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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Âm nhạc là phương tiện giáo dục hết sức quan trọng đối với con 

người đặc biệt đối với trẻ em. Nó tác động rất nhanh vào thế giới cảm xúc 

và góp phần phát triển nhân cách của trẻ. Âm nhạc còn giúp các em phát 

triển tư duy, nhận ra cái đẹp, cái thiện của cuộc sống. Mặt khác, âm nhạc 

với những hoạt động ca hát, biểu diễn cụ thể, lành mạnh, còn là sân chơi 

giúp các em thể hiện chính mình. Vì vậy, âm nhạc đã được đưa vào giảng 

dạy ở các cấp học từ Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở... 

Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) ngày 

04/11/2013 có viết: “Mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo là… Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt 

nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân” [33, tr.3]. Việc nghiên 

cứu những giải pháp để đổi mới toàn diện tất cả các môn học nói chung 

trong đó có dạy học âm nhạc nói riêng như đổi mới về nội dung, phương 

pháp, hình thức và các phương tiện dạy học hiện đại nhằm nâng cao chất 

lượng dạy và học, đồng thời phát huy được tiềm năng của mỗi học sinh là 

một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết đối với từng trường học.  

Trường tiểu học có nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện học sinh lứa tuổi từ 

6 đến 11 tuổi, chia thành 5 khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Học sinh ở lứa tuổi 

này còn rất ham chơi, ham thích khám phá, tìm tòi những cái mới, hào 

hứng với các hoạt động nghệ thuật, thể dục, mỹ thuật, đặc biệt đối với âm 

nhạc. Các em có khả năng ca hát, nghe nhạc, nhạy cảm với tiết tấu và giai 

điệu âm nhạc. Nhận thức chung của các nước trên thế giới đều cho rằng 

“trẻ em không vui chơi sẽ không phát triển được”. Trẻ em do được chơi 

nên phát triển. Do vậy, chơi là hoạt động chủ đạo trong giáo dục trẻ em. 

Qua dự giờ thăm lớp và khảo sát ý kiến học sinh, chúng tôi cũng nhận thấy 

rằng các em rất thích học môn Âm nhạc. 
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Trường ĐH An Giang là trường đào tạo đa ngành cho sinh viên trong 

tỉnh và các tỉnh lân cận thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Để hỗ 

trợ cho sinh viên ngành sư phạm kiến tập, thực tập, nhà trường đã thành lập 

trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang. Ngoài cấp THPT và 

THCS, trường có 25 giáo viên tiểu học dạy tất cả các môn học trong đó có 

âm nhạc. 

Môn học Âm nhạc ở trường tiểu học được dạy từ lớp 1 đến lớp 5. Ở 

lớp 1, 2, 3 học sinh được học hát, phát triển khả năng nghe nhạc. Với hai 

nội dung này, phần âm nhạc trong sách Nghệ thuật được lồng ghép khá 

nhiều trò chơi âm nhạc nên rất thu hút học sinh khi tham gia học tập. Lên 

lớp 4, lớp 5 ngoài hai nội dung trên học sinh còn được học tập đọc nhạc. 

Tuy nhiên, sách giáo viên âm nhạc ở hai khối lớp này lại có rất ít các gợi ý 

về trò chơi âm nhạc như các lớp 1, 2, 3.  

Ngoài ra, một số trò chơi âm nhạc gợi ý trong sách giáo viên được 

xây dựng dựa trên phạm vi cả nước, thiếu yếu tố vùng miền, chưa thực sự 

đa dạng và phong phú, có nhiều bất cập khi sử dụng. Đặc biệt khi sử dụng 

các trò chơi âm nhạc này vào từng địa phương, từng trường, học sinh tham 

gia còn gượng ép, chiếu lệ, thiếu tự nhiên, ít hứng thú. Từ đó làm giảm hiệu 

quả của trò chơi trong dạy học âm nhạc. 

Bên cạnh đó, giáo viên tiểu học Trường Phổ thông Thực hành Sư 

Phạm An Giang được đào tạo để dạy tất cả các môn học trong đó có môn 

Âm nhạc nên khả năng về âm nhạc chỉ đạt ở một mức độ nhất định, còn 

lúng túng trong việc tổ chức trò chơi âm nhạc cho học sinh. Qua dự giờ, 

quan sát giáo viên lớp 4, lớp 5 tại trường thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy 

trong dạy học âm nhạc, giáo viên thường tập trung quá nhiều vào nội dung 

bài học, bám sát các hoạt động chính trên lớp theo hướng dẫn của sách giáo 

viên mà chưa chú ý đến các hoạt động thư giãn mang tính vừa chơi, vừa 
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học theo phương châm “chơi mà học, học mà chơi” từ những trò chơi âm 

nhạc, để từ đó sẽ giúp cho học sinh có thêm sự hưng phấn trong học tập, 

tiếp thu bài học tốt, nhớ bài lâu, rèn luyện kỹ năng âm nhạc và lớp học trở 

nên sinh động hơn. 

Từ những băn khoăn trên, chúng tôi nhận thấy việc cần thiết phải xây 

dựng và tổ chức sử dụng thêm các trò chơi âm nhạc vào giờ học âm nhạc 

cho học sinh lớp 4, lớp 5 tại trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An 

Giang là vấn đề cấp thiết trong việc góp phần giáo dục toàn diện cho HS, 

đáp ứng được mục tiêu chương trình giáo dục tiểu học đã đề ra.  

Xuất phát từ lý luận và thực tiễn nói trên, chúng tôi đã lựa chọn đề 

tài nghiên cứu Trò chơi trong giờ học âm nhạc, trường Phổ thông Thực 

hành Sư phạm An Giang cho luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và 

Phương pháp dạy học Âm nhạc. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Liên quan đến đề tài nghiên cứu này, có không ít các tác giả đã 

nghiên cứu về nhiều khía cạnh đối với âm nhạc và trò chơi âm nhạc, tiêu 

biểu như: 

 Ngô Thị Nam (chủ biên) (1996), Sách Âm nhạc và phương pháp giáo 

dục âm nhạc (Tập 2), dùng cho giáo sinh các hệ sư phạm Mầm non, Nxb Giáo 

dục. Tác giả đã trình bày về vai trò và cách tổ chức trò chơi âm nhạc cho trẻ 

trước tuổi học. 

  Hoàng Văn Yến (1996), Sách Trò chơi âm nhạc cho trẻ mầm non, 

Tác giả đã trình bày, giới thiệu, hướng dẫn cách tổ chức trò chơi âm nhạc 

cho trẻ mầm non, Nxb Giáo dục. 

  Ngô Thị Nam (2001),  Phương pháp dạy học âm nhạc, giáo trình hệ 

CĐSP đào tạo giáo viên âm nhạc trung học cơ sở, Nxb Giáo dục. Tác giả 

trình bày các cơ sở lý luận chung về dạy học AN, phương pháp dạy hát và 

tổ chức các hoạt động ngoại khoá ở trường THCS. 
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  Thái Phong Minh (2004), Sách Lịch sử trò chơi, Tác giả đã trình bày 

về bản chất, đặc điểm và lịch sử phát triển của trò chơi, đồng thời mô tả các 

loại hình trò chơi trong đời sống xã hội, sách do Nxb Tổng hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh phát hành. 

  Lý Thu Hiền (2007), Trò chơi âm nhạc cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi theo 

hướng tích hợp chủ đề, Nxb Giáo dục Hà Nội. Tác giả xây dựng và phân 

tích các trò chơi âm nhạc tích hợp theo chủ đề nhằm để tổ chức các hoạt 

động cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi. 

  Lê Thu Hương (2010), Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, 

câu đố theo chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi, Nxb Giáo dục Việt Nam. Tác giả sưu 

tầm và tuyển chọn các trò chơi, bài hát, thơ ca... theo chủ đề nhằm để dạy 

học cho trẻ 5-6 tuổi. 

  Phạm Thị Hoà (2014), Giáo trình Phương pháp Giáo dục Âm nhạc 

trong trường Mầm non, Nxb Đại học Sư phạm. Giáo trình gồm 4 chương, 

ngoài các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động âm nhạc, tác giả 

dành trọn mục IV ở chương 2 để trình bày các dạng trò chơi âm nhạc và 

hướng dẫn cách chơi. 

  Vũ Thị Mến (2003), Xây dựng một số trò chơi âm nhạc cho trẻ lứa 

tuổi 5 - 6 tuổi, đề tài nghiên cứu khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội; 

tác giả đã nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của giáo dục âm nhạc ở 

trường mầm non, làm cơ sở để xây dựng các trò chơi âm nhạc phù hợp đặc 

điểm và khả năng của trẻ lứa tuổi 5 - 6 tuổi; tìm hiểu các trò chơi âm nhạc 

trong dân gian và trên các phương tiện thông tin để tổ chức cho trẻ chơi 

nhằm phát triển các kỹ năng âm nhạc, từ đó góp phần vào việc phát triển trí 

tuệ và nhân cách của trẻ. 

  Nguyễn Thị Hòa (2010), Phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ 

mẫu giáo 5-6 trong trò chơi học tập, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội cho 

rằng, bằng các trò chơi học tập dưới hình thức chơi nhẹ nhàng sẽ nâng 
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cao hứng thú cho trẻ, phát triển năng lực tập trung chú ý, đảm bảo cho 

việc lĩnh hội tri thức, kỹ năng một cách tốt hơn. 

  Trần Đình Lộc (2009), Thực trạng giảng dạy môn Âm nhạc ở một số 

trường tiểu học tỉnh An Giang đã đi sâu nghiên cứu về thực trạng dạy học 

âm nhạc ở cấp tiểu học để làm rõ ưu - nhược điểm của giáo viên tiểu học 

An Giang trong dạy học âm nhạc. 

  Nguyễn Thị Thanh Loan (2014), Một số bài hát đồng dao sử dụng 

trong trò chơi âm nhạc tại trường tiểu học Ỷ La thành phố Tuyên Quang, 

Luận văn thạc sĩ Khóa 3 (2014-2016), Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.  

  Vũ Thị Thanh Nhiều (2014), Xây dựng trò chơi để biết những ký hiệu 

âm nhạc sơ giảng trong dạy trẻ năng khiếu của các trường học mầm non Hà 

Nội, Luận văn thạc sĩ Khóa 3, Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. 

  Lê Ngọc Tuyền (2014), Đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc cho 

học sinh lớp 4, 5 trường tiểu học Ban Mai - Hà Đông - Hà Nội, Luận văn 

thạc sĩ Khóa 3, Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. 

  Nguyễn Thị Thu Trang (2016), Trò chơi âm nhạc trong giờ học tăng 

cường của học sinh tiểu học tại thành phố Nam Định, Luận văn thạc sĩ 

Khóa 4, Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. 

 Phạm Công Thành (2004), Tìm hiểu bài hát sử dụng trong chương 

trình trò chơi âm nhạc ở trường Mẫu giáo, Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP 

Âm nhạc chuyên tu Khoá 3. 

  Đây chính là nguồn tư liệu quý báu để chúng tôi có thể tiếp cận trong 

nghiên cứu cơ sở lý luận cho nghiên cứu đề tài này. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn luyện những kỹ năng âm nhạc, 

tạo hứng thú trong học tập, khơi dậy lòng yêu thích đối với môn âm nhạc ở 

các em, giáo viên sẽ thuận lợi hơn trong việc tổ chức hoạt động trò chơi 
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trên lớp. Từ đó, nhằm để nâng cao chất lượng môn Âm nhạc hướng tới hiệu 

quả giáo dục thẩm mỹ âm nhạc, hình thành nhân cách và phát triển toàn 

diện cho học sinh thông qua trò chơi âm nhạc phù hợp với đặc điểm của 

học sinh tiểu học Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang góp 

phần cải tiến cách tổ chức dạy học âm nhạc tại trường. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Luận văn thực hiện 3 nhiệm vụ nghiên cứu như sau: 

 - Tìm hiểu các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu, cụ thể 

là trò chơi âm nhạc. 

 - Tìm hiểu thực trạng sử dụng trò chơi âm nhạc trong dạy và học âm 

nhạc khối lớp 4, lớp 5. 

 - Thiết kế và tổ chức thực nghiệm sư phạm một số trò chơi âm nhạc 

cho học sinh lớp 4, 5 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

  Sử dụng trò chơi trong giờ học âm nhạc cho HS tiểu học. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Khối lớp 4 và 5 tại trường Phổ thông thực hành Sư phạm An Giang. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng 3 phương pháp nghiên cứu chính như sau: 

- Dùng phương pháp phân tích tổng hợp các tài liệu liên quan đến 

vấn đề nghiên cứu để thu thập những thông tin, số liệu cần thiết làm cơ sở 

lý luận cho luận văn. 

- Dùng phương pháp điều tra thông qua dự giờ, quan sát, phỏng vấn 

trao đổi trực tiếp và khảo sát ý kiến giáo viên, học sinh đối với việc tổ chức 

trò chơi âm nhạc trong dạy học âm nhạc ở lớp 4, lớp 5 để có cái nhìn tổng 

quan cũng như hiểu rõ về tình hình dạy học âm nhạc của GV tiểu học. 
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- Dùng phương pháp thực nghiệm sư phạm ở khối lớp 4 và lớp 5 để 

kiểm chứng một số trò chơi âm nhạc được thiết kế mới nhằm kiểm định 

tính khả thi từ những biện pháp đã đề xuất. 

Ngoài ra, đề tài còn tham khảo các công trình nghiên cứu khoa học 

của những tác giả đi trước để kế thừa và phát triển. 

6. Những đóng góp của đề tài 

Luận văn nghiên cứu thành công sẽ có những đóng góp trong việc 

tạo hứng thú cho học sinh, giúp giáo viên tiểu học có điều kiện thuận lợi 

hơn trong việc tổ chức trò chơi âm nhạc cho các em, đồng thời với mong 

muốn nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc cấp tiểu học tại trường Phổ 

thông thực hành Sư phạm An Giang, góp phần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc, 

hình thành nhân cách phát triển toàn diện cho học sinh. Những đóng góp 

thiết thực của luận văn cụ thể là: 

Thứ nhất, tìm hiểu rõ kỹ năng thiết kế và tổ chức trò chơi âm nhạc 

của GV tiểu học trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang. 

 Thứ hai, xây dựng một số trò chơi âm nhạc cho HS lớp 4, lớp 5 

trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang. 

Thứ ba, xây dựng quy trình tổ chức thực hiện trò chơi âm nhạc cho 

HS lớp 4, lớp 5 trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang. 

Sản phẩm nghiên cứu của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho 

những người quan tâm. 

7. Cấu trúc của luận văn 

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

văn gồm 02 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Chương 2: Xây dựng trò chơi trong giờ học âm nhạc cho học sinh 

lớp 4, lớp 5  
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

 Trong chương một, chúng tôi sẽ nghiên cứu một số nội dung cần 

thiết để làm cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài như: làm rõ một số khái 

niệm công cụ, tìm hiểu về môn học Âm nhạc ở cấp tiểu học, vai trò của trò 

chơi âm nhạc đối với học sinh lớp 4, lớp 5 và thực trạng sử dụng trò chơi 

trong giờ học Âm nhạc tại trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An giang. 

1.1. Giải thích một số khái niệm, thuật ngữ 

Liên quan đến đề tài nghiên cứu của luận văn, chúng tôi cho rằng cần 

giải thích các khái niệm, thuật ngữ về “trò chơi” và “trò chơi âm nhạc”. 

1.1.1. Trò chơi 

  “Trò” và “chơi” tuy có những ý nghĩa khác nhau, nhưng trong thực 

tế cuộc sống, “trò” và “chơi” hay kết hợp với nhau tạo thành một từ ghép 

có nghĩa chung là “trò chơi”. 

Trong các Từ điển Tiếng Việt năm 2006, năm 2013 cùng cho rằng: 

“Trò chơi là một hoạt động vui chơi, giải trí” [42, tr.1241], [34, tr.1122] 

như: trò chơi dân gian, trò chơi âm nhạc, trò chơi vận động… 

Cũng là “trò chơi” nhưng tác giả Hoàng Phê (2016) giải thích như 

sau: “Trò chơi là hoạt động bày ra để vui chơi, giải trí” [37, tr.1314] như: 

Ngày hội có nhiều trò chơi, Coi việc đó như một trò chơi. 

 Tóm lại, “trò chơi” được hiểu là những hoạt động làm thỏa mãn 

những nhu cầu của con người, trước hết là vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, 

theo chúng tôi, “trò chơi” là một hoạt động có tính quy tắc, thoả mãn nhu 

cầu giải trí và còn có ý nghĩa giáo dục đối với con người. Nhằm để giúp 

cho mọi người thư giãn sau những giờ học mệt mỏi hay làm việc vất vả. 

Vậy trò chơi có những đặc điểm gì?  
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Về vấn đề này, tác giả Thái Phong Minh “Lịch sử trò chơi” năm 

2004, cho rằng trò chơi có ba đặc điểm chính: “Một là tính giải trí, hai là 

tính quy tắc, ba là tính văn hóa” [26, tr.11-13]. Tác giả giải thích như sau: 

 Tính giải trí: Kết quả của trò chơi sẽ có ảnh hưởng quan trọng tới 

tinh thần của con người, đó chính là làm cho con người cảm thấy 

vui vẻ về mặt tình cảm. Qua hoạt động trò chơi nhất định, con 

người sẽ sinh ra cảm giác thoải mái, hưng phấn, cảm thấy được 

thoả mãn về mặt tinh thần. Trong xã hội thời cổ có rất nhiều 

người thích chơi trò chơi, thậm chí ngay cả một số hoàng đế cao 

quý và các văn nhân nhàn rỗi đều thích trò chơi, điều họ theo đuổi 

chính là tính giải trí của trò chơi. 

Tính quy tắc: Trò chơi là một hoạt động vui chơi giải trí bị hạn 

chế bởi các quy tắc nhất định. Đây là bản chất đặc trưng vô cùng 

quan trọng của trò chơi. Cho nên trò chơi đều phải tiến hành trong 

quy tắc đã quy định trước và mọi người đều tuân theo, nếu không 

nó không được gọi là trò chơi nữa, như rất nhiều hoạt động giải trí 

trong phong tục tập quán ngày lễ thời cổ đều có bộ quy tắc hoạt 

động cố định, vì thế đều là hoạt động trò chơi. Dù có tính giải trí 

nhưng do mang nặng tính tuỳ ý nên không được gọi là trò chơi. 

Tính văn hoá: Trò chơi tuy là một hoạt động bản năng của con 

người nhưng lại có tính văn hoá quan trọng. Tính văn hoá này chủ 

yếu thể hiện ở chỗ khi con người theo đuổi các hoạt động trò chơi 

thì đã hoà nhập tinh thần chủ quan và khuynh hướng giá trị của 

mình vào với trò chơi. Người ta thường căn cứ vào yêu cầu, mục 

đích của mình để thiết kế và theo đuổi hoạt động trò chơi. Vì thế, 

hoạt động trò chơi thể hiện sức mạnh bản chất của con người và 

có ý nghĩa văn hoá sâu sắc. 
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Có nhận thức về đặc điểm trò chơi, chúng ta sẽ dễ dàng nắm vững 

nội dung của trò chơi và có thể không khó khăn gì để vạch ra 

được ranh giới tương đối rõ ràng giữa trò chơi với các hình thức 

văn hoá khác. Ví dụ chúng ta có thể dựa vào đó để phân biệt sự 

khác biệt giữa trò chơi với rèn luyện thể dục, giữa trò chơi với 

biểu diễn văn nghệ, giữa trò chơi với hoạt động giải trí nói chung 

[26, tr.11-13]. 

Bàn về đặc điểm của trò chơi, tác giả Hoàng Thị Tám “Phương pháp 

trò chơi trong dạy học Toán ở trường tiểu học” cho rằng [38, tr.3,4]: 

Trò chơi là một hoạt động tự do: Tất cả các em tham gia vào trò chơi 

đều không bị gò ép, bắt buộc. Đây cũng là một đặc trưng hấp dẫn và thu 

hút khi chính các em tham gia. Bởi lẽ trong không khí vui vẻ, náo nức ấy 

các em có thể phát huy cao nhất khả năng và những sáng kiến của mình để 

đem về phần thắng mà không phụ thuộc vào người khác. Tự do tham gia, 

tự do cổ vũ, tự do tìm tòi sáng tạo trong sự chứng kiến của tập thể giúp các 

em phát huy cao nhất năng lực của mình. 

Trò chơi được giới hạn bởi không gian và thời gian: Nội dung của trò 

chơi và mục đích giáo dục của trò chơi phụ thuộc vào người tổ chức trò 

chơi. Vì thế, phải có các không gian khác nhau để đáp ứng với từng trò 

chơi. Mặt khác, dù ở bất kì quy mô nào thì trò chơi cũng mất một thời gian 

nhất định. Do đó người tổ chức, hướng dẫn phải có sự tính toán về thời 

gian sao cho hợp lí, vừa đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra, vừa đảm 

bảo được kế hoạch thời gian chung. 

Trò chơi không làm ra của cải: Không những không làm ra của cải 

mà khi chơi còn cần có những điều kiện và phương tiện vật chất nhất định. 

Cuộc chơi có quy mô lớn, phức tạp, đông người thì vật chất cũng tỉ lệ thuận 

với tính chất đó. 



 

 

11

Trò chơi là một hoạt động giả định: Dù trò chơi có nguồn gốc từ đâu 

thì bao giờ cũng tạo ra một cuộc sống khác hẳn với cuộc sống bình thường 

và luôn gây cho người chơi một nhận thức, cảm giác đối với thực tại. 

Như vậy, chúng tôi nhận thấy rằng, giữa các tác giả trên khi nêu đặc 

điểm của trò chơi lại có những mâu thuẫn. Thái Phong Minh thì cho rằng 

trò chơi có tính quy tắc nhưng theo tác giả Hoàng Thị Tám thì lại cho rằng 

trò chơi là một hoạt động tự do. Theo quan điểm của chúng tôi, trò chơi 

không hoàn toàn là một hoạt động tự do. Trò chơi có quy tắc trong luật 

chơi chung, tuy nhiên người chơi được thể hiện cách chơi của mình bằng 

sự tự do nhất định, có như thế trò chơi mới thực sự thú vị. Nhà tâm lý học 

J.Piaget cũng đã nhấn mạnh rằng trẻ em từ 7 đến 11 tuổi thuộc giai đoạn 

thứ ba trong quá trình phát triển nhận thức đó là “Giai đoạn trò chơi có 

luật” [32, tr.13]. 

Từ những lý luận trên, chúng tôi nhận thấy rằng mọi trò chơi đều có 

những đặc điểm chung là có tính giải trí, có tính quy tắc, tính tranh đua 

đồng thời được giới hạn bởi không gian và thời gian. 

1.1.2. Trò chơi âm nhạc 

Nghiên cứu về trò chơi âm nhạc, tác giả Ngô Thị Nam Âm nhạc và 

Phương pháp giáo dục âm nhạc [27, tr.131] cho rằng: “Trò chơi âm nhạc là 

dạng hoạt động âm nhạc tương đối tổng hợp, có sử dụng tất cả các dạng 

hoạt động âm nhạc khác như: ca hát, vận động theo nhạc, nhảy múa, nghe 

nhạc… dưới những hình thức hấp dẫn, vừa sức và được trẻ rất yêu thích”. 

Cũng là khái niệm về trò chơi âm nhạc, tác giả Vũ Thị Thanh Nhiều 

trong luận văn Thiết kế trò chơi nhận biết ký hiệu âm nhạc cho trẻ năng 

khiếu ở các trường mầm non thành phố Hà Nội [35, tr.16]: “Trò chơi âm 

nhạc chính là những hoạt động vui chơi, trải nghiệm và thu nhận các kiến 

thức, kỹ năng thực hành âm nhạc cho trẻ”. 
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Trò chơi vừa là hình thức, đồng thời là biện pháp để giúp học sinh 

thu nhận, tích lũy, thực hành kỹ năng, hình thành tri thức và kinh nghiệm 

hoạt động âm nhạc. Với mỗi trò chơi âm nhạc bao giờ cũng bao gồm hai 

yếu tố kết hợp chặt chẽ và tích hợp trong nhau không thể chia tách, các nội 

dung và yêu cầu chơi luôn được thể hiện qua những yêu cầu về kỹ năng 

thực hành âm nhạc. Hay có thể nói, nội dung và yêu cầu thực hành kỹ năng 

âm nhạc luôn luôn song hành với nhau, hai yếu tố này sẽ luôn quyết định 

tính chất và hành động trong những trò chơi âm nhạc. Tác giả Ngô Thị 

Nam cho rằng: “Đặc trưng cơ bản nhất của trò chơi âm nhạc là âm nhạc 

quyết định nội dung và tính chất các hoạt động” [27, tr.131]. 

Như vậy, chúng tôi hiểu rằng “trò chơi âm nhạc” là một hoạt động 

vui chơi nhằm giúp cho học sinh củng cố những kiến thức và kỹ năng âm 

nhạc đã học, cảm thấy thoải mái hơn trong học tập theo nguyên tắc “Chơi 

mà học”.  

Trong mỗi trò chơi âm nhạc, bao giờ cũng nhằm mục đích tạo sự vui 

tươi, thoải mái cho học sinh, làm tăng thêm cảm xúc với âm nhạc, đồng 

thời cũng giải quyết các nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể về nhận thức, rèn luyện 

hay củng cố những kiến thức đã học, kỹ năng thực hành âm nhạc. Chính vì 

vậy, mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, hành động chơi, luật chơi, thời gian, quá 

trình chơi đều phải tôn trọng những đặc trưng, những thành tố, tính thẩm 

mỹ của nghệ thuật âm nhạc, căn cứ vào khả năng thực hành của học sinh, 

bên cạnh việc đảm bảo các điều kiện về phương tiện, thiết bị cơ sở vật chất 

và an toàn với học sinh qua từng tiết học ở trường tiểu học.   

Tóm lại, qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu cách giải thích các khái 

niệm, thuật ngữ như: “trò”, “chơi”, “trò chơi” và “trò chơi âm nhạc” để từ 

đó làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo trong luận văn này. 
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1.2. Giờ học Âm nhạc ở trường tiểu học 

1.2.1. Chương trình môn Âm nhạc ở trường tiểu học 

Mục tiêu chung của chương trình Âm nhạc tiểu học là: Thông qua 

môn học Âm nhạc mà các em học sinh được hoạt động, được nhận thức, 

được cảm thụ âm nhạc… đồng thời trang bị cho học sinh một số kiến thức 

về văn hoá âm nhạc phổ thông và cùng với những môn học khác giáo dục 

nhân cách, góp phần phát triển toàn diện học sinh. 

Chương trình môn Âm nhạc ở trường tiểu học được xây dựng theo 

các nội dung chính sau đây [PL2, tr.101]: 

Đối với lớp 1, 2, 3: 

- Học hát 

- Phát triển khả năng nghe nhạc  

Đối với lớp 4, 5: 

- Học hát   

- Phát triển khả năng âm nhạc 

- Tập đọc nhạc 

Phân phối thời lượng chương trình: Mỗi lớp học 35 tiết, mỗi tuần 

học 1 tiết, mỗi tiết 35 phút [PLl, tr.99]. 

Tóm lại, chương trình môn âm nhạc ở trường tiểu học được xây 

dựng theo 3 nội dung chính đó là: học hát, phát triển khả năng âm nhạc và 

tập đọc nhạc. 

1.2.2. Cấu trúc giờ học âm nhạc trong sách lớp 4, lớp 5 

 Từ lớp 1 đến lớp 3, âm nhạc là một phần trong sách Nghệ thuật (cùng 

các môn Mĩ thuật và Thủ công). Đối với lớp 4 và lớp 5, âm nhạc được tách 

ra thành một môn học độc lập với tên gọi Âm nhạc 4 và Âm nhạc 5. 

 Trong giờ học âm nhạc lớp 4, lớp 5, tiết thứ nhất dành toàn bộ cho 

việc dạy học bài hát, tiết thứ 2 ôn lại bài hát đã học và thêm một nội dung 
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mới như: tập đọc nhạc, nghe nhạc hoặc kể chuyện âm nhạc... Giờ học âm 

nhạc lớp 4, lớp 5 có hai dạng tiết đó là dạng tiết có 1 hoạt động và dạng tiết 

có 2 hoạt động: 

 Dạng thứ nhất: Giờ học chỉ có 1 hoạt động thường là học hát.  

- Ở lớp 4 có 8 tiết học hát, gồm: tiết 2, 8, 10, 12, 21, 23, 26, 28. 

- Lớp 5 có 10 tiết học hát, gồm: tiết 2, 4, 6, 9, 12, 19, 21, 24, 26, 30. 

- Ngoài ra, trong sách Âm nhạc lớp 4, 5 còn có các tiết học bài hát do địa 

phương tự chọn như: tiết 15, 32 ở lớp 4; tiết 16, 32 ở lớp 5 và các tiết kiểm tra 

học kỳ. 

Dạng thứ hai: Giờ học có 2 hoạt động  

- Ôn tập bài hát  

- Hoạt động kết hợp:  

 Làm quen các ký hiệu âm nhạc cơ bản: Tên nốt, hình nốt, dấu lặng 

đen, lặng đơn, khuông nhạc, khoá sol,…  

 Nghe nhạc: Một số bài hát có lời hoặc không lời Việt Nam, nước 

ngoài, một số bài dân ca. 

 Kể chuyện âm nhạc: Một số truyện kể mang tính thần thoại về âm 

nhạc Việt Nam, nước ngoài, về các nhạc sĩ trong nước và thế giới. 

 Tập đọc nhạc: Các bài tập đọc nhạc đơn giản được soạn mới 

hoặc trích từ những bài hát đã học ở các lớp 1, 2, 3, thông thường có 8 

hoặc 12 ô nhịp và hầu hết viết ở giọng Đô trưởng. 

 Trò chơi âm nhạc: Một số trò chơi theo nội dung tiết học trong 

chương trình âm nhạc nội khoá [PL14, tr.149]. 

Tóm lại, cấu trúc giờ học âm nhạc trong sách Âm nhạc lớp 4, lớp 5 

được thiết kế theo 2 dạng tiết, cụ thể là: dạng tiết có 1 hoạt động và dạng 

tiết có 2 hoạt động. 
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1.2.3. Tìm hiểu về trò chơi âm nhạc trong SGV Âm nhạc tiểu học 

Chúng tôi đã sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích, phân loại, 

tổng hợp để tìm hiểu về trò chơi trong sách Âm nhạc tiểu học, chúng tôi 

nhận thấy rằng: Các lớp 1, 2, 3 có nhiều gợi ý hướng dẫn về trò chơi âm nhạc 

với tổng cộng 59 trò chơi. Đối với lớp 4 và lớp 5 có rất ít các gợi ý hướng dẫn 

chỉ vỏn vẹn 4 trò chơi âm nhạc cho cả 2 lớp [PL14, tr.149], còn lại chủ yếu là 

gợi ý một số động tác phụ hoạ cho các bài hát, cụ thể như sau: 

1.2.3.1. Sách giáo viên Âm nhạc lớp 1, 2, 3 

Trong SGV Âm nhạc lớp 1, có tổng cộng 16 trò chơi được hướng dẫn 

cụ thể, phân phối đều cho cả năm học. Mỗi trò chơi gắn liền với một tiết 

học được gợi ý tổ chức có thể giữa tiết hoặc cuối tiết. Trong số đó, một số 

trò chơi được sử dụng lập lại vài lần nhưng cũng có trò chơi chỉ dùng một 

lần trong suốt năm học. Chẳng hạn như trò chơi Tên tôi tên bạn, Nói thơ 

hay Đọc thơ theo tiết tấu được gợi ý tổ chức ở các tiết 9, 10, 14, 15, 16 đây 

là dạng trò chơi mà HS phải đọc hoặc nói thơ theo một kiểu tiết tấu đơn 

giản, trích từ một bài hát cụ thể nhằm để ôn luyện tiết tấu đã học trước đó. 

Loại trò chơi phát triển tai nghe về cao độ như Phân biệt âm thanh cao 

thấp, Phân biệt hướng đi của âm thanh ở tiết 20, 22. Trò chơi Hát nối tiếp, 

Hát đối đáp ở hai tiết 17, 30 nhằm phát triển triển khả năng chú ý lắng 

nghe để có thể hát được câu hát của nhóm mình đúng nhịp và đúng cao độ 

cùng với những nhóm khác. Trò chơi Tiếng hát ở đâu tiết 17, giúp HS phát 

triển khả năng nghe, phán đoán, định hướng được vị trí phát ra âm thanh, 

phân biệt được số lượng 1 người hay nhiều người hát, cũng có thể đoán có 

khoảng bao nhiêu người. Các trò chơi gắn liền với bài đồng dao hay gắn 

với tên bài hát liên quan đến trò chơi dân gian như Ngựa ông đã về, Tập 

tầm vông, Có - không ở các tiết 4, 5, 21, 23. Bên cạnh đó cũng có trò chơi 

sắm vai theo bài hát Năm ngón tay ngoan như tiết 32. 
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Đối với lớp 2, SGV hướng dẫn cụ thể 21 trò chơi âm nhạc được phân 

bổ như sau: Giống như lớp 1, một số trò chơi ở lớp 2 cũng được lập lại như 

Đọc thơ theo tiết tấu ở tiết 14, 32. Trò chơi Hát đối đáp, Hát nối tiếp cũng 

được phát triển từ 2 trò ở lớp 1 lên 3 trò chơi ở lớp 2 trong các tiết 22, 25, 

28. Để phát triển tai nghe về cao độ với trò chơi Phân biệt âm thanh cao - 

thấp, dài - ngắn ở tiết 8, rèn luyện về tiết tấu có trò chơi Nghe tiết tấu đoán 

câu hát, tên bài hát ở các tiết 5, 22, 29. Các trò chơi kết hợp với nhạc cụ gõ 

như phách, song loan, mõ, trống; trò chơi thay lời hát bằng âm thanh tượng 

trưng cho tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng trống hay thay lời hát bằng các nguyên 

âm a, e, i, o, u trong các tiết 3, 5, 14. Dạng trò chơi gắn với tên bài hát như 

Cộc cách tùng cheng, Chiến sĩ tí hon, Chú ếch con, Chim bay - cò bay ở 

tiết 11, 13, 17, 29, 33. Ngoài ra, tiết 10 có trò chơi đố vui Phân biệt nhịp 2, 

nhịp 3 và tiết 16 với trò chơi Nghe tiếng hát tìm đồ vật. Các trò chơi gắn 

liền với bài đồng dao, gắn với một loại trò chơi dân gian như Rồng rắn lên 

mây, Bắc kim thang tiết 20 và 32. Như vậy, so với lớp 1, số lượng trò chơi 

ở lớp 2 tăng thêm 5. 

Lên lớp 3, phần âm nhạc trong SGV hướng dẫn tổng cộng 22 trò 

chơi, phân phối đều ở các tiết học cho cả năm học. Ngoài những trò chơi 

giống ở lớp 1, lớp 2 như Hát nối tiếp, Hát đối đáp trong các tiết 3, 4, 9, 19. 

Hát bằng nguyên âm, Đoán tên bài hát bằng cách hát lời bài hát bởi các 

nguyên âm ở tiết 6, 17, 18. Dạng trò chơi Nói theo tiết tấu từ 1 đến 100 

theo bài Đếm sao tiết 6 trong chương trình. Nhũng trò chơi ở lớp 3 cũng bắt 

đầu có độ khó tăng dần, đồng thời khai thác một số lý thuyết âm nhạc đưa 

vào trò chơi như trò chơi Khuông nhạc và bàn tay, Gắn nốt nhạc trên 

khuông, Bảy anh em trong các tiết 16, 20, 24, 29, 31. Dạng trò chơi giúp 

học sinh phân biệt 2 tiết tấu ở tiết 11, 19 đó là So sánh tiết tấu câu đầu hoặc 
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cả bài của 2 bài hát đã học. Các trò chơi giúp rèn luyện gõ phách mạnh, 

phách nhẹ, ôn luyện về tiết tấu trong tiết 12, 21 như Vỗ tay theo nhịp 3/4. 

Ngoài ra, tiết 31, 32 có trò chơi khác Phân biệt âm sắc hay Hát những bài 

hát có tên con vật cũng được đưa vào chương trình âm nhạc lớp 3. 

Qua phân tích SGV, phần âm nhạc lớp 1, 2, 3, chúng tôi nhận thấy 

rằng, số lượng và độ khó của các trò chơi âm nhạc tăng dần theo từng lớp. 

Nhiều dạng trò chơi khác nhau được bố trí trong suốt năm học tạo điều kiện 

thuận lợi rất nhiều cho giáo viên tiểu học khi soạn bài và dạy học trên lớp. 

1.2.3.2. Sách giáo viên Âm nhạc lớp 4, 5 

Đến lớp 4, lớp 5, mỗi lớp chỉ có 2 trò chơi trong đó 1 trò chơi được 

lập lại ở lớp 3 đó là Khuông nhạc và bàn tay. Cả hai lớp này cũng có cùng 

trò chơi Đọc tiết tấu theo tiếng trống. Có thể thấy, số lượng trò chơi ở lớp 

4, lớp 5 rất ít, trùng lấp và thiếu phong phú, không có sự phân bổ đồng đều 

như các lớp 1, 2, 3 mà hầu hết tập trung vào học kỳ I: tiết 1, 3 lớp 4 và tiết 

7, 13 lớp 5 cụ thể như sau: 

 Lớp 4: Chỉ có 2 trò chơi  

Tiết 1, trò chơi Khuông nhạc và bàn tay.  

Tiết 3, trò chơi đọc tiết tấu bắt chước tiếng trống “tùng tùng…”. 

 Lớp 5: Chỉ có 2 trò chơi 

Tiết 7, trò chơi nghe, đoán tên nốt nhạc và đọc lên cao độ.  

Tiết 13, trò chơi bắt chước tiếng trống: nốt đen - đọc tùng, nốt móc 

đơn - đọc rinh, nốt trắng - đọc tùng ngân dài.  

Có thể nói, ở lớp 4, lớp 5, GV tiểu học sẽ gặp những khó khăn nhất 

định trong khi soạn bài để dạy học, cũng như tổ chức trò chơi trên lớp cho 

HS bởi số lượng trò chơi được gợi ý hướng dẫn trong SGV quá ít ỏi. Như 

vậy, đối với các lớp 1, 2, 3 với số lượng trò chơi vượt trội, tăng dần theo 

từng lớp so với lớp 4, lớp 5, điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho GV tiểu 
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học khi dạy học trên lớp rất nhiều đặc biệt là tổ chức chơi trò chơi âm nhạc 

cho các em. Tuy nhiên, sự đa dạng và phong phú của các trò chơi trong 

chương trình âm nhạc chưa cao, thiếu yếu tố vùng miền, một số trò chơi 

được lập đi lập lại tạo nên sự nhàm chán đối với HS. 

Qua những số liệu trên, chúng tôi lập biểu đồ nhằm để so sánh sự 

chênh lệch rõ rệt số lượng trò chơi âm nhạc giữa các lớp 1, 2, 3 và lớp 4, 5. 

 

Biểu đồ 1.1. So sánh số lượng trò chơi âm nhạc của các lớp 

 Qua biểu đồ, chúng tôi nhận thấy rằng, môn Âm nhạc ở lớp 4, lớp 5 có 

rất ít các gợi ý hướng dẫn về trò chơi âm nhạc, mỗi lớp chỉ có 2 trò chơi. Vì 

thế, học sinh lớp 4, lớp 5 ít được chơi trò chơi hơn đối với các em lớp 1, 2, 

3, trong khi lứa tuổi này còn khá nhỏ cũng rất hồn nhiên, hiếu động, thích 

được vui chơi đặc biệt là trong học tập. Chúng tôi cho rằng, điều đó có thể 

làm ảnh hưởng phần nào đến chất lượng giờ học âm nhạc. 

 Tóm lại, trong mục này, chúng tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu về trò chơi 

âm nhạc trong sách giáo viên âm nhạc tiểu học từ lớp 1 đến 5 và nhận thấy 
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rằng, trò chơi âm nhạc ở lớp 1, 2, 3 tăng dần từ 16 đến 22 trò chơi, trong 

khi ở lớp 4, lớp 5 chỉ có 2 trò chơi âm nhạc cho mỗi lớp. 

1.3. Tác dụng của trò chơi âm nhạc đối với học sinh lớp 4, lớp 5 

 Ở cấp tiểu học, trò chơi âm nhạc giữ một vai trò quan trọng và được 

coi là một thành phần rất cần thiết trong nội dung dạy học âm nhạc. Vì 

trong độ tuổi này, học sinh cần được vui chơi kết hợp với học tập, chơi mà 

học điều đó hoàn toàn phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của các em. Hoạt 

động này có vai trò quan trọng đối với sự phát triển tâm lý trẻ em. Thậm 

chí, vui chơi chính là phương thức chủ yếu để phát triển, giúp học sinh 

giảm bớt sự căng thẳng, ức chế về tâm lý và thể chất trong các tiết học, 

giúp trẻ thoả mãn nhu cầu vận động và giao tiếp. “Vì vậy, bên cạnh việc 

hình thành hoạt động học cho học sinh, thì việc tổ chức trò chơi có ý nghĩa 

phát triển là việc làm cần thiết” [10, tr. 142]. 

1.3.1. Đặc điểm khả năng âm nhạc của học sinh lớp 4, lớp 5 

1.3.1.1. Một vài đặc điểm tâm sinh lý của học sinh lớp 4, lớp 5 

Đặc điểm của học sinh tiểu học thuộc lứa tuổi nhi đồng từ 6 - 11 tuổi 

rất hiếu động, ham chơi, nghịch ngợm, tình cảm hồn nhiên mang đậm màu 

sắc cảm tính, niềm tin hồn nhiên - cả tin, đồng thời ham hiểu biết, thích vận 

động. Ở các em, các tổ chức cấu tạo - cơ thể cũng như chức năng tâm - sinh 

lý chưa được phát triển một cách hài hoà và tương xứng với nhau. Trong độ 

tuổi này, trí nhớ của học sinh phát triển, có khả năng tiếp thu tốt những 

kiến thức, kỹ năng cơ bản của các môn học, có những xúc cảm về cái đẹp 

nghệ thuật, thẩm mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh các đặc điểm về sự hiếu động, 

ham chơi, ham hiểu biết… học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 4, 

lớp 5 cũng có biểu hiện mau chán. Tuy nhiên, so với với học sinh lớp 1, 2, 

3, độ tuổi học sinh lớp 4, lớp 5 các em bước đầu hình thành tính tự giác cao 

trong học tập, rèn luyện, thể hiện thái độ yêu thích học âm nhạc khá rõ 
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ràng, đặc biệt hứng thú với trò chơi âm nhạc. Bên cạnh đó, sự phát triển 

nhận thức được biểu hiện rõ rệt, cụ thể là: 

Phát triển tri giác: Học sinh đã hình thành và phát triển một tri giác 

mới có chất lượng cao hơn tri giác thông thường là: quan sát. Quan sát phát 

triển mạnh trong suốt quá trình học phổ thông. 

Phát triển chú ý: Học sinh lứa tuổi này, trẻ buộc phải theo dõi các đối 

tượng, phải nắm lấy những hiểu biết mà tại thời điểm đó trẻ hoàn toàn 

không thích thú. Dần dần, trẻ học cách điều khiển chuyển và duy trì một 

cách bền vững đến những đối tượng cần thiết. 

Phát triển trí nhớ: Học sinh biết tự ghi nhớ dựa trên cơ sở hiểu nghĩa, 

ghi nhớ ý nghĩa và tự kiểm tra, biết phân chia tài liệu nhớ thành từng ý. Ở 

lứa tuổi này đã diễn ra căn bản về mặt tâm lý trong bản thân các quá trình 

trí nhớ của các em. 

Phát triển tưởng tượng: Khả năng tưởng tượng của học sinh có 

những chuyển biến cơ bản và được phát triển theo hai hướng: thứ nhất, 

phát triển khả năng tưởng tượng tái tạo; thứ hai, tính chủ định trong tưởng 

tượng của trẻ đã được tăng lên cơ bản. 

Phát triển tư duy: Tư duy lứa tuổi này mang tính đột biến, nhảy vọt, 

chuyển từ tư duy tiền thao tác sang thao tác. Thời gian đầu, các em thường 

gặp khó khăn, hẫng hụt trong quá trình chuyển từ mức độ tư duy tiền thao 

tác lên tư duy thao tác cụ thể. 

1.3.1.2. Khả năng âm nhạc của học sinh lớp 4, lớp 5 

Có thể hiểu rằng khả năng âm nhạc của học sinh là những yếu tố 

bẩm sinh của con người như: tai nghe, chất giọng (hát), sự nhạy cảm với 

tiết tấu và giai điệu âm nhạc. Khả năng âm nhạc của học sinh ở lứa tuổi lớp 

4, lớp 5 cũng có những nét riêng bao gồm: tai nghe, trí nhớ âm nhạc, chất 

giọng, cảm xúc về âm nhạc, nhận thức về tiết tấu, vận động theo nhạc… 
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Về tai nghe: Ở lứa tuổi này, khả năng nghe của học sinh tốt hơn lứa 

tuổi lớp 1, 2, 3. Các em khá nhạy cảm với âm thanh, nhận biết được độ cao 

thấp của âm thanh, âm hình tiết tấu đơn giản, cũng như cảm nhận tốt giai 

điệu âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang hay lượn sóng, khả năng bắt 

chước dần phát triển. 

Về trí nhớ: Trí nhớ về âm nhạc của học sinh lớp 4, lớp 5 bắt đầu hình 

thành, củng cố và dần phát triển. Ở lứa tuổi này, học sinh có khả năng ghi 

nhớ khá tốt chủ yếu là thuộc lòng, ít tư duy, bước đầu hình thành khả năng 

ghi nhớ có chủ định và hệ thống, hướng sự chú ý vào những điều có nội 

dung sinh động, thu hút các em. 

Về cảm xúc: Học sinh lứa tuổi lớp 4, lớp 5 bước đầu có những biểu 

hiện nhận thức về sự nhạy cảm với âm nhạc hay nói đúng hơn là cảm xúc 

về âm nhạc, ấn tượng với những cái đẹp nghệ thuật trong cuộc sống, nền 

tảng thẩm mỹ âm nhạc cũng dần được hình thành và phát triển. Các em 

biểu lộ khá rõ ràng về tình cảm, cảm xúc vui, hân hoan hay buồn qua 

những bài hát được học trong chương trình. 

Chất giọng: Nhìn chung âm sắc giọng của học sinh nam, nữ ở độ tuổi 

này không phân biệt một cách rõ rệt. Các em học sinh có thể hát khá chính 

xác các bài hát trong chương trình âm nhạc, tầm cữ giọng trong một quãng 

8 tuy nhiên một số ít học sinh cũng có thể hát dễ dàng trong quãng 9, quãng 

10 (từ Là quãng 8 nhỏ đến Đô quãng 8 thứ nhất). 

Khả năng vận động theo nhạc: Đây là độ tuổi hiếu động, thích hoạt 

động, chính vì thế việc vận động theo nhạc khá tốt. Học sinh có thể thực 

hiện các kiểu vận động đơn giản theo nhạc, theo các bài hát trong chương 

trình như nhún chân, vỗ tay, xoay người… theo nhịp, phách của bài hát. 

Qua nghiên cứu về đặc điểm tâm sinh lý và khả năng âm nhạc của 

học sinh lớp 4, lớp 5, có thể thấy rằng, lứa tuổi học sinh lớp 4, 5 hoàn toàn 

có khả năng về âm nhạc. 
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1.3.2. Hiệu quả của trò chơi âm nhạc đối với học sinh lớp 4, lớp 5 

Cũng như các học sinh lớp 1, 2, 3, học sinh lớp 4 và lớp 5 rất thích 

hoạt động trò chơi trong các giờ học âm nhạc. Trò chơi âm nhạc vừa mang 

tính vui chơi, giải trí song đồng thời lại có ý nghĩa giáo dục thông qua việc 

ôn luyện các kiến thức âm nhạc. Chơi có nghĩa là học, là khám phá thế giới 

âm nhạc, là điều kiện để phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh. 

Thông qua trò chơi âm nhạc, các nhu cầu về trí tuệ, ý chí, thẩm mỹ âm 

nhạc, tính kỷ luật được thể hiện và phát triển.  

Sách Tâm lý học trí tuệ Nxb Giáo dục năm 2001, tác giả Phan Trọng 

Ngọ ghi nhận như sau [32, tr.13]: Năm 1962, nhà tâm lý học người Thuỵ Sĩ 

J.Piaget đã nhấn mạnh vai trò của hoạt động trò chơi trong phát triển nhận 

thức của trẻ. Ông đề xuất 3 giai đoạn của trò chơi trong quá trình phát triển 

nhận thức của trẻ em:  

Giai đoạn chơi luyện tập đơn giản (trẻ khoảng 2 tuổi)  

Giai đoạn chơi tưởng tượng (trẻ khoảng 2 đến 7 tuổi)  

Giai đoạn trò chơi có luật (trẻ khoảng 7 đến 11 tuổi)  

Trẻ lứa tuổi lớp 4, lớp 5 thuộc giai đoạn thứ ba của hoạt động vui 

chơi. Theo Ông, “Nếu dạy học bằng thuyết giảng, bằng suy diễn từ lý tuyết 

trừu tượng là chuyện vô ích” [10, tr.23]. Các hoạt động âm nhạc như ca hát, 

nghe nhạc, vận động… tổ chức dưới dạng trò chơi là hình thức hấp dẫn, lôi 

cuốn trẻ, được trẻ yêu thích. Trong thực tế, ngoài trò chơi có cấu trúc riêng, 

các loại trò chơi âm nhạc còn được lồng vào quá trình học hát, ôn tập - 

kiểm tra kiến thức... Dù ở hình thức nào, trò chơi âm nhạc cũng tuân theo 

nguyên tắc mà theo tác giả Ngô Thị Nam cho rằng: “Âm nhạc quyết định 

nội dung và tính chất các hoạt động” và “Trò chơi âm nhạc được coi là hình 

thức hoạt động sáng tạo, tích cực nhất, nhằm đến sự thể hiện nội dung cảm 

xúc âm nhạc, dưới các dạng vận động, xây dựng hình tượng…” [27, tr.131] 
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nhằm phát triển cảm giác nghe, khả năng cảm nhận âm nhạc cho học sinh. 

Tham gia các trò chơi âm nhạc, học sinh được tự do thể hiện chính mình, 

giúp chúng hình thành trí tưởng tượng và phát triển tính tích cực, sáng tạo 

trong hoạt động. Các nhà tâm lý, giáo dục học đều thống nhất rằng, “trẻ em 

không vui chơi thì không phát triển được” [27, tr.131]. 

Chơi với nhau trong trò chơi âm nhạc còn giúp học sinh nắm được 

các quy tắc giao tiếp, ứng xử trong các quan hệ xã hội, có tinh thần tập thể, 

tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau cũng như các phản xạ được rèn luyện 

để ngày càng nhanh và chính xác hơn. Ngoài ra, không khí vui tươi, sôi 

động của trò chơi âm nhạc sẽ giúp học sinh tăng thêm niềm say mê với âm 

nhạc, phát triển tính tích cực, mạnh dạn trong các hoạt động tập thể. Từ đó, 

hứng thú được kích thích, tình cảm, trí tuệ thẩm mỹ được khơi dậy, trí 

tưởng tượng được bay bổng… Đối với lứa tuổi này, các em vẫn cần có thời 

gian để vui chơi. Nếu học sinh chơi có nội dung tốt lại được tổ chức hợp lý, 

đúng cách và đúng lúc, không xâm phạm quá nhiều vào thời gian học tập 

trên lớp thì hoạt động này ngoài tác dụng nghỉ ngơi tích cực còn có tác 

dụng phát triển năng khiếu, tính tình, sở thích… của các em. Vui chơi là 

trường học để vào đời, là hoạt động quan trọng để khuôn đúc, hình thành 

nhân cách của học sinh tiểu học. Hơn nữa, trò chơi âm nhạc có tác động 

tích cực đến sự hình thành các kỹ năng khác cho học sinh trong không khí 

vui tươi, sôi động của chính trò chơi mang lại, những kỹ năng đó là: Phát 

triển tích tích cực, năng động, hình thành tính kỷ luật, tự tin hơn trong hoạt 

động tập thể, hợp tác cùng với nhóm của mình, phát triển khả năng phối 

hợp nhịp nhàng trong nhóm, chấp nhận rằng các thay đổi là được phép 

miễn là đúng quy định của trò chơi. 

Trò chơi âm nhạc mang lại những tác động tích cực đối với học sinh 

lớp 4, lớp 5 như: Học sinh biết huy động sức mạnh trí tuệ để chiến thắng, 
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thông qua thi đua sẽ kích thích các em tư duy, chủ động, sáng tạo, trao đổi 

ý kiến, tăng cường khả năng hoạt động nhóm, đoàn kết tương trợ lẫn nhau. 

Ngoài ra, trò chơi âm nhạc còn giúp học sinh giải toả được căng thẳng vì 

trong khi chơi, các em được hoạt động, có phân chia thắng thua nhưng 

không phải xếp loại, từ đó HS cảm thấy nhẹ nhàng trong học tập, dễ dàng 

ôn luyện được những kiến thức, nội dung, kỹ năng âm nhạc đã học. Đồng 

thời trò chơi âm nhạc theo nội dung cụ thể của tiết học hoàn toàn phù hợp 

với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi học sinh lớp 4, lớp 5. 

Tất cả những điều kể trên làm cho các trò chơi âm nhạc trở nên đặc 

biệt hữu ích để phát triển sự tự tin và một loạt các kỹ năng cơ bản khác ở 

học sinh. Từ đó có thể thấy, trò chơi âm nhạc thực sự gần gũi, là phương tiện 

rất cần thiết trong việc giáo dục học sinh, góp phần hình thành và phát triển 

toàn diện nhân cách ở các em.  

Do vậy, trò chơi âm nhạc có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết trong 

quá trình dạy học đặc biệt trong giáo dục đối với trẻ em. 

Tóm lại, để tìm hiểu vai trò của trò chơi âm nhạc đối với học sinh 

lớp 4, lớp 5, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu về đặc điểm tâm sinh lý, 

khả năng âm nhạc của học sinh ở lứa tuổi này đồng thời làm rõ ý nghĩa của 

trò chơi âm nhạc đối với học sinh lớp 4, lớp 5. 

1.4. Thực trạng tổ chức trò chơi trong giờ học Âm nhạc Trường Phổ 

thông Thực hành Sư phạm An Giang 

1.4.1. Khái quát về Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang 

 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang trước đây là trường 

Sư phạm Thực hành chỉ dạy duy nhất cấp Tiểu học.  

 Năm 2008, trước nhu cầu cấp bách trong việc đào tạo và đổi mới 

phương thức đào tạo, để đạt được các tiêu chí giáo dục của Unessco: “Học 

để biết, học để làm, học để hoà nhập với cộng đồng và học để tự khẳng 
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định mình”. Vì vậy, Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ra quyết định số 

1134/QĐ- UBND ngày 06 tháng 6 năm 2008 thành lập Trường Phổ thông 

Thực hành Sư phạm có nhiều cấp học theo đề nghị của Trường Đại học An 

Giang. Sự ra đời của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm phù hợp với 

xu hướng của nền giáo dục hiện đại trong thời kì hội nhập. 

 Đến nay, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm trực thuộc trường 

Đại học An Giang giảng dạy từ cấp tiểu học, THCS đến cấp THPT, là 

trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vừa làm chức năng của một 

trường học và giáo dục theo kế hoạch, mục tiêu, chương trình giáo dục phổ 

thông quy định, vừa đảm nhận chức năng thực hành sư phạm cho trường 

Đại học An Giang. Trường có 50 lớp với tổng số học sinh là 1874. Các 

khối tiểu học có 710 học sinh, riêng về khối lớp 4 và lớp 5 năm học 2016-

2017 có 10 lớp gồm 398 học sinh, trung bình 39 học sinh/ lớp. Trong đó, 

lớp bốn có 5 lớp với 194 học sinh, lớp năm có 5 lớp với 195 học sinh. 

 Trường có 25 giáo viên tiểu học dạy khối lớp 1 đến khối lớp 5. Đây là 

những giáo viên tiểu học dạy tất cả các môn ở tiểu học và kiêm cả môn Âm 

nhạc. Họ đều có trình độ cao đẳng hoặc đại học.  

 Về thái độ đối với âm nhạc: Nhìn chung, giáo viên dạy tiểu học rất 

yêu nghề, yêu thương học sinh, có trách nhiệm trong công tác giảng dạy, 

nhiệt tình tham gia các hoạt động từ dạy học cho đến các hoạt động ngoại 

khoá khác, có chú trọng chuyên môn trong việc soạn giáo án và giảng dạy 

trên lớp, tích cực tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn do tổ khối, nhà 

trường, phòng Giáo dục hay Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, nhiệt huyết 

trong công tác chủ nhiệm lớp được phụ huynh cũng như học sinh tin yêu. 

Đặc biệt, giáo viên dạy tiểu học thấy được tầm quan trọng của môn Âm 

nhạc trong chương trình tiểu học. 

 Về kiến thức âm nhạc: Vì đây là giáo viên dạy tiểu học nên hầu hết 

những giáo viên này được đào tạo tổng hợp các kiến thức cho tất cả các 
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môn học ở tiểu học. Đối với môn học Toán và Tiếng Việt, hầu hết giáo 

viên tiểu học rất quan tâm và dạy tốt. Tuy nhiên đối với các môn học như 

Mỹ thuật, Âm nhạc thì giáo viên tiểu học chưa thực sự nắm vững kiến thức, 

khả năng hiểu và thực hành âm nhạc còn hạn chế. 

 Về kỹ năng âm nhạc: Giáo viên tiểu học dạy được tất cả các môn. Tuy 

nhiên, những kỹ năng hát, đọc nhạc, vận dụng kiến thức âm nhạc, thực 

hành nhạc cụ và đặc biệt kỹ năng thiết kế xây dựng trò chơi để dùng trong 

môn học Âm nhạc còn khá nhiều hạn chế. 

 Tóm lại, để tìm hiểu khái quát về Trường Phổ thông Thực hành Sư 

phạm An Giang, chúng tôi đã nghiên cứu quá trình hình thành, chức năng 

giáo dục của trường. Đồng thời tìm hiểu về giáo viên và học sinh, đặc biệt 

tìm hiểu về thái độ đối với âm nhạc, kiến thức, kỹ năng âm nhạc của giáo 

viên tiểu học. 

1.4.2. Đặc điểm khả năng âm nhạc học sinh lớp 4, lớp 5 Trường Phổ 

thông Thực hành Sư phạm An Giang 

Cũng như những học sinh đồng trang lứa, khả năng âm nhạc của học 

sinh ở lứa tuổi lớp 4, lớp 5 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An 

Giang được thể hiện như: tai nghe, trí nhớ âm nhạc, chất giọng, cảm xúc về 

âm nhạc, nhận thức về tiết tấu, vận động theo nhạc… 

Ở trường này, HS lớp 4, lớp 5 khá nhạy cảm với âm thanh khi được 

GV cho nghe cao độ hay nghe giai điệu âm thanh đi lên, đi xuống, đi 

ngang, lượn sóng. Trong lớp học, đôi lúc GV cho HS nghe một số âm hình 

tiết tấu đơn giản, các em cũng có thể nhớ, bắt chước và gõ theo một cách 

nhanh chóng. Theo quan sát của chúng tôi, HS lớp 4 giai đoạn đầu khi mới 

từ lớp 3 lên, khả năng nghe của các em chưa thực sự nhạy bén, chưa tập 

trung. Nhưng đến lớp 5, HS nghe tốt hơn hẳn, có tiến bộ rõ rệt khi được 

GV cho phân biệt cao độ giữa hai âm thanh hoặc nhớ nhanh được chuỗi âm 

thanh, tiết tấu ngắn, đơn giản. 
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Qua quá trình dự giờ quan sát ở các tiết học âm nhạc tại trường Phổ 

thông Thực hành Sư phạm An Giang, chúng tôi nhận thấy HS lớp 4, lớp 5 

của trường có thể ghi nhớ khá tốt các bài hát được học, đặc biệt là các bài 

hát yêu thích nên các em rất mau thuộc, hát lại rất nhanh. Theo các GV 

cùng dự giờ nhận thấy, các em cũng rất chú ý vào những bài hát có nội 

dung sinh động, thu hút, đặc biệt là hào hứng với trò chơi âm nhạc. Một số 

HS có phản xạ rất nhanh nhưng trí nhớ đôi lúc chưa tốt, hay quên. Số khác 

có thể ghi nhớ và gõ tiết tấu theo GV rất tốt. 

Học sinh lớp 4, lớp 5 của trường khi được học những bài hát mới, 

các em khá nhạy cảm với nội dung âm nhạc của những bài này. Các em còn 

biểu lộ khá rõ ràng về tình cảm, cảm xúc vui, hân hoan hay buồn thông qua 

những bài hát được học mang những ý nghĩa giáo dục về tình yêu quê 

hương đất nước, tình cảm gia đình, về mái trường, bạn bè thân yêu... 

Do đa số HS lớp 4, lớp 5 của trường xuất thân từ vùng nông thôn 

trên địa bàn tỉnh An Giang nên các em có cơ thể khá khoẻ mạnh. Vì vậy, 

các em có thể hát rất vang, chất giọng khá sáng. Tuy nhiên, cũng có một số 

HS tầm cữ giọng hẹp, chất giọng chưa tốt đặc biệt là hát ở các quãng nửa 

cung hay những chỗ luyến láy do các em chưa được luyện tập nhiều ở 

những lớp trên. 

Ở một số tiết học, khi GV tổ chức vận động theo nhạc thì các em có 

thể nghiêng người, nhún chân, vỗ tay, đong đưa theo nhịp của bài hát với 

dáng điệu khá đẹp mắt. Ở lớp 4 và lớp 5, khi các em học bài hát Chim sáo 

hay Màu xanh quê hương – Dân ca Khmer Nam Bộ, một số em có thể vận 

động theo điệu Saravan của người Khmer Nam Bộ rất duyên dáng. 

Qua nghiên cứu về đặc điểm khả năng âm nhạc của học sinh lớp 4, lớp 

5 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang, chúng tôi nhận thấy, các 

em có khả năng tiếp thu âm nhạc, đặc biệt nếu như những kiến thức, kỹ năng 

âm nhạc này được tổ chức dưới những hình thức thú vị như trò chơi. 
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1.4.3. Tình hình tổ chức trò chơi âm nhạc ở lớp 4, lớp 5 

 Từ những lý luận trên và để minh chứng cụ thể hơn, chúng tôi đã tiến 

hành dự giờ với mục đích quan sát quá trình dạy học và tổ chức trò chơi âm 

nhạc cho học sinh của giáo viên tiểu học trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 

An Giang. 

 Sau khi được sự cho phép của Ban giám hiệu trường, sự đồng ý của 

tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên trực tiếp dạy học ở lớp 4 và lớp 5, 

chúng tôi tiến hành dự giờ một số tiết dạy âm nhạc tại các lớp 4A, 4B, 5A, 

5B, 5C năm học 2016-2017. Như thường lệ, trước khi vào bài dạy, giáo 

viên cho học sinh khởi động giọng cả lớp, tiếp theo là kiểm tra lại bài hát 

và những nội dung đã học ở tiết trước. Vào bài mới, giáo viên giới thiệu 

bài, thực hiện thứ tự các hoạt động dạy học theo hướng dẫn ở sách giáo 

viên, cuối cùng củng cố nội dung dạy học theo dãy, nhóm, vài cá nhân 

đồng thời nhận xét tiết học và dặn dò học sinh cho tiết học sau. 

 Thông qua quan sát giáo viên dạy học, chúng tôi nhận thấy rằng, đa 

số giáo viên dạy học âm nhạc ở các lớp 4, lớp 5 nắm được cấu trúc giờ học 

âm nhạc, các nội dung quy định trong một tiết học, cách tổ chức các hoạt 

động học tập trong từng nội dung hát, phát triển khả năng âm nhạc và tập 

đọc nhạc. Tuy nhiên, kiến thức về âm nhạc còn những hạn chế nhất định, 

khả năng sử dụng nhạc cụ chưa tốt, việc sử dụng công cụ phần mềm, máy 

tính, máy chiếu trong giảng dạy môn Âm nhạc chưa thường xuyên. Giáo 

viên ít khi tổ chức trò chơi âm nhạc, chỉ sử dụng đủ trò chơi âm nhạc theo 

hướng dẫn trong SGV, không tổ chức thêm trò chơi âm nhạc cho học sinh 

tham gia trong khi lên lớp. 

Đối với học sinh, qua quan sát dự giờ nhận thấy, các em học sinh lớp 

4, lớp 5 rất thích học môn Âm nhạc, thích trò chơi âm nhạc, tham gia chơi 

vài trò chơi âm nhạc rất sôi nổi, hào hứng cũng như thực hiện đầy đủ các 

hoạt động trên lớp theo yêu cầu của giáo viên. Tuy nhiên, ở hầu hết các tiết 

học, các em chỉ hát theo dãy, nhóm, hát cá nhân, thực hiện một hai cách 



 

 

29

gõ đệm theo phách hoặc theo nhịp, đôi lúc gõ đệm theo tiết tấu của bài 

hát và kết hợp vài động tác vận động phụ hoạ đơn giản cho bài hát theo 

một quy trình cố định, ít khi các em được giáo viên tổ chức chơi các trò 

chơi âm nhạc trong tiết học âm nhạc. Chính vì thế, lớp học thiếu hẳn sự 

sôi động và hào hứng. 

Qua quan sát dự giờ dạy học môn Âm nhạc của giáo viên và học sinh 

lớp 4, lớp 5 trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang có thể thấy, nhìn 

chung giáo viên thực hiện được các yêu cầu của một tiết dạy âm nhạc, học sinh 

cộng tác tốt với giáo viên. Tuy nhiên, còn hạn chế trong việc thiết kế và tổ chức 

cho học sinh tham gia trò chơi âm nhạc trong tiết học. 

Để làm rõ hơn những nhận định này, chúng tôi đã tiếp tục sử dụng 

phương pháp khảo sát ý kiến của học sinh lớp 5 và giáo viên dạy tiểu 

học trong toàn trường. Vì sao chúng tôi chỉ thực hiện khảo sát như thế, bởi 

những lý do sau: 

- Đối với học sinh: Học sinh lớp 5 là lớp học cuối cấp tiểu học, các em đã 

được học âm nhạc và tham gia các trò chơi âm nhạc liên tiếp từ lớp 1 đến lớp 5. 

Qua đó, các em có thể nhận xét, so sánh số lượng trò chơi âm nhạc mà các em 

được tham gia theo từng khối lớp và bộc lộ nhu cầu chơi trò chơi âm nhạc như 

thế nào. 

- Đối với giáo viên: Không riêng giáo viên lớp 4, lớp 5, chúng tôi khảo sát 

ý kiến của tất cả giáo viên tiểu học được đào tạo để dạy tất cả các môn học 

trong đó có môn Âm nhạc từ lớp 1 đến lớp 5. 

1.4.3.1. Khảo sát ý kiến học sinh 

Khảo sát ý kiến của học sinh theo ba nội dung nhằm để: 

Một là, làm rõ thái độ của học sinh đối với trò chơi âm nhạc. 

Hai là, làm rõ mức độ hiểu biết của học sinh về trò chơi âm nhạc. 
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Ba là, làm rõ mức độ về kỹ năng của học sinh khi tham gia trò 

chơi âm nhạc. 

Nội dung khảo sát ý kiến học sinh được thể hiện ở bộ công cụ gồm 

10 câu hỏi, hình thức là câu hỏi đóng để học sinh lựa chọn một đáp án đúng 

nhất [PL3, tr.104]. 

Đối tượng khảo sát là 195 học sinh khối lớp năm trường Phổ thông 

Thực hành Sư phạm An Giang. 

Thời gian khảo sát ngày 21 tháng 9 năm 2016, năm học 2016 - 2017. 

Trước khi tiến hành khảo sát, chúng tôi đã mời đủ 195 học sinh khối lớp 

năm lên hội trường, hướng dẫn để học sinh hiểu rõ cách thức trả lời các câu hỏi 

trong phiếu khảo sát, sau đó từng em độc lập trả lời phiếu khảo sát ý kiến, thời 

gian cho các em trả lời là 35 phút. Sau đó chúng tôi tiến hành thu lại các phiếu 

khảo sát đã phát ra đủ 195 phiếu, 100% phiếu hợp lệ. 

Tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến của học sinh lớp 5 [PL 10.1, 10.2, 

tr.138], về mặt thái độ của học sinh đối với trò chơi âm nhạc cho thấy vẫn còn 

nhiều em không thích học môn Âm nhạc, không thích chơi các trò chơi âm 

nhạc, chiếm gần một phần ba số lượng học sinh không muốn được chơi nhiều 

dạng trò chơi âm nhạc khác nhau trong giờ học âm nhạc. 

 

Biểu đồ 1.2. Thái độ của học sinh lớp 4, lớp 5 đối với trò chơi âm nhạc 
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Về mức độ hiểu biết của học sinh đối với trò chơi âm nhạc, thông qua 

kết quả khảo sát nhận thấy, đa số học sinh chưa hiểu biết về trò chơi âm nhạc. 

Có nhiều em cho rằng trong trò chơi âm nhạc không cần có âm nhạc. Một số 

đông khác lại chưa thực sự nhận biết rằng thông qua trò chơi âm nhạc sẽ giúp 

các em ôn tập, hệ thống lại các kiến thức, nội dung âm nhạc đã được học hay 

nhằm để giúp thư giãn sau những giờ học căng thẳng, mệt mỏi. 

 

Biểu đồ 1.3.  Hiểu biết của học sinh lớp 4, lớp 5 đối với trò chơi âm nhạc 

Cũng từ kết quả khảo sát chúng tôi nhận thấy, kỹ năng thực hành trò 

chơi âm nhạc của học sinh còn những hạn chế nhất định. Có những học sinh 

chưa biết cách hợp tác nhóm khi tham gia trò chơi âm nhạc, nhiều học sinh 

khác chưa biết cách nhận biết những yếu tố hình thành trò chơi âm nhạc. 

Phần lớn học sinh chưa biết cách chơi, luật chơi và hơn một phần ba số 

lượng học sinh chưa biết vận dụng kiến thức và kỹ năng cần thiết khi tham 

gia trò chơi âm nhạc. 
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Biểu đồ 1.4. Kỹ năng chơi trò chơi âm nhạc của học sinh lớp 4, lớp 5 

1.4.3.2. Khảo sát ý kiến giáo viên 

Khảo sát ý kiến của giáo viên theo ba nội dung nhằm để: 

Một là, làm rõ thái độ của giáo viên đối với trò chơi âm nhạc. 

Hai là, làm rõ mức độ hiểu biết của giáo viên về trò chơi âm nhạc. 

Ba là, làm rõ mức độ về kỹ năng của giáo viên về thiết kế, tổ chức trò 

chơi âm nhạc. 

Nội dung khảo sát ý kiến giáo viên dạy tiểu học được thể hiện ở bộ 

công cụ gồm 12 câu hỏi, hình thức là câu hỏi đóng để giáo viên lựa chọn 

một đáp án đúng nhất [PL4, tr.105]. 

Đối tượng khảo sát là 25 giáo viên dạy tiểu học trường Phổ thông 

Thực hành Sư phạm An Giang. 

Thời gian khảo sát ngày 23 tháng 9 năm 2016, năm học 2016 - 2017. 

Trước khi tiến hành khảo sát, chúng tôi đã mời đủ 25 giáo viên lên hội 

trường, hướng dẫn để giáo viên hiểu rõ cách thức trả lời các câu hỏi trong phiếu 

khảo sát, sau đó từng giáo viên độc lập trả lời phiếu khảo sát ý kiến, thời gian 
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cho giáo viên trả lời là 40 phút. Sau đó chúng tôi tiến hành thu lại các phiếu 

khảo sát đã phát ra đủ 25 phiếu, 100% phiếu hợp lệ. 

Tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên dạy tiểu học [PL 11.1, 

11.2, tr.141], về mặt thái độ của giáo viên đối với trò chơi âm nhạc cho thấy 

vẫn còn một số thầy, cô không thích dạy môn Âm nhạc, không thích tổ chức 

chơi các trò chơi âm nhạc, chiếm một phần ba số lượng giáo viên không muốn 

có thêm nhiều dạng trò chơi âm nhạc khác nhau để dạy trong giờ học âm nhạc 

và thái độ chưa quan tâm đầu tư tốt cho việc dạy học môn Âm nhạc ở tiểu học 

chiếm hơn một phần ba số giáo viên. 
 

 

Biểu đồ 1.5. Thái độ của giáo viên TH đối với việc sử dụng 

trò chơi âm nhạc 

Về mức độ hiểu biết của giáo viên đối với trò chơi âm nhạc, thông qua 

kết quả khảo sát nhận thấy, đa số giáo viên chưa hiểu biết nhiều về trò chơi âm 

nhạc. Gần một nửa số giáo viên được khảo sát chưa nhận biết về điều kiện để 

dạy tốt môn Âm nhạc, cũng như chưa nhận biết yếu tố quyết định để tổ chức trò 

chơi âm nhạc.  Có nhiều giáo viên cho rằng trong trò chơi âm nhạc không cần 

có âm nhạc. Một số đông khác lại chưa thực sự nhận biết thời điểm phù hợp để 
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tổ chức trò chơi âm nhạc cho học sinh trong giờ học âm nhạc, có đến một phần 

ba giáo viên chưa nhận biết tầm quan trọng của trò chơi âm nhạc nhằm để giúp 

học sinh thư giãn sau những giờ học căng thẳng, mệt mỏi cũng như ôn tập, hệ 

thống lại các kiến thức đã học cho các em. 
 

 

Biểu đồ 1.6. Hiểu biết của giáo viên TH đối với việc sử dụng  

trò chơi âm nhạc 

Cũng từ kết quả khảo sát chúng tôi nhận thấy, kỹ năng thiết kế và tổ 

chức trò chơi âm nhạc cho học sinh lớp 4, lớp 5 của giáo viên còn những hạn 

chế nhất định. Chưa biết cách sử dụng những thiết bị hỗ trợ để thiết kế, tổ chức 

trò chơi âm nhạc chiếm đến một nửa số giáo viên, một số giáo viên chưa đánh 

giá được thái độ của học sinh khi tham gia trò chơi âm nhạc, chưa biết cách 

thiết kế và tổ chức trò chơi âm nhạc cho học sinh chiếm tỷ lệ hơn hai phần ba 

số giáo viên được khảo sát. Có những giáo viên cho rằng không cần thiết sử 

dụng những công cụ hỗ trợ để thiết kế, tổ chức trò chơi âm nhạc, cũng có 

những giáo viên chưa hề tổ chức trò chơi âm nhạc cho học sinh trong giờ học 

âm nhạc. 
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Biểu đồ 1.7. Kỹ năng tổ chức, điều khiển trò chơi âm nhạc của giáo viên 

tiểu học 

 Qua biểu đồ, có thể nhận thấy quá nửa số giáo viên được khảo sát 

chưa có những kỹ năng cần thiết để tổ chức, điều khiển trò chơi âm nhạc 

cho học sinh lớp 4, lớp 5 . 

 Từ kết quả khảo sát ý kiến của học sinh và giáo viên đã phản ánh 

ngược trở lại những hiện trạng đã quan sát được khi dự giờ. Tuy nhiên để 

làm rõ hơn những nhận định sau quá trình khảo sát, chúng tôi đã sử dụng 

thêm phương pháp phỏng vấn tất cả giáo viên dạy tiểu học trong trường, để 

xem họ quan tâm đến vấn đề thiết kế và tổ chức trò chơi âm nhạc cho học 

sinh như thế nào. 

 Chúng tôi đã gặp gỡ, trao đổi một cách thân mật với những giáo viên 

dạy tiểu học của trường và được biết, hầu hết giáo viên có quan tâm đến 

việc dạy học môn Âm nhạc, vấn đề mà giáo viên quan tâm là làm sao đảm 

bảo được quy trình dạy học âm nhạc trên lớp, dạy cho học sinh hát đúng 

các bài hát, phát triển khả năng âm nhạc, kể được tóm tắt các câu chuyện 

âm nhạc, nắm được các bước dạy bài tập đọc nhạc. Tuy nhiên trong quá 

trình dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học, giáo viên chưa chú trọng đến 
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việc thiết kế và tổ chức trò chơi âm nhạc khi lên lớp. Một mặt là do kiến 

thức và khả năng thực hành âm nhạc có những hạn chế nhất định, mặt khác 

là do phải dạy khá nhiều môn học nên việc quan tâm đầu tư cho môn Âm 

nhạc chưa cao, ngoài những vấn đề về sách giáo khoa chưa có gợi ý hướng 

dẫn cụ thể về trò chơi âm nhạc cho học sinh lớp 4, lớp 5 thì khả năng thiết 

kế xây dựng, tổ chức trò chơi âm nhạc của giáo viên thực sự khó khăn. 

 Như vậy thông qua phỏng vấn trao đổi với giáo viên chúng tôi nhận 

thấy, trong quá trình dạy học môn Âm nhạc cho học sinh tiểu học tại 

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang, môn Âm nhạc thực sự 

chưa được quan tâm đúng mức, việc xây dựng và tổ chức trò chơi âm nhạc 

còn chưa được thực hiện một cách thường xuyên, khả năng thực hiện vấn 

đề này của giáo viên còn những hạn chế nhất định. 

 Có thể nói, trò chơi âm nhạc là một phần quan trọng trong quá trình 

dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học. Tổ chức được trò chơi âm nhạc sẽ 

góp phần không nhỏ trong việc giáo dục học sinh, đồng thời tạo điều kiện 

tốt cho giáo viên dạy tiểu học thực hiện các hoạt động vui chơi theo 

phương chăm “Chơi mà học” lồng ghép vào các tiết học âm nhạc của 

trường tiểu học, điều này sẽ góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, sinh 

động, thu hút học sinh, giúp các em càng yêu thích hơn môn học âm nhạc 

vốn đã khá hào hứng. Tuy nhiên, qua nghiên cứu từ các góc độ trên cho 

thấy, do giáo viên chưa thực sự quan tâm đúng mức đối với môn Âm nhạc, 

khả năng tổ chức, điều khiển trò chơi âm nhạc cho học sinh còn nhiều khó 

khăn và hạn chế, dẫn đến hiệu quả dạy và học ở môn học này chưa cao.  

 Như vậy, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp khảo sát ý kiến, 

phỏng vấn trao đổi trực tiếp đối với học sinh và giáo viên để thực hiện 

nghiên cứu tình hình sử dụng trò chơi âm nhạc ở lớp 4, lớp 5. 

 Tóm lại, để làm rõ thực trạng sử dụng trò chơi trong giờ học Âm nhạc 

tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang, chúng tôi đã nghiên 
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cứu khái quát về trường, đồng thời tìm hiểu về tình hình sử dụng trò chơi 

âm nhạc ở lớp 4, lớp 5 của trường như thế nào. 

 Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi cho rằng, cần phải có biện 

pháp để cải thiện vấn đề này, bằng cách thiết kế xây dựng, hướng dẫn thêm 

những trò chơi âm nhạc với nhiều dạng khác nhau từ những trò chơi hoạt 

động truyền thống đến những trò chơi có sử dụng sự hỗ trợ của các phần 

mềm, máy tính, máy chiếu… nhằm giúp giáo viên dạy tiểu học của Trường 

Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang dạy học âm nhạc tốt hơn, góp 

phần nâng cao chất lượng dạy học trong thời gian tới. 

 Tiểu kết chương 1 

 Trong chương 1, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận và 

thực tiễn nhằm làm rõ các vấn đề có liên quan. Trước hết là tìm hiểu các 

khái niệm về trò, chơi, trò chơi, trò chơi âm nhạc. Liên quan đến trường 

tiểu học, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu về chương trình âm nhạc ở 

trường tiểu học, cấu trúc giờ học âm nhạc lớp 4, lớp 5 và phân tích SGK, 

SGV âm nhạc tiểu học. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tìm hiểu về tác 

dụng của trò chơi âm nhạc đối với học sinh lớp 4, lớp 5 ra sao thông qua 

việc phân tích đặc điểm khả năng âm nhạc của học sinh lớp 4, lớp 5 và ý 

nghĩa của trò chơi âm nhạc đối với lứa tuổi này. 

Từ những nghiên cứu về lý luận trên, chúng tôi đã soi chiếu vào thực 

trạng sử dụng trò chơi trong giờ học âm nhạc tại trường Phổ thông Thực 

hành Sư phạm An Giang bằng việc sử dụng các phương pháp quan sát, 

khảo sát ý kiến, trao đổi phỏng vấn trực tiếp giáo viên và học sinh để có 

những nhận định đúng đắn, đầy đủ, thực sự khách quan. Qua đó, nhận thấy 

mâu thuẫn cần giải quyết đó là: trò chơi âm nhạc ở lớp 4, lớp 5 rất ít, giáo 

viên tiểu học dạy âm nhạc có những hạn chế nhất định bên cạnh việc thiếu 

trò chơi cũng gây khó khăn cho họ, nhưng mặt khác học sinh lại rất thích 
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chơi trò chơi, giáo viên mong muốn có thêm trò chơi âm nhạc. Từ đó, 

chúng tôi đưa ra những biện pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề có liên 

quan đến đề tài nghiên cứu trong luận văn này ở chương 2.  
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Chương 2 

XÂY DỰNG TRÒ CHƠI TRONG GIỜ HỌC ÂM NHẠC 

CHO HỌC LỚP 4, LỚP 5 

 Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn đã được nghiên cứu ở chương 1, 

chúng tôi tiến hành xây dựng nội dung và thiết kế trò chơi âm nhạc trong 

giờ học âm nhạc cho HS lớp 4, lớp 5. Các biện pháp triển khai tổ chức thực 

hiện cùng với thực nghiệm sư phạm đều dựa trên những điều kiện thực tế 

về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, về trình độ của đội ngũ GV đang 

dạy AN tiểu học tại Trường PTTHSP An Giang. Từ đó làm cơ sở để xây 

dựng trò chơi AN cho HS lớp 4, lớp 5. 

2.1. Tiêu chí xây dựng trò chơi âm nhạc cho học sinh lớp 4, lớp 5 

 Xây dựng trò chơi AN cho HS lớp 4, lớp 5, chúng tôi thực hiện dựa 

trên 7 tiêu chí sau: 

- Âm nhạc là yếu tố quyết định trò chơi 

- Căn cứ trên chương trình SGK, SGV và kế hoạch dạy học AN của 

trường 

- Phù hợp với lứa tuổi học sinh và giáo viên lớp 4 hoặc lớp 5 

 -  Có tính thi đua giữa các cá nhân hoặc giữa các nhóm 

 -  Có quy định về không gian và thời gian  

 -  Có cách chơi rõ ràng 

 -  Có khai thác đồ chơi, đạo cụ, sử dụng tối đa công nghệ hiện đại 

2.1.1. Âm nhạc là yếu tố quyết định trò chơi 

 Chúng tôi xác định vì đây là trò chơi AN nên trong mỗi trò chơi, 

chúng tôi đều lấy AN làm cơ sở để xây dựng, AN như sợi dây xuyên suốt 

quá trình tham gia trò chơi của học sinh. Cụ thể chúng tôi sử dụng các bài 

hát trong chương trình AN TH, trọng tâm là AN lớp 4, lớp 5. Khai thác tiết 

tấu của và giai điệu của các bài tập đọc nhạc, sử dụng âm thanh của một số 
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loại nhạc cụ nước ngoài và Việt Nam trong những tiết giới thiệu nhạc cụ, 

một số hình nốt và kiến thức AN HS đã học trong chương trình AN TH. 

 Chẳng hạn cho HS nghe giai điệu của câu hát đầu tiên trong một bài 

hát để HS đoán đó là bài hát nào, sau đó HS hát lại lời câu hát đó: Hỡi bạn 

ơi cùng nhau lắng nghe! 

 Ví dụ 1: Trích bài hát Bạn ơi lắng nghe - Dân ca Ba-na, sưu tầm và 

dịch lời: Tô Ngọc Thanh [PL7.13, tr.113] 
 

 

 Cách khác, có thể cho HS nghe mẫu tiết tấu của bài tập đọc nhạc số 3, 

lớp 4 vừa học ở tiết trước để HS đoán đó là bài tập đọc nhạc nào, HS gõ lại 

tiết tấu đó với mục đích vừa chơi vừa ôn tập: 

 Ví dụ 2: Trích bài tập đọc nhạc Cùng bước đều của Phạm Kim [PL7.6, 

tr.110] 

 

 HS sẽ đoán là bài Cùng bước đều của Phạm Kim và gõ lại tiết tấu đó. 

 Tóm lại, mỗi trò chơi cần lấy AN làm cơ sở vì đặc trưng cơ bản nhất 

của trò chơi âm nhạc là âm nhạc quyết định nội dung và tính chất các hoạt 

động [27, tr.131]. 

2.1.2. Căn cứ trên chương trình SGK và kế hoạch dạy học AN của 

trường 

 Chương trình AN TH chính là căn cứ nền tảng, vì thế mỗi trò AN 

được xây dựng đều bám sát chương trình AN cấp học này mà trọng tâm là 

chương trình AN lớp 4, lớp 5, bởi đối tượng tham gia trò chơi là những HS 

lớp 4, lớp 5 đang học tại Trường PTTHSP An Giang. Đồng thời, trò chơi 

được đưa vào phải phù hợp với kế hoạch dạy học của nhà trường, không 
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làm xáo trộn các tiết học, đặc biệt là bám sát kế hoạch dạy học AN ở lớp 4, 

lớp 5. Thông qua việc nghiên cứu, phân tích lựa chọn các tiết học AN trong 

chương trình có thể thực hiện được trò chơi AN để xây dựng các trò chơi 

gắn liền với tiết học đó trên lớp. Thông thường trò chơi được đưa vào các 

tiết ôn hát, ôn tập đọc nhạc hay các tiết giới thiệu nhạc cụ dựa trên nội dung 

cụ thể trong SGK âm nhạc lớp 4, lớp 5.  

 Tóm lại, khi xây dựng trò chơi AN cho HS lớp 4, lớp 5, chúng tôi thấy 

rằng việc bám sát chương trình AN TH là điều thực sự cần thiết, đúng đắn. 

2.1.3. Phù hợp với lứa tuổi học sinh và giáo viên lớp 4 hoặc lớp 5 

2.1.3.1. Phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 4 hoặc lớp 5 

 Học sinh lứa tuổi lớp 4, lớp 5 là độ tuổi còn rất ham thích vui chơi, 

hiếu động, thích tham gia các hoạt động nhóm, tập thể đặc biệt là hoạt động 

có tính giải trí, những hoạt động liên quan đến các môn nghệ thuật trong đó 

có môn AN và trò chơi AN. Vì thế, khi chúng tôi xây dựng trò chơi AN, 

chúng tôi luôn coi trọng yếu tố phù hợp với lứa tuổi tham gia trò chơi. Trò 

chơi có yêu cầu, nội dung không quá đơn giản như đối với lớp 1, 2, 3 mà 

cũng không quá cầu kỳ phức tạp như các trò chơi dành cho người lớn. Trò 

chơi AN ở đây gắn liền với nội dung SGK AN lớp 4, lớp 5.  

 Tóm lại, chúng tôi hiểu rằng, khi xây dựng trò chơi AN việc cần xác 

định là “trò chơi nào, lứa tuổi ấy” nhằm để phù hợp với đặc điểm tâm sinh 

lý của các em. 

2.1.3.1. Phù hợp với giáo viên dạy lớp 4 hoặc lớp 5 

 Giáo viên dạy TH ở lớp 4, lớp 5 phải dạy tất cả các môn trong đó có 

cả môn AN. Vì thế, về khả năng AN của họ có những hạn chế nhất định. 

Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất của trường khá đầy đủ về máy tính, 

máy chiếu, GV cũng hay sử dụng để dạy các môn học khác nên khả năng 

sử dụng máy tính của họ tương đối tốt. Chính nhờ thế mạnh này, bên cạnh 
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các trò chơi truyền thống, chúng tôi đã xây dựng thêm các trò chơi có khai 

thác công nghệ hiện đại trên máy tính nhằm giúp GV có thể sử dụng một 

cách dễ dàng, tiện dụng khi lên lớp. Những trò chơi này sau khi đưa vào 

dạy thực nghiệm, chính họ là những người thẩm định tính khả dụng của 

chúng, đồng thời cùng tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện trò chơi sao 

cho thực sự phù hợp với khả năng của họ.   

2.1.4. Có tính thi đua giữa các cá nhân hoặc giữa các nhóm 

 Trong bất kỳ trò chơi AN nào đều cũng cần có tính thi đua giữa các cá 

nhân hoặc giữa các nhóm. Vì có như thế, trò chơi AN mới thực sự thu hút, 

tạo sự hứng khởi cho người tham gia đặc biệt là trẻ em. Tính thi đua được 

thể hiện ở cách tính điểm hay có thể là việc thưởng phạt, ví dụ như: đội nào 

có số điểm cao hơn, về đích đầu tiên, thực hiện đúng yêu cầu động tác của 

trò chơi AN sẽ là đội thắng cuộc. Đội thắng cuộc sẽ được quyền phạt đội 

thua bằng một hình thức nào đó, ví dụ: đội thắng sẽ yêu cầu đội thua làm 

một động tác hóm hỉnh, tức cười như phải đứng co chân và há mồm, hay 

yêu cầu đội thua nhấc ghế cho đội thắng ngồi xong đội thua phải nhảy lò cò 

xung quanh ghế ngồi của đội thắng cuộc. 

 Tính thi đua còn được thể hiện ở việc GV cho HS tham gia làm người 

quản trò, làm giám khảo cho các đội tham gia trò chơi AN, các em được 

chấm điểm cho các đội chơi… 

 Tóm lại, thi đua sẽ giúp các em cố gắng hơn, hào hứng trong mọi hoạt 

động đặc biệt là khi tham gia trò chơi âm nhạc.  

2.1.5. Có quy định về không gian và thời gian 

 Vì trò chơi AN được xây dựng bám sát chương trình AN TH và kế 

hoạch dạy học chung của nhà trường nên địa điểm tổ chức trò chơi phải 

diễn ra ngay trong tiết học và lớp học đó dù số lượng người chơi có thể 

khác nhau. Bên cạnh đó, trò chơi AN phải được thực hiện theo từng tiết học 

nên thời gian quy định cho trò chơi cũng hết sức cụ thể, tuỳ vào mỗi tiết mà 
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thời gian dành cho mỗi trò chơi có thể là 5 đến 7 phút. Trò chơi AN chỉ 

đóng vai trò là HĐ phụ trong một tiết học, là HĐ nhằm giúp HS thư giãn, 

củng cố thêm những kiến thức AN đã học, giúp các em hào hứng hơn trong 

học tập AN. 

 Tóm lại, việc xác định địa điểm, vị trí cho HĐ trò chơi AN là cần 

thiết, điều đó sẽ giúp trò chơi diễn ra dễ dàng, suôn sẻ và khoa học. 

2.1.6. Có cách chơi rõ ràng 

 Mỗi trò chơi AN cần phải có cách chơi cụ thể, rõ ràng thông qua các 

bước hướng dẫn. Như thế, GV có thể dễ dàng sử dụng trò chơi mà không bị 

lúng túng khi tổ chức trò chơi, HS cũng được tham gia trò chơi một cách 

nhịp nhàng, hào hứng. Chính cách chơi cụ thể sẽ giúp cho trò chơi diễn ra 

liền mạch, đúng trình tự, thời gian đã quy định. GV thao tác tốt trò chơi 

AN, HS tham gia hiệu quả. 

 Ví dụ, khi bắt đầu trò chơi GV phải hướng dẫn cách chơi cho HS tham 

gia. Vì vậy, nếu trò chơi không có hướng dẫn cụ thể và rõ ràng thì GV sẽ 

gặp khó khăn khi hướng dẫn lại cho HS. Khi HS không hiểu rõ cách chơi, 

GV lúng túng khi tổ chức, thao tác trò chơi thì trò chơi âm nhạc sẽ mất đi 

sự sôi động vốn có, không còn thu hút HS. 

 Tóm lại, cách chơi rõ ràng thể hiện tính thứ tự, logic, khoa học của 

một trò chơi AN, giúp cho việc tổ chức, điều khiển được thuận lợi, người 

tham gia trò chơi sẽ không lung túng. 

2.1.7. Có khai thác đồ chơi, đạo cụ, sử dụng tối đa công nghệ hiện đại 

 Công cụ hỗ trợ cho trò chơi bao bồm đồ chơi, đạo cụ, các phương tiện 

liên quan đến công nghệ hiện đại như máy tính, máy chiếu, các phần mềm 

tin học. Hai loại công cụ hỗ trợ này có thể sử dụng tương tác lẫn nhau 

nhưng cũng có thể thay thế cho nhau. Cụ thể như trong trường hợp mất 

điện thì các trò chơi có sử dụng phương tiện công nghệ hiện đại lại không 

dùng được, thay vào đó các công cụ như đồ chơi, đạo cụ sẽ thay thế kịp 
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thời nếu có sự chuẩn bị tốt. Điều này sẽ không làm gián đoạn tiến trình dạy 

học trên lớp của GV, HS vẫn được tham gia trò chơi AN.  

 Ví dụ, trò chơi AN Đua ngựa được chúng tôi xây dựng trên phần 

mềm Powerpoint dùng để tổ chức chơi trên máy tính và máy chiếu. Tuy 

nhiên, chúng tôi cũng chuẩn bị cho trò chơi này bằng những đạo cụ hỗ trợ 

bằng giấy cứng, với 6 chú ngựa nhỏ có 6 màu khác nhau giống như trong 

slide trình chiếu bằng máy tính để phòng khi bị mất điện. Hình thức chơi 

cũng giống như chơi trên máy tính. Chỉ khác là những chú ngựa này có thể 

đính lên bảng. Khi HS trả lời đúng câu hỏi, ngựa của đội các em được tiến 

tới 1 ô, các ô này được GV kẻ sẵn bằng phấn trên bảng lớp. Cũng có thể tạo 

thêm băng giấy có đính hình chú ngựa để học sinh đội lên đầu. Khi HS trả 

lời đúng câu hỏi, HS có mang chú ngựa được nhảy tới 1 bậc, các vạch này 

được GV kẻ sẵn bằng phấn trên nền lớp học. Và ngựa của đội nào về đích 

trước tiên sẽ là đội thắng cuộc. 

 
     ĐÍCH 

 
     ĐÍCH 

 
     ĐÍCH 

Sơ đồ 2.1. Chuẩn bị trên bảng hoặc nền lớp học trò chơi Đua ngựa 

 Tóm lại, việc khai thác đồ chơi, đạo cụ, sử dụng tối đa công nghệ hiện 

đại vào trò chơi AN sẽ làm tăng thêm tính sinh động, đa dạng cho trò chơi, 

sẽ thu hút được nhiều HS tham gia. 

2.2. Lựa chọn tiết học âm nhạc ở lớp 4, lớp 5 

 Chúng tôi xác định cần phải lựa chọn tiết học AN ở hai khối lớp 4 và 

lớp 5 là do: Thứ nhất, như đã phân tích ở chương 1, số lượng trò chơi trong 

chương trình AN hai khối này rất ít chỉ có tổng cộng 4 trò chơi. Thứ hai, 

trong các tiết học không phải tiết nào cũng đưa trò chơi vào bởi còn tuỳ 

thuộc nội dung, thời lượng của từng tiết. Thứ ba, việc xây dựng trò chơi 
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dựa trên nội dung gắn liền với một tiết học cụ thể trong chương trình AN 

nội khoá. 

2.2.1. Lựa chọn tiết học âm nhạc lớp 4 

 Dựa vào kết quả thực tế sau khi dự giờ, phân tích SGK và SGV, đồng 

thời căn cứ vào quy định kế hoạch dạy học của nhà trường. Chúng tôi lựa 

chọn một số tiết học nhằm để xây dựng trò chơi AN và đưa vào thực nghiệm sư 

phạm tại Trường PTTHSP An Giang. Những trò chơi này hoàn toàn phù hợp 

với nội dung chương trình và không làm xáo trộn kế hoạch dạy học chung của 

trường. Tuy nhiên, trong mục này, chúng tôi chỉ chọn 3 tiết gồm tiết thứ 9, 22, 

27 là các tiết không có hướng dẫn trò chơi trong SGV để tổ chức thực nghiệm 

đã được tổ bộ môn thông qua. Cụ thể:  

 Tiết 9, Ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh, Tập đọc nhạc số 2 

 Tiết 22, Ôn tập bài hát Bàn tay mẹ, Tập đọc nhạc số 6 

 Tiết 27 (có thể thực hiện ở tiết 30), Ôn tập bài hát Chú voi con ở Bản 

Đôn, Tập đọc nhạc số 7 

 Căn cứ vào việc lựa chọn các tiết học, AN trong trò chơi lớp 4 bao 

gồm những bài hát, kiến thức có liên quan trong chương trình AN như: Bài 

hát Bạn ơi lắng nghe - Dân ca Ba na, sưu tầm và dịch lời: Tô Ngọc Thanh, 

Trên ngựa ta phi nhanh - Phong Nhã, Chú voi con ở Bản Đôn - Phạm 

Tuyên, Bàn tay mẹ - nhạc Bùi Đình Thảo, lời Tạ Hữu Yên, tập đọc nhạc số 

1 Sol la sol, tập đọc nhạc số 7 Hoa bé ngoan. 

 Tuy nhiên, trong quá trình thiết kế xây dựng trò chơi AN, chúng tôi 

cũng đã sử dụng thêm những bài hát ở các lớp 1, 2, 3. 

 Âm nhạc nhằm để giới thiệu (audio, video): âm thanh đàn nhị, đàn 

tam, đàn tứ, video bài Trên ngựa ta phi nhanh - Phong Nhã. 

 Tóm lại, âm nhạc ở lớp 4 bao gồm một số bài hát, bài tập đọc nhạc 

trong chương trình SGK. Bên cạnh đó, chúng tôi có sử dụng audio, video 

clip có liên quan đưa vào trò chơi AN. 
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2.2.2. Lựa chọn tiết học âm nhạc lớp 5 

 Qua kết quả thực tế sau khi dự giờ, phân tích SGK và SGV, đồng thời 

căn cứ vào quy định kế hoạch dạy học của nhà trường. Chúng tôi lựa chọn 

một số tiết học nhằm để xây dựng trò chơi AN và đưa vào thực nghiệm sư 

phạm tại Trường PTTHSP An Giang. Những trò chơi này hoàn toàn phù hợp 

với nội dung chương trình và không làm thay đổi kế hoạch dạy học chung của 

trường. Tuy nhiên, trong mục này, chúng tôi chỉ chọn 3 tiết gồm tiết thứ 10, 22, 

25 là các tiết không có hướng dẫn trò chơi trong SGV để tổ chức thực nghiệm 

đã được tổ bộ môn thông qua. Cụ thể:  

 Tiết 10, Ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca, Giới thiệu một 

số nhạc cụ nước ngoài. 

 Tiết 22 (có thể thực hiện ở tiết 23 và 33), Ôn tập bài hát Tre ngà bên 

Lăng Bác, Tập đọc nhạc số 6. 

 Tiết 25, Ôn tập bài hát Màu xanh quê hương, Tập đọc nhạc số 7.  

 Ngoài ra, chúng tôi xây dựng trò chơi AN dạng tổng hợp có thể tổ 

chức chơi ở bất cứ tiết học nào. Loại trò chơi AN này thường có nội dung 

về bài hát, kiến thức AN đã được học không chỉ ở lớp 5 mà có lồng ghép 

các nội dung ở lớp 1, 2, 3, 4 nhằm để giúp HS vừa vui chơi cũng vừa được 

ôn tập lại kiến thức AN đã học toàn cấp. 

 Căn cứ vào việc lựa chọn các tiết học, AN trong trò chơi lớp 5 bao 

gồm những bài hát, kiến thức có liên quan trong chương trình AN lớp 5 

như: Bài hát Màu xanh quê hương - Dân ca Khmer Nam Bộ, đặt lời mới 

Nam Anh, Những bông hoa những bài ca - Hoàng Long, Tre ngà bên Lăng 

Bác - Hàn Ngọc Bích, tập đọc nhạc số 6 Chú bộ đội - Hoàng Hà. 

 Tuy nhiên, trong quá trình thiết kế xây dựng trò chơi AN, chúng tôi 

cũng đã sử dụng thêm bài hát lớp 4 Chim sáo - Dân ca Khmer Nam Bộ, sưu 

tầm Đặng Nguyễn. 



 

 

47

 Âm nhạc nhằm để giới thiệu (audio, video): giai điệu bài Saravan, 

video điệu múa Saravan, audio và video của các nhạc cụ Flute, Saxophone, 

Trompette, Clarinette. 

 Tóm lại, âm nhạc ở lớp 5 bao gồm một số bài hát, bài tập đọc nhạc 

trong chương trình SGK. Bên cạnh đó, chúng tôi có sử dụng audio, video 

clip có liên quan đưa vào trò chơi AN. 

2.2.3. Lựa chọn phần mềm, thiết bị 

2.2.3.1. Các phần mềm thiết kế trò chơi 

 Để chuẩn bị cho việc xây dựng các trò chơi AN, chúng tôi đã sử dụng 

kết hợp một số phần mềm để thiết kế trò chơi. Trong thời đại công nghệ 

hiện nay, có rất nhiều phần mềm làm công cụ cho việc soạn thảo, thiết kế, 

chỉnh sửa, biên tập… các tiện ích đó giúp tích hợp được nhiều hình ảnh, âm 

thanh, các đoạn video clip, các hiệu ứng đẹp mắt, sinh động mang lại hiệu 

quả tích cực cho những nhu cầu khác nhau trong đó có việc xây dựng trò 

chơi AN. Cụ thể, chúng tôi đã sử dụng các phần mềm sau: 

 Phần mềm Microsoft Powerpoint: Là phần mềm chuyên dụng dùng để 

trình chiếu, thuyết trình đặc biệt thông dụng cho việc thiết kế bài giảng điện 

tử. Phần mềm này thường được tích hợp sẵn trong bộ Microsoft Office của 

máy tính. Phần mềm có giao diện đẹp mắt, thân thiện với người sử dụng. 

Đây cũng là phần mềm chính được sử dụng làm giao diện cho các trò chơi 

âm nhạc. 

 Phần mềm Pro-Show Gold: Là phần mềm chuyên thiết kế biên tập 

hình ảnh ảnh, phim, cũng có thể thiết kế bài dạy học trên lớp, đặc biệt cho 

việc thiết kế biên tập AN. Phần mềm có những tính năng, hiệu ứng phong 

phú tuy nhiên hơi phức tạp cho người sử dụng và phải có chương trình để 

cài đặt thêm vào máy tính. Chúng tôi sử dụng phần mềm này để biên tập lại 

các video clip. 
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 Phần mền Encore 5: Hiện nay đã có nhiều phiên bản Encore thế hệ 

sau ra đời, tuy nhiên trong thực tế sử dụng thì Encore 4.5.3 là thông dụng 

nhất cho người dùng. Đây là phần mềm chuyên dùng để chép nhạc, đọc 

nhạc ở dạng file midi, có thể xuất ra file midi, có thể phối khí AN nhưng 

khá phức tạp. Cùng với Powerpoint là một trong 2 phần mềm chính được 

dạy trong chương trình Tin học AN ở trình độ CĐ và ĐHAN. Chúng tôi 

sử dụng phần mềm này cho việc chép nhạc cho các câu nhạc, tiết tấu, bài 

hát có liên quan, đồng thời từ các files Encore có thể xuất thành file midi 

phục vụ cho trò chơi. 

 Phần mềm Total Video Converter: Là phần mềm chuyên dụng dùng để 

chuyển đổi qua lại các định dạng âm thanh, phim ảnh khá phong phú. Phần 

mềm này khá dễ sử dụng, được chia làm 2 nhóm: nhóm chuyển đổi định 

dạng âm thanh (audio) và nhóm chuyển đổi định dạng phim (video). Đây là 

phần mềm thường được chúng tôi sử dụng kết hợp để chuyển đổi định dạng 

video đưa vào Powerpoint. 

 Phần mềm Photoshop: Chuyên dụng để sửa chữa, cắt ghép, trang trí 

và biên tập ảnh, tạo hiệu ứng động... Phần mềm này khá thông dụng nhưng 

có nhiều tính năng nên khó sử dụng. Chúng tôi đã kết hợp sử dụng phần 

mềm này để sửa chữa, cắt ghép, trang trí hình ảnh, đặc biệt tạo các logo, 

nền giao diện trước khi đưa vào trò chơi trình chiếu trên Powerpoint.

 Phần mềm Flash Movie: Là phần mềm giúp cho việc tích hợp các định 

dạng flash vào Powerpoint như đồng hồ tính giờ… Ưu điểm là không cần 

dùng các đoạn code, hay phải mất rất nhiều thao tác khi thiết lập đồng hồ 

trực tiếp trên Powerpoint. Chúng tôi đã dùng phần mềm này để chèn các 

file Flash vào trò chơi trong Powerpoint. 

2.2.3.2. Thiết bị hỗ trợ trò chơi 

 Bên cạnh những phần mềm nêu trên, chúng tôi đã sử dụng các thiết bị 

hỗ trợ cũng như các loại đạo cụ để phục vụ cho việc xây dựng, tổ chức trò 

chơi AN bao gồm:   
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 Đàn phím điện tử dùng để sử dụng lấy âm thanh các nhạc cụ, thu các 

trích đoạn bài hát, âm thanh tiết tấu, làm một số nhạc nền. Máy tính dùng 

cho việc thiết kế các trò chơi có sử dụng phần mềm và sử dụng cáp qua 

cổng HDMI kết nối với máy chiếu hoặc TV LCD được trang bị sẵn trong 

mỗi lớp học. Sử dụng hệ thống loa lớp học để phát âm thanh, bút điều 

khiển từ xa để điều khiển trò chơi AN trên Powerpoint. Ngoài ra, chúng tôi 

đã sử dụng máy quay phim, máy ảnh, điện thoại thông minh để thu thập 

hình ảnh, video. Các loại đồ chơi, đạo cụ cũng được chúng tôi sử dụng để 

phục vụ cho trò chơi AN như: cờ, khăn, nón, trống Panà của người Chăm 

An Giang hay dùng, khăn của người Khmer Nam Bộ, thanh phách, chai 

nhựa rỗng chứa sỏi, ngựa giấy, bảng nhóm... để góp phần phát triển hoạt 

động sân khấu hoá ở các tiết học hay các tiết tập biểu diễn trong chương 

trình AN. 

 Tóm lại, chúng tôi sử dụng các phần mềm và một số thiết bị hỗ trợ với 

hy vọng tạo ra những hình ảnh đẹp, âm thanh rõ ràng, các video clips sinh 

động góp phần tích cực cho việc thiết kế, xây dựng, tổ chức trò chơi AN 

thêm sinh động, giúp GV sử dụng trò chơi tốt hơn, HS học tập tích cực. 

 Như vậy, trong mục này, chúng tôi đã lựa chọn ra các tiết có thể lồng 

ghép trò chơi AN. Bên cạnh đó, phần mềm và thiết bị cũng được chúng tôi 

lựa chọn khá kỹ nhằm để hỗ trợ cho việc xây dựng trò chơi AN lớp 4, lớp 5 

được phong phú. 

2.3. Xây dựng trò chơi âm nhạc cho học sinh lớp 4, lớp 5 

 Dựa trên những tiêu chí đã được đặt ra cùng với kết quả dự giờ, khảo 

sát GV và HS để làm căn cứ cho việc xây dựng trò chơi AN. Chúng tôi 

nhận thấy rằng, có thể xây dựng trò chơi theo dạng mô hình hay xây dựng 

trò chơi cụ thể theo nội dung một tiết học. Đối với dạng mô hình trò chơi, 

chúng tôi cho rằng, dạng này chỉ phù hợp với thời gian tương đối tự do, 

không gian ngoài lớp học hay dùng cho các tiết học tăng cường, ngoại 
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khoá, đồng thời phù hợp với GV dạy chuyên nhạc hơn. Ngược lại, theo 

chúng tôi, đối với dạng trò chơi cụ thể sẽ rất phù hợp với thời gian cho 

phép trong một tiết học trên lớp cũng như khả năng của GV dạy tiểu học 

không chuyên. Vì thế, việc phân tích SGV để tìm nội dung tiết học cụ thể 

để bổ sung trò chơi AN vào là quan điểm thực hiện của chúng tôi trong 

phạm vi luận văn này. 

 Khi xây dựng trò chơi âm nhạc cho HS lớp 4, lớp 5, chúng tôi đề ra mẫu 

khung chung để diễn đạt nội dung các trò chơi gồm các mục như sau: 

 Mục đích: Kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt của trò chơi AN là gì. 

 Nội dung: Dùng bài hát, tiết tấu trong chương trình SGK AN và những 

hoạt động AN nào. 

 Yêu cầu: Cần đạt được yêu cầu gì khi tham gia trò chơi. 

 Thời gian: Tiết thứ mấy, bao nhiêu phút, thời điểm nào (giữa hay cuối 

tiết học). 

 Địa điểm: Nơi tổ chức trò chơi, trong hay ngoài lớp học. 

 Chuẩn bị: GV và HS chuẩn bị những gì. 

 Trong mỗi trò chơi AN, chúng tôi đều có hướng dẫn cách chơi theo 

trình tự các bước một cách cụ thể. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của luận văn 

này, chúng tôi chỉ đưa ra 8 trò chơi AN cho HS lớp 4, 5. Mỗi lớp 4 trò chơi. 

2.3.1. Trò chơi âm nhạc cho học sinh lớp 4 

2.3.1.1. Trò chơi Đua ngựa 

 Mục đích: Giúp HS ôn luyện những kiến thức đã học, mở rộng kiến 

thức AN trong đời sống, phát triển kỹ năng hát, nghe nhạc, hình thành trí 

nhớ AN, thói quen tập trung, tăng tính nhanh nhẹn, thích học AN. 

 Nội dung: Nghe nét nhạc ngắn trong các bài hát Bạn ơi lắng nghe - 

Dân ca Ba na, sưu tầm và dịch lời Tô Ngọc Thanh, Trên ngựa ta phi nhanh 

- Phong Nhã (lớp 4), Hoà bình cho bé -  Huy Trân, Lí cây xanh - Dân ca 

Nam Bộ (lớp 1), Chiến sĩ tí hon - Nhạc Đinh Nhu, lời mới Việt Anh, Chú 
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ếch con - Phan Nhân, (lớp 2), Con chim non - Dân ca Pháp, Cùng múa hát 

dưới trăng - Hoàng Lân, Đếm sao - Văn Chung (lớp 3), gõ tiết tấu bài tập 

đọc nhạc số 1 Sol la sol. 

 Yêu cầu: HS trả lời được các câu hỏi để về đích (trả lời đúng mỗi câu hỏi 

ngựa được tiến một bậc, trả lời sai quyền trả lời thuộc về các đội còn lại). 

 Đối tượng: Học sinh lớp 4  

 Thời gian: Tiết 9, thực hiện trong 7 phút, giữa tiết học 

 Địa điểm: Trong lớp học 

 Chuẩn bị: GV chuẩn bị máy tính, màn hình tivi hoặc máy chiếu, trò 

chơi âm nhạc. HS xem lại các bài hát đã học và chuẩn bị các đạo cụ. 

 Trò chơi được thiết kế trên phần mềm Powerpoint gồm 4 slides. Slide 1: 

giới thiệu, Slide 2: hướng dẫn, Slide 3: trường đua chính thức của trò chơi, 

Slide 4: kết thúc. 

 Hệ thống câu hỏi và đáp án trong trò chơi: 

 + Câu 1: Nghe nhạc và cho biết đây là bài hát gì? Dân ca của vùng nào? 

 Ví dụ 3: Trích bài hát Lí cây xanh - Dân ca Nam Bộ [PL7.1, tr.109] 

  

 Đáp án: Lí cây xanh - Dân ca Nam Bộ 

 + Câu 2: Nghe giai điệu sau và hát lại câu đầu tiên của bài hát. 

 Ví dụ 4: Trích bài hát Hoà Bình cho bé - Huy Trân [PL7.2, tr.109] 

  

 Đáp án: Cờ hoà bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh 

 + Câu 3: Bài hát Chiến sĩ tí hon nhắc đến những vật thể nào? Kết hợp 

nghe nhạc  

 Ví dụ 5: Trích bài hát Chiến sĩ tí hon - Nhạc Đinh Nhu, lời mới Việt Anh 

[PL7.3, tr.109] 
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 Đáp án: Kèn, cờ sao, súng, trống 

 + Câu 4: Bài hát Chú ếch con nhắc đến những con vật nào? Kết hợp nghe 

nhạc. HS chỉ cần trả lời đúng 4 trong 5 con vật. 

 Ví dụ 6: Trích bài hát Chú ếch con - Phan Nhân [PL7.4, tr.110] 

 

 Đáp án: Ếch, cá trê, cá rô, hoạ mi, chim ri 

 + Câu 5: Nghe nhạc và cho biết bài hát Con chim non là dân ca của 

nước nào?  

 Ví dụ 7: Trích bài hát Con chim non - Dân ca Pháp [PL7.5, tr.110] 

 

 Đáp án: Dân ca Pháp 

 + Câu 6: Bài hát Cùng múa hát dưới trăng nhắc đến những con vật nào? 

Kết hợp nghe nhạc  

 Đáp án: Thỏ, hươu, nai, sóc 

 + Câu 7: Bài tập đọc nhạc số 1, Sol la sol có những hình nốt nào? Kết 

hợp nghe nhạc  

 Ví dụ 8: Bài tập đọc nhạc số 1, Sol la sol [PL7.19, tr.116] 

 

 Đáp án: Nốt đen, nốt trắng 

 + Câu 8: Bài hát Em yêu hoà bình dạy em những gì? Kết hợp nghe nhạc. 

HS chỉ cần trả lời đúng 4 trong 9 nội dung. 
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 Ví dụ 9: Trích bài hát Em yêu hoà bình - Nguyễn Đức Toàn [PL7.7, 

tr.111] 

 
 Đáp án: Yêu hoà bình, đất nước, gốc đa, bờ tre, đường làng, xóm nhỏ, 

mái trường, dòng sông, cánh đồng.  

 + Câu 9: Đàn nhị có mấy dây và dùng gì để kéo? Kết hợp nghe âm thanh 

nhạc cụ.  

 Đáp án: Hai dây, dùng cung kéo 

 + Câu 10: Em hãy nghe nhạc và đánh nhịp 2/4 (trên nền nhạc bài tập đọc 

nhạc số 1, Sol la sol) 

 Ví dụ 10: Bài tập đọc nhạc số 1, Sol la sol [PL7.19, tr.115] 

 
 Đáp án: HS đánh đúng nhịp 2/4 theo phách mạnh, phách nhẹ 

 + Câu 11: Em hãy nghe nhạc và đánh nhịp 3/4 (trên nền nhạc bài hát 

Đếm sao - Văn Chung) 

 Ví dụ 11: Nhạc bài hát Đếm sao - Văn Chung [PL7.18, tr.115] 

 

 
 Đáp án: HS đánh đúng nhịp 3/4 theo bài hát Đếm sao - Văn Chung 

 + Câu 12: Đây là nhạc cụ gì? Kết hợp nghe âm thanh của từng loại đàn 

 

Hình 2.1. Hình gợi ý cho câu hỏi số 12 
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 Đáp án: 1. đàn tam, 2. đàn tứ 

 + Câu 13: Một tên gọi khác của đàn tứ? Kết hợp nghe nhạc 

 Đáp án: Đoản cầm hay nhật cầm 

 + Câu 14: Nghe nhạc, cho biết đây là bài hát nào?  

 Ví dụ 12: Trích bài hát Bạn ơi lắng nghe  - Dân ca Ba na, sưu tầm và 

dịch lời Tô Ngọc Thanh [PL7.13, tr.113] 

 

 Đáp án: Bạn ơi lắng nghe  - Dân ca Ba na, sưu tầm và dịch lời Tô 

Ngọc Thanh 

 + Câu hỏi slide 4: Trò chơi này gợi nhắc đến bài hát nào trong chương 

trình âm nhạc lớp 4? Kết hợp nghe giai điệu bài hát 

 Ví dụ 13: Trích bài hát Trên ngựa ta phi nhanh - Phong Nhã [PL7.9, 

tr.112] 

 

 Đáp án: Trên ngựa ta phi nhanh - Phong Nhã 

 Số lượng HS tham gia, tuỳ vào từng lớp mỗi đội có thể là 1 HS đại diện 

hoặc cũng có thể nhiều hơn. 

 Tổng cộng có 6 ngựa đua có thể chia làm 6 đội, tuy nhiên vẫn có thể 

chỉ chơi 2 hoặc 3 đội cho 3 ngựa đua đầu tiên tuỳ vào thời gian trên lớp. 

 Hướng dẫn cách chơi:  

 Slide 1: GV bấm vào nút “Xem hướng dẫn” để tiến tới slide 2 cho HS 

xem hướng dẫn.  

 Slide 2: GV bấm vào nút “Bắt đầu” để tiến tới slide 3 cho HS chơi trò chơi. 

 Slide 3 là Trường đua, có 6 ngựa đua (6 màu khác nhau), 6 nút di chuyển 

ngựa tương ứng và 14 câu hỏi từ 1 đến 14. 
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 + GV sẽ lần lượt bấm vào từng câu hỏi từ 1 đến 14. Tuy có 14 câu hỏi, nhưng 

không nhất thiết dùng cả 14 câu, GV có thể sử dụng 3 hoặc 4 câu để cho HS chơi 

sao cho phù hợp với thời gian của tiết học (bấm lần đầu câu hỏi sẽ xuất hiện, bấm 

lần hai câu hỏi sẽ biến mất nhường chỗ cho ngựa đua) [PL16.1, tr.158] 

 + Ở mỗi câu hỏi, các đội sẽ giành quyền ưu tiên bằng cách phất cờ, đại 

diện đội chơi trả lời miệng, nếu trả lời đúng đội đó sẽ được GV bấm nút di 

chuyển ngựa đua về phía trước một lần, nếu trả lời sai không được di chuyển 

ngựa và quyền ưu tiên trả lời câu hỏi sẽ tự động thuộc về đội có ngựa màu kế 

tiếp tính từ trên xuống. 

 + Tương tự như vậy, ngựa đua của đội nào về gần đích nhất sẽ là đội 

thắng cuộc. 

 + Cuối cùng GV bấm nút tam giác ở góc phải phía dưới slide số 4 

(trường đua) để chuyển sang câu hỏi cho đội thắng cuộc trả lời, nhưng nếu trả 

lời sai GV bấm nhạc gợi ý cho các em. 

2.3.1.2. Trò chơi Đuổi hình bắt tên bài hát 

 Mục đích: Giúp HS ôn luyện những kiến thức đã học, phát triển kỹ 

năng hát, nghe nhạc, hình thành trí nhớ AN, thói quen tập trung, tăng tính 

nhanh nhẹn, thích học AN, gần gủi hơn với thiên nhiên. 

 Nội dung: Nghe trích câu hát đầu trong các bài hát Bạn ơi lắng nghe - 

Dân ca Ba na, sưu tầm và dịch lời Tô Ngọc Thanh, Trên ngựa ta phi nhanh 

- Phong Nhã, Chú voi con ở Bản Đôn - Phạm Tuyên (lớp 4), Chim chích 

bông - Nhạc Văn Dung, Thơ Nguyễn Viết Bình, Chú ếch con - Phan Nhân 

(lớp 2), Gà gáy - Dân ca Cống, lời mới Huy Trân, Cùng múa hát dưới 

trăng - Hoàng Lân, Bài ca đi học - Phan trần Bảng, Chị ong nâu và em bé - 

Tân Huyền (lớp 3). 

 Yêu cầu: Đội nào viết được nhiều tên bài hát có các con vật trong hình 

nhất sẽ là đội thắng cuộc. 
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 Đối tượng: Học sinh lớp 4  

 Thời gian: Tiết 30, thực hiện trong 7 phút, giữa tiết học 

 Địa điểm: Trong lớp học, tại vị trí chỗ ngồi theo tổ trực nhật 

 Chuẩn bị: GV chuẩn bị máy tính, màn hình tivi hoặc máy chiếu, trò 

chơi AN. HS xem lại các bài hát đã học, bảng nhóm, bút viết bảng. 

 Trò chơi được thiết kế trên phần mềm Powerpoint gồm 3 slides, slide  1 

giới thiệu, slide 2 trò chơi chính, slide 3 đáp án cũng là slide để ôn tập các bài 

hát đã học.  

 Hình ảnh con vật và đáp án trong trò chơi: 

 + Con voi: Chú voi con ở Bản Đôn - Phạm Tuyên (lớp 4) 

 + Con ngựa: Trên ngựa ta phi nhanh - Phong Nhã (lớp 4) 

 + Con bướm: Bài ca đi học - Phan Trần Bảng (lớp 3) 

 + Con chim chích bông: Chim chích bông - Nhạc Văn Dung, Thơ 

Nguyễn Viết Bình (lớp 2) 

 + Con gà: Gà gáy - Dân ca Cống, lời mới Huy Trân (lớp 3) 

 + Con ong: Chị ong nâu và em bé - Tân Huyền (lớp 3) 

 + Con chim bồ câu: Bạn ơi lắng nghe - Dân ca Ba na, sưu tầm và dịch 

lời Tô Ngọc Thanh (lớp 4) 

 + Con ếch: Chú ếch con - Phan Nhân (lớp 2) 

 + Con thỏ: Cùng múa hát dưới trăng - Hoàng Lân (lớp 3) 

 GV chia HS thành 2 nhóm, mỗi nhóm 8 HS hoặc nhiều nhóm chơi theo 

các tổ đã phân chia của mỗi lớp, GV cũng có thể chia theo dãy bàn để thực 

hiện trò chơi này. 

 Hướng dẫn cách chơi: 

 Bước 1: GV click chuột hoặc dùng phím mũi tên sang phải (hay quay 

xuống) để cho xuất hiện yêu cầu trò chơi. Tiếp tục click chuột để cho xuất 

hiện 9 hình con vật. 
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 Bước 2: GV click chuột lần lượt vào hình các con vật để cho HS nghe 

trích đoạn câu đầu của 9 bài hát để gợi ý cho các em. Sau khi HS đã nghe qua 

một lượt, GV click vào nút thời gian (TG) để bắt đầu tính giờ [PL16.2, 

tr.158]. 

 Bước 3: Sau khi chuông báo hết giờ, giáo viên cho học sinh ngừng viết 

trên bảng nhóm và treo kết quả lên bảng lớp theo từng nhóm. 

 Bước 4: Giáo viên đọc kết quả những bài hát của các nhóm đã tìm được, 

cùng cả lớp xác định độ chính xác tên bài hát, đếm số lượng bài hát chính xác. 

 Bước 5: GV công bố đội thắng cuộc. 

 Bước 6: GV có thể cho HS ôn lại bài hát Chú voi con ở Bản Đôn - Phạm 

Tuyên bằng cách click vào hình con voi để phát nhạc nền cho HS hát theo 

hoặc cũng có thể sử dụng slide 3 (slide đáp án) bấm vào các nút trước các bài 

hát để phát nhạc nền ôn tập cho HS tuỳ theo yêu cầu nội dung và thời lượng 

của từng tiết học [PL16.3, tr.159]. 

 Nếu muốn tạm dừng phát nhạc, GV click chuột vào hình con vật ở slide 

2 hay nút nhạc đang phát ở slide 3 để tạm dừng. 

2.3.1.3. Trò chơi Vòng quay cùng trí nhớ âm nhạc 

 Mục đích: Giúp HS ôn luyện những kiến thức đã học, phát triển kỹ 

năng hát, nghe nhạc, rèn luyện trí nhớ AN, thích học AN, biết yêu quê 

hương, gia đình, trường lớp, bạn bè, yêu khúc hát dân ca. 

 Nội dung: Nghe trích 1 câu hát trong các bài hát Bàn tay mẹ - Nhạc: 

Bùi Đình Thảo, Lời: Tạ Hữu Yên, Cò lả - Dân ca đồng bằng Bắc Bộ, Khăn 

quàng thắm mãi vai em - Ngô Ngọc Báu, Thiếu nhi thế giới liên hoan - Lưu 

Hữu Phước, Tập đọc nhạc 6 Múa vui -  Lưu Hữu Phước (lớp 4), Đếm sao - 

Văn Chung, Lớp chúng ta đoàn kết - Mộng Lân (lớp 3). 

 Yêu cầu: Mỗi đội phải trả lời 2 câu hỏi. Sau một vòng chơi, đội nào có 

số điểm cao nhất sẽ là đội thắng cuộc. 
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 Đối tượng: Học sinh lớp 4  

 Thời gian: Tiết 25, thực hiện trong 7 phút, giữa tiết học 

 Địa điểm: Trong lớp học 

 Chuẩn bị: GV chuẩn bị máy tính, màn hình tivi hoặc máy chiếu, trò 

chơi có đủ hình ảnh, nhạc. HS xem lại các bài hát đã học, tập bài hát, bút 

viết bảng. 

 Trò chơi được thiết kế trên phần mềm Powerpoint gồm 5 slides. Slide 

1 Giới thiệu, slide 2 Hướng dẫn, slide 3 Trò chơi và ô nhập điểm, slide 4 

kết thúc.  

 Hệ thống các câu hỏi và đáp án: Gồm 16 câu hỏi cho 8 đội, mỗi đội 2 

câu hỏi 

Đội 1 + Câu 1: Nghe câu nhạc, cho biết tên bài hát? 

  Ví dụ 14: Trích bài hát Bàn tay mẹ - Nhạc: Bùi Đình Thảo [PL7.8, 

tr.111] 

 

  Đáp án: Bàn tay mẹ  

  + Câu 2: Nghe câu nhạc, cho biết tên tác giả? 

  Ví dụ 15: Trích bài hát Lớp chúng ta đoàn kết - Mộng Lân [PL7.10, 

tr.112] 

 

  Đáp án: Mộng Lân 

Đội 2 + Câu 3: Nghe câu nhạc, cho biết lời câu cuối của bài hát Chim 

chích bông? 

  Ví dụ 16: Trích bài hát Chim chích bông - Văn Dung [PL7.11, tr.113] 

 

  Đáp án: Thích thích thích 



 

 

59

  + Câu 4: Đây là khoá gì? 

 
  Đáp án: Khoá sol 

Đội 3 + Câu 5: Nghe câu nhạc, và thêm từ vào chỗ trống “Ba ông sao 

sáng” vậy “Sáu ông…”? 

  Ví dụ 17: Trích bài hát Đếm sao - Văn Chung [PL7.18, tr.115] 

 

 

  Đáp án: Sáng sao 

  + Câu 6: Đây là nốt gì? 

 
  Đáp án: Nốt móc đơn 

Đội 4 + Câu 7: Thanh la kêu tiếng như thế nào? 

  Đáp án: Cheng cheng  

  + Câu 8: Đây là dấu gì? 

 

  Đáp án: Dấu lặng đen 

Đội 5 + Câu 9: Nghe câu nhạc, hát lại 2 câu cuối bài Thiếu nhi thế giới 

liên hoan. 

  Ví dụ 18: Trích bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan – Lưu Hữu 

Phước [PL7.20, tr.116] 

 

  Đáp án: Trông tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời. Vang khúc 

ca yêu đời. 
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  + Câu 10: Đây là nốt gì? 

 

  Đáp án: Nốt đen 

Đội 6 + Câu 11: Nghe câu nhạc, cho biết tên bài tập đọc nhạc? 

  Ví dụ 19: Trích bài hát Múa vui - Lưu Hữu Phước [PL7.21, tr.116] 

 

  Đáp án: Múa vui 

  + Câu 12: Đây là nhạc cụ gì? 

 

Hình 2.2. Hình gợi ý cho câu hỏi số 12 

  Đáp án: Thanh la 

Đội 7 + Câu 13: Đúng hay sai 

 

  Đáp án: Đúng 

  + Câu 14: Hình này gợi cho em nhớ đến bài hát gì? 

 

Hình 2.3. Hình gợi ý cho câu hỏi số 14 
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  Đáp án: Khăn quàng thắm mãi vai em 

Đội 8 + Câu 15: Đây là nhạc cụ gì? 

 

Hình 2.4. Hình gợi ý cho câu hỏi số 15 

  Đáp án: Đàn tì bà 

  + Câu 16: Nghe câu nhạc và nêu tên bài dân ca sau. 

  Ví dụ 20: Trích bài hát Cò lả - Dân ca đồng bằng Bác Bộ [PL7.17, 

tr.115] 

 

  Đáp án: Cò lả 

 Địa điểm: Trong lớp học  

 GV chia hai đội chơi hoặc nhiều hơn trong số 8 đội được thiết kế sẵn: 

Số lượng học sinh mỗi đội tuỳ vào giáo viên quy định. 

 Hướng dẫn cách chơi: 

 Bước 1: GV giới thiệu trò chơi, luật chơi. 

 Bước 2: Tại slide 1, GV bấm vào nút Xem hướng dẫn cho HS xem. 

 Bước 3: Tại slide 2, sau khi phân đội chơi, GV cho mỗi đội trả lời 

lần lượt 2 câu hỏi bằng cách bấm vào nút có số tương ứng cho từng đội 

[PL16.4, tr.159].  

 Bước 4: Sau mỗi câu hỏi, nếu HS trả lời đúng, GV cho đội trưởng bấm 

vào nút QUAY để vòng quay xoay. Khi vòng dừng lại, mũi tên chỉ vào số 

điểm nào thì đội sẽ đạt số điểm đó. Tiếp theo, GV gõ điểm vào ô điểm của 
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đội vừa quay. Ở mỗi nút câu hỏi, khi GV bấm lần đầu, câu hỏi kèm hình 

ảnh hoặc âm nhạc sẽ xuất hiện; bấm lần 2, câu hỏi sẽ biến mất [PL16.5, 

tr.159]. 

 Sau đội chơi thứ nhất, GV thực hiện tưng tự các bước cho các đội còn lại. 

2.3.1.4. Trò chơi Bàn tay và tiết tấu 

 Mục đích: Giúp HS ôn luyện về tiết tấu, phát triển tai nghe tiết tấu 

trong bài tập đọc nhạc số 7, lớp 4. Tạo sự gắn kết với trò chơi “Cò - bẹp” 

dân gian. 

 Nội dung: HS nghe mẫu tiết tấu bài tập đọc nhạc số 7 Đồng lúa bên 

sông (lớp 4), sau đó đọc tiết tấu kết hợp thực hiện động tác vỗ tay theo tiết 

tấu của bài tập đọc nhạc bằng 1 trong 3 cách.  

 Yêu cầu: HS thực hiện vỗ tay đúng tiết tấu. Nhóm nào thực hiện không 

khớp nhau giữa hai bạn trước nhóm còn lại sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.  

 Đối tượng: Học sinh lớp 4  

 Thời gian: Tiết 27 và 31, thực hiện trong 7 phút, cuối tiết học 

 Địa điểm: Trong lớp học 

 Chuẩn bị: GV chuẩn bị đàn phím điện tử, mẫu âm thanh gõ tiết tấu, 

mẫu hình tiết tiết tấu ở bảng phụ. HS luyện tập gõ tiết tấu bài tập đọc nhạc, 

SGK AN, thanh phách hoặc vỏ chai nước nhỏ có chứa vài hạt sỏi bên 

trong. 

 Mẫu âm hình tiết tấu: 

 Ví dụ 16: 

 

 GV chia thành ba hoặc 4 nhóm chơi, mỗi nhóm 2 HS đứng hoặc ngồi 

đối diện nhau theo sơ đồ: 
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Sơ đồ 2.2. Vị trí đứng trong trò chơi Bàn tay và tiết tấu 

 Hướng dẫn cách chơi: 

 Bước 1: Giới thiệu trò chơi, luật chơi. 

 Bước 2: Treo bảng phụ mẫu tiết tấu lên bảng, cho HS nghe âm thanh 

gõ tiết tấu, HS đọc tiết tấu theo tên hình nốt (nốt trắng - đọc là “trắng” kéo 

dài, nốt đen - đọc là “đen”, nốt móc đơn - đọc là “đơn”. 

 Ví dụ 17: 

 

 Bước 3: GV gợi ý cách chơi, yêu cầu HS vừa đọc tiết tấu vừa thực 

hiện hoạt động theo một trong ba cách chơi có độ khó tăng dần như sau: 

 + Cách 1: Nốt đen - hai bạn chập 2 tay vào nhau, nốt móc đơn - mỗi 

bạn tự vỗ tay, nốt trắng - hai bạn chập 2 tay vào nhau và giữ nguyên. 

 + Cách 2: Nốt đen, nốt trắng thực hiện giống hướng dẫn cách 1. Trong 

mỗi ô nhịp, nốt móc đơn thứ nhất hai bạn chập tay trái bạn này vào tay phải 

của bạn kia, nốt móc đơn thứ hai thực hiện ngược lại (theo kiểu soi gương) 

[PL16.6, tr.160]. 

 + Cách 3: Nốt đen, nốt trắng thực hiện giống hướng dẫn cách 1. Trong 

mỗi ô nhịp, nốt móc đơn thứ nhất hai bạn chập tay phải với tay phải bạn đối 

diện, nốt móc đơn thứ hai thực hiện tay trái với tay trái bạn đối diện (kiểu 

chéo tay). 
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 Cần cho HS thực hiện nháp, đọc tiết tấu theo tốc độ vừa phải không 

quá nhanh. 

 Hình thức phạt: các nhóm bị loại sẽ chịu phạt cò bẹp (như trò chơi Cò 

bẹp dân gian) theo tiết tấu của trò chơi này. Các bạn nắm đuôi nhau thành 

hàng dọc hoặc nắm tay nhau thành hàng ngang, vừa đọc tiết tấu theo tên 

nốt vừa nhảy cò bẹp theo quy định sau: nốt đen và trắng - bẹp (nhảy tới 

bằng 2 chân), nốt móc đơn - cò (nhảy tới bằng 1 chân, chân còn lại co lên) 

[PL16.7, tr.160]. Theo tiết tấu của trò chơi này là: bẹp-cò-cò | bẹp-cò-cò | 

bẹp-cò-cò | bẹp. 

 Ví dụ 18: 

 

2.3.2. Trò chơi âm nhạc cho học sinh lớp 5 

2.3.2.1. Trò chơi Hát cùng điệu Saravan (Khmer Nam Bộ) 

 Mục đích: Giúp HS ôn tập các bài hát đã học, biết thêm về điệu 

Saravan của người Khmer Nam Bộ. Phát triển kỹ năng nghe nhạc, vận 

động theo nhạc, tăng tính khéo léo nhịp nhàng khi thực hiện động tác. Từ 

đó tạo nên sự phong phú thêm về các làn điệu, HS gắn kết hơn trong học 

tập, phát triển tinh thần đoàn kết các dân tộc anh em đang sinh sống trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

 Nội dung: HS hát bài Chim sáo - Dân ca Khmer Nam Bộ kết hợp thực 

hiện động tác tay và bước chân theo điệu Saravan. 

 Yêu cầu: HS thực hiện được 2 động tác tay và 4 bước chân trong điệu 

Saravan khi hát. 

 Đối tượng: Học sinh lớp 5 

 Thời gian: Tiết 25 (có thể thực hiện ở tiết 28 và 33), thực hiện trong 7 phút, 

giữa tiết học 



 

 

65

 Địa điểm: Trong lớp học 

 Chuẩn bị: GV chuẩn bị nhạc nền bài hát Màu xanh quê hương, Chim sáo, 

hướng dẫn động tác điệu Saravan. HS chuẩn bị khăn quấn đầu và thắt lưng của 

người Khmer Nam Bộ (có thể bằng khăn thật hoặc trang trí bằng giấy). 

 Hướng dẫn cách chơi: 

 Chia thành 2 nhóm: 4 nam, 4 nữ quay mặt vào nhau theo sơ đồ, 2 quản 

trò 1 nam, 1 nữ. 

 

Sơ đồ 2.3. Vị trí đứng trong trò chơi Hát cùng điệu Saravan 

 Số lượng HS tham gia trò chơi: 8 HS, chia làm 2 nhóm, 4 HS/nhóm. 

Riêng quản trò quan sát có thể là GV hoặc HS. 

 Điệu Saravan:  

 + Động tác chân: Bước tới 4 bước (4 phách) bắt đầu bằng chân phải, ở 

phách 4 phải kiễng gót chân trái; sau đó lùi 3 bước (3 phách) bắt đầu chân 

trái, đến phách thứ tư không bước lùi nhưng kiễng gót và đặt chân phải về 

phía trước. 

 + Động tác tay: Hai tay dang ngang bàn tay thấp ngang hông, khi bước 

tới mỗi bước hai bàn tay vẫy 1 lần và đưa dần về phía trước sao cho đến 

bước thứ tư hai bàn tay đặt chéo nhau phía trước bụng (tay trái phía trên tay 

phải); khi bước lùi mỗi bước hai bàn tay cũng vẫy như khi bước tới nhưng 

dang dần ra sao cho đến phách thứ tư (kiễng chân) thì hai tay dang ngang 

như ban đầu [PL16.8, tr.161]. 
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 Ví dụ 19: Trích bài hát Chim sáo - Dân ca Khmer Nam Bộ 
 

 

 

Sơ đồ 2.4. Bước chân trong điệu Saravan 

 Trong sơ đồ bước chân, chúng tôi đã dùng các số 1, 2, 3, 4 là số bước 

chân theo từng phách, chữ P là ký hiệu bước chân phải, chữ T là ký hiệu 

bước chân trái. Những chữ P có đóng khung hình chữ nhật thì kiễng chân 

phải, chữ T có đóng khung hình chữ nhật thì kiễng chân trái. 

 Giáo viên mời 4 HS nam, 4 HS nữ và 2 HS làm quản trò. 4 HS nam và 

4 HS nữ đứng quay mặt vào nhau theo sơ đồ. 2 quản trò có thể đứng ở vị trí 

theo sơ đồ, tuy nhiên do tính chất di chuyển của trò chơi, người quản trò có 

thể di chuyển sao cho có thể quan sát được 2 nhóm HS tham gia trò chơi.  

 Tiến hành nhóm nam hát, nhóm nữ thực hiện động tác theo điệu 

Saravan của người Khmer Nam Bộ (ngược lại), 2 quản trò quan sát. 

 Sau khi mỗi nhóm thực hiện xong, quản trò nhận xét hết sức ngắn gọn, 

chủ yếu là khen, cả 2 nhóm vỗ tay vui vẻ. 

 Quản trò cho cả lớp và 2 nhóm cùng hát bài Chim sáo - Dân ca Khmer 

Nam Bộ, chương trình AN lớp 4 và cùng thực hiện động tác. Tuy nhiên 

trong lần thực hiện này, hai nhóm sẽ đứng gần nhau, sát về một bên cùng 
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hát cùng thực hiện động tác. Một nhóm đi tới thì nhóm kia sẽ đi lùi 

[PL16.10, tr.161]. 

2.3.2.2. Trò chơi Nghe tiết tấu, giai điệu đoán bài tập đọc nhạc 

 Mục đích: Giúp HS ôn luyện tiết tấu, giai điệu của bài tập đọc nhạc số 

6, phát triển trí nhớ AN, phát triển tai nghe tiết tấu, thích học tập đọc nhạc. 

 Nội dung: HS nghe tiết tấu hoặc giai điệu để đoán tên bài tập đọc 

nhạc. Tuy nhiên HS phải đọc hoặc gõ lại tiết tấu, đồng thời hát lời ca của 

câu nhạc trong bài tập đọc nhạc. 

 Yêu cầu: HS đoán tên bài tập đọc nhạc, nếu đoán đúng sẽ là đội thắng 

cuộc.  

 Đối tượng: Học sinh lớp 5 

 Thời gian: Tiết 22 (có thể thực hiện ở tiết 23 và 33), thực hiện trong 7 

phút, giữa tiết 

 Địa điểm: Trong lớp học 

 Chuẩn bị: GV chuẩn bị máy tính, màn hình tivi hoặc máy chiếu, trò 

chơi. HS chuẩn bị thanh phách hoặc các chai nước nhỏ bằng nhựa, có trang 

trí và để vài viên sỏi bên trong chai. 

 Bài dạy được thiết kế trên phần mềm Powerpoint gồm 13 slides để dạy 

bài tập đọc nhạc số 6 Chú bộ đội, nhưng chỉ có các slides số 5, 6, 12 là slide 

trò chơi. 

 Hình nốt, âm thanh và đáp án: Bài TĐN số 6 Chú bộ đội 

 + Hình nốt theo tiết tấu. Giai điệu bài tập đọc nhạc  

 + Âm thanh gõ tiết tấu (file MP3). Âm thanh giai điệu (file MP3) 

 GV chia HS thành 2 nhóm hoặc nhiều nhóm chơi, cũng có thể chia theo 

dãy bàn để thực hiện trò chơi này. 

 Hướng dẫn cách chơi: 

 Tại slide số 5, GV cho HS nghe từng câu của bài TĐN để HS đoán tên 

bài đã học bằng cách bấm vào các nút Tiết tấu 1 hay Tiết tấu 2 để phát âm 
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thanh gõ tiết tấu. Sau khi HS đoán tên bài, GV bấm vào nút dấu chấm hỏi 

(?) để chạy đáp án [PL16.11, tr.162]. 

 Tại slide số 6, GV thực hiện tương tự như slide số 5, tuy nhiên ở slide 

này là phần nghe giai điệu để đoán tên bài TĐN. 

 Giáo viên click chuột lần 1 để xác định câu 1, bấm nút Câu 1 cho HS 

nghe âm thanh giai điệu. Tương tự cho câu 2 và cả bài. Sau khi HS đoán, 

GV bấm vào nút dấu chấm hỏi (?) để chạy đáp án [PL16.12, tr.162]. 
 

 Tại slide số 12, Trò chơi nhận biết các hình nốt đã học. Bao gồm 5 câu 

hỏi, mỗi lần click chuột sẽ xuất hiện một câu hỏi. Sau đó GV bấm vào nút 

GO để đồng hồ đếm ngược thời gian trong 10 giây, khi có chuông báo hết 

giờ, các đội sẽ giành quyền trả lời câu hỏi, nếu trả lời sai thì quyền trả lời 

sẽ thuộc về đội còn lại.  

 Mỗi câu hỏi 10 điểm, trả lời đúng hoàn toàn sẽ được trọn số điểm 

nhưng nếu chỉ trả lời được ½ câu hỏi sẽ được 5 điểm. GV ghi điểm ở slide 

số 12 bằng cách bấm nút mũi tên quay lại slide số 11 (), click vào chữ 

“Đội” để chạy số hàng chục và click vào chữ “A hoặc B” để chạy chữ số 

hàng đơn vị. Sau khi nhập điểm, GV bấm nút BẮT ĐẦU để về slide chính 

trò chơi (slide 12). 

 Các câu hỏi còn lại cũng thực hiện tương tự như câu thứ nhất. Đội nào 

có số câu trả lời đúng nhiều nhất với số điểm cao nhất sẽ là đội thắng cuộc. 

 Slide số 12 này cũng có thể chơi phục vụ cho dạng phát triển trí nhớ 

âm nhạc (nhận dạng hình nốt) [PL16.13, tr.162]. 

2.3.2.3. Trò chơi Thử tài tai nghe 

 Mục đích: Giúp HS phát triển trí nhớ AN, phát triển tai nghe AN và 

làm quen đối với các nhạc cụ nước ngoài, đồng thời cũng giúp các em được 

quan sát trực quan các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ qua video clip. Qua đó 

giúp các em yêu thích hơn về các loại nhạc cụ nước ngoài. 
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 Nội dung: HS chọn hình đĩa nhạc theo số, nghe âm thanh của các nhạc 

cụ Flute, Saxophone, Trompette, Clarinette để đoán tên các nhạc cụ này. 

Các em xem các video clips biễu diễn các loại nhạc cụ đó. 

 Yêu cầu: HS nghe âm thanh đoán được chính xác tên nhạc cụ mà 

không cần sự trợ giúp của hình ảnh gợi ý được 10 điểm, sau vòng chơi đội 

nào nhiều điểm nhất sẽ là đội thắng cuộc. Nếu được gợi ý bằng hình ảnh sẽ 

bị trừ 3 điểm. 

 Đối tượng: Học sinh lớp 5 

 Thời gian: Tiết 10, thực hiện trong 10 phút (thay thế cho nội dung giới 

thiệu nhạc cụ bằng hình trong sách âm nhạc lớp 5, trang 20), cuối tiết học. 

 Địa điểm: Trong lớp học 

 Chuẩn bị: GV chuẩn bị máy tính, tivi có màn hình LCD hoặc máy 

chiếu, trò chơi. HS chuẩn bị cờ tam giác cầm tay. 

 Trò chơi được thiết kế trên phần mềm Powerpoint gồm 6 slides, slide 1 

giới thiệu, slide 2 trò chơi chính, slide 3-6 giới thiệu các video clips biểu diễn 

nhạc cụ nước ngoài. 

 Hình ảnh nhạc cụ, âm thanh và đáp án: 

 + Flute: tiếng flute (trích đoạn file MP3) 

 + Saxophone: tiếng kèn saxophone (trích đoạn file MP3) 

 + Trompette: tiếng kèn trompette (trích đoạn file MP3) 

 + Clarinette: tiếng kèn clarinette (trích đoạn MP3) 

 GV chia HS thành 2 hoặc 4 nhóm, cũng có thể chia theo dãy bàn để thực 

hiện trò chơi này. 

 Hướng dẫn cách chơi: 

 Bước 1: Tại slide số 2, GV bấm vào từng hình một để HS nghe âm 

thanh nhạc cụ, lúc này các nhóm đều có quyền phất cờ giành quyền trả lời. 
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 Cũng có thể cho mỗi nhóm chơi chọn 1 trong 4 hình đĩa nhạc theo số 

từ 1 đến 4, sau đó GV click vào từng hình đại diện trên màn hình đã chọn 

để cho từng nhóm nghe đoán tên nhạc cụ [PL16.14, tr.163]. 

 Bước 2: Sau khi học sinh nghe âm thanh nhạc cụ phát lên, các đội 

giành quyền trả lời tên nhạc cụ bằng cách phất cờ, nếu trả lời sai quyền trả 

lời sẽ thuộc về đội phất cờ nhanh kế tiếp. Giáo viên có thể gợi ý bằng hình 

ảnh khi học sinh chưa nhận ra loại nhạc cụ vừa nghe. Hình ảnh số 2 dưới 

đây đã thay đổi để gợi ý cho học sinh [PL16.15, tr.163]. 

 Bước 3: GV click vào hình nhạc cụ để cho HS xem đáp án. 

 Bước 4: GV click vào tên nhạc cụ vừa xuất hiện để cho HS xem video 

clip biểu diễn loại nhạc cụ đó. 

 Bước 5: GV click vào nút mũi tên () quay lại màn hình (giao diện) 

chính của trò chơi để thực hiện tương tự đối với các nhạc cụ còn lại. 

2.3.2.4. Trò chơi Tiếng trống Panà (Chăm An Giang) 

 Mục đích: Giúp HS rèn luyện tiết tấu, phát triển trí nhớ âm nhạc, phát 

triển tai nghe tiết tấu và làm quen với trống Panà của người Chăm An 

Giang, phát triển tinh thần đoàn kết các dân tộc anh em đang sinh sống trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

 Nội dung trò chơi: HS nghe tiết tấu bài tập đọc nhạc số 6 Chú bộ đội, 

lớp 5. Thực hiện vỗ trống theo tiết tấu (tùng - vỗ vào mặt trống, cắc - vỗ 

vào tang trống hoặc ngoài cùng của mặt trống). 

 Yêu cầu: HS dùng tay vỗ trống theo đúng tiết tấu của trò chơi (tùng - 

vỗ vào mặt trống, cắc - vỗ vào tang trống hoặc ngoài cùng của mặt trống). 

 Đối tượng: Học sinh lớp 5 

 Thời gian: Tiết 22 (có thể thực hiện ở tiết 23 và 33), thực hiện trong 6 

phút, cuối tiết học. 

 Địa điểm: Trong lớp học 
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 Chuẩn bị: GV chuẩn bị trống Panà, mẫu âm hình tiết tấu, âm thanh tiết 

tấu. HS chuẩn bị khăn choàng đầu, trống con. 

 Mẫu âm hình tiết tấu: 

 Ví dụ 20: 

 

 GV chia HS thành 2 nhóm, mỗi nhóm 3 HS hoặc 3 nhóm, mỗi nhóm 2 HS. 

 Hướng dẫn cách chơi: 

 Bước 1: Giới thiệu trò chơi, luật chơi. 

 Bước 2: GV treo bảng phụ mẫu tiết tấu lên bảng, cho HS nghe âm 

thanh gõ tiết tấu, HS đọc tiết tấu theo tên hình nốt (nốt trắng - đọc là 

“trắng” kéo dài, nốt đen - đọc là “đen”, nốt móc đơn - đọc là “đơn”. 

 Bước 3: GV gợi ý cách chơi, yêu cầu HS vừa đọc tiết tấu vừa thực 

hiện hoạt động theo quy định sau: 

 + Đọc tiết tấu trên theo âm thanh tiếng trống: nốt đen, trắng - đọc là 

“tùng”, nốt móc đơn - đọc là “cắc” 

 Ví dụ 21: 

 

 + Cách vỗ trống: tùng - vỗ bàn tay phải lên mặt trống, cắc - vỗ bàn tay 

trái vào tang trống. 

 + HS thực hiện vỗ trống theo tiết tấu 2 lần: lần một vỗ tay phải, sang 

lần hai vỗ tay trái. Kết hợp đọc tiết tấu theo quy định tùng - cắc [PL16.15, 

tr.163]. 

 Cần cho HS thực hiện nháp, đọc tiết tấu theo tốc độ vừa phải không 

quá nhanh. 
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 Hình thức phạt: Nhóm thực hiện sai sẽ chịu phạt cò bẹp (như trò chơi 

Cò bẹp dân gian) theo tiết tấu trò chơi này. Các bạn nắm đuôi nhau thành 

hàng dọc hoặc nắm tay nhau thành hàng ngang, vừa đọc tiết tấu theo tên 

nốt vừa nhảy cò bẹp theo quy định sau: nốt đen và trắng - bẹp (nhảy tới 

bằng 2 chân), nốt móc đơn - cò (nhảy tới bằng 1 chân, chân còn lại co lên). 

Theo tiết tấu của trò chơi này là: bẹp-cò-cò | bẹp-cò-cò | cò-cò-bẹp | bẹp. 

 Ví dụ 22: 

 

 Tóm lại, trong chương trình AN lớp 4, lớp 5, chúng tôi đã xây dựng và 

hướng dẫn 8 trò chơi âm nhạc, mỗi lớp 4 trò chơi để dùng trong thực 

nghiệm diện hẹp và thực nghiệm diện rộng tại Trường PTTHSP An Giang. 

2.4. Thực nghiệm sư phạm  

 Trong quá trình xây dựng trò chơi âm nhạc, chúng tôi đã sử dụng 2 

thực nghiệm: thực nghiệm diện hẹp và thực nghiệm diện rộng. 

2.4.1. Thực nghiệm diện hẹp 

2.4.1.1. Mục đích thực nghiệm diện hẹp 

 Thực nghiệm diện hẹp được tiến hành cho học sinh lớp 4, lớp 5 

Trường PTTHSP An Giang nhằm để đánh giá trò chơi âm nhạc được thiết 

kế có thích hợp với lứa tuổi học sinh lớp 4, lớp 5 cũng như giáo viên có thể 

tổ chức sử dụng được hay không. 

2.4.1.2. Nội dung và yêu cầu thực nghiệm diện hẹp 

  Thực nghiệm 1 trò chơi ở lớp 4 và 1 trò chơi đối với lớp 5 trong các 

giờ học âm nhạc nội khoá. Mỗi trò chơi được tổ chức trong 1 tiết học. Lớp 
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học có máy tính, màn hình tivi lớn hoặc máy chiếu, dây nối các cổng cáp 

truyền tín hiệu. 

 Thực nghiệm trò chơi âm nhạc theo đúng các bước tiến hành thiết kế 

xây dựng trò chơi trong chương 2, mục 2.2, bao gồm 1 trò chơi/ khối lớp 

bốn và 1 trò chơi/ khối lớp năm: 

Thực nghiệm trò chơi cho học sinh lớp 4: 

 Trò chơi Đuổi hình bắt tên bài hát 

Thực nghiệm trò chơi cho học sinh lớp 5: 

 Trò chơi Tiếng trống Panà 

2.4.1.3. Đối tượng và thời gian thực nghiệm diện hẹp 

 Đối tượng thực nghiệm: tổng số 76 HS lớp 4, lớp 5: Lớp 4A: 37 HS, 

Lớp 5C: 36 HS 

 Giáo viên dạy thực nghiệm gồm: 

GV Phạm Thị Thuý Phượng - 4A 

GV Nguyễn Hoài Vũ - 5C 

 Thời gian thực hiện thực nghiệm từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 đến 

ngày 17 tháng 4 năm 2016, năm học 2015-2016. 

2.4.1.4. Thực nghiệm trò chơi âm nhạc trong các tiết học 

 Chuẩn bị thực nghiệm diện hẹp 

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm hẹp nhằm để đánh giá trò chơi AN 

được thiết kế có thích hợp với HS lớp 4, lớp 5 cũng như GV có thể tổ chức 

sử dụng được hay không. Chúng tôi chọn thực nghiệm 1 trò chơi Đuổi 

hình bắt tên bài hát cho lớp 4A và 1 trò chơi Tiếng trống Panà cho lớp 5C 

ở học kỳ 2 của năm học 2015-2016. 

Chúng tôi đã tiến hành xây dựng nội dung chương trình dạy học 

thực nghiệm [PL6, tr.108], Xin ý kiến Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên 
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môn, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, lớp 5C và đã được sự đồng ý của lãnh 

đạo nhà trường. 

Soạn giáo án các tiết dạy học thực nghiệm diện hẹp theo đúng quy 

trình một tiết dạy học AN có lồng ghép trò chơi âm nhạc đã thiết kế và đã 

được tổ chuyên môn thông qua [PL8, tr.117]. 

Mỗi tiết thực nghiệm, tổ chuyên môn đều cử một số giáo viên dạy tiểu 

học của trường, nồng cốt là giáo viên lớp 4, lớp 5 tham gia dự giờ và cho ý 

kiến nhận xét, đánh giá. 

Chúng tôi cùng giáo viên dạy thực nghiệm chuẩn bị phòng học, 

phương tiện dạy học: máy chiếu, màn hình, đàn phím điện tử, một số đồ 

dùng, đạo cụ để sử dụng kết hợp khi tổ chức trò chơi AN (cờ, bảng nhóm, 

mô hình trống Panà, khăn, nón của người dân tộc Chăm). 

Chúng tôi yêu cầu HS chuẩn bị đầy đủ sách âm nhạc, thanh phách, 

bảng nhóm, bút lông ghi bảng để tham gia học thực nghiệm. 

 Tiến hành thực nghiệm diện hẹp 

 Giáo viên đã thực hiện các tiết dạy thực nghiệm theo đúng quy trình, 

nội dung chương trình đã được xây dựng sau khi đã tham khảo và trao đổi 

về giáo án có lồng ghép trò chơi AN trước khi lên lớp.  

 Thực nghiệm trò chơi âm nhạc “Tiếng trống Panà” tuần 23, tiết 23. 

 Nội dung chính tiết học: Ôn tập 2 bài hát Hát mừng, Tre ngà bên Lăng 

Bác, ôn tập đọc nhạc số 6 Chú bộ đội, lớp 5.  

 Nội dung bổ sung: Trò chơi âm nhạc “Tiếng trống Panà” 

 Diễn biến cơ bản của tiết học như sau: 

 HĐ 1: Ôn bài hát Hát mừng - Dân ca Hrê, đặt lời Lê Toàn Hùng (10 p) 

 HĐ 2: Ôn bài hát Tre ngà bên Lăng Bác - Hàn Ngọc Bích (10 phút) 

 HĐ 3: Ôn tập đọc nhạc số 6 Chú bộ đội, Trò chơi Tiếng trống Panà 

(12 phút) 
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 Diễn biến trò chơi như sau: 

 GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Tiếng trống Panà theo quy trình 

hướng dẫn thực nghiệm, GV chia lớp theo tổ trực nhật, thời gian chơi 7 phút: 

 GV giới thiệu tên trò chơi. 

 GV hướng dẫn cách chơi: GV nêu chi tiết cách thực hiện trò chơi cho 

HS nghe. 

 Tiến hành chơi trò chơi: GV cho HS chơi trò chơi theo đúng các bước 

hướng dẫn trong giáo án. GV chọn 6 HS chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 3 HS 

và 2 HS làm giám khảo cùng với GV. Đầu tiên GV treo mẫu tiết tấu trò 

chơi lên bảng. GV hướng dẫn HS đọc tiết tấu theo tiếng trống “tùng - cắc”. 

GV hướng dẫn cách gõ trống và làm mẫu. HS thực hiện nháp, vừa đọc tiết 

tấu theo tiếng trống “tùng - cắc” vừa phải gõ trống theo yêu cầu quy định 

trong cách chơi. 

 Công bố đội thắng cuộc: Kết thúc trò chơi, GV và 2 giám khảo HS 

nhận xét và công bố nhóm thắng cuộc. GV cho nhóm thắng cuộc cùng cả 

lớp đọc tiết tấu theo tiếng trống “tùng - cắc” và yêu cầu các nhóm thua 

cuộc nắm đuôi nhau nhảy cò - bẹp theo tiết tấu của trò chơi. Thực hiện cò 

bẹp như trong trò chơi dân gian. 

 Cuối giờ GV nhận xét tiết học và dặn dò HS luyện tập ở nhà (3 phút). 

 Thực nghiệm trò chơi âm nhạc “Đuổi hình bắt tên bài hát” tuần 30, 

tiết 30. 

 Nội dung chính tiết học: Ôn tập 2 bài hát Chú voi con ở Bản Đôn, 

Thiếu nhi thế giới liên hoan, lớp 4. 

 Nội dung bổ sung: Trò chơi âm nhạc “Đuổi hình bắt tên bài hát” 

 Diễn biến cơ bản của tiết học như sau: 

 HĐ 1: Ôn bài hát Chú voi con ở Bản Đôn - Phạm Tuyên (12 phút) 
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 HĐ 2: Trò chơi Đuổi hình bắt tên bài hát, sử dụng trình chiếu trên 

màn hình (7 phút) 

 Diễn biến trò chơi như sau: 

 GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Đuổi hình bắt tên bài hát từ quy trình 

hướng dẫn thực nghiệm, GV chia lớp theo tổ trực nhật, thời gian chơi 7 phút: 

 GV giới thiệu tên trò chơi. 

 GV hướng dẫn cách chơi: GV nêu chi tiết cách thực hiện trò chơi cho 

HS nghe. 

 Tiến hành chơi trò chơi: GV cho HS chơi trò chơi theo đúng các bước 

hướng dẫn trong giáo án. Đầu tiên GV cho HS xem trên màn hình yêu cầu 

thực hiện của trò chơi. Sau khi HS đọc xong yêu cầu, GV bấm vào hình các 

con vật cho HS nghe trích đoạn bài hát được gợi ý. GV bấm vào nút tính 

giờ (TG) để chạy thời gian cho các nhóm viết tên bài hát. Các nhóm bắt 

đầu thảo luận tìm tên những bài hát có tên 9 con vật gồm voi, ngựa, bướm, 

chim chích bông, chim câu, gà, ong, ếch, thỏ đã được gợi ý bằng âm nhạc 

để ghi vào bảng nhóm. Khi có tiếng chuông reo báo hết giờ, GV yêu cầu 

HS treo bảng nhóm lên bảng lớp, mời đại diện các nhóm trưởng cùng GV 

nhận xét tính chính xác các bài hát của các nhóm, tổng kết bài hát từng 

nhóm đã tìm, các nhóm trưởng ghi số lượng bài hát dưới các bảng nhóm. 

 Công bố đội thắng cuộc: Kết thúc trò chơi, GV dựa vào số lượng bài 

hát của các nhóm và yêu cầu HS quan sát kết quả để chọn ra nhóm thắng 

cuộc. GV cho nhóm thắng cuộc yêu cầu các nhóm thua cuộc giả âm thanh 

tiếng kêu, hí, gáy... của các con vật trong trò chơi. Cuối cùng GV bấm vào 

hình con voi để HS nghe nhạc nền và hát lại bài Chú voi con ở Bản Đôn. 

 HĐ 3: Ôn bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan - Lưu Hữu Phước (12 p) 

 Cuối giờ GV nhận xét tiết học và dặn dò HS luyện tập ở nhà (3 phút). 
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2.4.1.5. Kết quả thực nghiệm diện hẹp 

Ngay sau khi giờ học thực nghiệm kết thúc, chúng tôi đã mời những 

giáo viên tham gia dự giờ họp và lập bảng tổng hợp ý kiến nhận xét giờ dạy 

học thực nghiệm diện hẹp [PL12, tr.144]. 

Bảng tổng hợp ý kiến nhận xét sau thực nghiệm cho thấy, GV có thể 

tổ chức, điều khiển được trò chơi âm nhạc cho HS, lớp học trở nên sinh 

động, không khí học tập sôi nổi. Tuy nhiên, HS chưa thực sự chủ động, còn 

rụt rè, hợp tác nhóm đôi lúc còn lúng túng khi tham gia trò chơi âm nhạc. 

Nhìn chung cả GV và HS đều cảm thấy hứng thú khi tham gia trò chơi âm 

nhạc trong giờ học thực nghiệm.  

 Trong bảng nhận xét, cũng có ý kiến cho rằng, cần đánh dấu tên các 

slide trong hướng dẫn, các câu hỏi theo chữ cái a, b, c... nên điều chỉnh 

lại thành số 1, 2, 3... để dễ nhớ và tiện cho việc theo dõi. Chúng tôi đã 

chân thành lắng nghe những ý kiến đóng góp, trao đổi của GV để tiếp 

tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình học tập của HS và dạy 

học của GV lớp 4, lớp 5 Trường PTTHSP An Giang. 

 Tóm lại, trong thực nghiệm diện hẹp, chúng tôi đã tiến hành tổ chức 2 

trò chơi AN. Qua đó, chúng tôi đã thu thập được những ý kiến đóng góp 

thật quý báu của GV TH, từ đó làm cơ sở cho những bổ sung, hoàn thiện 

các trò chơi âm nhạc trong đợt thực nghiệm diện rộng. 

2.4.2. Thực nghiệm diện rộng 

2.4.2.1. Mục đích thực nghiệm diện rộng 

 Thực nghiệm diện rộng được thực hiện cả năm học cho HS lớp 4, lớp 

5 Trường PTTHSP An Giang nhằm kiểm chứng một số trò chơi được xây 

dựng trong chương 2. Tuy nhiên, trong luận văn này, chúng tôi chỉ xin trình 

bày, mô tả một số tiết học có sử dụng trò chơi AN được tổ khối và Nhà 

trường thông qua. 
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 Thông qua thực nghiệm, kiểm nghiệm trong thực tiễn sẽ giúp chúng tôi 

đúc kết được những kinh nghiệm nhằm điều chỉnh để hoàn chỉnh những trò 

chơi đã được thiết kế sao cho phù hợp với đối tượng HS, GV, điều kiện cơ sở 

vật chất của trường góp phần nâng cao hiệu quả dạy học của Trường PTTHSP 

An Giang. 

2.4.2.2. Nội dung và yêu cầu thực nghiệm diện rộng 

 Thực nghiệm 2 trò chơi ở lớp 4 và 2 trò chơi đối với lớp 5 trong các 

giờ học AN nội khoá. Mỗi trò chơi được tổ chức trong 1 tiết học. Lớp học 

có máy tính, màn hình tivi lớn hoặc máy chiếu, dây nối các cổng cáp truyền 

tín hiệu. Cờ, khăn đầu, khăn thắt lưng, ... 

 Thực nghiệm trò chơi AN theo đúng các bước tiến hành thiết kế xây 

dựng trò chơi trong chương 2, mục 2.2, bao gồm 2 trò chơi/ khối lớp bốn 

và 2 trò chơi/ khối lớp năm: 

- Thực nghiệm trò chơi cho học sinh lớp 4: 

 Trò chơi Đua ngựa 

 Trò chơi Bàn tay và tiết tấu 

- Thực nghiệm trò chơi cho học sinh lớp 5: 

 Trò chơi Hát cùng điệu Saravan 

 Trò chơi Thử tài tai nghe 

2.4.2.3. Đối tượng và thời gian thực nghiệm diện rộng 

 Đối tượng thực nghiệm: tổng số 156 học sinh lớp 4, lớp 5: 

 Lớp 4: 77 HS (4A: 38 HS và 4B: 39 HS) 

 Lớp 5: 79 HS (5A: 40 HS và 5B: 39 HS) 

 Giáo viên dạy thực nghiệm gồm: 

- GV Phạm Thị Thuý Phượng - 4A 

- GV Nguyễn Thị Thu Trâm - 4B 

- GV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - 5A 



 

 

79

- GV Phùng Ngọc Cẩm Thuý - 5B 

 Thời gian thực hiện thực nghiệm từ ngày 26 tháng 9 năm 2016 đến 

ngày 15 tháng 5 năm 2017, năm học 2016-2017. 

2.4.2.4. Thực nghiệm trò chơi âm nhạc trong các tiết học 

 Chuẩn bị thực nghiệm diện rộng 

Chúng tôi đã tiến hành xây dựng nội dung chương trình dạy học thực 

nghiệm [PL6, tr.108], Xin ý kiến Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, 

giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 4, lớp 5 và đã được sự đồng ý của lãnh 

đạo nhà trường. 

Soạn giáo án các tiết dạy học thực nghiệm theo đúng quy trình một tiết 

dạy học AN có lồng ghép trò chơi âm nhạc đã thiết kế và đã được tổ 

chuyên môn thông qua [PL9, tr.123]. 

Mỗi tiết thực nghiệm, tổ chuyên môn đều cử một số giáo viên dạy tiểu 

học của trường, nồng cốt là GV lớp 4, lớp 5 tham gia dự giờ và cho ý kiến 

nhận xét, đánh giá. 

Chúng tôi cùng GV dạy thực nghiệm chuẩn bị phòng học, phương tiện 

dạy học: máy chiếu, màn hình, đàn phím điện tử, một số đồ dùng, đạo cụ để 

sử dụng kết hợp khi tổ chức trò chơi âm nhạc (cờ, bảng nhóm, mô hình 

trống Panà, khăn, nón của người dân tộc Chăm; khăn của người Khmer 

Nam Bộ...). 

Chúng tôi yêu cầu HS chuẩn bị đầy đủ sách âm nhạc, thanh phách, 

bảng nhóm để tham gia học thực nghiệm. 

 Tiến hành thực nghiệm diện rộng 

 Giáo viên đã thực hiện các tiết dạy thực nghiệm theo đúng quy trình, 

nội dung chương trình đã được xây dựng sau khi đã tham khảo và trao đổi 

về giáo án có lồng ghép trò chơi AN trước khi lên lớp.  

 Thực nghiệm trò chơi âm nhạc “Đua ngựa” tuần 9, tiết 9. 
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Nội dung chính tiết học: Ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh, lớp 4.  

Nội dung bổ sung: Trò chơi âm nhạc “Đua ngựa” 

Diễn biến cơ bản của tiết học như sau: 

 HĐ 1: Ôn hát Trên ngựa ta phi nhanh - Phong Nhã (10 phút) 

 HĐ 2: Trò chơi Đua ngựa, sử dụng trình chiếu trên màn hình (7 phút) 

 Diễn biến trò chơi như sau: 

 GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Đua ngựa theo quy trình hướng dẫn 

thực nghiệm, GV chia lớp thành 3 đội chơi theo 3 dãy bàn và chỉ sử dụng 3 

ngựa đua màu đỏ, xanh lá, xanh dương, thời gian chơi 7 phút: 

 GV giới thiệu tên trò chơi. 

 GV hướng dẫn cách chơi: GV nêu chi tiết cách thực hiện trò chơi cho 

HS nghe. 

 Tiến hành chơi trò chơi: GV cho HS chơi trò chơi theo đúng các bước 

hướng dẫn trong giáo án. Đầu tiên GV cho HS quy định màu ngựa đua cho 

3 đội, GV lần lượt sử dụng 7 câu hỏi để cho các đội giành quyền trả lời. 

Nếu HS trả lời đúng, ngựa đua sẽ tiến 1 bậc. Nếu trả lời sai, quyền trả lời sẽ 

thuộc về đội có ngựa liền kề tính từ trên xuống. Tương tự như thế, GV sử 

dụng lần lượt hết 7 câu hỏi. 

 Công bố đội thắng cuộc: Kết thúc trò chơi, GV dựa vào các vị trí của 

ngựa đua giơ tay bầu chọn cho đội thắng cuộc. GV cho đội thắng cuộc là 

ngựa đua màu xanh lá ngồi hát bài Trên ngựa ta phi nhanh, còn 2 đội ngựa 

đua màu đỏ và xanh dương nối đuôi nhau vừa làm động tác cưỡi ngựa chạy 

1 vòng lớp học, miệng vừa bắt chước như ngựa hí. 

 Hoạt động 3: Tập đọc nhạc số 2 Nắng vàng (14 phút) 

 Cuối giờ GV nhận xét tiết học và dặn dò HS luyện tập ở nhà (3 phút). 

 Thực nghiệm trò chơi âm nhạc “Bàn tay và tiết tấu” tuần 27, tiết 27. 

 Nội dung chính tiết học: Ôn bài hát Chú voi con ở Bản Đôn - Phạm 

Tuyên và học bài tập đọc nhạc số 7 Đồng lúa bên sông, lớp 4.  
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 Nội dung bổ sung: Trò chơi âm nhạc “Bàn tay và tiết tấu” 

 Diễn biến cơ bản của tiết học như sau: 

 HĐ 1: Ôn tập bài hát Chú voi con ở Bản Đôn - Phạm Tuyên (10 phút) 

 HĐ 2: Tập đọc nhạc số 7 Đồng lúa bên sông (14 phút) 

 HĐ 3: Trò chơi Bàn tay và tiết tấu 

 Diễn biến trò chơi như sau: 

 GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Bàn tay và tiết tấu theo quy trình 

hướng dẫn thực nghiệm, GV chia lớp thành 3 đội chơi mỗi đội 2 HS, thời 

gian chơi 6 phút: 

 - GV giới thiệu tên trò chơi. 

 - GV hướng dẫn cách chơi: GV nêu chi tiết và thực hiện mẫu theo 

cách thứ 2 của trò chơi cho HS nghe.  

 - Tiến hành chơi trò chơi: GV cho HS chơi trò chơi theo đúng các 

bước hướng dẫn trong giáo án. Đầu tiên, GV chọn 8 HS chia làm 4 nhóm, 

mỗi nhóm 2 HS. Chọn 4 HS tham gia cùng GV làm giám khảo. Sau khi cho 

HS nghe mẫu tiết tấu, thực hiện nháp theo hướng dẫn cách thứ 2 trong giáo án 

1 lần. Sau đó, HS tiến hành chơi thật, vừa chơi HS vừa đọc tiết tấu sau: 

 Ví dụ 23: 

 

 - Công bố đội thắng cuộc: Kết thúc trò chơi, GV cho 4 giám khảo 

nhận xét và chọn ra đội thắng cuộc. Giám khảo quyết định chọn đội số 4 là 

đội chiên thắng và yêu cầu 3 đội thua cuộc đứng thành 1 hàng dọc, nắm 

đuôi nhau, nhảy cò bẹp như trò chơi dân gian theo tiết tấu sau: 

Ví dụ 24: 
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 Cuối giờ GV nhận xét tiết học và dặn dò HS luyện tập ở nhà (2 phút). 

 Thực nghiệm trò chơi âm nhạc “Thử tài tai nghe” tuần 10, tiết 10. 

 Nội dung chính tiết học: Ôn bài hát Những bông hoa những bài ca - 

Hoàng Long và Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài. 

 Nội dung bổ sung: Trò chơi âm nhạc “Thử tài tai nghe” 

 Diễn biến cơ bản của tiết học như sau: 

 HĐ 1: Ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca - Hoàng Long (10 

phút). 

 HĐ 2: Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài (10 phút) 

 HĐ 3: Trò chơi Thử tài tai nghe, sử dụng trình chiếu trên màn hình (10 

phút). 

 Diễn biến trò chơi như sau: 

 GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Thử tài tai nghe theo quy trình 

hướng dẫn thực nghiệm, GV chia lớp thành 4 đội chơi mỗi đội 3 HS, thời 

gian chơi 10 phút: 

 GV giới thiệu tên trò chơi. 

 GV hướng dẫn cách chơi: GV nêu chi tiết cách thực hiện trò chơi cho 

HS nghe. 

 Tiến hành chơi trò chơi: GV cho HS chơi trò chơi theo đúng các bước 

hướng dẫn trong giáo án. Đầu tiên, GV chọn 12 HS chia làm 4 nhóm, mỗi 

nhóm 3 HS. Chọn 4 HS tham gia cùng GV làm giám khảo. Tiếp theo, GV 

cho mội đội tự chọn 1 trong 4 hình ảnh đại diện ở slide số 2. Sau khi các 

đội đã chọn xong, GV lần lượt cho mỗi đội chơi theo trình tự: nghe âm 

thanh nhạc cụ, nếu HS chưa nhận ra, GV click vào ảnh đại diện để mở hình 

gợi ý. Sau khi HS trả lời, GV click chuột vào hình nhạc cụ để chạy đáp án. 

Tiếp theo, GV bấm vào tên nhạc cụ để cho HS xem video clip ngắn biểu 

diễn nhạc cụ. GV bấm vào nút tam giác để trở về slide trò chơi chính và 

tiến hành tương tự cho các nhóm còn lại. 
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 Công bố đội thắng cuộc: 4 giám khảo cùng GV tuyên bố đội thứ nhất 

với ảnh đại diện là hính cái loa là đội thắng cuộc và cho 3 đội thua cuộc 

nhấc ghế cho 3 bạn đội thắng cuộc ngồi và yêu cầu 9 bạn của các đội thua 

nắm đuôi nhau nhảy lò cò xung quanh ghế của đội thắng cho đến khi cả lớp 

hát hết bài Những bông hoa những bài ca. 

 Cuối giờ GV nhận xét tiết học và dặn dò HS luyện tập ở nhà (2 phút). 

  Thực nghiệm trò chơi âm nhạc “Hát cùng điệu Saravan” tuần 25, 

tiết 25. 

 Nội dung chính tiết học: Ôn bài hát Màu xanh quê hương - Dân ca 

Khmer Nam Bộ - Lời mới Nam Anh và học bài tập đọc nhạc số 7 Em tập 

lái ô tô 

 Nội dung bổ sung: Trò chơi âm nhạc “Saravan” 

 Diễn biến cơ bản của tiết học như sau: 

 HĐ 1: Ôn tập bài hát Màu xanh quê hương - Dân ca Khmer Nam Bộ - 

Lời mới Nam Anh (10 phút). 

 HĐ 2: Trò chơi Hát cùng điệu Saravan (7 phút) 

 Diễn biến trò chơi như sau: 

 GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Hát cùng điệu Saravan theo quy 

trình hướng dẫn thực nghiệm, GV chia lớp thành 2 đội chơi mỗi đội 3 HS 

và 2 HS làm quản trò, thời gian chơi 7 phút: 

 GV giới thiệu tên trò chơi. 

 GV hướng dẫn cách chơi: GV nêu chi tiết cách thực hiện trò chơi cho 

HS nghe. 

 Tiến hành chơi trò chơi: GV cho HS chơi trò chơi theo đúng các bước 

hướng dẫn trong giáo án. Đầu tiên, GV mời 6 HS, gồm 2 nam, 4 nữ, chia 

thành 2 nhóm, mỗi nhóm 3 HS. GV cho HS đeo khăn ở đầu và thắc lưng 

mà HS đã chuẩn bị trước. Sau khi giáo viên thực hiện mẫu động tác bước 



 

 

84

2 lần, cho HS chơi thử 1 lần. Hai HS quản trò yêu cầu nhóm 1 hát bài 

Chim sáo cho nhóm 2 thực hiện động tác và ngược lại. Sau cùng, cả lớp 

hát cho 2 đội thực hiện động tác bước của điệu Saravan của dân tộc 

Khmer An Giang. 

 Công bố đội thắng cuộc: GV nhận xét nhóm 2 thực hiện động tác 

bước ít sai hơn và cho quản trò công bố nhóm 2 thắng cuộc. Quản trò cho 

cho nhóm thua cuộc cõng nhóm thắng cuộc về chỗ ngồi trong sự cổ vũ của 

các bạn trong lớp. 

 HĐ 3: Tập đọc nhạc số 7 Em tập lái ô tô - Đoàn Phi (14 phút) 

 Cuối giờ GV nhận xét tiết học và dặn dò HS luyện tập ở nhà (3 phút). 

2.4.2.5. Kết quả thực nghiệm diện rộng 

Kết quả thực nghiệm được chúng tôi đánh giá theo những căn cứ: 

Thứ nhất, biên bản tổng hợp ý kiến nhận xét giờ dạy học thực nghiệm. 

Thứ hai, kết quả khảo sát ý kiến HS lớp 5 sau khi thực nghiệm. 

Thứ ba, kết quả khảo sát ý kiến GV sau khi thực nghiệm. 

 Biên bản tổng hợp ý kiến nhận xét giờ dạy học thực nghiệm 

Ngay sau khi giờ học thực nghiệm kết thúc, chúng tôi đã mời những 

GV tham gia dự giờ họp và thành lập biên bản tổng hợp ý kiến nhận xét giờ 

dạy học thực nghiệm [PL13, tr.146]. 

Biên bản tổng hợp ý kiến nhận xét sau thực nghiệm cho thấy, GV có 

thể tổ chức được trò chơi AN cho HS, lớp học trở nên sinh động, không khí 

học tập sôi nổi, HS tích cực, chủ động, mạnh dạn, hợp tác nhóm nhịp nhàng 

khi tham gia trò chơi AN. Cả GV và HS đều cảm thấy hứng thú khi tham 

gia trò chơi AN trong giờ học thực nghiệm. 

Trong biên bản cũng có nhận xét cho rằng, giờ học AN trước đây GV 

rất ít khi tổ chức trò chơi AN cho HS, chủ yếu dạy học theo quy trình dạy 
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học được hướng dẫn trong SGV nên lớp học ít sinh động. Còn giờ học thực 

nghiệm có lồng ghép trò chơi AN giúp HS thực sự hưng phấn, củng cố 

được những kiến thức đã học đồng thời góp phần phát tiển toàn diện HS, 

nâng cao chất lượng giờ học AN ở tiểu học. 

 Kết quả khảo sát ý kiến học sinh sau khi thực nghiệm 

 Sau khi tổ chức TNSP, chúng tôi đã tiến hành khảo sát ý kiến HS. 

Chúng tôi đã sử dụng chính phiếu khảo sát ý kiến HS trước thực nghiệm để 

khảo sát ý kiến HS sau thực nghiệm, với ba tiêu chí được thể hiện trên bộ 

công cụ gồm 10 câu hỏi theo hình thức câu hỏi đóng để lựa chọn một đáp 

án [PL3, tr.104]. 

 Đối tượng khảo sát là 195 HS lớp 5 Trường PTTHSP An Giang. 

 Thời gian khảo sát ngay sau khi giờ học thực nghiệm kết thúc. 

 Trước khi tiến hành khảo sát, chúng tôi đã mời đủ 195 HS khối lớp 

năm lên hội trường, hướng dẫn để HS hiểu rõ cách thức trả lời các câu hỏi 

trong phiếu khảo sát, sau đó từng em độc lập trả lời phiếu khảo sát ý kiến 

ngay trên hội trường, thời gian cho các em trả lời là 35 phút. Sau đó chúng 

tôi tiến hành thu lại các phiếu khảo sát đã phát ra đủ 195 phiếu, 100% phiếu 

hợp lệ. 

 Chúng tôi tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến của HS lớp 5 trên các bảng 

và biểu đồ [PL10.3, 10.4, tr.139], kết quả sau thực nghiệm các trò chơi AN 

cho thấy hầu hết HS đều thích học môn AN, thích chơi các trò chơi AN, 

các em đều muốn được chơi nhiều dạng trò chơi AN khác nhau trong giờ 

học AN. 

 Mức độ hiểu biết của HS đối với trò chơi AN, thông qua kết quả khảo 

sát nhận thấy, đa số HS hiểu biết về trò chơi AN. Hầu hết các em đều cho 

rằng trong trò chơi AN cần có AN. Đa số khác lại thực sự nhận biết rằng 

thông qua trò chơi AN sẽ giúp các em được ôn tập, củng cố lại các kiến 
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thức, nội dung AN đã được học hay nhằm để giúp thư giãn sau những giờ 

học căng thẳng, mệt mỏi. 

 Qua kết quả khảo sát chúng tôi nhận thấy, kỹ năng thực hành trò chơi 

AN của các em tốt hơn. Hầu hết HS biết cách hợp tác nhóm khi tham gia 

trò chơi AN, đa số các em biết cách nhận biết những yếu tố hình thành trò 

chơi AN. Phần lớn học sinh biết cách chơi, luật chơi và biết vận dụng kiến 

thức, kỹ năng cần thiết khi tham gia trò chơi AN. 

 Đối chiếu lại kết quả khảo sát ý kiến HS trước và sau TNSP cho thấy 

[PL10.5, 10.6, tr.140], số lượng HS có thái độ đúng đắn với trò chơi AN 

tăng lên rõ rệt, chiếm hầu hết số HS. Số HS có những hiểu biết cơ bản về 

trò chơi AN chiếm gần như tất cả số HS được khảo sát. Số HS có kỹ năng 

để tham gia trò chơi AN cũng tăng theo, gần gấp đôi trước khi TNSP. 

 Kết quả khảo sát ý kiến giáo viên sau khi thực nghiệm 

 Sau khi tổ chức thực nghiệm, chúng tôi đã tiến hành khảo sát ý kiến 

GV. Chúng tôi đã sử dụng chính phiếu khảo sát ý kiến GV trước thực 

nghiệm để khảo sát ý kiến GV sau thực nghiệm, với ba tiêu chí được thể 

hiện trên bộ công cụ gồm 12 câu hỏi theo hình thức câu hỏi đóng để lựa 

chọn một đáp án [PL4, tr.105]. 

 Đối tượng khảo sát là 25 GV dạy tiểu học Trường PTTHSP An Giang. 

 Thời gian khảo sát: Sau khi kết thúc thực nghiệm. 

 Trước khi tiến hành khảo sát, chúng tôi đã mời đủ 25 GV lên hội trường, 

hướng dẫn để GV hiểu rõ cách thức trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát, sau 

đó từng giáo viên độc lập trả lời phiếu khảo sát ý kiến ngay trên hội trường, thời 

gian cho GV trả lời là 40 phút. Sau đó chúng tôi tiến hành thu lại các phiếu 

khảo sát đã phát ra đủ 25 phiếu, 100% phiếu hợp lệ. 

Tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến của GV dạy tiểu học [PL11.3, 11.4, 

tr.142], về mặt thái độ của giáo viên đối với trò chơi AN cho thấy GV đều có 
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nhận thức đúng đắn đối với vai trò của trò chơi AN, thích dạy môn AN, thích tổ 

chức chơi các trò chơi AN, hầu hết số lượng GV đều muốn có thêm nhiều dạng 

trò chơi AN khác nhau để dạy trong giờ học AN và số GV có thái độ quan tâm 

đầu tư tốt cho việc dạy học môn AN ở tiểu học cũng tăng lên khá nhiều. 

Thông qua kết quả khảo sát nhận thấy, đa số GV hiểu biết nhiều về trò 

chơi AN. Gần tất cả số GV được khảo sát đã nhận biết về đều kiện để dạy tốt 

môn AN, cũng như nhận biết yếu tố quyết định để tổ chức trò chơi AN. Hầu hết 

GV nhận biết thời điểm phù hợp để tổ chức trò chơi AN cho HS, biết tầm quan 

trọng của trò chơi AN nhằm để giúp HS thư giãn sau những giờ học căng 

thẳng, mệt mỏi cũng như giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học. 

 Từ kết quả khảo sát chúng tôi nhận thấy, kỹ năng sử dụng và biết cách tổ 

chức trò chơi AN cho học sinh lớp 4, lớp 5 của GV tăng lên đáng kể. Hầu hết 

GV đánh giá được thái độ của HS khi tham gia trò chơi AN. 

 Đối chiếu lại kết quả khảo sát ý kiến GV trước và sau TNSP cho thấy 

[PL11.5, 11.6, tr.143], số lượng GV có thái độ đúng đắn với trò chơi AN tăng 

lên rõ rệt. Số GV có những hiểu biết về trò chơi AN chiếm gần như tất cả số 

GV được khảo sát. Số GV có kỹ năng để tổ chức trò chơi AN cũng tăng theo, 

gần gấp đôi trước khi thực nghiệm.  

 Qua phân tích, đánh giá kết quả sau khi tiến hành TNSP cho thấy việc 

thiết kế, tổ chức thêm trò chơi AN cho HS lớp 4, lớp 5 Trường PTTHSP An 

Giang được trình bày trong luận văn này đã góp phần chuyển biến tích cực 

trong dạy học AN ở tiểu học tại trường. GV không những tạo ra được tiết học 

vui tươi, hào hứng, thu hút HS, mà còn giúp các em củng cố, ôn luyện, ghi nhớ 

lại những kiến thức AN, kỹ năng hoạt động AN đã được học với một hình thức 

nhẹ nhàng, vui và thú vị, làm cho các em yêu thích học AN hơn, phát huy tính 

tích cực từ hiệu quả giờ học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học AN tiểu 

học, hình thành nhân cách và phát triển toàn diện cho HS. 
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 Tóm lại, khi tổ chức TNSP, chúng tôi đã tiến hành sử dụng 2 thực 

nghiệm gồm: Thực nghiệm diện hẹp nhằm để thử nghiệm trò chơi AN để 

đánh giá xem có phù hợp với HS lớp 4, lớp 5 cũng như GV có thể tổ chức, 

điều khiển được hay không. Thực nghiệm diện rộng nhằm để kiểm chứng 

tính khả thi của các trò chơi AN đã được xây dựng. 

 Tiểu kết chương 2 

 Trong chương 2, chúng tôi đã thiết kế và tổ chức lồng ghép trò chơi 

âm nhạc vào tiết học âm nhạc cho học sinh lớp 4, lớp 5 tại Trường 

PTTHSP An Giang. Sau khi phân tích, tổng hợp từ những số liệu đã thu 

thập được, chúng tôi đã đề ra từng biện pháp khắc phục, bổ sung những 

thiếu sót, hạn chế đã được đề cập ở chương 1. Từ đó giúp GV có những 

hiểu biết nhất định về vai trò của trò chơi AN đối với HS TH, về yếu tố 

quyết định để xây dựng trò chơi AN như thế nào. 

 Thông qua giờ dạy thực nghiệm, GV thực sự cảm thấy tự tin hơn khi 

dạy học AN, có được những kỹ năng tổ chức trò chơi AN cho HS, làm cho 

giờ học trở nên sinh động, thu hút được các em, đồng thời có nhận thức 

đúng đắn hơn về môn học. HS rất hứng thú khi tham gia trò chơi AN, các 

em thể hiện được tinh thần đoàn kết, hợp tác tốt hơn khi tham gia HĐ 

nhóm, có thêm tự tin trong các HĐ tập thể, phát triển tính tích cực, năng 

động trong học tập, thể hiện rõ sự yêu thích học môn AN hơn. Từ đó, 

chúng tôi nhận thấy rằng, trò chơi AN thực sự mang lại sự chuyển biến tích 

cực trong dạy học môn AN.  
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KẾT LUẬN 

Nghệ thuật âm nhạc đã và đang giúp con người vươn tới những giá 

trị cao đẹp của cuộc sống. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, AN 

có tác dụng giúp học sinh thông minh hơn và có những tiến bộ rõ rệt 

trong các môn học. Đặc biệt với học sinh tiểu học, AN càng có vai trò to 

lớn trong việc giáo dục tình cảm, góp phần hình thành và phát triển nhân 

cách trẻ em. Do vậy, AN được đưa vào trường tiểu học với tư cách là một 

môn học bắt buộc.   

 Tuy nhiên, để giờ học âm nhạc càng thêm sinh động và phong phú, 

thu hút được HS, giúp HS nắm bắt nội dung tốt hơn, dễ nhớ hơn thì trò 

chơi âm nhạc có vai trò khá quan trọng trong việc giáo dục âm nhạc cho 

trẻ, qua đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng giờ học âm nhạc, thẩm 

mỹ âm nhạc, cũng cố kiến thức, hình thành nhân cách và phát triển toàn 

diện cho học sinh. 

 Qua nghiên cứu điều tra, khảo sát vấn đề sử dụng trò chơi âm nhạc 

của GV tiểu học trong giờ học âm nhạc tại trường Phổ thông Thực hành Sư 

phạm An Giang cho thấy, GV rất ít quan tâm đến việc sử dụng trò chơi âm 

nhạc khi dạy học bởi nhiều nguyên nhân như: không có những gợi ý hướng 

dẫn trò chơi âm nhạc trong sách âm nhạc, kiến thức âm nhạc của GV còn 

hạn chế, GV phải dạy tất cả các môn học nên việc đầu tư cho vấn đề này 

cũng ít được quan tâm. Bởi thế, chất lượng giờ học âm nhạc của HS chưa 

được nâng cao, thiếu sự vui tươi sinh động và thu hút các em. 

 Đứng trước những yêu cầu thực tiễn về việc cần phải sử dụng trò 

chơi âm nhạc trong giờ học âm nhạc cho HS lớp 4, lớp 5, chúng tôi đã thực 

hiện đề tài này nhằm đưa ra những biện pháp giúp cho lớp học trở nên sôi 

động, hào hứng, thu hút HS, làm tăng thêm niềm yêu thích đối với môn Âm 

nhạc của các em, góp phần hình thành nhân cách và phát triển toàn diện 
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cho học sinh tiểu học trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang. 

Những đóng góp thiết thực của luận văn gồm: 

 Thứ nhất, tìm hiểu rõ kỹ năng thiết kế và tổ chức trò chơi âm nhạc 

của GV tiểu học trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang. 

 Thứ hai, xây dựng một số trò chơi âm nhạc cho HS lớp 4, lớp 5 

trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang. 

 Thứ ba, xây dựng quy trình tổ chức thực hiện trò chơi âm nhạc cho 

HS lớp 4, lớp 5 trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang. 

 Thông qua kết quả thực nghiệm cho thấy tính khả thi của các biện 

pháp về việc tổ chức trò chơi âm nhạc cho học sinh tiểu học lớp 4, lớp 5 

trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang. Chúng tôi hy vọng rằng,  

những biện pháp đó sẽ được ứng dụng tại trường Phổ thông Thực hành Sư 

phạm An Giang, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc tiểu 

học tại trường, hình thành nhân cách và phát triển toàn diện cho học sinh 

tiểu học, đồng thời với hy vọng đề tài sẽ là tài liệu tham khảo cho các 

trường tiểu học trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 Kết quả nghiên cứu của chúng tôi chỉ là bước đầu, bởi thế chúng 

tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và các bạn 

đồng nghiệp. 
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Phụ lục 1 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC TIỂU HỌC 

Trích lớp 4, lớp 5 

(Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH  ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

TUẦN LỚP 4 LỚP 5 

1 
Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở 

lớp 3 
Ôn tập một số bài hát đã học 

2 Học hát: Bài Em yêu hoà bình Học hát: Bài Reo vang bình minh 

3 
- Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình 

- Bài tập cao độ và tiết tấu 

- Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1 

4 

- Học hát: Bài Bạn ơi lắng nghe 

- Kể chuyên âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị 

Huệ 

Học hát: Bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh 

5 

- Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe 

- Giới thiệu hình nốt trắng 

- Bài tập tiết tấu 

- Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2 

6 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1 

- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc 
Học hát: Bài Con chim hay hót 

7 

- Ôn tập 2 bài hát:Em yêu hoà bình vàBạn ơi 

lắng nghe 

- Ôn TĐN số 1 

- Ôn tập bài hát: Con chim hay hót 

- Ôn TĐN số 1, số 2 

8 Học hát: Bài Trên ngựa ta phi nhanh 

- Ôn tập 2 bài hát:Reo vang bình minh, Hãy giữ cho 

em bầu trời xanh 

- Nghe nhạc 

9 
- Ôn tập bài hát:Trên ngựa ta phi nhanh 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2 
Học hát: Bài Những bông hoa những bài ca 

10 Học hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em 
- Ôn tập bài hát:Những bông hoa những bài ca 

- Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài 

11 

- Ôn tập bài hát:Khăn quàng thắm mãi vai 

em 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 3 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 3 

- Nghe nhạc 

12 Học hát: Bài Cò lả Học hát: Bài Ước mơ 

13 
- Ôn tập bài hát: Cò lả 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 3 

- Ôn tập bài hát: Ước mơ 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 4 

14 

- Ôn tập 3 bài hát:Trên ngựa ta phi nhanh, 

Khăn quàng thắm mãi vai em vàCò lả 

- Nghe nhạc 

- Ôn tập 2 bài hát:Những bông hoa những bài ca,Ước 

mơ 

- Nghe nhạc 

15 
Học bài hát tự chọn: Dành cho địa phương tự 

chọn hoặc bài hát trong phần phụ lục 

- Ôn TĐN số 3, số 4 

- Kể chuyện âm nhạc 

16 Ôn tập 3 bài hát Bài hát dành cho địa phương tự chọn 

17 Ôn tập 2 bài TĐN 

- Ôn tập 2 bài hát:Reo vang bình minh, Hãy giữ cho 

em bầu trời xanh 

- Ôn tập TĐN số 2 

18 Tập biểu diễn - Tập biểu diễn 2 bài hát: Những bông hoa những bài 
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ca, Ước mơ 

- Ôn tập TĐN số 4 

19 
- Học hát: Bài Chúc mừng 

- Một số hình thức trình bày bài hát 
Học hát: Bài Hát mừng 

20 
- Ôn tập bài hát:Chúc mừng 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 5 

- Ôn tập bài hát: Hát mừng 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 5 

21 Học hát: Bài Bàn tay mẹ Học hát: Bài Tre ngà bên Lăng Bác 

22 
- Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 6 

- Ôn tập bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 6 

23 Học hát: Bài Chim sáo 
- Ôn tập 2 bài hát:Hát mừng, Tre ngà bên Lăng Bác 

- Ôn tập TĐN số 6 

24 
- Ôn tập bài hát:Chim sáo 

- Ôn TĐN số 5, số 6 
Học hát: Bài Màu xanh quê hương 

25 
- Ôn tập 3 bài hát:Chúc mừng, Bàn tay 

mẹ và  Chim sáo 

- Nghe nhạc 

- Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7 

26 Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn Học hát: Bài Em vẫn nhớ trường xưa 

27 
- Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7 

- Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8 

28 Học hát: Bài Thiếu nhi thế giới liên hoan 

- Ôn tập 2 bài hát:Màu xanh quê hương, Em vẫn nhớ 

trường xưa 

- Kể chuyện âm nhạc 

29 
- Ôn tập bài hát:Thiếu nhi thế giới liên hoan 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8 

- Ôn tập 2 bài TĐN số 7, số 8 

- Nghe nhạc 

30 
- Ôn tập 2 bài hát:Chú voi con ở Bản Đôn, 

Thiếu nhi thế giới liên hoan 
Học hát: Bài Dàn đồng ca mùa hạ 

31 Ôn tập 2 bài TĐN số 7 và số 8 
- Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ 

- Nghe nhạc 

32 
Học bài hát tự chọn: Dành cho địa phương tự 

chọn 
Bài hát dành cho địa phương tự chọn 

33 Ôn tập 3 bài hát 

- Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác, 

Màu xanh quê hương 

- Ôn tập TĐN số 6 

34 Ôn tập 2 bài TĐN 

- Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường 

xưa, Dàn đồng ca mùa hạ 

- Ôn tập TĐN số 8 

35 Tập biểu diễn Tập biểu diễn các bài hát 
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Phụ lục 2 

CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC TIỂU HỌC 

Trích lớp 4, lớp 5 

Theo Chương trình đã được ban hành, môn Âm nhạc ở TH từ lớp 1 

đến lớp 3 được xếp chung với các môn Mĩ thuật và Thủ công trong sách 

Nghệ thuật của từng khối lớp. Đối với lớp 4 và lớp 5, âm nhạc được tách ra 

thành một môn học độc lập với tên gọi Âm nhạc 4 và Âm nhạc 5. 

Chương trình âm nhạc lớp 4, lớp 5 được xây dựng trên 3 phân môn: 

1. Học hát 

Lớp 4: HS được học 10 bài hát có âm vực trong phạm vi quãng 10, 

trong đó có 3 bài dân ca Việt Nam và 1 bài bát nước ngoài ; ngoài ra có 7 

bài hát dùng để bổ sung, thay thế hay dùng cho ngoại khóa. 

Tập hát rõ lời, phát âm gọn tiếng, rõ ràng. Tập giữ hơi để hát những 

câu hát dài liền mạch. Tập hát đúng những tiếng có luyến 2, 3 âm. 

Tập thể hiện tính chất mạnh mẽ, hùng tráng với những bài hành khúc. 

Tập diễn cảm đúng với tốc độ, sắc thái của bài hát. 

Lớp 5: HS được học 10 bài hát có âm vực trong phạm vi quãng 10 (có 

bài đến quãng 11), trong đó có 2 bài dân ca Việt Nam và 1 bài bát nước ngoài ; 

ngoài ra có 5 bài hát dùng để bổ sung, thay thế hay dùng cho ngoại khóa. 

Củng cố các kỹ năng hát như tư thế, cách thở, lấy hơi, giữ hơi, tập 

phát âm rõ lời, tập hát diễn cảm, hòa giọng cùng tập thể, tập hát cá nhân, 

mạnh dạn, tự tin. 

Nhìn chung các bài hát có cấu trúc ngắn gọn, giai điệu đơn giản, tính 

chất vui tươi, nhẹ nhàng. Nội dung lành mạnh, tầm cữ giọng phù hợp với trẻ. 

Thông qua các bài hát, các em được trang bị kỹ năng ca hát thông 

thường như: tư thế hát, cách lấy hơi, hát rõ lời, thế hiện bài hát theo khả 

năng cảm thụ âm nhạc. Ngoài ra, việc học hát còn nhằm giáo dục tư tưởng 

đạo đức và giá trị thẩm mỹ ở mỗi bài hát mà các em được học. 
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2. Tập đọc nhạc 

Phân môn này chỉ được học ở lớp 4 và lớp 5, mỗi lớp có 8 bài tập 

đọc nhạc. Mục đích chủ yếu để HS nhận biết các kí hiệu ghi chép nhạc đơn 

giản, luyện đọc một số bản nhạc ngắn, dễ thuộc, dễ nhớ trong phạm vi 

giọng Đô trưởng và biết tính chất các loại nhịp thông dụng như nhịp 2/4, 

nhịp 3/4. 

Lớp 4: 

Làm quen với các bài tập đọc nhạc nhịp 2/4, gồm 5 nốt: Đồ, Rê, Mi, 

Sol, La (lần lượt xuất hiện các hình nốt đen, nốt trắng, nốt móc đơn, dấu 

lặng đen). 

Làm quen với các bài tập đọc nhạc gồm 7 nốt: Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol, 

La, Si với các hình nốt và dấu lặng như trên. 

Các bài tập đọc nhạc đều có lời ca. 

Lớp 5:  

Làm quen với các bài tập đọc nhạc nhịp 2/4 (trong đó có sử dụng 

thêm hình nốt đen chấm), tập đánh nhịp 2/4. 

Làm quen với các bài tập đọc nhạc nhịp 3/4 (trong đó có sử dụng 

thêm hình nốt trắng chấm), tập đánh nhịp 3/4. Các bài tập đọc nhạc dùng 5 

âm: Đồ, Rê, Mi, Sol, La hoặc 7 âm: Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si. 

Các bài tập đọc nhạc đều có lời ca, không dài quá 8 nhịp 2/4, 3/4.   

3. Phát triển khả năng âm nhạc 

Lớp 4:  

Giới thiệu và nghe 4 - 5 bài gồm: Dân ca, bài hát mới hoặc nhạc 

không lời. 

Giới thiệu hình dáng một vài nhạc cụ dân tộc. Nghe âm sắc qua băng 

các trích đoạn nhạc được diễn tấu bằng các loại nhạc cụ này. 

Đọc 2 truyện kể về âm nhạc. 



 

 

103

Lớp 5:  

Giới thiệu hình dáng và âm sắc một vài nhạc cụ phương Tây phổ biến. 

Giới thiệu và nghe 4 - 5 bài gồm: dân ca, ca khúc mới hoặc nhạc 

không lời. 

Qua một số tác phẩm cụ thể giới thiệu một số nhạc sĩ nổi tiếng trong 

nước và thế giới. 

Đọc 2 truyện kể về âm nhạc. 

HS được nghe những bài hát chọn lọc, các bài dân ca và một số trích 

đoạn nhạc không lời. Lên lớp 4, lớp 5 các em được giới thiệu và tìm hiểu về tác 

giả, tác phẩm ở trong và ngoài nước, được tìm hiểu về các loại nhạc cụ, các 

hình thức âm nhạc phổ biến và một số nét sinh hoạt âm nhạc truyền thống. 
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Phụ lục 3 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH LỚP NĂM 

TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM 

A. Phần tự giới thiệu: 

- Họ và tên: …………………………………………………………….. 

- Học sinh lớp: ………………………………………………………… 

- Trường: ………………………………………………………………. 

B. Phần khảo sát: 

Em hãy khoanh tròn vào một đáp án đúng nhất: 

1. Em thích học môn Âm nhạc 

2. Em thích chơi trò chơi âm nhạc 

3. Em muốn được chơi nhiều dạng trò chơi âm nhạc khác nhau 

4. Trò chơi âm nhạc cần phải: 

a. Vui b. Có âm nhạc c. Có hoạt động d. Cả a, b, c 

5. Trò chơi âm nhạc có thể chơi theo: 

a. Cá nhân b. Nhóm c. Cả lớp d. Cả a, b, c 

6. Trò chơi âm nhạc giúp em: 

a. Thư giãn b. Ôn kiến thức đã học  c. Cả a, b 

7. Khi chơi trò chơi âm nhạc em cần phải: 

a. Nhanh nhẹn     b. Hợp tác các bạn trong nhóm     c. Cả a, b 

8. Để chơi trò chơi âm nhạc em cần: 

a. Đồ chơi b. Các thiết bị hỗ trợ khác c. Cả a, b 

9. Khi chơi trò chơi âm nhạc em cần tuân thủ: 

a. Luật chơi b. Cách chơi  c. Thời gian chơi     d. Cả a, b, c 

10.  Khi chơi trò chơi âm nhạc em cần vận dụng: 

a. Kiến thức âm nhạc  b. Tai nghe  c. Cả a, b 
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Phụ lục 4 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM 

A. Phần tự giới thiệu: 

- Họ và tên: ……………………………………………………………… 

- Giáo viên lớp: ………………………………………………………… 

- Trường: ………………………………………………………………… 

B. Phần khảo sát: 

Anh (Chị) hãy khoanh tròn vào một đáp án đúng nhất: 

1. Anh (Chị) thích dạy môn Âm nhạc 

2. Anh (Chị) thích tổ chức trò chơi âm nhạc 

3. Anh (Chị) muốn có thêm nhiều dạng trò chơi âm nhạc 

4. Anh (Chị) quan tâm đầu tư cho việc dạy học âm nhạc 

5. Điều kiện để dạy tốt môn Âm nhạc: 

a. Kiến thức âm nhạc  b. Kỹ năng âm nhạc  

c. Công cụ hỗ trợ   d. Cả a, b, c 

6. Trong trò chơi âm nhạc, yếu tố nào quyết định nội dung và tính chất 

các hoạt động ? 

a. Đồ chơi  b. Âm nhạc  c. Thời gian 

7. Anh (Chị) nhận thấy tổ chức trò chơi âm nhạc vào lúc nào là phù 

hợp ? 

a. Đầu giờ b. Giữa giờ   c. Cuối giờ  d. Cả b và c 

8. Anh (Chị) đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của trò chơi âm 

nhạc đối với học sinh tiểu học ? 

a. Không quan trọng b. Quan trọng c. Rất quan trọng 

9. Anh (Chị) đánh giá thái độ khi học sinh tham gia trò chơi âm nhạc 

như thế nào ? 
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a. Hào hứng b. Rất hào hứng  c. Vô cùng hào hứng 

10. Anh (Chị) có sử dụng công cụ máy tính, máy chiếu, các phần mềm… 

để hỗ trợ cho trò chơi âm nhạc không ? 

a. Không   b. Ít khi  c. Thường xuyên 

11.  Anh (Chị) có thể thiết kế trò chơi âm nhạc không ? 

a. Không  b. Hạn chế  c. Có thể  

12.  Anh (Chị) có thường tổ chức trò chơi âm nhạc cho học sinh không ? 

a. Không   b. Ít khi  c. Thường xuyên 
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 Phụ lục 5 

KẾ HOẠCH TRÒ CHƠI ÂM NHẠC Ở LỚP 4, LỚP 5  

TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM AN GIANG 

 

Danh mục trò chơi âm nhạc 

STT Tuần Tiết Lớp Ngày thực hiện Tên trò chơi AN 

1 9 9 

Bốn 

7/11/2016 Đua ngựa 

2 22 22 14/4/2017 Bàn tay và tiết tấu 

3 25 25 22/3/2017 
Vòng quay cùng trí nhớ âm 

nhạc 

4 30 30 17/4/2016 Đuổi hình bắt tên bài hát 

5 10 10 

Năm 

16/11/2016 Thử tài tai nghe 

6 22 22 20/02/2017 
Nghe tiết tấu, giai điệu đoán 

tên bài tập đọc nhạc 

7 23 23 01/3/2016 Tiếng trống Panà 

8 25 25 15/3/2017 Hát cùng điệu Saravan 
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Phụ lục 6 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC THỰC NGHIỆM 

Tuần Tiết Lớp Bài dạy 

Thực nghiệm diện hẹp 

30 30 Bốn 

Ôn tập 2 bài hát:  

Chú voi con ở Bản Đôn 

Thiếu nhi thế giới liên hoan 

Trò chơi âm nhạc: Đuổi hình bắt tên bài hát 

23 23 Năm 

Ôn tập 2 bài hát: 

Hát mừng 

Tre ngà bên Lăng Bác 

Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 6 

Trò chơi âm nhạc: Tiếng trống Panà 

Thực nghiệm diện rộng 

9 9 

Bốn 

Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh 

Tập đọc nhạc: TĐN số 2 

Trò chơi âm nhạc: Đua ngựa 

22 22 

Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ 

Tập đọc nhạc: TĐN số 6 

Trò chơi âm nhạc: Bàn tay và tiết tấu 

10 10 

Năm 

Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca 

Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài 

Trò chơi âm nhạc: Thử tài tai nghe 

27 27 

Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương 

Tập đọc nhạc: TĐN số 7 

Trò chơi âm nhạc: Hát cùng điệu Saravan 
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Phụ lục 7 

MỘT SỐ BÀI HÁT TIỂU HỌC  

SỬ DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG TRÒ CHƠI 

 

7.1. Bài hát LÍ CÂY XANH 
 

Dân ca Nam Bộ 

 
 
 

 

 

 

7.2. Bài hát HÒA BÌNH CHO BÉ 
 

                     Nhạc và lời: Huy Trân 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.3. Bài hát CHIẾN SĨ TÍ HON 
  Theo bài Cùng nhau đi Hồng binh 

    Nhạc: Đinh Nhu 
  Lời mới: Việt Anh 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

110

7.4. Bài hát CHÚ ẾCH CON 
     Nhạc và lời: Phan Nhân 

 

 

7.5. Bài hát CON CHIM NON 
 

        Dân ca Pháp 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

7.6. Bài TĐN số 3, lớp 4 CÙNG BƯỚC ĐỀU  

                              Phạm Kim 
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7.7. Bài hát EM YÊU HÒA BÌNH 
 

         Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn 

 
 
 
 
7.8. Bài hát BÀN TAY MẸ 

 
          Nhạc: Bùi Đình Thảo 

Lời: Tạ Hữu Yên 
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7.9. Bài hát TRÊN NGỰA TA PHI NHANH 
 
 

Nhạc và lời: Phong Nhã 

 

 
7.10. Bài hát LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT 

 
 

    Nhạc và lời: Mộng Lân 
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7.11. Bài hát CHIM CHÍCH BÔNG 
 

         Nhạc: Văn Dung 
Lời: Thơ Nguyễn Viết Bình 

 
 

 

7.12. Bài hát GÀ GÁY 
Dân ca Cống (Lai Châu) 

              Lời mới: Huy Trân 

 
 
7.13. Bài hát BẠN ƠI LẮNG NGHE 

 

 Dân ca Ba-na 
Sưu tầm và dịch lời: Tô Ngọc Thanh 
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7.14. Bài hát CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ 
 

     Nhạc và lời: Tân Huyền 

 
 

 

7.15. Bài hát CHÚ ẾCH CON 
 

      Nhạc và lời: Phan Nhân 
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7.16. Bài hát CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG 
 

    Nhạc và lời: Hoàng Lân 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

7.17. Bài hát CÒ LẢ 
 

 Dân ca đồng bằng Bắc Bộ 

 
 

7.18. Bài hát ĐẾM SAO 
 

     Nhạc và lời: Văn Chung 
 
 

 

 

 

 

7.19. Bài TĐN số 1, lớp 4 SOL LA SOL 
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7.20. Bài hát THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN 
 
 

           Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước 

 
 

 

 

7.21. Bài hát MÚA VUI 
 
 

            Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước 
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Phụ lục 8 

GIÁO ÁN DẠY HỌC THỰC NGHIỆM DIỆN HẸP 

8.1. Giáo án thực nghiệm diện hẹp lớp 4 

Tiết 30 

ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN 

  THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN 

Nội dung bổ sung: Trò chơi âm nhạc Đuổi hình bắt tên bài hát 

 

 Trong giáo án này, chúng tôi chỉ tập trung soạn phần trò chơi âm nhạc. 

 Tiến trình Dạy - Học:  

 Các hoạt động dạy học trong toàn tiết học được phân bố như sau: 

Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

2 phút 

 

 

 

3 phút 

 

 

10 phút 

 

7 phút 

10 phút 

 

3 phút 

1. Ổn định tổ chức: 

- Kiểm tra sĩ số HS. 

- Nhắc HS tư thế ngồi học hát. 

2. Bài cũ: 

- KT đan xen trong giờ học.   

3. Bài mới: 

Hoạt động 1: Ôn bài hát Chú 

voi con ở Bản Đôn 

Hoạt động 2: Trò chơi AN 

Đuổi hình bắt tên bài hát 

Hoạt động 3: Ôn bài hát Thiếu 

nhi thế giới liên hoan 

4. Củng cố- dặn dò:  

Thực hiện theo hướng dẫn 

sách giáo viên. 
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 Tiến trình phần trò chơi âm nhạc được cụ thể như sau: 

Trò chơi Đuổi hình bắt tên bài hát (7 phút) 

 Mục đích: Giúp học sinh ôn luyện những kiến thức đã học, phát triển 

kỹ năng hát, nghe nhạc, hình thành trí nhớ âm nhạc, thói quen tập trung, 

tăng tính nhanh nhẹn, thích học âm nhạc, gần gủi hơn với thiên nhiên. 

 Nội dung: Nghe trích câu hát đầu trong các bài hát Bạn ơi lắng nghe - 

Dân ca Ba na, sưu tầm và dịch lời Tô Ngọc Thanh, Trên ngựa ta phi nhanh 

- Phong Nhã, Chú voi con ở Bản Đôn - Phạm Tuyên (lớp 4), Chim chích 

bông - Nhạc Văn Dung, Thơ Nguyễn Viết Bình, Chú ếch con - Phan Nhân 

(lớp 2), Gà gáy - Dân ca Cống, lời mới Huy Trân, Cùng múa hát dưới 

trăng - Hoàng Lân, Bài ca đi học - Phan trần Bảng, Chị ong nâu và em bé - 

Tân Huyền (lớp 3). 

 Yêu cầu: Đội nào viết được nhiều tên bài hát có các con vật trong hình 

nhất sẽ là đội thắng cuộc. 

 Đối tượng: Học sinh lớp 4  

 Thời gian: Tiết 30, thực hiện trong 7 phút, giữa tiết học 

 Địa điểm: Trong lớp học, tại vị trí chỗ ngồi theo tổ trực nhật 

 Chuẩn bị: GV chuẩn bị máy tính, màn hình tivi hoặc máy chiếu, trò 

chơi có đủ hình ảnh, nhạc. HS xem lại các bài hát đã học, bảng nhóm, bút 

viết bảng. 

 Trò chơi được thiết kế trên phần mềm Powerpoint gồm 3 slides, slide  1 

giới thiệu, slide 2 trò chơi chính, slide 3 đáp án cũng là slide để ôn tập các bài 

hát đã học.  

 Hình ảnh con vật và đáp án trong trò chơi: 

 + Con voi: Chú voi con ở Bản Đôn - Phạm Tuyên (lớp 4) 

 + Con ngựa: Trên ngựa ta phi nhanh - Phong Nhã (lớp 4) 

 + Con bướm: Bài ca đi học - Phan Trần Bảng (lớp 3) 
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 + Con chim chích bông: Chim chích bông - Nhạc Văn Dung, Thơ 

Nguyễn Viết Bình (lớp 2) 

 + Con gà: Gà gáy - Dân ca Cống, lời mới Huy Trân (lớp 3) 

 + Con ong: Chị ong nâu và em bé - Tân Huyền (lớp 3) 

 + Con chim bồ câu: Bạn ơi lắng nghe - Dân ca Ba na, sưu tầm và dịch 

lời Tô Ngọc Thanh (lớp 4) 

 + Con ếch: Chú ếch con - Phan Nhân (lớp 2) 

 + Con thỏ: Cùng múa hát dưới trăng - Hoàng Lân (lớp 3) 

 GV chia HS thành 2 nhóm, mỗi nhóm 8 HS hoặc nhiều nhóm chơi theo 

các tổ đã phân chia của mỗi lớp, GV cũng có thể chia theo dãy bàn để thực 

hiện trò chơi này. 

 Hướng dẫn cách chơi: 

 Bước 1: GV click chuột hoặc dùng phím mũi tên sang phải (hay quay 

xuống) để cho xuất hiện yêu cầu trò chơi. Tiếp tục click chuột để cho xuất 

hiện 9 hình con vật. 

 Bước 2: GV click chuột lần lượt vào hình các con vật để cho HS nghe 

trích đoạn câu đầu của 9 bài hát để gợi ý cho các em. Sau khi HS đã nghe qua 

một lượt, GV click vào nút thời gian (TG) để bắt đầu tính giờ. 

 Bước 3: Sau khi chuông báo hết giờ, giáo viên cho học sinh ngừng viết 

trên bảng nhóm và treo kết quả lên bảng theo từng nhóm. 

 Bước 4: Giáo viên đọc kết quả những bài hát của các nhóm đã tìm được, 

cùng cả lớp xác định độ chính xác tên bài hát, đếm số lượng bài hát chính xác. 

 Bước 5: GV công bố đội thắng cuộc. 

 Bước 6: GV có thể cho học sinh ôn lại bài hát Chú voi con ở Bản Đôn - 

Phạm Tuyên bằng cách click vào hình con voi để phát nhạc nền cho học sinh 

hát theo hoặc cũng có thể sử dụng slide 3 (slide đáp án) bấm vào các nút trước 

các bài hát để phát nhạc nền ôn tập cho học sinh tuỳ theo yêu cầu nội dung và 

thời lượng của từng tiết học. 
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 Nếu muốn tạm dừng phát nhạc, giáo viên click chuột vào hình con vật 

ở slide 2 hay nút nhạc đang phát ở slide 3 để tạm dừng. 

8.2. Giáo án thực nghiệm diện hẹp lớp 5 

Tiết 23 

ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: HÁT MỪNG, TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC 

ÔN TẬP TĐN SỐ 6 

Nội dung bổ sung: Trò chơi âm nhạc Tiếng trống Panà 

 

 Trong giáo án này, chúng tôi chỉ tập trung soạn phần trò chơi âm nhạc. 

 Tiến trình Dạy - Học:  

 Các hoạt động dạy học trong toàn tiết học được phân bố như sau: 

Thời gian Hoạt động của GV  Hoạ động của HS 

2 phút 

 

 

 

 

 

9 phút 

 

9 phút 

 

7 phút 

7 phút 

 

3 phút 

1. Ổn định tổ chức: 

- Kiểm tra sĩ số HS. 

- Nhắc HS tư thế ngồi học hát. 

2. Bài cũ: 

- KT đan xen trong giờ học.   

3. Bài mới: 

Hoạt động 1: Ôn bài hát Chúc 

mừng 

Hoạt động 2: Ôn bài hát  

Tre ngà bên Lăng Bác 

Hoạt động 3: Ôn TĐN số 6 

Trò chơi âm nhạc  

Tiếng trống Panà 

4. Củng cố- dặn dò: 

Thực hiện theo hướng dẫn 

sách giáo viên. 
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 Tiến trình phần trò chơi âm nhạc được cụ thể như sau: 

Trò chơi Tiếng trống Panà - Chăm An Giang (7 phút) 

 Mục đích: Giúp học sinh rèn luyện tiết tấu, phát triển trí nhớ âm nhạc, 

phát triển tai nghe tiết tấu và làm quen với trống Panà của người Chăm An 

Giang, phát triển tinh thần đoàn kết các dân tộc anh em đang sinh sống trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

 Nội dung: HS nghe tiết tấu bài tập đọc nhạc số 6 Chú bộ đội, lớp 5. 

Thực hiện vỗ trống theo tiết tấu (tùng - vỗ vào mặt trống, cắc - vỗ vào tang 

trống hoặc ngoài cùng của mặt trống). 

 Yêu cầu: HS dùng tay vỗ trống theo đúng tiết tấu của trò chơi (tùng - 

vỗ vào mặt trống, cắc - vỗ vào tang trống hoặc ngoài cùng của mặt trống). 

 Đối tượng: Học sinh lớp 5 

 Thời gian: Tiết 22 (có thể thực hiện ở tiết 23 và 33), thực hiện trong 6 

phút, cuối tiết học. 

 Địa điểm: Trong lớp học 

 Chuẩn bị: GV chuẩn bị trống Panà, mẫu âm hình tiết tấu, âm thanh tiết 

tấu. HS chuẩn bị khăn choàng đầu, trống con. 

 Mẫu âm hình tiết tấu: 

 Ví dụ 20: 

 

 GV chia HS thành 2 nhóm, mỗi nhóm 3 HS hoặc 3 nhóm, mỗi nhóm 2 HS. 

 Hướng dẫn cách chơi: 

 Bước 1: Giới thiệu trò chơi, luật chơi. 

 Bước 2: Treo bảng phụ mẫu tiết tấu lên bảng, cho HS nghe âm thanh 

gõ tiết tấu, HS đọc tiết tấu theo tên hình nốt (nốt trắng - đọc là “trắng” kéo 

dài, nốt đen - đọc là “đen”, nốt móc đơn - đọc là “đơn”. 
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 Bước 3: GV gợi ý cách chơi, yêu cầu HS vừa đọc tiết tấu vừa thực 

hiện hoạt động theo quy định sau: 

 + Đọc tiết tấu trên theo âm thanh tiếng trống: nốt đen, trắng - đọc là 

“tùng”, nốt móc đơn - đọc là “cắc” 

 Ví dụ 21: 

 

 + Cách vỗ trống: tùng - vỗ bàn tay phải lên mặt trống, cắc - vỗ bàn tay 

trái vào tang trống. 

 + HS thực hiện vỗ trống theo tiết tấu 2 lần: lần một vỗ tay phải, sang 

lần hai vỗ tay trái. Kết hợp đọc tiết tấu theo quy định tùng - cắc. 

 Cần cho HS thực hiện nháp, đọc tiết tấu theo tốc độ vừa phải không 

quá nhanh. 

 Hình thức phạt: Nhóm thực hiện sai sẽ chịu phạt cò bẹp (như trò chơi 

Cò bẹp dân gian) theo tiết tấu trò chơi này. Các bạn nắm đuôi nhau thành 

hàng dọc hoặc nắm tay nhau thành hàng ngang, vừa đọc tiết tấu theo tên 

nốt vừa nhảy cò bẹp theo quy định sau: nốt đen và trắng - bẹp (nhảy tới 

bằng 2 chân), nốt móc đơn - cò (nhảy tới bằng 1 chân, chân còn lại co lên). 

Theo tiết tấu của trò chơi này là: bẹp-cò-cò | bẹp-cò-cò | cò-cò-bẹp | bẹp. 

 Ví dụ 22: 

 

 



 

 

123

Phụ lục 9 

GIÁO ÁN DẠY HỌC THỰC NGHIỆM DIỆN RỘNG 

9.1. Giáo án thực nghiệm diện rộng lớp 4 

Tiết 9 

ÔN TẬP BÀI HÁT: TRÊN NGỰA TA PHI NHANH 

TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1 

Nội dung bổ sung: Trò chơi âm nhạc Đua ngựa 

 

 Trong giáo án này, chúng tôi chỉ tập trung soạn phần trò chơi âm nhạc. 

 Tiến trình Dạy - Học:  

 Các hoạt động dạy học trong toàn tiết học được phân bố như sau: 

Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

2 phút 

 

 

3 phút 

 

 

10 phút 

 

7 phút 

10 phút 

 

3 phút 

1. Ổn định tổ chức:  

- Kiểm tra sĩ số HS. 

- Nhắc HS tư thế ngồi học hát. 

2. Bài cũ:  

- KT đan xen trong giờ học. 

3. Bài mới:  

Hoạt động 1: Ôn bài hát  

Trên ngựa ta phi nhanh 

Trò chơi Đua ngựa 

Hoạt động 2: TĐN số 2 “Nắng 

vàng”. 

4. Củng cố-dặn dò:  

Thực hiện theo hướng dẫn 

sách giáo viên. 
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 Tiến trình phần trò chơi âm nhạc được cụ thể như sau: 

Trò chơi Đua ngựa (7 phút) 

 Mục đích: Giúp học sinh ôn luyện những kiến thức đã học, mở rộng 

kiến thức âm nhạc trong đời sống, phát triển kỹ năng hát, nghe nhạc, hình 

thành trí nhớ âm nhạc, thói quen tập trung, tăng tính nhanh nhẹn, thích học 

âm nhạc. 

 Nội dung: Nghe nét nhạc ngắn trong các bài hát Bạn ơi lắng nghe - 

Dân ca Ba na, sưu tầm và dịch lời Tô Ngọc Thanh, Trên ngựa ta phi nhanh 

- Phong Nhã (lớp 4), Hoà bình cho bé -  Huy Trân, Lí cây xanh - Dân ca 

Nam Bộ (lớp 1), Chiến sĩ tí hon - Nhạc Đinh Nhu, lời mới Việt Anh, Chú 

ếch con - Phan Nhân, (lớp 2), Con chim non - Dân ca Pháp, Cùng múa hát 

dưới trăng - Hoàng Lân, Đếm sao - Văn Chung (lớp 3), gõ tiết tấu bài tập 

đọc nhạc số 1 Sol la sol. 

 Yêu cầu: HS trả lời được các câu hỏi để về đích (trả lời đúng mỗi câu 

hỏi ngựa được tiến một bậc, trả lời sai quyền trả lời thuộc về các đội còn 

lại). 

 Đối tượng: Học sinh lớp 4  

 Thời gian: Tiết 9, thực hiện trong 7 phút, giữa tiết học 

 Địa điểm: Trong lớp học 

 Chuẩn bị: GV chuẩn bị máy tính, màn hình tivi hoặc máy chiếu, trò 

chơi có đủ hình ảnh, nhạc, video. HS xem lại các bài hát đã học và chuẩn bị 

các đạo cụ. 

 Trò chơi được thiết kế trên phần mềm Powerpoint gồm 4 slides. Slide 1: 

giới thiệu, Slide 2: hướng dẫn, Slide 3: trường đua chính thức của trò chơi, 

Slide 4: kết thúc. 

 Hệ thống câu hỏi và đáp án trong trò chơi: 
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 + Câu 1:  

 Câu hỏi: Nghe nhạc và cho biết đây là bài hát gì? Dân ca của vùng nào? 

 Đáp án: Lí cây xanh - Dân ca Nam Bộ 

 + Câu 2:  

 Câu hỏi: Nghe giai điệu sau và hát lại câu đầu tiên của bài hát. 

 Đáp án: Cờ hoà bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh 

 + Câu 3:  

 Câu hỏi: Bài hát Chiến sĩ tí hon nhắc đến những vật thể nào? Kết hợp 

nghe nhạc  

 Đáp án: Kèn, cờ sao, súng, trống 

 + Câu 4:  

 Câu hỏi: Bài hát Chú ếch con nhắc đến những con vật nào? Kết hợp nghe 

nhạc. HS chỉ cần trả lời đúng 4 trong 5 con vật. 

 Đáp án: Ếch, cá trê, cá rô, hoạ mi, chim ri 

 + Câu 5:  

 Câu hỏi: Nghe nhạc và cho biết bài hát Con chim non là dân ca của 

nước nào?  

 Đáp án: Dân ca Pháp 

 + Câu 6:  

 Câu hỏi: Bài hát Cùng múa hát dưới trăng nhắc đến những con vật nào? 

Kết hợp nghe nhạc  

 Đáp án: Thỏ, hươu, nai, sóc 

 + Câu 7:  

 Câu hỏi: Bài tập đọc nhạc số 1, Sol la sol có những hình nốt nào? Kết 

hợp nghe nhạc  

 Đáp án: Nốt đen, nốt trắng 

 + Câu 8:  
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 Câu hỏi: Bài hát Em yêu hoà bình dạy em những gì? Kết hợp nghe 

nhạc. HS chỉ cần trả lời đúng 4 trong 9 nội dung. 

 Đáp án: Yêu hoà bình, đất nước, gốc đa, bờ tre, đường làng, xóm nhỏ, 

mái trường, dòng sông, cánh đồng.  

 + Câu 9:  

 Câu hỏi: Đàn nhị có mấy dây và dùng gì để kéo? Kết hợp nghe âm thanh 

nhạc cụ  

 Đáp án: Hai dây, dùng cung kéo 

 + Câu 10:  

 Câu hỏi: Em hãy nghe nhạc và đánh nhịp 2/4 (trên nền nhạc bài tập đọc 

nhạc số 1, Sol la sol) 

 Đáp án: HS đánh đúng nhịp 2/4 theo phách mạnh, phách nhẹ 

 + Câu 11:  

 Câu hỏi: Em hãy nghe nhạc và đánh nhịp 3/4 (trên nền nhạc bài hát Đếm 

sao - Văn Chung) 

 Đáp án: HS đánh đúng nhịp 3/4 theo bài hát Đếm sao - Văn Chung 

 + Câu 12:  

 Câu hỏi: Đây là nhạc cụ gì? Kết hợp nghe âm thanh của từng loại đàn 

 Đáp án: 1. đàn tam, 2. đàn tứ 

 + Câu 13:  

 Câu hỏi: Một tên gọi khác của đàn tứ? Kết hợp nghe nhạc 

 Đáp án: Đoản cầm hay nhật cầm 

 + Câu 14:  

 Câu hỏi: Nghe nhạc, cho biết đây là bài hát nào?  

 Đáp án: Bạn ơi lắng nghe  - Dân ca Ba na, sưu tầm và dịch lời Tô Ngọc 

Thanh 

 + Câu hỏi slide 4:  

 Câu hỏi: Trò chơi này gợi nhắc đến bài hát nào trong chương trình âm 

nhạc lớp 4? Kết hợp nghe giai điệu bài hát 
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 Đáp án: Trên ngựa ta phi nhanh - Phong Nhã 

 Số lượng HS tham gia, tuỳ vào từng lớp mỗi đội có thể là 1 HS đại diện 

hoặc cũng có thể nhiều hơn. 

 Tổng cộng có 6 ngựa đua có thể chia làm 6 đội, tuy nhiên vẫn có thể 

chỉ chơi 2 hoặc 3 đội cho 3 ngựa đua đầu tiên tuỳ vào thời gian trên lớp. 

 Hướng dẫn cách chơi:  

 Slide 1: GV bấm vào nút “Xem hướng dẫn” để tiến tới slide 2 cho HS 

xem hướng dẫn.  

 Slide 2: GV bấm vào nút “Bắt đầu” để tiến tới slide 3 cho HS chơi trò chơi. 

 Slide 3 là Trường đua, có 6 ngựa đua (6 màu khác nhau), 6 nút di chuyển 

ngựa tương ứng và 14 câu hỏi từ 1 đến 14. 

 + Giáo viên sẽ lần lượt bấm vào từng câu hỏi từ 1 đến 14. Tuy có 14 câu hỏi, 

nhưng không nhất thiết dùng cả 14 câu, GV có thể sử dụng 3 hoặc 4 câu để cho 

HS chơi sao cho phù hợp với thời gian của tiết học (bấm lần đầu câu hỏi sẽ xuất 

hiện, bấm lần hai câu hỏi sẽ biến mất nhường chỗ cho ngựa đua). 

 + Ở mỗi câu hỏi, các đội sẽ giành quyền ưu tiên bằng cách phất cờ, đại 

diện đội chơi trả lời miệng, nếu trả lời đúng đội đó sẽ được GV bấm nút di 

chuyển ngựa đua về phía trước một lần, nếu trả lời sai không được di chuyển 

ngựa và quyền ưu tiên trả lời câu hỏi sẽ tự động thuộc về đội có ngựa màu kế 

tiếp tính từ trên xuống. 

 + Tương tự như vậy, ngựa đua của đội nào về gần đích nhất sẽ là đội 

thắng cuộc. 

 + Cuối cùng GV bấm nút tam giác ở góc phải phía dưới slide số 4 

(trường đua) để chuyển sang câu hỏi cho đội thắng cuộc trả lời, nhưng nếu trả 

lời sai GV bấm nhạc gợi ý cho các em. 
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Tiết 22 

ÔN TẬP BÀI HÁT: BÀN TAY MẸ 

TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 

Nội dung bổ sung: Trò chơi âm nhạc Bàn tay và tiết tấu 

 

 Trong giáo án này, chúng tôi chỉ tập trung soạn phần trò chơi âm nhạc. 

 Tiến trình Dạy - Học:  

 Các hoạt động dạy học trong toàn tiết học được phân bố như sau: 

Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

2 phút 

 

 

3 phút 

 

 

10 phút 

 

10 phút 

 

7 phút 

3 phút 

1. Ổn định tổ chức:  

- Kiểm tra sĩ số HS. 

- Nhắc HS tư thế ngồi học hát. 

2. Bài cũ:  

- Đan xen trong tiết học. 

3. Bài mới: 

Hoạt động 1: Ôn bài hát  

Bàn tay mẹ  

Hoạt động 2: TĐN số 6   

“Con chim ri” 

Trò chơi Bàn tay và tiết tấu 

4. Củng cố-dặn dò  

Thực hiện theo hướng dẫn 

sách giáo viên. 

 

 

 

 

 

 

 Tiến trình phần trò chơi âm nhạc được cụ thể như sau: 

Trò chơi Bàn tay và tiết tấu (7 phút) 

 Mục đích: Giúp học sinh ôn luyện về tiết tấu, phát triển tai nghe tiết 

tấu trong bài tập đọc nhạc số 7, lớp 4. Tạo sự gắn kết với trò chơi “Cò - 

bẹp” dân gian. 
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 Nội dung: HS nghe mẫu tiết tấu bài tập đọc nhạc số 7 Đồng lúa bên 

sông (lớp 4), sau đó đọc tiết tấu kết hợp thực hiện động tác vỗ tay theo tiết 

tấu của bài tập đọc nhạc bằng 1 trong 3 cách.  

 Yêu cầu: HS thực hiện vỗ tay đúng tiết tấu. Nhóm nào thực hiện không 

khớp nhau giữa hai bạn trước nhóm còn lại sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.  

 Đối tượng: Học sinh lớp 4  

 Thời gian: Tiết 27 và 31, thực hiện trong 7 phút, cuối tiết học 

 Địa điểm: Trong lớp học 

 Chuẩn bị: GV chuẩn bị đàn phím điện tử, mẫu âm thanh gõ tiết tấu, 

mẫu hình tiết tiết tấu ở bảng phụ. HS luyện tập gõ tiết tấu bài tập đọc nhạc, 

sách giáo khoa âm nhạc, thanh phách hoặc vỏ chai nước nhỏ có chứa vài 

hạt sỏi bên trong. 

 Mẫu âm hình tiết tấu: 

 

 GV chia thành ba hoặc 4 nhóm chơi, mỗi nhóm 2 HS đứng hoặc ngồi 

đối diện nhau theo sơ đồ: 

 

Sơ đồ 2.2. Vị trí đứng trong trò chơi Bàn tay và tiết tấu 

 Hướng dẫn cách chơi: 

 Bước 1: Giới thiệu trò chơi, luật chơi. 
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 Bước 2: Treo bảng phụ mẫu tiết tấu lên bảng, cho HS nghe âm thanh 

gõ tiết tấu, HS đọc tiết tấu theo tên hình nốt (nốt trắng - đọc là “trắng” kéo 

dài, nốt đen - đọc là “đen”, nốt móc đơn - đọc là “đơn”. 

 

 Bước 3: GV gợi ý cách chơi, yêu cầu HS vừa đọc tiết tấu vừa thực 

hiện hoạt động theo một trong ba cách chơi có độ khó tăng dần như sau: 

 + Cách 1: Nốt đen - hai bạn chập 2 tay vào nhau, nốt móc đơn - mỗi 

bạn tự vỗ tay, nốt trắng - hai bạn chập 2 tay vào nhau và giữ nguyên. 

 + Cách 2: Nốt đen, nốt trắng thực hiện giống hướng dẫn cách 1. Trong 

mỗi ô nhịp, nốt móc đơn thứ nhất hai bạn chập tay trái bạn này vào tay phải 

của bạn kia, nốt móc đơn thứ hai thực hiện ngược lại (theo kiểu soi gương). 

 + Cách 3: Nốt đen, nốt trắng thực hiện giống hướng dẫn cách 1. Trong 

mỗi ô nhịp, nốt móc đơn thứ nhất hai bạn chập tay phải với tay phải bạn đối 

diện, nốt móc đơn thứ hai thực hiện tay trái với tay trái bạn đối diện (kiểu 

chéo tay). 

 Cần cho HS thực hiện nháp, đọc tiết tấu theo tốc độ vừa phải không 

quá nhanh. 

 Hình thức phạt: các nhóm bị loại sẽ chịu phạt cò bẹp (như trò chơi Cò 

bẹp dân gian) theo tiết tấu của trò chơi này. Các bạn nắm đuôi nhau thành 

hàng dọc hoặc nắm tay nhau thành hàng ngang, vừa đọc tiết tấu theo tên 

nốt vừa nhảy cò bẹp theo quy định sau: nốt đen và trắng - bẹp (nhảy tới 

bằng 2 chân), nốt móc đơn - cò (nhảy tới bằng 1 chân, chân còn lại co lên). 

Theo tiết tấu của trò chơi này là: bẹp-cò-cò | bẹp-cò-cò | bẹp-cò-cò | bẹp. 
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9.2. Giáo án thực nghiệm diện rộng lớp 5 

Tiết 10 

ÔN TẬP BÀI HÁT: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ NƯỚC NGOÀI 

Nội dung bổ sung: Trò chơi âm nhạc Thử tài tai nghe 

 

 Trong giáo án này, chúng tôi chỉ tập trung soạn phần trò chơi âm nhạc. 

 Tiến trình Dạy - Học:  

 Các hoạt động dạy học trong toàn tiết học được phân bố như sau: 

Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

2 phút 

 

 

3 phút 

 

 

10 phút 

 

10 phút 

 

 

7 phút 

3 phút 

1. Ổn định tổ chức:  

- Kiểm tra sĩ số HS. 

- Nhắc HS tư thế ngồi học hát. 

2. Bài cũ:  

- Đan xen trong tiết học. 

3. Bài mới: 

Nội dung 1: Ôn bài hát  

Những bông hoa những bài ca 

Nội dung 2: 

Giới thiệu một số nhạc cụ nước 

ngoài 

Trò chơi Thử tài tai nghe 

4. Củng cố-dặn dò 

Thực hiện theo hướng dẫn 

sách giáo viên. 

 

 

 

 

 

  

Tiến trình phần trò chơi âm nhạc được cụ thể như sau: 

Trò chơi Thử tài tai nghe (7 phút) 

 Mục đích: Giúp học sinh phát triển trí nhớ âm nhạc, phát triển tai nghe 

âm nhạc và làm quen đối với các nhạc cụ nước ngoài, đồng thời cũng giúp 
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các em được quan sát trực quan các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ qua video 

clip. Qua đó giúp các em yêu thích hơn về các loại nhạc cụ nước ngoài. 

 Nội dung: HS chọn hình đĩa nhạc theo số, nghe âm thanh của các nhạc 

cụ Flute, Saxophone, Trompette, Clarinette để đoán tên các nhạc cụ này. 

Các em xem các video clip biễu diễn các loại nhạc cụ đó. 

 Yêu cầu: HS nghe âm thanh đoán được chính xác tên nhạc cụ mà 

không cần sự trợ giúp của hình ảnh gợi ý được 10 điểm, sau vòng chơi đội 

nào nhiều điểm nhất sẽ là đội thắng cuộc. Nếu được gợi ý bằng hình ảnh sẽ 

bị trừ 3 điểm. 

 Đối tượng: Học sinh lớp 5 

 Thời gian: Tiết 10, thực hiện trong 10 phút (thay thế cho nội dung giới 

thiệu nhạc cụ bằng hình trong sách âm nhạc lớp 5, trang 20), cuối tiết học. 

 Địa điểm: Trong lớp học 

 Chuẩn bị: GV chuẩn bị máy tính, tivi có màn hình LCD hoặc máy 

chiếu, trò chơi. HS chuẩn bị cờ tam giác cầm tay. 

 Trò chơi được thiết kế trên phần mềm Powerpoint gồm 6 slides, slide 1 

giới thiệu, slide 2 trò chơi chính, slide 3-6 giới thiệu các video clip biểu diễn 

nhạc cụ nước ngoài. 

 Hình ảnh nhạc cụ, âm thanh và đáp án: 

 + Flute: tiếng flute (trích đoạn file MP3) 

 + Saxophone: tiếng kèn saxophone (trích đoạn file MP3) 

 + Trompette: tiếng kèn trompette (trích đoạn file MP3) 

 + Clarinette: tiếng kèn clarinette (trích đoạn MP3) 

 GV chia HS thành 2 hoặc 4 nhóm, cũng có thể chia theo dãy bàn để thực 

hiện trò chơi này. 
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 Hướng dẫn cách chơi: 

 Bước 1: Tại slide số 2, GV bấm vào từng hình một để HS nghe âm 

thanh nhạc cụ, lúc này các nhóm đều có quyền phất cờ giành quyền trả lời. 

 Cũng có thể cho mỗi nhóm chơi chọn 1 trong 4 hình đĩa nhạc theo số 

từ 1 đến 4, sau đó GV click vào từng hình đại diện trên màn hình đã chọn 

để cho từng nhóm nghe đoán tên nhạc cụ. 

 Bước 2: Sau khi học sinh nghe âm thanh nhạc cụ phát lên, các đội 

giành quyền trả lời tên nhạc cụ bằng cách phất cờ, nếu trả lời sai quyền trả 

lời sẽ thuộc về đội phất cờ nhanh kế tiếp. Giáo viên có thể gợi ý bằng hình 

ảnh khi học sinh chưa nhận ra loại nhạc cụ vừa nghe. Hình ảnh số 2 dưới 

đây đã thay đổi để gợi ý cho học sinh. 

 Bước 3: Giáo viên click vào hình nhạc cụ để cho học sinh xem đáp án. 

 Bước 4: Giáo viên click vào tên nhạc cụ vừa xuất hiện để cho học sinh 

xem video clip biểu diễn loại nhạc cụ đó. 

 Bước 5: GV click vào nút mũi tên () quay lại màn hình (giao diện) 

trò chơi để thực hiện tương tự đối với các nhạc cụ còn lại. 
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Tiết 25 

ÔN TẬP BÀI HÁT: MÀU XANH QUÊ HƯƠNG 

 TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 7 

Nội dung bổ sung: Trò chơi âm nhạc Hát cùng điệu Saravan 

 

 Trong giáo án này, chúng tôi chỉ tập trung soạn phần trò chơi âm nhạc. 

 Tiến trình Dạy - Học:  

 Các hoạt động dạy học trong toàn tiết học được phân bố như sau: 

Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

2 phút 

 

 

 

3 phút 

 

 

10 phút 

 

7 phút 

 

10 phút 

 

 

3 phút 

1. Ổn định tổ chức:  

- Kiểm tra sĩ số HS. 

- Nhắc HS tư thế ngồi học 

hát. 

2. Bài cũ:  

- Đan xen trong tiết học. 

3. Bài mới: 

Nội dung 1: Ôn  bài hát 

Màu xanh quê hương 

Trò chơi âm nhạc  

Hát cùng điệu Saravan 

Nội dung 2: 

Tập đọc nhạc: TĐN số 7 - 

Em tập lái ô tô 

4. Củng cố-dặn dò 

Thực hiện theo hướng dẫn 

sách giáo viên. 
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 Tiến trình phần trò chơi âm nhạc được cụ thể như sau: 

Trò chơi Hát cùng điệu Saravan - Khmer Nam Bộ (7 phút) 

 Mục đích: Giúp học sinh ôn tập các bài hát đã học, biết thêm về điệu 

Saravan của người Khmer Nam Bộ. Phát triển kỹ năng nghe nhạc, vận 

động theo nhạc, tăng tính khéo léo nhịp nhàng khi thực hiện động tác. Từ 

đó tạo nên sự phong phú thêm về các làn điệu, HS gắn kết hơn trong học 

tập, phát triển tinh thần đoàn kết các dân tộc anh em đang sinh sống trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

 Nội dung: HS hát bài Chim sáo kết hợp thực hiện động tay và bước 

chân theo điệu Saravan. 

 Yêu cầu: HS thực hiện được 2 động tác tay và 4 bước chân trong điệu 

Saravan khi hát. 

 Đối tượng: Học sinh lớp 5 

 Thời gian: Tiết 25 (có thể thực hiện ở tiết 28 và 33), thực hiện trong 7 phút, 

giữa tiết học 

 Địa điểm: Trong lớp học 

 Chuẩn bị: GV nhạc nền bài hát Màu xanh quê hương, Chim sáo, 

hướng dẫn động tác điệu Saravan. HS chuẩn bị khăn quấn đầu và thắt lưng 

của người Khmer Nam Bộ (có thể bằng khăn thật hoặc trang trí bằng giấy). 

 Hướng dẫn cách chơi: 

 Chia thành 2 nhóm: 4 nam, 4 nữ quay mặt vào nhau theo sơ đồ, 2 quản 

trò 1 nam, 1 nữ. 

 

Sơ đồ vị trí đứng của học sinh trong trò chơi Hát cùng điệu Saravan 
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 Số lượng học sinh tham gia trò chơi: 8 HS, chia làm 2 nhóm, 4 

HS/nhóm. Riêng quản trò quan sát có thể là giáo viên hoặc học sinh. 

 Điệu Saravan:  

 + Động tác chân: Bước tới 4 bước (4 phách) bắt đầu bằng chân phải, ở 

phách 4 phải kiễng gót chân trái; sau đó lùi 3 bước (3 phách) bắt đầu chân 

trái, đến phách thứ tư không bước lùi nhưng kiễng gót và đặt chân phải về 

phía trước. 

 + Động tác tay: Hai tay dang ngang bàn tay thấp ngang hông, khi bước 

tới mỗi bước hai bàn tay vẫy 1 lần và đưa dần về phía trước sao cho đến 

bước thứ tư hai bàn tay đặt chéo nhau phía trước bụng (tay trái phía trên tay 

phải); khi bước lùi mỗi bước hai bàn tay cũng vẫy như khi bước tới nhưng 

dang dần ra sao cho đến phách thứ tư (kiễng chân) thì hai tay dang ngang 

như ban đầu. 

 Ví dụ: Bài Chim sáo - Dân ca Khmer Nam Bộ, Chương trình lớp 4 
 

 

 

Sơ đồ bước chân trong điệu Saravan 

 Trong sơ đồ bước chân, chúng tôi đã dùng các số 1, 2, 3, 4 là số bước 

chân theo từng phách, chữ P là ký hiệu bước chân phải, chữ T là ký hiệu 
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bước chân trái. Những chữ P có đóng khung hình chữ nhật thì kiễng chân 

phải, chữ T có đóng khung hình chữ nhật thì kiễng chân trái. 

 Giáo viên mời 4 HS nam, 4 HS nữ và 2 HS làm quản trò. 4 HS nam và 

4 HS nữ đứng quay mặt vào nhau theo sơ đồ. 2 quản trò có thể đứng ở vị trí 

theo sơ đồ, tuy nhiên do tính chất di chuyển của trò chơi, người quả trò có 

thể di chuyển sao cho có thể quan sát được 2 nhóm HS tham gia trò chơi.  

 Tiến hành nhóm nam hát, nhóm nữ thực hiện động tác theo điệu 

Saravan của người Khmer Nam Bộ (ngược lại), 2 quản trò quan sát. 

 Sau khi mỗi nhóm thực hiện xong, quản trò nhận xét hết sức ngắn gọn, 

chủ yếu là khen, cả 2 nhóm vỗ tay vui vẻ. 

 Quản trò cho cả lớp và 2 nhóm cùng hát bài Chim sáo - Dân ca Khmer 

Nam Bộ, chương trình Âm nhạc lớp 4 và cùng thực hiện động tác. Tuy 

nhiên trong lần thực hiện này, hai nhóm sẽ đứng gần nhau, sát về một bên 

cùng hát cùng thực hiện động tác. Một nhóm đi tới thì nhóm kia sẽ đi lùi. 

 Cuối cùng cả 2 nhóm vỗ tay, cùng nắm tay nhau cúi chào. 
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Phụ lục 10 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM 

10.1. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến HS lớp 5 trước thực nghiệm 

 

10.2. Biểu đồ tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến HS lớp 5 trước thực nghiệm 
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10.3. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến HS lớp 5 sau thực nghiệm 

 

 

10.4. Biểu đồ tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến HS lớp 5 sau thực nghiệm 
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10.5. Bảng so sánh kết quả khảo sát ý kiến HS lớp 5 trước, sau thực nghiệm 

 

 

10.6. Biểu đồ so sánh kết quả khảo sát ý kiến HS lớp 5 trước và sau thực 

nghiệm 
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Phụ lục 11 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN GIÁO VIÊN TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM 

11.1. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến GV trước thực nghiệm 

 

11.2. Biểu đồ tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến GV trước thực nghiệm 
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11.3. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến GV sau thực nghiệm 

 

11.4. Biểu đồ tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến GV sau thực nghiệm 
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11.5. Bảng so sánh kết quả khảo sát ý kiến GV trước và sau thực nghiệm 

 

11.6. Biểu đồ so sánh kết quả khảo sát ý kiến GV trước và sau thực nghiệm 
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Phụ lục 12 

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT 

GIỜ DẠY HỌC THỰC NGHIỆM DIỆN HẸP 

 

- Địa điểm: Trường PT Thực hành Sư phạm An Giang 

- Thời gian: 17/4/2016 

- Lớp thực nghiệm: 4A -  tiết 30, 5C -  tiết 23 

- Giáo viên thực hiện: 

GV Phạm Thị Thuý Phượng - 4A 

GV Nguyễn Hoài Vũ - 5C 

Tuần Tiết Lớp Bài dạy 

Thực nghiệm diện hẹp 

30 30 Bốn 

Ôn tập 2 bài hát:  

Chú voi con ở Bản Đôn 

Thiếu nhi thế giới liên hoan 

Trò chơi âm nhạc: Đuổi hình bắt tên bài hát 

23 23 Năm 

Ôn tập 2 bài hát: 

Hát mừng 

Tre ngà bên Lăng Bác 

Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 6 

Trò chơi âm nhạc: Tiếng trống Panà 

 

Về ưu điểm:  

Thực nghiệm diện hẹp cho thấy, giáo viên có thể tổ chức, điều khiển 

được trò chơi âm nhạc cho HS, lớp học trở nên sinh động, không khí học 

tập sôi nổi.  
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Nhìn chung cả GV và HS đều cảm thấy hứng thú khi tham gia trò 

chơi âm nhạc trong giờ học thực nghiệm. 

Trò chơi hội đủ các yếu tố về âm nhạc, dựa trên chương trình SGK, 

SGV và đảm bảo được kế hoạch dạy học của trường, thể hiện được tính thi 

đua giữa các đội, nhóm, có quy định rõ về không gian và thời gian chơi, 

hướng dẫn cách chơi rõ ràng, cụ thể, giúp giáo viên dễ dàng thực hiện. 

Ngoài những trò chơi truyền thống còn có trò chơi khai thác công nghệ 

hiện đại trên máy tính mà vẫn phù hợp với cả học sinh và giáo viên tham 

gia thực nghiệm.  

Trò chơi đưa vào nội dung tiết học hoàn toàn phù hợp, không làm 

xáo trộn hay thay đổi kế hoạch dạy học chung của nhà trường. 

Về hạn chế: 

HS chưa thực sự chủ động, còn rụt rè, hợp tác nhóm đôi khi còn lúng 

túng khi tham gia trò chơi âm nhạc.  

 Trò chơi cần đánh dấu tên các slide trong hướng dẫn, các câu hỏi 

theo chữ cái a, b, c... nên điều chỉnh lại thành số 1, 2, 3... để dễ nhớ và tiện 

cho việc theo dõi.  

      Long xuyên, ngày 17 tháng 4 năm 2016 

                      Thư ký 

 

 

       Nguyễn Hoài Vũ 
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Phụ lục 13 

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT 

GIỜ DẠY HỌC THỰC NGHIỆM DIỆN RỘNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT 

GIỜ DẠY HỌC THỰC NGHIỆM 
 

- Địa điểm: Trường PT Thực hành Sư phạm An Giang 

- Thời gian: 28/4/2017 

- Lớp thực nghiệm: 4A -  tiết 9, 4B - tiết 22, 5A tiết 10, 5B -  tiết 25 

- Giáo viên thực hiện: 

GV Phạm Thị Thuý Phượng - 4A 

GV Nguyễn Thị Thu Trâm - 4B 

GV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - 5A 

GV Phùng Ngọc Cẩm Thuý - 5B 

Tuần Tiết Lớp Bài dạy 

9 9 

Bốn 

Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh 

Tập đọc nhạc: TĐN số 2 

Trò chơi: Đua ngựa 

22 22 

Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ 

Tập đọc nhạc: TĐN số 6 

Trò chơi: Bàn tay và tiết tấu 

10 10 Năm 

Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca 

Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài 

Trò chơi: Thử tài tai nghe 
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27 27 

Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương 

Tập đọc nhạc: TĐN số 7 

Trò chơi: Hát cùng điệu Saravan 

 

 Nội dung biên bản: 

 Về ưu điểm: 

  Giáo viên chuẩn bị chu đáo cho tiết dạy thực nghiệm; có giáo án, 

hướng dẫn trò chơi âm nhạc; sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học hợp lý, 

phát huy tốt tính năng đồ dùng dạy học. 

  Thực hiện đúng các bước lên lớp theo hướng dẫn sách giáo viên, 

quy trình tổ chức trò chơi âm nhạc cho học sinh. 

  Giáo viên đã lồng ghép trò chơi âm nhạc vào giờ dạy học đúng lúc, 

nhẹ nhàng, đảm bảo tính khoa học, phát huy tốt hiệu quả của từng trò chơi. 

  Lớp học rất sôi động, học sinh hưởng ứng nhanh, đồng thời tham 

gia trò chơi nhiệt tình, hào hứng. Thông qua trò chơi, các em học sinh được 

thư giãn, thoái mái, thích thú với môn học, rèn luyện và củng cố được kiến 

thức đã học. 

  Giáo viên làm chủ được tiết dạy, theo sát học sinh, hỗ trợ tốt khi 

học sinh tham gia trò chơi âm nhạc. Học sinh hoạt động tích cực trong các 

hoạt động học tập đặc biệt là trò chơi âm nhạc.  

  Trò chơi thể hiện được tính nhạc, thực hiện theo chương trình SGK 

và SGV âm nhạc TH, phù hợp với lứa tuổi HS lớp 4 hoặc lớp 5, thể hiện 

được tính thi đua giữa các đội, nhóm, có quy định về không gian, thời gian, 

hướng dẫn cách chơi rõ ràng, cụ thể, giúp giáo viên dễ dàng thực hiện. Đặc 

biệt khai thác được các đồ chơi, đạo cụ và công nghệ hiện đại trên máy tính 

mà vẫn phù hợp với cả học sinh và giáo viên tham gia thực nghiệm. 
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  Trò chơi đưa vào nội dung tiết học hoàn toàn phù hợp, không làm 

xáo trộn hay thay đổi kế hoạch dạy học chung của nhà trường. 

  Kết quả tiếp thu bài của học sinh: Các em thực hành được các bài 

hát có kết hợp với gõ đệm, thực hiện nhịp nhàng động tác phụ hoạ đơn 

giản. Đa số học sinh nắm được quy trình tham gia trò chơi, biết nghe hiệu 

lệnh, nắm được luật chơi, cách chơi, hợp tác nhóm tốt; tự tin, năng động 

khi tham gia hoạt động trò chơi âm nhạc. Đặc biệt, học sinh sử dụng tốt các 

đạo cụ có liên quan khi tham gia trò chơi như: cờ, thanh phách, trống, khăn, 

nón… 

 Về hạn chế: 

  Một vài học sinh còn rụt rè khi tham gia hoạt động học tập, hát 

chưa đúng cao độ ở một số nốt của bài hát. 

  Khi tham gia trò chơi, một vài em do chưa nghe kỹ luật chơi nên 

còn lúng túng ở thời gian đầu của trò chơi âm nhạc. 

 

      Long xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2017 

                      Thư ký 

 

               Nguyễn Hoài Vũ 
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Phụ lục 14 

TRÒ CHƠI ÂM NHẠC TRONG SÁCH GIÁO VIÊN 

Sách giáo viên Âm nhạc lớp 1, 2, 3 

 Lớp 1: Có tổng cộng 16 trò chơi.  

Tiết 4, 5, trò chơi cưỡi ngựa theo bài đồng dao Ngựa ông đã về.  

Tiết 9, 10, 15, trò chơi nói thơ theo tiết tấu.  

Tiết 14, trò chơi đọc thơ theo tiết tấu cho nhóm khác đệm theo bằng 

nhạc cụ gõ.  

Tiết 16, trò chơi Tên tôi tên bạn.  

Tiết 17, trò chơi Tiếng hát ở đâu? Đoán tên và bao nhiêu người hát?; 

trò chơi Hát và gõ đối đáp.  

Tiết 20, trò chơi Phân biệt âm thanh cao thấp.  

Tiết 21, trò chơi Tập tầm vông.  

Tiết 22, trò chơi phân biệt hướng đi của chuỗi âm thanh.  

Tiết 23, trò chơi Có - không.  

Tiết 28, trò chơi nhận ra sự giống nhau về tiết tấu.  

Tiết 30, trò chơi hát nối tiếp câu hát.  

Tiết 32, trò chơi sắm vai theo bài Năm ngón tay ngoan. 

 Lớp 2: Có tổng cộng 21 trò chơi.  

Tiết 3, trò chơi dùng nhạc đệm với một số nhạc cụ gõ.  

Tiết 5, trò chơi nghe gõ tiết tấu đoán câu hát trong bài; trò chơi Hát 

giai điệu của bài hát bằng các nguyên âm a, o, u, i.  

Tiết 8, trò chơi phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn.  

Tiết 10, trò chơi đố vui để phân biệt nhịp 2, nhịp 3.  

Tiết 11, trò chơi với bài hát Cộc cách tùng cheng.  

Tiết 13, trò chơi với bài hát Chiến sĩ tí hon.  
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Tiết 14, trò chơi đọc thơ theo tiết tấu; trò chơi thay lời hát bằng âm thanh 

tượng trưng cho tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng trống và kết hợp làm động tác.  

Tiết 16, trò chơi âm nhạc Nghe tiếng hát tìm đồ vật.  

Tiết 17, trò chơi với bài hát Chiến sĩ tí hon.  

Tiết 20, trò chơi Rồng rắn lên mây; trò chơi đọc bài đồng dao theo 

tiết tấu.  

Tiết 22, trò chơi hát đối đáp; trò chơi đố vui nghe vỗ tay theo tiết tấu 

lời ca cho học sinh đoán câu nào trong bài hát.  

Tiết 25, trò chơi hát đối đáp.  

Tiết 28, trò chơi hát nối tiếp.  

Tiết 29, trò chơi nghe gõ tiết tấu đoán câu hát; trò chơi hát theo lời ca 

mới dựa trên bài Chú ếch con.  

Tiết 32, trò chơi với bài hát Bắc kim thang; trò chơi đọc thơ theo tiết tấu.  

Tiết 33, trò chơi Chim bay, cò bay. 

 Lớp 3: Có tổng cộng 22 trò chơi.  

Tiết 3,4, trò chơi đối đáp hát và gõ đệm.  

Tiết 6, trò chơi âm nhạc hát theo các nguyên âm a, o, u, i; trò chơi nói 

theo tiết tấu từ 1 đến 100 theo bài Đếm sao.  

Tiết 9, trò chơi kết hợp vỗ tay theo nhịp 3; trò chơi hát nối tiếp.  

Tiết 11, trò chơi so sánh tiết tấu của hai bài hát Lớp chúng ta đoàn kết 

và Hoa lá mùa xuân.  

Tiết 12, trò chơi một nhóm hát và 1 nhóm gõ đệm vào phách mạnh 

của nhịp 3/4; trò chơi vỗ tay đệm theo nhịp 3/4.  

Tiết 16, trò chơi Bảy anh em; trò chơi Khuông nhạc bàn tay.  

Tiết 17,18, trò chơi Tìm tên bài hát bằng cách dùng nguyên âm a, o, 

u, i hay gõ tiết tấu câu đầu tiên của bài hát.  
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Tiết 19, trò chơi hát nối tiếp; trò chơi so sánh tiết tấu câu đầu của 2 

bài hát Em yêu trường em và Con cò bé bé.  

Tiết 20, Khuông nhạc bàn tay.  

Tiết 21, trò chơi vỗ tay đệm theo nhịp 3/4.  

Tiết 24, trò chơi gắn nốt nhạc trên khuông.  

Tiết 29, 31, trò chơi âm nhạc Khuông nhạc bàn tay.  

Tiết 31, trò chơi phân biệt âm sắc của những cái ly có chất liệu khác nhau.  

Tiết 32, trò chơi hát những bài hát có tên những con vật. 

Có thể nhận thấy số lượng trò chơi âm nhạc ở các lớp 1, 2, 3 tăng dần 

theo từng lớp. 

Sách giáo viên Âm nhạc lớp 4, 5 

 Lớp 4: Chỉ có 2 trò chơi  

Tiết 1, trò chơi bàn tay và khuông nhạc.  

Tiết 3, trò chơi đọc tiết tấu bắt chước tiếng trống “tùng tùng…”. 

 Lớp 5: Chỉ có 2 trò chơi 

Tiết 7, trò chơi nghe, đoán tên nốt nhạc và đọc lên cao độ.  

Tiết 13, trò chơi bắt chước tiếng trống: nốt đen - đọc tùng, nốt móc 

đơn - đọc rinh, nốt trắng - đọc tùng ngân dài. 
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Phụ lục 15 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC NGHIỆM 

(Người chụp: Nguyễn Quang Minh) 

 

15.1.  Giáo viên Nguyễn Thị Thu Trâm cùng lớp 4B thực nghiệm  

trò chơi Đua ngựa. Ảnh chụp ngày 7/11/2016 

 

15.2.  Giáo viên Phạm Thị Thuý Phượng và học sinh lớp 4A thực nghiệm  

trò chơi Đuổi hình bắt tên bài hát. Ảnh chụp ngày 17/4/2016 
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15.3. Học sinh lớp 4A thực nghiệm trò chơi Đuổi hình bắt tên bài hát 

Ảnh chụp ngày 17/4/2016 

 

15.4. Giáo viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và học sinh lớp 5A thực nghiệm  

trò chơi Thử tài tai nghe. Ảnh chụp ngày 16/11/2016 
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15.5. Giáo viên Nguyễn Hoài Vũ và học sinh lớp 5C thực nghiệm  

trò chơi Bảy nốt nhạc reo. Ảnh chụp ngày 6/4/2017 

 

15.6. Phỏng vấn giáo viên Phạm Thị Thuý Phượng 

Ảnh cắt từ video clip ngày 11/5/2017 
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15.7. Tác giả chụp ảnh cùng với lớp 4C thực nghiệm trò chơi  

Vòng quay cùng trí nhớ âm nhạc. Ảnh chụp ngày 22/3/2017 

 

15.8. Học sinh lớp 4A thực nghiệm trò chơi Bàn tay và tiết tấu.  

Ảnh chụp ngày 14/4/2017 
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15.9. Học sinh lớp 5C thực nghiệm trò chơi Tiếng trống Panà  

(Chăm An Giang). Ảnh chụp ngày 01/3/2016 

 

15.10. Học sinh lớp 5C thực nghiệm trò chơi Tiếng trống Panà  

(Chăm An Giang). Ảnh chụp ngày 01/3/2016 
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15.11. Học sinh lớp 5B thực nghiệm trò chơi Hát cùng điệu Saravan 

(Khmer Nam Bộ). Ảnh chụp ngày 16/3/2017 

 

 

15.12. Học sinh lớp 5B thực nghiệm trò chơi Hát cùng điệu Saravan 

(Khmer Nam Bộ). Ảnh chụp ngày 16/3/2017 
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Phụ lục 16 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HƯỚNG DẪN TRÒ CHƠI 

(Người chụp: Nguyễn Quang Minh) 

 

 

16.1. Lớp 4, trò chơi Đua ngựa, slide số 3 

 

 
 

16.2. Lớp 4, trò chơi Đuổi hình bắt tên bài hát, slide số 2 
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16.3. Lớp 4, trò chơi Đuổi hình bắt tên bài hát, slide số 3 

 
 

16.4. Lớp 4, trò chơi Vòng quay cùng trí nhớ âm nhạc, slide số 3 

 
 

16.5. Lớp 4, trò chơi Vòng quay cùng trí nhớ âm nhạc, slide số 3 
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16.6. Hướng dẫn thế tay trong trò chơi Bàn tay và tiết tấu 

 

 

16.7. Hướng dẫn động tác cò bẹp trong trò chơi Bàn tay và tiết tấu 
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16.8. Hướng dẫn thế tay và chân trong điệu Saravan 

 

16.9. Hướng dẫn động tác tay, chân của điệu Saravan 

 

16.10. Lớp 5, trò chơi Nghe tiết tấu đoán tên bài, slide số 5 
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16.11. Lớp 5, trò chơi Nghe giai điệu đoán tên bài, slide số 6 

 

16.12. Lớp 5, trò chơi Gọi tên hình nốt, slide số 12 

 
 

16.13. Lớp 5, trò chơi Thử tài tai nghe, slide số 2 



 

 

163

 
 

16.14. Lớp 5, trò chơi Thử tài tai nghe, slide số 2 

 

 

16.15. Hướng dẫn gõ tiết tấu trên trống Panà trong trò chơi 


	DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 
		AN			Âm nhạc
		CĐ			Cao đẳng
		CNTT		Công nghệ thông tin
		ĐH			Đại học
		GDĐT 		Giáo dục và Đào tạo
		GDTH		Giáo dục tiểu học
		GV 			Giáo viên
		HĐ			Hoạt động
		HS			Học sinh
		Nxb			Nhà xuất bản
		PP			Phương pháp
		PTTHSP		Phổ thông Thực hành Sư phạm
		SGK			Sách giáo khoa
		SGV			Sách giáo viên
		SP			Sư phạm
		SV			Sinh viên
		TĐN			Tập đọc nhạc
		TH			Tiểu học
		THCS		Trung học cơ sở
		THPT		Trung học phổ thông
		TNSP		Thực nghiệm sư phạm
	MỞ ĐẦU
	1. Lý do chọn đề tài 
	2. Tình hình nghiên cứu
	3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
	3.1. Mục đích nghiên cứu
	3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

	4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
	4.1. Đối tượng nghiên cứu
	4.2. Phạm vi nghiên cứu

	5. Phương pháp nghiên cứu
	6. Những đóng góp của đề tài
	7. Cấu trúc của luận văn

	Chương 1
	CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
		Trong chương một, chúng tôi sẽ nghiên cứu một số nội dung cần thiết để làm cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài như: làm rõ một số khái niệm công cụ, tìm hiểu về môn học Âm nhạc ở cấp tiểu học, vai trò của trò chơi âm nhạc đối với học sinh lớp 4, lớp 5 và thực trạng sử dụng trò chơi trong giờ học Âm nhạc tại trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An giang.
	1.1. Giải thích một số khái niệm, thuật ngữ
	1.1.1. Trò chơi
	Vậy trò chơi có những đặc điểm gì?	
	1.1.2. Trò chơi âm nhạc

	1.2. Giờ học Âm nhạc ở trường tiểu học
	1.2.1. Chương trình môn Âm nhạc ở trường tiểu học
	1.2.2. Cấu trúc giờ học âm nhạc trong sách lớp 4, lớp 5
		Từ lớp 1 đến lớp 3, âm nhạc là một phần trong sách Nghệ thuật (cùng các môn Mĩ thuật và Thủ công). Đối với lớp 4 và lớp 5, âm nhạc được tách ra thành một môn học độc lập với tên gọi Âm nhạc 4 và Âm nhạc 5.
		Trong giờ học âm nhạc lớp 4, lớp 5, tiết thứ nhất dành toàn bộ cho việc dạy học bài hát, tiết thứ 2 ôn lại bài hát đã học và thêm một nội dung mới như: tập đọc nhạc, nghe nhạc hoặc kể chuyện âm nhạc... Giờ học âm nhạc lớp 4, lớp 5 có hai dạng tiết đó là dạng tiết có 1 hoạt động và dạng tiết có 2 hoạt động:
		Dạng thứ nhất: Giờ học chỉ có 1 hoạt động thường là học hát. 
	- Ở lớp 4 có 8 tiết học hát, gồm: tiết 2, 8, 10, 12, 21, 23, 26, 28.
	- Lớp 5 có 10 tiết học hát, gồm: tiết 2, 4, 6, 9, 12, 19, 21, 24, 26, 30.
	- Ngoài ra, trong sách Âm nhạc lớp 4, 5 còn có các tiết học bài hát do địa phương tự chọn như: tiết 15, 32 ở lớp 4; tiết 16, 32 ở lớp 5 và các tiết kiểm tra học kỳ.
	Dạng thứ hai: Giờ học có 2 hoạt động 
	- Ôn tập bài hát 
	- Hoạt động kết hợp: 
	 Làm quen các ký hiệu âm nhạc cơ bản: Tên nốt, hình nốt, dấu lặng đen, lặng đơn, khuông nhạc, khoá sol,… 
	 Nghe nhạc: Một số bài hát có lời hoặc không lời Việt Nam, nước ngoài, một số bài dân ca.
	 Kể chuyện âm nhạc: Một số truyện kể mang tính thần thoại về âm nhạc Việt Nam, nước ngoài, về các nhạc sĩ trong nước và thế giới.
	 Tập đọc nhạc: Các bài tập đọc nhạc đơn giản được soạn mới hoặc trích từ những bài hát đã học ở các lớp 1, 2, 3, thông thường có 8 hoặc 12 ô nhịp và hầu hết viết ở giọng Đô trưởng.
	 Trò chơi âm nhạc: Một số trò chơi theo nội dung tiết học trong chương trình âm nhạc nội khoá [PL14, tr.149].
	Tóm lại, cấu trúc giờ học âm nhạc trong sách Âm nhạc lớp 4, lớp 5 được thiết kế theo 2 dạng tiết, cụ thể là: dạng tiết có 1 hoạt động và dạng tiết có 2 hoạt động.
	1.2.3. Tìm hiểu về trò chơi âm nhạc trong SGV Âm nhạc tiểu học
	�
	Biểu đồ 1.1. So sánh số lượng trò chơi âm nhạc của các lớp

		Qua biểu đồ, chúng tôi nhận thấy rằng, môn Âm nhạc ở lớp 4, lớp 5 có rất ít các gợi ý hướng dẫn về trò chơi âm nhạc, mỗi lớp chỉ có 2 trò chơi. Vì thế, học sinh lớp 4, lớp 5 ít được chơi trò chơi hơn đối với các em lớp 1, 2, 3, trong khi lứa tuổi này còn khá nhỏ cũng rất hồn nhiên, hiếu động, thích được vui chơi đặc biệt là trong học tập. Chúng tôi cho rằng, điều đó có thể làm ảnh hưởng phần nào đến chất lượng giờ học âm nhạc.
		Tóm lại, trong mục này, chúng tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu về trò chơi âm nhạc trong sách giáo viên âm nhạc tiểu học từ lớp 1 đến 5 và nhận thấy rằng, trò chơi âm nhạc ở lớp 1, 2, 3 tăng dần từ 16 đến 22 trò chơi, trong khi ở lớp 4, lớp 5 chỉ có 2 trò chơi âm nhạc cho mỗi lớp.

	1.3. Tác dụng của trò chơi âm nhạc đối với học sinh lớp 4, lớp 5
	1.3.1. Đặc điểm khả năng âm nhạc của học sinh lớp 4, lớp 5
	1.3.1.1. Một vài đặc điểm tâm sinh lý của học sinh lớp 4, lớp 5

	1.3.2. Hiệu quả của trò chơi âm nhạc đối với học sinh lớp 4, lớp 5

	1.4. Thực trạng tổ chức trò chơi trong giờ học Âm nhạc Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang
	1.4.1. Khái quát về Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang
	1.4.2. Đặc điểm khả năng âm nhạc học sinh lớp 4, lớp 5 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang
	Qua nghiên cứu về đặc điểm khả năng âm nhạc của học sinh lớp 4, lớp 5 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang, chúng tôi nhận thấy, các em có khả năng tiếp thu âm nhạc, đặc biệt nếu như những kiến thức, kỹ năng âm nhạc này được tổ chức dưới những hình thức thú vị như trò chơi.
	1.4.3. Tình hình tổ chức trò chơi âm nhạc ở lớp 4, lớp 5
		Từ những lý luận trên và để minh chứng cụ thể hơn, chúng tôi đã tiến hành dự giờ với mục đích quan sát quá trình dạy học và tổ chức trò chơi âm nhạc cho học sinh của giáo viên tiểu học trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang.
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	Biểu đồ 1.2. Thái độ của học sinh lớp 4, lớp 5 đối với trò chơi âm nhạc
	Biểu đồ 1.3.  Hiểu biết của học sinh lớp 4, lớp 5 đối với trò chơi âm nhạc
	Biểu đồ 1.4. Kỹ năng chơi trò chơi âm nhạc của học sinh lớp 4, lớp 5
	��Biểu đồ 1.5. Thái độ của giáo viên TH đối với việc sử dụng
	Biểu đồ 1.6. Hiểu biết của giáo viên TH đối với việc sử dụng 
	trò chơi âm nhạc
	Biểu đồ 1.7. Kỹ năng tổ chức, điều khiển trò chơi âm nhạc của giáo viên tiểu học
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