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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, 

lĩnh vực giáo dục đặc biệt đã được ngành học và toàn xã hội quan tâm nhiều 

hơn, thể hiện qua các công trình nghiên cứu có ý nghĩa và mang lại giá trị 

thực tiễn cao. Qua các số liệu thống kê cho thấy, tỉ lệ các trẻ có nhu cầu đặc 

biệt trên thế giới cũng như ở Việt Nam ngày càng gia tăng. Trong đó, trẻ tăng 

động giảm chú ý đang rất bùng nổ, đặc biệt là ở các thành phố lớn thường 

xuất hiện ở trẻ lứa tuổi mầm non và tiểu học. Đây là lứa tuổi mà trẻ đang cần 

được phát triển một cách hài hòa giữa thể chất và tinh thần. Hơn nữa đây còn 

là thời điểm vàng để phát triển não bộ của trẻ. Một trong những khó khăn lớn 

mà trẻ tăng động giảm chú ý gặp phải là vấn đề về hành vi. 

Giáo dục âm nhạc - một trong những phương tiện, một trong những 

nội dung giáo dục không thể thiếu ở các nhà trường và các trung tâm hỗ trợ 

trẻ có nhu cầu giáo dục đăc biệt. Bởi âm nhạc có vai trò và ý nghĩa quan 

trọng trong đời sống tinh thần, trong giao tiếp xã hội cho trẻ. Lí luận và thực 

tiễn của liên ngành giáo dục âm nhạc và y học  đã cho thấy, âm nhạc là liệu 

pháp tác động mạnh mẽ tới cảm xúc và tinh thần của trẻ, tạo ra sự xung 

động về thần kinh, thu hút trẻ vào hoạt động nói, hát, vận động, giúp trẻ 

thấy vui vẻ, sảng khoái và dễ gần gũi, hòa đồng với mọi người. Và ngay cả 

khi trẻ học đàn ở hình thức cá nhân hay trong các nhóm nhỏ, cũng sẽ giúp 

trẻ rèn luyện thói quen tập trung chú ý, kiên trì trong khi luyện tập, sẽ dần 

tự tin khi thể hiện âm nhạc trước mọi người, tiến tới sẽ là khả năng phối 

hợp với giáo viên, bạn bè,... khi cùng thực hiện. 

Vì thế, Âm nhạc đã được các nhà trường, các trung tâm hỗ trợ giáo 

dục đặc biệt đưa vào chương trình và các kế hoạch giáo dục cá nhân cho 

trẻ. Khi kết hợp với các nội dung và lĩnh vực giáo dục khác, âm nhạc sẽ là 

phương tiện hữu hiệu hỗ trợ và thu hút trẻ em tăng động giảm chú ý vào 
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các hoạt động học tập. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế ở các trung tâm 

hiện nay, giáo viên ngành giáo dục đặc biệt được đào tạo chuyên sâu về âm 

nhạc còn hạn chế; bởi âm nhạc chỉ là một học phần trong chương trình đào 

tạo. Do đó vấn đề đặt ra là, làm thế nào để đưa âm nhạc đến được với các 

em một cách phù hợp nhất? Và cũng làm sao để âm nhạc trở thành một 

trong những phương pháp trị liệu tốt nhất nhằm giảm hoạt động nghịch 

ngợm thái quá và không kiểm soát được hành vi của trẻ tăng động giảm 

chú ý?  

Tại Trung tâm giáo dục đặc biệt Quốc gia, lĩnh vực giáo dục âm nhạc 

cũng đã được xây dựng vào chương trình hỗ trợ giáo dục và can thiệp cho 

trẻ tăng động giảm chú ý. Các tiết dạy nội dung âm nhạc đều do các giáo 

viên tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục đặc biệt đảm nhiệm cùng với một số 

cộng tác viên. Nội dung giáo dục âm nhạc phần nhiều tập trung vào một 

các hoạt động dạy các bài hát, cho học sinh nghe, cảm thụ và vận động theo 

nhịp điệu các trích đoạn, các tiểu phẩm nhạc không lời để giúp trẻ phân tán 

sự tăng động mà thu hút, tập trung vào tương tác với giáo viên trong các 

hoạt động âm nhạc.  Với từng đối tượng học sinh và độ tuổi cũng có các bài 

với mức độ yêu cầu khác nhau. Cho đến thời điểm này cũng chưa có công 

trình nào nghiên cứu chuyên sâu về các nội dung và biện pháp giáo dục âm 

nhạc cho trẻ tăng động giảm chú ý tại đây. 

Là một giáo viên đang trực tiếp dạy học âm nhạc tại một số trung tâm 

nghệ thuật, trong đó có Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia - một trong 

những cơ sở giáo dục có uy tín trong việc đón nhận can thiệp chuyên biệt 

cho các HS có nhu cầu đặc biệt. Vậy nên trong suốt quá trình dạy học âm 

nhạc và tiếp xúc với phụ huynh của trẻ có chứng tăng động giảm chú ý, tôi 

đã quan tâm, đồng cảm và mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các 

biện pháp giáo dục âm nhạc nhằm giúp các em tăng động giảm chú ý có 

được thêm nhiều cơ hội được tiếp cận với liệu pháp âm nhạc. Nhất là, qua 
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hoạt động học hát và đàn Piano để giúp các em sớm hòa nhập với môi 

trường học tập và cuộc sống. Thực tế cho đến thời điểm này vẫn chưa có 

công trình nào nghiên cứu về giáo dục âm nhạc cho học sinh tăng động 

giảm chú ý ở Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia. 

Từ những vấn đề trên, tôi chọn đề tài Dạy âm nhạc cho trẻ tăng 

động tại Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia làm luận văn tốt nghiệp 

thạc sĩ. 

2. Tình hình nghiên cứu về trẻ tăng động giảm chú ý 

2.1. Một số công trình nghiên cứu trên thế giới 

Các công trình nghiên cứu về rối loạn tăng động giảm chú ý trên thế 

giới hiện nay rất đa dạng và nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà sư 

phạm, nhà xã hội học, các nghiên cứu ở lĩnh vực tâm bệnh học và y khoa. 

Trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ và các nước Châu Âu đã có rất nhiều 

nghiên cứu xoay quanh vấn đề này với nhiều hướng nghiên cứu khác nhau. 

- Nghiên cứu về đặc điểm cụ thể của rối loạn tăng động giảm chú ý 

Kết quả nghiên cứu của D.R. Blachman và S. Hinshaw (2002), đã 

nghiên cứu so sánh cơ cấu tình bạn của trẻ nữ có rối loạn tăng động giảm 

chú ý. Kết quả thu được như sau: “Đối với trẻ cùng lứa, trẻ mắc ADHD 

khó được bạn cùng lứa chấp nhận so với các bạn khác, vì vậy các trẻ ADHD 

khó thiết lập mối quan hệ bạn bè, không có bạn thân và rất ít bạn bè chơi 

cùng, hay nói cách khác các trẻ ADHD khó hòa nhập với các bạn khác 

trong dịp hội trại” [20]. 

Nghiên cứu về khả năng chú ý của trẻ mắc rối loạn tăng động giảm 

chú ý 

Russel A. Barkley (1997)  đã nghiên cứu về các yếu tố ức chế hành 

vi, việc duy trì chú ý và khả năng chấp hành trong việc hình thành lí thuyết 

về trẻ có ADHD. Barkley cho rằng sự thiếu hụt khả năng chú ý ở trẻ có 

ADHD thể hiện sự suy yếu trong việc duy trì mục tiêu hoặc định hướng mục 
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tiêu của nhiệm vụ về mặt thời gian do khả năng ức chế và tự điều chỉnh 

kém. Những người có ADHD thường dễ bị phân tán chú ý bởi vì khả năng 

kiểm soát can thiệp của họ thường rất kém. Vì vậy những kích thích bên 

trong và bên ngoài dễ dàng phá vỡ chức năng tự kiểm soát và duy trì công 

việc đến cùng. Nguyên nhân này làm cho cá nhân có ADHD không thể 

duy trì sự cố gắng nỗ lực đối với những nhiệm vụ dành cho trẻ mà không 

có khen thưởng cụ thể, và cá nhân đó sẽ di chuyển sự chú ý từ hoạt động 

chưa hoàn thành sang một hoạt động khác ngay khi có một tác nhân kích 

thích bên ngoài xuất hiện [30]. 

Các nghiên cứu về dịch tễ học của rối loạn tăng động giảm chú ý 

G.J. August và cộng sự (1996) nghiên cứu tỉ lệ trẻ rối loạn tăng động 

giảm chú ý và các rối loạn kèm theo ở học sinh tiểu học. Nghiên cứu được 

tiến hành trên 22 trường tiểu học ở ngoại ô miền Tây Hoa Kỳ. Kết quả cho 

thấy có 318 trẻ (chiếm 4.4%) trong đó có hành vi phá phách, 204 trẻ trong 

tổng số 318 trẻ (chiếm 67%) thuộc tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn tăng động 

giảm chú ý. Trong 204 trẻ ADHD có 12% trẻ rối loạn hành vi, 32% trẻ có rối 

loạn chống đối, 30% trẻ rối loạn khí sắc và 34% trẻ có rối loạn lo âu [30]. 

Đi sâu tìm hiểu cơ cấu các triệu chứng rối loạn tăng động giảm chú ý 

của các học sinh tiểu học, M. Beiser, R. Dion, A. Gotowiee (2000) đã phân 

tích các số liệu thu được trên 1555 trẻ bản xứ và 489 trẻ nhập cư ở vùng Bắc 

Mỹ. Các số liệu thu thập trên 3 nguồn độc lập: giáo viên, cha mẹ và học sinh. 

Các nhà nghiên cứu đã so sánh trẻ bản xứ với trẻ nhập cư để khảo sát yếu tố 

xuyên văn hóa của cấu trúc triệu chứng rối loạn tăng động giảm chú ý.  “    

Nghiên cứu kết luận được mô hình cấu trúc hai nhân tố tăng động giảm chú ý 

và tăng động xung động rất phù hợp với số liệu về người lớn, tuy nhiên cấu 

trúc hai nhân tố này vẫn chưa phù hợp khi phân tích trên trẻ nhỏ” [30]. 

Nghiên cứu về các phương thức trị liệu hay trợ giúp trị liệu tâm lý 

Trong nghiên cứu về những can thiệp sớm cho trẻ mầm non có 
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ADHD, McGoey, Eckert, Dupaul (2002) đi sâu phân tích những giải pháp 

như can thiệp bằng thuốc, tập huấn cho các phụ huynh học sinh và quản lí 

hành vi cho trẻ. Theo nghiên cứu với can thiệp bằng thuốc thì có những 

hiệu quả nhất định tuy nhiên có trường hợp để lại tác dụng phụ sau này cho 

trẻ. Phương pháp tập huấn gia đình có tác dụng khi mà có sự phối hợp can 

thiệp giáo dục của nhà trường. Bên cạnh đó gia đình và nhà trường cần 

quản lí hành vi của con trẻ (U. S. Department of Education, Office of 

Special Education and Rehabilitative Services, Office of Special Education 

Programs (2002), Identifying and treating Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder: A Resource For School and Home, Washington, D.C.) [30]. 

G. A. Fabiano và W.E.Pelham Ji (2003) đã báo cáo một nghiên cứu 

trường hợp nhằm tăng hiệu quả cho những can thiệp ADHD trong lớp học 

tiểu học. “Trường hợp là cậu bé 8 tuổi 11 tháng, học lớp 3, người Hoa Kỳ 

gốc Phi có ADHD được đưa đến nhà trị liệu vì nhưng hành vi phá phách 

trong lớp học”. Các tác giả sử dụng liệu pháp hành vi với hệ thống nhiệm 

vụ cụ thể và hệ thống khen thưởng phù hợp. Sau thời gian áp dụng liệu 

pháp hành vi, hành vi của đối tượng nghiên cứu đã tốt lên nhiều. Các nhà 

nghiên cứu đã kết luận việc áp dụng liệu pháp hành vi vào trường học là 

khả thi [30]. 

Năm 2005, R.Reid, M.Schartz, A.L.Trout đã công bố công trình sử 

dụng can thiệp tự điều chỉnh cho trẻ ADHD. Các đối tượng trong nghiên cứu 

là trẻ từ 5 đến 12 tuổi. “Theo đó 4 bước trong tự điều chỉnh gồm: Tự điều 

khiển, tự điều khiển có củng cố, tự củng cố, tự kiểm soát”. Kết quả của 

nghiên cứu gợi ý, can thiệp tự điều chỉnh có thể tạo ra những cải thiện có ý 

nghĩa ở học sinh trên hành vi tập trung vào nhiệm vụ công việc hiệu quả và 

tính chính xác của học tập và làm giảm những hành vi phá phách không 

thích hợp [30]. 

2.2. Một số công trình nghiên cứu về trẻ tăng động giảm chú ý ở Việt 
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Nam   

Qua tìm hiểu cho thấy các công trình, tài liệu, luận văn, bài viết có liên 

quan gần gũi đến hướng nghiên cứu của đề tài tập trung hai hướng sau: 

- Các công trình nghiên cứu lý thuyết: 

Hoàng Anh (chủ biên), Đỗ Thị Châu, Nguyễn Thạc (2007), Hoạt động 

giao tiếp nhân cách, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội [1]. Về cơ bản, nhóm 

tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề về lí luận và thực tiễn trong hoạt 

động giao tiếp hướng tới hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ em 

lứa tuổi thiếu nhi. 

Lại Kim Thúy (2007), Tâm bệnh học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 

[35]. Trong công trình này, tác giả đã trình bày các cơ sở khoa học về sinh 

lí thần kinh, về khái niệm và các dạng tâm bệnh của trẻ trong độ tuổi mầm 

non. 

Nguyễn Thị Vân Thanh (2010), Đặc điểm tâm lý lâm sàng của học 

sinh tiểu học có rối loạn tăng động giảm chú ý, Luận án tiến sĩ Tâm lí học, 

Viện Tâm lí học [27]. Tác giả luận án đã đi sâu vào nghiên cứu về các đặc 

điểm tâm lí lâm sàng của học sinh tiểu học có rối loạn tăng động giảm chú 

ý. Vấn đề này có ý nghĩa về khoa học, thực tiễn và rất hữu ích cho các công 

trình nghiên cứu về giáo duc trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý.   

Nguyễn Thị Hoàng Yến (2012), Giáo dục đặc biệt và những thuật ngữ 

cơ bản, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội [43]. 

Như vậy, qua các công trình nghiên cứu trển cho thấy: 

Hoạt động giao tiếp nhân cách, đây là những cơ chế tác động tới cảm 

xúc, nhận thức và hành vi của trẻ có nhu cầu đặc biệt. Cơ chế tâm bệnh học 

của trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Các thuật ngữ cơ bản của chuyên ngành 

giúp các giáo viên, phụ huynh và những người quan tâm đến lĩnh vực chăm 

sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt nắm được. Vấn đề giáo dục hòa nhập 

cho trẻ tăng động ở các trường mầm non hòa nhập được đề xuất như một 
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dạng mô hình khuynh hướng. 

- Một số công trình nghiên cứu trường hợp như: 

Đỗ Thị Thảo (2004), Xây dựng kế hoạch hỗ trợ giáo viên và cha mẹ 

TTK trong chương trình can thiệp sớm tại Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ giáo 

dục [28]. 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2009), Xây dựng một số trò chơi nhằm phát 

triển khả năng chú ý cho trẻ mẫu giáo 5,6 tuổi chuẩn bị đến trường phổ 

thông, Luận văn thạc sĩ Giáo dục học [19]. 

Nguyễn Thị Thu Hiền (2012), Nghiên cứu tỉ lệ học sinh tiểu học 

mắc rối loạn tăng động giảm chú ý tại quận Ba Đình, Hà Nội, Luận văn 

thạc sĩ ngành Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Trường đại học 

Giáo dục [10]. 

Đỗ Thị Thảo (2015), Can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ, 

Luận án tiến sĩ khoa học Giáo dục, trường ĐHSP Hà Nội [29]. Đây là 

những công trình nghiên cứu trường hợp, trong đó các tác giả đã nghiên 

cứu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ giáo viên và cha mẹ học sinh trong 

chương trình can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt ở Hà Nội. Xây dựng 

và đề xuất một số trò chơi nhằm phát triển khả năng chú ý cho trẻ mẫu giáo 

5-6 tuổi. Nghiên cứu và chỉ ra những đặc điểm tâm lí lâm sàng của học sinh 

tiểu học ở quận Ba Đình có rối loạn tăng động giảm chú ý. Nghiên cứu và đề 

xuất các biện pháp can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ. 

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có công trình nào 

nghiên cứu về dạy học âm nhạc cho trẻ tăng động giảm chú ý ở Trung tâm 

Giáo dục Đặc biệt Quốc gia. Do đó, các công trình của các tác giả đã công 

bố đã là những tiền đề về lí luận và thực tiễn rất hữu ích cho tôi trong quá 

trình lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương nghiên cứu, kế thừa các kết luận 

khoa học, triển khai các nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu để hoàn 
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thành luận văn của mình. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp dạy học âm nhạc giúp học sinh 

ADHD rèn luyện khả năng tập trung chú ý, nâng cao hiệu quả hoạt động học 

tập môn âm nhạc và hòa nhập với cuộc sống. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Tập hợp, hệ thống hóa những vấn đề lí luận về khả năng chú ý của trẻ 

tăng động giảm chú ý để xây dựng cơ sở nghiên cứu; 

Tìm hiểu về dạy học và dạy học âm nhạc cho trẻ tăng động giảm chú ý. 

Tìm hiểu thực trạng về khả năng chú ý của trẻ tăng động giảm chú ý 

Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia và hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ. 

Đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp tổ chức các hoạt động dạy 

học âm nhạc nhằm phát huy khả năng tập trung chú ý cho trẻ tăng động giảm 

chú ý và đưa ra các kết luận. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Biện pháp dạy học âm nhạc cho trẻ tăng động giảm chú ý từ độ tuổi 

9 đến 16 tuổi tại Trung tâm giáo dục đặc biệt quốc gia.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

Luận văn tập trung nghiên cứu dạy âm nhạc cho trẻ mắc hội chứng rối 

loạn tăng động giảm chú ý ở độ tuổi từ 9 đến 16 tuổi trong khoảng thời gian 

từ ngày 15 tháng 2 năm 2021 đến ngày 15 tháng 7 năm 2021 tại Trung tâm 

Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, địa chỉ 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 

Về nội dung, luận văn nghiên cứu và triển khai một số biện pháp qua 

dạy học hát, cảm thụ tiết tấu, cao độ, làm quen và sử dụng các nhạc cụ gõ phổ 

biến, đơn giản thông qua các hoạt động dạy - học và các trò chơi âm nhạc. 

Tuy nhiên, với đặc điểm của học sinh ở thể ADHD thì khả năng về 
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nhận thức và ngôn ngữ của các em sẽ không đạt được như mức độ bình 

thường (mức độ chung) của độ tuổi 9 - 16 tuổi. Do đó, các nghiên cứu và 

đề xuất ở phần biện pháp của chương 2 sẽ có những đề xuất về nội dung và 

hình thức hoạt động ở mức độ thấp hơn (so với mức độ bình thường) của 

độ tuổi. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

Luận văn sử dụng những phương pháp sau: 

Phương pháp Thu thập, phân tích, tổng hợp và khái quát hóa các tài 

liệu trong và ngoài nước có liên quan đến vấn đề của đề tài để có cơ sở 

phục vụ công tác nghiên cứu. 

Phương pháp phỏng vấn, điều tra để tìm hiểu, đánh giá đối tượng 

nghiên cứu. 

Các phương pháp và hình thức dạy học âm nhạc cho trẻ ở độ tuổi 

mầm non và tiểu học. 

Phương pháp thực nghiệm để kiểm chứng, khẳng định các kết luận 

được đưa ra của luận văn. 

6. Đóng góp của Luận văn 

 - Về phương diện lí luận: 

 Luận văn đã tập hợp và hệ thống được một số vấn đề về lí luận qua các 

công trình nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm trẻ tăng động giảm chú ý;  

 Các vấn đề chung về dạy học và dạy học âm nhạc gắn với nhiệm vụ 

dạy học nhằm phát triển tư duy, nhận thức và khả năng thực hành âm nhạc  

cho trẻ tăng động giảm chú ý. 

    - Về thực tiễn: 

Luận văn đề xuất một số biện pháp phù hợp với việc cá thể hóa giáo 

dục cho học sinh tăng động giảm chú ý ở các độ tuổi và mức độ nhận thức 

khác nhau. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc cho trẻ 

tăng động giảm chú ý ở Trung tâm giáo dục đặc biệt Quốc gia – Hà Nội. 

Luận văn là tư liệu tham khảo cho những giáo viên âm nhạc đang dạy 



10 
 

học âm nhạc cho trẻ tăng động giảm chú ý cũng như giáo viên Khoa Giáo 

dục đặc biệt tại các trường, các Trung tâm  hỗ trợ giáo dục đặc biệt và cha mẹ, 

người thân của trẻ tăng động giảm chú ý. 

7. Bố cục luận văn 

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

gồm 2 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Chương 2: Biện pháp nâng cao khả năng tập trung chú ý cho trẻ tăng 

động trong các hoạt động giáo dục âm nhạc 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Cơ sở lý luận  

1.1.1. Một số vấn đề lý luận về tăng động giảm chú ý 

1.1.1.1. Khái niệm và các thuộc tính của chú ý 

Theo tác giả Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang 

trong giáo trình “Tâm lí học đại cương” 

Chú ý là sự tập trung của ý thức vào một nhóm sự vật hiện tượng 

để định hướng hoạt động, đảm bảo điều kiện thần kinh – tâm lý 

cần thiết cho hoạt động được tiến hành có hiệu quả. Chú ý có các 

thuộc tính cơ bản như sức tập trung của chú ý, khối lượng chú ý, 

sự phân phối chú ý, sức bền, sự di chuyển chú ý [38]. 

“Sức tập trung của chú ý là khả năng chỉ chú ý đến một phạm vi đối 

tượng tương đối hẹp cần thiết cho hoạt động tại thời điểm đó”. Ví dụ, khi 

cô giáo hát mẫu 1 bài hát, trẻ sẽ tập trung chú ý lắng nghe khoảng 2 phút, 

sau đó sẽ phân tán. Lúc này, muốn thu hút trẻ vào hoạt động dạy học của 

mình, giáo viên cần thay đổi trạng thái hoạt động, hình thức hoạt động để 

thu hút sự chú ý của trẻ. 

“Khối lượng chú ý: số lượng các đối tượng mà chú ý hướng tới gọi là 

khối lượng chú ý” [38]. 

“Sự phân phối chú ý là khả năng cùng một lúc chú ý đầy đủ đến 

nhiều đối tượng hoặc hành động khác nhau” [38]. 

“Tính bền vững của chú ý là khả năng chú ý lâu dài vào một số đối 

tượng nhất định mà không chuyển sang đối tượng khác. Khách quan (đối 

tượng): tính chất, đặc điểm của vật kích thích. Vật kích thích càng cố định, 

đơn điệu thì sự chú ý càng kém bền vững” [38]. 

Chủ quan của từng người: tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, 
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trình độ, năng lực, sức khoẻ... 

Chẳng hạn như trong thời gian một hoạt động âm nhạc diễn ra, bao 

giờ cũng có độ dài và độ trễ nhất định. Giữa những khoảng cách đó, nếu 

giáo viên không chủ động thay đổi hình thức tương tác với trẻ hoặc đưa ra 

các yêu cầu/ tình huống/ câu hỏi thì sẽ không thể thu hút trẻ vào các hoạt 

động tương tác với mình. 

“Sự di chuyển của chú ý: Là sự di chuyển chú ý từ đối tượng này 

sang đối tượng khác. Nó thể hiện tính mềm dẻo, linh hoạt của chú ý rất cần 

trong hoạt động của con người: nhanh nhẹn, hoạt bát, khẩn trương, bảo 

đảm hoàn thành nhiệm vụ trong những điều kiện khó khăn, phức tạp” [38]. 

Ví dụ khi xem một chương trình biểu diễn, trẻ có thể vừa chú ý đến nhân vật 

chơi đàn vừa nghe được ca sĩ hát, hoặc quan sát được phần minh họa (múa, 

nhảy, vận động theo nhạc) của các nhóm. 

1.1.1.2. Khái niệm rối loạn tăng động giảm chú ý 

Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là một hội chứng bao 

gồm không chú ý, hiếu động thái quá và hấp tấp, bốc đồng. 3 

dạng ADHD chủ yếu là giảm chú ý, tăng động / bốc đồng, và kết 

hợp cả hai dạng trên. Chẩn đoán dựa vào các tiêu chuẩn lâm 

sàng. Điều trị thường bao gồm điều trị bằng thuốc hướng thần, 

liệu pháp hành vi, và các can thiệp giáo dục [54]. 

Theo ICD 10 (bảng phân loại bệnh quốc tế của tổ chức y tế thế giới, 

xuất bản năm 1992) “rối loạn tăng động giảm chú ý thuộc mục F90- các rối 

loạn tăng động có đặc điểm khởi bệnh sớm trong quá trình phát triển (thông 

thường trong 5 năm đầu cuộc đời” [13]. Các nét đặc trưng chính của chúng 

là thiếu kiên trì trong các hoạt động đòi hỏi sự tham gia của nhận thức, và 

khuynh hướng chuyển từ hoạt động này qua hoạt động khác nhưng 

không hoàn thành cái nào cả, kết hợp với một hoạt động quá đáng thiếu 
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tổ chức. Sự thiếu sót này thường kéo dài trong suốt quá trình đi học và 

sang cả tuổi thành niên. 

Như vậy, dựa trên các khái niệm về trẻ rối loạn tăng động giảm 

chú ý của các nhà nghiên cứu, chúng tôi cũng nhận thấy những biểu 

hiện của trẻ ADHD trong quá trình dạy học âm nhạc, với những biểu 

hiện như khó tập trung chú ý, hiếu động, khó ghi nhớ, và thiếu tính kiên 

trì… khi nghe các yêu cầu và lời giảng giải của giáo viên thường khó 

ghi nhớ hoặc có ghi nhớ nhưng lại mau quên và phân tán sang hoạt 

động khác. 

1.1.1.3. Tăng động và xung động 

“Tăng động ở trẻ được biểu hiện bằng tăng vận động thô như chạy 

nhảy, chèo leo quá nhiều”. Những trẻ này thường luôn hoạt động, trẻ “chạy 

nhảy như một cái động cơ”, khó ngồi yên. Những trẻ lớn hơn thì có cảm 

giác cực kỳ bồn chồn, bứt rứt. Trong các tình huống mà tất cả các trẻ em 

đều bộc lộ mức độ vận động cao, ví dụ chơi trong sân trường, thì khó quan sát 

được tăng động. Sự bồn chồn không yên trong đặc điểm tăng động của trẻ 

không chỉ là hiếu động mà còn chạy ra mà còn chạy ra khỏi chỗ ngồi, phá 

phách trong lớp học. Như vậy những trẻ có mức độ hoạt động cao và những 

hành vi phá phách cao mới là điểm phân biệt giữa trẻ rối loạn TĐGCY và 

trẻ bình thường. 

Nói về Xung động, người ta đã sử dụng các câu hỏi sau để phân biệt 

xung động trong quần thể: Trẻ có kiên nhẫn chờ đợi đến lượt trong khi 

tham gia trò chơi hay các tình huống hoạt động nhóm không? Trẻ có vội 

vàng trả lời khi chưa nghe hết câu hỏi không? Trẻ có khó tập trung chơi 

yên tĩnh không? Trẻ có ngắt lời, phá đám các bạn khác không? (ví dụ như 

đập bài đạp ghế gây sự chú ý với mọi người xung quanh). Thậm chí trẻ 

tham gia các hoạt động nguy hiểm mà không quan tâm hậu quả. 

Những hiện tượng trên gây ảnh hưởng sâu sắc đến việc lĩnh hội học 



14 
 

vấn, ảnh hưởng đến các mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội. 

1.1.2. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu trẻ tăng động trên thế giới 

Theo tác giả Hoàng Thị Thu Thảo, hiện tượng trẻ ADHD đã được biết 

đến từ rất sớm. “Thật vậy 2500 năm trước nhà khoa học, vật lí học 

Hypocrate đã miêu tả tình trạng mà ta có thể so sánh với những cái mà 

ngày nay chúng ta biết về ADHD” [30]. 

Người đầu tiên đề cập đến vấn đề này là bác sĩ người Đức 

HeinRich Hoffmann (vào đầu những năm 40 của thế kỷ XIX) 

trong tác phẩm Peter luộm thuộm. Ở đây tác giả mô tả về nhân 

vật mà ông gọi là “Thằng Philip điên rồ”- một trong những bệnh 

nhi đã được ông quan sát trong quá trình làm việc của mình [30]. 

Vào những năm 1898, Kreapelin (ở Pháp) đã mô tả một dạng nhân 

cách bệnh lí với cái tên “nhân cách bồn chồn không yên” (psychopathes 

instables): với những rối loạn về tính cách, tự cho mình là trung tâm, hay tự 

ái, hay đòi hỏi, hay thay đổi về khí sắc. Năm 1901, những nhận định về trẻ 

em “múa giật tâm thần” (chorée mentale) có đặc điểm bồn chồn không yên: 

Cảm xúc mất thăng bằng, thiếu ức chế và chú ý, có nhu cầu không ngừng 

vận động và thay đổi cả về lời nói và cử động [30]. 

Theo Bác sỹ G.F. Still vào năm 1902 cũng đã mô tả hành vi của 

nhóm những đứa trẻ tăng động ở triệu chứng lâm sàng. Điển hình là “khả 

năng kiềm chế hành vi kém”. Điều này thường là do khả năng tư duy kém, 

không có tính mục đích hoặc thiếu khả năng kiểm soát. Song, do chưa tìm 

ra nguyên nhân sinh học dẫn đến những biểu hiện hành vi của trẻ tăng động 

nên tác giả không đưa được ra những chỉ định về hướng giáo dục chuyên biệt 

trong nhà trường công cũng như việc rèn luyện kĩ năng xã hội cho những trẻ 

này [30]. 

Đến năm 1938, công trình nghiên cứu của Lewin sau khi được công 

bố đã thu hút sự chú ý của động đảo những người quan tâm. Trong bài viết, 
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tác giả đã khẳng định rằng: “Trạng thái bồn chồn không yên ở những người 

chậm khôn (và cả trên động vật) có căn nguyên do tổn thương não bộ. Từ đó 

nguyên nhân tổn thương thực thể não dẫn đến tăng động giảm chú ý càng 

được khẳng định chắc chắn hơn”. Cùng thời điểm này, một số nhà lâm 

sàng đã đưa ra lập luận cho rằng, không nên chỉ qua quan sát hành vi của 

trẻ  mà đưa ra kết luận là chúng có tổn thương thực thể não. Việc kết luận 

có tổn thương não hay không chỉ có thể đưa ra, được minh chứng một 

cách rõ ràng sau khi đã khám xét lâm sàng cùng với các kết quả cận lâm 

sàng. Cũng do theo quan điểm trên nên đã xuất hiện ý tưởng cho rằng, 

nguyên nhân dẫn đến hành vi kém thích nghi ở trẻ có thể do môi trường 

tác động [31]. 

Năm 1947, Strauss và cộng sự ở Mỹ đã đưa ra khái niệm “Hội chứng 

tổn thương não tối thiểu” (Minimal Brain Damage Syndrome) để mô tả 

những trẻ chậm phát triển trí tuệ có tăng động, dễ sao lãng chú ý, xung động 

bướng bỉnh và có thiếu hụt về nhận thức. 

Năm 1948, có một số nghiên cứu lại chỉ ra rằng “chứng hiếu động là 

hậu quả tổn thương não trong thời kì mang thai, thời kì sinh nở, thời kì trẻ 

sơ sinh”. Trong thời kỳ này các nguyên nhân có thể gây tổn thương tới não 

bộ, nếu nặng có thể xuất hiện di chứng như trở ngại về trí lực hoặc não bị tê 

liệt... nếu bị nhẹ có thể khiến cho đứa trẻ sinh ra có biểu hiện khả năng tự 

chống chế kém, khi học không tập trung chú ý, dễ bị phân tán, học tập khó 

khăn. Quan điểm này cũng được Gesell thừa nhận, “vào năm 1949 ông đã 

chỉ ra rằng đây là loại tổn thương não dạng nhẹ, ông còn gọi là tổn thương 

não tối thiểu (MBD)” [22]. 

Vào những năm 1962, Clement và Peter đã đưa ra thuật ngữ “rối loạn 

chức năng não tối thiểu” (Mimimal Brain Dysfunction- MBD). Người ta 

sớm nhận ra rằng khái niệm MBD còn thiếu những chẩn đoán đặc trưng và 

bao gồm cả nhiều trẻ với các bệnh khác nhau nhưng có một số đặc điểm 
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lâm sàng tương tự nhau. Thêm vào đó MBD ám chỉ trực tiếp sự tổn thương 

não gây ra các rối loạn hành vi, nhưng những tổn thương này lại không 

được chứng minh về mặt bệnh sinh của rối loạn. Tiếp theo, đến những năm 

70 của thế kỷ XX, các nhà thần kinh học còn đi sâu khám phá ra việc rối 

loạn chức năng của các chất sinh hóa học trong dịch não dẫn đến hội chứng 

MBD, gián tiếp gây ra tăng động giảm chú ý [41]. 

Năm 1965, Tổ chức y tế thế giới (WHO) đưa ra công trình Phân 

loại bệnh quốc tế IX và tập chẩn đoán và thống kê các rối loạn 

tâm thần, biên soạn lần thứ ba (DSM- III) của Hội tâm thần Mĩ”. 

Trong những công trình đó, tăng động giảm chú ý được coi là hội 

chứng có ở trẻ nhỏ. Sớm nhận thấy sự thiếu hụt cơ bản của rối 

loạn nằm trong sự mất điều chỉnh chú ý và kiểm soát ức chế. Sổ 

tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần của Hội Tâm thần 

học Hoa Kỳ lần thứ 3, DSM- III đã đổi thành “rối loạn thiếu hụt 

chú ý có hay không có tăng động (Attention Deficit Disorer- 

ADD) với ba cấu thành cơ bản là không chú ý, xung động và bồn 

chồn [41]. 

 M.Beiser, R. Dion, A. Gotowiec (2000) phân tích các số liệu trên 

1555 trẻ là dân bản xứ và 489 trẻ là dân nhập cư ở Bắc Mỹ để khảo sát yếu 

tố xuyên văn hóa của cấu trúc triệu chứng của rối loạn TĐGCY [27]. 

 D.R.Blachman và S.hinshaw (2002) so sánh trẻ nữ có rối loạn 

TĐGCY với trẻ nữ không có rối loạn TĐGCY “Nhận thấy trẻ có rối loạn 

TĐGCY khó được bạn bè cùng lứa chấp nhận hơn; Khi vào các mối quan 

hệ bạn bè trẻ rối loạn TĐGCY thường không có bạn thân và không có 

nhiều loại bạn. Tuy nhiên về độ bền và chất lượng tình bạn thì không có sự 

khách biệt giữa hai nhóm trẻ” [27]. 

Như vậy ADHD đã được biết đến từ lâu. Sự thay đổi về cách dùng 

các thuật ngữ cũng như phản ánh sự thay đổi các khái niệm đã chứng minh 
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sự khó khăn để nhận dạng hội chứng. Tuy nhiên với những tính ưu việt 

vượt trội của DSM-IV và ICD-10 hiện nay đã được khẳng định và là những 

tiêu chí đánh giá khi nghiên cứu về đối tượng ADHD. 

Như vậy có thể thấy các nghiên cứu ngoài nước về chứng ADHD 

khá sâu và khá nhiều mặt. Trong khi đó các nghiên cứu về ADHD nói 

chung và ADHD ở trẻ mầm non nói riêng ở Việt Nam lại chưa nhiều. 

1.1.3. Khái quát việc nghiên cứu về trẻ tăng động ở Việt Nam 

Với sự phát triển của ngành tâm thần học cũng như ngành tâm lí học, 

từ các nhà khoa học nước ta đã đưa ra những nghiên cứu về ADHD như 

sau: 

Trong nghiên cứu vào năm 2000 của Nguyễn Văn Thọ và cộng sự 

thuộc bệnh viện tâm thần trung ương II cho rằng: tỉ lệ nghiên cứu trên đa số 

học sinh tiểu học thì có đến 6,6% học sinh mắc chứng ADHD, và tỉ lệ này là 

4.29% ở học sinh THCS, 2.63% ở học sinh phổ thông trung học. 

Bộ trắc nghiệm Conner’s được Việt hóa do Nguyễn Công Khanh làm 

chủ nhiệm đề tài được nghiệm thu năm 2002. Đề tài mới chỉ dừng lại ở mẫu 

thử nhỏ nhưng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ nghiên cứu sử 

dụng bộ trắc nghiệm Conner trong chẩn đoán ADHD, giúp họ tự tin hơn với 

các mức điểm đánh giá trên chính trẻ em Việt Nam. TS. Nguyễn Công 

Khanh đã đưa ra “Thích nghi hóa bộ trắc nghiệm Conner” và khẳng định bộ 

trắc nghiệm này có thể được xem là công cụ hữu hiệu để phát hiện trẻ rối 

loạn tăng động giảm chú ý [12]. 

Đề tài cấp bộ, mã số B2001-49-12 về Phương pháp phát hiện hiện 

tượng rối nhiễu hành vi tăng động giảm chú ý ở học sinh trung học cơ sở, 

chủ nhiệm đề tài Võ Thị Minh Chí, công bố năm 2003 đã đưa ra “tỉ lệ 

ADHD ở học sinh trung học cơ sở là 2%”. Ngoài ra đề tài còn đưa được 

phương pháp phát hiện ra hiện tượng ADHD ở học sinh trung học, đặc biệt 

nhóm cán bộ nghiên cứu còn xây dựng test NCKH cho phép nghiên cứu 
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trực tiếp và ADHD [2]. 

Tác giả Đặng Hoàng Minh trong nghiên cứu của mình về ảnh hưởng 

của ADHD đến học tập ở học sinh tiểu học cũng chỉ ra rằng tỷ lệ học sinh bị 

ADHD chiếm tỷ lệ rất cao chiếm 12,3%. Tỷ lệ học sinh có ADHD đạt học 

lực giỏi chiếm 5,5% (học sinh không có ADHD chiếm 94,5%) và tỷ lệ học 

sinh ADHD đạt học lực khá chiếm 18,51% (học sinh không có ADHD chiếm 

81,69%) [13]. 

Có thể thấy, vấn đề về sức khỏe tâm thần của cộng đồng nói chung và 

trẻ em nói riêng ngày càng được quan tâm nên ở nhiều cơ sở ngày càng chú 

trọng quan tâm và có nhiều những nghiên cứu về tâm lí, sức khỏe tinh thần 

của trẻ em. Đề tài “Mô tả lâm sàng các dấu hiệu chẩn đoán chứng tự kỷ ở trẻ 

em” của Luận văn tốt nghiệp của bác sĩ đa khoa Nguyễn Thị Mai Phương 

vào năm 2005 cũng đã đưa ra những chẩn đoán cơ bản ban đầu của trẻ mắc 

chứng tự kỷ, đưa ra được nguyên nhân mắc tự kỷ, những đặc điểm đặc 

trưng của trẻ tự kỷ… đưa ra những đánh giá riêng về sức khỏe tâm thần của 

trẻ em Việt Nam nói chung và trẻ mắc chứng tự kỷ nói riêng [24]. 

Nhóm tác giả Nguyễn Thị Quý, Thành Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hồng 

Thúy, Nguyễn Phương Hồng Ngọc, năm 2019, đã nghiên cứu về Đặc điểm 

trí tuệ của trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý tại Bệnh viện Nhi Trung 

ương, với đối tượng là 90 trẻ mắc rối loạn tăng động giảm chú ý được khám  

và điều trị tại khoa Tâm thần - Bệnh viện Nhi Trung ương. Các nhà nghiên  

cứu đã thu được kết quả như sau: Trong số 90 trẻ tăng động giảm chú ý, có 

78,9% trẻ nam và 21,1% trẻ nữ. Độ tuổi trung bình là 7,69. Trắc nghiệm 

WISC-IV: tỷ lệ trẻ đạt điểm số thấp ở năng lực tư duy ngôn ngữ: 57,8%; trí 

nhớ làm việc: 68,9%; tốc độ xử lý: 56,6% và tư duy tri giác: 21,1%. Tỷ lệ trẻ 

đạt điểm số cao ở năng lực tư duy ngôn ngữ; trí nhớ làm việc và tốc độ xử lý 

chỉ là 1,1%, riêng tư duy tri giác đạt 12,2%  [22]. 

Như vậy, với sự phát triển ngành tâm thần học và ngành tâm lí học, 
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các nhà khoa học đã tiếp cận nghiên cứu các vấn đề xoay quanh rối loạn tăng 

động giảm chú ý. Có nhiều những nghiên cứu về dịch tễ, khả năng chú ý… 

với nhiều những thông tin thu được khác nhau, tuy nhiên chưa nhận thấy 

chưa có nghiên cứu đề cập đến vấn đề sử dụng âm nhạc, dạy học cảm thụ âm 

nhạc để chấn an tinh thần, trị liệu tâm lý cho học sinh ADHD. Việc dùng 

liệu pháp âm nhạc trong điều trị cho bệnh nhân tâm thần ở một số bệnh 

viện tâm thần trung ương và một số địa phương đã có sử dụng song chỉ ở 

mức độ cho bệnh nhân nghe các bản nhạc, bài hát có tính chất êm dịu, nhẹ 

nhàng để giúp bệnh nhân giảm các hành vi hưng cảm, giảm các hành vi rối 

nhiễu. 

1.1.4. Một số công trình nghiên cứu về rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ 

1.1.4.1. Nghiên cứu về phương pháp phát hiện rối loạn tăng động giảm chú 

ý ở trẻ em 

Năm 2003, Võ Thị Minh Chí chủ nhiệm một đề tài cấp Bộ Phương 

pháp phát hiện tượng rối nhiễu hành vi tăng động giảm chú ý ở học sinh 

THCS trong độ tuổi từ 11 đến 18. “Nhà nghiên cứu đã thấy sự tương quan 

chặt chẽ giữa các tiêu chí đánh giá tăng động, giảm chú ý và thể hỗn hợp 

ADHD theo bộ trắc nghiệm Conner” [2]. 

- Nghiên cứu về khả năng chú ý của trẻ có rối loạn tăng động giảm 

chú ý 

Qua công trình nghiên cứu Đặc điểm tâm lí lâm sàng của học sinh tiểu 

học có rối loạn tăng động giảm chú ý của tác giả Nguyễn Thị Vân Thanh 

2010 đã đi sâu vào tìm hiểu “mức độ chú ý, khối lượng chú ý, đặc điểm 

xung đột và đặc điểm tăng động của học sinh tiểu học mắc ADHD, mối 

quan hệ giữa mẹ hoặc người chăm sóc với trẻ có ADHD” [27]. 

Qua kết quả nghiên cứu nhận thấy sức bền chú ý của trẻ ngắn, khối 

lượng chú ý nhỏ, mức độ kỹ năng chú ý thấp hơn so với nhóm đối chứng 

trên tất cả các bối cảnh quan sát trẻ khó kiềm chế hành vi của mình trước 
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một sự hụt hẫng, sự phấn khích làm cho trẻ có hành vi thích ứng với bối 

cảnh giao tiếp. Nghiên cứu cũng chỉ ra mức độ các kĩ năng của quan hệ gắn 

kết có tương quan và có khả năng dự báo mức độ biểu hiện của rối loạn 

ADHD ở học sinh tiểu học. 

Nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc thống kê đơn giản số lượng các em có 

rối loạn tăng động giảm chú ý trên một phòng khám của bệnh viện trong một 

khoảng thời gian ngắn và kết quả này cũng chỉ ra tỉ lệ chung nam nữ. Trên 

thực tế cho thấy, sử dụng một số loại hình nghệ thuật trong đó âm nhạc là 

liệu pháp rất hiệu quả giúp trẻ giải tỏa cảm xúc và hơn cả có thể kiềm chế 

sự tăng động của trẻ. 

Theo quan sát của các giáo viên và cá nhân tác giả trong quá trình 

dạy học với trẻ nói chung và với trẻ có ADHD nói riêng cho thấy, đa số trẻ 

đều rất thích tự do làm theo ý thích hoặc ít hợp tác với cô giáo hay chuyên 

viên hỗ trợ giáo dục đặc biệt. Điều này xuất phát từ khả năng tập trung chú 

ý của trẻ chưa bền lâu, dễ bị phân tán, các em ưa thích hoạt động mới lạ 

hoặc các hoạt động không tạo áp lực cho trẻ. Do đó, giáo viên dạy âm nhạc 

cần thiết kế các kịch bản dạy học linh hoạt, hấp dẫn, để hướng và thu hút 

trẻ vào hoạt động dạy học. Đặc biệt, với đối tượng trẻ tăng động giảm chú 

ý, giáo viên không nên nôn nóng và đòi hỏi đạt kết quả nhanh, mà cần xây 

dựng giáo án cho từng buổi học với các mức độ yêu cầu cầu phù hợp với trẻ. 

Ví dụ, khi tập một bài hát, yêu cầu trước tiên trẻ chỉ cần hát thuộc, đúng lời 

trước, còn những yêu cầu cao hơn về mức độ chính xác của giai điệu, tiết 

tấu thì cần kiên trì và kiên nhẫn hướng dẫn trẻ nắm bắt dần dần. 

- Nghiên cứu về phương thức trị liệu tâm lí hay trợ giúp trị liệu tâm lý 

Các tác giả như Nguyễn Văn Siêm, Nguyễn Thị Như Mai, tác giả Lại 

Kim Thúy dưới góc độ của một bác sĩ, trong công trình về Tâm bệnh học đã 

có sự nghiên cứu kết hợp giữa các kiến thức về y học sinh lí và khoa tâm lý 

và giáo dục học để chỉ ra những vấn đề về rối nhiễu tâm lí của trẻ em.  
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 Và các tác giả đều quan tâm đến lứa tuổi nhà trẻ và mầm non trong các 

hoạt động vui chơi, học tập ở nhà trường hay sinh hoạt ở các gia đình. Các 

phương thức trị liệu ADHD cho trẻ em như liệu pháp hóa dược, liệu pháp 

tâm lý, can thiệp hành vi nhận thức. Tuy nhiên, hầu hết các tác giả đều cho 

rằng liệu pháp hóa dược sẽ hạn chế kết quả mong muốn. Bên cạnh đó đề tài 

“Thử ứng dụng một vài liệu pháp tâm lí trong trị liệu tăng động giảm chú ý 

ở học sinh THCS tại Hà Nội” (2004) của TS. Nguyễn Thị Hồng Nga đã tập 

trung chủ yếu vào vai trò của nhà tâm lí trong điều trị cho trẻ ADHD bằng 

việc sử dụng những liệu pháp, kỹ thuật của mình. Tuy nhiên chưa thấy có 

đề tài nào đề cập đến việc xây dựng một chương trình điều trị toàn diện 

cho trẻ ADHD, bao gồm tất cả các môi trường và làm nổi bật vai trò quan 

trọng, chủ yếu và lâu dài của bố mẹ, giáo viên, cán bộ nhà trường. 

  Theo Stephen Brian Sulkes, MD, Bệnh viện Trẻ em Golisano tại 

Strong, Trường Y khoa và Nha khoa Đại học Rochester, DSM – IV thì đưa 

ra khái niệm như sau: “Rối nhiễu thiếu sót chú ý, tăng động là một kiểu dai 

dẳng về mất chú ý và tăng cường hoạt động một cách thái quá, khác hẳn với 

những hành vi điển hình ở những trẻ đồng trang lứa phát triển bình thường” 

[9]. Tóm lại có thể nói, ADHD có biểu hiện khá rõ nét trên lâm sàng với ba 

biểu hiện chính là giảm chú ý, tăng động và xung động. 

Biểu hiện giảm chú ý: Những trẻ này sẽ gặp khó khăn khi phải chú ý 

kéo dài trong bất kì hoạt động học tập và vui chơi nào. Do vậy trong một tiết 

kéo dài 35 hay 40 phút, trẻ không đủ kiên nhẫn để nghe thầy cô giáo giảng 

bài từ đầu đến cuối, thậm chí chúng không thể tập trung chú ý để nghe thầy 

cô giáo nói hết nhiệm vụ phải làm nên thường không hoàn thành được bài 

tập ở lớp, nhiệm vụ ở nhà hoặc thực hiện các nội qui. Tuy nhiên việc không 

hoàn thành nhiệm vụ được giao này không phải do trẻ không đủ thông 

minh để hiểu mệnh lệnh hoặc do trẻ có hành vi chống đối. Cũng vì khả năng 

tập trung của trẻ không cao nên trẻ thường không thích thú hoặc né tránh 
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các hoạt động đòi hỏi sự chuyên cần kéo dài và cố gắng về tâm trí hoặc đòi 

hỏi các yêu cầu về tổ chức hay tập trung cao, ví dụ việc làm bài tập ở nhà 

hay lắng nghe một tài liệu, nghiên cứu các tài liệu đơn điệu hoặc lặp đi lặp 

lại. Do đó, với bài tập về nhà khi trẻ thích thì làm, không thích có thể bỏ dở 

giữa chừng, hoặc có trường hợp trẻ kéo dài thời gian việc hoàn thành bài 

tập. Thường khi làm bài chúng không chuyên tâm dẫn đến làm qua loa, cẩu 

thả, thường là sai. 

Ngoài ra, vì khả năng tập trung chú ý kém nên trẻ mắc rối nhiễu này 

thường di chuyển sự chú ý vào nhiều vật và dễ bị phân tán bởi các kích thích 

bên ngoài. Thậm chí những trẻ bị rối nhiễu này dễ bị gián đoạn các nhiệm 

vụ bởi các tiếng ồn bên ngoài (ví dụ như tiếng còi ô tô, tiếng nhạc, tiếng tivi, 

tiếng người nói chuyện…) “Nên có những lúc trẻ có tâm sự” không ai 

hiểu nổi, mắt nhìn bảng nhưng vốn dĩ vô hồn. Thầy cô giảng gì cũng như 

không nghe thấy, khi thầy cô gọi tới thì như giật mình, không trả lời được 

câu hỏi, hoặc hỏi ngược lại là thầy cô vừa hỏi gì con ạ. Vì đãng trí và phân 

tán chú ý nhanh nên trẻ rất hay quên, hay là mất dụng cụ cần thiết trong học 

tập như bút chì, thước kẻ, sách vở… Còn trong giao tiếp xã hội thì luôn 

luôn không lắng nghe khi giao tiếp với người khác, không nhớ các câu 

chuyện hoặc các chi tiết vừa nghe. 

Ví dụ: Khi dạy các bạn nhỏ lớp giáo dục đặc biệt, đa số các bạn chỉ 

chú ý được 10 phút sau đó nếu tiết học không có gì thu hút các bạn sẽ để ý 

bên ngoài lớp học, không muốn học nữa, và trò chuyện tạo tiếng ồn trong 

lớp. Do đó khi thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập môn âm nhạc, GV 

cần thay đổi các phương pháp và hình thức phong phú để thu hút HS tập 

trung vào hoạt động. 

Biểu hiện tăng động: Quan sát những trẻ này thấy chúng có khó khăn 

khi cứ phải ngồi một chỗ, cứ luôn luôn cựa quậy nhúc nhích với các vật, vỗ 

tay hoặc rung chân, rung đùi quá mức. Trong nghiên cứu của tác giả Đặng 
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Hoàng Minh về Rối loạn tăng động giảm chú ý ở học sinh tiểu học, “tỉ lệ 

những học sinh thường ngọ ngậy vặn vẹo: 58,82%, nói chuyện riêng: 76,47% 

và có 88% học sinh cho rằng giờ học dài cảm thấy bồn chồn trong giờ học, 

không ngồi yên và phải làm một cái gì đó”. Quan sát trong giờ học, thường 

thấy vô tổ chức, vô kỷ luật, chúng huých vào các bạn ngồi cạnh hoặc nói 

chuyện riêng nhiều làm những đứa trẻ khác cũng khó tập trung học được. 

Chính vì thế những bạn đó thường bị phạt do nói chuyện trong lớp. Cũng 

thường thấy những đứa trẻ này leo trèo trong các tình huống không phù 

hợp hoặc khó khăn khi chơi hay tham gia các hoạt động yêu cầu trấn tĩnh. 

Thậm chí trong bữa ăn trẻ thường đứng dậy khỏi bàn ăn hoặc khi đang làm 

bài tập ở nhà lại chạy đi xem ti vi; vì nói quá nhiều nên khi các hoạt động 

yêu cầu yên tĩnh thì lại gây ồn quá mức. Như vậy dù ở nhà, ở trường học 

hay ở một môi trường mới lạ chúng vẫn hoạt động quá mức, không nghe lời 

không khống chế được bản thân. Nhìn chung, có rất nhiều kiểu tăng động 

nhưng những hành vi sau đây là thường thấy hơn cả: sỗ sàng, bốc đồng, 

thường không suy nghĩ đến hậu quả do hành động của mình mà tập trung 

hành động lúc đó, gây sự chú ý chung của mọi người xung quanh [13]. 

Ví dụ: khi dạy đàn một nhóm trẻ, có những bạn vừa vào lớp đã 

chào cô rất to và chạy quanh lớp gầy sự ồn ào làm các bạn khác mất tập 

trung theo. 

1.1.4.2. Phân loại rối loạn tăng động giảm chú ý 

Đa số trẻ có ADHD thể hiện đồng thời cả triệu chứng tăng động và giảm 

chú ý, nhưng một số khác lại trội hơn mặt nào đó, để chi tiết các nhà chuyên 

môn đã phân ra làm ba loại dựa trên biểu hiện trội trong thời gian 6 tháng.  

Rối loạn tăng động giảm chú ý – Dạng phối hợp: Nếu có ít nhất 6 triệu 

chứng giảm chú ý hoặc ít nhất 6 triệu chứng tăng động bồng bột tồn tại trong 

một thời gian ít nhất là 6 tháng. 

Rối loạn tăng động giảm chú ý – Dạng trội về giảm chú ý: Nếu có ít 
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nhất 6 triệu chứng giảm chú ý nhưng lại có chưa đến 6 triệu chứng về tăng 

động bồng bột tồn tại trong một thời gian ít nhất là 6 tháng. 

Rối loạn tăng động giảm chú ý – Dạng trội về tăng động bồng bột: 

Nếu có ít nhất 6 triệu chứng về tăng động bồng bột nhưng lại phải có chưa 

đến 6 triệu chứng về giảm chú ý tồn tại trong thời gian ít nhất là 6 tháng. 

1.1.4.3. Đặc điểm của tăng động giảm chú ý 

Hiếu động, nghịch ngợm quá mức: có nhiều bạn nhỏ nghịch ngợm quá 

mức, gia đình không thể tập trung 24/24 nên rất dễ xảy ra tai nạn. Đây có thể 

là dấu hiệu của chứng quá hiếu động của trẻ mà nếu để lâu dài sẽ rất khó điều 

chỉnh và chữa trị, có thể ảnh hưởng tới quá trình phát triển nhân cách bình 

thường của trẻ và dễ gây nên tính cách hung bạo, ưa bạo lực, không biết vâng 

lời. Do vậy, nếu con quá hiếu động thì bố mẹ nên đưa đi khám để nhận biết 

chứng hiếu động quá mức ở trẻ và cách chăm sóc thích hợp giúp con phát 

triển tốt nhất. Ở từng độ tuổi thì dấu hiệu nhận biết chứng hiếu động quá ở 

trẻ có khác nhau và yêu cầu bố mẹ quan sát sớm để đánh giá và khi có dấu 

hiệu nghi ngờ nên đưa con tới các bác sỹ tâm lý để khám và điều trị nếu 

cần thiết. Thiếu tập trung chú ý, dễ bị phân tâm: Dấu hiệu này rất dễ để cha 

mẹ, thầy cô quan sát và nhận biết. Thông qua các hoạt động thường ngày 

như việc học tập trên lớp của học sinh, chưa chú ý trong giờ học, khi làm 

bài tập thì không ngồi được lâu. Hoặc với học đàn phím, khi ngồi được mấy 

phút thì HS đã mất tập trung và kêu khó, có dấu hiệu dùng nhiều ngón tay 

đập lên đàn…Bốc đồng, hấp tấp, nóng nảy: đó là hành động diễn ra khi 

không kiềm chế hay kiểm soát được bản thân. Điều này có thể diễn ra bất cứ 

lúc nào, khi con ở một mình, hay với tập thể, vậy nên sẽ làm ảnh hưởng rất 

nhiều khi trẻ làm bất cứ nhiệm cụ gì như học tập hay vui chơi.  Có những 

khi học sinh nói nhiều, nói các câu từ vô nghĩa: đó là khi con học tập với 

cô, hoặc gia đình,...con trả lời câu hỏi thường không đúng trọng tâm hoặc 

và cũng không tập trung vào đối tượng giao tiếp. Hầu hết những học sinh 
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có trí nhớ kém, hay mắc sai lầm do không để ý chi tiết biểu hiện ở việc đi 

học quên sách vở, quên mặc đồng phục, quên làm bài tập… hoặc vừa ăn 

xong đã đòi bố mẹ cho ăn tiếp. 

Học sinh có thể quậy phá người khác và khó chịu khi phải chờ tới 

lượt mình: Có thể có những hành động nhảy hoặc hét lên khi phải chờ đợi 

gì đó. Cô gọi bạn khác lên bảng thì có thể không hài lòng và đập bàn ghế. 

Rối loạn cảm xúc, vui buồn thất thường: Lên lớp học khi mà vui thì 

rất tập trung nghe giảng, xung phong lên bảng, còn nếu không vui sẽ khó 

chịu, không hợp tác với thầy cô. Rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, khó ngủ, có 

những trẻ sẽ ngủ nhiều ban ngày và thức vào ban đêm. 

Học sinh ADHD thường không nỗ lực lâu dài và thường dễ bỏ cuộc: 

khi tham gia vui chơi hay học tập hoặc làm gì đó với gia đình, với bạn bè. 

Trong những hoạt động học tập hoặc vui chơi, trẻ thường bỏ cuộc trước, dễ 

bị chán, không tập trung được công việc, nhất là ở những trò chơi đòi hỏi 

sự cố gắng, sự tập trung, hay sự cố gắng về sức lực… 

Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian kém: HS không có 

thời gian biểu cụ thể cho bản thân, luôn luôn làm việc theo hứng, ăn uống 

cũng vậy không thích là không ngồi ăn. 

1.1.4.4. Nguyên nhân dẫn đến tăng động giảm chú ý 

 Yếu tố di truyền 

Nguyên nhân này đã được xác định khá rõ, thực tế cho thấy “Trên 

dưới 30% những người thân, ruột thịt trong gia đình có người rối loạn tăng 

động giảm chú ý thì mắc tăng động giảm chú ý theo Fraone và Brederman, 

năm 1994” [7]; Rối loạn tăng động giảm chú ý ở người lớn có thể do yếu tố 

di truyền (gen) rõ hơn (Bredermanselal, 1995). 

Não tổn thương nhẹ 

Tổn thương não đặc biệt “Là người bị tổn thương thùy trán, có thể 

dẫn đến hành vi thất thường như trở ngại về khả năng chú ý, hiếu động. Vì 
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vậy, chứng hiếu động là do não bị tổn thương nhẹ hoặc bệnh tật gây ra” [7]. 

Tổn thương não bộ có thể do quá trình mang thai gặp sang chấn (người mẹ 

trong quá trình mang thai có hút thuốc, có bệnh truyền nhiễm siêu vi trùng, 

nhau thai nằm ngoài...), khi mới sinh ra có trường hợp ngạt thở, sinh khó 

hoặc trẻ bị suy dinh dưỡng… 

Trẻ sinh non hoặc quá nhẹ cân 

Với những trẻ sinh non hoặc nhẹ cân cần được chăm sóc tách biệt, gia 

đình chưa thể tự chăm sóc. Trẻ cần được các bác sĩ khám và chăm sóc bằng 

máy thở cho tới khi trẻ có thể tự mình ti mẹ thì mới trở về nhà. Tuy vậy vẫn 

có phần trăm xảy ra với trẻ này. 

Yếu tố sinh hóa thần kinh: 

Các nhà khoa học thông qua thí nghiệm động vật phát hiện trong 

não tồn tại rất nhiều tế bào thần kinh (các hormon thần kinh hoặc 

chất dẫn truyền thần kinh), một chất gọi Noradreline (NE) do lõi 

thượng thận tiết ra, một chất gọi là 5-hydroxytryptamin(5-HT), 

còn có Dopamine (DA) và Catecholamine (CA), sự hưng phấn 

hay ức chế của cơ thể là do sự điều tiết và kiểm soát của các tế 

bào này. Trẻ mắc chứng hiếu động là do trong não thiếu NE, mức 

độ CA cũng không đủ và 5-HT tăng nhiều [7]. 

Vấn đề nguyên tố vi lượng 

“Thiếu nguyên tố kẽm, sắt hoặc thu lượng đồng quá cao và nhiễm độc 

chì… đều có thể coi là nguyên nhân gây ra chứng hiếu động ở trẻ” [7]. 

Yếu tố xã hội, gia đình và giáo dục 

Môi trường xã hội, gia đình, giáo dục không tốt sẽ ảnh hưởng đến 

chứng hiếu động ở trẻ. Ví dụ, nhà ở ẩm thấp, diện tích hẹp, kinh tế khó 

khăn, cha mẹ ly hôn, không khí gia đình căng thẳng, từ nhỏ đã thiếu tình 

cảm của cha hoặc mẹ, áp lực học tập quá lớn, không gian học tập chật chội; 

cách đối xử và giáo dục của thầy cô, cha mẹ không thích hợp, thiếu khoa 
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học…tất cả những điều trên dẫn đến con hiếu động, thiếu tập trung. 

1.1.5. Dạy học và phương pháp dạy học cho trẻ tăng động giảm chú ý 

1.1.5.1. Khái niệm về dạy học 

Các nhà nghiên cứu giáo dục cho rằng:  

Dạy học là toàn bộ các thao tác có mục đích nhằm chuyển các giá 

trị tinh thần, các hiểu biết, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt 

được hoặc cộng đồng đã đạt được vào bên trong một con người, 

một số khác dựa trên quan điểm phát triển, nhất là phát triển về 

khoa học và công nghệ cho rằng Dạy học là một quá trình gồm 

toàn bộ các thao tác có tổ chức và có định hướng giúp người học 

từng bước có năng lực tư duy và năng lực hành động với mục 

đích tự chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các kỹ năng, 

các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được để trên cơ sở đó có 

khả năng giải quyết được các bài toán thực tế đặt ra trong toàn bộ 

cuộc sống của mỗi người học [29]. 

             Như vậy, dựa trên các nghiên cứu của các nhà giáo dục học và khái 

niệm về dạy học, có thể thấy rằng: Dạy học cho trẻ tăng động giảm chú ý là 

tổng thể và quá trình tác động có định hướng, có mục đích của người thầy 

phù hợp với đặc điểm và mức độ của tăng động giảm chú ý của của đối 

tượng. Từ đó giúp giảm thiểu hoặc hồi phục cho trẻ để dần hòa nhập trong 

môi trường học tập và sinh hoạt cộng đồng. 

Phương pháp dạy học: “Là tổng thể tiến trình và cách thức mà người 

giáo viên thiết kế tổ chức, điều khiển, điều chỉnh các hoạt động dạy và hoạt 

động học để giúp học sinh trải nghiệm, chiếm lĩnh tri thức, hình thành các 

năng lực và phẩm chất” [29]. 

1.1.5.2. Phương pháp dạy học âm nhạc cho trẻ tăng động 

Là tiến trình và cách thức giáo viên thiết kế, tổ chức, điều khiển và 

điều chỉnh các hoạt động dạy - học phù hợp với đặc điểm của học sinh tăng 

https://ditiep.com/nang-luc-va-nang-luc-tu-hoc-cua-hoc-sinh-la-gi/
https://ditiep.com/nang-luc-va-nang-luc-tu-hoc-cua-hoc-sinh-la-gi/
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động, giúp trẻ tăng cường khả năng chú ý và tương tác để nắm được tri 

thức của bài học, các kĩ năng trong hoạt động âm nhạc gắn với cuộc sống 

và hòa nhập với cộng đồng. 

Về cơ bản, dạy học âm nhạc cho trẻ tăng động thông qua hai hình 

thức: tương tác cá nhân và dạy học theo nhóm tập thể. Bên cạnh đó, GV có 

thể kết hợp với các thiết bị, phương tiện, nhạc cụ và đồ dùng,… 

   Tuy nhiên, muốn đạt được hiệu quả dạy học âm nhạc với trẻ tăng 

động, trước tiên, thầy cô phải có sự thấu hiểu đồng cảm với trẻ, có sự giao 

tiếp cảm xúc thân thiện sẽ dẫn dắt trẻ dần tự tin tham gia vào các hoạt động 

dạy học của giáo viên; ở mỗi bài học đều gắn với các mục tiêu hay yêu cầu 

cụ thể. Do đó, khi tiến hành dạy học trẻ tăng động bên cạnh sự mềm dẻo 

hãy thiết lập những nguyên tắc để dần thuyết phục trẻ, cụ thể: 

Nếu muốn nhắc nhở hoặc đưa ra các yêu cầu cụ thể nào đó, thầy cô 

cần giải thích và hướng dẫn một cách cụ thể. Chẳng hạn như:” Cô và con sẽ 

cùng học bài hát trong 20 => 30  phút, rồi mình tập gõ tiết tấu trong 5 phút, 

bây giờ mình cùng bắt đầu nào”... Nếu muốn tăng sự chú ý và ghi nhớ của 

trẻ, GV có thể ghi những yêu cầu của mình lên miếng dán có màu hoặc các 

loại kẹp giấy có hình ảnh liên quan đến hình tượng trong bài hát; hay các 

hình nốt nhạc cách điệu bắt mắt và đính vào xung quanh lớp học hoặc trên 

bàn học, nơi trẻ có thể dễ dàng nhìn thấy nhằm thu hút sự tập trung của trẻ. 

Quá trình dạy học, giáo viên cần thường xuyên khen ngợi, khích lệ, 

động viên trẻ để tạo động lực và sự hứng thú cho trẻ. Với đặc điểm của trẻ 

em nói chung và nhất là với trẻ ADHD thường rất thích được khen ngợi. Vì 

với mỗi trẻ ADHD khi hoàn thành được một việc nào đó cũng cần mất rất 

nhiều thời gian, rất cần kiên trì mới xong nhiệm vụ. Vậy nên, nếu trẻ có làm  

sai trong quá trình thực hiện, GV không nên dùng những lời lẽ cứng nhắc 

quá, ví dụ như “Sai rồi, làm lại cho cô” thay vào đó là, “Con làm rất tốt rồi, 

cố gắng lên nhé…” hay “con hãy tập trung và cùng cô hát/ gõ đệm tiết tấu 
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lại nào”... 

  Song bên cạnh đó, GV cũng cần đưa ra hình thức kỷ luật cho những 

hành vi tiêu cực của trẻ tăng động. Giúp trẻ tăng động dần hiểu, ý thức về 

hành động của mình và sẽ dần yêu chính bản thân mình hơn. Giáo viên cần 

phát huy tối đa thế mạnh của những bạn mắc tăng động giảm chú ý, để các 

bạn tập trung với đam mê, sở thích của mình, yêu bản thân và nỗ lực nhiều 

hơn để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. 

1.1.6. Vai trò của giáo dục âm nhạc với trẻ tăng động giảm chú ý 

Giáo dục âm nhạc hỗ trợ hoạt động não bộ 

Sự mất cân bằng chất dẫn truyền thần kinh cụ thể là nồng độ chất 

ức chế GAB - một chất ức chế dẫn truyền thần kinh cho trẻ tăng 

động. Chất này có tác dụng ngăn chặn một số tín hiệu não bộ và 

giảm hoạt động của hệ thần kinh) tăng cao, trong khi đó chất kích 

thích Glutamate giảm quá mức, gây rối loạn hoạt động điện não và 

khiến trẻ nghịch ngợm, hiếu động, bốc đồng, thiếu tập trung chú ý 

[20]. 

Vì thế, khi cho trẻ tiếp cận với các nội dung giáo dục âm nhạc, thông qua 

việc nghe  giai điệu, lời ca, các tiết tấu gõ đệm  phong phú, hấp dẫn sẽ thu hút sự 

tập trung của trẻ vào các hoạt động để ghi nhớ hoặc thực hành được các yêu cầu 

của bài học. Điều này sẽ giúp trẻ phát triển các thao tác của tư duy, nhận thức 

như khả năng tập trung chú ý, quan sát, nhận biết, ghi nhớ, so sánh,...  

Gia tăng nồng độ Dopamine 

“Sự dễ chịu, thoải mãi được tạo ra từ âm nhạc sẽ giúp não bộ gia 

tăng nồng độ Dopamine – đây là một chất dẫn truyền thần kinh liên quan 

đến sự tập trung chú ý và khả năng ghi nhớ, học tập ở trẻ” [20]. Vì thế, trẻ 

sẽ hào hứng, tích cực tham gia vào các hoạt động và sẽ thuộc bài hát, động 

tác phụ họa hay gõ đệm tiết tấu nhanh hơn.... 
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Giảm bớt căng thẳng, lo âu 

Âm nhạc làm dịu hệ thần kinh, giúp trẻ tăng động giảm bớt biểu hiện 

bồn chồn, lo lắng, căng thẳng và tập trung chú ý tốt hơn. Với một số bài hát 

ru, các làn điệu dân ca hay các bản nhạc không lời được diễn tả bằng các 

nhạc cụ dây, hay piano, guitar hay các nhạc cụ dân tộc có âm sắc mềm mại 

của Việt Nam như: đàn nhị, tranh,... sẽ giúp trẻ có cảm giác yên bình khi 

nghe hoặc hát hòa theo giai điệu âm nhạc. 

Cải thiện các kĩ năng xã hội 

Khi tham gia một lớp học về âm nhạc, trẻ  sẽ thêm mạnh dạn, tự tin, có 

kĩ năng làm việc nhóm và biết cách hoặc tự điều chỉnh khi giao tiếp cảm 

xúc, ngôn ngữ và hành vi hòa nhập hơn với mọi người xung quanh. Trẻ sẽ 

chủ động, tự tin khi cùng hát, múa, gõ đệm nhạc cụ cùng các bạn hoặc cô 

giáo. Và đây chính là những môi trường giúp trẻ có cơ hội phát huy các 

năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề trong giờ học hoặc các hoạt 

động sinh hoạt hàng ngày. 

1.2. Vài nét về Trung tâm giáo dục đặc biệt quốc gia   

1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm 

Tiền thân của Trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia (GDĐB QG), là 

Tổ Tật học thuộc Ban Tâm lý, địa chỉ 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Viện 

Nghiên cứu Giáo dục được thành lập vào giữa những năm 70 của thế kỷ 

trước. Với 100% đội ngũ cán bộ được đào tạo chính qui ở các trường đại 

học có uy tín trên thế giới, đúng chuyên ngành và phần lớn đã có kinh 

nghiệm từ thực tiễn, đã đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Giáo dục 

đặc biệt (GDĐB) của Việt Nam.  

Ban giảm đốc của trung tâm bao gồm: 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa hiện nay đang giữ chức vụ giám đốc 

trung tâm. 

ThS Phạm Hà Thương giữ chức vụ phó giám đốc trung tâm. 

https://roiloantangdong.com/bai-viet/12-bi-bip-giup-tre-tang-dong-cai-thien-kha-nang-tap-trung-chu-y
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Cùng điều hành các phòng còn có các trưởng phó phòng giáo dục 

người khuyết tật nhìn - Đa tật; phòng giáo dục người khuyết tật nghe - 

nói; phòng thực nghiệm giáo dục đặc biệt; phòng giáo dục người rối loạn 

phát triển.  

  Nhân sự chịu trách nhiệm chính các hoạt động giáo dục tại trung 

tâm bao gồm: Cán bộ cơ hữu gồm 21 người, trong đó 50% trình độ Tiến sĩ, 

50% là trình độ Thạc sĩ; giáo viên hợp đồng gồm 30 giáo viên trình độ Đại 

học trở lên, các Nhà trị liệu gồm 30 người trình độ Đại học trở lên. Ngoài 

ra còn có bộ phận người lao động theo các vị trí, đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

phải có tình yêu thương trẻ, có trách nhiệm với công việc, có hiểu biết về 

giáo dục đặc biệt. 

Ngày 26 tháng 12 năm 2018 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ban 

hành Quyết định số: 570/QĐ-VKHGDVN về việc Thành lập Trung tâm Giáo 

dục đặc biệt quốc gia trên cơ sở tái cơ cấu Trung tâm Nghiên cứu giáo dục 

đặc biệt, theo Quyết định số 5513/QĐ-BGDĐT, ngày 24 tháng 12 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). 

Với quá trình hơn 40 năm hình thành và phát triển của Trung tâm 

Giáo dục đặc biệt quốc gia đã đặt nền móng cho lĩnh vực khoa học giáo dục 

đặc biệt Việt Nam. Kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học là cơ sở 

cho việc ban hành các chính sách quốc gia, ngành cho giáo dục người có nhu 

cầu giáo dục đặc biệt (trong đó trọng tâm là người khuyết tật); Đã nghiên 

cứu và triển khai có hiệu quả các mô hình giáo dục trên toàn quốc; đồng thời 

đề xuất được các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho 

trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt nói chung, giáo dục hòa nhập nói riêng. 

Cụ thể, với các mô hình trung tâm như Trung tâm Giáo dục Đặc biệt 

Quốc gia, ở đây có đầy đủ các thiết bị chuyên ngành để hỗ trợ việc đo mức 

độ ADHD, nên việc phân loại mức độ cần can thiệp cho nhiều thuận lợi và 

dễ dàng cho giáo viên. Và cũng là cơ sở để xây dựng các kế hoạch dạy học, 
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các kịch bản can thiệp, thậm chí đến từng bài, từng tiết học và cũng cần linh 

hoạt điều chỉnh ngay trong khi có các tình huống sư phạm hoặc các tình 

huống phát sinh khác. Quá trình can thiệp và hỗ trợ trẻ ADHD cần kiên trì, 

cần thời gian và sự nỗ lực của giáo viên để triển khai được các hoạt động dạy 

học có sự tương tác tích cực nhất giữa thầy và trò. Song cũng không thể thiếu 

sự đồng lòng, chung tay của các bậc cha mẹ và người thân của trẻ mới phát 

huy được hiệu quả của hoạt động giáo dục cho trẻ ADHD. Bởi ngoài thời 

gian ở lớp, ở trường với khoảng thời gian có hạn, thì việc duy trì, hỗ trợ của 

cha mẹ và người thân trong khoảng thời gian còn lại của trẻ ở gia đình để 

kết hợp với giáo viên ở các trung tâm cũng là yếu tố quan trọng để thúc đẩy 

lộ trình hỗ trợ hay hòa nhập để giúp trẻ dần có kĩ năng và thích ứng dần 

dần với cuộc sống. Nhất là, việc thông qua các hoạt động giáo dục âm nhạc 

với cách tiếp cận nội dung và hình thức linh hoạt, đa dạng. 

Tầm nhìn 

Trung tâm GDĐB Quốc Gia là Trung tâm hàng đầu dẫn dắt phát 

triển GDĐB, góp phần đảm bảo cơ hội bình đẳng trong giáo dục có chất 

lượng cho người khuyết tật ở Việt Nam và có uy tín trên thế giới. 

Sứ mệnh 

Vì sự bình đẳng tham gia giáo dục có chất lượng và học tập suốt đời 

của người khuyết tật Việt Nam! 

Chức năng 

Trung tâm có chức năng nghiên cứu, triển khai thực nghiệm khoa học 

giáo dục đặc biệt; tư vấn cho các cơ quan chức năng xây dựng, ban hành 

chính sách cho người dạy, người học; phát triển, quản lý ngành học và 

các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục đặc biệt; tham gia đào tạo sau đại 

học; hợp tác, tư vấn, chuyển giao các dịch vụ và thông tin khoa học về 

giáo dục đặc biệt. 

Nhiệm vụ 
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Nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học cho xây dựng, ban hành chính 

sách, chiến lược, quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và công tác quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt; 

Nghiên cứu phát triển các điều kiện đảm bảo thực hiện giáo dục đặc 

biệt: Phát triển nguồn nhân lực; Phát triển chương trình và Sách giáo khoa; 

Xây dựng tài liệu hướng dẫn, học liệu, thiết bị - phương tiện hỗ trợ, giáo dục 

cho học sinh trong giáo dục đặc biệt; Xây dựng và chuyển giao các mô hình 

về giáo dục đặc biệt. 

Tổ chức thực nghiệm can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em có nhu cầu 

về giáo dục đặc biệt. 

Thực hiện các dịch vụ, tư vấn về giáo dục đặc biệt: Sàng lọc và đánh 

giá trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt; 

Hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các cá nhân,tổ 

chức về chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt; 

Và thực hiện các nhiệm vụ khác được đề ra. 

1.2.2. Hoạt động dạy học âm nhạc cho trẻ mắc hội chứng tăng động giảm 

chú ý ở Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia 

Đối với trẻ có nhu cầu đặc biệt, nhất là với trẻ tăng động, việc dạy và 

học thực sự khó khăn hơn rất nhiều. Vì thế, các giáo viên ở Trung tâm Giáo 

dục Đặc biệt Quốc gia đã phải kiên trì, tìm tòi học hỏi sáng tạo mỗi ngày, 

cập nhật mọi phương pháp, cách dạy để truyền đạt, mang đến những kiến 

thức dễ hiểu và phù hợp với đặc điểm của trẻ - đối tượng học sinh mình 

đang dạy. Với nội dung dạy hát, nghe nhạc, vận động theo nhạc hay trò 

chơi âm nhạc GV đã giúp trẻ dần tự tin bộc lộ được những cảm xúc, những 

suy nghĩ của trẻ về bài hát. Trong khi các em học hát, hay hát cùng cô giáo 

hoặc hát cùng các bạn, trẻ sẽ dần có được sự tự tin, thuộc lời ca và hát đúng 

theo giai điệu. Từ đó cũng là cơ sở để GV hỗ trợ và giúp đỡ các em biết thể 

hiện được sự biểu cảm với tính chất, cường độ, âm sắc phù hợp với hình 
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tượng, nhân vật trong các bài hát. Ngoài việc dạy học, giáo viên cùng gia 

đình đã luôn kịp thời chia sẻ, thông tin để nắm bắt tâm lí các con. Vì thế, 

luôn có sự việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quá trình hỗ 

trợ và giáo dục các con. 

Về nội dung, các hoạt động dạy học âm nhạc được triển khai cho trẻ 

tăng động ở Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia bao gồm: dạy hát, 

hướng dẫn học sinh nghe hát – nghe nhạc, cho học sinh vận động theo nhạc 

và trò chơi âm nhạc. Cụ thể các nội dung như: 

Dạng hoạt động Nội dung 

Học hát - Bài Đàn gà con 

- Bài Chú voi con ở Bản Đôn 

- Đàn gà kiếm mồi 

- Chú vịt con 

Nghe hát/  

nghe nhạc 

- Romance 

- Love story 

Vận động theo 

nhịp điệu/ gõ đệm 

- Checken dance, 

- Baby Shack 

Trò chơi - Trò chơi Tai ai tinh 

- Trò chơi tìm con vật 

 

  Đội ngũ giáo viên trực tiếp phụ trách các nhóm lớp ở Trung tâm đã 

nhận thức được vai trò và ý nghĩa của hoạt động dạy học âm nhạc, trong đó: 

Dạy hát được xác định là một trong những hoạt động quan trọng bởi, 

giọng hát chính là nhạc cụ đầu tiên và dễ dàng nhất khi cho trẻ tiếp cận với 

âm nhạc, nhất là với trẻ tăng động giảm chú ý. Vì thế, học hát và thể hiện 

bài hát cũng là hoạt động âm nhạc được trẻ yêu thích, do đó có sự tác động 

mạnh mẽ đến khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ. Các GV tại trung tâm đã 

khai thác và sử dụng những bài hát có giai điệu trầm bổng, tiết tấu nhịp 
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nhàng, sôi nổi, lời ca ngộ nghĩnh, gần gũi sẽ dễ dàng đưa trẻ vào thế giới 

của âm nhạc đầy hấp dẫn, màu sắc và sự thú vị. Chẳng hạn như hình ảnh 

của những con vật gần gũi, đáng yêu được nhân cách hóa một cách khéo 

léo trong bài hát đã kích thích sự hứng thú của trẻ, giúp trẻ cảm nhận về vẻ 

đẹp của âm nhạc, đồng thời cũng lòng ghép giáo dục trẻ tình yêu với thiên 

nhiên và các con vật gần gũi trong cuộc sống. 

Bên cạnh việc dạy hát, các GV cũng kết hợp với hướng dẫn trẻ sử 

dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo tiết tấu âm nhạc (đã tích hợp ở 

bảng trên). Đây cũng là hoạt động tạo cho trẻ sự hứng thú và tích lũy những 

kĩ năng hoạt động âm nhạc đa dạng và phong phú. Trong quá trình học hát, 

học sinh sẽ được xem cô biểu diễn, xem / nghe các video ca nhạc, được hát 

các bài hát hay phù hợp với lứa tuổi hoặc bài hát theo chủ đề được giáo 

viên lựa chọn. Điều này sẽ giúp các em dần hình thành được thói quen tập 

trung chú ý, có sự rung động và cảm nhận, tiến tới ghi nhớ giai điệu, của 

lời ca, của hình tượng âm nhạc trong các tác phẩm. Tùy theo nội dung của 

bài hát, GV có thể liên hệ giáo dục về tình cảm đạo đức, thẩm mĩ để giúp 

trẻ hiểu được cái hay, cái tốt đẹp để học và làm theo. Ở lớp thiên thần 1 tại 

trung tâm GDĐB Quốc gia, GV Nguyễn Thị Thu Trang luôn lựa chọn 

những bài hát đơn giản, ngắn, ca từ dễ hiểu, dễ học. Trước khi dạy học sinh 

học hát, luôn có giáo viên chuyên biệt hỗ trợ để giúp các em đọc được ca từ 

trước, sau đó mới học hát theo giai điệu. 

Với nội dung nghe nhạc: là một nội dung có vai trò quan trọng trong 

việc giúp trẻ cảm thụ các hình tượng âm nhạc, bởi nghe nhạc góp phần phát 

triển cảm xúc của trẻ đối với âm nhạc, hình thành ở trẻ thói quen nghe nhạc 

có kiến thức (khái niệm âm nhạc cơ bản và ấn tượng âm nhạc), từ đó biết 

ghi nhớ tác phẩm, phân biệt nội dung, hình thành mối liên hệ giữa âm nhạc 

và cuộc sống”. Do đó, các giáo viên đã bước đầu khai thác và kết hợp biên 

soạn các vận động nhẹ nhàng hay các hoạt động thể hiện biểu cảm qua nét 



36 
 

mặt, cử chỉ, điệu bộ để thu hút trẻ vào hoạt động nghe nhạc và phân tán sự 

tăng động ở có bệnh lí về hệ thần kinh. Các GV đã chú ý khi lựa chọn cho 

trẻ nghe những bài hát, bản nhạc phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ. 

Ngoài việc lựa chọn những bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng và âm lượng 

vừa phải dể cho học sinh nghe, GV đã đàm thoại và gợi mở để học sinh đưa 

ra cảm nhận và hướng dẫn học sinh biết nhận xét đánh giá về tác phẩm. 

Vận động theo nhạc: Với đặc thù là hoạt động phối hợp giữa âm 

nhạc và các động tác nhảy múa hoặc sử dụng đồ chơi âm nhạc gõ đệm theo 

nhạc, vận động theo nhạc tạo cho trẻ có được sự cảm nhận về nhịp điệu âm 

nhạc, góp phần tích cực vào việc phát triển khả năng cảm thụ, phát triển tai 

nghe và cảm giác với tiết tấu âm nhạc cho trẻ. Khi tổ chức các hoạt động 

này, GV đã không chỉ giúp trẻ giúp trẻ phát triển cảm giác nhịp điệu, sự 

khéo léo, khả năng phản ứng nhanh với nhịp điệu và tiết tấu âm nhạc, mà 

còn giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu tương tác, giao tiếp và thể hiện bản thân của 

trẻ. Các GV đã quan tâm tới việc thiết kế khá đa dạng các dạng vận động 

để mỗi trẻ có đặc điểm nào của dạng bệnh đều được tự tin thể hiện, bộc lộ 

cảm xúc của mình, được giao tiếp với bạn bè xung quanh. Trong khi hướng 

dẫn trẻ GV đã luôn gợi ý, biên soạn các động tác vận động vừa phải, để trẻ 

di chuyển trong phạm vi gần mà không sử dụng quá nhiều sức trong các 

hoạt động.   

Ví dụ như khi sử dụng bài Tai đầu hông giai điệu với tính chất vui 

nhộn, lời ca dí dỏm, vì thế trẻ sẽ rất hứng thú khi được nghe và hát. Sau khi 

thuộc lời ca, học sinh đã ghi nhớ được các bộ phận cơ thể cùng với sự cảm 

nhận được nhịp điệu nhanh chậm khi vận động theo nhạc. Bên cạnh đó, các 

GV cũng sử dụng một số trích đoạn, hoặc tiểu phẩm có giai điệu nhẹ 

nhàng, bay bổng như Comptine d’un autre ete, Canon in D, River flow in 

you… để giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng và cảm thụ khi nghe nhạc 

thông qua các vận động nhẹ nhàng, các hoạt động gõ/ vỗ tay theo nhịp, 
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phách,… Ở một số trường hợp GV cũng đã khai thác các vận động minh 

họa theo lời bát hát, chẳng hạn với bài Chú ếch con, GV đã gợi ý  học sinh 

sẽ mô phỏng động tác nhảy của chú ếch con đáng yêu và ngoan ngoãn,… 

Trò chơi âm nhạc: Với bản chất là dạng hoạt động giáo dục âm nhạc 

được thiết kế dưới dạng trò chơi, nhằm tạo sự hứng thú và phát huy tính 

tích cực, sự tự tin và trò chơi cũng chính là môi trường, là cơ hội giúp trẻ 

thể hiện các kiến thức, kĩ năng thực hành âm nhạc tiếp nhận được trong bài 

học. Cho nên, dù ở dạng thức nào, bản chất các trò chơi âm nhạc đều 

hướng tới việc cung cấp và hình thành cho trẻ khả năng cảm thụ, ghi nhớ 

hay luyện tập các kĩ năng thực hành âm nhạc. Quá trình thiết kế và triển khai 

tổ chức các trò chơi các GV đã xuất phát từ chính đặc điểm và nhu cầu cần 

can thiệp và hỗ trợ của chính đứa trẻ để đưa ra các yêu cầu phù hợp. Căn cứ 

trên đặc điểm và mức độ của trẻ, GV đã linh hoạt trong khi thiết kế các dạng 

trò chơi như: cùng hát xem ai hát đúng và nhanh hơn? Tai ai tinh với yêu cầu 

trẻ nghe và gõ đệm theo các hình tiết tấu; hay cũng có thể là các trò chơi sắm 

vai các nhân vật, con vật theo nội dung lời ca và nhịp điệu âm nhạc của bài 

hát, bản nhạc… 

Trước khi bắt đầu quá trình dạy thực nghiệm phương pháp mới, tôi 

có tham gia dự giờ một số tiết dạy của thầy Ân, giáo viên âm nhạc của 

Trung tâm giáo dục đặc biệt Quốc gia. Ví dụ: tiết dạy bài hát “Đàn gà con” 

thầy Ân và các giáo viên hỗ trợ triển khai nội dung dạy học như sau: 

 Các giáo viên hỗ trợ cùng với thầy Ân hướng dẫn học sinh đọc lời 

ca, đọc lại nhiều lần để sửa lỗi cho các học sinh bị ngọng, phát âm chưa rõ 

ràng. Sau đó thầy tiến hành đàn, hát mẫu cho học sinh nghe. Thầy đặt một 

số câu hỏi (Đã có bạn nào được nhìn thấy những chú gà con bên ngoài 

chưa? Bạn nào biết gà có mấy chân nào? Gà con có những bộ phận gì…). 

Mục đích thầy đặt câu hỏi như vậy là để khai thác xem có nhiều học sinh 

nhận biết được con gà chưa. Tiếp đó thầy bắt đầu đàn hát mẫu từng câu cho 
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học sinh. Sau khi học sinh học hát xong cả bài, thầy mời một số học sinh 

vừa hát vừa diễn tả hành động của những chú gà con trước lớp. Thầy tiến 

hành hoạt động nhóm bằng cách chia lớp làm 3 nhóm để thực hiện chơi trò 

chơi “Ai nhanh hơn”, học sinh sẽ đóng vai làm những chú gà theo các 

nhóm đã được chia, di chuyển từ vạch xuất phát về vạch đích…cũng như 

một số tiết dạy âm nhạc khác, tôi nhận thấy tiết học âm nhạc của thầy chủ 

yếu hướng tới hoạt động dạy hát và vận động theo nhạc, chưa nhận thấy 

việc tích hợp nội dung giáo dục, chưa có sự đa dạng trong tiết học để tạo 

hứng thú cho trẻ tập trung học tập nhiều hơn, tiết dạy chưa khai thác được 

năng lực của mỗi bạn học sinh, chưa phát huy được khả năng của các em, 

phương thức giáo dục chưa hướng các em tới hoạt động chủ động, mà vẫn 

còn học sinh đa số vẫn bắt trước nhau chứ chưa phát huy tính chủ động 

trong học tập. Chưa áp dụng phương thức hoạt động nhóm, đa số học sinh 

còn bị động bạn nào chú ý học tập vẫn chú ý, bạn nào mất tập trung thì vẫn 

mất tập trung. Qua quá trình thực tế dự giờ và làm việc, xuất phát từ đặc 

điểm bệnh của mỗi trẻ, khi triển khai xây dựng kế hoạch bài dạy cho từng 

cá nhân, các giáo viên, trong đó có cá nhân tôi- Nguyễn Thị Thu Trang đã 

luôn trao đổi, thảo luận, tìm tòi để thiết kế các cách thức triển khai dạy học 

cho mỗi học sinh với nhiều hình thức khác nhau. Ở mỗi kế hoạch bài dạy 

chuyên biệt, GV vừa tiến hành triển khai, vừa quan sát theo dõi sự tương 

tác và mức độ tiến triển ở mỗi trẻ để tiếp tục điều chỉnh trong quá trình hỗ 

trợ và can thiệp. Song là môn học năng khiếu, vậy nên năng lực âm nhạc và 

nghiệp vụ sư phạm về dạy học âm nhạc của các giáo viên đào tạo ở ngành 

Giáo dục đặc biệt ở trung tâm cũng chưa đồng đều. Vì thế hiệu quả của 

hoạt động giáo dục âm nhạc với trẻ tăng động giảm chú ý cũng không phải 

lúc nào cũng đã được như mong muốn. 

Thực tế cho thấy, trong số những trẻ mắc chứng ADHD, thực sự rất 

nhiều em có năng khiếu về công nghệ và nghệ thuật, nhất là âm nhạc. Quá 



39 
 

trình theo học ở trung tâm nhiều bạn có thể gạt bỏ sự lựa chọn với những 

môn học khác để chọn học âm nhạc. 

Một số bậc phụ huynh sau khi cho con vào học ở trung tâm cũng đã 

nhận thấy được những tác động trực tiếp có yếu tố tích cực tới nhận thức và 

hành vi của trẻ tăng động khi hiểu được ý nghĩa và vai trò của giáo dục âm 

nhạc đối với học sinh tăng động giảm chú ý. Do đó, các gia đình của đã 

quan tâm hơn, đã chăm lo và tạo điều kiện cho con được học nhạc theo 

hoàn cảnh của gia đình. 

Tiểu kết chương 1 

Qua tìm hiểu về trẻ ADHD ở các công trình nghiên cứu ở góc độ y 

học và khoa học giáo dục âm nhạc cho thấy: Việc nhận diện trẻ ADHD, các 

số liệu và tỉ lệ mắc chứng ADHD trong độ tuổi trẻ em ở độ tuổi mầm non 

và tiểu học ở Việt Nam đang là vấn đề đặt ra cho ngành học và xã hội. 

Trẻ em mắc hội chứng tăng động giảm chú ý là những trẻ gặp trở ngại 

về hành vi tâm lý, trẻ thường biểu hiện ra bên ngoài bằng sự hoạt động quá 

mức của bản thân và suy giảm về khả năng tập trung chú ý làm cho cá nhân 

đó gặp khó khăn trong học tập và hòa nhập với cuộc sống. 

Thực tiễn cho thấy, các giải pháp hỗ trợ, can thiệp cho trẻ ADHD cũng 

đã được các nhà khoa học ở các lĩnh vực Y học, tâm lí học, giáo dục học, các 

nhà sư phạm chuyên ngành Giáo dục đặc biệt và sư phạm âm nhạc cũng đã 

có những nghiên cứu và đề xuất. Bởi ở góc độ đời sống tinh thần, Âm nhạc 

là một bộ môn nghệ thuật có vai trò và ý nghĩa rất nhân văn với trẻ. Các em 

sẽ cảm nhận được niềm vui, những cảm xúc mới lạ, những hoạt động ca hát, 

vận động, gõ đệm với các hình tiết tấu, các trò chơi,... qua những hình tượng 

âm nhạc rất gần gũi trong đời sống hàng ngày đã giúp các em mở rộng về 

ngôn ngữ, về khả năng giao tiếp và nhận thức. Hơn nữa, các hoạt động âm 

nhạc giúp các em giảm thiểu sự mất tập trung chú ý, dần hình thành và 

phát triển khả năng cảm thụ, thể hiện, sáng tạo trong các hoạt động học 
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tập và trải nghiệm. Điều đó sẽ giúp cho đời sống tinh thần của trẻ sẽ thú 

vị hơn. Bên cạnh đó, quá trình học và chơi các trò chơi âm nhạc không chỉ 

giúp các em mở rộng hiểu biết và phát triển cảm xúc, mà còn giúp các em 

tự tin hơn, chủ động hơn trong thể hiện bản thân, giao tiếp với bạn bè, thầy 

cô và cộng đồng xã hội. 

Việc nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng việc dạy học âm nhạc cho trẻ 

mắc chứng ADHD ở Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia cho thấy: Để 

đáp ứng được yêu cầu giáo dục âm nhạc cho trẻ ADHD, đòi hỏi các giáo 

viên chuyên biệt nói chung cũng như giáo viên âm nhạc nói riêng cần phải 

tìm hiểu để cập nhật thường xuyên với sự phát triển khoa học của ngành học. 

Các GV cũng cần linh hoạt và sáng tạo trong việc thiết kế các nội 

dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học âm nhạc trên cơ sở về 

đặc điểm và  khả năng nhận thức của mỗi học sinh. Từ đó sẽ đưa ra 

những giải pháp hiệu quả để không ngừng cải thiện chất lượng hoạt động 

giáo dục âm nhạc cho trẻ ADHD thông qua các hoạt động trị liệu đơn giản 

và hiệu quả. Những biện pháp đề xuất cụ thể sẽ được chúng tôi trình bày ở 

chương hai của luận văn. 
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Chương 2 

BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TẬP TRUNG CHÚ Ý 

CHO TRẺ TĂNG ĐỘNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG  

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

2.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp 

Từ việc nghiên cứu lí luận, thực tiễn và thực trạng việc triển khai các 

hoạt động dạy học âm nhạc cho trẻ tăng động giảm chú ý ở Trung tâm Giáo 

dục Đặc biệt Quốc gia ở chương 1, cơ sở đề xuất các biện pháp ở chương 2 

bao gồm: 

Dựa trên các đặc điểm về tâm sinh lí, khả năng nhận thức và mức độ 

về hành vi của trẻ tăng động; Mỗi trẻ khi đăng kí học tập tại trung tâm sẽ có 

những đặc điểm tâm lí tính cách, khả năng nhận thức và hành vi ở mức độ 

khác nhau. 

Căn cứ vào môi trường học tập đặc thù của trẻ tăng động giảm chú ý. 

Hướng tới các yêu cầu cần đạt về giáo dục âm nhạc theo những yêu 

cầu chung của độ tuổi và phù hợp với mức độ của từng cá nhân trẻ tăng 

động; 

Bám sát phương pháp và dạy học hình thức tổ chức dạy học đặc thù 

cho đối tượng trẻ tăng động giảm chú ý; 

Điều kiện về trình độ của đội ngũ giáo viên, và điều kiện cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và học liệu hỗ trợ việc dạy học âm nhạc 

Sự ủng hộ phối hợp của gia đình và cộng đồng xã hội trong việc hỗ 

trợ trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt. 

Ngoài ra, các nội dung đề xuất và thực nghiệm của đề tài đã kế thừa 

các phương pháp hình thức tổ chức dạy học cho học sinh ADHD của Trung 

tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia kết hợp với những kinh nghiệm của tác giả 

đề tài. 
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2.2. Đề xuất một số biện pháp để tăng cường khả năng chú ý cho trẻ 

2.2.1. Về nội dung 

 - Khai thác ngôn ngữ với cách tiếp cận gắn với tiết tấu lời ca hoặc 

theo các tiếng trong câu. 

Ngôn ngữ có vai trò quan trọng, là “chìa khóa” mở ra hoạt động giao 

tiếp giữa con người với con người ở gia đình và xã hội. Sử dụng kỹ thuật 

giao tiếp nhằm giúp trẻ ADHD rèn luyện và nâng cao khả năng tập trung chú 

ý, phát huy được tính tích cực, chủ động của bản thân trong học tập và sinh 

hoạt. Đồng thời cũng giúp trẻ tập trung vào những thông tin đối tượng giao 

tiếp một cách chủ động, qua đó nâng cao khả năng kiểm soát hành vi của trẻ 

và khả năng giao tiếp với người khác. Việc sử dụng giao tiếp ngôn ngữ với 

trẻ ADHD đòi hỏi GV phải kiên trì và lựa theo cảm xúc hay phản ứng của 

trẻ để thu hút trẻ tập trung vào hoạt động của GV. 

Thực tế, mỗi trẻ sẽ có những khó khăn riêng và những sở thích, cá 

tính khác biệt nhau. Trong quá trình sử dụng giao tiếp ngôn ngữ, cô giáo 

cần quan sát diễn biến về tâm lý và cảm xúc của trẻ để phân tích nhanh tại 

sao trẻ lại chưa tập trung vào lời nói hay yêu cầu của cô. Có thể trẻ bị phân 

tán bởi thích vận động hơn vào thời điểm đó, hoặc lại thích màu sắc sặc sỡ 

hay âm thanh của các nhạc cụ, dụng cụ học tập trong phòng học mà trẻ đã 

được nghe. Cũng có khi là trẻ bị gặp khó khăn trong khi phát âm. Do đó, 

GV phải hiểu được trẻ thích gì, thực sự cần bù đắp ở đâu mới giải quyết 

được các tình huống trong dạy học. Việc khai thác ngôn ngữ trong cách tiếp 

cận với tiết tấu lời ca trong các bài hát, vỗ theo các tiếng trong các câu văn 

vần hoặc bài thơ ngắn cũng là một cách để thức để rèn luyện khả năng tập 

trung chú ý và mở rộng vốn từ cho các em.  

 Khi thiết kế các hoạt động dạy học, GV sẽ căn cứ trên độ tuổi, vấn 

đề ngôn ngữ trẻ đang khó khăn khi phát âm hay vốn từ còn hạn chế ở mức 

độ nào, để lựa chọn các câu nói, câu hát ngắn, các câu thơ ngắn, thậm chí 
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GV có thể sáng tác các câu dạng “hát nói” kết hợp với giao tiếp cảm xúc để 

hướng dẫn, hỗ trợ giúp trẻ khắc phục sự hạn chế về ngôn ngữ... Khi sử dụng 

ngôn ngữ để can thiệp cho trẻ dù ở dạng thức nào đều phải linh hoạt, phù 

hợp với trạng thái, bối cảnh cụ thể mới đạt hiệu quả mong muốn. 

Ví dụ như khi dạy trẻ học về một số bộ phận trên cơ thể, GV hay 

chuyên viên tư vấn hỗ trợ GDĐB hoặc người thân có thể sử dụng các câu nói 

vần, các câu lời ca ngắn trong bái hát và hát với âm điệu tự nhiên như ngữ 

điệu của giọng nói, ví dụ với bài hát: 

“Tai đầu chân”, tác giả Văn Phong sáng tác, GV có thể triển khai 

như sau: 

 GV hát và thực hiện các động tác minh họa gắn với nội dung lời ca:  

“Túm lấy cái tai, mình lắc lư cái đầu 

Nắm lấy cái hông, nào mình cùng lắc lư  

Vẫy vẫy cái tay, mình vỗ tay cho đều 

Cúi xuống dưới chân, cùng bật lên thật cao..” 

Sau khi GV hát và tương tác với học sinh thì yêu cầu học sinh 

nhắc lại các từ kết hợp vận động nhẹ nhàng hoặc kết hợp vỗ tay khi đọc 

các lời ca. 

Tai – đầu – hông -> lắc lư Tay -> vỗ 

Chân -> nhảy lên 

Tùy theo khả năng của trẻ, GV sẽ yêu cầu học sinh thực hiện đọc 

theo các tiếng với tốc độ nhanh hơn tùy theo mức độ cụ thể của từng học 

sinh. Cứ như thế, cách thức tổ chức và triển khai trò chơi khá sinh động của 

GV sẽ thu hút sự tập trung chú ý của trẻ và trẻ sẽ thực hiện được yêu cầu 

của trò chơi cũng chính là nội dung của bài học. 

Với trò chơi “Trán - cằm- tai” 

GV cho trẻ đọc và chỉ vào “trán cằm tai” theo yêu cầu của trò chơi để 

giúp các em nhận biết các bộ phận đó trên cơ thể của mình. 

GV phổ biến luật chơi: Khi GV hát bài “Trán - cằm - tai”, hát đến bộ 
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phận nào thì trẻ sẽ chỉ vào đúng bộ phận đó. Ban đầu GV hát chậm và dần 

tăng nhịp độ của bài hát lên. 

GV làm mẫu (vừa hát, vừa thực hiện hành động: chỉ tay lên đúng các vị 

trí trên khuôn mặt/cơ thể của mình mà lời bài hát đề cập tới) cho trẻ quan sát. 

Nhằm tạo sự chú ý cho trẻ và trẻ không mất tập trung. Bắt đầu vào 

chơi trò chơi. GV hướng dẫn trẻ cách hát để hòa vào nhịp bài Tiếng chày 

trên sóc Bom Bo (Đoạn nhạc cắc cùm cum thay bằng chán cằm tai) 

GV: sử dụng câu hỏi ngắn như: “Tay đâu tay đâu”.  

Học sinh: Giơ 2 tay và trả lời: “Tay đây tay đây”. 

GV thực hiện hoạt động cùng trẻ và quan sát hành vi của trẻ khi tham 

gia hoạt động. 

GV có thể thay thế “Trán - cằm - tai” bằng các bộ phận khác của cơ 

thể như: “Trán - cằm - tay”; “Trán - cằm - chân”; “Mũi - mồm - vai”; “Rốn 

bụng - eo”;… 

Như vậy, có thể thấy rằng, tiến trình của các trò chơi nêu trên có sự 

kết hợp của ngôn ngữ và các hành động tương tác diễn ra liên hoàn giữa GV 

với học sinh. Học sinh bị thu hút vào giờ học, và không bị các yếu tố ngoại 

vi chi phối. Điều đó, sẽ giúp học sinh nhanh ghi nhớ các từ chỉ tên các bộ 

phận trên cơ thể và nét giai điệu đơn giản tự nhiên như ngôn ngữ nói. Tuy 

nhiên, với âm điệu nhịp nhàng khi thể hiện các thanh trong câu, rồi nhịp 

điệu lúc nhanh, lúc chậm cũng sẽ dần góp phần nâng cao khả năng cảm 

nhận và thực hành ngôn ngữ, và hát các lời ca của các bài hát cho học sinh. 

- Khai thác các bài hát có hình tượng âm nhạc gần gũi, giai điêu vui 

nhộn và lời ca ngộ nghĩnh 

Khi lựa chọn các bài hát, GV lưu ý đến độ dài của câu/ bài, số lượng 

ca từ trong một câu, cấu trúc của giai điệu vừa phải và phù hợp với khả 

năng của học sinh.  

 Giao tiếp cảm xúc qua gợi mở và hướng dẫn học sinh lắng nghe để 

cảm nhận các nội dung, hình tượng âm nhạc và thể hiện các vận động theo 

nhịp điệu âm nhạc là một trong những hình thức triển khai cơ bản trong 
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hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ tăng động giảm chú ý. 

Với trẻ tăng động giảm chú ý và khả năng ngôn ngữ còn hạn chế thì 

GV có thể hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo hình thức trò chơi “Tai ai 

tinh” để nhằm mục đích thu hút trẻ vào hoạt động và ghi nhớ lời ca GV lựa 

chọn một số bài hát, đoạn nhạc ngắn phù hợp với mức độ chung của học 

sinh tiểu học. Đặc biệt khi biên soạn các trò chơi phải tính đến sự phù hợp 

với khả năng thực tế của học sinh và hướng tới phát triển khả năng tập 

trung chú ý và các năng lực âm nhạc nào cho học sinh. 

GV lựa chọn các bài hát, trích đoạn âm nhạc cho học sinh nghe. Quá 

trình nghe, GV cần tăng cường trước. Sau đó, GV sẽ tổ chức trò chơi.  

Với các trẻ không quá hạn chế về ngôn ngữ nhưng lại có mức độ 

tăng động nhiều, GV có thể thiết kế các trò chơi có hoạt động/ vận động 

theo đoạn nhạc/ giai điệu bài hát nhẹ nhàng để thu hút trẻ tập trung vào 

hoạt động cảm thụ âm nhạc và giảm tăng động. 

- Trò chơi “Lời chào thương mến” 

GV có thể khai thác ngôn ngữ qua các câu chào gắn với các nét giai 

điệu ngắn, gần gũi với âm điệu giọng nói tự nhiên trong bài hát “Con chim 

vành khuyên”[59] sáng tác Hoàng Vân trong ví dụ dưới đây: 
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Tổ chức hoạt động: 

GV cho học sinh quan sát hình ảnh và đặt câu hỏi: “Đố các em đây là 

con vật gì”? Việc đặt câu hỏi giúp học sinh suy nghĩ, kích thích trí tưởng 

tượng và có sự tương tác giữa cô trò. 

GV cho học sinh nghe bài hát “Con chim vành khuyên”[59] (mp3 

hoặc GV hát) và cho đặt câu hỏi là bài hát nói về chú chim gì? -> Đó là chú 

chim vành khuyên. 

GV (lần 3) vừa hát vừa giơ các bức tranh có hình các chú chim theo 

lời ca của bài hát hoặc làm các động tác phụ họa và yêu cầu học sinh cùng 

hát hòa với cô (tùy theo mức độ của học sinh). 

GV hướng dẫn và khuyến khích học sinh cùng giáo viên đọc nối tiếp 

lời ca của câu hát, Ví dụ: 

+ Cô giáo: “Chim gặp bác chào mào” 

+ Học sinh: “Chào bác”… 

+ Cô giáo: “Chim gặp cô sơn ca” 

+ Học sinh: “Chào cô”…. 
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GV có thể cho nhóm hoặc hai bạn học sinh hát nối tiếp các câu chào 

trong bài hát để rèn luyện khả năng tập trung chú ý cho học sinh khi nghe 

và phối hợp nhịp nhàng các câu nói hay câu hát. 

GV lồng ghép nội dung giáo dục: Chim vành khuyên rất lễ phép phải 

không các em. Chú chim đã gặp và chào hỏi những ai nào? 

Qua phần đàm thoại của GV với học sinh, GV chốt nội dung: mỗi 

chúng ta, ai cũng đều phải lễ phép với những người lớn hơn tuổi. Các con 

không chỉ có lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô mà khi gặp người lớn hơn 

tuổi chúng ta cần chào hỏi lễ phép. 

Như vậy, với cách thức GV đọc và hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm 

lời bài hát hoặc câu hát, không chỉ là biện pháp thu hút để rèn luyện khả 

năng tập trung chú ý cho học sinh, mà còn giúp cho việc phát triển và mở rộng 

vốn từ cho các em. Và đây cũng là biện pháp hiệu quả hỗ trợ tiến trình dạy 

hát. Việc đọc diễn cảm lời ca với những học sinh có nhận thức tốt hơn khi 

vào bài học sẽ nhanh hát trôi chảy hơn. Còn với học sinh hạn chế về ngôn 

ngữ thì biện pháp này sẽ giúp các em giảm bớt khó khăn khi học thuộc lời ca 

của bài hát. 

- Khai thác các trò chơi âm nhạc 

Với học sinh ở cuối độ tuổi mầm non và tiểu học, GV có thể thiết kế 

các dạng trò chơi như sau: 

+ Trò chơi hướng tới phát triển giọng hát và khả năng tương tác với 

nhóm khi trình bày. 

+ Trò chơi hướng tới phát triển khả năng cảm thụ và mở rộng hiểu 

biết âm nhạc. 

+ Trò chơi hướng tới phát triển khả năng ứng dụng- sáng tạo âm nhạc. 

Với mỗi trò chơi, tùy theo khả năng của học sinh và yêu cầu của bài học, 

GV sẽ đưa ra mức độ và cách thức tổ chức phù hợp. Ở từng hoạt 

động, GV luôn phổ biến yêu cầu hoặc trình tự hoạt động và thống nhất các 
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thỏa thuận với HS các yêu cầu của bài học. GV có thể thiết kế các hoạt 

động học tập có sự tương tác tích cực và tích hợp các nội dung giáo dục âm 

nhạc với các lĩnh vực và nội dung phù hợp. 

Yêu cầu về năng lực: GV cần bám sát mức độ nhận thức và khả năng 

thực hành âm nhạc cùa HS để triển khai một trong các năng lực, hoặc có sự 

lồng ghép các năng lực đặc thù của môn học dưới đây: 

+ Năng lực thể hiện âm nhạc 

      + Năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc 

+ Năng lực ứng dụng và sáng tạo âm nhạc. 

Song cần lưu ý, với học sinh tăng động giảm chú ý, ở mỗi bài học, 

GV cần cân nhắc đề ra yêu cầu và cách thức triển khai hoạt động dạy học 

theo tiến trình phù hợp với từng cá nhân hoặc nhóm trẻ. Và cũng có thể chỉ 

đặt ra ở mức độ học sinh thực hành được - là đạt và phù hợp. Trong thực tế, 

nếu cần thiết, GV chia nhỏ yêu cầu theo lộ trình ở mức độ vừa phải và tăng 

dần để không tạo áp lực cho trẻ. Bởi nếu, GV đưa ra mức độ yêu cầu “khó 

quá” hoặc “dễ quá” với học sinh, cũng là nguyên nhân các em dễ bị phân 

tán không tập trung vào hoạt động. Tính vừa sức là điểm “mấu chốt” mà 

GV phải lưu ý khi thiết kế và triển khai các hoạt động dạy học với các cá 

nhân và nhóm học sinh có khả năng đáp ứng nhiệm vụ học tập khác nhau. 

2.2.2. Một số biện pháp  tổ chức dạy học âm nhạc cho trẻ tăng động giảm 

chú ý 

Khi triển khai xây dựng các kế hoạch bài dạy, GV cần sử dụng linh 

hoạt đa dạng các phương pháp, hình thức khi triển khai dạy trẻ bài hát có 

tính thể loại khác nhau để mỗi giờ học đều mang đến cho HS những cảm 

xúc và trải nghiệm mới hấp dẫn và phong phú.  

Khi triển khai các biện pháp cụ thể ở mỗi bài/ hoạt động, GV cần lưu 

ý, nhất là với trẻ can thiệp ở giai đoạn đầu, GV nên khai thác hình thức kể 

chuyện trên nền nhạc, hay nghe nhạc vẽ tranh cũng là những hình thức rèn 
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luyện cho trẻ khả năng tập trung chú ý rất hiệu quả. Vì ngoài việc hiểu 

được nội dung câu chuyện qua lời kể của GV, các em còn được cảm nhận 

giai điệu êm dịu của âm nhạc, được thể hiện cảm xúc qua sự tưởng tượng và 

vẽ những nhân vật hoặc bức tranh theo ý thích của mình. Hơn nữa, với trẻ ở 

thể ADHD thì việc yêu cầu trẻ ngồi tập trung chú ý không phân tán để theo 

dõi một câu chuyện kể trong một khoảng thời gian nhất định là là việc 

không hề dễ dàng. Vậy nên, việc triển khai cho trẻ nghe nhạc vẽ tranh là 

một biện pháp rất hữu hiệu để thu hút trẻ tập trung vào hoạt động. 

Ngoài ra, GV cần tích cực khai thác các trò chơi gắn với bài hát và 

vận động theo nhạc hoặc kết hợp triển khai các nội dung nghe, cảm thụ và 

thể hiện tiết tấu âm nhạc. Bởi, như đã nêu ở trên, giọng hát là “nhạc cụ” 

tiện ích hiệu quả để phát triển ngôn ngữ, cảm xúc âm nhạc và cảm thụ tiết 

tấu dễ dàng nhất. Khi kết hợp giữa giọng hát cùng với việc sử dụng các file 

nhạc beat, nhạc karaoke hỗ trợ quá trình thực hành luyện tập, GV sẽ thu hút 

sự tập trung chú ý của trẻ.  Và mỗi khi giai điệu, lời ca của các bài hát vui, 

sôi nổi phù hợp với đặc điểm tâm lí và nhận thức của trẻ, sẽ khiến các em 

yêu thích và có nhu cầu học để hát được bài hát. Việc luyện tập các bài hát 

lúc này, không chỉ thu hút được sự tập trung chú ý có chủ định của trẻ, mà 

còn giúp các em mau ghi nhớ lời ca, hát đúng theo giai điệu của bài, và 

cũng đồng nghĩa với việc mở rộng vốn từ cho trẻ. Những bài học âm nhạc 

sinh động sẽ góp phần hình thành cho các em tình yêu và cùng cố sự hứng 

thú với môn học. 

Khi học sinh đã thuộc bài hát, thì cũng là cơ sở để GV thiết kế các 

hoạt động vận động, gõ đệm nhạc cụ tiết tấu hoặc vận động cơ thể theo 

nhịp điệu âm nhạc ở mức độ vừa phải, phù hợp với trẻ. Với trẻ ở cuối độ 

tuổi mầm non và tiểu học, ngoài việc lựa chọn những bài hát, bản nhạc phù 

hợp với độ tuổi, GV cần tích cực khai thác nhiều hơn các hình thức nghe, 

cảm thụ và kết hợp với hát trong các dạng hoạt động tích hợp hoặc các trò 
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chơi đa dạng. Từ đó, mức độ chú ý có chủ định vào hoạt động học tập sẽ kéo 

dài hơn, bền lâu hơn, hoạt động học tập âm nhạc sẽ ngày càng hiệu quả hơn. 

 Với đặc điểm về tâm sinh lí và khả năng nhận thức của trẻ tăng động, 

các biện pháp rèn luyện khả năng tập trung chú ý cho trẻ ADHD được thiết 

kế thành các dạng trò chơi. 

Trò chơi hát nối tiếp: “Đàn gà kiếm mồi”  

Mục đích: Rèn luyện khả năng tập trung chú ý và phát triển tai nghe 

và giọng hát  

GV có thể lựa chọn bài hát “Đàn gà trong sân” [60], GV sẽ thiết kế 

thành trò chơi “Đàn gà đi kiếm mồi” thông qua hình ảnh các nhân vật “gà 

con” “gà mẹ” và “gà cha”rất sinh động trong bài hát. 

Hoặc cũng có thể thiết kế thành trò chơi” “Hát nối tiếp” khi GV hoặc 

một nhóm hát “gà mà gáy sáng” thì học sinh sẽ hát nối tiếp” là con gà cha”... 
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- Tổ chức trò chơi: 

GV phổ biến yêu cầu chơi 

GV cho cả lớp nghe tiếng gà gáy và đố: 

Câu hỏi: Cả lớp cho cô biết các con vừa nghe thấy tiếng kêu của con 

vật gì? 

Học sinh: Con gà ạ. 

GV vừa hát đồng thời giơ lên hình ảnh những chú gà.  

GV: Gà mà không biết gáy 

Học sinh: Là con gà con  

GV: Gà mà gáy sáng  

Học sinh: Là con gà cha… 

GV dùng hình ảnh/ tranh/ video clip có hình ảnh của đàn gà đang chạy 

nhảy hoặc đang ăn và đàm thoại gợi mở cho học sinh để thu hút học sinh  

tập trung chú ý lắng nghe toàn bộ bài hát. Sau đó, GV đàm thoại, khơi gợi 

cảm xúc và  thu hút học sinh tập trung vào hoạt động để hình thành ý thức 

cho học sinh cần biết kiềm chế cảm xúc, tập trung lắng nghe (khi được yêu 

cầu) trong các hoạt động học tập và giao tiếp. 

GV triển khai dạy học sinh học thuộc lời ca/ học hát (tùy theo 

khả năng của khác nhau của học sinh). 

GV điều khiển các nhóm chơi trò chơi kết hợp với giai điệu của bài 

hát. Khi nhạc nhanh thì các chú gà chạy nhanh, khi nhạc chậm thì các chú 

gà chạy chậm lại. Thông qua trò chơi, GV tập trung khai thác yếu tố nhịp độ 

(nhanh - chậm) trong âm nhạc. 

Giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục: Chú gà trống (gà cha) gáy 

rất chăm chỉ và đúng giờ, mỗi sáng chú đều gáy “ò ó o o” gọi mọi người 

thức dậy đi học, đi làm. Gà mẹ và gà bố cùng luôn chăm sóc gà con. Chúng 

mình cùng chăm chỉ và đúng giờ như các chú gà nhé. 

Trò chơi Sắm vai: “Những con vật ngộ nghĩnh” 
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Mục đích: rèn luyện khả năng tập trung chú ý và biểu cảm khi thể hiện 

hình tượng các con vật theo nhịp điệu âm nhạc 

GV có thể lựa chọn bài hát: “Con lợn éc”[61] sáng tác của Nguyễn Hà 

Hải Thông qua nội dung của bài, GV thiết kế thành các trò chơi kiểu phân 

vai cho các nhóm học sinh. Khi nhóm hát đến câu hát miêu tả con vật nào 

thì nhóm còn lại sẽ mô phỏng lại động tác/ hành động của con vật đó. 

Tổ chức trò chơi: 

Giáo viên mở file mp3 nhạc cho học sinh nghe một lượt, rồi đặt câu hỏi 

GV: Cô đố cả lớp bài hát chúng ta vừa nghe nhắc đến những con vật gì?  

Học sinh: Trả lời tên những con vật mà mình nghe được 

Giáo viên: Con lợn éc thì sao cả lớp? 

Học sinh: Con lợn éc biết ăn không biết hát 

Gv đàm thoại như trên với các con vật còn lại.  

Giáo viên: Một bạn cho cô biết con lợn kêu như thế nào? 

Học sinh: éc éc éc… GV sử dụng câu hỏi này và mở rộng nội dung 

sang các con vật khác như: con vịt, con bò… để yêu cầu học sinh đoán tên 

con vật và diễn tả tiếng kêu. 

GV chia học sinh thành 3 nhóm và phân công/ thỏa thuận với học sinh 

nhận phần thể hiện minh họa các con vật trong bài hát. Khi câu hát nhắc 

đến con vật nào thì nhóm được phân công mô phỏng tiếng kêu, kết hợp 

thực hiện động tác vận động giống các con vật (con lợn sẽ di chuyển 4 chân 

và kêu éc éc, con vịt sẽ quạc quạc và vỗ cánh, con chim bay 2 cánh.) 

GV cũng có thể thay đổi hình thức chơi, độ nhanh - chậm hoặc sắc 

thái to – nhỏ của vận động bằng thay đổi nhịp độ của âm nhạc... 

Trò chơi vận động theo nhịp điệu âm nhạc bài Bóng tròn, sáng tác 

của Vũ Thanh 

Mục đích: Rèn luyện khả năng tập trung chú ý và cảm thụ nhịp điệu 
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âm nhạc. 

GV có thể biên soạn động tác cho học sinh hát với vận động và di 

chuyển theo nhịp điệu. 

Tổ chức trò chơi: 

GV đọc hát 1- 2 lần bài hát và đọc chậm lời ca cho học sinh nghe và 

khuyến khích học sinh đọc nhẩm theo từ 2-3 lần: 

“Bóng tròn to, tròn tròn to. Bóng xì hơi, xì xì xì hơi. 

Này bạn ơi, lại đây chơi xem bóng ai to tròn nào. Xem bóng ai to 

tròn nào…” 

GV yêu cầu cả nhóm học sinh xếp hình vòng tròn, các học sinh cùng 

nắm tay nhau (tượng trưng quả bóng) sau đó hát lần lượt các câu của bài. 

Trong quá trình hát các học sinh cùng GV di chuyển vào tâm vòng tròn 

ứng với lời ca:” bóng xì hơi”, rồi lại di chuyển vòng rộng ra, ứng với câu 

lời ca:” bóng tròn to”. 

GV tổ chức cho học sinh chơi nhiều lần và tăng độ dài của lời ca vẫn 

theo chủ đề Quả bóng nhưng theo lời ca của bài hát “Quả bóng tròn”[62] 

sáng tác của Huy Trân nhưng tạo cảm xúc mới lạ, thu hút học sinh tập 

trung vào hoạt động. GV đọc, có thể từ 1- 2 lần liên tiếp: 

Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh Giữa thảm cỏ xanh sao 

bóng đứng một mình Phải đứng một mình vì quả bóng chưa ngoan Suốt 

ngày rong chơi nên các bạn cười chê” 

Giáo viên sẽ đặt một số câu hỏi: vì sao quả bóng lại đứng một 

mình?... 

HS trả lời, và GV tiếp tục đàm thoại và chốt lại ý nghĩa nội dung của 

bài hát để HS ghi nhớ: HS cần biết lắng nghe, lễ phép với cha mẹ và mọi 

người. Khi cùng học tập hay vui chơi phải nhường nhịn, chia sẻ, giúp đỡ 

nhau cùng chơi vui, đoàn kết. 
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GV điều khiển HS vận động theo nhịp điệu bài Qủa bóng tròn và có 

thể kết hợp cho một nhóm gõ theo phách khi các nhóm còn lại vận động (và 

luân phiên). 

Giáo viên hướng dẫn một số động tác vận động cho HS thực hiện tập 

thể và nhóm nhỏ. Tủy theo khả năng của HS, GV có thể sử dụng các câu hát 

rồi tăng dần lên độ khó của bài hát cũng chính là việc rèn luyện cho HS 

mức độ tập trung chú ý và ghi nhớ tốt dần lên. 

Lưu ý: Trẻ ADHD hay thực hiện hành động trước khi nghe cô nói hết 

lời hát nên dễ bị sai, giáo viên cần nhắc trẻ nghe xong yêu cầu của cô mới 

thực hiện hành động. 

Trò chơi :“Nghe câu hát tìm bức tranh” 

Mục đích: Rèn luyện khả năng tập trung chú ý, khả năng cảm thụ và 

trí nhớ âm nhạc 

GV sử dụng bài hát “Quả”, sáng tác của Xanh Xanh, [57] 
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Tổ chức hoạt động: 

GV sử dụng hệ thống câu hỏi để biết những kiến thức/ hiểu biểu của 

HS đang ở mức độ nào? VD: “Các bạn đã biết những loại quả gì rồi”? hãy 

kể những quả em được ăn hàng ngày? 

Qua phần trả lời của HS, GV sẽ dẫn dắt vào nội dung của bài. Trong 

trường hợp dạy trong nhóm HS có nhiều mức độ khác nhau nên nếu, HS 

chưa biết đọc chữ hoặc đọc còn rất yếu thì GV sẽ gợi mở và hướng dẫn để 

giúp HS đánh vần từng câu lời ca (vì bài hát có câu ngắn). Trường hợp HS 

đã biết đọc, GV có thể giao nhiệm vụ và quan sát điều hành HS tự đánh vần 

từng câu lời ca rồi GV cho HS đọc tập thể. Quá trình GV yêu cầu HS đánh 

vần lời ca sẽ hướng các em tập trung vào việc tự khám phá lời ca của bài hát. 

Khi có ít, nhiều sự hỗ trợ của GV, HS đọc được lời ca thì về mặt tâm lí, các em 

sẽ thấy tự tin và hứng thú hơn. Sau đó GV cho HS chơi trò chơi “Nghe câu hát 

tìm bức tranh”. Trò chơi có thể tiến hành theo nhóm và cặp đôi. 

Kể chuyện trên nền nhạc 

Mục đích: giúp trẻ kìm chế sự hưng cảm, duy trì được khả năng tập 

trung chú ý khi nghe kể chuyện. 

GV lựa chọn những câu chuyện phù hợp với các bạn nhỏ của lớp trẻ 

ADHD như: Cô bé quàng khăn đỏ (truyện kể cho lứa tuổi từ 5 đến 10 tuổi) 

Chuyện Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán (truyện kể cho lứa 

tuổi từ 9 đến 15 tuổi). Với hai câu chuyện nêu trên, GV sẽ lựa chọn hai bản 

nhạc không lời có tính chất giai điệu nhẹ nhàng, tốc độ hơi chậm. Sau đó, 

GV kể 2 câu chuyện trên nền nhạc đã được lựa chọn. Quá trình HS tập trung 

chú ý lắng nghe cũng giúp các em kiềm chế cảm xúc và không chạy nhảy 

vận động tự do và cũng ghi nhớ được nội dung câu chuyện tốt hơn. 

Qua nội dung của mỗi câu chuyện giáo viên gợi mở và đưa ra các bài 

học giáo dục đạo đức, hành vi cho học sinh. 
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- Trò chơi: Vũ điệu của những hạt mưa 

- Mục đích: Rèn luyện khả năng tập trung chú ý và cảm thụ tiết tấu âm 

nhạc thông qua giai điệu và lời ca của bài hát Giai điệu của Mưa. 

 

 

 

Bài hát có câu mở đầu bằng nét giai điệu vui, nhẹ nhàng, khắc họa 

sinh động và lôi cuốn hình ảnh mưa với các sắc thái khác nhau. GV có thể 

khai thác nét giai điệu này hoặc toàn bộ bài hát để triển khai thành một hoạt 

động dạy học hát, kết hợp trò chơi vỗ tay, dậm chân theo hình tiết tấu nét 

nhạc đầu tiên của bài. Thông qua trò chơi sẽ rèn luyện khả năng tập trung 

chú ý, đồng thời cũng phát triển tai nghe và phản xạ với tiết tấu và cao độ 

cho HS. 

- Tổ chức trò chơi: 
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Khởi động: GV lời ca và thể hiện theo nhịp điệu và sắc thái câu : “Tí 

tách, tí tách, lộp độp lộp độp, tí tách tí tách lộp độp” và hỏi HS có biết là 

âm thanh gì không? 

HS trả lời, nếu HS còn lúng túng thì GV cho xem bức tranh/đoạn 

clip có hình ảnh mưa và hỏi HS 

GV sẽ cho HS nghe âm thanh tiếng mưa trên đàn phím hoặc clip… 

rồi đưa ra câu hỏi cho HS trả lời. 

Sau đó, cô hát hoặc cho HS nghe bài hát Giai điệu của mưa và dạy HS 

hát. 

Hoặc cũng có thể lấy câu đầu tiên của bài hát để tổ chức trò chơi đơn 

giản, (việc dạy một câu hay cả bài hát tùy thuộc vào khả năng của HS). 

    

+ GV điều khiển các nhóm chơi kết hợp giữa đọc tên hình nốt và đọc lời 

ca thể hiện sắc thái của mưa kết hợp vỗ tay hoặc dậm chân theo tiết tấu 

+ GV có thể thay đổi âm hình tiết tấu sau một vài lần chơi để giờ học 

sinh động hơn; tất nhiên mức độ như thế nào phải phù hợp với khả năng 

của HS. 

Như vậy, trong tiến trình tổ chức trò chơi, GV đã thu hút sự tập trung 

chú ý, quan sát, cảm nhận và thực hành được yếu tố tiết tấu, cao độ và sắc 

thái trong âm nhạc cho HS dưới dạng thức trò chơi. 
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+ GV phổ biến cách chơi: 

Khi GV hoặc một nhóm HS đọc lời ca “tí tách, lộp độp” với tốc độ 

chậm và âm lượng nhỏ, giọng đọc thấp, thì các HS tham gia trò chơi phải 

phản xạ đọc thấp, thể hiện động tác bước nhẹ nhàng và chậm. Khi đọc lời 

ca “Lộp độp, lộp độp” to hơn, âm thanh cao hơn và tốc độ nhanh hơn thì các 

HS tham gia chơi phải lập tức đọc cao, bước nhanh và dậm chân mạnh hơn. 

Trò chơi chính là một bài học về tiết tấu âm nhạc, nhưng được chuyển tải 

đến với HS một cách nhẹ nhàng, thoải mái, mọi hoạt động rất tự nhiên như 

chơi mà lại là hoạt động học. 

Ngoài ra, trong quá trình đàm thoại, GV có thể tích hợp nội dung giáo 

dục bằng việc mở rộng hiểu biết cho HS cảm nhận về: Mưa to, mưa nhỏ, 

nước mưa có ích cho cây cối và con người. 

- Vận động theo nhịp điệu bài hát “Kìa con bướm vàng” [58] 

Mục đích: Rèn luyện khả năng tập trung chú ý và vận động theo nhịp 

điệu âm nhạc 

Tổ chức dạy học: 

Giáo viên mở file mp3/ mp4 cho học sinh nghe và đặt câu hỏi: 

- GV: cả lớp các bạn vừa được nghe bài hát gì? 

- HS: bài hát về con bướm ạ. 

- GV: cả lớp sẽ vận động theo cô động tác mô phỏng cánh bướm bay. 

Tiếp nối: 

- GV yêu cầu các HS nữ sẽ tham gia vận động minh họa giai điệu và 

lời ca của bài hát. Các bạn nam đứng vỗ tay theo nhịp hoặc GV hướng dẫn 

HS nam nhún bước sang ngang theo nhịp để cùng minh họa với các bạn nữ 

+ Hay với bài hát “Chú ếch con” sáng tác của Phan Nhân. GV có thể 

biên soạn các động tác cho HS vận động minh họa theo nội dung lời ca hoặc 

vận động theo nhịp âm nhạc.Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học có thể 

thực hiện như sau: 

GV cho học sinh nghe bài nhạc sau đó đặt câu hỏi: 
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- GV: cả lớp vừa được nghe bài gì? 

- HS: bài hát về con ếch ạ. 

- GV: một bạn cho cô biết con ếch di chuyển như thế nào? 

- HS: giả làm động tác nhảy của con ếch 

- Gv: xin mời các bạn nam đứng dậy làm con ếch cùng cô và các bạn 

nữ quan sát và động viên. Sau đó, GV đổi yêu cầu cho nhóm nữ thực hiện 

động tác mềm mại hơn các bạn nam. Nhóm bạn nào về đích nhanh hơn và 

nhảy chính xác sẽ được khen ngợi. 

Như vậy, qua các đề xuất về nội dung và gợi ý tiến trình thiết kế, tổ 

chức và điều khiển các hoạt động vận động theo nhịp điệu âm nhạc cho thấy: 

vận động theo nhịp điệu âm nhạc sẽ giúp HS tăng cường khả năng tập trung 

chú ý đến ghi nhớ động tác, khoảng cách các bước nhảy để đúng với nhịp 

điệu âm nhạc và hài hòa cùng các bạn. Các bạn nữ thực hiện các động tác 

mềm mại hơn, các bạn nam thực hiện các vận động linh hoạt, khỏe khoắn 

hơn. Và việc tạo ra dưới hình thức nối tiếp giữa các nhóm sẽ kích thích HS 

kéo dài thời gian tập trung hứng thú và cố gắng thực hiện đúng và nhịp nhàng 

các động tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập. GV cũng có thể sử dụng hình 

thức vận động như : vỗ tay, dậm chân, vận động cơ thể theo nhịp điệu (Body 

Percussion) để tạo thêm môi trường, cách thức cảm thụ âm nhạc qua vận 

động cũng sẽ giúp trẻ rất hứng thú với những trải nghiệm mới. 

Ví dụ như khi GV hướng dẫn học sinh vận động bài checken dance 

- GV: các bạn ơi, những chú gà có biết nhảy không nhỉ? 

- HS: đưa ra các ý kiến khác nhau 

- GV: chúng ta sẽ cùng nhau vận động giống như những chú gà nhé. 

Bây giờ sẽ vận động bài vũ điệu của những chú gà “Checken dance” 

- GV hướng dẫn các động tác của bài. Bài vận động này có động tác 

đơn giản, lặp lại nhiều lần giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ và có phần tăng tốc 

ở cuối, thay đổi nhịp đòi hỏi sự phản ứng nhanh của học sinh. 

Tùy theo khả năng của HS, GV cũng có thể đưa ra các câu hỏi “mở” 
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để khuyến khích HS tự nghĩ hoặc trao đổi nhóm và đề xuất các động tác. GV 

nên khích lệ, động viên HS luyện tập theo ý tưởng mới và GV chia sẻ ý kiến 

góp ý (nếu cần). 

- Sử dụng nhạc cụ tiết tấu (nhạc cụ gõ) 

Mục đích: rèn luyện khả năng tập trung chú ý và sử dụng nhạc cụ gõ 

phổ biến. Việc sử dụng các nhạc cụ có trong các nhà trường, trung tâm 

GDĐB khá phổ biến, chẳng hạn các nhạc cụ phổ biến như: trống con, 

tambourine (trống lắc- xắc xô), triangle (tam giác chuông) thanh phách… 

hoặc các nhạc cụ tự tạo như: chai nhựa hoặc lon cocacola cho các viên bi, 

sỏi, hạt đậu…) để cho HS gõ đệm theo bài hát, bài nghe nhạc, hoặc các 

mẫu tiết tấu ngắn đơn giản. Với bài Quả, sáng tác của Xanh Xanh, để 

hướng dẫn học sinh học hát kết hợp gõ đệm nhạc cụ tiết tấu, GV có thể 

hướng dẫn HS sử dụng thanh phách để gõ được theo hình tiết tấu đệm cho 

bài hát như sau: 

- Gõ tiết tấu đệm theo các câu trong bài hát Quả: 

 

Qủa gì mà chua chua thế? 

Xin thưa rằng quả khế   

Ăn vào thì chắc là chua? Vâng vâng  

Chua thì để nấu canh cua 
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Tiến trình tổ chức: 

GV cho HS nghe và hát nhẩm file mp3/ mp4 bài hát “Qủa”[58] từ 3-

4 lần.  

GV tổ chức trò chơi “Tai ai tinh” qua việc gõ theo mẫu tiết tấu” và 

yêu cầu các nhóm luyện tập gõ. 

Tiếp nối, GV đọc lời ca chậm và yêu cầu HS đọc nhẩm theo cùng cô 

kết hợp gõ theo cô (3-4 lần) theo lời 1 của bài hát (Học sinh hát đến quả gì 

cô giáo sẽ giơ hình minh họa cho học sinh quan sát). 

GV điều khiển các nhóm thực hiện gõ theo hình tiết tấu vừa luyện tập 

theo giai điệu của bài Quả. 

Như vậy, thông qua quá trình HS quan sát, tập trung chú ý lắng nghe, 

ghi nhớ và thực hành được hình tiết tấu. HS biết sử dụng nhạc cụ trống con 

gõ theo hình tiết tấu đệm cho giai điệu của bài hát trong kết hợp nhóm. Học 

sinh cũng nhận biết được các loại quả và GV có thể tích hợp giáo dục kiến 

thức về tự nhiên và xã hội (ở mức độ phù hợp với HS). 

- Trò chơi sắm vai  

Mục đích: Rèn luyện khả năng tập trung chú ý và thể hiện hình ảnh 

các nhân vật/ hình tượng trong các bài hát, bản nhạc. 

Thực tế dạy học ở các nhà trường và trung tâm hỗ trợ GDĐB, có rất 
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nhiều các trò chơi rèn luyện và phát triển khả năng thực hành âm nhạc được 

các thầy cô và cả HS sáng tạo. Song, đối với trẻ tăng động lại cần trẻ tăng 

cường rèn luyện về tập trung chú ý, rèn luyện sự kiên trì là trước tiên. Do đó, 

ngoài việc GV và cha mẹ khuyến khích trẻ chơi các trò chơi đòi hỏi tập trung 

chú ý cao như: giải câu đố, ghép hình, rubic, tìm điểm khác nhau trên tranh 

ảnh hoặc những nhiệm vụ mang tính liên kết cao như: sắp xếp bộ đồ chơi 

các khối hình, sắp xếp đồ dùng học tập theo thứ tự bảng chữ cái, theo 

kích thước, hoặc theo màu sắc, để giúp trẻ tự suy luận logic; thì việc sử 

dụng trò chơi sắm vai cũng là một biện pháp rèn luyện và nâng cao khả 

năng tập trung chú ý và nhận thức cho HS và đồng thời cũng giúp trẻ 

cảm nhận và thể hiện được các đặc điểm và giao tiếp cảm xúc giữa các 

nhân vật trong khi sắm vai. 

Ví dụ với bài hát: Gà trống mèo con và cún con. Tổ chức dạy học: 

Cô giáo bắt đầu bằng câu hỏi về các con vật trong bài và yêu cầu HS 

trả lời (GV phát huy vốn tri thức và trải nghiệm đã có của HS). 

GV hướng dẫn/ yêu cầu học sinh lần lượt thể hiện tiếng gà gáy, tiếng 

mèo kêu, và tiếng cún con (chó con). Tiếp theo GV đặt câu hỏi :”Các con vật 

thường làm gì nào?” Con gà kiếm mồi và mổ thóc như thế nào? 

Mèo con và cún con đáng yêu như thế nào? GV yêu cầu HS trả lời. 

GV: Vậy bạn gà của chúng ta ngoài gáy ò ó o, bạn ấy còn biết làm gì nữa? 

Còn bạn mèo thì sao ngoài meo meo meo bạn ấy còn làm nhiệm vụ 

gì nữa?... 

GV: Nhiệm vụ của bạn gà mỗi sáng ngáy ò ó o là để báo thức chúng 

ta dạy làm việc, học tập. Còn mèo sẽ giúp mọi gia đình bắt chuột, không để 

chuột đi ăn hết thức ăn trong nhà chúng ta. 

Sau phần đàm thoại trên GV sẽ mời học sinh lên sắm vai làm các con 

vật: Gà trống, mèo con, cún con, chuột. Phần hát nhắc tới con vật nào học 

sinh sẽ thực hiện phần tiếng kêu, hoặc hành động của con vật đó, cụ thể: gà 

gáy ò ó o, mèo con đuổi bắt chuột… 
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Hay với bài Bắt trước các con vật (pinkfong sáng tác): 

Học sinh sẽ diễn động tác của các con vật như: nhảy như con ếch, điệu 

bước của hà mã, phi như ngựa… 

Hoặc bài Cá mập con và hơn nữa (sáng tác pinkkong ): 

Học sinh sẽ đóng vai làm những chú cá mập và cùng nhau đi săn mồi. 

2.2.3. Tích hợp các nội dung giáo dục khác 

2.2.3.1. Lồng ghép kiến thức về tự nhiên, xã hội và bảo vệ môi trường 

Việc khai thác tích hợp các nội dung giáo dục trong dạy học âm nhạc 

là một biện pháp tạo nên sự phong phú cho nội dung của bài học và nhất là 

các hình tượng hay tình huống gắn với cuộc sống. Do đó, đây cũng là một 

biện pháp cần được các giáo viên linh hoạt và sáng tạo trong khi thiết kế 

các nội dung bài học cho trẻ ADHD. 

Thông qua nội dung của bài hát, GV có thể tích hợp các nội dung giáo 

dục giữa âm nhạc với các kiến thức về tự nhiên, xã hội, văn học, mĩ thuật, 

đạo đức. Ví dụ như: Bài hát “Cháu vẽ ông mặt trời” của Tân Huyền; Bài 

Hát” Kiến càng chăm ngoan” Sáng tác của Hồng Minh; Bàn tay mẹ của 

Bùi Đình Thảo; Hay “Bố là tất cả” của Thập Nhất, Lí cây xanh,.. GV đều 

có thể lồng ghép các nội dung, yêu cầu như: Vẽ tranh, làm bài thơ, kể về 

một câu chuyện/ hành động bảo vệ cây cối/ hay các hành động bảo vệ thiên 

nhiên, môi trường và vật nuôi chăm sóc trong nhà, ví dụ như: 

GV có thể chọn bài hát Trái đất này là của chúng mình của Trương 

Quang Lục 

Tổ chức dạy học: 

GV đưa ra câu hỏi cho HS về ngôi nhà mà HS đang ở, mái trường, 

quê hương... và dẫn dắt vào tên bài hát. 

GV dạy HS hát và đưa các câu hỏi để HS trả lời về ý nghĩa nội dung 

của bài hát. 

Trái đất là ngôi nhà chung, vì vậy, mỗi chúng ta luôn luôn có ý thức 



64 
 

và hành động giữ gìn môi trường sớm xanh sạch đẹp. Những yếu tố của 

môi trường cần bảo vệ như: nước, không khí, thực vật, động vật… Bài hát 

là thông điệp về sự chung tay bảo vệ môi trường vì cuộc sống tươi đẹp cho 

tất cả chúng ta. 

2.2.3.2. Tích hợp nội dung giáo dục phẩm chất đạo đức 

Mục đích: rèn luyện khả năng tập trung chú ý và giáo dục tính chăm 

chỉ và sự đoàn kết, nhân ái. 

GV có thể chọn bài hát: Kiến càng chăm ngoan và khai thác hình 

ảnh chú kiến chăm chỉ, cần mẫn để giáo dục học sinh rằng, dù có nhỏ bé thì 

vẫn có thể lao động, tuổi nhỏ làm việc nhỏ vừa với sức của mình. Các bạn 

cùng lớp phải biết đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau và chăm chỉ trong học tập 

và tự phục vụ mình những việc làm được. GV lồng ghép việc giáo dục HS 

biết chia sẻ, yêu thương, nhân ái với bạn bè và mọi người. 
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Tổ chức dạy học: 

- GV cho học sinh xem hình ảnh chú kiến tha mồi, hoặc đàn kiến tha 

mồi để dẫn dắt nội dung giáo dục học sinh, một con kiến bé nhỏ chăm chỉ sẽ 

làm được việc nhỏ, còn với những việc lớn sẽ cần tinh thần đoàn kết và hỗ 

trợ lẫn nhau, đàn kiến sẽ kiếm được nhiều mồi hơn. 

GV dạy HS hát và lồng ghép các tình huống, ví dụ đưa ra câu hỏi có 

tính “mở” để liên hệ giáo dục về hành vi cho HS ;” Cả đàn kiến đang tha 

mồi, một bạn kiến bị rơi cục mồi xuống, một bạn kiến khác bò qua đã cõng 

miếng mồi đó về tổ, hành động của bạn kiến đó đã thể hiện đức tính gì? 

Con đi ngoài đường/ trong sân trường, thấy một bạn bị rơi cuốn sách 

mà không biết, thì con sẽ làm gì? …  

- Hay GV có thể sử dụng đoạn nhạc trích trong lời ca bài hát “Lời thầy 

cô” do Nguyễn Đức Trung sáng tác. 

“Ngày ngày đến trường, con phố đông vui, áo trắng bay, hàng cây đón 

chờ…” 

GV đọc diễn cảm lời ca hoặc yêu cầu HS đọc. Sau đó, GV đàm thoại 

và lồng ghép nội dung giáo dục học sinh biết nghe lời thầy cô nhắc nhở, 

giảng giải để sửa sai, để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình, đừng bao 

giờ quên công ơn dạy dỗ chỉ bảo của thầy cô. 

2.2.3.3. Tích hợp với lĩnh vực mĩ thuật 

Mục đích: Rèn luyện khả năng tập trung chú ý, phát triển óc tưởng 

tượng và sáng tạo cho HS qua vẽ tranh. 

GV có thể chọn bài hát Cháu vẽ ông mặt trời của Tân Huyền Tổ 

chức dạy học: 

Ngoài dạy hát bài cháu vẽ ông mặt trời GV còn có thể tích hợp nội 

dung dạy học sinh vẽ tranh. GV dùng câu hỏi và đàm thoại với HS, VD: 

“Cả lớp cho cô biết ông mặt trời mọc và lặn vào thời điểm nào?” 

“Ông mặt trời có màu gì” 
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“Ông mặt trời hình gì?” 

“Khi ông mặt trời lặn thì bầu trời như thế nào?” 

Sau đó, GV cho HS nghe bài hát và khích lệ HS tham gia trò chơi “Vẽ 

tranh trên nền nhạc”. 

GV phổ biến luật chơi: Cả lớp sẽ nghe nhạc và vẽ tranh trên nền bài 

nhạc của cô (cháu vẽ ông mặt trời, miệng ông cười thật tươi, như miệng cười 

cô giáo…). 

Như vậy qua bài học Cháu vẽ ông mặt trời giáo viên sẽ tích hợp   

được cả nội dung dạy Mĩ Thuật cho học sinh. Học sinh sẽ rất hứng thú qua 

việc tổ chức thi vẽ tranh trên nền nhạc, vừa rèn cho học sinh trí tưởng tượng 

khi vừa nghe vừa vẽ tranh. Đồng thời qua các hoạt động dạy học tích hợp, 

GV cũng phát hiện những HS có khả năng về mĩ thuật để tư vấn cho gia 

đình định hướng cho các con sau này. 

2.2.3.4. Tăng cường sử dụng dụng cụ, phương tiện dạy học trực quan 

Thực tế, việc trang bị và khai thác các phương tiện, thiết bị ở một số 

các cơ sở chưa có dụng cụ học tập riêng cho đối tượng học sinh, nhất là 

với HS là đối tượng ADHD. Một số cơ sở giáo dục và Trung tâm giáo 

dục đặc biệt thì vẫn sử dụng phương tiện, dụng cụ, thiết bị dạy học, nhạc 

cụ thông thường. Cùng với các điều kiện về phòng và thiết bị, đồ dùng 

có sẵn như: bộ chuông âm nhạc (1 bộ), đàn phím điện tử (1 cái), 

melodica (5 chiếc), thanh phách (20 bộ) các GV khi tổ chức các hoạt động 

dạy học âm nhạc cần trang trí thêm các tranh vẽ (tranh mua) về các nhạc 

cụ, các hình ảnh các nhân vật, hình tượng gắn với các nội dung của kế 

hoạch môn học/ bài học của cơ sở giáo dục. 

Trước tiên môi trường học của học sinh ADHD cần có không gian 

rộng, thoáng, phòng học được dán hoặc bầy các dụng cụ thu hút, hấp dẫn học 

sinh, có thể là những vật dụng do chính cô và các trò tự thiết kế theo sở thích 

của mình.  Hoặc trang trí thành các góc gắn với chủ đề của từng bài dạy. 
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Như vậy, các góc này không phải  trình bày cố định, mà tùy theo nội dung 

của bài dạy, giáo vên có thể thêm, bớt hoặc di chuyển đồ dùng ở các góc 

tạo sự  sinh động,  mới lạ và thu hút sự tập trung tìm tòi khám phá của học 

sinh …Khi lớp học được trang trí đẹp với nhiều đồ dùng, đồ chơi sáng tạo, 

nhạc cụ tự tạo bằng các vật liệu tái sử dụng (an toàn và đảm bảo thẩm mĩ), 

có nhiều góc mở, ở các góc chơi đó sẽ hấp dẫn, thu hút học sinh ham thích 

đến lớp hơn, từ thời gian biểu qui định sẵn thì học sinh biết các hoạt động 

của mình trong ngày và thực hiện theo đúng lịch các ngày trong tuần. Các 

bạn biết chơi ngoan và thực hiện đúng nội quy góc chơi, chơi đoàn kết, 

phối hợp chơi nhịp nhàng với các bạn trong nhóm. Chính vì vậy việc tiếp thu 

kiến thức của học sinh cũng dễ dàng và đạt hiệu quả cao hơn. 

Ngoài những dũng cụ sẵn có thì cô trò có sử dụng một số giáo cụ tự 

chế như sau: 

Hoạt động 1: sử dụng cốc để gõ nhịp, trò chơi “Vòng cốc luân hồi” 

Trò chơi này học sinh sẽ ngồi vòng tròn, mỗi bạn sẽ được sử dụng 2 chiếc 

cốc làm bằng giấy cứng và gõ nhịp liên tục theo cô hướng dẫn (bài nhịp ¾) 

Hoạt động 2: Sáng tạo dụng cụ học tập 

Làm loa bằng 2 lon bia và 1 lõi giấy vệ sinh, (dụng cụ này sẽ sử 

dụng được khi mất điện) 

Hoạt động 3: Sáng tạo cá nhân 

Sắp tới ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 để khích lệ tinh thần học sinh, giáo 

viên sẽ tổ chức cuộc thi sáng tạo dụng cụ học tập môn âm nhạc, học sinh có 

thể sáng tạo bất cứ vật dụng gì có thể thay thế cho thanh phách, hoặc vật 

dụng có thể thay thế mic, hoặc vật dụng phát ra những âm thanh kì diệu để 

giới thiệu với học sinh. 

2.2.3.5. Kết hợp với gia đình xây dựng môi trường tinh thần cho trẻ 

Qua quá trình làm việc tôi nhận thấy việc tạo cho học sinh một tinh 
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thần thoải mái khi học tập là rất quan trọng. Vì vậy gia đình và nhà trường 

cần phối hợp để mang lại tinh thần thật tốt cho trẻ. Khi cảm thấy vui vẻ hứng 

thú thì việc học hành cũng sẽ có hiệu quả cao hơn. 

GV cần trao đổi với HS và yêu cầu gia đình phối hợp. Trong các 

hoạt động giao tiếp hay thực hành các kĩ năng sống của HS ở gia đình. Ví 

dụ khi học sinh làm một việc cụ thể, cha mẹ HS cần nhẹ nhàng giải thích, 

động viên khuyến khích để tạo cho trẻ sự tự tin, phấn khởi và sẽ nỗ lực hơn 

trong việc hợp tác với người thân và cô giáo (trẻ thực hiện tốt việc dọn sách 

vở đồ chơi, phòng ngủ của trẻ... cha mẹ kịp thời khen ngợi động viên. Trẻ 

tập đàn (nếu trẻ học nhạc) thì khi các con luyện tập cha mẹ cần im lặng, tôn 

trọng không gian của trẻ, khi trẻ thực hiện đúng được ít nhiều các yêu cầu 

của bài tập thì cần động viên khen ngợi ngay. Kể cả thỏa thuận để trẻ đồng 

ý quay clip chuyển cho cô giáo, hay những người thân trong gia đình cùng 

xem. Với trẻ Tăng động giảm chú ý thì sẽ khó mà tập trung để cô giáo hay 

gia đình quay được video ngay, và trẻ cũng không thích ghi hình lại nữa, vì 

vậy nên trước khi quay clip cũng cần trải qua việc phụ huynh hoặc giáo 

viên cần thương lượng với học sinh, sau đó học sinh đồng ý mới bắt đầu 

quay. Như vậy sẽ tạo cho học sinh tinh thần thoải mái. 

- Ví dụ: khi học sinh đến học đàn, đối với tôi ngoài việc dạy học sinh 

học đàn tôi sẽ trò chuyện tâm sự, có thể là nấu món ăn mà con yêu thích 

(đối với học sinh đến học tại nhà). Qua đó để học sinh cảm thấy sự gần gũi, 

không còn khoảng cách nữa mà sẽ xem cô giáo như bố mẹ mình vậy. 

- Ví dụ 2: Trên lớp khi dạy học sinh vận động theo nhạc, tôi sẽ gửi 

video các bạn thực hiện trên lớp cho phụ huynh để phụ  huynh phối hợp 

dạy con ở nhà. 

Việc phụ huynh dạy con ở nhà vừa giúp học sinh được ôn tập củng cố 

trí nhớ, hơn cả là giúp cho cha mẹ và các con gần gũi hơn, giúp các con có 
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một tinh thần tốt, cảm nhận tình cảm gia đình, có một tư tưởng tinh thần 

thoải mái để học tập hiệu quả hơn. 

Tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt của mỗi trẻ, cho phép định hướng 

hỗ trợ để trẻ phát triển khả năng của bản thân. Do đó cần phát triển khả năng 

duy trì chú ý phù hợp với nhu cầu và khả năng chú ý của từng trẻ ADHD. 

2.3. Triển khai thực nghiệm 

2.3.1. Kế hoạch thực nghiệm 

- Mục đích: Việc thực nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi của 

các biện pháp đề xuất. Hoạt động thực nghiệm được thực hiện trong điều kiện 

như bình thường về mặt bằng học sinh và cơ sở thiết bị dạy học âm nhạc của 

Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia. 

- Thời gian: Tiến hành thực nghiệm thời gian từ 15/03/2021 đến 

29/04/2021 với các lớp thiên thần 1,2,3. 

- Đối tượng học sinh tăng động giảm chú ý tham gia thực nghiệm đã 

được Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia đánh giá về mức độ bệnh. Khi 

triển khai thực nghiệm chúng tôi chọn các lớp trong sự sắp xếp lớp ngẫu 

nhiên của trung tâm. 

Số lượng học sinh tham gia thực nghiệm gồm có lớp thiên thần 

1(11hs), lớp thiên thần 2(11hs), lớp thiên thần 3(11hs). Trong đó sẽ có lớp 

thiên thần 1,2 là lớp dạy thực nghiệm nội dung và các phương pháp đề xuất 

của đề tài, lớp thiền thần 3 là lớp dạy đối chứng (vẫn sử dụng nội dung, 

phương pháp như hiện hành). Đối tượng học sinh là các trẻ từ 9 tuổi đến 15 

tuổi. 

- Người thực hiện: tác giả luận văn 

- Tiêu chí đánh giá: 

Khi triển khai đánh giá tiến trình và kết quả thực nghiệm, chúng tôi 

lựa chọn lớp Thiên thần 1 với thiên thần 2, và thiên thần 2 với thiên thần 3, 
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để dạy 2 tiết thực nghiệm đối chứng. 

+ Đánh giá tỉ lệ % thời gian HS tập trung chú ý trên tổng thời gian 

của 1 tiết học. 

+ Mức độ học sinh tiếp thu bài để đánh giá chất lượng tiết học. 

+ Mức độ tương tác và giao tiếp trong các hoạt động dạy và học của 

GV và HS. 

Đánh giá các mức độ tương tác của HS: 

+ Tốt (T): có từ khoảng 2/3 thời gian của tiết học trở lên có sự tập 

trung chú ý, thực hiện theo các yêu cầu của GV và có sự tương tác tương đối 

chủ động. 

+ Khá (K): có từ khoảng ½ đến ¾ thời gian của tiết học có sự tập 

trung chú ý, thực hiện các yêu cầu của GV, có sự tương tác. 

+ Trung bình (TB): khoảng trên dưới ½ thời gian của tiết học có sự 

tập trung chú ý và thực hiện các yêu cầu của bài học (đôi lúc vẫn có sự phân 

tán nhưng lại tập trung được ngay khi có sự nhắc nhở của GV. 

+ Yếu (Y): còn phân tán nhiều, GV phải quan tâm, nhắc nhở nhiều 

nhưng vẫn bị phân tán. 

2.3.2. Tiến hành thực nghiệm 

2.3.2.1. Nội dung thực nghiệm 

- Nội dung thực nghiệm 1 sẽ áp dụng dạy thực nghiệm với lớp thiên 

thần 1 

Kế hoạch bài dạy (trang 88- Phụ lục 2) 

Người dạy thực nghiệm: Nguyễn Thị Thu Trang. 

Nội dung 1: dạy Thường thức âm nhạc:nhạc sĩ Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Sử dụng phương pháp kể chuyện trên nền nhạc. Sử dụng nền nhạc 

“Khát vọng mùa xuân” - Mozart để kể câu chuyện về tiểu sử của Wolfgang 
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Amadeus Mozart 

-GV: Đưa ra 3 hình ảnh của các nhà soạn nhạc khác nhau trong đó có 

Mozart và giới thiệu nhanh sau đó mời học sinh lên nhận biết chân dung nhạc 

sĩ Mozart qua tranh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhà soạn 

nhạc tài ba Wolfgang Amadeus Mozart. 

GV sử dụng file nhạc nền Khát vọng mùa xuân và bắt đầu giới thiệu 

Cậu bé Mô-da (Wolfgang Amadeus Mozart) sinh ngày 27 tháng 1 năm 1756 

trong một gia đình có truyền thống âm nhạc ở nước Áo. Cha ông là thầy 

giáo dạy nhạc. 

 

Sử dụng hình ảnh minh họa là mozart và gia đình [65] 

 

Ngay từ nhỏ Mozart đã có năng khiếu sáng tác âm nhạc và biểu diễn piano 

rất điêu luyện, nên cậu bé đã được phong là “thần đồng âm nhạc” [65] 
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Thần đồng âm nhạc Mozart còn nhiều lần được biểu diễn âm nhạc trong 

hoàng cung [65] 

Năng khiếu âm nhạc bẩm sinh cùng với sự chăm chỉ luyện tập, Mozart 

đã trở thành nhà soạn nhạc thiên tài thế giới. 

Như vậy các bạn vừa được nghe câu chuyện về Mozart, sau đây chúng 

ta cùng quan sát lại các hình ảnh và nhận biết lại về “ thần đồng âm nhạc” 

này. GV đưa ra các hình ảnh đã học và yêu cầu học sinh nhận biết đâu là 

Mozart và nhận biết đó là hoạt động gì. 

Các bạn vừa được nghe câu chuyện về nhà soạn nhạc thiên tài Mozart 

vậy nhờ đâu mà ông trở thành nhà soạn nhạc thiên tài? 

- GV: đó là nhờ có năng khiếu bẩm sinh và sự chăm chỉ 

GV lồng ghép nội dung giáo dục: vậy mỗi chúng ta cần phải luôn luôn 

cố gắng, luôn chăm chỉ học tập, nhất là tập trung vào những năng khiếu sẵn có 

của bản thân để từ đó ta có thể phát triển được bản thân mình hơn. 

GV: trước khi kết thúc bài học cô mời cả lớp sẽ cùng nghe một số tác 

phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc tài ba này. 
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+ Bản nhạc “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” (Rondo Alla Turca) [63] 

+ Bài hát“Twinkle twinkle little star”(Ah, vous dirai-je, Maman”) [64] 

Nội dung 2 áp dụng với lớp Thiên thần 2 (Xin xem kế hoạch bài học 

tại trang 93 - Phụ lục 2) 

Nội dung thực nghiệm: Dạy hát bài “Cháu vẽ ông mặt trời” Sử dụng 

phương pháp tích hợp nội dung Mỹ thuật 

Yêu cầu: HS thuộc lời bài hát “Cháu vẽ ông mặt trời”, hát đúng nhịp 

theo cô cả bài, hát vui tươi theo nhịp điệu bài hát. Hiểu được nội dung bài hát. 

Có thể biểu diễn được bài hát (không bắt buộc), sau đó vừa nghe 

nhạc vừa thực hiện vẽ tranh, vẽ mặt trời (không bắt buộc) 

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động hát cùng cô và các bạn 

- Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh. 

- Chuẩn bị: 

Bản nhạc bài – Cháu vẽ ông mặt trời 
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Chuẩn bị 

+ Nhạc bài hát: Cháu vẽ ông mặt trời 

+ Bút chì, giấy vẽ 

Tiến hành thực nghiệm: 

+ GV: đọc bài thơ “Ông mặt trời”- Ngô Thị Bích Hiền  

Ông mặt trời óng ánh  Ông ở trên trời nhé! 

Tỏa nắng hai mẹ con          Cháu ở dưới này thôi  

Bóng con và bóng mẹ   Hai ông cháu cùng cười  

Dắt nhau đi trên đường  Mẹ cười đi bên cạnh  

Ông nhíu mắt nhìn em  Ông mặt trời óng ánh 

Em nhíu mắt nhìn ông 

- Gv đặt câu hỏi: Bài thơ vừa rồi bạn nhỏ vừa nói chuyện với ai đây 

cả lớp? 

- HS: trả lời 

- GV: bạn nhỏ đang nói chuyện với ông mặt trời đó các bạn ạ. “Ông 

mặt trời báo hiệu trời nắng trời mưa?” 

“Cả lớp cho cô biết ông mặt trời mọc và lặn vào thời điểm nào?” 

“Ông mặt trời có màu gì” 

“Ông mặt trời hình gì?” 

“Khi ông mặt trời lặn thì bầu trời như thế nào?” HS lần lượt trả lời 

các câu hỏi 

Mỗi câu trả lời của học sinh xong tôi sẽ sử dụng bức tranh minh họa 

đã chuẩn bị để giải thích với học sinh, và sử dụng tranh để thu hút sự chú ý 

hơn của học sinh. 

Gv: hôm nay chúng ta cũng nhau học hát bài “Cháu vẽ ông mặt trời” 

của tác giả Tân Huyền. 
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Gv sẽ dạy hát từng câu cho học sinh. 

Sau hoạt động này Gv cho học sinh hát kết hợp gõ nhịp. 

- GV: sau đây chúng ta sẽ cùng nhau phác họa hình ảnh Ông mặt trời nhé 

các bạn. (gợi mở và khuyến khích học sinh tự tưởng tượng khoảng 3 phút) 

- GV phát giấy bút đã chuẩn bị và phổ biến, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau 

vẽ ông mặt trời với cái miệng cười thật tươi minh họa bằng hình ảnh). 

- GV mở nhạc cho HS nghe bài hát Cháu vẽ ông mặt trời và vẽ theo 

sự tưởng tượng của mình. 

Kết thúc nghe bài hát 3-5 lần, GV treo các bức tranh lên bảng để HS 

đều quan sát. GV khen ngợi với toàn bộ những bức tranh mà các HS hoàn 

thành và đưa ra các câu hỏi khuyến khích HS nhận xét và nếu ý kiến của 

mình về các bức tranh. Như vậy, qua tiết học âm nhạc, GV đã tích hợp được 

bài học âm nhạc với nội dung mĩ thuật. HS được vui hát, được nghe nhạc thư 

giãn, được thể hiện cảm xúc và sự sáng tạo qua những đường nét và màu sắc 

của những bức tranh. GV sẽ treo tại lớp để tất cả các HS cùng được ngắm nhìn. 

Sau đó, GV trao đổi với bố mẹ sẽ làm khung treo tranh tại nhà. Mỗi khi trẻ 

ngắm bức tranh của mình, sẽ như một nguồn động lực rất lớn và con sẽ cảm 

thấy sản phẩm mình làm ra có ích và được mọi người trân trọng sử dụng. 

Quá trình HS tập trung và hoàn thành vẽ bức tranh, cho thấy, mức độ 

tập trung, hứng thú sự tiến bộ rõ rệt của học sinh qua mỗi tiết học. Các em 

giảm thiểu được tối đa những hành vi chạy nhảy, chân tay hoạt động của trẻ 

tăng động giảm chú ý, mức tập trung cao hơn trong các hoạt động học và 

giao tiếp cảm xúc. Ngoài ra, qua những giờ học tích hợp như vậy, giáo viên 

sẽ phát hiện những năng khiếu tiềm ẩn của HS để định hướng giáo dục cho 

các em hoặc tư vấn cho gia đình học sinh. 
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2.3.2.2. Kết quả thực nghiệm 

BẢNG 1: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM NỘI DUNG DẠY HỌC KỂ 

CHUYỆN TRÊN NỀN NHẠC Tỉ lệ 100 % 

Lớp thiên thần 1 

(lớp dạy thực nghiệm) 

Lớp thiên thần 3 

(lớp đối chứng) 

 
Tên HS 

HS tập 

trung 

nghe kể 

chuyện 

HS 

tiếp thu 

bài 

 

Mức độ 

tương tác 

 

Tên HS 

HS tập 

trung 

nghe kể 

chuyện 

HS tiếp 

thu bài 

Mức độ 

tương tác 

L.H.A TB TB TB B.C.A TB TB TB 

B.A.A TB TB TB H.M.B TB TB TB 

T.P.B TB TB TB L.V.C TB TB Y 

P.T.B TB TB TB K.T.C TB Y TB 

L.K.B TB TB K H.T.C TB TB TB 

B.O.B K TB K C.V.C TB TB TB 

T.K.C K K K Đ.Q.D TB TB TB 

Q.A.D TB TB TB T.A.D TB TB Y 

N.Đ.Đ K TB K H.M.L TB TB TB 

L.H.L K TB K H.C.L K TB K 

L.Đ.L T K T K.T.L K TB K 

Tỉ lệ % T: 9 

K: 36,7 

TB:54,5 

T: 0 

K: 18,2 

TB:81,8 

 

T: 9 

K: 45,5 

TB:45,5 

 

 

T: 0 

K: 18,2 

TB: 81,8 

T: 0 

K: 0 

TB: 91 

Y: 9 

T: 0 

K:18,2 

TB: 63,6 

Y: 18,2 

Qua bảng tổng hợp trên ta thấy rõ được, sự so sánh giữa lớp được áp 

dụng dạy theo phương pháp mới có sự thay đổi hẳn về việc học sinh tập 
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trung học, về mức độ tương tác và về tỉ lệ học sinh tiếp thu bài. 

Qua số liệu tập hợp ở bảng 1 thực nghiệm nội dung Kể chuyện trên 

nền nhạc và kể chuyện chỉ sử dụng giọng nói với hai nhóm thực nghiệm và 

đối chứng cho thấy: mức tập trung chú ý của nhóm học sinh được nghe kể 

chuyện có áp dụng nghe nhạc đã có kết quả cao hơn, khả năng tương tác của 

những HS có mức độ tập trung chú ý tốt hơn.  

Vì thế, tỉ lệ học sinh tiếp thu được nội dung câu chuyện cũng cao 

hơn so với nhóm đối chứng. Điều này cho thấy việc lồng ghép nội dung âm 

nhạc vào tiến trình tổ chức hoạt động đã góp phần đáng kể giảm thiểu sự 

phân tán của HS. Việc sử dụng các tranh ảnh minh họa kết hợp với liệu 

pháp âm nhạc để giới thiệu các nhân vật, và kết nối nội dung câu chuyện 

giúp HS hào hứng hơn trong quan sát và lắng nghe, thể hiện rõ mức độ tập 

trung chú ý của học sinh ADHD đã được cải thiện. Việc sử dụng các câu 

hỏi ở phần củng cố nội dung của bài học cũng tăng thêm sự tương tác giữa 

giáo viên và học sinh, giúp các em nắm vững hơn, tự tin hơn khi trình bày 

các ý kiến và thể hiện bản thân qua các hoạt động thực hành âm nhạc. 

Theo nghiên cứu của TS. Georgi Lozanov, một nhà tâm lý học người 

Bulgary đã chỉ ra rằng : “Khi nghe nhạc không lời nhịp tim, huyết áp và sóng 

não đều ở trạng thái thư giãn theo nhạc. Nhịp tim chậm lại, huyết áp giảm, 

sóng não Beta giảm 6% trong khi đó sóng Alpha tăng 6%, điều này thích hợp 

cho học tập và trí nhớ. Nhạc nhẹ giúp bạn đi vào trạng thái thư giãn nhưng 

tỉnh táo – trạng thái tối ưu cho học tập và làm việc”. Từ những căn cứ đó 

chúng tôi quyết định đưa bản nhạc nhẹ nhàng vào việc kể chuyện để tăng sự 

tập trung, thêm hấp dẫn, thu hút trẻ và tăng trí cho trẻ ADHD. Đặc biệt trong 

không gian của một tiết học âm nhạc thì việc kết hợp đó hết sức cần thiết và 

thú vị. 
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BẢNG 2: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM NỘI DUNG DẠY HÁT TÍCH 

HỢP NỘI DUNG MỸ THUẬT Tỉ lệ  100 % 

Lớp thiên thần 2 

(lớp áp dụng thực nghiệm) 

Lớp thiên thần 3 (lớp dạy đối chứng) 

Tên học 

sinh 

Mức độ 

tập trung 

chú ý 

Tỉ lệ 

tiếp thu 

bài 

Mức độ 

tương 

tác 

Tên học 

sinh 

Mức độ 

tập trung 

chú ý 

Tỉ lệ tiếp 

thu bài 

Mức độ 

tương tác 

L.V.A T TB T B.C.A TB TB K 

H.H.A TB TB K H.M.B TB TB K 

N.K.P.A K TB T L.V.C K TB T 

H.T.B K TB T K.T.C TB TB K 

B.K.B K TB T H.T.C TB TB TB 

L.V.B TB TB K C.V.C K TB T 

V.V.C K K T Đ.Q.D TB TB K 

L.A.D TB TB K T.A.D K TB T 

B.V.Đ K TB T H.M.L TB TB TB 

L.H.N T K T H.C.L TB TB K 

T.M.L T TB T K.T.L TB TB K 

Tỉ lệ 

trung bình 

T: 27,3 

K: 45,5 

TB: 27,3 

T: 0 

K: 18,2 

TB: 81,8 

T: 72,7 

K: 27,3 

TB: 0 

 

TLTB 

T: 0 

K: 27,3 

TB:72,7 

T: 0 

K: 0 

TB: 100 

T: 27,3 

K: 54,5 

TB: 18,2 

- Đánh giá kết quả thực nghiệm: 

Qua kết quả của bảng 2 và quan sát của tôi trong quá trình thực nghiệm 

nội dung dạy hát áp dụng dạy học tích hợp với vẽ tranh cho thấy: 

+ Học sinh vận dụng tốt thính giác: vận dụng tốt thính giác khi nghe 

và tập trung vào hoạt động hơn. 

+ Học sinh vận dụng tốt thị giác: các em đã tập trung vào giấy vẽ, đã 
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tư duy và thể hiện qua đường nét, màu sắc... khi vẽ bức tranh của mình. 

+ Giúp HS phát triển khả năng tư duy: 

Khi HS vẽ ông mặt trời thường các con hay vẽ ở phía trên cao hoặc 

trung tâm của trang giấy cùng với các tia ánh nắng. Còn các chi tiết khác 

trong bức tranh được vẽ ở phần dưới. Điều này, chứng tỏ trong tư duy của 

HS đã nhận thức được ông mặt trời ở trên cao, chiếu ánh nắng xuống mọi 

vật và kết nối với các hình ảnh khác trong bức tranh. 

+ Học sinh bước đầu có khả năng biểu diễn 

Với những học sinh có khả năng thuộc bài hát, các em đã trình diễn 

bài hát trước tập thể lớp và GV. Các em đã tự tin, hòa đồng, vui vẻ tương tác 

cảm xúc với các bạn nhưng trong sự kiểm soát hành vi chứ không ở trạng 

thái tự do. 

Cũng qua 2 bảng đánh giá của 3 lớp Thiên thần 1,2,3 cho thấy: lớp có 

mức tập trung tương đối cao nhất là lớp Thiên thần 2 vì đây là lớp đã test và 

phân nhóm các HS có ít hành vi tăng động. Ngoài ra, lớp Thiên Thần 2 cũng 

đã được các thầy cô giáo chuyên biệt can thiệp trong khoảng thời gian trước 

khi các con được học môn âm nhạc. Chính vì vậy hành động tự do của các 

con cũng đã thuyên giảm, và mức độ hiểu, mức tương tác và kĩ năng thực 

hành của các con cũng tốt hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, với sự nhắc nhở động 

viên của GV, các học sinh cũng đã có ý thức trong việc bảo quản đồ dùng, 

dụng cụ cá nhân được giáo viên phát  

Từ 2 bảng trên cho ta thấy rõ kết quả học tập của các HS sau thực 

nghiệm đã có sự tiến bộ rõ rệt. Hầu hết các HS đều có sự mức độ tập trung 

chú ý tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ số khác nhau ở mỗi học sinh và phụ thuộc vào 

“mức độ tăng động” của các em. Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy việc hỗ 

trợ tâm lí cần có quá trình, và với môn âm nhạc cũng đòi hỏi phải có thời gian. 

Như vậy, việc áp dụng các biện pháp đề xuất của đề tài thực nghiệm ở Trung 

tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia bước đầu đã có tính khả thi. 
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Tiểu kết chương 2 

Các biện pháp đề xuất của đề tài trên cơ sở nghiên cứu lí luận và 

thực tiến dạy học âm nhạc ở Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia đã xin ý 

kiến tham vấn của các chuyên gia giáo dục đặc biệt tại Trung tâm, các nhà 

sư phạm về phương pháp giáo dục âm nhạc để đảm bảo tính khoa học và 

thực tiễn của những đề xuất. 

Các biện pháp mà đề tài đề xuất cũng đã hướng tới việc hỗ trợ HS 

nâng cao khả năng tập trung chú ý qua mỗi bài học âm nhạc. Các mạch nội 

dung của môn học, các hoạt động được triển khai bằng các phương pháp và 

hình thức linh hoạt, phù hợp, trên cơ sở” Lấy học sinh làm trung tâm”, tôn 

trọng sự khác biệt của mỗi em, hướng tới việc giúp trẻ cảm thấy yêu thích 

âm nhạc, hứng thú trong việc học tập, giảm thiểu được những hành vi tiêu 

cực và có một cuộc sống vui tươi hơn cùng bạn bè và người thân. Khi trẻ có 

được những niềm vui, sự hòa nhập, những kinh nghiệm và tri thức nhất định 

ở từng bài học, thì âm nhạc lại chính là phương tiện, ngôn ngữ của cảm xúc 

để trẻ tự tin thể hiện bản thân và giao tiếp với mọi người. 

Qui trình thực nghiệm các nội dung đề xuất mới của đề tài đã triển 

khai theo đúng kế hoạch. Số liệu ở bảng 1, 2 và bảng tổng hợp số 3 đã thể 

hiện rõ hiệu quả các các đề xuất trong quá trình nghiên cứu. 

Tuy nhiên, để kết quả “trị liệu tinh thần qua âm nhạc” được như mong 

muốn với mỗi HS có đặc điểm mức độ ADHD khác nhau, GV cần phải xây 

dựng các kế hoạch và lộ trình can thiệp thông qua âm nhạc trên cơ sở: “tích 

cực hóa hoạt động cá nhân trong sự kết hợp với nhóm”. Ở mỗi HS, GV 

phải có được hệ thống kịch bản dạy học linh hoạt, phù hợp, theo lộ trình và 

xác định được những kết quả mong đợi. Nguyên tắc của các phương pháp 

dạy học tích cực đã chỉ ra, hoạt động học tập theo nhóm với vai trò định 

hướng và điều khiển của GV sẽ giúp các em vừa biết kìm chế cảm xúc, vừa 

biết cách phối hợp tương tác với nhóm hay cặp đôi để cùng học, cùng hợp 
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tác, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ. 

Việc tìm ra được những biện pháp, những phương pháp trị liệu tâm 

bệnh cho trẻ là một điều hết sức khó khăn, đòi hỏi giáo viên cũng như phụ 

huynh học sinh và người thân trong gia đình phải rất kiên trì và hơn hết là có 

một sự đồng cảm với học sinh. Những bậc phụ huynh có con mắc hội chứng, 

những giáo viên nhận nhiệm vụ giảng dạy trẻ, những người thân xung quanh 

trẻ như ông, bà, anh, chị, cô chú… là những người cần phải tìm hiểu kĩ về 

trẻ, hiểu được tâm trạng, biết lắng nghe, cảm thông và luôn yêu thương trẻ. 

Để đạt được tới những mục đích mà GV đặt ra trên lớp và cha mẹ đặt ra ở 

nhà thì việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường phải vừa phải kết hợp nhịp 

nhàng, vừa phải đảm bảo tính khoa học. Hình thành nếp sống lành mạnh cho 

trẻ ở tất cả mọi nơi, mọi lúc. 
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KẾT LUẬN 

 

Nghiên cứu để đề xuất các biện pháp nhằm rèn luyện và nâng cao 

khả năng tập trung chú ý cho trẻ ADHD thông qua các hoạt động giáo dục 

âm nhạc đa dạng, phong phú là một việc làm có ý nghĩa về khoa học, thực 

tiễn và đạo lí nhân văn. Bởi từ góc độ khoa học về tâm bệnh học, sinh lí 

thần kinh, tâm lí học, giáo dục học, giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đã cho 

thấy vai trò, ý nghĩa của giáo dục âm nhạc trong việc bồi bổ, giáo dưỡng đời 

sống tinh thần cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, nhất là với trẻ mắc 

chứng ADHD. 

 Thực tế cho thấy, quá trình triển khai các nội dung và các phương 

pháp dạy học âm nhạc ở Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia bước đầu 

cũng đã mang lại hiệu quả trong việc can thiệp và hỗ trợ tâm lí cho HS mắc 

chứng ADHD. Việc can thiệp và hỗ trợ bằng liệu pháp âm nhạc giúp trẻ 

tăng động giảm chú ý có thêm cơ hội hòa nhập với các bạn cùng lứa. Trẻ 

được tự tin thể hiện và khẳng định giá trị của bản thân và mang lại những ý 

nghĩa và giá trị nhân văn cao cả. 

Trên cơ sở kế thừa những nghiên cứu cơ bản của chuyên giáo dục 

đặc biệt và một số công trình nghiên cứu trường hợp có liên quan đến vấn 

đề giáo dục nói chung và giáo dục âm nhạc nói riêng cho cho trẻ tăng động 

giảm chú ý ; kết quả nghiên cứu bàn đầu của đề tài  đã cho thấy hiệu quả 

của hoạt động giáo dục âm nhạc có tác động và hữu ích trong việc giảm sự 

tăng động và thu hút sự tập trung chú ý cho trẻ tại Trung tâm Giáo dục Đặc 

biệt Quốc Gia. Cụ thể, không chỉ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, hoàn thiện 

hơn khi phối hợp các quan cơ phát âm, mở rộng những hiểu biết về lĩnh 

vực âm nhạc, về cuộc sống. Mà thông qua hoạt động học và thực hành các 

kĩ năng âm nhạc của các nhân hay tương tác trong nhóm sẽ giúp trẻ thêm 
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mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp về cảm xúc và ngôn ngữ. Đồng thời trẻ 

có thêm môi trường để bộc lộ bản thân và hướng tới việc hòa nhập và 

tương tác với người thân trong gia đình, với cộng đồng. Và đây cũng sẽ là 

một căn cứ để tạo sự tin tưởng cho các bậc phụ huynh có con mắc hội 

chứng ADHD khi đưa trẻ đến với Trung tâm để hỗ trợ và can thiệp. Tuy 

nhiên, việc triển khai đưa các biện pháp hỗ trợ em tăng cường khả năng tập 

trung chú ý thông qua họat động giáo dục âm nhạc cần có quá trình liên tục 

của giáo viên trong sự nỗ lực tìm kiếm và sáng tạo khi thiết kế các kế hoạch 

dạy học linh hoạt, đa dạng.  Bên cạnh đó, rất cần sự thấu hiểu và chung tay 

của các bậc cha mẹ học sinh và người thân trong gia đình và cộng đồng 

xung quanh trẻ. 

Do đó, việc nghiên cứu đề xuất các biện pháp giúp nâng cao khả 

năng tập trung chú ý cho học sinh ADHD ở Trung tâm Giáo dục Đặc biệt 

Quốc gia của đề tài đã bám sát các nguyên tắc, quan điểm và lí luận dạy học 

nói chung cho trẻ mắc chứng ADHD, lí luận và phương pháp dạy học âm 

nhạc cho bậc mầm non và HS phổ thông nói riêng. Đồng thời, bước đầu cũng 

sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục âm nhạc 

cho trẻ ADHD. 

Những kết quả nghiên cứu liên ngành giữa các lĩnh vực giáo dục học 

nói chung, giáo dục chuyên ngành giáo dục đặc biệt và phương pháp dạy 

học âm nhạc phổ thông cho đối tượng trẻ có nhu cầu đặc biệt - trẻ tăng 

động giảm chú ý cho trẻ ở Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc Gia sẽ bổ 

sung vào hệ thống các tài liệu, công trình nghiên cứu về vai trò và ý nghĩa 

của hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ. 

Vì thế, hi vọng rằng, kết quả nghiên cứu của đề sẽ được tiếp tục triển 

khai thực nghiệm mở rộng để rút kinh nghiệm, điều chỉnh, tập hợp thành hệ 
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thống kế hoạch bài học thực hiện ở Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia; 

để không chỉ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ dạy học của môn học, mà còn là 

thông điệp chuyển tải tới các phụ huynh có con có dấu hiệu đặc biệt, đó là: 

“Hãy lắng nghe, hãy chia sẻ và thấu hiểu”. 

Chúng ta hãy lựa chọn những gì đúng đắn nhất cho các con để không 

phải tiếc nuối. Và sự phối hợp của Trung tâm và các gia đình sẽ phát huy 

được mạnh mẽ vai trò của hoạt động dạy học âm nhạc ngày càng lan tỏa và 

mang lại niềm vui, hạnh phúc cho các bạn nhỏ có nhu cầu giáo dục đặc biệt 

hòa nhập với người thân và cộng đồng. 
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Phụ lục 1 

BẢNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THÁNG 4 
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Phụ lục 2 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỰC NGHIỆM 

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu 

Trang Tiết thực nghiệm 1 

Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Wolfgang Amadeus Mozart 

1. Mục tiêu 

Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ và tự học: chuẩn bị đồ dùng, tư liệu học tập 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tập chung chú ý, tương tác với giáo 

viên, nêu ý kiến mỗi khi GV đặt câu hỏi 

- Năng lực giải quyết vấn đề: giải quyết nhiệm vụ được giao. 

2. Năng lực âm nhạc 

- Ghi nhớ một số nét cơ bản về tiểu sử nhạc sĩ Mozart 

- Nghe giai điệu những tác phẩm nổi tiếng của ông có thể nói được 

tên tác phẩm 

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 

1. chuẩn bị của giáo viên 

- Đàn, máy chiếu 

- Tranh ảnh nhạc sĩ, tranh ảnh liên quan đến bài học 

2. chuẩn bị của học sinh 

- Sách vở, bút 

III.  Các hoạt động dạy học chủ yếu 

ổn định lớp 

kiểm tra sĩ số, ổn định 

chỗ ngồi nội dung 
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của 

học sinh 

-Gv mở bài nhạc: Khát vọng mùa xuân 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JWbyAYChqiE 

GV: chúng ta vừa được nghe tác phẩm vô cùng nổi 

tiếng của nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozart 

Hôm nay chúng ta sẽ cũng nhau tìm hiểu về nhà soạn 

nhạc tài ba này nhé 

GV: Đưa ra 3 hình ảnh của các nhà soạn nhạc khác 

nhau trong đó có Mozart và giới thiệu nhanh sau đó 

mời học sinh lên nhận biết mặt ông Mozart qua tranh. 

Gv bật mp3 bài Khát vọng mùa xuân và bắt đầu giới 

thiệu về ông Mozart (giới thiệu với giọng nói truyền 

cảm) 

Cậu bé Mô-da (Wolfgang Amadeus Mozart) sinh 

ngày 27 tháng 1 năm 1756 trong một gia đình có 

truyền thống âm nhạc ở nước Áo. 

Sử dụng hình ảnh minh họa là mozart và gia đình 

 

 

 

-Học sinh lắng nghe 

 

 

Học sinh nghe nhạc 

và biểu hiện cảm 

xúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh quan sát 

tranh, ảnh 

 

Học sinh lắng nghe 

Và trả lời câu hỏi 

tương tác của GV 

https://www.youtube.com/watch?v=JWbyAYChqiE
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Ngay từ nhỏ Mozart đã có năng khiếu sáng tác âm nhạc 

 

Không những vậy thần đồng âm nhạc Mozart còn nhiều 

lần được biểu diễn âm nhạc trong hoàng cung 

Nhờ có năng khiếu bẩm sinh và sự chăm chỉ mà Mozart 

đã trở thành nhà soạn nhạc thiên tài thế giới. 

- Gv: sau đây chúng ta qu 

 

Quan sát một số hình ảnh và cho cô biết đâu là nhà soạn 

nhạc Mozart? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS trả lời 
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- GV hỏi: các bạn cho cô biết vì sao ông Mozart lại 

trở thành nhà soạn nhạc thiên tài? 

ĐA: chính xác, đó là nhờ năng khiếu bẩm sinh và sự 

chăm chỉ 

Như vậy chỉ năng khiếu thôi chưa đủ mà mỗi chúng 

ta cần phải phát huy năng khiếu sẵn có bằng sự chăm 

chỉ nữa thì chúng ta mới gặt hái những thành quả. 

_GV có câu hỏi HS liên hệ bản thân (mức độ phù 

hợp) 
GV: trước khi kết thúc bài học cô mời cả lớp sẽ cùng 

nghe một số tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc 

tài ba này. 

+ Bài “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” (Rondo Alla Turca) 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UiLjhwsS0dg 

+ Bài “Twinkle twinkle little star” (Ah, vous dirai- 

je, Maman” ) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hCKBl- 

TpRzc 

 

 

 

 

 

HS quan sát 

 

 

 

HS quan sát và 

chọn bức ảnh ông 

Mozart 

 

 

HS trả lời 

 

 

Hs lắng nghe 

Gv: giờ học của chúng ta kết thúc tại đây.  

3. Củng cố 

 - GV nhắc lại mục tiêu của giờ học: các bạn về nhà ghi nhớ giúp cô 

những nét chính về Nhạc sĩ Mozart 

 - Khen ngợi các em có ý thức tập luyện, chú ý lắng nghe. 

https://www.youtube.com/watch?v=UiLjhwsS0dg
https://www.youtube.com/watch?v=UiLjhwsS0dg
https://www.youtube.com/watch?v=hCKBl-TpRzc
https://www.youtube.com/watch?v=hCKBl-TpRzc
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Kế hoạch bài dạy (giáo án) 

 Trên thực tế chúng tôi xây dựng giáo án như trên để đáp ứng yêu cầu 

đầy đủ nội dung trong một tiết học thường thức âm nhạc. Tuy nhiên trong 

quá trình dạy sẽ tùy thuộc vào năng lực mỗi nhóm lớp để chia giáo án tiết 

học phân bổ số tiết. Cụ thể như với lớp thiên thần 1 

 Lớp thiên thần 1 với giáo án trên khi dạy tôi sẽ chia nhỏ thành 3 tiết 

 Tiết 1: Học sinh nắm bắt và nhận biết được vài nét cơ bản của nhà soạn 

nhạc Mozart về ngày tháng năm sinh, quê quán. Học sinh nghe nhận ra ca 

khúc Khát vọng mùa xuân và nhận thức được đó là tác phẩm của nhà soạn 

nhạc Mozart. 

 Tiết 2: Học sinh nắm được hình ảnh nhà soạn nhạc Mozart, phân biệt 

được hình ảnh của ông và tác giả khác. Hoạt động nhóm và trả lời một số 

câu hỏi về Mozart: Tại sao ông lại trở thành nhà soạn nhạc thiên tài. Cho 

học sinh tìm hình ảnh nhà soạn nhạc Mozart qua một vài hình ảnh trên 

bảng 

 Tiết 3: 

Hoạt động 1: Học sinh thưởng thức một số tác phẩm âm nhạc của nhà soạn 

nhạc Mozart và nêu cảm nhận. Học sinh vận động nhẹ nhàng trên nền nhạc 

dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 

Hoạt động 2: Học sinh vẽ tranh theo trí tưởng tượng khi nghe 1 vài tác 

phẩm của nhạc sĩ Mozart. Có thể vẽ chân dung nhạc sĩ Mozart (học sinh 

không được quan sát hình ảnh nữa) 
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỰC NGHIỆM                                

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu Trang  

Tiết thực nghiệm 2 - Dạy hát: Cháu vẽ ông mặt trời 

I. Mục tiêu 

1. Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ và tự học: chuẩn bị đồ dùng, tư liệu học tập 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tập chung chú ý, tương tác với giáo 

viên, nêu ý kiến mỗi khi GV đặt câu hỏi 

- Năng lực giải quyết vấn đề: giải quyết nhiệm vụ được giao. 

  2.Phẩm chất: Nhân ái, Trung thực 

3.Năng lực âm nhạc 

- Hát đúng lời, đúng theo giai điệu bài Cháu vẽ ông mặt trời 

- Biết vẽ tranh theo ý thích khi nghe hát. 

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Đàn, máy chiếu 

- Tranh ảnh nhạc sĩ, tranh ảnh liên quan đến bài học 

- Giấy A4 để vẽ tranh 

2. Chuẩn bị của học sinh 

- Sách vở, bút chì để vẽ tranh 

III.  Các hoạt động dạy học chủ yếu 

Ổn định chỗ ngồi, kiểm tra sĩ số 

Nội dung 
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Gv sẽ đưa ra 2 hình ảnh ông mặt trời và 

hỏi Hs 

 

Cả lớp cho cô biết đây là hình ảnh gì 

nào? 

Gv: đây là hình ảnh ông mặt trời đang 

vui đùa với mọi người, những người mà 

yêu thích ảnh nắng mặt trời. 

 

Gv hỏi tiếp: còn đây thì sao các bạn? 

GV: đây cũng là ông mặt trời nhưng là 

lúc ông đang buồn, buồn vì trời kéo mây 

đến và chuẩn bị đổ cơn mưa. Hôm nay 

chúng ta sẽ cùng nhau học ca khúc về 

ông mặt trời nhé các bạn: “Cháu vẽ ông 

mặt trời” sáng tác của Nhạc sĩ Tân 

Huyền 

Các bạn trả lời các câu hỏi sau: “Ông 

mặt trời báo hiệu trời nắng trời 

mưa?” 

 

HS quan sát 

 

 

 

HS trả lời 

 

 

 

 

 

 

Hs trả lời 

 

 

 

HS trả lời 

 

 

Hs lắng nghe 
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 “Cả lớp cho cô biết ông mặt trời mọc và 

lặn vào thời điểm nào?” 

“Ông mặt trời có màu gì” “Ông mặt trời 

hình gì?” 

 

“Khi ông mặt trời lặn thì bầu trời như thế 

nào 

Gv: khen ngợi và bổ sung câu trả lời 

Ông mặt trời báo hiệu cho chúng ta là 

trời đang nắng rất to thì khi đó chúng ta 

không nên đi ra đường, ông mặt trời có 

màu vàng và hình tròn, ông thường xuất 

hiện vào buổi sáng và lặn vào vào buổi 

chiều. Khi ông mặt trời lặn có nghĩa là 

trời sắp tối. Gv sau đây trước khi vào bài 

cô sẽ hát mẫu cho cả lớp nghe nhé 

Cô giáo hát mẫu 

Chúng ta bắt đầu học từng câu nhé cả lớp 

Cháu vẽ ông mặt trời – GV vừa đàn và 

hát 

Miệng ông cười thật tươi - GV vừa đàn 

và hát 

Như miệng cười cô giáo - GV vừa đàn 

và hát 

Dạy cháu hát, dạy cháu chơi 

 

 

 

 

 

HS lắng nghe 

 

Hs hát theo mẫu HS hát theo mẫu 

 

 

 

Hs nghe đàn và hát HS hát theo 

mẫu HS hát theo mẫu 

 

Hs nghe đàn và hát 

 

 

Hs lắng nghe 

HS làm theo cô hướng dẫn HS hát 

kết hợp gõ phách 
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Yêu cầu học sinh ghép 4 câu – Gv 

đàn 

 

Cháu vẽ ông mặt trời - GV đàn và hát 

mẫu 

Chùm mây ở cạnh ông - GV đàn và 

hát mẫu 

Như ở cạnh cô giáo - GV đàn và hát 

mẫu 

Là mái tóc, của bé thơ - GV đàn và 

hát mẫu 

Yêu cầu học sinh hát lại 4 câu trên 

Ghép cà bài – Gv đàn 

Gv đàn cho học sinh nghe bài Cháu 

vẽ ông mặt trời bằng nhạc cụ 

Chuông âm nhạc 

Hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ 

phách 

Gv đàn cho HS 

Sau đây chúng ta sẽ chơi một trò 

chơi đó là nghe nhạc và vẽ tranh 

theo lời bài hát 

Chúng ta sẽ nghe bài “Cháu vẽ ông 

mặt trời” và tưởng tượng ra những 

hình ảnh trong bài để cùng vẽ một 

bức tranh nhé 

HS xung phong lên tham gia chơi 

trò chơi 

 

Hs lắng nghe và tiến hành vẽ 

tranh Hs hoàn thành bức tranh 

HS lên bảng thực hành 
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GV: bạn nào muốn tham gia trò chơi này 

nào 

GV: phát giấy A4 cho học sinh GV: bật 

nhạc 

Bật nhạc lại lần 2 cho học sinh 

Gv gọi học sinh lên thể hiện giới thiệu tranh 

của mình 

GV: vừa rồi chúng ta đã cũng nhau thực 

hiện phác hoạ hình ảnh ông mặt trời, cô nhận 

thấy các bạn còn vẽ thêm được nhiều hình 

ảnh bên cạnh đó là hình ảnh Cô giáo và cả 

Học sinh, hình ảnh cây hoa,... và các bạn 

biết không, ông mặt trời mang lại ánh nắng 

Vitamin D cho chúng ta mỗi ngày vì vậy 

mỗi sáng thức dạy chúng ta hãy đón chờ ông 

để ông cảm thấy vui và hạnh phúc, để ông 

luôn nở nụ cười với chúng ta cũng như mọi 

vật xung quanh ta các bạn nhé. 

 

 

 

 

Củng cố: 

Về nhà chúng ta học thuộc bài “Cháu vẽ ông mặt trời”, chúng ta sẽ sử 

dụng những bức tranh hôm nay đưa bố mẹ để đóng khung treo tại nhà 

nhé. 
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Kế hoạch bài dạy (giáo án) 

 Trên thực tế chúng tôi xây dựng giáo án như trên để đáp ứng yêu cầu 

đầy đủ nội dung trong một tiết học dạy hát. Tuy nhiên trong quá trình dạy 

sẽ tùy thuộc vào năng lực mỗi nhóm lớp để chia giáo án tiết học phân bổ số 

tiết. Cụ thể như với lớp thiên thần 1 tôi sẽ chia tiết dạy hát cháu vẽ ông mặt 

trời làm 3 tiết: 

 Tiết 1: Cho học sinh tìm hiểu bài (bài là sáng tác của tác giả nào?). 

Tìm hiểu đặc điểm, hình dạng ông mặt trời, tiết 1 đạt mục tiêu học sinh 

nhận biết được hình ảnh mặt trời, học sinh nghe và cảm nhận giai điệu, 

cảm nhận được nội dung bài hát, biết tác giả bài hát, biết ông mặt trời mọc 

khi nào và lặn khi nào… 

 Tiết 2: Cho học sinh học từng câu, cô giáo sẽ đàn mẫu đồng thời hát 

mẫu giai điệu bài hát Cháu vẽ ông mặt trời. Học sinh lắng nghe và hát theo. 

Đảm bảo mục tiêu học sinh thuộc giai điệu mỗi câu hát 

 Tiết 3:  

Hoạt động 1: Học sinh sẽ được học một số động tác múa phụ họa theo bài 

hát Cháu vẽ ông mặt trời dưới sự hướng dẫn của cô giáo 

Hoạt động 2: Tham gia vẽ tranh trên nền nhạc bài hát Cháu vẽ ông mặt trời 

Hoạt động 2 sẽ được diễn ra sau khi trải qua tiết 1 và tiết 2, khi học sinh đã 

nghe và nhớ giai điệu, khi học sinh đã nhận dạng và tưởng tượng ra được 

hình ảnh ông mặt trời để thực hiện vẽ tranh. Cô giáo sẽ phát giấy A4 sau 

khi các bạn xung phong tham gia hoạt động 2, học sinh vừa nghe bài hát 

vừa thực hiện vẽ tranh, ai vẽ nhanh và được bình chọn là đẹp nhất sẽ dành 

chiến thắng.
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Phụ lục 3 

CÁC BÀI HÁT, BẢN NHẠC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN 
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Phụ lục 4 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 

QUỐC GIA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRONG CÁC TIẾT 

TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM 

4.1. HÌNH ẢNH TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT QUỐC GIA 

4.1.1. Hình ảnh tượng trưng cho trung tâm giáo dục đặc biệt quốc gia 

 

4.1.2. Hình ảnh các thầy cô và các bạn sau chương trình thực nghiệm 

(nguồn ảnh: internet) 
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4.2. HÌNH ẢNH GIỜ HỌC ÂM NHẠC THỰC NGHIỆM VỚI GIÁO 

VIÊN NGUYỄN THỊ THU TRANG 

4.2.1. Hình ảnh học sinh các lớp Thiên thần 1 và thiên thần 2 đang nhảy bài 

Tai đầu chân (ảnh do thầy Nguyễn Văn Được giáo viên hỗ trợ lớp TT2 chụp) 
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4.2.2. Hình ảnh lớp thiên thần 1 đang học kí hiệu nốt nhạc bằng màu sắc 

(ảnh do thầy Nguyễn Văn Được giáo viên hỗ trợ lớp TT2 chụp). 
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4.2.3. Hình ảnh học sinh lớp TT2 đang nghe giai điệu đoán tên bài hát (ảnh 

do thầy Nguyễn Văn Được giáo viên hỗ trợ lớp TT2 chụp) 
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2514486990212.mp4 

 

 

Clip cô Trang và học sinh vận động do thầy Nguyễn Văn Được giáo 

viên hỗ trợ lớp TT2 quay lại 

 

 

2514488179299.mp4 

 

 

Clip bạn Nam lớp thiên thần 2 hát do thầy Nguyễn Văn Được giáo 

viên hỗ trợ lớp TT2 quay lại 
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Phụ lục 5 

DANH SÁCH BÀI HÁT ĐỀ XUẤT CHO LUẬN VĂN 

Dạng hoạt động Nội dung 

- Học hát - Chú ếch con 

- Kìa con bướm vàng 

- Con lợn éc 

- Cháu vẽ ông mặt trời 

- Chú mèo 

- Thật là hay 

- Lớp chúng ta đoàn kết 

- Dạy học tích hợp giáo dục đạo 

đức 

- Kiến càng chăm ngoan 

- Vẽ tranh trên nền nhạc 

(tích hợp nội dung Mĩ thuật) 

- Quả 

- Cháu vẽ ông mặt trời 

- Cảm thụ âm nhạc - Hành khúc thổ nhĩ kỳ 

- Comptine d’un autre éte 

- Canon in D 

- Đội kèn tí hon 

- Vào rừng hoa 

- Đếm sao 

- Vận động - Chú ếch con 

- Kìa con bướm vàng 

- Tai đầu hông 

- Ru em 

- Cưỡi ngựa tre 

- Trò chơi tốc độ 

- Trò chơi phân vai 

- Tai đầu hông 

- Chú chim vành khuyên, Con lợn 
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- Trò chơi Vũ điệu của những hạt 

mưa 

 

- Trò chơi hát nối tiếp 

éc 

- Giai điệu của mưa 

- Đàn gà kiếm mồi 

- Cây gia đình 

- Ba ngọn nến lung linh 

- Rồng rắn lên mây 

- Tập tầm vông 

- Tích hợp nội dung giáo dục khác - Lí cây xanh 

- Lí cây bông 

- Xúc xắc xúc xẻ 

(Nhạc Nguyễn Ngọc Thiện- Lời 

Đồng dao 

- Gà gáy (Dân ca Cống-Lai Châu) 

- Cá vàng bơi 

  

Từ những dạng hoạt động trên giáo viên linh hoạt sử dụng các bài 

hát khác nhau để học sinh có cảm hứng học tập và có những cảm nhận khác 

nhau về bài hát, để học sinh có hứng thú hơn với việc học tập. 


