diễn của nhóm “Em sẽ là nghệ nhân, nghệ sĩ”, 

trên cở sở đó các em bàn bạc, lên ý tưởng thiết kế đạo cụ, hóa trang, trang 

trí nơi biểu diễn… 

Nhóm “Em là những khán giả thông thái: giáo viên hướng dẫn cho 

các em trong nhóm thảo luận, đặt câu hỏi, các tiêu chí cho điểm, đánh giá, 

cũng như cách thức cổ vũ, động viên, gõ nhịp, giữ nhịp cho “Nhóm nghệ 

nhân, nghệ sĩ” khi biểu diễn. 

 Sau khi các nhóm hoàn thành nhiệm vụ, giáo viên hướng dẫn cho các 

nhóm cùng thảo luận, bàn bạc với nhau và lên kế hoạch biểu diễn. 

 Cuối cùng (Bước 5): giáo viên nhận xét, củng cố, động viên, khen 

ngợi nhấn mạnh những điểm tốt mà học sinh làm được, nhắc nhở nhẹ 

nhàng những tồn tại trong buổi học để các em tự nhận thấy và điều chỉnh. 
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4.3.3. Kết quả thực nghiệm 

Qua quá tiết dạy thưc nghiệm trên, so với lớp dạy thực nghiệm theo 

phương pháp truyền thống, lớp thực nghiệm theo hướng pháp phát triển 

năng lực cho học sinh kết quả đạt được như sau: 

Thứ nhất, sau khi đã đọc và nghiên cứu kỹ bài ở nhà, học sinh không 

còn bị động trong việc tiếp thu kiến thức, mà chủ động tham gia đặt câu 

hỏi, trao đổi với giáo viên. Điều này giúp cho các em nắm vững và hiểu sâu 

kiến thức của bài học, không khí của lớp học trở nên sôi nổi hơn.  

Thứ hai, việc dạy học đúng phương pháp và giúp học sinh luyện tập 

phù hợp đã giúp các em rút ngắn được thời gian học bài hát mới. Từ đó tạo 

điều kiện cho giáo viên có thêm thời gian hướng dẫn, kiểm tra, chỉnh sửa 

cho từng học sinh trong lớp, từ đó các em có thêm thời gian thực hành thể 

hiện sắc thái, cảm xúc bài hát. 

Thứ ba, phương pháp dạy học theo nhóm đã giúp cho học sinh học 

tập một cách tích cực hơn. Các nhóm sau khi được giáo viên giao nhiệm vụ 

đã tự chủ động lên kế hoạch học tập, phân công công việc cho từng thành 

viên.  

Thứ tư, việc các nhóm học sinh được trải nghiệm đóng vai MC, đóng 

vai anh Hiệu, và thiết kế đạo cụ biểu diễn trong buổi học ngoại khóa hát 

Bài chòi giúp cho các em thêm hứng thú, không khí lớp học diễn ra một 

cách sinh động, sôi nổi. 

Kết quả sau buổi học, các em học sinh hăng say, thi đua học tập; các 

em phấn chấn, tự tin vì mình tự tìm hiểu, khám phá, thiết kế, trình bày được 

những kiến thức quan trọng của học hát Bài chòi và Lý Quảng Nam. Học 

sinh cũng hào hứng với sự giáo dục và định hướng bằng phương pháp dạy 

học rất mở của giáo viên, tạo điều kiện cho các em thỏa sức sáng tạo.  

Kết quả rõ nhất là sau buổi học, học sinh vui vẻ và mong chờ được 

học tập tiếp tục các bài hát khác thuộc thể loại Bài chòi và Lý Quảng Nam, 
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đồng thời thái độ của học sinh rất tự hào vì cá nhân cùng với nhóm và cả 

lớp đã làm nên sản phẩm “nghệ thuật” và lại được trải nghiệm, được hưởng 

thụ chính thành quả của mình sáng tạo. Qua đây sẽ nâng cao ý thức cho các 

em tích cực trau dồi kiến thức học tập các làn điệu Bài chòi và Lý Quảng 

Nam chính là yêu giá trị bản sắc văn hóa quê hương và bản thân phải có 

trách nhiệm góp phần bảo tồn và phát huy âm nhạc cổ truyền nói riêng, bản 

sắc văn hóa của dân tộc nói chung. 

* Tiểu kết chương 4 

Trong chương này, chúng tôi đã tìm hiểu các cứ, định hướng, và các 

tiêu chí lựa chọn làn điệu Bài chòi và Lý phù hợp với học sinh để dạy học 

trong các trường THCS. Từ các căn cứ đó, chúng tôi đưa ra những biện 

pháp đổi mới phương pháp dạy học hát Bài chòi và Lý. Cụ thể như sau: 

Phương pháp truyền dạy hát dân ca: phương pháp này cần phát huy 

phương pháp truyền dạy của NN, kết hợp với các NN để đạt được hiệu quả 

trong dạy hát Bài chòi và Lý. 

Dạy học phát triển năng lực: Các biện pháp giúp giáo viên dạy học 

dân ca theo định hướng phát triển năng lực có thể áp dụng như: hướng dẫn 

học sinh tự học, phương pháp dạy học theo nhóm, tổ chức dạy học thông 

qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo…  

Dạy học cảm thụ âm nhạc trong hát Lý, Bài chòi: dạy học cảm thụ 

âm nhạc trong các bài, các điệu Lý, Bài chòi cho học sinh THCS tỉnh 

Quảng Nam cần chú trọng dạy những giá trị nghệ thuật của lời ca và giai 

điệu. 
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KẾT LUẬN 

Khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách đổi mới, “mở cửa” 

hòa nhập với khu vực và thế giới, làm cho nền kinh tế đất nước ngày càng 

phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đem lại thì cũng có 

nhiều nguy cơ do mặt trái của cơ chế thị trường tạo ra. Đó là nguy cơ của 

các loại văn hóa phẩm độc hại bằng nhiều con đường khác nhau đang xâm 

nhập vào giới trẻ. Đạo đức của không ít người, trong đó, số đông là thanh 

thiếu niên đang xuống cấp nghiêm trọng. Những giá trị văn hóa truyền 

thống đang dần xói mòn. 

 Như vậy, việc dạy học dán dân ca Bài Chòi và các điệu Lý cho học 

sinh THCS tại Quảng Nam là biện pháp, phương tiện hữu hiệu nhằm giúp 

cho các học sinh có nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò của văn hóa địa 

phương. Nhận thức đó không chỉ là ngăn chặn sự lãng quên, sự mai một 

những giá trị truyền thống, mà cùng với vốn kiến thức âm nhạc đã được 

trang bị và với hướng đi đúng cách, chắc rằng, thế hệ học sinh chúng ta sẽ 

làm tốt nhiệm vụ cao cả để “bảo vệ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc”. 

 Tuy nhiên trong thực tiễn giáo dục, dạy học dân ca cho học sinh, 

chúng tôi thấy còn những bất cập, đặc biệt là về nội dung chương trình, học 

sinh được học kỹ thuật ca hát, luyện tập phương pháp thể hiện bài hát hay 

là tiếp cận với các ca khúc cổ điển, dân ca các vùng – miền dân tộc, ca 

khúc Việt Nam hiện đại. Song có thể thấy rõ trong nội dung chương trình, 

giáo trình dạy học âm nhạc còn thiếu vắng một nội dung quan trọng, đó là 

những ca khúc, những bài dân ca các dân tộc, nhất là dân ca của địa 

phương mình. Hầu hết học sinh như xa lạ với các bài hát dân ca. Trong các 

hội diễn văn nghệ quần chúng của ngành, huyện, tỉnh thì chương trình còn 

nghèo nàn, chưa phù hợp với nhu cầu của địa phương. Chính vì thế mà việc 
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hiểu biết các tập tục sinh hoạt văn hóa, và biết hát những bài dân ca của địa 

phương nơi mình sinh sống là điều rất cần thiết. 

 Và để góp phần thêm trong việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy và phát 

triển nền nghệ thuật âm nhạc Việt Nam nói chung, dân ca Bài Chòi và các 

làn điệu Lý nói riêng, chúng tôi xin đưa một vài kiến nghị sau: 

 * Nên duy trì và phát triển tốt các hội thi, hội diễn, liên hoan hát dân 

ca Bài Chòi và các thể loại dân ca khác ở các cấp, các ngành. Các phong 

trào văn hóa – thông tin ở các huyện, tỉnh cần chú ý đến việc mở các lớp 

dạy hát dân ca, có thể mời các nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn truyền dạy 

cho đông đảo học sinh ở các cấp học. 

 * Đài phát thanh, đài truyền hình cần giới thiệu, phổ biến các làn 

điệu dân ca Bài Chòi và các làn điệu Lý của Quảng Nam trên sóng, góp 

phần thêm niềm tự hào về nền văn hóa âm nhạc của cha ông ta. 

 * Nâng cao công tác sưu tầm, nghiên cứu, xuất bản, hội thảo khoa 

học, kể cả những sáng tác mới, đặt lời mới cho dân ca Bài Chòi và các làn 

điệu Lý cũng rất cần được quan tâm và chú trọng.  

 * Cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và có hiệu quả của các cơ 

quan ban ngành, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở GD&ĐT, sở Văn 

hóa – Thể thao – Du lịch trong việc tạo điều kiện đầu tư và ủng hộ nguồn 

kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động dạy và 

học cũng như liên kết xây dựng chương trình, tài liệu dạy học hát dân ca 

Bài Chòi, Lý và các thể loại dân ca khác để đưa vào chương trình dạy học ở 

các trường THCS, và xem đó là một trong những mục tiêu giáo dục, đào 

tạo của nhà trường. 

* Về phía các trường THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cần phải 

tổ chức thường xuyên các chương trình biểu diễn văn nghệ có liên quan 

hoặc lồng ghép các làn điệu dân ca Bài Chòi, Lý nhân các dịp kỷ niệm, dịp 

lễ hoặc dịp giao lưu giữa các trường với nhau; liên kết tổ chức các cuộc tọa 
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đàm về các chuyên đề dân ca Bài Chòi, Lý và các thể loại dân ca khác ở 

Quảng Nam; khuyến khích và vận động đội ngũ giáo viên âm nhạc không 

ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như đổi mới phương 

pháp dạy học; nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu và biên soạn chương trình 

dạy học môn Hát dân ca Bài Chòi và những làn điệu Lý của Quảng Nam 

nhằm góp phần không nhỏ cho việc “giáo dục, bảo vệ, giữ gìn và phát huy 

bản sắc văn hóa, âm nhạc địa phương”. 

 Hy vọng trong tương lai không xa, bằng sự đầu tư đúng mức vào 

việc sưu tầm, nghiên cứu, gìn giữ vốn âm nhạc dân gian cũng như phát 

triển ca khúc từ các làn điệu dân ca Bài Chòi, Lý, bằng sự bồi dưỡng, đào 

tạo có định hướng một thế hệ trẻ, tiềm lực sáng tạo của dân ca Quảng Nam 

nói chung và của dân ca Bài Chòi, dân ca Lý nói riêng sẽ được đánh thức.  
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Phụ lục 1 

PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ PHỎNG VẤN 

 

1.1. Phiếu điều tra dành cho giáo viên 

Họ và tên: 

Nơi công tác: 

Giới tính :                      Nam                         Nữ   

 

 

1. Quan điểm của thầy cô về mức độ cần thiết của dạy học hát Bài chòi và 

Lý Quảng Nam cho học sinh THCS 

A. Không cần thiết                                 B. Bình thường 

C. Rất cần thiết                              

 

2. Quan điểm của thầy cô về Mức độ cần thiết của các phương tiện hỗ trợ 

trong dạy hát dân ca? 

A. Không cần thiết                                 B. Bình thường 

C. Rất cần thiết                            

 

3. Thầy cô thường lựa chọn phương tiện nào để hỗ trợ giảng dạy (có thể 

chọn nhiều đáp án) 

A. Đàn phím điện tử   B. Máy tính và Projector  

C. Băng đĩa nhạc    D. Sánh giáo khoa 

E. Tranh, ảnh                                         

 

4. Thầy cô có đưa tiết mục dân ca Quảng Nam vào dàn dựng chương trình 

văn nghệ hay không? 

A. Chưa bao giờ                   B. Hiếm khi                            

C. Thỉnh thoảng                   D. Thường xuyên 
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5. Tư liệu về Bài chòi và Lý Quảng Nam có dễ dàng trong việc tìm kiếm và 

tiếp cận hay không? 

A. Rất khó      B. Khó 

 C. Dễ       D. Rất dễ 

 

6. Trong chương trình dạy học dân ca địa phương ngoại khoá tại trường, 

thầy (cô) lựa chọn thể loại dân ca nào? 

(Có thể chọn một hoặc nhiều đáp án) 

A. Hò       B. Lý                 

C. Bài chòi      D. Vè 

E. Sắc bùa      F. Ý kiến khác:….. 

 

7. Thầy (cô) tìm kiếm tư liệu, tài liệu dân ca để phục vụ cho giảng dạy  

bằng cách nào? (có thể chọn nhiều đáp án) 

A. Thư viện                                  B. Mạng Internet 

C. Các nghệ nhân                         D. Các nhà nghiên cứu về dân ca 

E. Sách giáo khoa     F. Ý kiến khác:……………….. 

 

8. Thầy (cô) tự đánh giá khả năng hát Bài chòi của mình như thế nào? 

 A. Tốt     B. Khá 

 C. Bình thường     

 

9. Thầy (cô) tự đánh giá khả năng hát Lý Quảng Nam của mình như thế 

nào? 

 A. Tốt     B. Khá 

 C. Bình thường  

10. Thầy (cô) có tổ chức cho học sinh giao lưu với nghệ nhân, nghệ sĩ? 

 A. Có      B. Không 
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11. Theo thầy (cô) cách tổ chức học tập nào để học sinh học có hiệu quả 

(có thể chọn nhiều đáp án) 

A. Theo cá nhân                                     B. Theo tổ nhóm   

C. Thảo luận     D. Tham quan, dã ngoại 

E. Giao lưu nghệ nhân, nghệ sĩ   F. Câu lạc bộ 
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2.3. Phỏng vấn Nghệ nhân, Giáo viên, Cán bộ quản lý 

2.3.1. Phỏng vấn Nghệ nhân Nguyễn Đáng 

Câu hỏi: Xin nghệ nhân cho biết Anh Hiệu/chị Hiệu có vai trò như 

thế nào trong hội chơi Bài chòi? 

Trả lời: 

Anh Hiệu thường là người hát hay, giọng tốt, có năng khiếu đặt vè, 

sáng tác và hát thơ, đặc biệt là tài ứng tác phải linh hoạt những bài vè, thơ 

lục bát, lục bát biến thể một cách trực tiếp, vui tươi, nhuần nhị, và có thêm 

khả năng diễn xuất nhạy bén, duyên dáng và hài hước. Anh Hiệu không chỉ 

là người phục dịch như: thu, phát, hô bài… mà còn có nhiệm vụ quản trò 

và điều khiển cuộc chơi để tạo ra không khí sôi nổi và hấp dẫn, lôi cuốn 

khán giả đến xem thưởng thức.  

Do vậy, vai trò của anh Hiệu là người điều khiển hội Bài chòi, được 

xem là linh hồn của cuộc chơi. Hội Bài chòi có sinh động, rôm rả, thu hút 

người chơi và người xem hay không phụ thuộc vào tài hô/hát của anh Hiệu. 

Trong mỗi hội Bài chòi ở Quảng Nam, Hiệu thường là đôi nam nữ hát đối 

đáp, cộng thêm lối pha trò hài hước, tung hứng cùng nhau và có ứng tác 

đặc sắc, tăng thêm tính giao tiếp với người chơi khiến cho hội Bài chòi 

càng sôi nổi hơn.  

Xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân! 

 

2.3.2. Phỏng vấn nghệ nhân Phùng Thị Kim Huệ 

Câu hỏi: Xin nghệ nhân cho biết trong hát Bài chòi các NN xưa và 

nay sử dụng làn điệu nào phổ biến nhất? 

Trả lời:  
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Làn điệu hô/hát Bài chòi thường dựa trên sáu (6) làn điệu chính: 

Xuân nữ cổ, Xuân nữ mới, Cổ bản, Xàng xê cũ (lụy), Xàng xê mới (dựng), 

Hồ quảng (còn được gọi là Hò Quảng). 

Câu hỏi: Cô thường xuyên dạy các điệu hát này cho học viên không? 

Trả lời: Tôi vẫn chủ yếu dạy cho các học viên các điệu hát này, tuy 

nhiên có đặt lười mới cho các điệu hát. 

Câu hỏi: khi dạy hát cho học viên cô gõ phách hay gõ nhịp? 

Trả lời: Khi tôi dạy hát cho học viên chỉ cho họ gõ nhịp, không bao 

giờ gõ phách cả. 

Vâng, xin trân trọng cảm ơn Nghệ nhân! 

 

 2.3.3. Phỏng vấn nghệ sĩ Thái Quý 

Câu hỏi: Xin nghệ sĩ cho biết về Lời ca trong hát Bài chòi các NN 

xưa hay sử dụng những thể thơ nào? 

Trả lời:  

Thể thơ trong Bài Chòi là những bài thơ bốn chữ, năm chữ theo điệu 

vè và phổ biến nhất là thơ lục bát (6/8), lục bát biến thể, song thất lục bát. 

Còn lời ca bài chòi thì có kết cấu một vế đơn giản, và kết cấu hai vế theo 

dạng ca dao đố - giải. Lời ca phải giàu tính hình tượng, mang tính tự sự và 

trữ tình cao, tạo sự liên tưởng cho người nghe để đoán định con bài sắp ra 

và hiểu được nội dung lời ca bài chòi biểu đạt nội dung gì. 

Câu hỏi: Xin nghệ sĩ cho biết về lời ca trong Lý Quảng Nam các NN 

xưa hay sử dụng những thể thơ nào? 

Trả lời: 

Đối với Lý thì thường dùng thể thơ sáu tám, thể song thất lục bát, thể 

bảy chữ, thể tám chữ, thể bốn chữ, và có khi dung thể thơ hỗn hợp. Còn lời 

ca rất đậm chất dân dã, mộc mạc, và có lúc mang tính triết lý đời sống, đôi 



175 

 

 

 

khi gắn đan xen giữa văn chương bình dân với văn chương bác học cũng 

như mang tính chất ngôn ngữ địa phương đặc trưng của vùng miền. 

 Xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ! 

 

2.3.4. Phỏng vấn nghệ sĩ nhân dân Từ Minh Hiệp 

Câu hỏi: Xin nghệ sĩ cho biết cách lựa chọn và sắp xếp nội dung 

truyền dạy hát dân ca của nghệ sĩ như thế nào? 

Trả lời: Trong một buổi truyền dạy về dân ca Quảng Nam nói chung, 

dân ca Bài chòi nói riêng, chúng tôi thường kết hợp dạy ít nhất hai thể loại 

khác nhau, trong đó sử dụng các thể loại dễ hát như các bài Lý, Hò, Vè với 

giai điệu đơn giản, dễ học để dạy trước.  

Câu hỏi: Thưa nghệ sĩ, khi dạy hát dân ca Bài chòi, gặp những bài 

có luyến láy nhiều, khó thì Ông dạy ra sao? 

Trả lời: Khi dạy những bài dân ca Bài chòi khó hơn chúng tôi 

thường để  dạy sau, dạy bài dễ trước để tạo đà cho các em tiếp cận giai 

điệu dân ca từ dễ đến khó. Như vậy giúp cho các em không nản và tạo 

hứng thú cho các em học tập. Đồng thời khi gặp những luyến láy nhiều 

mình phải hát chậm từng chi tiết, từng chữ rèn cho người học nghe kỹ, sử 

kỹ, hát được mới chuyển câu khác. 

Xin trân trọng cảm ơn Nghệ sĩ! 

 

2.3.5. Phỏng vấn nghệ sĩ Tuyết Sương 

Câu hỏi: Xin nghệ sĩ cho biết những khó khăn khi truyền dạy hát dân 

ca Bài chòi và Lý cho các em học sinh? 

Trả lời: 

Về khó khăn: Mỗi tuần chỉ có 1 tiết dạy học âm nhạc cho học sinh 

mỗi lớp nên thường chỉ tập trung dạy theo phân phối nội dung chương 

trình của Bộ GD&ĐT. Các giáo viên thường khó và ít có thời gian lồng 
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ghép dạy dân ca cho HS trong các giờ học chính khóa. Muốn dạy thì nhà 

trường phải tổ chức được các hoạt động ngoại khóa, hoặc thành lập CLB 

Dân ca để tổ chức sinh hoạt nhiều hơn, nhưng điều kiện nhà trường hiện 

nay còn khó khăn về cơ sở vật chất, chưa có sắm sửa các nhạc cụ dân tộc, 

đạo cụ hoặc phòng chuyên biệt. Đội ngũ GV âm nhạc am hiểu, biết hát và 

truyền dạy dân ca cũng không nhiều 

Câu hỏi: Xin nghệ sĩ cho biết những thuận lợi khi nghệ sĩ truyền dạy 

hát Bài chòi cho học viên như thế nào? 

Trả lời:  

Về thuận lợi: Quảng Nam là một trong những cái nôi của nghệ thuật 

dân gian Bài Chòi, hò, vè và các làn điệu Lý, bên cạnh đó, ngôn ngữ của 

địa phương cũng là một lợi thế để có thể chuyển tải những làn điệu dân ca 

đó đến với HS trong các trường học. Hơn nữa, Tỉnh ủy Quảng Nam cũng 

có công văn chỉ đạo các UBND của các huyện, thành phố triển khai thực 

hiện việc dạy hát dân ca thí điểm tại một số trường học có điều kiện. 

 Xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ! 

 

2.3.6. Phỏng vấn giảng viên Trần Hà My 

Câu hỏi: Theo cô, có nên đưa dân ca Quảng Nam (Bài chòi và Lý) 

vào dạy học cho học sinh THCS trong chương trình ngoại khoá? 

Trả lời: 

 Theo tôi rất nên đưa dân ca Quảng Nam (Bài chòi và Lý) vào dạy 

học cho HS THCS trong chương trình ngoại khóa. 

Câu hỏi: Cô có thể cho biết rõ vì sao? 

Trả lời:  

Vì Dân ca Bài Chòi và Lý không chỉ giúp HS nhận thức được cái 

hay, cái đẹp và vốn quý văn hóa của các làn điệu dân ca, mà nó còn giúp 

HS có ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của dân tộc. 
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Hơn nữa Bài chòi và Lý là một trong những thể loại rất đặc sắc của Quảng 

Nam. 

Xin trân trọng cảm ơn Cô! 

 

2.3.7. Phỏng vấn GV Nguyễn Thành Công 

Câu hỏi:  

Xin Thầy cho biết SKG Âm nhạc mới bộ Kết nối tri thức với cuộc 

sống có những ưu điểm gì trong tình hình dạy học hiện nay? Khi dạy theo 

sách, thầy thấy có phát huy năng lực cho học sinh? 

Trả lời: 

SKG Âm nhạc mới bộ Kết nối tri thưc với cuộc sống đã bám sát 

chương trình mới 2018, khi tiếp cận và vận dụng, sách có độ mở nhất định 

nhưng đảm bảo đầy đủ kiến thức, kĩ năng và yêu cầu cần đạt của chương 

trình. Đặc biệt, học sinh hình thành và phát triển được năng lực âm nhạc, 

biểu hiện của năng lực thẩm mĩ trong lĩnh vực âm nhạc thông qua cách thể 

hiện âm nhạc (học sinh biết tái hiện, trình bày hoặc biểu diễn âm nhạc); 

cảm thụ âm nhạc học sinh biết thưởng thức và cảm nhận tác phẩm và biểu 

lộ được thái độ và cảm xúc); phân tích và đánh giá âm nhạc (học sinh biết 

phân tích và đánh giá về các phương tiện diễn tả của âm nhạc và phong 

cách biểu diễn); và biết sáng tạo và ứng dụng âm nhạc (học sinh biết kết 

nối các năng lực, biết vận dụng kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm âm nhạc 

vào thực tiễn). 

Xin trân trọng cảm ơn Thầy! 
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2.3.8. Phỏng vấn hiệu trưởng trường THCS Ông Ích Khiêm: Thầy Đỗ 

Quang Chiếu 

Câu hỏi: Xin Thầy Hiệu trưởng cho biết quan điểm của Thầy về việc 

đưa dân ca Bài chòi vào dạy trong chương trình ngoại khoá ở trường 

THCS có cần thiết không? 

Trả lời: Theo tôi rất cần thiết 

Câu hỏi: Thầy có thể cho biết một vài ý nghĩa của việc đưa dân ca 

Bài chòi vào dạy học ở trường THCS trong hoạt động ngoại khóa có lợi ích 

như thế nào? 

Trả lời: 

Hoạt động ngoại khóa được hiểu là những hoạt động được tổ chức 

ngoài giờ lên lớp, không nằm trong chương trình chính khóa. Hoạt động 

ngoại khóa, nếu được tổ chức tốt sẽ có tác dụng bổ sung, hỗ trợ cho 

chương trình chính khóa, giúp nâng cao chất lượng, tạo môi trường học 

tập có áp dụng thực tiễn cho học sinh. Như vậy, để dân ca Bài Chòi phát 

huy được hiệu quả cao, có thêm cơ hội tiếp cận cho học sinh, thì người 

giáo viên âm nhạc  phải nghiên cứu nhiều mô hình gắn kết được dân ca Bài 

Chòi vào các hoạt động ngoại khóa. 

Xin trân trọng cảm ơn Thầy! 
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Phụ lục 2 

CÁC LÀN ĐIỆU BÀI CHÒI VÀ LÝ QUẢNG NAM 

2.1. Điệu Xàng xê dựng 
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2.2. Điệu Xàng xê luỵ 
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2.3. Điệu Xuân nữ cổ 
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2.4. Điệu Xuân nữ mới 
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2.5. Điệu Hò Quảng 
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2.6. Điệu Nam Xuân 
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2.7. Lý thương nhau 

 

    LÝ THƯƠNG NHAU 

      Ban nghiên cứu liên khu V ghi âm 
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2.8. Lý đi chợ 
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2.9. Lý vãi chài 
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Phụ lục 3 

DÂN CA BÀI CHÒI ĐẶT LỜI MỚI THAM KHẢO ĐƯA VÀO  

DẠY HỌC 

3.1. Điệu Xàng xê dựng 
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3.2. Điệu Xàng xê luỵ 
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3.3. Điệu Xuân nữ cổ 
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3.4 Điệu Xuân nữ mới 
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3.5 Điệu Hò Quảng 
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Phụ lục 4 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

4.1. Giáo án thực nghiệm bài Hò Ba lý 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

HÁT: HÒ BA LÍ  

Môn học: Âm nhạc; lớp 8 

Thời gian thực hiện: (45 phút) 

 

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC 

1. Năng lực 

- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát; hát rõ lời và thuộc lời bài hát; biết 

hát kết hợp gõ đệm; hát song ca, tốp ca cùng với bạn. 

- Chủ động luyện tập, thực hành bài học. 

2. Phẩm chất 

- Yêu thích những làn điệu dân ca, có ý thức bảo vệ và phổ biến các giá trị âm 

nhạc truyền thống của quê hương. 

- Yêu lao động, có tinh thần đoàn kết. 

II. Thiết bị dạy học và học liệu 

2.1. Giáo viên: 

- Sách giáo khoa, sách GV, đàn phím điện tử, máy nghe nhạc, máy chiếu  

2.2. Học sinh: 

- Tài liệu học tập: sách giáo khoa, vở bài tập, thanh phách 

III. Tiến trình dạy học: 

1. Hoạt động 1: (Mở đầu) Trò chơi âm nhạc 

1.1. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS học tập và giúp HS nắm được nội dung 

chính của bài học. 

1.2. Nội dung: HS được nghe một số bài dân ca đã học, sau đó đoán tên bài hát. 

- Dẫn nhập vào bài mới 

1.3. Sản phẩm: Kết quả trả lời của HS 

1.4. Tổ chức thực hiện: 
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

- GV mở lần lượt các bài dân ca: Gà gáy, Bắc 

kim thang, Cò lả, Xòe hoa 

-  Yêu cầu HS nghe và đoán tên các bài hát. 

- Nhận xét, kết luận câu trả lời của HS 

- GV giới thiệu bài mới 

- Thực hiện theo yêu cầu của 

GV. 

 

2. Hoạt động 2 (Hình thành kiến thức mới): Học hát Hò ba lí 

2.1. Mục tiêu: HS hát đúng lời ca, giai điệu, tiết tấu, sắc thái bài hát “Hò ba lí”. 

2.2. Nội dung: 

- Tìm hiểu nội dung bài hát 

- Khởi động giọng 

- Trình bày mẫu 

- Học hát  

2.3. Sản phẩm: Phần trình diễn của HS 

2.4. Tổ chức thực hiện: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

* Tìm hiểu nội dung bài hát 

- GV chia lớp thành 4 nhóm, triển khai cho các 

nhóm tìm hiểu nội dung của bài hát. 

 

- Thực hiện theo yêu cầu 

của GV 

*Khởi động giọng 

- GV hướng dẫn HS khởi động giọng theo mẫu: 

 

 

- Thực hiện theo yêu cầu 

của GV. 

 

* Trình bày mẫu 

- GV trình bày mẫu bài “Hò ba lí”  

 

- HS lắng nghe và cảm 

nhận 
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* Dạy hát 

GV dạy hát từng câu theo lối móc xích 

Bài hát có thể chia thành 5 câu: 

+ Câu 1: Ba lí ..........tình tang. 

+ Câu 2: Trèo lên trên rẫy khoai lang. 

+ Câu 3: Ba lí ... tình tang. 

+ Câu 4: Chẻ tre mà đan sịa là hố. 

+ Câu 5: Cho nàng ... hò khoan. 

                             HÒ BA LÍ 

                                                Dân ca Quảng Nam 

 

 

- HS thực hành học hát 

theo sự hướng dẫn của 

GV 

3. Hoạt động 3: Luyện tập, thực hành 

3.1. Mục tiêu: Vận dụng kĩ năng ca hát, các nhóm thực hành luyện tập và trình 

bày bài hát “Hò ba lí”, hát kết hợp các động tác vận động phụ họa.  

3.2. Nội dung: HS trình bày bài hát theo nhóm và kết hợp vận động theo nhạc. 

3.3. Sản phẩm: Phần trình diễn của các nhóm.  

3.4. Tổ chức thực hiện:  
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Hoạt động của GV  Hoạt động của HS 

- GV cho cả lớp hát lại bài hát theo nhạc 

nền và kết hợp vận động. 

- GV nhận xét, đánh giá kĩ thuật hát của 

HS, chuẩn kiến thức. 

- Mỗi nhóm thảo luận và tự chọn 

hình thức biểu diễn của nhóm 

mình:  

- Hát kết hợp với động tác 

 

4. Hoạt động 4: Vận dụng 

4.1. Mục tiêu: HS vận dụng - sáng tạo các hình thức biểu diễn khác nhau 

4.2. Nội dung: 

- Hướng dẫn HS sáng tạo cách hát bè đuổi phần “xướng” và “xô”. 

- Vận dụng sáng tạo nhạc cụ Body percussion vào đệm cho bài hát. 

4.3. Sản phẩm: Phần trình diễn của HS 

4.4. Tổ chức thực hiện: 

Hoạt động của GV  Hoạt động của HS 

- Gv chia lớp thành hai nhóm: 

+ Nam hát xướng 

+ Nữ hát xô 

- Hướng dẫn HS vận dụng sáng tạo nhạc 

cụ Body percussion vào đệm cho bài hát. 

- GV nhận xét, đánh giá phần trình diễn 

của HS 

- Các nhóm luyện tập hát xướng xô 

theo hướng dẫn của GV 

- Các nhóm sáng tạo tiết tấu đệm 

body percussion theo hướng dẫn 

của GV. 

- Trình bày bài hát kết hợp đệm 

body percussion.  

5. Củng cố, dặn dò: 

- Tập hát nhuần nhuyễn bài hát Hò ba lí. 
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5.2. Giáo án thực nghiệm bài Con bánh ba 

Bài học: Con bánh ba (điệu Hò Quảng) 

Người soạn: Trương Quang Minh Đức 

Giáo viên giảng dạy: Trần Thị Hà My 

Thời gian thực hiện: 180 phút  

I. Mục tiêu bài học 

1. Năng lực 

1.1. Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ và tự học: có ý thức tìm hiểu bài hát trước khi đến lớp 

- Năng lực giao tiếp: có năng lực trao đổi, thảo luận trong quá trình học hát 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: trình diễn bài hát với nhiều hình 

thức khác nhau (song ca, tam ca, tốp ca); trình diễn sáng tạo kết hợp vận 

động với một số động tác đơn giản 

1.2. Năng lực Âm nhạc 

- Năng lực thể hiện âm nhạc: Thể hiện đúng giai điệu và lời ca, diễn tả 

được sắc thái và tình cảm của bài hát. 

- Năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc: 

+ Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; cảm nhận và phân biệt 

được phương tiện diễn tả của âm nhạc, nhận thức được sự đa dạng của thế 

giới âm nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc với văn hóa, lịch sử, xã hội cùng 

các loại hình nghệ thuật khác. 

+ Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát, bản nhạc có hình thức rõ ràng. 

+ Biết nhận xét và đánh giá kỹ năng thể hiện âm nhạc. 

- Năng lực ứng dụng và sáng tạo âm nhạc:  

+ Trình diễn bài hát với nhiều hình thức khác nhau (song ca, tam ca, tốp 

ca); trình diễn sáng tạo kết hợp vận động với một số động tác đơn giản 

+ Biết chia sẻ kiến thức âm nhạc với người khác, nhận ra khả năng âm nhạc 

của bản thân, bước đầu định hình thị hiếu âm nhạc; biết dàn dựng và biểu 



199 

 

 

 

diễn các tiết mục âm nhạc với hình thức phù hợp. 

2. Phẩm chất 

- Qua bài học, học sinh hiểu biết và có tinh thần yêu thiên nhiên, quê hương 

đất nước. 

- Hiểu biết, yêu thích những làn điệu dân ca. 

- Có ý thức bảo vệ và phổ biến các giá trị âm nhạc truyền thống của quê 

hương. 

II. Thiết bị dạy học và học liệu 

1. Đối với giáo viên 

- Nhạc cụ 

- Máy nghe nhạc và bản nhạc 

- Tranh ảnh minh họa nội dung bài hát 

  2. Đối với học sinh 

- Tài liệu học tập. 

- Nhạc cụ gõ: Thanh phách, song loan, trống con. 

III. Phương pháp và hình thức day học 

- Phương pháp dạy học chủ yếu: thuyết trình, trực quan, thực hành – luyện 

tập, làm việc nhóm, kiểm tra đánh giá. 

- Hình thức dạy học chủ yếu: Làm việc tập thể, trao đổi, thảo luận trình 

diễn theo cá nhân, nhóm, tập thể. 

III. Tiến trình dạy học 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về làn điệu hò 

Quảng  

- Tổ chức hoạt động nhóm 

-  Yêu cầu các nhóm đọc phần giới thiệu về 

làn điệu hò Quảng trong trong tài liệu học 

tập GV đã cung cấp cho HS vào buổi học 

trước. 

- Nhận xét, kết luận câu trả lời của các 

nhóm 

 

 

 

- Thảo luận  nhóm  

- Nêu những nét chính về 

làn điệu hò Quảng 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu về nội dung bài 

“con Bánh ba” 

- Tổ chức hoạt động nhóm 

- Yêu cầu các nhóm tìm hiểu về nội dung bài 

“con Bánh ba” 

- Nhận xét, kết luận câu trả lời của HS 

 

 

 

- Thảo luận  nhóm  

- Nêu những nét chính về 

làn điệu hò Quảng 

Hoạt động 3: Trình bày mẫu 

- GV hát mẫu bài “con Bánh ba” 

 

- Lắng nghe 

Hoạt động 4: Khởi động giọng 

- GV hướng dẫn HS khởi động giọng theo 

mẫu: 

 

 

- Thực hành theo hướng 

dẫn của GV 

Hoạt động 5: Dạy hát  

GV dạy hát từng câu theo lối móc xích 

 

 

Hoạt động 6: Trải nghiệm, sáng tạo 

- GV chia lớp thành 4 nhóm: 

 

- HS thực hiện theo yêu 
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+ Nhóm “Em sẽ là nghệ nhân, nghệ sĩ” 

+ Nhóm “Em sẽ là MC” 

+ Nhóm “Em sẽ là nhà thiết kế biểu diễn” 

+ Nhóm “Em là những khán giả thông thái” 

- Sau khi phân chia học sinh thành các 

nhóm, giáo viên tiến hành giao nhiệm vụ 

cho từng nhóm và định hướng, hướng dẫn 

các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đã được 

giao. 

Hoạt động 7: Củng cố, dặn dò 

- GV sửa sai cho HS theo nhóm, cá nhân 

cầu của GV 
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Phụ lục 5 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

 

5.1. Sơ đồ các chòi trong hội chơi Bài chòi 

 

  

Chòi  

 

Chòi  

Chòi  

Chòi  

Chòi  

 

Chòi  

 

Chòi  

 

Chòi  

Chòi trung 

ương 

Rạp, nơi đặt bàn hội 

đồng và các ống thẻ, 

CÂY 

NÊU 
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5.2. Chòi con 

 

Nguồn: Tác giả ngày chụp 12/3/2018 

5.3. Chòi trung ương 

 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 12/3/2018 
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5.4. Nghệ nhân Nguyễn Đáng trình diễn Hô-hát Bài chòi tại Hội An 

 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 12/3/2018 

 

5.5. Thẻ bài 

  

Nguồn: Tác giả chụp ngày 12/3/2018 
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5.6. Phỏng vấn NSND Đình Hiệp 

 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 14/3/2018 

5.7. Phỏng vấn NN Phùng Thị Ngọc Huệ 

 

Nguồn: Nguyễn Đắc Trung chụp NCS và NN Phùng Thị Kim Huệ, 

18/3/2018 
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5.8. Một số hình ảnh lớp bồi dưỡng Nghệ thuật Hô-hát Bài chòi cho 

sinh viên ngành SPAN  

 

Nguồn: Nguyễn Đắc Trung chụp ngày 01/10/2018 

 

 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 01/10/2018 
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5.9. Lớp dạy hát dân ca Bài chòi và Lý tại TTVH Hội An 

 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 18/3/2018 
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5.10. Hoạt động ngoại khoá cho học sinh tại TP Hội An của Trường 

THCS Huỳnh Thị Lựu 

 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 26/4/2019 

 

 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 26/4/2019 
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5.10. Tổ chức thực nghiệm 

 

Nguồn: Tác giả chụp ngày tháng 4/2022 

 

 

Nguồn: Tác giả chụp ngày tháng 4/2022 
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Nguồn: Tác giả chụp ngày tháng 4/2022 

 

 

Nguồn: Tác giả chụp ngày tháng 4/2022 


