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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Bắc Bộ nói chung và vùng châu thổ sông Hồng nói riêng là cái nôi 

hình thành văn hóa dân tộc Việt Nam. Văn hóa vùng châu thổ sông Hồng 

là sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người, mang những nét đặc trưng 

của văn hóa Việt và có những nét đặc trưng của văn hóa vùng. Với nhiều 

dân tộc cùng tồn tại và sinh sống đan xen, nhưng lại mang những bản sắc 

riêng. Mỗi dân tộc đều có những làn điệu dân ca riêng, độc đáo làm thành 

một nền âm nhạc dân gian đa dạng, phong phú của vùng. Điển hình là các 

thể loại dân ca như: Hát Trống Quân, Quan Họ, Hát ru, Hát Đúm… 

 Dân ca đã gắn bó với cuộc sống con người, đi vào đời sống tinh 

thần, tham gia vào các sinh hoạt, lao động hàng ngày của người dân. Cái 

tinh túy, cái đẹp của dân ca đã được chắt lọc và lưu truyền từ thế hệ này 

sang thế hệ khác. Ngày nay, những di sản nghệ thuật quý báu ấy đang là 

nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, cốt cách mỗi con người; là cơ sở gắn kết 

những yếu tố văn hóa mới với những giá trị mang đậm bản sắc dân tộc và 

đặc biệt, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành và phát triển tâm 

lý, tính cách của thế hệ trẻ. 

Thực tế hiện nay cho thấy, đa phần lớp trẻ thích nghe và thích hát 

những  bài hát trẻ trung, sôi động, nhạc ngoại, lớp trẻ đang được tiếp xúc 

nhiều với luồng văn hóa ngoại lai, nhất là luồng văn hóa phương Tây và có 

xu hướng lãng quên các làn điệu dân ca, thậm chí không mấy mặn mà với 

các bài dân ca. Thực tế đó đặt ra một yêu cầu cấp thiết là đưa dân ca đến 

gần với thanh, thiếu niên, trong đó biện pháp hữu hiệu và phổ biến nhất là 

đưa dân ca trở thành một trong những nội dung giáo dục quan trọng trong 

nhà trường phổ thông.  
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Đối với học sinh lứa tuổi Trung học cơ sở, việc được nghe, được 

hát dân ca sẽ có những tác động mạnh mẽ, làm phong phú thêm đời sống 

tinh thần, giúp học sinh có được tình cảm, ước mơ, lòng yêu quê hương, 

đất nước. Giúp cho học sinh tiếp cận với các hình thức biểu diễn dân ca và 

có những hiểu biết nhất định về dân ca các vùng miền của đất nước, biết 

hát một số làn điệu dân ca tiêu biểu; xây dựng và phát triển khả năng âm 

nhạc cho học sinh; giáo dục tình cảm đạo đức trong sáng lành mạnh; 

hướng cho học sinh biết cảm thụ và có thị hiếu âm nhạc tốt để các em 

thêm yêu quê hương đất nước, yêu âm nhạc; tạo cho học sinh có một trình 

độ văn hoá âm nhạc nhất định góp phần phát triển toàn diện, hài hoà nhân 

cách của học sinh. Thông qua việc học hát, biểu diễn dân ca sẽ giúp cho 

lớp trẻ hôm nay nhận ra được những giá trị tinh thần vô cùng to lớn kết tinh 

trong các làn điệu dân ca, từ chỗ hiểu được các giá trị, các em biết trân 

trọng, yêu quý các giá trị những làn điệu dân ca này và có ý thức, trách 

nhiệm giữ gìn và bảo tồn những di sản tinh thần to lớn đó.  

Tuy nhiên, để học sinh yêu thích và hiểu được giá trị to lớn của dân 

ca Việt Nam không phải một sớm một chiều mà phải cả một quá trình học 

tập, sưu tầm tìm tòi khám phá và phải thựờng xuyên được tiếp cận qua các 

tiết học chính khoá, các hoạt động ngoại khóa, các hội thi, hội diễn... Chính 

vì lẽ đó đưa dân ca vào trường học là vấn đề hết sức quan trọng đối với thế 

hệ trẻ hiện nay. 

Cũng như các trường Trung học cơ sở khác trên địa bàn Quận Đống 

Đa, Trường Trung học cơ sở Láng Hạ trong những năm qua đã luôn tích 

cực trong việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học Âm nhạc cũng 

như tổ chức các hoạt động âm nhạc ngoại khóa. Ngoài việc học tập bộ 

môn Âm nhạc của các khối lớp trong trường, các em học sinh còn được 

giáo dục, tham gia các hoạt động âm nhạc thông qua hoạt động ngoài giờ 
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lên lớp. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy là chưa có nhiều hoạt động đưa 

các làn điệu dân ca vào dạy và học Âm nhạc, dàn dựng một số làn điệu 

dân ca trong hoạt động Âm nhạc ngoại khóa, vì vậy dễ gây nhàm chán, 

học sinh ít hứng thú. 

 Với mong muốn đẩy mạnh hoạt động bề nổi của nhà trường, đẩy 

mạnh hoạt động giáo dục Âm nhạc; tìm ra những biện pháp, hình thức 

trong tổ chức các hoạt động Âm nhạc trong nhà trường; đưa dân ca vùng 

châu thổ sông Hồng vào các hoạt động Âm nhạc trong Trường Trung học 

cơ sở Láng Hạ, nên tôi lựa chọn đề tài “Dàn dựng một số tiết mục dân ca 

vùng châu thổ sông Hồng tại Trường Trung học cơ sở Láng Hạ, Quận 

Đống Đa, Hà Nội” làm luận văn thạc sĩ. 

2. Tình hình nghiên cứu 

 Đến nay, đã có nhiều công trình, luận văn, các bài viết liên quan 

đến vấn đề nghiên cứu. Có thể kế đến một số công trình như: 

 Tác giả Dương Viết Á - Đức Thịnh, năm 2000, đã có công trình Tổ 

chức và dàn dựng chương trình biểu diễn ở cơ sở. Nội dung của côngtrình 

đã nghiên cứu và đưa ra được phương pháp tổ chức, dàn dựng chương 

trình biểu diễn ở cơ sở. Đây là tài liệu rất hữu ích cho những người làm 

chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng. 

 Năm 2001, TS. Ngô Thị Nam đã có cuốn Phương pháp dạy học Âm 

nhạc, giáo trình dùng cho đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng 

sư phạm. Nội dung chủ yếu của cuốn sách nói về phương pháp dạy học 

Âm nhạc ở Trường THCS, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của bộ 

môn, bao gồm những kiến thức cơ bản về phương pháp dạy hát, kỹ thuật 

hát các bài ở nhiều thể loại khác nhau. Thông qua các bài học cụ thể của 

chương trình, sách còn cung cấp một số phương pháp tổ chức các hoạt 

động ngoại khóa, tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ trong 

trường Trung học cơ sở. [26] 
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 Tác giả Lê Ngọc Canh, năm 2009 đã có công trình Phương pháp 

dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp (nghệ thuật đạo diễn). Trong 

cuốn sách, tác giả đã đưa ra các phương pháp đạo diễn chương trình nghệ 

thuật tổng hợp từ thấp lên cao, giúp sinh viên khối các trường nghệ thuật 

có được kiến thức căn bản về lĩnh vực chuyên môn; qua đó các đối tượng 

hoạt động trong lĩnh vực dàn dựng chương trình nghệ thuật biết cách tư 

duy, sáng tạo, tưởng tượng, kết cấu và từng bước chuẩn bị, dàn dựng một 

chương trình nghệ thuật tổng hợp. 

 Năm 2007, tác giả Lê Anh Tuấn có tài liệu Dàn dựng chương trình 

tổng hợp, nội dung tài liệu đề cập tới công tác dàn dựng các chương trình 

tổng hợp như các chương trình tập thể múa - hát, chương trình đại hội… 

 Luận văn cao học, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học 

Âm nhạc của tác giả Tạ Thị Lan Phương, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW 

năm 2014, Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp cho học sinh khối 

các trường THCS huyện Quốc Oai. Công trình đã làm rõ cơ sở lý luận, 

thực trạng dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp trong hoạt động 

ngoại khóa và đề xuất phương pháp dàn dựng chương trình nghệ thuật 

tổng hợp cho học sinh khối các trường THCS huyện Quốc Oai, Hà Nội. 

Luận văn Cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học 

Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW của Kim Văn Quyết năm 2015 

Dàn dựng hát tốp ca trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất. Luận văn nghiên cứu các biện pháp dàn dựng hát tốp 

ca cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, trong đó có nhiều biện 

pháp dàn dựng được nghiên cứu khá sâu, là tài liệu để luận văn của chúng 

tôi tham khảo cho phương pháp dàn dựng âm nhạc. 

Nghiên cứu về dạy học dân ca từ cấp Mầm non đến THCS ở nước 

ta cũng có một số công trình, có thể kể đến như sau: 
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Đề án hỗ trợ đưa dân ca vào trường Trung học cơ sở năm 2009 của 

nhóm tác giả trường ĐHSP Nghệ thuật TW do GS.TSKH Phạm Lê Hòa 

làm chủ nhiệm đề án. Trong đề án này, các tác giả đã giới thiệu sơ lược về 

dân ca các vùng miền của Việt Nam, tổ chức thực nghiệm dàn dựng và 

quay thành đĩa VCD, lưu hình ảnh một số tiết mục dân ca cho học sinh 

Trung học cơ sở. 

Đề tài cấp Bộ (năm 2013-2014) Tổ chức giáo dục các loại hình nghệ 

thuật dân gian vùng châu thổ Bắc bộ cho học sinh Trung học cơ sở do 

GS.TSKH Phạm Lê Hòa chủ nhiệm.Trong đề tài có nội dung về tổ chức 

ngoại khóa biểu diễn dân ca và nêu một số nét sơ lược về cách dàn dựng. 

Tác giả Phan Thị Nhung, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2014 

có Luận văn Cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm 

nhạc với đề tài Dạy học dân ca trong các trường Mầm non thuộc phường 

Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Luận văn đã đánh giá thực trạng dạy dân ca 

ở các trường Mầm non và có một số đề xuất dạy học dân ca ở các Trường 

Mầm non thuộc phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. 

 Những đề tài nghiên cứu về dạy học dân ca nêu trên cũng là những 

tài liệu tham khảo bổ ích cho đề tài của chúng tôi. Tuy vậy, tình hình 

nghiên cứu đã cho thấy chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu dàn 

dựng dân ca vùng châu thổ sông Hồng cũng như nghiên cứu vấn đề này 

tại trường Trung học cơ sở Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

Do đó, đề tài của luận văn không trùng lặp với các đề tài khác. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm tìm ra các biện pháp dàn 

dựng một số tiết mục dân ca vùng châu thổ sông Hồng trong hoạt động 

ngoại khóa tại trường Trung học cơ sở Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành 
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phố Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc ở 

trường Trung học cơ sở. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Nghiên cứu cơ sở lý luận về dàn dựng, vai trò của biểu diễn dân ca 

trong hoạt động ngoại khóa ở trường Trung học cơ sở. 

 Tìm hiểu thực trạng dàn dựng biểu diễn dân ca tại Trường Trung 

học cơ sở Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

 Đề xuất các biện pháp dàn dựng một số tiết mục dân ca vùng châu 

thổ sông Hồng tại Trường Trung học cơ sở Láng Hạ, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Dàn dựng một số tiết mục dân ca vùng châu thổ sông Hồng. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Qui mô nghiên cứu: Luận văn chỉ giới hạn dàn dựng một số bài dân 

ca đặc trưng của các thể loại Quan Họ, Trống Quân, Cò Lả là những thể 

loại dân ca tiêu biểu của vùng châu thổ sông Hồng. 

Địa điểm: Tại Trường Trung học cơ sở Láng Hạ, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội 

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2017 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp lý thuyết: phân tích, so sánh, tổng hợp 

Các phương pháp thực tiễn: nghiên cứu tài liệu, khảo sát, thực 

nghiệm sư phạm. 

6. Những đóng góp của luận văn 

 Nếu đề tài được công nhận sẽ góp phần vào nâng cao chất lượng 

dàn dựng các tiết mục dân ca cho trường Trung học cơ sở, đưa dân ca đến 
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gần với các em học sinh. Mặt khác, kết quả nghiên cứu của đề tài có thể 

sẽ làm tài liệu tham khảo cho giáo viên Trung học cơ sở và những nghiên 

cứu cùng hướng sau này. 

7. Cấu trúc của luận văn 

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

văn gồm có 02 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận và khái quát về dân ca vùng châu thổ 

sông Hồng. 

Chương 2. Biện pháp dàn dựng một số tiết mục dân ca vùng châu 

thổ sông Hồng tại trường Trung học cơ sở Láng Hạ. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ DÂN CA 

VÙNG CHÂU THỔ SÔNG HỒNG 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Dàn dựng 

 Dàn dựng được hiểu là công việc (việc chuẩn bị, tổ chức thực hiện) 

của những người thực hiện một chương trình, biến phương hướng, mục tiêu 

của chương trình thành hiệu quả. 

Theo cách giải nghĩa trong cuốn “Đại từ điển Tiếng Việt” (1999) 

của tác giả Nguyễn Như Ý thì: “Dàn dựng là tập luyện và chuẩn bị mọi 

mặt cho việc trình bày tác phẩm nghệ thuật sân khấu trước khi đưa ra 

công diễn” [45, tr. 508]. 

Trong nghiên cứu của mình, tác giả Lê Anh Tuấn đã chỉ ra: “Dàn 

dựng bài hát là việc nghiên cứu, khai thác nội dung và đặc điểm riêng của 

các bài hát để trình diễn bài hát cho hấp dẫn và đạt hiệu quả cao, góp phần 

làm cho học sinh thêm yêu thích bài hát và nâng cao năng lực biểu diễn” 

[35, tr.51]. 

Trong nghiên cứu của mình, tác giả Tạ Thị Lan Phương (2014) đã 

chỉ rõ:  

“Dàn dựng là công việc chi tiết, cụ thể của người đứng đầu, chịu 

trách nhiệm cho một chương trình nghệ thuật. Người dàn dựng 

cần có khả năng tư duy, sáng tạo tốt và có cái nhìn bao quát trong 

lĩnh vực nghệ thuật. Bên cạnh đó, có nhiệm vụ xây dựng và thiết 

kế, dàn dựng nên một chương trình âm nhạc tổng hợp đạt chất 

lượng nghệ thuật cao. Nhằm mang đến cho người tham gia 

chương trình những trải nghiệm thú vị về lĩnh vực nghệ thuật 

cũng như mang đến khán giả giá trị tinh thần ý nghĩa và bổ ích 

cho người nghe” [32, tr.11]. 
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 Dàn dựng chương trình nghệ thuật là sự tập hợp các tiết mục nghệ 

thuật ở nhiều thể loại Âm nhạc khác nhau theo chủ đề mà người giáo viên 

cần phải sắp xếp, lên kế hoạch chi tiết cho từng nội dung. Để dàn dựng 

bài hát, người giáo viên cần có tư duy sáng tạo và có kiến thức về các lĩnh 

vực như: nhạc lý, đọc ghi nhạc, thanh nhạc, nhạc cụ, phân tích tác phẩm, 

chỉ huy, múa. Những việc cụ thể để dàn dựng bài hát như: Chọn bài, chọn 

diễn viên ca, múa; chọn trang phục, đạo cụ; chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, 

sân khấu…, để có một chương trình đạt chất lượng nghệ thuật cao nhất. 

Người tổ chức dàn dựng tiết mục nghệ thuật cần chú ý đến yếu tố con 

người, phải biết tập hợp lực lượng để dàn dựng có hiệu quả, bố trí thời 

gian hợp lý, nắm vững khả năng diễn viên, phát huy thế mạnh từng người; 

biết chọn hình thức trình bày, các cách hát, mở đầu, kết thúc, xử lý tốc độ 

từng đoạn, từng câu, phối bè; tạo sự độc đáo bằng cách dịch giọng hoặc 

đọc lời theo tiết tấu… 

1.1.2. Tiết mục 

 Tiết mục được hiểu là từng trò, từng mục được đem ra trình diễn 

trong một chương trình. Là một trong những màn biểu diễn trong chương 

trình hay một trong những hình thức nghệ thuật trong một chương trình 

biểu diễn. 

 Theo định nghĩa trong cuốn “Từ điển Tiếng Việt” (2006) của tác 

giả Nguyễn Kim Thản thì: “Tiết mục là một bộ phận trong một chương 

trình biểu diễn nghệ thuật không kể dài hay ngắn, không kể thể loại: biểu 

diễn nhiều tiết mục đặc sắc hay tiết mục đơn ca” [39, tr.1170]. 

 Như vậy, trong một chương trình biểu diễn, tiết mục là các bộ phận 

hợp thành, được sắp xếp theo một trình tự để thực hiện trong một thời gian 

nhất định. Xác định được vị trí, vai trò của từng tiết mục, xây dựng nội 
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dung từng tiết mục một cách cụ thể, chi tiết sẽ mang lại hiệu quả cao cho 

chương trình biểu diễn nghệ thuật. 

1.1.3. Chương trình biểu diễn 

Chương trình là các mục, các vấn đề, nhiệm vụ đề ra và được sắp 

xếp theo một trình tự để thực hiện trong một thời gian nhất định: 

chương trình biểu diễn, chương trình hoạt động, lên chương trình. 

Tổng hợp là tập hợp đầy đủ toàn bộ những điều, những sự kiện 

đang còn rải rác để nhập chung lại làm một. Là có nhiều thành 

phần liên hệ chặt chẽ với nhau thành một chỉnh thể [2, tr.416]. 

 Theo đó, chương trình biểu diễn là tập hợp bao gồm nhiều thể loại, 

nhiều hình thức thể hiện khác nhau, được tập hợp thành một chương trình 

mang nhiều mầu sắc và phong cách đa dạng, tạo nên một chương trình tổng 

hợp hay, hiệu quả và hấp dẫn. 

1.1.4. Ngoại khóa âm nhạc 

Hiểu một cách chung nhất, hoạt động ngoại khóa: “Là dạng hoạt 

động của học sinh ngoài giờ lên lớp chính thức, ngoài phạm vi quy định 

của chương trình bộ môn Âm nhạc. Hoạt động này được gắn với những yêu 

cầu, nội dung của các môn học để có tác dụng bổ sung, hỗ trợ cho giáo dục 

chính khóa” [42; tr.36]. 

Hoạt động ngoại khóa do nhà trường phổ thông tổ chức và quản lý 

với sự tham gia, phối kết hợp của gia đình, các tổ chức, các lực lượng xã 

hội. Hoạt động này được tiến hành nối tiếp, xen kẽ hoạt động dạy - học 

trong nhà trường hoặc trong phạm vi cộng đồng. 

Hoạt động âm nhạc ngoại khóa trong trường THCS là những hoạt 

động được tổ chức theo nhóm, tập thể hay dưới hình thức các câu lạc bộ âm 

nhạc, nhằm mục đích tạo ra các hoạt động trải nghiệm, thực hành, rèn 

luyện hay củng cố mở rộng những hiểu biết về văn hóa âm nhạc cho học 
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sinh THCS. Hoạt động âm nhạc ngoại khóa không chỉ là môi trường để các 

học sinh THCS thực hành và vận dụng những hiểu biết và kĩ năng thực 

hành âm nhạc mà còn là môi trường tạo nên sự gắn bó đoàn kết, những cơ 

sở nền tảng của tình cảm cộng đồng xã hội, lòng yêu quí và trân trọng các 

giá trị nghệ thuật của nhân loại và dân tộc, đồng thời đây cũng là những 

môi trường hình thành và rèn luyện những kĩ năng "mềm" trong ứng xử, 

giao tiếp... và những phẩm chất tốt đẹp của các thế hệ công dân trong xã 

hội hiện đại, nhất là sự chi phối và ảnh hưởng của những phương tiện và 

thiết bị công nghệ đã khiến cho con người mất đi nhiều cơ hội giao tiếp 

trực tiếp với nhau trong tập thể [12, tr.11]. 

 Như vậy, theo cách hiểu của chúng tôi, Âm nhạc ngoại khóa (hoạt 

động âm nhạc ngoại khóa) là một dạng hoạt động của học sinh ngoài giờ 

lên lớp chính thức, ngoài phạm vi quy định của chương trình bộ môn Âm 

nhạc trong trường phổ thông. Hoạt động này được gắn với những yêu cầu, 

nội dung của chương trình giáo dục Âm nhạc trong nhà trường phổ thông, 

qua đó có tác dụng bổ sung, hỗ trợ cho giáo dục Âm nhạc chính khóa và 

hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện trong bậc giáo dục phổ thông. 

1.1.5. Học sinh Trung học cơ sở 

 Lứa tuổi học sinh trung học cơ sở (THCS) (lứa tuổi thiếu niên) là 

một giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của con người, diễn ra giữa 

giai đoạn trẻ em và tuổi trưởng thành. Đây là lứa tuổi có bước nhảy vọt về 

vật chất lẫn tinh thần, giai đoạn mà có thể tạo ra những nội dung cơ bản và 

sự khác biệt đặc thù về mọi mặt phát triển: thể chất, trí tuệ, giao tiếp, đạo 

đức, tình cảm, lối sống của các em. 

 Học sinh trung học cơ sở là thuật ngữ dùng để chỉ nhóm học sinh có 

độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi. Đó là những em đang theo học từ lớp 6 đến lớp 9 
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ở trường THCS. Lứa tuổi này còn gọi là lứa tuổi thiếu niên và nó có một vị 

trí đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ em. 

 Nghiên cứu về đặc điểm lứa tuổi này cho thấy, đây là thời kỳ quá độ 

từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành; giai đoạn có rất nhiều khả năng, nhiều 

phương án, nhiều con đường để trẻ em trưởng thành. Đây là thời kỳ mà tính 

tích cực xã hội của trẻ em được phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong việc 

thiết lập các quan hệ với người lớn, với bạn bè, trong việc lĩnh hội các giá 

trị xã hội, thiết kế tương lai của mình và những kế hoạch hành động cá 

nhân tương ứng. Trong thời kỳ tuổi thiếu niên đều diễn ra sự cấu tạo lại, 

hình thành các cấu trúc mới về thể chất, sinh lý, về hoạt động, tương tác xã 

hội và tâm lý, nhân cách, xuất hiện những yếu tố mới của sự trưởng thành. 

Từ đó hình thành cơ sở nền tảng và vạch chiều hướng cho sự trưởng thành 

thực thụ của cá nhân, tạo nên đặc thù riêng của lứa tuổi. 

Như vậy, có thể thấy, lứa tuổi học sinh THCS là giai đoạn khó khăn, 

phức tạp và nhiều mâu thuẫn trong quá trình phát triển và đồng thời cũng là 

thời kỳ chuẩn bị quan trọng cho những bước trưởng thành sau này. Những 

diễn biến về tâm sinh lý của học sinh THCS ở lứa tuổi này có ảnh hưởng 

rất nhiều đến khả năng âm nhạc và khả năng hoạt động ngoại khóa âm nhạc 

cho chính các em. Mặt khác, từ những hoàn cảnh, không gian sinh sống ở 

các vùng miền khác nhau, nên khả năng lĩnh hội và thể hiện âm nhạc cũng 

khác nhau dẫn đến sự không đồng đều về khả năng ở lứa tuổi này. Do đó, 

trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường nói chung, hoạt động giáo 

dục âm nhạc nói riêng, giáo viên cần nắm được vị trí, ý nghĩa của giai đoạn 

phát triển tâm lý lứa tuổi thiếu niên, những khó khăn, thuận lợi của sự phát 

triển tâm, sinh lý học sinh THCS để thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục 

và hình thành một cách toàn diện nhân cách học sinh. 
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1.2. Dân ca, vùng dân ca 

1.2.1. Khái niệm dân ca 

Trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc ta, dân ca là 

một trong những di sản văn hóa vô cùng quý báu. Tìm hiểu dân ca nói 

chung và dân ca Việt Nam nói riêng đều cho thấy: Dân ca là những làn 

điệu, những bài hát truyền thống được lưu truyền trong dân gian, là những 

bài hát của nhân dân, là những bài hát được truyền khẩu trong dân gian và 

thường là không có tác giả rõ ràng. Đầu tiên bài hát có thể do một vài 

người nghĩ ra rồi truyền miệng qua nhiều người, từ đời này qua đời khác và 

được phổ biến ở từng vùng, từng dân tộc. Các bài dân ca được gọt giũa, 

sàng lọc qua nhiều năm tháng bền vững cùng với thời gian, dân ca mang 

tính địa phương, của từng vùng, từng dân tộc.  

Trong nghiên cứu Tìm hiểu dân ca Việt Nam, Nhạc sĩ Phạm Phúc 

Minh đã chỉ ra: “Dân ca là những bài hát cổ truyền do nhân dân sáng tác, 

được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác và được nhân dân ca hát theo 

phong tục tập quán của từng địa phương, từng dân tộc” [25, tr.11] 

 Theo tác giả Nguyễn Thụy Loan, “Nền tảng của mỗi vùng dân ca 

đương nhiên là các thể loại dân ca đã được nhân dân lao động sáng tạo từ 

thủa xa xưa, được lưu truyền và hoàn thiện qua bao thế hệ cho tới nay” 

[22, tr.14]. 

 Trong cuốn Nhập môn Âm nhạc Cổ truyền, PGS.TS Hà Thị Hoa 

[14] đã chỉ rõ: Những yếu tố cấu thành dân ca đó là môi trường, lao động, 

phong tục tập quán, nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo, ngôn ngữ, ngữ điệu và âm 

nhạc, trong đó âm nhạc là quan trọng nhất. Âm nhạc là yếu tố giữa vai trò 

quyết định đối với sự hình thành dân ca, về tính chất nghệ thuật, tính chất 

dân tộc và mầu sắc địa phương của dân ca. 
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 Dân ca mỗi địa phương có mầu sắc riêng, mang cốt cách, bản sắc của 

tộc người đó. Dân ca chính là những hạt ngọc, được chắt lọc tinh tế, kỹ 

lưỡng từ bao thế hệ mà thành. Dân ca luôn gắm bó chặt chẽ với con người. 

Dân ca chính là một trong những hợp phần, bản sắc văn hóa của dân tộc. 

Nó mang trong mình bề dày lịch sử và những đặc trưng bao quát nhất của 

âm nhạc dân gian nói chung [14, tr.19-20]. 

Tác giả Nguyễn Thị Nga, trong luận văn cao học Lý luận và phương 

pháp dạy học Âm nhạc đã xác định: Dân ca là những bài hát đã đi vào kho 

tàng nghệ thuật dân gian bằng cách truyền khẩu trong nhân dân. Chúng 

luôn được biến đổi (dị bản) và khó có thể xác định được tên tác giả. Tức là 

có thể một bài dân ca sẽ có nhiều dị bản khác nhau vì trong quá trình lưu 

truyền, nhân dân sẽ có những sáng tạo bổ sung vào bài hát dân ca nguyên 

thủy [28, tr.5]. 

1.2.2. Vùng dân ca 

 Dân ca Việt Nam rất đa dạng và phong phú, chúng đều bắt nguồn từ 

người dân lao động và chứa đựng nhiều giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. 

Mỗi vùng dân ca lại có những đặc sắc riêng bởi nó xuất phát từ địa lí, môi 

trường sinh sống, địa văn hóa và tồn tại trong đời sống của mỗi vùng, mỗi 

tộc người. Các vùng dân ca Việt Nam tiêu biểu như: Vùng Đồng bằng 

trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, vùng núi phía Bắc, Nam 

Bộ và vùng Tây Nguyên vừa thể hiện tính đa sắc mầu, đồng thời lại thể 

hiện tính thống nhất về văn hóa, đều chứa đựng những giá trị đặc sắc mang 

tính văn hóa địa phương. 

Dân ca Việt Nam là một thể loại âm nhạc cổ truyền của Việt Nam, 

với nhiều làn điệu từ khắp các miền, các cộng đồng người, thể hiện qua có 

nhạc hoặc không có của các dân tộc Việt Nam. Dân ca do chính người dân 

lao động tự sáng tác theo tập quán, phong tục. Trong sinh hoạt cộng đồng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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người quần cư trong vùng đất của họ, thường trong làng xóm hay rộng hơn 

cả một miền. Các làn điệu dân ca thể hiện phong cách bình dân, sát với 

cuộc sống lao động mọi người. Các dịp biểu diễn thường thường là lễ hội, 

hát làng nghề. Thường ngày cũng được hát lên trong lao động để động viên 

nhau, hay trong tình yêu đôi lứa, trong tình cảm giữa người và người. 

Để phân định và gọi theo vùng miền hay từng tỉnh thì người ta phân 

định bằng "ca từ", bằng "âm giọng" bằng cách "nhấn nhá", "luyến láy", "ngân 

nga", "rê giọng",... mà chỉ ở vùng miền này có thể hát hay từng tỉnh có thể 

hát được. Tuy chữ đọc thì giống nhau nhưng âm khi phát ra thì khác nhau 

mà những nơi khác không dùng hay cách nhấn nhá, luyến láy của địa 

phương đó mà nơi khác không hát. 

 Trong công trình nghiên cứu về Âm nhạc cổ truyền, tác giả Hà Thị 

Hoa đã chỉ rõ: Chúng ta chứng kiến, rõ ràng dân ca Việt Nam là những hạt 

ngọc vô giá của cha ông ta để lại. Những thể loại từ hát Ru, hát Xoan, hát 

Quan họ, hát Ả đào (vùng Bắc Bộ), ca Huế, hát Hò, Múa đèn, Xuân Phả 

(vùng Trung Bộ), các điệu Lý (vùng Nam Bộ), hát Then (vùng núi phía 

Bắc), Trường Ca (vùng Tây Nguyên)… sử dụng phổ biến điệu thức 5 âm 

dân tộc. Tuy nhiên, vì thổ ngữ, phong tục tập quán, cũng như những nhu 

cầu thưởng thức của người dân từng vùng có khác nhau, có chi phối tuyến 

giai điệu, cách sử dụng biến âm, nối âm, nhịp điệu tiết tấu cũng như lời thơ 

mỗi nơi một khác. Song trong cái riêng của từng cộng đồng ấy, lại có cái 

chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mang tính đa sắc mầu trong một 

thể thống nhất văn hóa Việt Nam [14, tr.57]. 

1.3. Khái quát vùng châu thổ sông Hồng 

1.3.1. Địa lí, dân cư, khí hậu vùng châu thổ sông Hồng 

1.3.1.1. Địa lí 

Vùng châu thổ sông Hồng là một vùng đất rộng lớn nằm quanh khu 

vực hạ lưu sông Hồng thuộc miền Bắc Việt Nam, vùng đất bao gồm các 
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tỉnh và thành phố như: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, 

Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. 

 Theo nghiên cứu của tác giả Đỗ Thị Thanh Loan [21]: Vùng châu 

thổ sông Hồng có phía Bắc và Đông Bắc là Vùng Đông Bắc (Việt Nam), 

phía Tây và Tây Nam là vùng Tây Bắc, phía Đông là vịnh Bắc Bộ và phía 

Nam vùng Bắc Trung Bộ. Đây là vùng trung châu, được hưởng lợi thế của 

cả 3 vùng: miền núi trung du, đồng bằng và ven biển. Toàn vùng có tổng 

diện tích: 2106,0 ha, chiếm 7,1% diện tích của cả nước, trải rộng, phía 

Bắc và đông Bắc là vùng Đông Bắc, phía Tây và Tây Nam là vùng Tây 

Bắc, phía đông là vịnh Bắc Bộ và phía nam vùng Bắc Trung Bộ. Phía 

Đông giáp biển là cửa ngõ thông ra biển... Có Thủ đô Hà Nội là trung tâm 

kinh tế, chính trị, văn hóa quan trọng của vùng và của cả nước [21, tr.91]. 

Châu thổ sông Hồng là vùng có diện tích đất hẹp, địa hình tương đối 

bằng phẳng, hướng thấp dần từ Tây Bắc đến Đông Nam. Địa hình núi xen 

kẽ với đồng bằng hoặc thung lũng, thấp và bằng phẳng, dốc thoải từ Tây 

Bắc xuống Đông Nam. Toàn vùng cũng như trong mỗi vùng, địa hình cao 

thấp không đều, tại vùng có địa hình cao vẫn có nơi thấp úng, vẫn là vùng 

trũng. Với hệ thống sông ngòi dày đặc với sông Hồng, sông Đà, sông Lô, 

sông Đáy, sông Trà Lý vừa là nguồn cung cấp nước ngọt cho sản xuất, vừa 

điều hòa khí hậu cho toàn vùng. Có rừng Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, 

Cát Bà cùng với hệ thống cây xanh ven biển, ven đường giao thông có tác 

dụng điều hòa không khí và phòng hộ [21, tr.91]. 

1.3.1.2. Về dân cư vùng châu thổ sông Hồng 

Các di chỉ khảo cổ đã chứng minh rằng con người đã sinh sống ở đây 

từ hàng vạn năm trước, bởi lẽ địa hình và khí hậu rất thuận lợi. Cư dân 

châu thổ sông Hồng cũng như các vùng rộng lớn khác chủ yếu là cư dân 

sống ở nông thôn và cư dân sống ở thành thị, có sự khác nhau rõ rệt về 

cách sống, cơ cấu, cơ sở sản xuất, cơ sở hạ tầng và kiến trúc nhà cửa.  
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Tại châu thổ sông Hồng, người dân nông thôn vẫn chiếm đa số, sau 

đó mới đến cư dân thành thị. Nền văn hóa châu thổ sông Hồng là nền văn 

hóa nông nghiệp trong đó cây lúa nước đóng vai trò chủ đạo. Mặc dù đã có 

nhiều sự biến đổi trong đời sống kinh tế xã hội hiện nay, nhưng về cơ bản 

văn hóa châu thổ sông Hồng vẫn là văn hóa lúa nước của người nông thôn, 

nói cách khác nền văn hóa cổ truyền từ ngàn xưa vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ 

đến lối sống của cư dân châu thổ sông Hồng, bằng chứng là sự phục hồi các 

hội làng đang diễn ra sôi nổi khắp nơi. 

Vùng châu thổ sông Hồng có lực lượng lao động tương đối trẻ và dồi 

dào hơn so với các vùng khác trong cả nước. Vùng này có vị trí là trung 

tâm khoa học và đào tạo cán bộ có trình độ cao, là nơi cung cấp các tiến bộ 

khoa học công nghệ và cán bộ cho các vùng khác, đặc biệt là cán bộ 

chuyên sâu với trình độ cao. 

Vùng châu thổ sông Hồng có lịch sử phát triển văn hóa lâu đời, chứa 

đựng và duy trì nhiều chuẩn mực cho văn hóa nước nhà. Mặc dù đã có 

nhiều sự biến đổi trong đời sống kinh tế xã hội hiện nay, nhưng về cơ bản 

vẫn là văn hóa lúa nước, nói cách khác nền văn hóa cổ truyền từ ngàn xưa 

vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ đến lối sống của cư dân, bằng chứng là sự phục 

hồi các hội làng đang diễn ra sôi nổi khắp nơi. Tài nguyên văn hóa, lịch sử, 

những công trình kiến trúc cổ có mật độ tập trung cao hơn nhiều so với các 

vùng khác. Không chỉ phát huy, làm giàu nền văn minh bản địa, vùng còn 

là nơi hội tụ của nền văn minh nhiều dân tộc, nơi tiếp thu nhiều nền văn 

minh trên thế giới. 

1.3.1.3. Khí hậu vùng châu thổ sông Hồng 

Khí hậu châu thổ sông Hồng rất phù hợp với việc gieo trồng lúa 

nước và cây trồng nhiệt đới khác. Đây là vùng châu thổ duy nhất ở Việt 

Nam có một mùa đông thực sự với 3 tháng với nhiệt độ trung bình dưới 

18°C, ở một số nơi có tháng nhiệt độ trung bình dưới 15°C, do đó mà khí 
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hậu bốn mùa tương đối rõ nét khiến vùng này cấy được vụ lúa ít hơn các 

vùng khác. Hơn nữa, khí hậu vùng này lại rất thất thường, gió mùa đông 

bắc vừa lạnh vừa ẩm, rất khó chịu, gió mùa hè nóng và ẩm [21, tr.91]. 

Đặc điểm chính của khí hậu châu thổ sông Hồng là tính chất thất 

thường, nó bị chi phối bởi chế độ gió mùa là những khối không khí từ nơi 

xa đến. Tính chất thất thường của khí hậu đã là cơ sở cho sự hình thành 

phong cách cần cù tiết kiệm, lo lắng xây dựng nhà cửa vững chắc của cư 

dân sinh sống ở nơi đây. 

Vùng châu thổ sông Hồng có một mạng lưới sông ngọ̀i khá dày, gồm 

các ḍòng sông lớn như sông Hồng, sông Thái Bình… cùng các mương 

máng tưới tiêu dày đặc. Do ảnh hưởng của khí hậu gió mùa với hai mùa 

khô và mưa nên thủy chế các dòng sông, nhất là sông Hồng cũng có hai 

mùa rõ rệt: mùa cạn, dòng chảy nhỏ, nước trong và mùa lũ dòng chảy lớn, 

nước đục. Chính yếu tố nước tạo ra sắc thái riêng biệt trong tập quán canh 

tác, cư trú, tâm lí ứng xử cũng như sinh hoạt cộng đồng của cư dân trong 

khu vực, tạo nên nền văn minh lúa nước, vừa có cái chung của văn minh 

khu vực, vừa có cái riêng độc đáo của mình. 

1.3.2. Các yếu tố về văn hóa vùng châu thổ sông Hồng 

1.3.2.1. Môi trường nông nghiệp 

 Là trung tâm của đời sống chính trị và văn hóa của đất nước, ở vùng 

châu thổ sông Hồng đã hình thành nên truyền thống văn hóa lâu đời, thể 

hiện trong đời sống sản xuất, sinh hoạt vật chất và các quan hệ trong đời 

sống sinh hoạt tinh thần… Đó là kết tinh những tri thức và ứng xử của con 

người với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của cư dân vùng châu 

thổ sông Hồng từ xưa đến nay. Con người vùng châu thổ sông Hồng, làm 

nông nghiệp một cách thuần túy, cư dân chủ yếu là nông dân và gắn với 

nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước. 
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 Nông nghiệp lúa nước trên vùng châu thổ sông Hồng đã trở thành 

ngành kinh tế chủ yếu, vừa tạo cơ sở cho định cư lâu dài, vừa tạo ra lương 

thực cần thiết hàng ngày của người dân ở đây. Cư dân vùng đồng bằng 

sông Hồng là cư dân sống với nghề trồng lúa nước, làm nông nghiệp một 

cách thuần túy. Hàng ngàn năm lịch sử, người nông dân Việt Bắc Bộ là 

người nông dân đồng bằng đắp đê, lấn biển, trồng lúa. Vùng châu thổ sông 

Hồng là vùng có nhiều hồ, sông, ngòi  nên bên cạnh trồng lúa, người dân 

cũng chú trọng đến việc khai thác thủy sản. Tận dụng ao hồ để khai thác 

thủy sản là một phương cách đưọc người nông dân rất chú trọng. Đã có lúc 

việc khai thác ao hồ, thả cá được đưa lên hàng đầu như một câu ngạn ngữ: 

nhất canh trì, nhì canh viên, ba canh điền. Bên cạnh nghề nông, việc trồng 

rau, trồng cà, trồng cây ăn quả, trồng dâu nuôi tằm, nuôi gà, nuôi lợn cũng 

phát triển. 

 Mặt khác, đất đai vùng châu thổ sông Hồng không phải là nhiều, dân 

cư lại đông. Do yêu cầu phát triển sản xuất và tiêu dùng hàng ngày tăng lên 

cùng với sự gia tăng dân số, do tính phức tạp của một số ngành nghề, trong 

xã hội thời đó đã nẩy sinh và ngày càng phát triển. Tận dụng thời gian nhàn 

rỗi của vòng quay mùa vụ, người nông dân đã làm thêm nghề thủ công. Từ 

đó hình thành hàng trăm nghề thủ công và có một số nghề đã rất phát triển, 

có lịch sử phát triển lâu đời như nghề gốm, nghề dệt, nghề luyện kim, đúc 

đồng… ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu con người. Tất 

cả những đặc điểm trên sẽ góp phần tạo ra những đặc điểm riêng của vùng 

văn hoá châu thổ sông Hồng, cũng qua đó, các thành tố, các giá trị, các bài 

hát dân ca văn hóa được nảy sinh, sáng tạo từ chính hoạt động lao động sản 

xuất trong nông nghiệp, gắn liền với môi trường nông nghiệp, phù hợp với 

nền văn minh lúa nước. 

Tiến trình lịch sử đã khiến cho làng Việt vùng châu thổ sông Hồng là 

một tiểu xã hội trồng lúa nước, một xã hội của các tiểu nông. Về mặt sở 
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hữu ruộng đất, suốt thời phong kiến, ruộng công, đất công nhiều là đặc 

điểm của làng Việt Bắc Bộ. Do vậy, quan hệ giai cấp ở đây chưa phá vỡ 

tính cộng đồng, tạo ra một lối sống ngưng đọng của nền kinh tế tự cấp tự 

túc, một tâm lí bình quân, ảo tưởng về sự "bằng vai", "bằng vế". Sự gắn bó 

giữa con người và con người trong cộng đồng làng quê, không chỉ là quan 

hệ sở hữu trên đất làng, trên những di sản hữu thể chung như đình làng, 

chùa làng v.v..., mà cọ̀n là sự gắn bó các quan hệ về tâm linh, về chuẩn 

mực xã hội, đạo đức. Đảm bảo cho những quan hệ này là các hương ước, 

khoán ước của làng xã. Các hương ước, hay khoán ước này là những quy 

định khá chặt chẽ về mọi phương diện của làng từ lãnh thổ làng đến sử 

dụng đất đai, từ quy định về sản xuất và bảo vệ môi trường đến quy định về 

tổ chức làng xã, ý thức cộng đồng làng xã, vì thế trở thành một sức mạnh 

tinh thần không thể phủ nhận. Nhưng cũng vì thế mà cá nhân, vai trò cá 

nhân bị coi nhẹ. Chính những đặc điểm ấy của làng Việt Bắc Bộ sẽ góp 

phần tạo ra những đặc điểm riêng của vùng văn hóa châu thổ sông Hồng. 

1.3.2.2. Tư duy và sáng tạo nghệ thuật 

Nghệ thuật truyền thống của cư dân châu thổ sông Hồng được đúc 

kết từ trong đời sống lao động và tinh thần, tại mỗi mảnh đất, mỗi miền quê 

đều có những đặc trưng nghệ thuật riêng của mình. Văn hóa nói chung, các 

loại hình dân ca nói riêng nảy sinh từ cảm hứng, hình thành tư duy sáng tạo 

từ chính hoạt động lao động sản xuất, từ trong chính sinh hoạt đời sống. 

Vùng châu thổ sông Hồng là cái nôi của các loại hình dân ca, các hình thức 

sân khấu cổ, với truyền thống lâu đời đó là: hát ru, hát trống quân, hát xẩm, 

hát quan họ, ca trù, hát chầu văn, hát cửa đình, hát đúm, hát ví… các hình 

thức sân khấu như chèo, tuồng, rối nước và các loại hình sân khấu hiện đại 

là kịch nói… 

Kho tàng văn học dân gian Bắc Bộ có thể coi như một loại mỏ với 

nhiều khoáng sản quý hiếm. Từ thần thoại đến truyền thuyết, từ ca dao 
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đến tục ngữ, từ truyện cười đến truyện trạng, mỗi thể loại đều có một 

tầm dầy dặn, mang nét riêng của Bắc Bộ, chẳng hạn truyện trạng ở Bắc 

Bộ như truyện Trạng Quỳnh, Trạng Lợn v.v... sử dụng các hình thức câu 

đố, câu đối, nói lái, chơi chữ nhiều hơn truyện trạng ở các vùng khác. 

Các thể loại thuộc nghệ thuật biểu diễn dân gian cũng khá đa dạng và 

mang sắc thái vùng đậm nét. Tiến trình lịch sử đã lắng đọng ở đây những 

lớp văn hóa, có thể ví như một bảo tàng văn hóa tổng hợp lưu giữ khá 

nhiều các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp. Nói tới 

vùng văn hóa châu thổ sông Hồng là nói tới một vùng văn hóa mà quá 

trình tiếp biến văn hóa diễn ra lâu dài, với nội dung đa dạng, phong phú. 

Đời sống tâm linh là cái nền vững chắc nhất của quan hệ cộng đồng 

làng xã, trước nhất đó là ý thức hướng về cội nguồn, cội nguồn gia đình, 

dòng họ, việc thờ cúng tổ tiên, cội nguồn của làng xóm qua việc thờ cúng 

thành hoàng, thổ thần, những người “tiền hiền” có công lập làng và từ đó 

mở rộng phóng đại hơn là cội nguồn đất nước, dân tộc qua việc thờ cúng, 

tôn thờ Vua tổ Hùng Vương và những người có đức, có công với dân, với 

nước. Từ ngày giỗ tổ tiên các gia tộc, dòng họ đến giỗ thành hoàng, thần, 

thánh của làng, mọi người dù ở làng hay phiêu bạt nơi đất khách cũng phải 

tìm đường về quê cha đất tổ chịu lễ, đi hội mới thành con người. Nơi hội 

làng là dịp để mọi người tập trung phô diễn những sinh hoạt cộng đồng từ 

múa, hát giao duyên, hát cửa đình, sân khấu chèo, các cuộc thi tài qua các 

trò đấu vật, bơi thuyền, kéo co, chọi trâu, chọi gà, đấu cờ, ném còn, thổi 

cơm thi… từ đó đã hun đúc nên tài năng, trí thông minh, tài khéo léo, sức 

khỏe. Trong các dịp lễ hội như vậy mọi người đều tham gia, vừa tham gia 

trình diễn, vừa thưởng thức hưởng thụ. Lễ hội còn là môi trường nhập thân 

và trao truyền văn hóa giữa các thế hệ. 
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Tín ngưỡng dân gian của người Việt là thờ cúng tổ tiên, thần linh, 

thành hoàng… người dân còn tiếp thu ảnh hưởng của đạo Phật, đạo Lão, 

đạo Khổng của Trung Quốc và Ấn Độ truyền sang. Trong quá trình phát 

triển lịch sử, các tôn giáo này đã được Việt hóa và nó đã đi vào đời sống 

tâm linh của dân quê và hòa quyện với tín ngưỡng dân gian thành một thứ 

tín ngưỡng độc đáo. Đạo giáo du nhập vào ta khoảng đầu thời Bắc thuộc. 

Phật giáo cũng hòa quyện gần gũi với tín ngưỡng dân gian tạo ra các loại 

tín ngưỡng tam phủ, tứ phủ và biểu hiện độc đáo của nó là tín ngưỡng hầu 

đồng, thờ cúng thần tiên (Đạo tiên), Mẫu Liễu Hạnh là một trong tứ bất tử 

trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Những tín ngưỡng trên để lại dấu ấn 

rõ rệt trong phong tục và sinh hoạt văn hóa của người dân vùng châu thổ 

sông Hồng. Nho giáo du nhập vào nước ta từ đời nhà Hán qua hệ thống 

giáo dục thi cử. Đến đời Lê, Nho giáo dành được địa vị thống trị, nó chi 

phối hệ thống giáo dục làng xã, việc thờ cúng, các sinh hoạt cộng đồng hội 

hè, phong tục, các ứng xử trong gia đình và xã hội… Các đình, chùa nổi 

tiếng như đình Đình Bảng, chùa Một Cột, chùa Bút Tháp, chùa Keo, chùa 

Tây Phương, chùa Phổ Minh là biểu hiện của văn hóa Việt. 

Lễ hội thường được mở vào mùa xuân và mùa thu, lễ hội mùa xuân 

mở đầu bằng lễ hội Tết Nguyên Đán rồi tiếp theo là các lễ hội khác với các 

sinh hoạt dân gian gắn với thời kỳ nông nhàn sau mùa vụ. Người ta căn cứ 

vào nội dung phản ánh của lễ hội để phân biệt lễ hội nông nghiệp, lễ hội 

tưởng niệm các anh hùng lịch sử, lễ hội gắn với tín ngưỡng tôn giáo. Chúng 

ta phải kể đến các lễ hội đặc sắc của các vùng như: Lễ hội Phù Đổng, hội 

đền Cổ Loa (ở Hà Nội); lễ hội Chùa Hương, hội đền Và (ở Hà Tây cũ); hội 

Lim, hội Đình Bảng (ở Bắc Ninh), hội Phủ Giầy (ở Nam Định)… Trong số 

các lễ hội lớn nhỏ khác nhau đều chứa đựng những nghi lễ nông nghiệp. 

Những sắc thái văn hóa thể hiện rõ qua các hình thức sinh hoạt văn hóa 

nghệ thuật, đó là văn học, nghệ thuật, trang trí… Nền văn học dân gian 
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phong phú với các thể loại huyền thoại, cổ tích, truyền thuyết, tục ngữ, 

thành ngữ, ca dao… 

Châu thổ sông Hồng là vùng có truyền thống hiếu học, đào tạo tri 

thức, nhân tài hơn bất cứ nơi nào, có chế độ giáo dục lâu đời và đội ngũ tri 

thức đông đảo để lại những dấu ấn rõ nét trong đời sống văn hóa. Đó là 

việc nâng dần ngôn ngữ văn học, làm giàu vốn từ văn hóa, khoa học, chính 

trị thông qua tiếp thu ảnh hưởng bên ngoài thúc đẩy ra đời chữ viết. Đội 

ngũ tri thức dân tộc tiếp thu vốn văn hóa dân gian, nâng dần lên trình độ 

cao hơn, hình thành dòng văn hóa bác học, cung đình và ảnh hưởng trở lại 

văn hóa quần chúng. Đội ngũ tri thức này là cầu nối văn hóa dân tộc với thế 

giới bên ngoài, tạo nên những giao lưu ảnh hưởng có tác động lớn tới tiến 

trình phát triển văn hóa dân tộc. Kinh tế văn hóa phát triển khiến cho vùng 

có nhiều sản vật nổi tiếng và lắm nhân tài, đây là quê hương của nhiều vị 

tướng lĩnh, quân thần tài ba của nước nhà. 

1.3.2.3. Bản sắc, truyền thống văn hóa vùng châu thổ sông Hồng 

Văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng là nền văn hóa bản địa đậm nét, 

kết tinh trong đó bản lĩnh, truyền thống, cốt cách, lối sống và lẽ sống của 

người Việt: Chung lưng đấu cật, đoàn kết, gắn bó với nhau trong lao động 

và đấu tranh, giàu tình làng nghĩa nước, tôn trọng người già và phụ nữ, biết 

ơn và tôn thờ tổ tiên, các anh hùng nghĩa sĩ,...; có cội rễ và cơ sở sâu xa 

trong cuộc sống lâu đời của các lớp cư dân trên vùng lãnh thổ đó. 

Vùng văn hóa châu thổ sông Hồng là vùng đất cổ, là cội nguồn của 

văn hóa Việt Nam, vùng đất ấy mang trong mình một kho tàng giá trị văn 

hóa vô cùng to lớn của đất nước cả về vật chất lẫn tinh thần. Văn hóa vùng 

châu thổ sông Hồng là sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người, phát triển 

dựa trên sự kế thừa và phát huy bản sắc dân tộc, kết hợp tiếp thu có chọn 

lọc tinh hoa văn hóa khu vực và nhân loại. 
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Văn hóa châu thổ sông Hồng phong phú và đa dạng trong đời sống 

vật chất và đời sống tinh thần của người dân. Nó là tấm gương phản ánh 

đầy đủ mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và giữa con người với con 

người. Đây là một vùng văn hóa đặc thù của cả nước, nó tồn tại trong 

truyền thuyết, thơ ca trong các phong tục tập quán và cả trong tiềm thức 

của mỗi người. 

Văn hóa dân gian Vùng châu thổ sông Hồng là một kho báu vô giá 

truyền từ đời này sang đời khác. Đó là một kho tàng di sản văn hoá phi vật 

thể đa dạng và phong phú: là nguồn ca dao, ngạn ngữ, huyền thoại, truyện 

cổ tích, truyện cười, giai thoại,... là các lễ hội truyền thống lâu đời đặc sắc, 

là cái nôi của ca nhạc dân gian, trò diễn,... Có thể nói Bắc Bộ là mảnh đất 

màu mỡ cho văn hoá nghệ thuật của dân tộc Việt ươm chồi, nảy lộc. Trên 

đất nước Việt Nam, đất nước của ca dao, thần thoại, văn học dân gian Bắc 

Bộ là một trong những viên ngọc quý giá nhất, mang nhiều nét đặc trưng. 

Ca dao, dân ca xứ Bắc không những ngọt ngào, đằm thắm mà còn thấm 

thía ân tình. Xứ Bắc có một kho tàng đồ sộ những tích truyện, truyện cổ 

dân gian, truyền thuyết, truyện cười... với những hình ảnh ông bụt, cô Tấm, 

những chàng Sơn tinh, Thuỷ Tinh... đã đi vào tâm khảm người Việt hàng 

thế kỷ qua. Đặc biệt, Bắc Bộ có truyện thần thoại - thể loại văn học dân 

gian mà không vùng miền khác nào có được. Khác với các vùng khác, 

truyện Trạng của vùng thường thiên về nói chữ, chơi chữ, thể hiện trí tuệ 

vượt bậc của người xưa. Ở đây, các thể loại thuộc nghệ thuật sân khấu dân 

gian cũng khá đa dạng và mang sắc thái vùng đậm nét, bao gồm hát chèo, 

hát chầu văn, hát quan họ, múa rối,... Từ bao đời nay hát chèo đã trở thành 

một loại hình sinh hoạt văn hoá nghệ thuật quen thuộc của người dân Việt 

Nam nói chung và miền Bắc nói riêng, nuôi dưỡng đời sống tinh thần dân 
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tộc bởi cái chất trữ tình đằm thắm sâu sắc. Chèo là một loại hình sân khấu 

kịch hát đậm đà tính dân tộc, với sự kết hợp nhuần nhuyễn của hàng loạt 

yếu tố: hát, múa, nhạc, kịch mang tính nguyên hợp vô cùng độc đáo. Vùng 

đồng bằng Bắc Bộ là cái nôi của chèo, từ cái nôi ấy sau bao nhiêu thăng 

trầm của lịch sử, nghệ thuật chèo ngày càng phát triển và khẳng định được 

tầm quan trọng trong nền văn hoá dân gian . Trong sinh hoạt văn hoá nghệ 

thuật của vùng đồng bằng Bắc Bộ còn có hát ca trù. Ca trù trở thành một 

thứ thưởng thức nghệ thuật riêng biệt với không khí ấm cúng, tế nhị, hào 

hoa kinh kì. Các chầu hát ca trù lại được mở, những lời hát ca ngợi quê 

hương, đất nước tươi đẹp, ca ngợi con người và cuộc sống mới lại ngân lên 

thánh thót, hoà lẫn ráng chiều vàng rực trên sóng nước. Hát quan họ là điệu 

hát quen thuộc của người con xứ Kinh Bắc. Cứ đến hẹn lại lên, vào hội hát 

quan họ, du khách thập phương yêu thích quan họ gần xa kéo tới. Sân đình, 

sân đền... đều có các đám hát, người nghe vòng trong vòng ngoài. Các liền 

anh khăn xếp, áo the, tay cầm ô; các liền chị áo mớ ba mớ bảy với chiếc 

nón quai thao hát những câu ca cổ: “Nhớ chị hai”, “Thiết tha”, “Nhớ mãi 

mà không nguôi”,... Câu hát gieo vào lòng người cái tình quan họ đắm 

đuối, thiết tha, bền chặt. Múa rối nước là loại hình nghệ thuật sân khấu đặc 

sắc của riêng đồng bằng Bắc Bộ. Nghệ thuật này xuất hiện từ khá sớm, đầu 

tiên ở Thăng Long - Hà Nội. Hiện nay, ở thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, 

huyện Đông Anh còn lưu lại được dấu tích của một phường rối nước từ 

hàng trăm năm trước. Rối nước đã được kết hợp với rối cạn một cách cực 

kỳ nhuần nhuyễn và đạt đến độ tinh xảo trong diễn xuất. Rối nước dần 

thâm nhập vào đời sống sinh hoạt làng xã, càng trở nên đa dạng, sinh động 

với các loại trò diễn mang đậm phong cách diễn xuất dân gian. 
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1.4. Phân loại sơ lược về một số thể loại dân ca tiêu biểu vùng châu 

thổ sông Hồng 

1.4.1. Trống quân 

Hát Trống Quân do tộc người kinh sống ở vùng châu thổ sông 

Hồng sáng tạo và nuôi dưỡng. Tục truyền hát Trống quân xuất hiện vào 

đời nhà Trần, thời kháng chiến chống quân Nguyên, binh sĩ khi giải trí 

ngồi thành hai hàng đối nhau, một bên là “Hát xướng”, một bên là “hát 

đáp”, khi hát gõ và tang trống để làm nhịp. Xưa và nay, hát Trống quân vẫn 

được người dân vùng Dạ Trạch (Hưng Yên) và vùng Đức Bác (Phú Thọ) sử 

dụng phổ biến. Tuy nhiên, ở một số tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải 

Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc… đều có Hát 

Trống quân. 

Đây là lối hát giao duyên có từ lâu đời, tuy nhiên mỗi nơi mỗi khác. 

Như ở Đức Bác và Phù Đức thì Hát trống quân được hình thành do tục kết 

nghĩa giữa phường Xoan của hai nơi Phù Đức (Thành phố Việt Trì) và xã 

Đức Bác (Lập Thạch, Vĩnh Phúc). Hát trống quân ở đây có âm điệu, làn 

điệu riêng. Còn cũng là hát giao duyên, có tên gọi là Hát Trống Quân 

nhưng ở làng Hữu Bổ (Phong Châu, Phú Thọ) khi hát trai và gái có gõ 

trống làm hiệu lệnh, để lấy nhịp. Ở vùng châu thổ Bắc Bộ lối hát này 

thường hát vào dịp Trung thu hay những đêm rằm, trăng sáng. Địa điểm 

Hát Trống Quân khi là sân đình, bãi cỏ, hoặc ở sân một nhà nào đó. Khi 

hát bên nam hoặc bên nữ gõ vào sợi dây chão được căng trên mặt một cái 

trống hoặc một cái thúng vang lên những tiếng thình, thùng thình. Ngoài 

hát Trống quân Đức Bác là có phong tục riêng, hầu hết các cuộc Hát 

Trống Quân ở Trung Du, châu thổ Bắc Bộ gồm 3 phần: Phần một là 

những câu hát chào hỏi, mời trầu. Phần hai là hát giao duyên tỏ tình. Phần 

ba là hát tiễn, hát dặn. Hát Trống Quân chỉ có một làn điệu lấy đối ý, đối 

lời là chính. 
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Hát Trống quân thường chỉ sử dụng một làn điệu. Thơ luôn được 

thay đổi, ứng biến của hai bên nam, nữ. Giai điệu có thể di biến 

theo ngữ điệu của thơ. Thể thơ lục bát được phổ biến trong lối 

hát này. Hát Trống quân lấy đối lời làm chính và được diễn 

xướng ở tốc độ vừa phải, nên tính chất của thể loại này có phong 

thái đĩnh đạc. Khi hát, điểm với lời ca thường chỉ có vài tiếng 

đệm nhằm phục vụ cho việc đưa hơi mềm mại và tạo cho giai 

điệu được chau truốt hơn như: này thời, có mấy, ơi hời, ư à, này, 

là, rằng… Ngoài hát một điệu chính, nếu về khuya các nghệ nhân 

còn ứng tác “đổi giọng” hát thêm một số điệu dân ca phổ biến 

khác như Lý giao duyên, Hát ru, Hát cách, Ru Xuân, Hò 

Quảng… nhưng kết thúc cuộc hát bao giờ cũng quay lại làn điệu 

hát Trống quân ban đầu [14, tr.67]. 

1.4.2. Hát ru 

Hát ru là một thể loại âm nhạc truyền thống, một lối hát có tính tập 

quán truyền thống, một loại hình nghệ thuật dân tộc đặc biệt trong kho tàng 

âm nhạc dân gian và mang giá trị nhân văn cao đẹp. Trong các loại hình 

dân ca, hát ru xuất hiện sớm hơn so với các thể loại hát diễn xướng khác và 

được các thế hệ truyền lại cho nhau dưới dạng bất thành văn.  

 Hát ru là những bài hát nhẹ nhàng, đơn giản được người mẹ và 

những người thân của đứa bé hát, giúp cho bé dễ ngủ. Cách hát này có tính 

chất đặc biệt, gắn liền với vai trò, hình ảnh người mẹ, người bà, người chị; 

gắn với cuộc sống sinh hoạt đầu đời của một con người và cũng là làn điệu 

dành riêng cho phụ nữ. Trong hát ru, mỗi người mẹ, người chị đều có một 

cách hát riêng nhưng nhìn chung đều mang tính trữ tình và luôn để lại 

những ấn tượng sâu sắc trong suốt cuộc đời của đứa con. 

 Nhiều công trình nghiên cứu đã đưa ra khái niệm về thể loại hát ru. 

Trong cuốn Từ điển bách khoa Việt Nam đã chỉ rõ: “Hát ru: hát để ru em 
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ngủ, còn gọi là Ru em (miền Bắc và miền Trung), Ầu ơ (miền Nam), Ú lục 

(Thái, Tày), Um con (Bana), Khổng Mí nhủa (Mông). Điệu hát đều đều, 

êm ái, nhẹ nhàng; nội dung lời hát đề cấp đến tình mẹ con, tình chồng vợ, 

nhân tình thế thái, có khi mang những tình cảm rộng lớn hơn, vượt khỏi 

khuôn khổ ru trẻ ngủ” [40, tr.222]. 

Tác giả Lê Thị Tuyết trong nghiên cứu của mình [37] cũng đã khái 

quát: “Hát ru dân gian Việt Nam là một thể loại âm nhạc có từ lâu đời, ra 

đời với mục đích để dỗ trẻ ngủ và thể hiện tình cảm của người hát ru và 

cao hơn nữa là thể hiện tâm tư, tình cảm của những người phụ nữ, của cả 

một cộng đồng. Trên thế giới, dân tộc nào cũng có hát ru, cũng giống 

như hát ru Việt Nam, âm nhạc trong hát ru thường mang tính trữ tình, êm 

đềm, theo nhịp điệu đưa nôi, đưa võng, hòa quyện, đan xem với lời ru 

tạo nên sự hấp dẫn tổng hợp đặc biệt đối với trẻ thơ và đối với cả người 

ru, người nghe hát ru” [37, tr.8]. 

 Có thể nói hát ru châu thổ sông Hồng là một loại hát dân gian rất phổ 

biến, một tập quán tốt đẹp của mỗi dân tộc được sử dụng trong sinh hoạt 

văn hóa gia đình. Hát ru là những câu hát của bà, của mẹ, của chị và những 

người thân trong gia đình để dỗ, đưa trẻ vào giấc ngủ. Ngoài tác dụng đưa 

các em thơ vào giấc ngủ ngon lành, hát ru cũng như dòng sữa mẹ thiêng 

liêng, gieo mầm và nuôi dưỡng tâm hồn, giáo dục tình cảm trong sáng, 

những phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho con người ngay từ khi bước vào đời. 

Bên cạnh đó, ẩn chứa trong câu hát ru còn là tâm tình và nỗi lòng của mẹ. 

Nội dung hát ru thường mang tâm sự của người con đối với ông bà cha mẹ, 

tâm sự của người vợ đối với chồng, đồng thời lời ru cũng là những lời than 

thân trách phận hay giãi bày những nỗi niềm chua xót về tình duyên, về 

phận làm dâu, về lòng hiếu thảo, cách đối nhân xử thế và những bài học rút 

ra từ cuộc sống. 
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 Người dân châu thổ sông Hồng khi nựng con thường có những tiếng 

tặc lưỡi gợi sự chú ý của trẻ để hỏi chuyện hoặc “nói nựng”, “nói yêu”, có 

nghĩa biểu hiện cử chỉ tình cảm yêu thương đối với trẻ thơ và sau phát triển 

thành những tiếng đưa hơi, đệm lời, thêu dệt cho câu hát thêm hay, thêm 

đẹp. Bất kỳ một dân tộc nào cũng đều có hát ru con và không một âm điệu 

nào giống âm điệu nào do hoàn cảnh lịch sử, văn hóa và tâm lý dân tộc đó 

tạo thành. Thể loại hát ru được hình thành từ rất sớm và được lưu truyền từ 

thế hệ này sang thế hệ khác, từ cái nôi sông Hồng, hát ru vùng châu thổ 

sông Hồng là một thể loại hát ru đặc sắc của dân tộc Việt Nam. 

1.4.3. Quan họ 

Lề lối hát Quan Họ đó là: từng đôi nam hát đối với từng đôi nữ. Mỗi 

đôi nam hoặc nữ đều có một người hát chính gọi là hát dẫn, một người hát 

phụ gọi là luồng giọng. Một bên nam hoặc nữ hát trước một bài, bên kia 

đối lại một bài cùng âm điệu nhưng khác lời. 

Trình tự cuộc hát Quan Họ, tuy có phụ thuộc vào tính chất của cuộc 

hát như: Hát vui trong hội thì không hát những bài giọng cổ: Hừ la, La 

rằng… mà liền anh, liền chị sau khi chào hỏi mời trầu thì hát ngay vào 

Giọng vặt. Trước khi chia tay nhau thì hát Giã bạn. 

Theo tác giả Nguyễn Tiến Chiêu trong “Tìm hiểu nguồn gốc Quan 

họ Bắc Ninh”, bài viết trên tạp chí Bách khoa số 65, năm 1959, ông cho 

rằng: Thứ nhất, Quan họ phát sinh từ thời Lý (1010 - 1225). Thứ hai, Quan 

họ xuất xứ từ làng thuộc tỉnh Bắc Ninh, nhất là những làng thuộc huyện 

Tiên Du, Yên Phong, Từ Sơn. Thứ ba, Quan họ thoát thai từ hát Đúm, hoặc 

có liên quan gần xa với hát Đúm, hoặc hát Đúm là một trong những nguyên 

nhân đã cấu tạo nên Quan họ. 

 Cũng có thuyết cho rằng Quan họ có nghĩa: “quan” là quân, “họ” là 

dừng lại, vì ngày xưa vua nhà Lý chạy giặc qua vùng Kinh Bắc, thấy nhân 

dân “hát Đúm” cho quan/quân “họ”/dừng lại để vua chạy...  
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 Gần đây, tác giả Nguyễn Hùng Vĩ có bài “Hai chữ Quan họ trong 

thư tịch cổ”, Tạp chí Xưa và nay số 367, trang 25 cho rằng: “Sau khi đã tìm 

hiểu Quan họ trong thư tịch cũ thì hiểu từ Quan họ là đơn giản. Đó là chỉ 

những sinh hoạt ca hát thuộc về nhà quan, trong nhà quan, phục vụ nhà 

quan...”, ông suy luận, chữ Quan họ là từ chữ Quan hộ mà ra. 

 Tóm lại, còn nhiều bài viết lý giải về Quan họ, tuy nhiên chúng tôi 

chưa có điều kiện thu thập hết. Với những tập hợp trên, chúng tôi thiên về 

lý lẽ của Nguyễn Văn Chiêu nhiều hơn, còn theo Nguyễn Hùng Vĩ tuy có 

nhận diện mới, nhưng chưa đủ sức thuyết phục. 

 Vậy Quan họ nơi sinh ra nó chính là vùng Kinh Bắc được hình thành 

khá lâu đời, do cộng đồng người Việt (Kinh) ở 49 làng Quan họ (44 làng 

thuộc tỉnh Bắc Ninh và 5 làng thuộc tỉnh Bắc Giang ngày nay) sáng tạo và 

nuôi dưỡng. 

 Đặc trưng cơ bản của hát Quan họ là gắn liền với tục kết chạ. Có ba 

hình thức chính: Hát Canh, hát Thị giải, hát Hội. Nội dung của hát Quan 

họ là những bài ca có lời thơ, ca dao. Từ ngữ trong sáng, mẫu mực thể 

hiện tình yêu lứa đôi, mến trọng tình người và quê hương đất nước. Quan 

họ có khoảng trên 300 bài bản khác nhau. Hình thức hát có thể hát đơn ca, 

song ca, hát theo bọn nhưng phổ biến nhất là hình thức hát đối đáp. Ở đó 

thông thường người ta chia làm hai bên, một bên là các liền chị và một 

bên là các liền anh; có thể các bạn Quan họ cùng làng hoặc khác làng.  

Tiêu chuẩn chung về hát của người Quan họ là phải hội tụ bốn yếu 

tố: Vang, rền, nền, nảy. Nhạc đệm cho Quan họ chỉ mới xuất hiện từ 

những năm 60 của thế kỷ XX. Biên chế nhạc cụ đệm thông thường gồm 

có Đàn Tranh, Tam thập lục, Sáo, Nhị, đàn Bầu, Mõ, Trống cơm… nhưng 

cũng góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phổ biến và phát huy vốn di 

sản Quan họ đến ngày nay [14, tr.64]. 
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1.4.4. Hát Đúm   

Hát đúm, còn được gọi là hát nói, hát mở mặt; là một loại hình dân 

ca với những làn điệu đối đáp do nhiều người tham gia, được thực hiện phổ 

biến trong những dịp hội, hè đầu xuân. Đây là một hình thức ca hát mang 

tính cộng đồng, cộng cảm, một nét hoạt văn hóa đặc trưng của cư dân ven 

biển Bắc Bộ, mà cái nôi là tổng Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, phủ Kinh 

Môn, trấn Hải Dương xưa; nay thuộc các xã Lập Lễ, Phục Lễ, Phả Lễ, Tam 

Hưng của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.  

Hát đúm có xuất xứ từ hát ví ở đồng bằng châu thổ sông Hồng, xuất 

hiện vào khoảng thế kỷ XIII, thời nhà Trần. Đến thời nhà Mạc, thế kỷ thứ 

XVI, sau khi chùa Kiến Linh được tạo dựng ở Phục Lễ, hát đúm chính thức 

được hát trong lễ hội tại chùa và phát triển rộng khắp vùng. Ở đồng bằng 

Bắc Bộ, Hải Phòng là địa phương có hát đúm lớn nhất, tiêu biểu là Hội hát 

Đúm xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên. Bên cạnh đó, các địa phương khác 

cũng có hát đúm như An Hải, Kiến Thụy…. 

Hát đúm xưa được nhiều người dân yêu thích và tham gia, nhất là 

thanh niên nam nữ, bởi đây là hình thức sinh hoạt văn hóa, nơi mà thanh 

niên nam nữ gửi gắm nỗi niềm của mình với bạn bè, cũng là dịp làm quen, 

tìm hiểu nhau để rồi đi đến luyến ái, hôn nhân. Cứ mỗi đêm trăng sáng, trai 

gái tổng Phục lại tụ tập bên nhau để hát hò đối đáp và... “ghẹo nhau”. Đến 

ngày hội xuân, các cô thôn nữ vẫn khăn đen mỏ quạ đội đầu, che mặt tham 

dự hội, trai làng này sang hát với gái làng kia. 

Hát đúm có hai hình thức diễn xướng, hát lẻ và hát hàng. Hát lẻ chỉ 

do một giới (nam hoặc nữ) hát đối, mỗi nhóm hát thường có vài ba người; 

diễn ra mọi lúc, mọi nơi, hát khi đi trên đường, ở nơi lao động lúc giải lao 

hay vừa làm vừa hát, thậm chí ngay ở sân đình, sân chùa, những ngày hội. 

Hát hàng thường chỉ diễn ra ở lễ hội đình, chùa, do hai giới nam và nữ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7y_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_M%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_M%C3%B4n
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_H%C6%B0ng,_Th%E1%BB%A7y_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_H%C6%B0ng,_Th%E1%BB%A7y_Nguy%C3%AAn
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https://vi.wikipedia.org/wiki/An_H%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_Th%E1%BB%A5y
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tham gia; nữ giới thường là người làng, xã ngồi một bên hàng ghế, phía đối 

diện là hàng ghế danh cho nam giới; trước khi hát thì có giao kèo, bên thua 

cuộc mất một vật gì đó, có thể là cái áo, cái nón, cái ô…  cho bên thắng. 

Khi hát có nhạc bát âm; các tràng trai, cô gái mặt nhìn mặt, tay cầm tay; hai 

bên đối đáp, bên nào không đối đáp được là thua. 

Hát đúm không phát triển về giai điệu, mà phát triển về lời ca, chỉ 

với ba cao độ Rề, Sol, Lá nhưng những người hát đã sáng tác ra hàng nghìn 

lời ca phản ánh đời sống của người dân vùng ven biển để ứng đối với nhau. 

Lời của hát Đúm chủ yếu thuộc hai thể loại chính là lục bát và song thất lục 

bát. Làn điệu của hát đúm gồm có: trống quân, cò lả, quan họ, sa mạc, lý 

giao duyên. Tại các lễ hội, bài bản của hát đúm rất phong phú, nhiều nội 

dung diễn ra từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày khác. Mở đầu là những 

câu hát chào, hát mừng khi gặp nhau (hát gặp hay hát chào hỏi), tiếp theo là 

các phần hát giao hẹn (giao kèo), hát hỏi, hát đố, hát mời (trầu, cơm, 

nước…), hát họa, hát huê tình (giao duyên), chinh phu, chinh phụ, hát cưới, 

hát lính, hát thư... và kết thúc là hát ra về (hát tiễn). 

Hát Đúm, một di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu thổ Bắc Bộ là 

sản phẩm do những người nông dân tạo ra. Hát Đúm mang đậm nét văn 

hóa đặc sắc trong đời sống của người dân Tổng Phục Lễ. Nét đặc sắc đó 

không chỉ bởi nó được sản sinh và tập trung chủ yếu ở đây mà còn bởi sự 

phát triển cao nhất cả về số lượng và đề tài, nội dung, tư tưởng phong phú, 

đa dạng. Hát Đúm là loại hình nghệ thuật được lưu truyền trong dân gian từ 

xa xưa, không phải là công trình sáng tạo từ một người và có hình dạng 

hoàn chỉnh ngay từ đầu hay trong một thời gian ngắn. Theo dòng lịch sử, 

hát Đúm cũng như các lối hát giao duyên dần trở thành một trong các loại 

hình dân ca độc đáo, mang đặc trưng riêng của cộng đồng dân cư Thủy 

Nguyên, Hải Phòng nói riêng và của khu vực châu thổ Bắc Bộ nói chung. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Giai_%C4%91i%E1%BB%87u
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%E1%BB%81&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sol
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%A1_song_th%E1%BA%A5t_l%E1%BB%A5c_b%C3%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%A1_song_th%E1%BA%A5t_l%E1%BB%A5c_b%C3%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1t_Tr%E1%BB%91ng_Qu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B2_l%E1%BA%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%8D
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A1t_Sa_m%E1%BA%A1c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BD_giao_duy%C3%AAn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BD_giao_duy%C3%AAn&action=edit&redlink=1
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1.4.5. Làn điệu Chèo 

Từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, vùng đồng bằng châu thổ 

sông Hồng là cái nôi của nền văn minh lúa nước của người Việt với một 

nền văn hóa dựa trên yếu tố làng. Sau khi thu hoạch mùa màng, họ 

thường tổ chức các lễ hội để vui chơi và cám ơn thần thánh. Từ những lễ 

hội này, ở giai đoạn sau đã xuất hiện những trò diễn, những yếu tố của 

các loại hình nghệ thuật. Trong đó có trò diễn là yếu tố chèo sơ khai. 

Có nhận định cho rằng: Chèo bắt nguồn từ âm nhạc và múa dân gian, 

nhất là trò nhại từ thế kỷ thứ X, lại có thuyết cho rằng: Chèo là sản phẩm 

của nông dân lao động. 

Nhưng trong cuốn Về nghệ thuật Chèo của nhà nghiên cứu Trần 

Việt Ngữ do Viện Âm Nhạc Việt Nam xuất bản năm 1996 đã nêu lên các 

ý kiến khác nhau từ cổ chí kim, đưa ra những nhận xét và cuối cùng kết 

luận: “Chèo bắt nguồn từ văn hóa nghệ thuật dân gian của dân tộc với sự 

đóng góp quan trọng của giới tri thức bình dân và quý tộc, tồn tại lâu đời 

trên đất nước Việt Nam, đứng ra là vùng trung châu và đồng bằng miền 

Bắc” [29, tr.12]. 

Trong văn hóa của người Việt cổ, trống đồng là một biểu tượng đặc 

trưng, nông dân vẫn thường đánh trống đồng trong những lễ cầu mưa, lễ tế 

trời đất… nên không có gì ngạc nhiên khi nhạc cụ chủ yếu của Chèo là 

trống Chèo. 

Từ ngày xưa cho đến ngày nay nơi được coi là nuôi dưỡng nghệ 

thuật Chèo tốt nhất chủ yếu tập trung ở các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, 

Nam Định, Hải Dương, trong đó nổi trội nhất là ở Thái Bình. 

Chèo là loại hình nghệ thuật tổng hợp, có những đặc điểm nghệ 

thuật riêng như: Tả ý, kể chuyện, hội hè, ứng diễn, hài hước… trong 

Chèo các thành tố cơ bản làm nên nghệ thuật đặc trưng nhất đó là: Múa, 

Hát và Biểu diễn. 
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Chèo là một loại hình nghệ thuật tinh tế và mang ý nghĩa nhân 

văn sâu sắc bởi từ những đặc trưng riêng biệt của mình mà cách biểu 

hiện nội dung của Chèo cũng rất khác biệt so với các loại hình nghệ 

thuật dân tộc khác. 

Chèo luôn thể hiện sự khát khao vươn tới hạnh phúc của con người, 

vươn tới một xã hội bình đẳng, công bằng. Cái thiện luôn chiến thắng trong 

cuộc đấu tranh với cái ác. Chèo phản ánh lòng từ bi của phật giáo và đức 

hạnh của Khổng Giáo trong các mối quan hệ xã hội. 

Một nhân vật thường có trong các vở Chèo là “Hề chèo” vai hề là 

nơi để người dân châm biếm, đã kích những thói hư tật xấu của xã hội 

phong kiến hay tầng lớp vua quan hách dịch. 

Chèo là hình thức kể chuyện bằng sân khấu, là loại hình nghệ 

thuật tổng hợp các yếu tố dân ca, dân vũ và một số loại hình dân gian 

khác ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, diễn viên Chèo chính là yếu tố cơ bản 

giao lưu với công chúng, trong quá trình diễn có thể ngẫu hứng và ứng 

tác với khán giả. Vào chiếu diễn nghệ sĩ sẽ tùy vai, tùy nơi, tùy lúc mà 

vận dụng linh hoạt mỗi bộ môn nghệ thuật đã trở thành thủ pháp cấu 

thành ngôn ngữ Chèo. 

Tiểu kết   

Trong chương 1, luận văn đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của 

việc dàn dựng tiết mục dân ca vùng châu thổ sông Hồng. Tìm hiểu khái 

quát về vùng châu thổ sông Hồng trên một số khía cạnh như: địa lý, dân 

cư, khí hậu, môi trường, không gian văn hóa, nghệ thuật của vùng. Hệ 

thống hóa làm rõ một số khái niệm công cụ như: dàn dựng, ngoại khóa âm 

nhạc, học sinh THCS, vai trò của biểu diễn dân ca trong hoạt động ngoại 

khóa ở trường THCS. Khái quát và làm rõ thực trạng biểu diễn dân ca 

trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại trường THCS Láng Hạ. 
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Từ nghiên cứu trên cho thấy, trong dạy học và giáo dục âm nhạc, 

cần thiết phải nắm vững được mục tiêu chương trình, nội dung cũng như 

về đặc điểm, khả năng âm nhạc của học sinh, cùng với những thuận lợi, 

khó khăn của nhà trường, địa phương. Qua đó. Mỗi nhà trường, mỗi giáo 

viên mới có được những hoạt động, những định hướng phù hợp trong 

giảng dạy và giáo dục âm nhạc đối với học sinh. 

Việc làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên có ý nghĩa quan 

trọng trong việc làm rõ mục đích, giải quyết và thực hiện nhiệm vụ nghiên 

cứu đề ra và là cơ sở quan trọng để chỉ ra phương pháp dàn dựng một số 

tiết mục dân ca vùng châu thổ sông Hồng ở trong chương tiếp theo. 
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Chương 2 

PHƯƠNG PHÁP DÀN DỰNG MỘT SỐ TIẾT MỤC DÂN CA 

VÙNG CHÂU THỔ SÔNG HỒNG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC 

CƠ SỞ LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

2.1. Vai trò của biểu diễn dân ca trong trường Trung học cơ sở 

2.1.1. Vai trò của hoạt động ngoại khóa âm nhạc 

 Trong giáo dục phổ thông, ngoài việc học trên lớp theo chương 

trình chính khóa (chương trình đã được quy định) học sinh còn được 

tham gia các hoạt động ngoại khóa. Theo lý luận dạy học, hoạt động 

ngoại khóa là hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp, không quy định bắt 

buộc trong chương trình. Là hoạt động tự nguyện của các cá nhân hay 

nhóm học sinh có cùng hứng thú, sở thích, mối quan tâm về một vấn đề 

của nội dung học tập. Nội dung học tập ngoại khóa thường liên quan với 

nội dung học tập trong chương trình và phù hợp với đặc điểm của các em 

tham gia hoạt động. 

 Mỗi hoạt động mang lại những lợi ích khác nhau song đều có điểm 

chung là rèn luyện một số kỹ năng như năng động, nhanh nhẹn, sáng tạo, 

nâng cao thể lực, trí lực. Trong trường THCS, nhà trường thường xuyên tổ 

chức đa dạng các hoạt động ngoại khóa để các em tham gia. Hoạt động 

ngoại khóa luôn mang đến cho học sinh tinh thần thoải mái, hào hứng, 

thích thú sau những giờ học căng thẳng, hình thành ở mỗi em niềm vui, góp 

phần xây dựng tâm hồn trong sáng, lành mạnh, là cơ sở để học sinh có 

được các điều kiện giao lưu, học hỏi, có sự hiểu biết và đồng cảm với nhau 

và với các vấn đề của xã hội. 

 Hoạt động ngoại khóa ở trường THCS có thể diễn ra ở nhiều các   

môn học khác nhau, song chương trình ngoại khóa tập trung chủ yếu vào 

hoạt động văn hóa văn nghệ, nhất là các hoạt động âm nhạc. Hoạt động 



37 

ngoại khóa âm nhạc là nơi thể hiện kết quả học tập âm nhạc trong chương 

trình chính khóa của học sinh. Là môi trường thuận lợi giúp học sinh ôn 

luyện, củng cố và thể hiện những kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với 

việc học âm nhạc, phát huy khả năng âm nhạc; qua đó, giáo viên có thể 

tiếp tục đánh giá năng lực âm nhạc, phát hiện năng khiếu âm nhạc của học 

sinh. Dù ở bất kỳ hình thức nào, hoạt động âm nhạc ngoại khóa cũng góp 

phần tích cực giúp học sinh ôn luyện, củng cố những kiến thức, kỹ năng 

âm nhạc đã học, giúp các em dần hoàn thiện những chi tiết, ghi nhớ hơn, 

hát đúng hơn, trôi chảy hơn, từ đó sẽ gây hứng thú học tập cho học sinh, 

thúc đẩy các em tăng cường hoạt động âm nhạc trong giờ học chính khóa 

âm nhạc cũng như các môn văn hóa. 

 Nhờ tính chất phong trào, đơn giản, dễ tham gia mà hoạt động âm 

nhạc ngoại khóa rất thu hút mọi lứa tuổi học sinh. Theo đó, hoạt động âm 

nhạc ngoại khóa là cơ sở để duy trì phong trào văn nghệ, xây dựng những 

hình thức sinh hoạt tập thể lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. 

Khi học sinh được tham gia các chương trình, khi cùng múa hay cùng hát 

trong dàn đồng ca theo tay chỉ huy của cô giáo với cùng một cảm xúc, học 

sinh được giao lưu với nhau trong một hình thức đặc biệt, cùng hoạt động 

nghệ thuật, cùng nhau nâng cao trình độ thể hiện tác phẩm nghệ thuật. 

Thông qua những hoạt động đó, đã khơi dậy ở học sinh những suy nghĩ, 

những hành vi tốt đẹp, cao thượng, chân thành. Các em thêm hiểu nhau, 

thông cảm và đoàn kết với nhau hơn. 

 Ở một khía cạnh khác, hoạt động âm nhạc ngoại khóa còn là một 

môi trường thuận lợi để học sinh phát huy mọi khả năng âm nhạc của 

mình. Qua đó, giáo viên có thể tiếp tục đánh giá năng lực hoạt động âm 

nhạc của học sinh, có thể phát hiện những học sinh có năng khiếu âm 

nhạc để có biện pháp bồi dưỡng hạt nhân tiêu biểu làm nòng cốt cho 

phong trào ca hát trong học sinh. 
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Chính vì vậy, hoạt động ngoại khóa âm nhạc cùng với những hoạt 

động tập thể, các hoạt động cộng đồng khác sẽ có vai trò và ý nghĩa quan 

trọng trong việc giáo dục và phát triển toàn diện, nhất là đối với lứa tuổi 

học sinh THCS, các em đã có những cảm nhận, hiểu biết và khả năng điều 

chỉnh hành vi để tạo nên tính thích ứng trong môi trường học tập, giao tiếp, 

sinh hoạt ở trong gia đình và cộng đồng. Tổ chức hoạt động âm nhạc ngoại 

khóa luôn hướng tới giáo dục đạo đức, thẩm mỹ cho học sinh, hình thành ở 

các em nhu cầu và sở thích âm nhạc. Sử dụng rộng rãi các phương pháp và 

hình thức hoạt động ngoại khóa sẽ khơi dậy hứng thú nghệ thuật, phát triển 

trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo nghệ thuật ở học sinh. 

2.1.2. Vai trò của biểu diễn dân ca 

 Dân tộc Việt Nam với một kho tàng dân ca phong phú và đa dạng, 

được ví như dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng đời sống tinh thần của nhân 

dân ta qua các thăng trầm của đời sống. Dân ca chiếm một vị trí quan trọng 

trong đời sống văn hóa tinh thần của con người. Dân ca là bài hát, hát lên 

bằng nhịp điệu, âm điệu để phục vụ cho con người nhằm diễn tả tình cảm, 

tư tưởng của chính con người. Mỗi khi họ xúc cảm nội tâm với ngoại cảnh 

và tỏ sự vui buồn thì họ tâm sự vào dân ca để rồi ngâm nga thành âm điệu. 

Những giai điệu thiết tha, sôi nổi hay êm dịu ngọt ngào đó đã luôn thấm 

đẫm trong tâm hồn, tình cảm của mỗi người dân và cũng luôn trường tồn 

cùng dòng chảy của lịch sử. 

 Giai đoạn hiện nay, khi cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu về 

thưởng thức các giá trị nghệ thuật cũng đa dạng và phong phú hơn. Cùng 

với sự tồn tại và xuất hiện của nhiều thể loại âm nhạc, song dân ca vẫn 

chiếm vị trí quan trọng, có chỗ đứng trong đời sống của cộng đồng. Dân ca 

được các tầng lớp nhân dân đón nhận như một nhu cầu tình cảm, văn hóa 

tinh thần không thể thiếu, vai trò của dân ca ngày càng được chú trọng hơn. 
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Nếu nói mục đích của giáo dục âm nhạc là phát triển toàn diện về 

nhân cách con người thì dân ca sẽ giúp học sinh lớn lên trên nền tảng cốt 

cách, đạo đức của con người Việt Nam, bởi nó mang nội dung tư tưởng, 

giáo dục đạo đức rất lớn, mang bản chất xã hội, tư tưởng, tình cảm, quan 

điểm lành mạnh, trong sáng của nhân dân. Từ những điều nêu trên sẽ được 

truyền tải qua các bài hát và làn điệu dân ca thiết tha, ngọt ngào hay vui 

tươi, rộn ràng. Do đó, để trở thành những con người Việt Nam có tâm hồn 

đậm đà bản sắc Việt thì những làn điệu dân ca của vùng miền, xứ sở chính 

là những hành trang văn hóa của mỗi con người Việt Nam. 

 Biểu diễn nghệ thuật nói chung và biểu diễn dân ca nói riêng trong 

nhà trường THCS có vai trò rất quan trọng nhằm góp phần phát huy hoạt 

động bề nổi của các trường và góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho 

học sinh thông qua các hoạt động âm nhạc. Khi được tham gia biểu diễn 

nghệ thuật, biểu diễn dân ca, các em học sinh được tiếp xúc với những bài 

hát dân ca trong kho tàng nghệ thuật dân gian, trong nền âm nhạc truyền 

thống dân tộc. Qua đó, các em được trải nghiệm bản thân, được phát huy 

mọi khả năng tiềm tàng của chính bản thân các em, được rèn luyện trong 

các phong trào, các hoạt động tập thể, từ đó giúp các em tự tin hơn trong 

học tập cũng như trong cuộc sống. 

 Trên phương diện nghệ thuật, dân ca giúp học sinh hiểu thêm về mối 

quan hệ giữa ngôn ngữ và làn điệu, bắt nguồn từ đặc điểm giọng nói, tâm 

sinh lý, phù hợp với lối sống phong cách của nhân dân ra. Dân ca còn mở 

ra cho thế hệ trẻ một kho tàng văn hóa tiềm ẩn mà trong đó có những nét 

văn hóa, phong cách, đặc điểm ngôn ngữ, hoàn cảnh sống, phong tục tập 

quán, tư tưởng, đạo đức, tình cảm của mỗi vùng miền. Việc giáo dục dân ca 

là một nhiệm vụ quan trọng, là việc truyền lại cho thế hệ tương lai giá trị 

nghệ thuật, giá trị văn hóa được đúc kết có tính kế thừa và sáng tạo. Vừa 
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đảm bảo gìn giữ tinh hoa của dân tộc vừa đảm bảo tính mới mẻ, phù hợp 

với cuộc sống hiện đại, vừa tạo điều kiện cho dân ca có sức sống bền vững 

trong đời sống nhân dân. 

Mặt khác, bản thân dân ca vừa là một nghệ thuật, vừa là một ngôn 

ngữ đặc biệt trong việc giáo dục và nâng tầm tri thức cho học sinh các lứa 

tuổi, trong đó có lứa tuổi THCS. Được học và biểu diễn dân ca giúp học 

sinh hướng về với cội nguồn quê hương, giúp các em hiểu về âm nhạc dân 

gian của dân tộc, về âm nhạc của các vùng miền, giáo dục các em biết yêu 

và trân trọng những làn điệu dân ca của dân tộc mình. Thông qua các hoạt 

động ca hát, biểu diễn các làn điệu dân ca, rèn luyện cho học sinh thị hiếu 

âm nhạc đúng đắn, năng lực hoạt động âm nhạc tập thể, phát triển được tài 

năng và tự biết định hướng nghề nghiệp tương lai. 

 Như vậy, trong hoạt động giáo dục âm nhạc ở trong nhà trường phổ 

thông, việc tổ chức, dàn dựng các chương trình, hoạt động nghệ thuật nói 

chung, các chương trình biểu diễn dân ca nói riêng là rất cần thiết, có vai 

trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục. Giúp học sinh phát 

triển nhận thức về bản thân và cuộc sống, tô đẹp cuộc sống và làm giầu 

cảm xúc cho học sinh, giúp các em hoàn thiện nhân cách, phát triển trí 

tưởng tượng và năng lực sáng tạo. 

2.1.3. Phát triển một số kỹ năng âm nhạc cho học sinh 

2.1.3.1. Phát triển kỹ năng ca hát 

 Việc dạy hát một số tiết mục dân ca cho học sinh THCS không chỉ 

giúp các em tích lũy số lượng bài hát, mà hơn thế nữa còn giúp các em phát 

triển khả năng âm nhạc và kỹ thuật ca hát. Muốn hát hay, muốn thể hiện 

sắc thái tình cảm, phong cách, nội dung của bài hát thì một yếu tố quan 

trọng là phải có kỹ thuật ca hát. Để giúp học sinh thực hiện được điều đó, 

giáo viên cần phải nắm được các kỹ thuật ca hát và phương pháp luyện tập 

đơn giản nhất. 
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 Để chuẩn bị dàn dựng về phần hát, giáo viên phải trình bày mẫu tác 

phẩm chính xác, diễn cảm cho học sinh nghe, bước đầu giúp học sinh làm 

quen với tác phẩm, rồi hướng tới đẩy mạnh khả năng cảm thụ âm nhạc 

trong các em. Đối với mỗi thể loại bài hát, tính chất, nhịp độ bài hát thì đều 

có phương pháp giảng dạy khác nhau. Trong khi tập và rèn luyện hát có 

một số điều cần lưu ý như: tư thế hát phải đứng thẳng hoặc ngồi thẳng; hát 

chính xác giai điệu, lời ca, hát rõ lời, hát diễn cảm. Làm được như vậy, sẽ 

nâng cao chất lượng các tiết mục dân ca, mang tới hiệu quả cao về nghệ 

thuật, làm cho người nghe sảng khoái, hài lòng. 

2.1.3.2. Phát triển khả năng nghe nhạc của học sinh 

 Trong giáo dục âm nhạc cho học sinh, tai nghe là bộ phận quan trọng 

trong quá trình tiếp thu của học sinh trong các hoạt động nghệ thuật âm 

nhạc như: hoạt động múa, hát, tập đọc nhạc, âm nhạc thường thức…ở quá 

trình đó, tai nghe tham gia tích cực vào sự hình thành văn hóa âm nhạc, 

hoàn thiện những đặc trưng tâm lý của học sinh. Tai nghe được phát triển 

một cách bài bản, hệ thống sẽ giúp học sinh có được những xúc cảm với 

âm thanh, biết xúc động trước cái đẹp, phát triển tình cảm, kích thích sự 

sáng tạo, tư duy hình tượng, trí nhớ âm nhạc, cung với sự điều chỉnh nhịp 

tâm lý của cơ thể. 

 Khi tiếp thu âm nhạc, học sinh nghe nhạc có lời và không có lời, khi 

các em được nghe giáo viên hát, đọc nhạc, nghe chính bản thân mình hát, 

nghe nhạc để múa, đa phần trong các em có những trạng thái cảm xúc khác 

nhau. Do đó cần rèn luyện cho học sinh nghe từng nét nhạc, câu hát ngắn 

của tác phẩm âm nhạc đã lựa chọn để dàn dựng. Chú ý đến giai điệu, tiết 

tấu, chỗ to chỗ nhỏ qua đó tác động rất nhanh đến học sinh và khơi gọi ở 

mỗi em những cảm xúc khác nhau. 
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2.1.3.3. Phát triển khả năng nhảy múa 

Khi con người có những cảm xúc không thể nói ra bằng lời hoặc 

ngôn từ thì người ta múa. Động tác tư thế múa hình thành từ chất liệu là 

hình thể con người. Đầu, mình, chân, tay người là công cụ của múa, là vật 

liệu để tạo dáng, đường nét quy luật của cái đẹp. Đó là những yếu tố quyết 

định sự tồn tại và phát triển của nghệ thuật múa. Do vậy, khi thể hiện cảm 

xúc, truyền đạt được nội dung, tính chất âm nhạc bằng những động tác múa 

đẹp, người múa sẽ nắm bắt những kỹ năng múa cơ bản như: Kỹ năng mô 

phỏng, kỹ năng khống chế, kỹ năng mềm dẻo, kỹ năng mở, kỹ năng nhảy, 

kỹ năng xoay… 

Với quan niệm thông thường, nhảy múa thiên về vận động thể chất, 

tuy nhiên những chuyển động đơn giản của học sinh cũng chính là biểu 

hiện của việc phát triển khả năng âm nhạc. Việc giữ thăng bằng, phối hợp 

tay chân và cử động là những biểu hiện của tâm vận động, một trong năm 

chức năng quan trọng của não bộ bên cạnh nhận thức, thị giác, cảm xúc 

giao tiếp và ngôn ngữ. Nhảy múa giúp học sinh phát triển cả vận động thô 

(chuyển động theo nhịp theo các hướng, vận động tay, chân, cổ…) và cả 

vận động tinh (uốn dẻo, kết hợp tay chân theo nhạc phức tạp…). 

Bên cạnh đó, nhảy múa giúp đẩy mạnh quá trình phát triển tư duy, 

sáng tạo, khả năng quan sát, trí nhớ thông qua khả năng kết hợp các động 

tác, kết hợp nhịp điệu với cử động, tăng cường khả năng tập trung, giúp cơ 

thể phát triển cân đối và phản xạ nhạy bén. Khi học múa, học sinh sẽ phát 

triển được nhiều lĩnh vực khác như khả năng giao tiếp với người khác, ý 

thức cá nhân trong cộng đồng với những bạn cùng học, với người dạy, khả 

năng cảm thụ âm nhạc, tính kỷ luật, sự sáng tạo được kích thích hơn, năng 

động hơn … 
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2.2. Thực trạng dàn dựng biểu diễn dân ca trong hoạt động ngoại khóa 

âm nhạc tại Trường THCS Láng Hạ 

2.2.1. Vài nét về trường Trung học cơ sở Láng Hạ 

 Trường Trung học cơ sở Láng Hạ là trường công lập, nằm trên địa 

bàn phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Trường trực 

thuộc sự quản lý của phòng Giáo dục quận Đống Đa.  

 Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tổng số cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên là 33 người, trong số đó, trình độ đại học 17 người, 

cao đẳng 11 người; số giáo viên đang giảng dạy là 19 người, nhân viên 

hành chính văn phòng, thí nghiệm, thư viện là 6 người. Công tác xây 

dựng đội ngũ của trường được chú trọng, trong đó số giáo viên đạt chuẩn 

của cấp học là 19 giáo viên (đạt 100%). Số giáo viên trên chuẩn là 16 

giáo viên (đạt 76,2%); số giáo viên đạt giỏi trong các hội thi dạy giỏi cấp 

quận là 6 giáo viên. Phong trào phát huy sáng kiến kinh nghiệm và áp 

dụng kinh nghiệm trong trường được đẩy mạnh, số sáng kiến kinh 

nghiệm đã viết trong năm học 15/19, số sáng kiến gửi lên cấp quản lý 07, 

hội đồng khoa học trường xếp loại: Loại A: 7, B: 5, C: 7. Trong năm học 

qua, Trường THCS Láng Hạ có 06 giáo viên giỏi cấp quận. Thi Olympic 

đạt 01 giải Ba môn Ngữ văn, 02 giải khuyến khích môn Địa lí và Thể 

dục. Đa phần các giáo viên đều có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực trao đổi, học hỏi để đổi mới, nâng cao 

hơn nữa chất lượng dạy và học [44, tr.4]. 

 Về học sinh: Năm học 2014 - 2015, Trường THCS Láng Hạ có 6 

lớp, với tổng số 175 học sinh, trong đó, số học sinh nữ là 82 em, chiếm 

46,8%. Số học sinh nam là 93 học sinh, chiếm 53,2%, có 01 học sinh dân 

tộc thiểu số. Số lượng học sinh tăng 40 em so với năm học trước, học sinh 

chuyển đến chủ yếu là những học sinh di chuyển nơi ở theo nơi làm việc 

hay gắn với những thay đổi của cha mẹ làm nghề tự do [44, tr.1]. 
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 Về hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục: Trường THCS 

Láng Hạ thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện chương trình 

và sách giáo khoa, thực hiện kế hoạch giáo dục đầy đủ, giáo viên dạy đúng, 

đủ số bài, số tiết theo đúng phân phối chương trình, đảm bảo chuyển tải đầy 

đủ kiến thức sách giáo khoa, có mở rộng và nâng cao với đối tượng học 

sinh khá giỏi. Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, dạy học 

nội dung giáo dục địa phương, triển khai dạy học tích hợp giáo dục môi 

trường. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Xây 

dựng nguồn học liệu mở, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tho 

đúng kế hoạch và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. 

 Công tác giáo dục đạo đức và các hoạt động giáo dục khác luôn được 

nhà trường thực hiện theo đúng kế hoạch. Nhà trường đã thực hiện nghiêm 

túc, đầy đủ các hoạt động giáo dục đạo đức, đổi mới cách thực hiện giờ 

sinh hoạt trường và sinh hoạt lớp phong phú, hiệu quả, lôi cuốn học sinh. 

Các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất thực hiện theo đúng 

phân phối chương trình và hướng dẫn chỉ đạo của Sở và Phòng Giáo dục, 

vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện, cơ sở vật chất của trường và điều 

kiện học sinh đảm bảo các hoạt động có hiệu quả. 

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Trang thiết bị, cơ sở vật chất phục 

vụ cho dạy, học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường đầy đủ, đảm 

bảo tốt cho các hoạt động. Có đầy đủ các phòng học, đủ chố cho học 

sinh học tập và rèn luyện. Nhà trường có phòng thí nghiệm, thư viện, 

phòng đồ dùng dạy học đầy đủ, có khu giáo dục thể chất, nước sạch tiện 

sử dụng… Môi trường, cảnh quan sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp, môi 

trường lành mạnh. 

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Giáo 

dục và Đào tạo, của Phòng Giáo dục, Quận Đống Đa và các phòng, ban 

chức năng, song vẫn còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, việc mua sắm 
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trang thiết bị cho dạy học, đầu tư cho thư viện, cho phòng học đa năng, 

phòng học nhạc, họa còn nhiều khó khăn, hạn chế. Khả năng xã hội hóa 

giáo dục trên địa bàn còn nhiều khó khăn, số học sinh ít nên nguồn ngân 

sách cấp và các khoản thu hạn hẹp nên phần nào cũng ảnh hưởng đến môi 

trường học tập và làm việc, chất lượng, hiệu quả đôi khi không đạt được ở 

mức cao nhất. Mặc dù vậy, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà 

trường vẫn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa 

nhà trường phát triển mạnh mẽ. 

2.2.2. Khả năng âm nhạc và biểu diễn dân ca của học sinh 

 So với học sinh bậc Tiểu học, khả năng âm nhạc của học sinh Trung 

học cơ sở đã cao hơn, hiểu biết về âm nhạc của học sinh THCS đã phát triển 

hơn, tiếp thu từ nhiều nguồn, qua các phương tiện thông tin, sinh hoạt âm 

nhạc ở nhà trường, qua bạn bè, gia đình và xã hội… Cảm thụ và hứng thú 

nghệ thuật âm nhạc ở lứa tuổi này đa dạng hơn, có em thích hát, thích nghe 

nhạc, có em thích nhảy múa, sáng tác, học nhạc cụ… Đa số học sinh có khả 

năng nghe và trí nhớ âm nhạc tương đối phát triển, có thể học thuộc những 

bài hát có lời ca dài, có thể nghe và gõ lại tiết tấu từ đơn giản đến phức tạp. 

 Học sinh THCS là lứa tuổi đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ 

về thể chất và nhân cách, lứa tuổi đang bắt đầu với nhiều thay đổi nhất là 

những thay đổi về tâm, sinh lý. Quá trình đó cũng tác động rất lớn đến khả 

năng tiếp thu, học tập bộ môn âm nhạc theo cả hướng tích cực lẫn hạn chế, 

tâm sinh lý thay đổi cũng dễ dẫn đến mệt mỏi, chán nản trong quá trình học 

tập, tiếp thu, học tập âm nhạc. Ngược lại, trong chính hoạt động giáo dục âm 

nhạc nói chung, hoạt động ngoại khóa âm nhạc nói riêng cũng có những tác 

động tích cực tới sự phát triển tâm lý, thể chất, thúc đẩy chức năng hoạt động 

của các cơ quan phát âm, hô hấp, làm cho giọng hát của lứa tuổi này dần ổn 

định, chính xác, tạo điều kiện rèn luyện sự phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động 

nghe, hát và biểu diễn. 
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 Ở lứa tuổi THCS, giọng hát của các em đã được xác định và có sự 

phân biệt rõ ràng, một số em có thể hát được ở âm vực cao, một số em hát 

được ở âm vực thấp và ở lứa tuổi này khó đưa ra một âm vực chung cho 

giọng hát của học sinh, đặc biệt lớp 8, lớp 9. Đây là giai đoạn vỡ giọng (nhất 

là học sinh nam), tiếng hát không còn trong trẻo nữa mà thường trầm xuống 

và hơi khàn. Thông thường học sinh lớp 6, 7 hát được những bài có âm vực 

trong phạm vi quãng 10 thứ (Son quãng 8 nhỏ đến Si 1 giáng). Học sinh lớp 

8, 9 hát ở âm vực thấp hơn một chút (cao nhất lên đến nốt La1 là thuận lợi). 

Khi hát thường phải dịch giọng các bài hát so với bản kí âm thì các em mới 

hát được. 

 Đa số học sinh lứa tuổi THCS có khả năng tham gia hoạt động âm 

nhạc mang tính tập thể như hát trong lớp, đồng ca ngoài sân trường; một số 

ít có khả năng biểu diễn đơn ca. Thông thường học sinh ở lớp 8, 9 thấy khó 

khăn khi hát kết hợp với vận động theo nhạc, đa số học sinh thích tự chọn 

nhóm và trình bày bài hát… 

 Một cách khác cho thấy, khả năng âm nhạc và cảm thụ âm nhạc của 

học sinh THCS không đồng đều. Về năng khiếu, phần đông các em không 

có hoặc bị hạn chế mặc dù vốn kiến thức âm nhạc đã nhiều hơn so với bậc 

tiểu học. Mức độ hứng thú của lứa tuổi THCS đối với mỗi thể loại âm nhạc, 

mỗi tác phẩm, mỗi phong cách của các tác giả ở các em cũng khác nhau. 

Trong các em có sự phân hóa rõ ràng: có em thích hát, nghe hát, có em thích 

đàn, thích ca khúc của tác giả này, tác giả kia… Đa phần các em vẫn thể hiện 

khả năng ca hát, thích tham gia các hoạt động âm nhạc và thể hiện thái độ 

tích cực của mình đối với hoạt động âm nhạc trong nhà trường. Tuy nhiên, 

sự yêu thích và cách thể hiện, cảm nhận và tham gia vào các hoạt động nghệ 

thuật đôi khi vẫn bằng cảm tính. Nhiều lúc rất thích thú và hăng say, đôi lúc 

lại không thích, không hứng thú do đó không tập trung, quá trình tiếp thu, 
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học tập hạn chế và hệ quả là ở nhiều học sinh không có hiểu biết về âm nhạc 

và kết quả học tập không cao. 

2.2.3. Thực trạng dàn dựng biểu diễn dân ca  

Dân ca là một bộ phận cơ bản trong nền văn hoá âm nhạc dân gian. 

Âm nhạc dân gian lại là một phần hết sức quan trọng trong nền âm nhạc 

của một quốc gia. Vì thế, bảo tồn và phổ biến dân ca cho các thế hệ trẻ là 

một việc làm thiết thực nhằm bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc. Trên tinh 

thần đó, trong chương trình giáo dục âm nhạc ở trường THCS trong những 

năm qua đã có sự chú ý đến việc lựa chọn dân ca các vùng miền đưa vào 

sách giáo khoa âm nhạc để dạy cho học sinh. Tuy nhiên do thời lượng môn 

âm nhạc ở trường THCS rất ít (chỉ có 1 tiết/tuần) nên số lượng các bài dân 

ca được dạy trong chính khoá ở trường còn rất khiêm tốn. 

       Nhìn vào sách giáo khoa âm nhạc THCS ta thấy: 

 - Lớp 6 có 2 bài dân ca (Vui bước trên đường xa - theo điệu lí con 

sáo gò công, dân ca Nam Bộ; Đi cấy - dân ca Thanh Hoá). 

 - Lớp 7 có 2 bài dân ca (Lí cây đa - dân ca quan họ Bắc Ninh; Đi cắt 

lúa - dân ca Tây Nguyên) 

 - Lớp 8 có 2 bài dân ca (Lí dĩa bánh bò - dân ca Nam Bộ; Hò ba lí - 

dân ca Quảng Nam). 

 - Lớp 9 có 1 bài ( Lí kéo chài - dân Nam Bộ). 

       Như vậy, tổng số các bài được dạy ở THCS là 28 bài, trong đó dân ca 

có 7 bài, chiếm 25%. 

       Trong sách giáo khoa âm nhạc THCS có một số nội dung thuộc phân 

môn Âm nhạc thường thức có đề cập đến dân ca. Đó là bài: 

- Sơ lược về dân ca Việt Nam;  

- Vài nét về dân ca các dân tộc thiểu số;  

- Những bài hát mang âm hưởng dân ca. 
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        Ngoài các bài chính thức trong phần phụ lục của mỗi cuốn sách giáo 

khoa cũng có chọn thêm một số bài dân ca, như âm nhạc 6 phần phụ lục số 

2 bài Chim bay (theo điệu Lí thương nhau - dân ca Trung Bộ) và bài Mưa 

rơi - dân ca Xá - Tây Bắc. Âm nhạc 7 phần phụ lục có 2 bài Khi vui xuân 

sang theo điệu Tứ Quý) và Cách cú (hát chèo). 

       Qua thực tế cho ta thấy trong quá trình làm chương trình và sách giáo 

khoa, nhà biên soạn cũng đã quan tâm đúng mức tới việc giảng dạy dân ca 

cho học sinh nhưng cũng khó có thể tô đậm hơn, bởi thời lượng của nội 

khoá dành cho môn học là rất ít, trong khi nội dung giáo dục giảng dạy  âm 

nhạc cho THCS không chỉ dừng lại ở vấn đề dạy hát dân ca. Mặt khác, việc 

sưu tầm tư liệu, phong trào hát dân ca chưa được chú trọng, vận động 

phong trào sưu tầm những bài hát dân ca chưa được cao. 

 Các hoạt động phong trào, nhất là các hoạt động văn nghệ luôn được 

nhà trường coi trọng. Được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, chi 

bộ, các tổ chức trong trường nên việc thi đua phong trào sưu tầm tìm hiểu 

về các bài hát dân ca đạt kết quả cao. Trường có một số hạt nhân văn nghệ 

là giáo viên nhiệt tình say mê hưởng ứng và sưu tầm được nhiều thể loại 

dân ca. Học sinh luôn muốn khám phá tìm tòi những cái hay cái đẹp trong 

những làn điệu dân ca của các miền. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức các 

cuộc thi văn nghệ, nội dung và mục đích của cuộc thi thường chú trọng các 

bài hát mang tính chủ điểm của tháng, của năm.  

Từ thực tế tại trường cho thấy: Tuy nhà trường đã có nhiều đợt tổ 

chức các cuộc thi văn nghệ, song  hình thức tổ chức các hoạt động âm nhạc 

ngoại khóa, các hội thi, các chương trình đều chưa thực sự phong phú cả về 

nội dung và hình thức, các hoạt động biểu diễn dân ca chưa được quan tâm 

đúng mức. Đa phần các hình thức tổ chức giống nhau, đi theo một lối mòn 

các hoạt động văn nghệ trong các chủ điểm ngày lễ cách thức tổ chức còn 
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sơ sài, chất lượng dàn dựng chưa cao, các tiết mục đơn điệu về phong cách 

trình diễn, thường là các tốp ca, đơn ca mà không có dàn dựng múa phụ 

họa, đôi khi bài múa không ăn nhập với nội dung bài hát với phần nhạc 

đệm. Các bài hát, tiết mục dân ca trong các chương trình văn nghệ ít, việc 

đầu tư xây dựng ý tưởng, trang phục, đạo cụ, tập luyện cho các bài dân ca 

không được quan tâm đúng mức, do đó các tiết mục dân ca mờ nhạt, không 

tạo được hứng thú và không thu hút được học sinh tham gia. 

Mục đích của việc đưa các bài hát dân ca vào dàn dựng trong chương 

trình văn nghệ cũng như hoạt động ngoại khóa nhằm giúp học sinh thêm 

yêu các làn điệu dân ca Việt Nam, hiểu biết thêm về dân ca quê hương 

mình, qua đó giáo dục tình yêu quê hương đất nước. Mặc dù vậy, việc dàn 

dựng biểu diễn các tiết mục dân ca trong trường THCS còn gặp rất nhiều 

khó khăn từ nhiều phía. Đối với học sinh THCS, học hát, biểu diễn dân ca 

là một nội dung khó bởi thuộc về năng khiếu bẩm sinh. Thực tế cho thấy, 

đa phần lớp trẻ ngày nay thích nghe và thích hát những  bài hát  trẻ trung, 

sôi động, nhạc ngoại... hơn là thưởng thức những làn điệu dân ca, thậm chí 

không mấy mặn mà với các bài hát dân ca, và cũng cứ quan niệm rằng: 

nghe dân ca là không sành  điệu, lỗi thời. Từ đó dẫn đến khó khăn trong 

quá trình tìm hiểu và đưa dân ca vào trường học. Cộng với việc tuyên 

truyền và tìm hiểu, hát dân ca chưa thường xuyên, ít tổ chức được các sân 

chơi hay cuộc thi hát dân ca.  

Bên cạnh đó, năng lực của người giáo viên âm nhạc, người chịu 

trách nhiệm dàn dựng chương trình đòi hỏi phải có năng lực, tâm huyết, có 

chuyên môn âm nhạc vững vàng, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tập 

thể chuyên sâu, không những có ý tưởng tốt về dàn dựng mà còn có các kỹ 

năng về hát, múa, kịch mới có thể dàn dựng tốt các tiết mục dân ca, mới 

đưa các hoạt động biểu diễn dân ca đạt kết quả cao. 
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2.3. Một số yêu cầu cơ bản khi dàn dựng một số tiết mục dân ca 

2.3.1. Nội dung tư tưởng 

 Khi có kế hoạch tổ chức các hoạt động hội thi, hội diễn văn nghệ 

chào mừng các ngày lễ. Trước hết người dàn dựng phải lựa chọn chủ đề, 

lựa chọn bài hát, hình thức thể hiện, thể loại âm nhạc đều phải có nội dung 

tư tưởng rõ ràng, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền; ca ngợi vẻ đẹp 

quê hương đất nước, truyền thống yêu nước của con người Việt Nam trong 

sinh hoạt, lao động sản xuất, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên 

cạnh những bài hát, những làn điệu vui tươi trong sáng, ca từ và ý nghĩa 

của các bài hát cần phù hợp với lúa tuổi học sinh, phù hợp với chủ đề,nội 

dung và yêu cầu của chương trình đưa ra. 

 Cần lưu ý đến cách chọn các tiết mục biểu diễn, bởi đây không phải 

là một cuộc thi tài năng, chính vì vậy, giáo viên nên định hướng cho các em 

chọn các tiết mục dân ca có nội dung phù hợp, giai điệu dễ nghe. Không 

chọn những tác phẩm không phù hợp với chủ đề chương trình cũng như thị 

hiếu âm nhạc của đối tượng thưởng thức, đối tượng người nghe, đó chính là 

các bạn học sinh cùng trang lứa, các thầy cô giáo trong nhà trường.    

2.3.2. Tính nghệ thuật 

 Dàn dựng một số tiết mục dân ca đòi hỏi phải cẩn thận, mang tính 

khái quát và truyền cảm cao, có sự hài hòa của các tiết mục trong chương 

trình tổng thể. Người biên tập và dàn dựng một số tiết mục dân ca phải là 

người luôn cập nhật, năng động và sáng tạo để luôn đưa những nét “mới” 

vào chương trình, phải có những yếu tố “bất ngờ và thú vị”, không chỉ cho 

các em học sinh mà cho cả người xem. 

 Phong cách thể hiện các làn điệu dân ca phải hợp lý từ cách hát, ánh 

mắt, nụ cười, dáng đứng đến chuyển động cơ thể khi biểu diễn. Sắp đặt sân 

khấu khoa học, chặt chẽ. Trong quá trình biểu diễn, không để sân khấu có 
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khoảng thời gian ngừng nghỉ, học sinh tham gia các tiết mục không đi lại 

lộn xộn trên sân khấu. Việc phục vụ của bộ phận kỹ thuật như âm thanh, 

đạo cụ và thay trang phục sao cho chương trình được xuyên suốt, không 

ngắt quãng. 

 Trang phục biểu diễn các làn điệu dân ca sao cho đúng, giữa các 

nhóm, các tiết mục tham gia biểu diễn sao cho cân đối về mầu sắc, phong 

phú về thể loại, đa dạng về hình thức biểu diễn và phù hợp với lứa tuổi các 

em học sinh. Mặt khác, cách sử dụng các đạo cụ diễn sao cho thật nhuần 

nhuyễn, tránh sự gượng gạo. 

2.3.3. Bố cục chương trình 

 Trong tổ chức bất kỳ một chương trình nghệ thuật nào, các tiết mục 

đều được lựa chọn và xây dựng với nhiều mầu sắc âm nhạc khác nhau, 

phong phú về thể loại, đa dạng về hình thức biểu diễn. Dàn dựng một số 

tiết mục dân ca cho học sinh THCS cũng không nằm ngoài những tiêu chí 

đó. Các tiết mục dân ca được xây dựng ở mức độ vừa phải, phù hợp với 

khả năng âm nhạc và tiếp thu âm nhạc của học sinh. 

 Bố cục chương trình, các tiết mục dân ca phải sắp xếp xen kẽ; hợp 

ca, đơn ca, múa, tốp múa, không được sắp xếp các tiết mục có cùng hình 

thức trình diễn, cùng màu sắc âm nhạc và trung diễn viên liên tiếp gần nhau 

sẽ làm rối loạn sân khấu, giảm chất lượng nghệ thuật của chương trình. 

 Bố cục của từng tiết mục, từng bài hát, từng phân đoạn âm nhạc 

và bố cục tổng thể chương trình phải cân đối với thời gian cho phép của 

nhà trường, tương xứng với năng lực và khả năng trình diễn, biểu cảm 

của học sinh. 

2.4. Cách thức dàn dựng một số tiết mục dân ca 

2.4.1. Xây dựng kế hoạch dàn dựng 

2.4.1.1. Một số yêu cầu trong xây dựng kế hoạch dàn dựng 

Tổ chức dàn dựng một chương trình văn nghệ nói chung và biểu diễn 

dân ca nói riêng là hoạt động rất quan trọng và cần thiết trong trường trung 
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học cơ sở. Chương trình văn nghệ dưới hình thức hội diễn, hội thi giữa các 

khối cùng lớp, giữa các khối trong trường phong phú, hấp dẫn không chỉ 

đem lại cho học sinh niềm vui mà còn làm phong phú thêm ở các em những 

cảm xúc mới mẻ, với không khí sôi động, náo nhiệt của các hoạt động âm 

nhạc, những bài hát, điệu múa, điệu hò. 

 Xây dựng kế hoạch dàn dựng của tiết mục biểu diễn dân ca phải đảm 

bảo các yêu cầu cơ bản như: Tính phong trào; tính nghệ thuật; tính giáo 

dục; chương trình phải hài hòa, sinh động hấp dẫn; nội dung chương trình 

phải phù hợp với chủ đề. 

 Tiết mục biểu diễn dân ca được dàn dựng nhằm mở rộng và nâng cao 

đời sống văn hóa tinh thần của học sinh. Do vậy, phải huy động được đông 

đảo học sinh tham gia. Các em có thể tham gia biểu diễn trực tiếp, tham gia 

vào công tác chuẩn bị, tổ chức chương trình… Mặt khác, tạo điều kiện 

thuận lợi để các lớp học sinh có thể luyện tập, chuẩn bị tích cực cho hội 

diễn, lựa chọn các tiết mục hay, có chất lượng. Các tiết mục hát, múa, nhạc 

hay, đơn giản, phong phú đa dạng về thể loại, hình thức sẽ tạo cho chương 

trình văn nghệ có một trình độ nghệ thuật nhất định. 

 Trong biểu diễn dân ca, các tiết mục phải đảm bảo chất lượng nghệ 

thuật, hướng nội dung về những mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, 

ca ngợi đất nước, quê hương, thiên nhiên tươi đẹp, ca ngợi tình cảm gia 

đình. Các tiết mục dân ca phải đảm bảo hài hòa, sinh động, hấp dẫn. Để 

đảm vảo được yêu cầu này, khi lựa chọn tiết mục, phải chú ý đến sự phong 

phú về thể loại, đa dạng về hình thức biểu diễn, khuyến khích sử dụng các 

loại hình nghệ thuật khác nhau trong biểu diễn dân ca. 

2.4.1.2. Một số hình thức trong dàn dựng tiết mục biểu diễn dân ca 

Nội dung chương trình biểu diễn sẽ phù hợp với chủ đề tư tưởng đặt 

ra trong sự phong phú, đa dạng và hợp lý. Trong chương trình biểu diễn ở 

nhà trường, các hình thức thể hiện rất phong phú, có thể sử dụng như: 
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- Đồng ca: Tùy từng tiết mục lựa chọn, có thể sử dụng đồng ca để 

mở đầu chương trình hoặc kết thúc chương trình biểu diễn dân ca. Đây là 

hình thức biểu diễn đơn giản, phổ cập nhất và vừa sức với học sinh bậc 

trung học cơ sở. Dàn đồng ca có thể thu hút đông học sinh tham gia vì đối 

với bậc học này chỉ có một bè, mỗi dàn đồng ca, có thể từ 20 học sinh trở 

lên đến khoảng 35 học sinh. 

- Tốp ca: Có thể hình thành tốp ca biểu diễn một tiết mục dân ca phù 

hợp. Tốp ca có thể từ 4 đến 10 học sinh cùng biểu diễn. Tốp ca có thể là 

một bè, có thể hai hoặc ba bè. Hình thức hát này cũng đòi hỏi ở học sinh 

phải chủ động, mạnh dạn, tích cực. 

- Đơn ca: Là hình thức hát của một người, hoạt động biểu diễn dân 

ca của học sinh và có thể có nhiều tiết mục đơn ca. Để cho chương trình 

phong phú, cần lựa chọn cả giọng nam, giọng nữ, với các khả năng diễn tả 

khác nhau: Có giọng ca mượt mà, có giọng thuận lợi, hát nhanh, vui, có 

giọng trầm ấm, có giọng thanh mảnh… Có giọng hát quan họ, có giọng hát 

ca trù, có giọng chèo… 

- Hát múa: Trong chương trình biểu diễn dân ca trong nhà trường, 

đặc biệt đối với lứa tuổi THCS nếu tổ chức được hát múa là rất phù hợp và 

rất hay. Trong khi hát một số làn điệu của một số thể loại dân ca, học sinh 

vừa hát, vừa múa những điệu múa giản đơn hoặc tổ chức một nhóm múa 

phụ họa cho phần biểu diễn ca hát. Cũng có thể tổ chức cho một đơn ca, 

hoặc một nhóm hát cho một nhóm múa. Sử dụng, phát triển hình thức này 

sẽ mang tính quần chúng, tạo điều kiện giúp học sinh nâng cao khả năng 

hát kết hợp múa, biểu diễn. 

2.4.2. Xây dựng các tiết mục biểu diễn dân ca 

2.4.2.1. Xác định chủ đề, xây dựng tiết mục biểu diễn dân ca 

 Chương trình văn nghệ nói chung, tiết mục biểu diễn dân ca của 

học sinh nói riêng là nội dung trọng tâm của hoạt động ngoại khóa. Việc 
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xây dựng một chương trình biểu diễn văn nghệ sẽ cần xác định rõ chủ đề 

tư tưởng của chương trình. Chủ đề của của tiết biểu diễn dân ca phải bám 

sát chủ đề của chương trình văn nghệ, có thể lựa chọn tùy theo chủ điểm 

hoặc theo mục đích của các hoạt động này. Có thể lấy các ngày hội, ngày 

lễ, sinh hoạt truyền thống làm chủ đề tư tưởng của chương trình. Có thể 

lấy tiêu đề chương trình bằng chính ngày lễ khai giảng, hay bế giảng năm 

học… hoặc chương trình biểu diễn dân ca có thể chương trình thi Hội diễn 

văn nghệ toàn trường. 

 Các bài dân ca các vùng miền là đối tượng lựa chọn để đưa vào 

chương trình, giúp cho chương trình không những đảm bảo tính nghệ thuật 

mà còn mang đậm tính dân tộc. Các bài dân ca được lựa chọn vào chương 

trình biểu diễn phải hay, đặc sắc. Nội dung các bài dân ca phải chặt chẽ, 

phải phù hợp với cấu trúc tác phẩm. 

 Xây dựng tiết mục biểu diễn cần bám sát các nội dung công việc 

như: Chọn tác phẩm theo chủ đề chương trình; Xây dựng hình thức biểu 

diễn và phần đệm; lựa chọn người biểu diễn. Trong chương trình, các bài 

dân ca dù được lựa chọn hay đến mấy mà quá khó với học sinh đều không 

đạt hiệu quả. Bài dân ca phải vừa với trình độ của học sinh về âm vực của 

giọng và khả năng thể hiện. Bố cục bài hát phải đơn giản, nhẹ nhàng, 

không quá phức tạp. Lựa chọn những bài dân ca có ưu thế về giáo dục về 

thẩm mỹ, tránh dùng những bài hát quá tầm tư duy của học sinh. Nội dung 

lời ca cần dễ hiểu, giản dị, phù hợp với chủ điểm của hoạt động văn nghệ. 

 Các bài dân ca trong chương trình phải đa dạng về thể loại, có thể 

dùng cả hát ru, quan họ, chèo, ca trù... Tính chất âm nhạc phong phú, có 

vui nhộn, có trữ tình sâu lắng, có sôi nổi sẽ làm cho chương trình trở nên 

hấp dẫn, hài hòa. Đối với mỗi tác phẩm cụ thể cần gắn với việc xác định 

hình thức biểu diễu và phần đệm và lựa chọn người trình bày. 
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2.4.2.2. Sắp xếp tiết mục dàn dựng biểu diễn 

 Sau khi đã lựa chọn được các bài dân ca có chất lượng, phong phú về 

thể loại và hình thức biểu diễn, dự kiến được người trình bày người phụ 

trách cần sắp xếp các yếu tố này tham gia chương trình biểu diễn. Các tiết 

mục được sắp xếp phải có sự tương phản về thể loại, về tính chất âm nhạc, 

hình thức biểu diễn. Để dàn dựng được một chương trình hài hòa, cần xen 

kẽ các tiết mục, xen kẽ giữa hát và múa. Nếu xếp tất cả các tiết mục dân ca 

cùng một thể loại liên tục sẽ làm người nghe nhàm chán. Trong chương 

trình, phần mở màn có thể dùng tiết mục đồng ca hoặc màn hát múa rộn rã 

để tạo ấn tượng. Các tiết mục biểu diễn đơn giản có thể xếp lên phía trước, 

các tiết mục sau và cuối chương trình biểu diễn cần khó hơn và hấp dẫn 

hơn từ đó đọng lại ấn tượng đối với khán giả. 

2.4.2.3. Tuyển chọn học sinh cho chương trình biểu diễn dân ca 

 Trong bất cứ chương trình văn nghệ nào, diễn viên (cụ thể ở đây là 

học sinh) cần phải được chú ý đầu tiên. Việc chọn học sinh phù hợp với 

từng tiết mục dân ca có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người chịu trách 

nhiệm dàn dựng phải biết nhìn nhận, đánh giá và lựa chọn được học sinh có 

năng khiếu biểu diễn dân ca, phải biết tập hợp lực lượng để dàn dựng có 

hiệu quả. Chỉ có chọn được người biểu diễn phù hợp với những dự định về 

tác phẩm, cách diễn thì mới có thể coi là xác định được tiết mục. Nhiều lúc, 

việc lựa chọn người trình bày, tùy khả năng, trình độ tham gia của học sinh, 

có thể phải thay đổi bài dân ca cũng như phần đệm tương ứng kèm theo. 

 Người chịu trách nhiệm dàn dựng cần nắm vững khả năng của từng 

học sinh trong biểu diễn dân ca, phát huy được thế mạnh của từng em, 

không được yêu cầu các em làm giống như những nghệ nhân, những người 

biểu diễn chuyên nghiệp mà hãy hướng cho các em nét hồn nhiên, tự nhiên, 

trong sáng của lứa tuổi học trò. Trong biểu diễn, các động tác, bước đi, ánh 

mắt, nụ cười, các điệu bộ phải phù hợp với nội dung tiết mục. 
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 Sau khi đã lựa chọn đủ số lượng học sinh cho từng tiết mục dân ca, 

người tổ chức dàn dựng lên kế hoạch tập luyện. Tập phần hát riêng, múa 

riêng, đối với các tiết mục vừa hát, vừa biểu diễn có vũ đạo, có phụ họa và 

không có phụ họa sẽ được tập sau và kỹ hơn, sau đó sẽ ghép thành một 

chương trình tổng thể, chạy chương trình kết hợp với sân khấu, âm thanh, 

ánh sáng và trang phục biểu diễn, đạo cụ. Công việc sau đó tiếp tục theo 

dõi, điều chỉnh tiết mục hoặc bổ sung các nội dung cần thiết để tiết mục và 

cả chương trình thêm hài hòa, hợp lý. 

2.4.3. Dàn dựng phần hát 

2.4.3.1. Tìm hiểu, phân tích một số bài dân ca  

 Để đạt được hiệu quả cao trong dàn dựng các tiết mục dân ca, cần 

bám sát các tiêu chí lựa chọn các làn điệu dân ca, đó là đặc điểm của học 

sinh và đặc trưng của dân ca. Dựa trên sự phù hợp giữa hai vấn đề nêu trên, 

giáo viên phụ trách dàn dựng đi vào tìm hiểu, phân tích một số bài dân ca 

để tổ chức dàn dựng. Dàn dựng tiết mục dân ca không chỉ đơn thuần là dạy 

cho học sinh biết hát, biết biểu diễn dân ca. Trong quá trình dàn dựng các 

tiết mục dân ca, nhiều hoạt động khác cũng đồng thời diễn ra như: củng cố 

giọng hát của học sinh, phát triển giọng hát, luyện tập một cách chính xác, 

diễn cảm; tập cho học sinh khả năng trình bày các bài dân ca một cách tự 

nhiên, giầu cảm xúc. Để làm được điều đó, trước khi đi vào dàn dựng tiết 

mục dân ca, giáo viên phải đi sâu vào phân tích một số bài dân ca để làm rõ 

thể loại, phong cách, nội dung tư tưởng, tình cảm và hình tượng âm nhạc 

của tiết mục dân ca đó. Việc tìm hiểu, phân tích một số bài dân ca cần thực 

hiện ở các nội dung cơ bản sau: 

 - Tìm hiểu xuất xứ, nguồn gốc, thể loại của bài dân ca đó. Xác định 

thời gian, không gian và hoàn cảnh mà bài, làn điệu dân ca đó xuất hiện. 

Đối với các thể loại dân ca khác nhau, nên tìm hiểu và tham khảo về địa 
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lí, nét đặc trưng về đời sống, đặc biệt là sinh hoạt văn hóa, quan niệm 

truyền thống đó (các từ đệm, trang phục, những động tác múa…). 

 - Phân tích làm rõ nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật, hình tượng 

âm nhạc của bài dân ca, tiết mục dàn dựng, sự thống nhất giữa âm nhạc và 

lời ca. Xác định cấu trúc, hình thức âm nhạc của tác phẩm dân ca. Giáo 

viên chủ động tìm hiểu những phương tiện diễn tả được sử dụng trong bài 

hát dân ca như cách tiến hành giai điệu, âm hình tiết tấu điển hình, tính 

chất, nhịp độ, bố cục về hòa thanh, sắc thái cường độ thay đổi ở từng câu 

nhạc, đoạn nhạc, đặc điểm ý nghĩa của lời ca. Trên cơ sở đó, giáo viên xác 

định kỹ năng hát nào cần sử dụng để thể hiện rõ những đặc điểm, phong 

cách âm nhạc của bài dân ca, xác định những chỗ ngắt hơi, lấy hơi phù hợp 

với sự thể hiện tính liên tục của giai điệu, tiết tấu âm nhạc, lời ca với tiết 

nhạc, câu nhạc, đoạn nhạc trong bài hát dân ca. 

Ví dụ:  Tìm hiểu, phân tích hát Trống quân Khánh Hà 

Thể thơ trong lời ca Trống quân Khánh Hà chủ yếu là thơ lục bát, có 

một số bài là lục bát biến thể. Nội dung lời ca trong Trống quân Khánh Hà 

phản ánh đa dạng mọi vấn đề trong đời sống xã hội, trong sinh hoạt đời 

thường. Nhưng đậm đà nhất là bày tỏ tình cảm yêu thương, nhớ mong, 

khao khát của trai gái đang độ tuổi thanh xuân. Để bày tỏ tình cảm yêu 

đương, khi hát người ta thường mượn hoa lá, cây cỏ hay trăng sao ví von 

cho nỗi lòng mình. Hầu hết các bài bản trong hát Trống quân Khánh Hà là 

thang 5 âm, không bán âm. Khi diễn xướng Trống quân, người ta hát liền 

nhau 2 câu thơ lục bát hoặc lục bát biến thể, tạo thành dạng cấu trúc chúng 

tôi tạm gọi là cấu trúc 2 khổ nhạc đơn. 
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Trống quân Khánh Hà 

(Hát xe kết) 

                             Người hát: nghệ nhân CLB Trống quân Khánh Hà 

                             Ký âm: Đào Văn Thực  [41, tr.26] 

 

2.4.3.2. Hướng dẫn học sinh cách hát   

Bài hát nói chung, bài dân ca nói riêng phản ánh một cách hình 

tượng những khái niệm sâu sắc về cuộc sống con người, về tự nhiên. Sức 

diễn cảm của giọng hát cùng những cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp rất thu 

hút học sinh. Nó khơi dậy ở học sinh những cảm xúc chân thực với cái đẹp, 

cái thiện và có sức thuyết phục mạnh mẽ. Trong khi hát dân ca, học sinh 

vừa thể hiện một cách tích cực những xúc động và tình cảm của mình, đồng 

thời cũng cảm thụ âm nhạc được dễ dàng hơn. Quá trình học hát các bài 

dân ca, giáo viên phải yêu cầu các các em làm việc tích cực, có sự chú ý 

quan sát, lắng nghe việc tiến hành giai điệu âm nhạc, sự thay đổi tiết tấu âm 

nhạc… giáo viên cần nắm rõ đặc điểm giọng hát của từng học sinh để có 

cách rèn luyện giọng hát thích hợp. 
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- Âm thanh, phát âm nhả chữ, luyến láy 

 Đối với học sinh THCS phải hát chủ yếu bằng giọng tự nhiên, âm 

thanh sáng, trong và nhẹ nhàng, không gào thét, căng thẳng. Đối với các 

bài hát, các thể loại dân ca, việc thể hiện chủ yếu ở cách hát bài hát trữ tình 

và ở cách hát các bài hát nhanh, vui hoạt:  

Đối với hát bài dân ca thể hiện ở cách hát trữ tình, chủ yếu sử dụng 

kiểu hát liền tiếng, đòi hỏi âm thanh phải ngân vang, từ âm này sang âm 

khác phải có sự liên kết với nhau, không bị đứt quãng. Hơi thở cần được 

liên tục khống chế, giữ đều đều giai điệu bài hát không bị vụn nát mà phải 

trôi chảy, tạo thành dòng âm thanh mềm mại, trong sáng, diễn cảm, có sự 

thu hút mạnh mẽ, làm rung động người nghe.  

Trong các bài dân ca thường hay gặp các âm ngân dài. Cần nghiên 

cứu cách nhả chữ sao cho rõ lời, nhưng không cản độ vang của âm thanh. 

Đặc biệt, trong các bài hát dân ca, có nhiều chỗ luyến láy, để luyến láy 

được mềm mại, đúng phong cách, có thể cho học sinh tập luyện riêng 

những chỗ khó, từ chậm đến nhanh dần cho đúng tốc độ quy định. Hát rõ 

lời và thể hiện tình cảm ở mỗi bài hát tha thiết, đằm thắm nhưng không nên 

hát quá chậm, bài hát dân ca sẽ nặng nề. 

Ví dụ: Trong bài Hoa thơm bướm lượn (Trích), Dân ca quan họ 

Bắc Ninh  
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Đối với hát bài dân ca thể hiện ở cách hát nhanh, vui hoạt, có tính 

chất nhảy múa, cần phải thể hiện bằng âm thanh sáng, gọn, linh hoạt, trôi 

chảy. Trong quá trình hướng dẫn học sinh hát, phải hát nhẹ nhàng, đúng 

nhịp độ, đôi khi phải nhanh, có khi hát ngắt tiếng và nhấn đều vào các 

phách mạnh. Khi lấy hơi phải nhanh, ngắt hơi chính xác theo đúng chỗ 

đã quy định trong bài hát. Quá trình dạy hát, hơi thở phải khống chế liên 

tục và đẩy ra nhẹ nhàng, âm thanh phát ra phải gọn, linh hoạt, nhẹ 

nhàng, các từ phải phát âm rõ nét nhưng lướt nhanh, không nên hát quá 

to, đẩy hơi ồ ạt.  

- Thể hiện tính chất, sắc thái 

 Việc rèn luyện kỹ năng thể hiện tính chất, sắc thái của bài hát dân ca 

là rất quan trọng, nhằm bộc lộ những thay đổi trong tình cảm, tư tưởng, nội 

dung âm nhạc. Học sinh trình bày một bài hát, một bài dân ca dù chính xác 

đến đâu về mặt cao độ, trường độ mà không quan tâm đến nhịp độ, sắc thái 

tình cảm của bài hát thì việc trình bày bài hát đó không được gọi là thành 

công. Bản thân âm nhạc là tiếng nói của tình cảm, mỗi một bài dân ca, sắc 

thái tình cảm, chất liệu âm nhạc không hoàn toàn giống nhau, nên mọi sắc 

thái tình cảm trong bài hát phải được thể hiện một cách đầy đủ chính xác. 

Giáo viên có thể trình bày mẫu một số bài dân ca với các nhịp độ, sắc thái 

khác nhau để học sinh thấy được hiệu quả của việc thể hiện tính chất, sắc 

thái của bài hát dân ca.  

Ví dụ: Trong Hát ru vùng Châu thổ sông Hồng, hầu hết các bài Hát 

ru đều thuộc loại cấu trúc ba phần gồm: phần mở - phần thân - phần đóng. 

trong đó phần mở và phần đóng có cùng chất liệu. Phần mở: Là một nét 

nhạc ngắn, thường gồm 4 nhịp 2/4, tính chất âm nhạc du dương, mềm mại. 

Lời ca phần mở là những hư từ à ơi.  
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Đối với lứa tuổi học sinh THCS, nhiều lúc do cảm xúc, các em 

thường có thói quen là hát to, đôi lúc như gào lên. Do đó, trong quá trình 

dạy hát, dàn dựng các tiết mục hát dân ca, giáo viên cần rèn luyện kỹ năng 

thể hiện tính chất, sắc thái của bài hát trên một số mặt như:  

Rèn nhịp điệu, tập nhấn mạnh, đều đặn vào các phách mạnh, nhẹ; 

đây là cơ sở để các em có điều kiện đi sâu vào nội dung tác phẩm sau này;  

Rèn luyện nhịp độ, xướng âm đúng tốc độ, tùy mỗi bài, mỗi thể loại 

dân ca, cần nhanh, chậm vừa phải; 

Ví dụ: Bài hát Lí cây đa, (trích) - Dân ca Quan họ Bắc Ninh 

 

Rèn kỹ năng về sắc thái, tùy từng bài, từng thể loại dân ca để có cách 

hát, cách xướng âm, khi thì vui hoạt, trữ tình. Mỗi bài hát cần thể hiện đúng 

sắc thái to dần, nhỏ dần, hát liền tiếng hoặc hát liền giọng, chuyển tiếp liên 

tục, đều đặn, tự nhiên, thoải mái từ âm nọ sang âm kia, đáp ứng tính chất 

mềm mại của giai điệu, với âm thanh có chất lượng tốt. 

2.4.4. Dàn dựng phần biểu diễn 

2.4.4.1. Dàn dựng phần múa phụ họa, đội hình 

 Trong dàn dựng các tiết mục dân ca, để tăng sự biểu hiện và đạt 

được hiệu quả cao trong biểu diễn tác phẩm, việc dàn dựng đội hình, đội 
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phụ họa là rất quan trọng. Đặc biệt đối với những bài dân ca thể hiện 

thông qua hình thức biểu diễn tốp ca, hợp ca đông người. Việc đầu tiên 

đối với người phụ trách dàn dựng đó là xác định chất liệu múa và tìm hiểu 

bài hát, trên cơ sở nội dung bài hát lên ý tưởng cho phần phụ họa. Có thể 

nói bài hát nào cũng có thể múa được, song những bài hát có tiết tấu rõ 

ràng, khúc thức mạch lạc, âm nhạc dễ cảm nhận sẽ thuận tiện hơn. Vì thế 

trước khi biên soạn múa cần tìm hiểu một số vấn đề như: 

- Cần phải biết bài hát đó mang phong cách nào, hiện đại hay âm 

hưởng dân ca, phong cách miền núi hay đồng bằng, chỉ khi nào xác định 

rõ phong cách mới có thể chọn đúng chất liệu múa thích hợp. 

- Phải xác định được đúng đó là tính chất nhịp điệu âm nhạc: Vui 

hoạt, rộn ràng, sôi nổi hay trữ tình, êm dịu, nhẹ nhàng, thiết tha. 

- Cần tìm hiểu kết cấu của từng câu múa, đoạn múa phụ thuộc vào 

kết cấu âm nhạc của bài hát. Có bài hát phân câu, tiết rõ ràng cũng có bài 

tương đối khó xác định. Trong trường hợp này tốt nhất và nên biên soạn 

theo cách đếm từng ô nhịp. Từ ô nhịp đến ô nhịp bao nhiêu làm động tác 

gì, đội hình nào. 

- Làm rõ ý nghĩa của lời ca. Đó là phải tìm hiểu xem bài hát nói 

điều gì. Đại ý của bài hát là vấn đề gì. Trên cơ sở tìm hiểu như vậy để xây 

dựng ý tưởng múa. Xác định rõ ý nghĩa của bài hát sẽ giúp cho việc hình 

thành ý tưởng và thuận lợi khi biên soạn động tác, đội hình cụ thể. 

Sau khi làm rõ được các vấn đề trên, xác định số lượng học sinh, 

bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ. Chọn học sinh có dáng 

người, có năng khiếu múa, sau đó tính đến phương án sử dụng đạo cụ, 

trang phục múa được sử dụng trong phần phụ họa bao gồm những gì, đội 

múa phụ họa sẽ thực hiện từ đoạn nào, phân đoạn ra sao, đoạn nào dùng 

hoạt cảnh, hình tượng đoạn kết ra sao. 
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Ví dụ dàn dựng phần múa phụ họa cho bài hát: 

Cò Lả, Dân ca Đồng bằng Bắc Bộ 

 

Đây là bài hát có tính chất trữ tình, bay bổng nhẹ nhàng; vận dụng 

nhóm múa tay không phần chim bay, thể hiện những cánh chim bay tung 

cánh, say mê. Trang phục: váy tứ thân cách tân màu trắng có cánh rộng từ 

sau lưng dài ra đến ngón tay. 

Dạo đầu: 6 em lần lượt đi ra từ góc chéo cánh gà bên trái sân khấu. 

Rồi di chuyển từ góc chéo trên sân khấu bên phải về hàng ngang và vòng 

về hàng ngang ở dưới của sân khấu. Tất cả tay làm bằng động tác “xiến 

chim bay” chân đi lướt nhanh nhỏ. Câu 1 của bài hát: Tất cả làm tay “chim 

bay”, chân nhún mềm tại chỗ. Câu 2 tất cả họa sinh làm “động tác chim 

bay”, câu cuối chụm tay trên đỉnh đầu. Câu 3 tất cả diễn viên làm động tác 

“chim bay chéo hướng 2 và Hướng 8”. 2 câu cuối chuyển đội hình chân đi 

lướt tay “Xiến chim kêu” 
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Dạo giữa: Chia làm hai hàng đi lướt tay “dệt cửi”, sau đó tách thành 

3 đôi đi lướt tay trái trên cao tay phải mở ra ngoài làm động tác “chim bay” 

quấn quanh nhau về hết câu về. 

Lời lần 2: Tất cả diễn viên làm tay chim bay chụm vào trong rồi lại 

hạ xuống làm trong 2 câu đầu. Cả nhóm lẻ làm tay phải chim bay. Nhóm 

chẵn làm tay trái chim bay. Tất cả cùng làm hai tay chim bay “chân nhún 

chuyển trọng tâm theo tay”. Câu cuối về làm chim bay tay hướng xế 2 và 

xế 8. Rồi tất cả cùng làm hoàn chỉnh động tác chim bay để về kết. 

 Trong dàn dựng biểu diễn dân ca, phần múa phụ họa cần chú ý lựa 

chọn các động tác đơn giản, thể hiện được tính hồn nhiên, vui tươi. Múa 

phụ họa không lấn át bài hát, chỉ là hình thức minh họa bài hát. Đối với các 

tiết mục múa độc lập, nên dàn dựng tiết mục múa có mầu sắc, bám sát chủ 

đề. Khi dàn dựng các tiết mục múa độc lập, giáo viên nên lựa chọn cách 

dàn dựng kết hợp với đạo cụ, mục đích là làm cho tiết mục không đơn điệu 

thêm phần sinh động.  

2.4.4.2. Sân khấu, âm thanh, trang phục, đạo cụ 

 Trên cơ sở kế hoạch chung đã dự kiến, cần chuẩn bị tốt sân khấu, âm 

thanh, trang phục, đạo cụ cho công tác tổ chức. Trong chương trình biểu 

diễn, âm thanh có tính chất quyết định đến chất lượng buổi biểu diễn. Do 

đó, quá trình phân công cần chú ý chuẩn bị âm thanh, loa đài, micro cho 

hợp lý. Ngay từ việc xác định địa điểm tổ chức biểu diễn, người tổ chức 

dàn dựng nên lưu ý dùng hội trường lớn, có sân khấu, có ghế cho khán giả 

ngồi xem. Chuẩn bị trang trí nơi biểu diễn: phông màn, cờ hoa, ánh sáng 

đèn pha, đèn nháy, máy phun khói… Cần lưu ý để chuẩn bị ánh sáng vừa 

đủ, được sử dụng trong suốt quá trình biểu diễn, điều chỉnh theo từng tiết 

mục cho phù hợp. Người điều khiển âm thanh, ánh sáng phải nắm được 
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kịch bản để điều tiết cho phù hợp với không khí của từng tiết mục dân ca 

và phần phối âm, phối khí theo kịch bản của chương trình. 

 Đối với dàn dựng tiết mục biểu diễn dân ca, lựa chọn trang phục biểu 

diễn là công việc rất quan trọng của người tổ chức dàn dựng. Công tác 

chuẩn bị phải có ý tưởng lựa chọn trang phục cho từng tiết mục dân ca, phù 

hợp với từng vùng, từng miền. Quá trình dàn dựng chương trình cần lưu ý 

đến các chi tiết về hình thức của học sinh khi ra sân khấu biểu diễn dân ca 

như: tóc, mũ, khăn quàng, quần áo, váy, giầy, các phụ kiện kèm theo… bên 

cạnh đó cần chuẩn bị cả người hóa trang cho học sinh vào các tiết mục. 

 Quá trình dàn dựng mỗi tiết mục dân ca trong buổi biểu diễn cần 

phải có đạo cụ. Chuẩn bị đạo cụ cho các tiết mục như: Cờ hoa, khăn mầu, 

cây, nơ, tranh ảnh, phách, kèn, trống, sáo… Ví dụ, nếu lựa chọn tiết mục 

Quan họ, đạo cụ tất yếu phải có ô lục soạn, cơi đựng trầu cau, khay nước 

chè, trang phục liền anh, liền chị với quần, áo váy, khăn, thắt lưng, dây xà 

tích, nón quai thao, khăn mỏ quạ. Hoặc nếu lựa chọn tiết mục Ca trù phải 

có các đạo cụ như thanh phách, đàn Đáy, Trống chầu…  

Đối với riêng từng loại đạo cụ và chức năng của các đạo cụ đó phải 

được người tổ chức dàn dựng nắm rõ và chuẩn bị kỹ lưỡng để buổi biểu 

diễn thành công. Việc chuẩn bị trang phục, đạo cụ cần huy động tất cả học 

sinh tham gia vào từng phần việc, từ đó sẽ gây được không khí sôi nổi, hào 

hứng, chờ đón. Người được phân công dàn dựng chương trình biểu diễn 

dân ca phải có khả năng chuyên môn về xây dựng ý tưởng để lựa chọn 

trang phục sao cho phù hợp với nội dung bài dân ca, vừa có tính thẩm mỹ, 

vừa tạo cho các tiết mục trở nên ấn tượng và sâu sắc đồng thời đảm bảo các 

giá trị truyền thống dân tộc trong mỗi tiết mục biểu diễn. 
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2.5. Thực nghiệm  

2.5.1. Mục đích thực nghiệm 

Đưa dân ca đến gần với học sinh THCS, giúp các em  nhận ra được 

những giá trị tinh thần vô cùng to lớn kết tinh trong các làn điệu dân ca, từ 

chỗ hiểu được các giá trị, các em biết trân trọng, yêu quý các giá trị những 

làn điệu dân ca này và có ý thức, trách nhiệm giữ gìn và bảo tồn những di 

sản tinh thần to lớn đó.  

Làm cho học sinh có những hiểu biết và hát tốt các làn điệu, bài hát 

dân ca, hình thành thói quen say mê sưu tầm, ghi chép những làn điệu dân 

ca và từ đó làm cho ngôi trường của các em trở nên thân thiện hơn. Qua đó, 

thúc đẩy việc  học tập của các em ngày một tiến bộ hơn, khích lệ các phong 

trào của nhà trường, bảo tồn và gìn giữ được những nét đẹp văn hoá của 

dân tộc Việt Nam nói chung và địa phương nói riêng. 

2.5.2. Đối tượng thực nghiệm 

 Dàn dựng một số tiết mục dân ca cho học sinh khối lớp 6, 7, 8 trong 

chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai giảng năm học mới. 

2.5.3. Nội dung thực nghiệm 

Dàn dựng một số tiết mục dân ca chào mừng Lễ khai giảng năm học 

mới 2015 - 2016.  

 Bước 1: Xác định chủ đề, định hướng, chuẩn bị cho các tiết mục biểu 

diễn dân ca 

 - Mô tả: Chương trình biểu diễn dân ca chào mừng ngày khai giảng 

năn học mới 2015 - 2016. Kết hợp với một số tiết mục văn nghệ khác chào 

mừng ngày khai giảng năm học mới. 

 - Định hướng chủ đề: Ca ngợi quê hương đất nước, vẻ đẹp thiên 

nhiên; ngợi ca tình cảm, tình yêu thương gia đình, tình bạn trong sáng, 



67 

gắn bó, đoàn kết. Qua các tiết mục, gửi trao tới các em học sinh những 

ước mơ, hoài bão thật đẹp đẽ nhân một năm học mới, giúp các em có 

những cảm xúc tươi vui, cùng hòa mình vào không khí hân hoan của ngày 

khai trường trên khắp mọi miền của đất nước dù ở thành phố, vùng núi, 

nông thôn hay đồng bằng. 

 - Đối tượng biểu diễn: Học sinh Trường THCS Láng Hạ 

 - Khán giả: Khách mời về dự Lễ khai giảng năm học mới 2015 - 

2016 và toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Láng Hạ, 

Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 - Thời lượng chương trình cho các tiết mục biểu diễn dân ca: 30 phút 

 - Số tiết mục dự kiến 5 tiết mục: 02 tiết mục quan họ, 02 tiết mục 

chèo; 01 tiết mục Cò lả. 

 - Số lượng diễn viên: 30 học sinh 

 - Trang phục: Trang phục truyền thống của người quan họ, của nghệ 

sĩ hát chèo và trang phục múa cò lả. Các đạo cụ kèm theo phù hợp với từng 

tiết mục. 

 - Nhạc cụ: Sử dụng âm thanh có sẵn, được ghi trên USB, đĩa CD. 

 Bước 2:  Xây dựng, dàn dựng các tiết mục biểu diễn 

Tiết mục 1. Bài Cò lả  

- Thể loại: Dân ca đồng bằng Bắc Bộ 
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- Nội dung tư tưởng của bài Cò lả: Ca ngợi cuộc sống thanh bình của 

người nông dân, họ luôn lạc quan trong lao động, sản xuất. 

- Hình thức biểu diễn: Tốp nữ vừa hát vừa làm động tác múa, biểu 

diễn nhanh vừa - vui hoạt, rộn ràng theo nhịp 2/4 

 -  Tốp múa 12 học sinh nữ thuộc khối 6, trang phục mặc váy xòe 

mầu hồng, áo yếm, nơ cài đầu mầu vàng, đi giầy múa. Đạo cụ cầm tay: nơ 

đeo ngón tay, quạt. 
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Tiết mục 2. Ba mươi sáu thứ chim 

 - Thể loại: Dân ca quan họ Bắc Ninh 

 

 - Hình thức biểu diễn: Tốp nữ vừa hát, vừa làm động tác múa biểu diễn 

với nón quai thao, động tác đơn giản, nhẹ nhàng theo nhịp 2/4, nhịp vừa phải. 

-  Tốp nữ 6 học sinh thuộc khối 7, trang phục áo mớ ba mớ bảy, bện 

tóc, nón ba tầm, quai thao, dải yếm lụa, giầy múa. Đạo cụ cầm tay: Mic, nón. 

Tiết mục 3. Hoa thơm bướm lượn 

- Thể loại: Dân ca quan họ Bắc Ninh 
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- Hình thức biểu diễn: Tốp nam với một số nhạc cụ dân tộc, tốp nữ 3 

học sinh vừa hát, vừa làm động tác múa biểu diễn theo làn điệu 

- Tốp nam 5 học sinh khối 8, ngồi theo đội hình, mỗi học sinh cầm 

một nhạc cụ dân tộc: Nhị, đàn nguyệt, đàn bầu, tiêu, sáo. Tốp nữ 3 học sinh 

vừa hát vừa biểu diễn động tác theo làn điệu bài dân ca.  

- Trang phục: Tốp nam, quần đen, áo trắng, ngoài khoác trang phục 

ban nhạc dân tộc. Tốp nữ áo mớ ba mớ bảy, bện tóc, nón ba tầm, quai thao, 

dải yếm lụa, giầy múa. Đạo cụ cầm tay tốp nam: Nhị, đàn nguyệt, đàn bầu, 

tiêu, sáo (có thể sử dụng mô hình), đối với tốp nữ: Mic, nón. 

Tiết mục 4. Liên khúc Chèo (Dương Xuân - Luyện năm cung)  

- Thể loại: Hát Chèo cổ. 
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- Hình thức biểu diễn: Đơn ca nữ vừa hát vừa biểu diễn với động tác 

cách điệu, tự do. Kết hợp với 2 nam nhạc công, ngồi 2 mép chiếu tạo dàn 

đế phụ họa.   

- Trang phục: Nam nhạc công, quần đen, áo trắng, ngoài khoác trang 

phục ban nhạc dân tộc. Nữ áo tứ thân, bện tóc, dải lụa, giầy múa.  

- Đạo cụ: Chiếu, trống (cái, trống con); đàn Nhị cho 2 nhạc công 

nam. Đối với diễn viên nữ: Mic, quạt. 

Tiết mục 5. Múa Chèo  

- Thể loại: Điệu chèo luyện năm cung 

- Âm nhạc: Sưu tầm và phát dưới dạng nhạc nền 

- Hình thức biểu diễn: Tốp nữ biểu diễn múa trên nền nhạc có sẵn 

theo điệu chèo luyện năm cung với động tác cách điệu, tự do. 

- Trang phục: Tốp nữ áo tứ thân, bện tóc, dải lụa, giầy múa. 

- Đạo cụ: Tốp nữa múa với quạt 

Bước 3: Tập luyện, sắp xếp chương trình, biểu diễn 

* Tập luyện 

 - Tập hát: 5 buổi 

 - Tập múa: 5 buổi 

 - Dàn dựng, ghép phần múa và hát: 3 buổi 

 - Tập hoàn thiện các tiết mục, chạy thử chương trình: 3 buổi 

 - Tổng duyệt, ghép với trang phục, sân khấu, âm thanh, MC: 01 buổi  

 - Biểu diễn: 1 buổi 

* Danh sách và thứ tự các tiết mục biểu diễn dân ca 

1. Tốp ca nữ hát múa Bài Cò lả  

- Dân ca đồng bằng Bắc Bộ 
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- Biểu diễn: Tốp nữ học sinh khối 6 

2. Tốp ca nữ hát múa bài Ba mươi sáu thứ chim 

 - Thể loại: Dân ca quan họ Bắc Ninh 

- Biểu diễn: Tốp nữ học sinh khối 7 

3. Tốp ca nam, nữ hát, biểu diễn bài Hoa thơm bướm lượn 

- Thể loại: Dân ca quan họ Bắc Ninh 

- Biểu diễn: Tốp ca nam, nữ khối 8 

4. Đơn ca nữ Liên khúc Chèo (Dương Xuân - Luyện năm cung)  

- Thể loại: Hát Chèo cổ. 

- Biểu diễn: Nguyễn Thu Hiền 

5. Tốp múa nữ Múa làn điệu chèo 

- Thể loại: Chèo cổ. 

- Biểu diễn: Tốp nữ học sinh khối 9 

2.5.4. Kết quả thực nghiệm 

Trong và sau quá trình thực nghiệm, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, 

đánh giá thực nghiệm. Đánh giá thực nghiệm thông qua hai hình thức:  

- Quan sát trực tiếp thái độ của khán giả là các em học sinh tham dự 

chương trình biểu diễn. 

- Phát phiếu khảo sát trên đối tượng học sinh trong trường.  

* Kết quả quan sát 

- Trong chương trình biểu diễn dân ca, học sinh tham dự với không 

khí sôi nổi, nhiệt tình và hào hứng đón nhận các tiết mục biểu diễn dân ca. 

Các em tỏ ra rất thích thú khi những tiết mục biểu diễn dân ca được vang 

lên, nhiều em hát theo với động tác đung đưa, uyển chuyển theo điệu nhạc, 

điệu múa của các làn diệu dân ca. 
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- Sau chương trình biểu diễn dân ca, chúng tôi thấy rõ hiệu quả tích 

cực như: qua các tiết học âm nhạc chính khóa, ngoại khóa cũng như giờ ra 

chơi đều nghe được các giai điệu dân ca vang lên, nghe thấy các em còn 

đùa dỡn nhau qua những bài đồng dao, các trò chơi dân gian. 

- Trong các hoạt động văn nghệ khác của lớp, của trường, nhiều em 

đã biết vận dụng nội dung lời ca, các động tác múa trong biểu diễn dân ca 

để tự sáng tạo và vận động cho những bài hát mới vượt ra ngoài cả những 

động tác múa mà giáo viên chỉ bảo cho các em. Qua các hoạt động đó, vốn 

dân ca trong các em tăng lên đáng kể, nhiều em đã tích cực sưu tầm, tìm 

học và thuộc lòng những bài dân ca chứ không phải chỉ nghe thấy tên và 

không thuộc bài đó.  

 * Kết quả đánh giá qua thu thập phiếu điều tra 

Số học sinh được chọn để khảo sát, thu thập ý kiến: 150 học sinh. 

Tổng số phiếu khảo sát 150 phiếu, thu về 140 phiếu (tỷ lệ 100%) 

Sau khi thông tin được thu thập, kiểm chứng, kết quả đánh giá thực 

nghiệm như sau: 

- Thái độ của học sinh đối với việc học và biểu diễn dân ca: Rất thích 

(63.5%), bình thường (23.5%), không thích (13%). Đa phần học sinh biết 

đến, nhớ và thuộc nhất các làn điệu dân ca chủ yếu qua: Tham gia tập 

luyện, biểu diễn dân ca trong trường (59%);  Học một số bài hát dân 

ca trên lớp (32%); Nghe được trên các phương tiện tivi, internet (7%); 

khác (2%). Các hoạt động học và biểu diễn dân ca trong trường, học 

sinh thích nhất: Được tham gia tập luyện, biểu diễn dân ca (66%); Học 

hát làn điệu dân ca trong giờ âm nhạc (28%); khác (6%). Cảm xúc của 

học sinh đối với các hoạt động biểu diễn dân ca: Lôi cuốn, hấp dẫn, 

thích thú (72.5%), tẻ nhạt, không lôi cuốn (24.5%), không trả lời 
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(3%). Các hoạt động học và biểu diễn dân ca trong nhà trường có ý 

nghĩa như nào đối với học sinh, các em trả lời: Rất quan trọng 

(16.5%), quan trọng (45.5%), bình thường (26%), không quan trọng 

(12%). Khi được hỏi các em có thích học và biểu diễn các làn điệu dân ca 

không? Vì sao? Có tới (76%) số học sinh được hỏi trả lời là thích và lý giải 

lý do thích: các làn điệu dân ca ý nghĩa, qua đó em hiểu và thêm yêu giá trị 

truyền thống dân tộc. 

Như vậy, qua hoạt động dàn dựng, biểu diễn các tiết mục dân ca 

trong hoạt động ngoại khóa trong trường THCS Láng Hạ cho thấy hiệu quả 

đạt được rất tích cực. Qua các hoạt động tập luyện, biểu diễn đã tạo cho các 

em hứng thú, đam mê và yêu thích, đưa các em đến gần hơn với các các làn 

điệu dân ca. Sự tiến bộ trong kiến thức về âm nhạc dân tộc, về vốn dân ca 

đã tăng lên rất nhiều ở học sinh, các em đã có cái nhìn tích cực hơn về học 

và biểu diễn dân ca, qua đó đạt được mục tiêu của giáo dục âm nhạc trong 

nhà trường phổ thông. 

Tiểu kết   

 Như vậy, qua việc tìm hiểu vai trò của biểu diễn các làn điệu dân 

ca trong trường THCS đã cho thấy: Các làn điệu dân ca sẽ được đưa đến 

gần với các em hơn, các em đã có thêm vốn dân ca phong phú hơn từ đó 

có thêm những kiến thức về địa lý, phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa 

của từng vùng miền của đất nước, cảm nhận được vẻ đẹp của thiên 

nhiên, đất nước mình. 

 Trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn trong nhà trường, việc dàn dựng 

một số tiết mục dân ca cần nắm vững một số nguyên tắc, các tiêu chí lựa 

chọn những làn điệu dân ca, những bài hát phù hợp, đến việc lựa chọn hình 

thức thể hiện, những động tác múa vận động cho những làn điệu đến việc 
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tổ chức biểu diễn… đều có tính giáo dục và mang ý nghĩa sâu sắc, tạo nên 

sự hứng thú ở học sinh và thu hút được các em tham gia.  

Quá trình thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm cho chúng 

tôi một đánh giá khách quan rằng việc dàn dựng các tiết mục dân ca cùng 

châu thổ sông Hồng trong trường THCS Láng Hạ là rất cần thiết và có ý 

nghĩa; là hoạt động quan trọng của giáo dục âm nhạc trong trường phổ 

thông, yếu tố cơ bản đảm bảo đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện của   

bậc học phổ thông. 
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KẾT LUẬN 

1. Kết luận 

 Dân ca Việt Nam nói chung, vùng châu thổ sông Hồng nói riêng đã tồn 

tại hàng ngàn năm trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc. Những làn điệu dân 

ca mượt mà, tha thiết, mặn nồng đã tạo nên nguồn mạch sức mạnh Việt Nam. 

Những làn điệu dân ca đã được nhân dân sáng tạo, lưu truyền và phát triển, trở 

thành yếu tố cấu thành nên nền văn hóa giầu bản sắc của dân tộc. Cái hay, cái 

đẹp, cái tinh túy của dân ca đã được nhân dân ta chắt lọc kỹ lưỡng, tồn tại và 

sống mãi với thời gian. 

Đưa dân ca vào nhà trường phổ thông, đến gần với học sinh là một 

nhiệm vụ quan trọng của hoạt động giáo dục, qua đó giúp các em  nhận ra 

được những giá trị tinh thần vô cùng to lớn kết tinh trong các làn điệu dân 

ca, các em biết trân trọng, yêu quý các giá trị những làn điệu dân ca này và 

có ý thức, trách nhiệm giữ gìn và bảo tồn những di sản tinh thần to lớn đó. 

Trên cơ sở mục đích nghiên cứu về việc dàn dựng một số tiết mục 

dân ca vùng châu thổ sông Hồng trong hoạt động ngoại khóa tại trường 

THCS Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, luận văn đã giải 

quyết được một số vấn đề sau: 

 1.1. Luận văn đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc dàn 

dựng tiết mục dân ca vùng châu thổ sông Hồng. Khái quát về vùng châu 

thổ sông Hồng; hệ thống hóa và làm rõ một số khái niệm như: dàn dựng, 

ngoại khóa âm nhạc, vai trò của biểu diễn dân ca trong hoạt động ngoại 

khóa ở trường THCS. Khái quát và làm rõ thực trạng biểu diễn dân ca 

trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại trường THCS Láng Hạ. 

1.2. Từ việc hệ thống hóa, khái quát hóa cơ sở lý luận và thực tiễn 

dàn dựng tiết mục dân ca vùng châu thổ sông Hồng, luận văn đã nghiên 

cứu, chỉ ra một số phương pháp dàn dựng tiết mục dân ca vùng châu thổ 
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sông Hồng tại trường Trung học cơ sở Láng Hạ, tổ chức thực nghiệm 

đánh giá kết quả ngiên cứu, đánh giá chất lượng các tiết mục dàn dựng. 

Kết quả đó bước đầu góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Âm 

nhạc, nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa Âm nhạc ở trường Trung 

học cơ sở Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

2. Kiến nghị 

2.1. Đối với các Trường ĐH, CĐ, các cơ sở đào tạo giáo viên bộ môn Âm 

nhạc 

 - Tham mưu, tư vấn với cơ quan cấp trên trong việc quy định bắt 

buộc tổ chức các hoạt động đưa dân ca trong nhà trường phổ thông. Thể 

hiện rõ trong xây dựng chương trình giáo dục âm nhạc, chương trình hoạt 

động ngoại khóa trong nhà trường phổ thông. 

 - Tổ chức các lớp bồi dưỡng, các khóa học hướng dẫn phương pháp, 

kỹ năng cho giáo viên phổ thông trong việc xây dựng, dàn dựng các tiết 

mục dân ca trong nhà trường phổ thông. 

2.2. Đối với Sở, Phòng Giáo dục 

 - Có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời về tổ chức các hoạt động, các 

chương trình nghệ thuật liên quan đến biểu diễn dân ca, gắn với đặc trưng 

của vùng, miền, gắn với các chủ điểm. 

 - Có sự quan tâm, tạo điều kiện tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề, 

các buổi biểu diễn văn nghệ để các trường, các giáo viên Âm nhạc, tổng 

phụ trách được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từ đó làm tốt công các tổ 

chức dàn dựng các tiết mục dân ca trong hoạt động giáo dục âm nhạc tại 

trường phổ thông. 

 - Có sự quan tâm, đầu tư kịp thời về cơ sở vật chất, hỗ trợ nguồn 

kinh phí cho các hoạt động đưa dân ca vào nhà trường, các hoạt động biểu 

diễn, tổ chức các chương trình văn nghệ, biểu diễn dân ca. 
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2.3. Đối với Nhà trường 

 - Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường cần có sự quan 

tâm và ủng hộ và tạo điều kiện ở mức cáo nhất đối với các hoạt động tổ chức, 

dàn dựng và biểu diễn các tiết mục dân ca trong một hoạt động của nhà trường. 

 - Cần quan tâm, xây dựng phòng học chức năng riêng cho hoạt động dạy 

học âm nhạc cũng như không gian cho việc học, dàn dựng và biểu diễn các tiết 

mục dân ca cả trong giờ chính khóa và trong hoạt động ngoại khóa. 

 - Đầu tư nâng cấp, mua mới một số trang thiết bị để phục vụ các hoạt 

động dàn dựng biểu diễn các tiết mục dân ca: sân khấu, âm thanh, ánh sáng, 

trang phục, đạo cụ… 

 - Cần có sự quan tâm kịp thời, có chế độ đãi ngộ phù hợp với giáo viên 

phụ trách, làm công tác dàn dựng các chương trình nghệ thuật, các tiết mục 

biểu diễn dân ca cho nhà trường. 
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Phụ lục 1 

PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ THĂM DÒ Ý KIẾN 

 (Dùng cho đối tượng học sinh) 

 Các em vui lòng cho biết ý kiến của mình qua việc đọc và điền đầy 

đủ, chính xác các câu hỏi dưới đây. 

Các thông tin cá nhân: 

 - Họ và tên:…………………………….… Lớp:………………….. 

- Giới tính:   Nam ,  Nữ  

Câu hỏi 1. Thái độ của em đối với việc học và biểu diễn dân ca (Đánh 

dấu X vào ô vuông hoặc ghi ý kiến khác của em nếu có) 

 - Rất thích ; - Bình thường ;  - Không thích  

 - Ý kiến khác:…………………………………………………. 

Câu hỏi 2. Em biết đến, nhớ và thuộc nhất các làn điệu dân ca chủ 

yếu qua các hình thức nào sau đây?  

 - Học một số bài hát dân ca trên lớp     ; 

 - Nghe được trên các phương tiện thông tin (TV, internet)  ; 

 - Qua tham gia tập luyện, biểu diễn dân ca trong trường ; 

 - Hình thức khác: (nếu có)…………………………………… 

Câu hỏi 3. Trong hoạt động học và biểu diễn dân ca trong trường, 

em thích nhất hoạt động nào? 

 - Nghe giáo viên hát và ghi chép lại   ; 

 - Xem, nghe các nghệ sĩ biểu diễn qua băng đĩa ; 

 - Học hát làn điệu dân ca trong giờ âm nhạc  ; 

 - Được tham gia tập luyện, biểu diễn dân ca ; 

 - Được nghe các nghệ sĩ nói chuyện về dân ca ;  

 - Không thích hoạt động nào    . 
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Câu hỏi 4. Cảm xúc của em đối với các hoạt động biểu diễn dân ca 

như thế nào? 

 - Các hoạt động lôi cuốn, hấp dẫn, thích thú ; 

 - Các hoạt động tẻ nhạt, không lôi cuốn  ; 

 - Ý kiến khác: (nếu có)……………………………………….. 

Câu hỏi 5. Những hoạt động của em trong giờ biểu diễn các tiết 

mục dân ca? (Đánh dấu X vào các mức độ hoạt động) 

 

Các hoạt động 

Mức độ các hoạt động 

Thường 

xuyên 

Đôi khi Ít khi 

- Tập trung lắng nghe say sưa    

- Hát, vận động theo người biểu diễn    

- Mất trật tự, không lắng nghe    

- Làm việc riêng    

Câu hỏi 6. Trong hoạt động âm nhạc ngoại khóa, em thích những 

hoạt động nào sau đây? 

 - Kể chuyện âm nhạc       ; 

 - Sinh hoạt chuyên đề âm nhạc theo nội dung bài học  ; 

 - Tọa đàm nói chuyện về âm nhạc     ; 

 - Tổ chức các lớp học nghệ thuật     ; 

 - Tập luyện tiết mục văn nghệ và trình diễn trong ngày lễ ; 

 - Ý kiến khác: (nếu có)……………………………………….. 

Câu hỏi 7. Các hoạt động học và biểu diễn dân ca trong nhà 

trường có ý nghĩa như nào đối với em? 

 - Rất quan trọng  ; 

 - Quan trọng  ; 

 - Bình thường  ; 
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 - Không quan trọng . 

Câu hỏi 8. Em có thích học và biểu diễn các làn điệu dân ca không? Vì 

sao? 

- Rất thích   ; 

 - Thích     ; 

 - Thích bình thường ; 

 - Không thích  . 

 Tại vì:…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Câu 9. Thông qua việc học và các hoạt động biểu diễn dân ca, em tiếp 

thu được những gì cho bản thân? (Trả lời ngắn gọn) 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Câu 10. Để các hoạt động học và biểu dân ca trong trường mình được 

thiết thực, ý nghĩa hơn, mong muốn của em là gì? (Nêu ngắn gọn suy 

nghĩ, mong muốn của bản thân) 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

  

Xin cảm ơn các em! 
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Phụ lục 2 

NHỮNG BÀI DÂN CA TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM 
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Phụ lục 3 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG 

NGOẠI KHÓA CỦA TRƯỜNG THCS LÁNG HẠ 

 

 

3.1. Hát, múa chào mừng Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 

(Nguồn: Trường THCS Láng Hạ, 2016) 

 

3.2. Hát, múa chào mừng Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 

(Nguồn: Trường THCS Láng Hạ, 2016) 
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3.3. Hát, múa chào mừng Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 

(Nguồn: Trường THCS Láng Hạ, 2016) 

 

3.4. Thi Giai điệu tuổi hồng, 2016 

(Nguồn: Trường THCS Láng Hạ, 10/2016) 
 

 



98 

 

3.5. Chào mừng Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 2016 

(Nguồn: Trường THCS Láng Hạ, 2016) 

 

 

3.6. Hát, múa chào mừng Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 

(Nguồn: Trường THCS Láng Hạ, 2016) 
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Phụ lục 4 

DANH SÁCH ĐỘI VĂN NGHỆ THAM BIỂU DIỄN DÂN CA 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN ĐỐNG ĐA 

      TRƯỜNG THCS LÁNG HẠ 

 

 

DANH SÁCH ĐỘI VĂN NGHỆ 

Tham gia chương trình biểu diễn tiết mục dân ca 

 

STT Họ và tên Lớp Ghi chú 

1 Nguyễn Nhật Ánh 6A  

2 Phạm Tâm My nt  

3 ĐỗThị Quỳnh Anh nt  

4 Lê Tường San 6B  

5 Nguyễn Tuyết Nhung nt  

6 Nguyễn Thu An 7A  

7 Nguyễn Thị Bích Dương nt  

8 Nguyễn Thị Hồng Nhung nt  

9 Nguyễn Thi Trâm Anh nt  

10 Lê Thi Cầm 7B  

11 Bùi Thị Ngọc Ánh nt  

12 Lê Kiều Trang nt  

13 Hoàng Tuyết Trinh nt  

14 Nguyễn Minh Ngọc nt  

15 Trần Đinh Quỳnh Trang 8B  

16 Trần Phương Anh nt  

17 Nguyễn Thu Hiền nt  

18 Ngô Anh Thư nt  

19 Nguyễn Diệu Linh nt  
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20 Nguyễn Thị Ngọc Mai nt  

21 Vương Anh Thư nt  

22 Nguyễn Thu Hà 9A  

23 Nguyễn Thu Trang nt  

24 Lê Vân Anh nt  

25 Nguyễn Phưong Hạnh nt  

26 Nguyễn Thu Hằng nt  

27 Nguyễn Ngọc Anh nt  

28 Trịnh Minh Hồng nt  

29 Nguyễn Hà Trang nt  

30 Đinh Linh Hương nt  

Ấn định danh sách có 30 học sinh.
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Phụ lục 5 

NHỮNG BÀI DÂN CA TIÊU BIỂU ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 

 



102 



103 

 



104 

 



105 

 



106 



107 



108 



109 



110 

 



111 

 



112 

 



113 

 



114 

 



115 

 



116 

 



117 

 



118 

 



119 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 

 



121 

 



122 

 

 



123 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 

 


