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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Âm nhạc có một ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống con người, đặc 

biệt là trẻ em. Học âm nhạc mang đến cho HS những phút giây thư giãn, 

thoải mái, học mà chơi, chơi mà học. Đối với lứa tuổi thiếu nhi, Âm nhạc 

là thế giới muôn màu, đầy cảm xúc. Thông qua những giai điệu, lời ca, âm 

nhạc giúp học sinh cảm thụ được những cái hay, cái đẹp trong cuộc sống, 

tiếp thu được giá trị tinh thần, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc... Tạo 

điều kiện cho thiếu nhi tiếp xúc với âm nhạc, học hát, chơi đàn, nghĩa là cho 

các em cơ hội để có một nền học vấn toàn diện, không chỉ về khoa học mà 

còn về nghệ thuật, về cái đẹp. Tâm hồn trẻ thơ vì thế sẽ thêm phong phú và 

nhiều màu sắc. 

Ca hát là một trong những hoạt động âm nhạc phù hợp với mọi lứa 

tuổi, đặc Ca biệt là lứa tuổi thiếu nhi. Các em rất thích ca hát, được học hát 

kết hợp hát với những động tác phụ họa giúp các em năng động, vui tươi, 

hưng phấn, học tập các môn khác tốt hơn. Không chỉ vậy, học hát sẽ giúp 

các em nâng cao năng khiếu và niềm đam mê với âm nhạc. Để có một 

giọng hát đẹp, việc học hát ở người lớn thường được đề cập tới ở khía cạnh 

kỹ thuật thanh nhạc, còn đối với thiếu nhi, nếu nói là kỹ thuật thanh nhạc 

thì có thể có người cho là hơi quá thiên về chuyên nghiệp, chỉ cần hát 

giọng tự nhiên là được. Tuy vậy, ở mức độ nào đó, việc dạy học hát cho 

thiếu nhi cũng rất cần phải có những vấn dề liên quan dến kỹ thuật hát, bên 

cạnh đó là phương pháp luyện tập hợp lý thì mới đạt hiệu quả tốt. 

Trung tâm PTNT Ánh Huyền nằm tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà 

Đông, Hà Nội. Trung tâm đang ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành 

một trong những nơi đào tạo các tài năng âm nhạc “nhí”, phục vụ biểu diễn 

cho các Trung tâm văn hóa, Cung văn hóa Hà Nội… Để có được như vậy, 
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Trung tâm đã từng bước hoàn thiện về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng 

đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp dạy học… 

Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Hát tại Trung tâm PTNT Ánh 

Huyền, Quận Hà Đông, Hà Nội, tôi nhận thấy, Trung tâm tổ chức dạy hát 

cho thiếu nhi ở nhiều lứa tuổi, thường học theo phương thức cá nhân: 50 

phút/01 HS. Khi cá nhân học tốt, Trung tâm cho các em hát các bài biểu 

diễn theo nhóm. Đa số các em học sinh ở đây thường là có năng khiếu, học 

hát với mục đích không chỉ để giải trí mà làm sao hát cho hay, biểu cảm. 

Có những em sau này mong muốn vào chuyên nghiệp, còn có những em 

mong muốn tham gia vào các cuộc thi lớn: giọng hát hay, the voice,…Vì 

thế, các giáo viên dạy ở đây đều dạy cho các em học hát ở mức không đòi 

hỏi cao như chuyên nghiệp nhưng cũng không thể gọi ở mức phổ thông mà 

là trên mức phổ thông và bước đầu tiếp cận với cách hát chuyên nghiệp. 

Học sinh đến học hát để phát triển khả năng ca hát và phụ huynh sẵn sàng 

cho con mình được học riêng từng em mà không theo lớp tập thể. Việc dạy 

học hát vì thế cũng được tổ chức khá bài bản, HS được rèn luyện các kỹ 

năng kỹ thuật hát cơ bản để phát triển giọng và nâng cao khả năng biểu 

cảm bài hát. Tuy nhiên, phương pháp dạy học hát cho thiếu nhi ở Trung 

tâm vẫn còn một số bất cập về cách luyện giọng, cách xử lý bài hát, cách 

thể hiện ngôn ngữ hình thể, vấn đề mở rộng âm khu cho HS nữ để các em 

có thể hát được nốt cao… Chính vì thế, một số em thường hát theo lối tự 

nhiên, tầm cữ giọng hạn hẹp, hát bị căng cứng, thiếu linh hoạt… có em hát 

cả bài khá đạt nhưng riêng nốt cao nhất trong bài lại không đạt… 

Trước những vấn đề nêu trên, với mong muốn nâng cao chất lượng 

dạy học hát, tôi chọn nghiên cứu Dạy học hát cho học sinh lứa tuổi 14-15 

tại Trung tâm phát triển Nghệ thuật Ánh Huyền, Quận Hà Đông, Hà 

Nội làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Lý luận và 

Phương pháp dạy học Âm nhạc.   
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2. Tình hình nghiên cứu 

Ở nước ta đã có các công trình nghiên cứu về phương pháp dạy học 

hát của nhiều tác giả như: 

Nguyễn Trung Kiên (1980), Phương pháp học hát, Nxb Văn hóa 

Hà Nội. 

Nguyễn Trung Kiên (2001), Phương pháp sư phạm thanh nhạc, do 

Viện Âm nhạc xuất bản [19]. Cuốn sách trình bày một cách hệ thống 

phương pháp dạy hát để vận dụng một cách phù hợp, có kết quả vào việc 

giảng dạy học tập thanh nhạc ở nước ta. Đó là những kiến thức quy báu 

cho đề tài chúng tôi tham khảo. 

Hồ Mộ La (2008), Phương pháp dạy thanh nhạc, Nxb Từ điển Bách 

Khoa [20]. Cuốn sách đã giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện và sâu sắc 

hơn về cơ chế phát âm, phương pháp rèn luyện các kỹ thuật và kỹ xảo 

thanh nhạc, vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào ngôn ngữ tiếng việt và xử lý 

tác phẩm dân tộc. 

Trần Ngọc Lan (2011), Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ 

thuật ca hát, do Nxb Giáo dục Việt Nam ấn hành [22]. Cuốn sách là một 

công trình nghiên cứu chuyên sâu về phương pháp sư phạm thanh nhạc 

dựa trên cơ sở phát âm tiếng nói để xây dựng kỹ thuật ca hát. 

Những công trình nêu trên viết về phương pháp giảng dạy thanh nhạc 

cho đối tượng chuyên nghiệp rất hữu ích cho đề tài của chúng tôi khi 

nghiên cứu về dạy học hát. 

Ngoài ra, còn có các công trình nghiên cứu về phương pháp dạy học 

âm nhạc và dạy học hát cho thiếu nhi có thể kể tới các công trình của một 

số tác giả như:  

Ngô Thị Nam (2000), Âm nhạc và phương pháp dạy học, tập 1, Nxb 

Giáo dục [32]. Công trình này được viết theo Chương trình đào tạo giáo 

viên âm nhạc cho trường Trung học cơ sở hệ Cao đẳng sư phạm, nội dung 
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chủ yếu đề cập tới phương pháp dạy học hát ở trường THCS, kỹ thuật hát 

các bài hát ở nhiều thể loại khác nhạc.  

Bùi Thị Quỳnh Giang (2013), Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

dạy hát tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu thành phố Huế, Luận văn 

thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc, Học viện 

Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

Phạm Tuyên (1999), Âm nhạc với trẻ em, Nxb Âm nhạc [45], cuốn 

sách nói lên đời sống âm nhạc của thiếu nhi nước ta trong mấy chục năm 

qua, đồng thời cũng nói đến quá trình sáng tác một số bài hát mà từng 

nhiều năm qua đã được phổ biến trong các em nhỏ.  

Lê Anh Tuấn (2010), Phương pháp dạy học âm nhạc ở trường Tiểu 

học và Trung học cơ sở, Nxb Đại học sư phạm [42]. Tác giả đã đưa ra 

những định hướng gợi mở về dạy âm nhạc nói chung và dạy học hát nói 

riêng tuy nhiên chưa đề cập trực tiếp vào một khối lớp cụ thể mà nội dung 

đề cập đến dạy học âm nhạc nói chung ở cấp Tiểu học và Trung học cơ sở. 

Nguyễn Thị Thùy Dương (2016), Dạy học hát cho học sinh lớp 1 ở 

trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Luận văn thạc sĩ 

chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc, Trường Đại học 

Sư phạm nghệ thuật Trung ương. Tác giả đã nghiên cứu và đề xuất một số 

giải pháp dạy học phân môn Học hát cho học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu 

học Nguyễn Trãi. 

Nguyễn Thị Thu Thủy (2015), Dạy học phân môn hát tại Trường 

Trung học cơ sở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Luận văn thạc sĩ chuyên 

ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc, Trường Đại học Sư 

phạm nghệ thuật Trung ương. Luận văn đưa ra các biện pháp nhằm nâng 

cao chất lượng dạy học bài hát vui hoạt trong chương trình môn âm nhạc, 

góp phần thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục âm nhạc, nâng 

cao chất lượng dạy học của nhà trường.  
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Những công trình nêu trên đều thiên về nội dung liên quan đến 

phương pháp dạy học âm nhạc nói chung, hoặc có đề tài cũng nói đến việc 

dạy môn Học hát cho học sinh phổ thông. Đó sẽ là những tài liệu tham 

khảo rất có ích cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn. 

Cho đến nay, tôi chưa thấy công trình nào nghiên cứu riêng về dạy 

học hát cho HS nữ lứa tuổi 14-15, nhất là trên địa bàn quận Hà Đông, Hà 

Nội. Vì vậy, đề tài của chúng tôi nghiên cứu dạy học hát cho HS nữ lứa 

tuổi 14-15 tại Trung tâm PTNT Ánh Huyền, quận Hà Đông, Hà Nội là một 

đề tài mới không trùng lặp với các công trình nghiên cứu nào trước đây.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu  

Đề tài tập trung nghiên cứu nhằm mục đích đề xuất các biện pháp 

nâng cao chất lượng dạy học hát cho HS nữ ở lứa tuổi 14-15 tại Trung tâm 

PTNT Ánh Huyền, quận Hà Đông, Hà Nội. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu các khái niệm thuật ngữ liên quan, vai trò của ca hát 

đối với lứa tuổi thiếu niên làm cơ sở lý luận cho đề tài. 

- Nghiên cứu thực trạng dạy và học hát nói chung và cho học sinh nữ 

ở lứa tuổi 14-15 nói riêng tại Trung tâm PTNT Ánh Huyền, quận Hà Đông, 

Hà Nội làm cơ sở thực tiễn cho đề tài. 

 - Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học hát cho học 

sinh nữ ở lứa tuổi 14-15 tại Trung tâm PTNT Ánh Huyền, quận Hà Đông, 

Hà Nội. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp dạy học hát cho học sinh nữ ở lứa tuổi 14-15 tại 

Trung tâm PTNT Ánh Huyền, Hà Đông, Hà Nội.  
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về địa điểm nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu với đối tượng 

học sinh tại Trung tâm PTNT Ánh Huyền, quận Hà Đông, Hà Nội. 

Về thời gian: Đề tài được thực hiện trong năm học 2018- 2019. 

Về quy mô nghiên cứu: Đề tài tập trung chủ yếu vào nghiên cứu các 

biện pháp rèn luyện kỹ năng hát cho giọng nữ ở lứa tuổi 14-15, là những 

học sinh có năng khiếu ca hát. Bên cạnh việc nghiên cứu những kỹ thuật 

cơ bản, đề tài tập trung đi sâu hơn phương pháp dạy hát chuyển giọng cho 

HS nữ. Đây là kỹ thuật rất quan trọng đối với thiếu niên ở lứa tuổi 14-15 

mà các đề tài trước chưa đề cập và nghiên cứu. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

          Trong luận văn có sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: phân tích những tư liệu thanh 

nhạc, những vấn đề trong thực trạng, các biện pháp, phương pháp dạy học 

hát, kỹ thuật thanh nhạc… và tổng hợp để rút ra kết luận những vấn đề liên 

quan đến đề tài. 

- Phương pháp so sánh: So sánh trong khi phân tích cơ sở lý luận về 

giọng hát; về tâm sinh lý, đặc điểm giọng hát của HS nữ ở lứa tuổi 14-15 

với lứa tuổi khác; về thực trạng dạy học; về các phương pháp thực hiện để 

thấy sự khác biệt và làm nổi rõ vấn đề nghiên cứu. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra mức độ hiệu 

quả mà đề tài đưa ra. 

6. Những đóng góp mới của luận văn 

 Những biện pháp được đề xuất mang tính khả thi sẽ đóng góp thiết 

thực trong rèn luyện các kỹ năng ca hát nói chung, kỹ thuật chuyển giọng 

nói riêng từ đó góp phần nâng cao chất lượng việc dạy học hát cho học 

sinh nữ ở lứa tuổi 14-15 tại Trung tâm PTNT Ánh Huyền, quận Hà Đông, 

Hà Nội. 



7 

  

 Hơn nữa, hy vọng luận văn có thể sẽ làm tài liệu tham khảo cho 

những nghiên cứu cùng hướng, áp dụng việc dạy học hát cho học sinh… 

7. Cấu trúc của luận văn 

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

văn gồm có 2 chương:  

Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn  

Chương 2: Biện pháp dạy học hát cho học sinh nữ ở lứa tuổi 14-15 
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                                       Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm  

1.1.1. Ca hát 

         Ca hát là một hoạt động đáp ứng nhu cầu giải trí và thưởng thức nghệ 

thuật của con người. Khi con người biết nói thì cũng có thể biết hát. Con 

người dùng tiếng hát để thể hiện niềm vui, nỗi buồn... thể hiện những cảm 

xúc trước cuộc sống. 

Trong cuốn Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc của Đào Trọng Từ - Đỗ 

Mạnh Thường - Đức Bằng có nêu về khái niệm hát là “âm nhạc được thể 

hiện bằng giọng người” [49; 92]. Trong Từ điển tiếng Việt (do Hoàng Phê 

chủ biên) có khái niệm về ca hát/hát là “dùng giọng theo giai điệu, nhịp 

điệu nhất định để biểu hiện tư tưởng tình cảm” [37; 409]. Các khái niệm 

trên đã cho thấy yếu tố cốt lõi trong ca hát là âm nhạc được thể hiện bằng 

giọng người.  

Trong cuốn Phương pháp sư phạm thanh nhạc, tác giả Trung Kiên 

viết: “Ca hát là một môn nghệ thuật phối hợp âm nhạc và ngôn ngữ” [19; 

7]. Ý kiến này đã chỉ ra nghệ thuật ca hát gồm hai yếu tố âm nhạc và 

ngôn ngữ. 

Trong âm nhạc chia thành hai lĩnh vực chính là thanh nhạc và khí 

nhạc thì ca hát thuộc lĩnh vực của nghệ thuật thanh nhạc, lấy giọng hát con 

người làm phương tiện biểu hiện, khác với khí nhạc là loại âm nhạc viết 

riêng cho nhạc cụ diễn tấu.             

Qua các khái niệm nêu trên chúng tôi cho rằng, ca hát là một lĩnh 

vực của nghệ thuật âm nhạc, là hoạt động có sự phối hợp giữa âm nhạc và 

ngôn ngữ, hoạt động đó được thể hiện thông giọng hát của con người.  

           Nguồn gốc sâu xa nhất của tiếng hát là do nhu cầu muốn diễn đạt tư 

tưởng, tình cảm của con người. Ban đầu, con người chủ yếu dùng ngôn 
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ngữ để thông đạt cho nhau những ý nghĩ, tình cảm của mình. Qua thời 

gian, con người biết tìm cách diễn đạt tình cảm một cách khéo léo hơn, 

nghệ thuật hơn qua các bài văn, bài thơ. Và rồi, từ cách thể hiện bài văn 

bài thơ có tiết tấu, nhạc điệu mà bài hát ra đời.    

         Về vai trò của ca hát, trong cuốn Phương pháp sư phạm thanh nhạc, 

tác giả Trung Kiên viết: “với sức mạnh biểu hiện lớn lao, khả năng phổ cập 

rộng rãi, nghệ thuật ca hát trở thành một phương tiện truyền cảm giáo dục 

tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ và giải trí vô cùng quan trọng” [19; 7]. 

           Âm nhạc nói chung và ca hát nói riêng được xem là tiếng nói của 

tâm hồn, nơi con người có thể gửi gắm tâm tư tình cảm. Giọng hát có thế 

mạnh mà các nhạc khí khác không biểu lộ được là ngoài khả năng tạo 

những âm thanh lên bổng xuống trầm, dài ngắn, trong đục, mạnh nhẹ còn 

có khả năng phát ra lời, nghĩa là thể hiện được nội dung cụ thể bằng lời ca. 

Nhờ đó mà ca hát dễ “chạm được vào trái tim”, gợi được cảm xúc của 

người nghe và dễ đi sâu vào lòng người. Vì vậy, ca hát trở thành nghệ 

thuật có tính đại chúng cao. 

1.1.2. Dạy học 

         Từ khi loài người xuất hiện trong quá trình sống và tồn tại cho đến 

nay, con người đã lao động, tìm tòi, sáng tạo, tiếp nhận kinh nghiệm sống 

một cách tự nhiên thông qua quá trình giao tiếp và hoạt động với cộng 

đồng. Mỗi con người ngay từ bé đã tiếp thu những kĩ năng, kĩ xảo về ngôn 

ngữ, lao động sản xuất… Qua quá trình, thời gian con người đã không 

ngừng nhận thức, không ngừng tích lũy, đã biết chắt lọc, thu thập những 

kinh nghiệm, những điều tốt đẹp, lợi ích nhất để áp dụng vào cải thiện 

cuộc sống của mình và truyền thụ lại cho các thế hệ sau này. Có thể nói, 

song song với lịch sử phát triển xã hội, con người cũng đã biết gìn giữ, bảo 

tồn những tài sản, di sản, tinh hoa của quá khứ và hiện tại bằng giáo dục, 
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thông qua con đường dạy học: thầy dạy cho trò, ông bà cha mẹ dạy con 

cháu, anh em bạn bè dạy cho nhau, thế hệ này dạy cho thế hệ sau… 

          Trong Từ điển tiếng Việt có nêu khái niệm về dạy và học như sau: 

“dạy để nâng cao trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức, theo chương 

trình nhất định” hay “truyền lại tri thức hoặc kĩ năng một cách ít nhiều có 

hệ thống, có phương pháp’’[37; 236]; còn học là “thu nhận kiến thức, 

luyện tập kĩ năng do người khác truyền lại”. Tương tự như vậy, trong cuốn 

Nguyễn Ngọc Quang - nhà sư phạm, người góp phần đổi mới lí luận dạy 

học có viết: “Dạy là việc giáo viên điều khiển quá trình học sinh chiếm 

lĩnh khái niệm khoa học, để phát triển và hình thành nhân cách học sinh” 

[38; 60]. “Học là quá trình tự giác, tích cực, tự chiếm lĩnh khái niệm khoa 

học dưới sự điều khiển khoa học của giáo viên” [38; 57].  

Những khái niệm nêu trên về dạy và học khi xét tách riêng từng mặt 

thì đúng song dạy học là một quá trình bao gồm hai mặt: dạy và học, hai 

mặt này luôn tồn tại có mối quan hệ với nhau. Quá trình dạy học chỉ được 

thực hiện khi có cả hai chủ thể và có sự tương tác, thầy không thể dạy khi 

không có sự hợp tác của trò và trò thường không thể học tốt khi không có 

sự hướng dẫn của thầy. Vì thế, bàn đến dạy học phải bàn đến mối quan hệ 

của hai chủ thể trong quá trình này.  

Dạy học là hoạt động của thầy và trò, trong đó người dạy - người 

thầy giữ vai trò chủ đạo thông qua khả năng tổ chức hoạt động, lãnh đạo, 

điều chỉnh hoạt động nhận thức của trò; còn người học giữ vai trò chủ 

động, tích cực, là chủ thể của hoạt động nhận thức trong quá trình dạy học. 

Mục tiêu của dạy học hiện đại chú trọng lấy người học làm trung 

tâm, mang đến cho người học điều mà họ muốn học. Tác giả Đặng Thành 

Hưng đã viết về bản chất của dạy học trong cuốn  Dạy học hiện đại - lí 

luận - biện pháp - kĩ thuật: “Bản chất của dạy học chính là gây ảnh hưởng 

có chủ định đến hành vi học tập và quá trình học tập của người khác, tạo ra 



11 

  

môi trường và những điều kiện để người học duy trì việc học, cải thiện hiệu 

quả, chất lượng học tập, kiểm soát quá trình học tập của mình” [15; 35].  

Dạy học là con đường của giáo dục với mục đích giúp cho người 

học chiếm lĩnh được những kiến thức, những giá trị của các thế hệ trước để 

lại và không chỉ có vậy, mục đích cao hơn là để người học còn có thể tạo 

ra những giá trị mới đáp ứng được những vấn đề cuộc sống của bản thân, 

của cộng đồng và toàn thể nhân loại.   

          Từ những khái niệm trên, có thể tổng kết lại và rút ra khái niệm dạy 

học như sau: Dạy học là một quá trình bao gồm toàn bộ các thao tác có tổ 

chức và có định hướng của người dạy giúp người học có năng lực tư duy 

và năng lực hành động để có kiến thức, có kĩ năng; từ đó, chiếm lĩnh được 

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

giải quyết được các vấn đề đặt ra trong cuộc sống của cá nhân mỗi người, 

đồng thời có thể tiếp tục sáng tạo các giá trị mới, góp phần cho sự phát 

triển của bản thân, của cộng đồng và xã hội.  

 1.1.4. Phương pháp dạy học và phương pháp dạy học hát 

1.1.4.1. Phương pháp 

 Để làm rõ được khái niệm phương pháp dạy học và phương pháp 

dạy học hát, thiết nghĩ cần nêu khái niệm về phương pháp. 

 Trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ làm việc gì để có hiệu quả đều 

cần đến hoặc liên quan đến phương pháp làm việc, phương pháp tổ chức… 

Phương pháp làm việc/hoạt động khoa học thường mang lại hiệu quả cao 

(nhanh nhất, tiết kiệm nhất, lợi ích nhiều nhất…). Vì vậy, từ xưa đến nay, 

dù có lý luận hay không quan tâm đến lý luận thì loài người luôn chú ý tới 

phương pháp hành động/làm việc. Vậy phương pháp là gì? 

         Trong sách Lý luận dạy học đại học của Lưu Xuân Mới có nêu: 

“thuật ngữ “phương pháp” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, “methodos”, nguyên 

văn là con đường đi tới một cái gì đó; có nghĩa là cách thức đạt tới mục 
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đích” [30; 151]. Qua khái niệm trên, ta có thể hiểu một cách ngắn gọn 

phương pháp là cách thức, con đường, phương tiện để đạt tới mục đích 

nhất định.  

Trong Từ điển tiếng Việt (do Hoàng Phê chủ biên) có nêu khái niệm 

phương pháp như sau: 1. “cách thức nhận thức, nghiên cứu hiện tượng của 

tự nhiên và đời sống xã hội”, 2. “hệ thống các cách sử dụng để tiến hành 

một hoạt động nào đó” [37; 766]. 

Từ điển Triết học định nghĩa: Phương pháp “là cách thức đạt tới mục 

tiêu, là hoạt động được sắp xếp theo một trật tự nhất định” [48; 458]. Như 

vậy, chúng ta nhận thấy “phương pháp” là một khái niệm nhằm “mô tả 

phương hướng vận động trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn 

của con người” [48; 37]. Phương pháp không biểu hiện bởi những thao tác 

riêng lẻ mà được xác lập bởi một hệ thống thao tác, hoạt động có tính 

logic, bao gồm cả thao tác, hoạt động tư duy của não bộ; Nói cách khác 

phương pháp bao gồm một hệ thống những nguyên tắc được rút ra từ 

những tri thức về các quy luật khách quan để điều chỉnh hoạt động nhận 

thức và hoạt động thực tiễn nhằm thực hiện mục tiêu đã xác định. 

          Qua các ý kiến trên, có thể nói, phương pháp là con đường để đạt tới 

mục tiêu trong một hoạt động, là hệ thống  tổ hợp  các cách thức sử dụng 

được sắp xếp theo một trật tự nhất định để tiến hành hoạt động đó. 

1.1.4.2. Phương pháp dạy học  

 Để đạt được hiệu quả dạy học, hoạt động dạy học cần phải có 

phương pháp. Trong dạy học luôn hình thành các phương pháp dạy của 

thầy và phương pháp học của trò. Phương pháp dạy học đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình dạy học, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng, kết quả 

dạy học của thầy và trò. Thực tiễn dạy học cho thấy, có những người thầy 

có kiến thức giỏi, chuyên môn tốt nhưng phương pháp dạy kém dẫn đến 
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hiệu quả dạy học thấp và có những học trò có khả năng nhưng phương 

pháp học không khoa học khiến cho kết quả học tập không cao.  

 Trong cuốn Lý luận dạy học hiện đại, một số vấn đề về đổi mới 

phương pháp dạy học, các tác giả Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường, 

(2011), Đại học Postdam, CHLB Đức, viết: “Phương pháp dạy học là 

những hình thức và cách thức, thông qua đó và bằng cách đó giáo viên 

giúp học sinh lĩnh hội những hiện thực tự nhiên và xã hội xung quanh 

trong những điều kiện học tập cụ thể” [29; 75]. Khái niệm này mới cho 

thấy vai trò của người dạy mà chưa thấy vai trò của người học bởi phương 

pháp dạy học đòi hỏi phải có sự tương tác giữa người dạy và người học. 

 Nêu rõ hơn vai trò của sự tương tác giữa thầy và trò, tác giả Phạm 

Viết Vượng đã viết: “Phương pháp dạy học là tổ hợp các cách thức phối 

hợp hoạt động chung của giáo viên và học sinh nhằm giúp học sinh nắm 

vững kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo’’ [52; 91]. Tương tự như vậy, Trong Tập 

bài giảng Lý luận dạy học hiện đại, TS. Trịnh Thúy Giang, Trường Đại 

học Sư Phạm Hà Nội, có trích dẫn khái niệm của Hà Thế Ngữ và Đặng Vũ 

Hoạt như sau: “Phương pháp dạy học là tổ hợp cách thức hoạt động của 

thầy và trò trong quá trình dạy học được tiến hành dưới vai trò chủ đạo của 

thầy, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học” [10; 51].   

         Như vậy, có khá nhiều định nghĩa về phương pháp dạy học. Qua các 

ý kiến của nhiều học giả, chúng tôi tổng hợp lại: Phương pháp dạy học là 

tổ hợp cách thức hoạt động của thầy và trò trong quá trình dạy học, là một 

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

động nhận thức và thực hành của học sinh, được tiến hành dưới vai trò 

chủ đạo của thầy, nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học.      

1.1.4.3. Phương pháp dạy học hát 

 Từ những khái niệm về ca hát, phương pháp, dạy học, phương pháp 

dạy học, chúng tôi cho rằng: Phương pháp dạy học hát là tổ hợp cách thức 
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hoạt động của thầy và trò trong quá trình dạy học hát, là một hệ thống 

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

thức và thực hành học hát để hình thành và phát triển các kĩ năng nhận 

thức, kĩ năng thực hành ca hát cho học sinh như tư thế, khẩu hình, hơi thở, 

các kỹ thuật hát liền tiếng, ngắt tiếng, hát to, nhỏ…, được tiến hành dưới 

vai trò chủ đạo của thầy, nhằm đạt được mục tiêu dạy hát.  

 Dạy học hát sử dụng những phương pháp dạy học chung cho các bộ 

môn khác như phương pháp sử dụng ngôn ngữ nói, còn gọi là phương pháp 

dùng lời (bao gồm các phương pháp thuyết trình, vấn đáp…), phương pháp 

hướng dẫn thực hành luyện tập, phương pháp sử dụng phương tiện dạy 

học, phương pháp kiểm tra đánh giá, các phương pháp dạy học hiện đại 

như theo góc, dạy học khám phá, dạy học tương tác, trải nghiệm… Bên 

cạnh đó, dạy học hát có sử dụng một số phương pháp mang tính đặc thù 

như phương pháp trình bày tác phẩm. 

 Dạy học hát là hoạt động sư phạm đặc biệt, có những nét đặc thù 

riêng bởi hát là một môn nghệ thuật đòi hỏi người học có năng khiếu nào 

đó. Với đối tượng chuyên nghiệp thì cách tổ chức dạy học hát khác với dạy 

cho đối tượng không chuyên, ở các trường đào tạo chuyên nghiệp việc dạy 

học hát được gọi là dạy thanh nhạc và thường được tiến hành với phương 

thức 1 thầy dạy cho 1 trò. Người học thanh nhạc chuyên nghiệp sẽ phải rèn 

luyện rất công phu các kỹ năng, kỹ thuật ca hát để trở thành nghề ca sĩ 

hoặc hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Còn với các cơ sở đào tạo không 

chuyên thì việc dạy học hát chủ yếu tiến hành dạy cho một tập thể nhiều 

người. Phương pháp dạy cho các đối tượng không chuyên sẽ khác nhiều so 

với đối tượng chuyên nghiệp. Ngoài ra, có một dạng có thể coi là trung 

gian giữa dạy học hát chuyên nghiệp và không chuyên, đó là ở một số cơ 

sở như câu lạc bộ âm nhạc, trung tâm âm nhạc... Với những cơ sở này, có 

một số đối tượng người học đến học hát để nâng cao khả năng ca hát và 
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việc dạy cho đối tượng này về kỹ thuật ca hát không đơn giản như những 

người học không chuyên song cũng không cao như chuyên nghiệp và cũng 

đòi hỏi phải có những phương pháp dạy học hát phù hợp. Dạng trung gian 

này chính là đối tượng mà đề tài của chúng tôi nghiên cứu, là các học sinh 

có năng khiếu đến học hát tại Trung tâm PTNT Ánh Huyền ở Quận Hà 

Đông, Hà Nội.   

1.2. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh nữ ở lứa tuổi 14-15  

1.2.1. Đặc điểm sinh lý  

          Lứa tuổi từ 14-15 thuộc giai đoạn lứa tuổi thiếu niên, nếu xếp theo 

bậc học thì ở lớp 8 và lớp 9 của bậc trung học cơ sở. Lứa tuổi này có một 

vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển các em, vì nó là thời kỳ 

giữa, thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành. “Đây là thời 

kỳ diễn biến khá phức tạp và quan trọng trong quá trình phát triển cảu mỗi 

cá nhân về mặt tâm lý” [25; 18]. Lứa tuổi này có bước nhảy vọt về thể chất 

lẫn tinh thần, các em đang tách dần khỏi thời thơ ấu để tiến lên làm người 

lớn, từ đó tạo nên sự khác biệt trong mọi mặt phát triển như thể chất, trí 

tuệ, tình cảm, đạo đức...  

Về mặt cấu tạo cơ thể, lứa tuổi 14-15 được coi là đã vào giai đoạn 

dậy thì, nhất là với các em nữ, vì thế các em lớn bổng hẳn lên, có những 

em cao thêm rất nhiều ở lứa tuổi này. Tuy vậy, về tầm vóc chưa thật sự 

phát triển cân đối, đặc biệt, sự phát triển chưa đồng đều giữa các em. Một 

số em phát triển khá đồng đều và đến tuổi 15 đã như thiếu nữ, trong khi đó 

một số em tuy phát triển chiều cao nhưng cân nặng chưa tương xứng nên 

có khi còn gầy, tay chân dài khẳng khiu, chưa có nhiều cơ, sức chịu đựng 

chưa tốt, vẫn dễ bị ốm vặt.  

Tương đồng với sự phát triển của cơ thể thì các cơ quan phát âm như 

phổi, thanh quản, lưỡi… cũng phát triển khá mạnh hơn so với các lứa tuổi 

trước đó song cũng chưa hoàn thiện. Hệ cơ chứa nhiều nước, phổi và tim 
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chưa hoàn thiện nên nhanh mệt và chưa đáp ứng được các câu hát dài cần 

nhiều hơi hoặc hát với cường độ mạnh như của tuổi trưởng thành (18-20).  

1.2.2. Đặc điểm tâm lý  

Đặc điểm tâm lý của lứa tuổi 14-15 có những diễn biến khá phức 

tạp. Về trí nhớ, ở lứa tuổi 14-15, trí nhớ đã bước sang một giai đoạn khác 

nhiều so với các lứa tuổi trước, có thể học được những bài dài, chịu được 

áp lực với các kiến thức nặng về lý thuyết hơn, trừu tượng hơn. Năng lực 

ghi nhớ có chủ định của các em được tăng lên rõ rệt, cách thức ghi nhớ 

được cải tiến, hiệu suất ghi nhớ cũng được nâng cao. Ghi nhớ máy móc 

ngày càng thay đổi thành ghi nhớ logic, ý nghĩa. Các em thường phản đối 

các yêu cầu của GV bắt học từng câu, từng chữ có khuynh hướng tái hiện 

lại vấn đề bằng lời nói, mô tả ý nghĩ của mình. Tuy nhiên, do sự thay đổi 

của tuổi dậy thì nên cơ thể có những sự biến đổi dẫn đến có thể mệt mỏi 

bất thường, nhất là với các em nữ, mặc dù có thể tiếp thu được các bài học 

có tính lý thuyết và trừu tượng hơn, song các em không chịu được những 

áp lực lớn khi bài học quá căng thẳng mà vẫn ưa thích thay đổi xen kẽ các 

hoạt động trong giờ học. Vì vậy, những giờ học âm nhạc sôi nổi nhất là 

học hát thường được các em yêu thích.  

Tư duy của lứa tuổi này có sự thay đổi từ tư duy hình tượng sang 

tư duy trừu tượng, khái quát. Tư duy phản biện, phê phán cũng được 

phát triển, các em biết lập luận giải quyết vấn đề một cách có căn cứ. 

Các em không dễ tin như lúc còn nhỏ, các em đã biết vận dụng lý thuyết 

vào thực tiễn.  

Quan điểm thẩm mỹ của các em cũng định hình rõ nét hơn các lứa 

tuổi trước, các em có thị hiếu rõ ràng. Các em thường cố gắng bắt chước 

những mẫu người lý tưởng mà các em tự lựa chọn làm thần tượng của 

mình. Sự phấn đấu vươn lên theo hình mẫu lý tưởng đó giúp thiếu niên 

hình thành những phẩm chất ý chí như: sức mạnh, lòng dũng cảm, tinh 
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thần vượt khó khăn để đạt mục đích. Tuy nhiên sự ngưỡng mộ, sùng bái 

đôi khi lại có những tác động ngược. Thực tế ở Việt Nam hiện nay có 

những em quá sùng bái thần tượng ca sĩ K-Pop là một trong những dẫn 

chứng cho sự thái quá. Thần tượng đến mê mẩn, bỏ cả học hành, mơ mộng 

một hình bóng mang tính ảo tưởng, quên cả thực tiễn…   

Lứa tuổi này là học sinh ở các lớp cuối cấp (lớp 8, lớp 9) của bậc 

học THCS, được coi là bậc anh chị so với các em lớp 6, lớp 7. Tâm lý của 

các em có những điểm rất khác biệt: không còn hồn nhiên thơ ngây như 

Tiểu học, không còn ương dở như các lớp 6 lớp 7, muốn tỏ ra là người lớn 

nhưng chưa hình thành những quan điểm một cách chắc chắn, dễ thay đổi, 

tâm lý thất thường. Các em rất dễ xúc động, cũng như dễ bị kích động, 

chưa có khả năng chịu đựng những kích thích mạnh hoặc sự đơn điệu kéo 

dài. Ảnh hưởng của tuổi dậy thì nên tính tình dễ vui, dễ buồn, nhạy cảm về 

giới tính… Nếu người lớn ứng xử không khéo léo các em rất dễ bị rơi vào 

khủng hoảng, thậm chí là trầm cảm. Giai đoạn tuổi thiếu niên có một thời 

kỳ tâm lý học gọi là khủng hoảng phần nhiều rơi vào lứa tuổi này. Trong 

bài Khủng hoảng tuổi dậy thì của bác sĩ Lê Phương Thúy đăng trên Blog 

Tâm lý (blogtamly.com) có viết “Trong đời người, tuổi dậy thì là lứa tuổi 

chịu nhiều những biến đổi khó khăn và phức tạp nhất, do đó, dễ bị khủng 

hoảng nhất so với các tuổi khác” [55]. Với cách dùng hình tượng mạnh mẽ 

hơn để miêu tả tâm lý tuổi dậy thì, bác sĩ cho rằng, tâm hồn các em là “một 

bãi chiến trường” mà trên đó, có sự “giao chiến một cách mãnh liệt” của 

nhiều vấn đề:  

Những lời dạy bảo của cha mẹ về mọi lĩnh vực: đạo đức, nghề 

nghiệp, tôn giáo, tình yêu, hôn nhân, cách cư xử đối với bạn trai, 

bạn gái v.v...: những điều này không còn là những giáo điều luôn 

luôn đúng như các em vẫn nghĩ khi còn ở lứa tuổi nhỏ hơn nữa. 

Các em trở thành hoài nghi, thách đố, biện luận và chống đối 

[55].  
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Đặc điểm cơ thể của lứa tuổi 14-15 thuận lợi hơn cho việc học âm 

nhạc, học hát song tâm lý khủng hoảng của tuổi dậy thì có những ảnh 

hưởng nhất định: nếu như ở các lứa tuổi trước đó, nhất là giai đoạn Tiểu 

học, các em vẫn còn có những sự hồn nhiên, ngây thơ, sẵn sàng thể hiện 

mình, bạo dạn, không giấu cảm xúc, không sợ các bạn chê cười thì đến lứa 

tuổi này, các em không bạo dạn mà khép mình hơn, giấu cảm xúc, biết để 

ý đến các bạn khác giới, một số em đã nghĩ đến những tình cảm khác giới, 

thậm chí là biết yêu, cảm thấy ngượng ngùng với bạn khác giới nên không 

còn sôi nổi hồn nhiên trong giờ học âm nhạc. Nhiều giáo viên âm nhạc cho 

biết: dạy ở các lớp 8, lớp 9 khó hơn lớp 6, lớp 7 bởi học sinh ngại thể hiện 

trước người khác, nếu như ở các lớp Tiểu học các em ào ào xung phong 

lên hát, ở các lớp 6 và 7 các em vẫn còn có độ hăng hái nhất định thì sang 

các lớp 8-9, học sinh e dè khác hẳn, nhất là học sinh nữ. Nhiều em nhất 

định không chịu hát một mình trước lớp; các em rất sợ bị chê, nếu khen 

quá cũng làm các em xấu hổ. Đây là điều mà giáo viên dạy âm nhạc rất cần 

lưu ý để có những phương pháp phù hợp, động viên một cách khéo léo.  

Nắm được đặc điểm khủng hoảng của lứa tuổi dậy thì nói chung và 

lứa tuổi 14-15 nói riêng, nhất là với các em nữ là hết sức cần thiết để người 

lớn, thầy cô có những cách ứng xử cũng như phương pháp dạy dỗ cho các 

em một cách phù hợp, giúp các em thoát ra khỏi khủng hoảng. Một trong 

những biện pháp hữu hiệu là cho các em tham gia hoạt động âm nhạc, học 

hát, học nhảy múa… không chỉ ở trong nhà trường mà cả ở ngoài xã hội. Ở 

thời đại hiện nay, học sinh rất thuận lợi trong việc xem các hoạt động âm 

nhạc trên các phương tiện truyền thông, được tham gia vào sinh hoạt ở các 

trung tâm, các câu lạc bộ âm nhạc, nhảy múa… nên các em cũng bớt rụt rè 

hơn nhiều. 
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1.2.3. Đặc điểm khả năng âm nhạc và giọng hát  

Lứa tuổi 14-15 là giai đoạn cuối của bậc THCS, các em đã có một 

quá trình tiếp xúc với âm nhạc nhiều hơn các lứa tuổi trước, được học âm 

nhạc nhiều hơn (từ lớp 1 đến lớp 8, đó là chưa kể nhiều em được học âm 

nhạc ở lứa tuổi mầm non), do đó, vốn tích lũy âm nhạc nhiều hơn. Các cơ 

quan cảm giác như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đều 

phát triển, đặc điểm nổi bật là các em có tai nghe khá tinh, khả năng bắt 

chước theo âm thanh (thẩm âm- tiết tấu) cũng tốt hơn. Do sự hoàn thiện 

hơn của cơ thể nên khả năng hát cũng chính xác hơn, luyến láy thuận lợi 

hơn, trí nhớ âm nhạc cũng tốt hơn, ghi nhớ được các câu nhạc dài… Bởi 

vậy, nếu có sự tác động thường xuyên, liên tục, có định hướng rõ ràng, có 

phương pháp học tốt chắc chắn khả năng năng khiếu của các em sẽ phát 

triển rất tốt.  

Cùng với sự phát triển của cơ thể, tâm sinh lý, cơ quan phát âm (cổ 

họng, thanh đới…) giọng hát cũng có sự thay đổi hoàn thiện dần. Âm sắc 

của giọng nữ và giọng nam đã có sự phân biệt, học sinh nam có những em 

vỡ giọng nói “ồm ồm”, học sinh nữ giọng nói và hát đã dày hơn so với 

Tiểu học, tuy chưa đáp ứng tốt cho vấn đề hát chuyển giọng, song với sự 

hoàn thiện hơn của cơ quan phát âm so với lứa tuổi trước đó nên cũng có 

thể áp dụng cách hát này, một số em cũng có thể tự hát được chuyển giọng. 

Đi kèm theo đó là âm thanh giọng nói vẫn chưa rõ như của người lớn, đôi 

khi âm sắc còn mờ, không nét, ảnh hưởng đến giọng hát, nhất là khi hát 

bằng giọng tự nhiên.  

Ở giai đoạn này, âm sắc giọng hát của HS nữ tuy chưa rõ màu giọng 

là nữ cao hay nữ trung (nếu hát bằng giọng tự nhiên) song nếu được học 

hát bằng phương pháp chuyên nghiệp, biết cách hát chuyển giọng thì cũng 

đã bắt đầu có thể phân loại giọng cho các em được. Thực tế có rất nhiều 
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em nữ hát bằng giọng tự nhiên cứ ngỡ là giọng trung song sau khi chuyển 

được giọng thì lại là giọng nữ cao.  

Về âm vực giọng, “các em có thể hát trong phạm vi quãng 9, quãng 

10 một cách dễ dàng (đôi khi có thể mở rộng hơn)” [25; 20]. Âm vực thuận 

lợi với giọng tự nhiên của lứa tuổi này là trong khoảng từ c
1 
đến h

2
. 

 

          Với một số em thì âm vực của giọng tự nhiên cũng có thể hát được 

trong phạm vi quãng 9, quãng 10 (từ a
 
đến c

1
) với âm thanh vang, sáng, 

trong trẻo. 

  

 Trên đây là khoảng âm vực của giọng hát tự nhiên, một số em có thể 

lên đến nốt d
2
 thậm chí là e

2
 với âm thanh hát ở khoảng vang tự nhiên. 

Song, hát như vậy sẽ rất khó phát triển giọng, hát bằng giọng cổ, vị trí âm 

thanh tì vào cổ, dễ bị đau cổ, khản tiếng, âm sắc của giọng hát đồng đều 

nhưng để hát được các em thường hát theo kiểu gào to với các nốt cao, 

dùng sức và người nghe cũng thấy mệt mỏi. Người viết luận văn cho rằng, 

cần thay đổi quan điểm về âm vực giọng của lứa tuổi chưa trưởng thành, 

không nên lấy giọng tự nhiên làm chuẩn mà cần trang bị cho lứa tuổi chưa 

trưởng thành một phương pháp hát khác ngay từ khi còn học trong nhà 

trường phổ thông, thậm chí ngay cả ở bậc Tiểu học. Nếu các em nữ được 

luyện cách hát chuyển giọng từ khi còn nhỏ thì chắc chắn sẽ có nhiều em 

sẽ hát được với âm vực rộng hơn nhiều. Chúng ta từng thấy những dàn hợp 

xướng của các nước phương Tây và cả của một số nước châu Á như Nhật 

Bản, Hàn Quốc, các em nhỏ 6-7 tuổi (gồm cả các em nam) đã hát được 

chuyển giọng với các nốt rất cao. Ở Việt Nam, trong chương trình Giọng 
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hát Việt Nhí, các em 11-15 tuổi cũng có nhiều em biết hát chuyển giọng, 

hát bài của người lớn như Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ), Mẹ yêu con (Nguyễn 

Văn Tý) với những nốt rất cao. Ở đây, người viết không có ý cổ súy cho 

việc trẻ em hát bài kỹ thuật quá khó của người lớn song đó là minh chứng 

nếu chúng ta có phương pháp dạy cho trẻ biết cách hát thì các em hát được 

với âm vực rộng hơn, hát không bị mệt, bị đau cổ; hát được nhiều bài kỹ 

thuật khó; sang giai đoạn tuổi trưởng thành sẽ hát chuyển giọng một cách 

dễ dàng…     

1.3. Vai trò của dạy học ca hát đối với lứa tuổi học sinh THCS  

        Âm nhạc nói chung, ca hát nói riêng có vai trò quan trọng đối với 

cuộc sống con người. Hoạt động ca hát giúp cho con người phát triển cảm 

xúc, bồi dưỡng tâm hồn và hình thành tình cảm thẩm mỹ. Cuộc sống, thiên 

nhiên, tư tưởng, tình cảm… của con người được hiện lên thông qua vẻ đẹp 

của giai điệu bài hát, tạo nên sức hấp dẫn riêng có của loại nghệ thuật này. 

Giọng hát của mỗi người là phương tiện để thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của 

người hát, đồng thời, nó tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của người nghe. 

Những ca sĩ nổi tiếng thế giới có giọng hát xuất sắc hoặc phong cách biểu 

diễn hấp dẫn, ấn tượng có khi còn tạo ra sự ngưỡng mộ hay thần tượng ở 

rất nhiều người nghe, họ có tới hàng triệu người hâm mộ, sự hâm mộ có hi 

sinh tới cuồng nhiệt, đặc biệt là lớp trẻ tuổi. 

Đối với lứa tuổi học sinh THCS, việc học ca hát sẽ giúp các em 

không chỉ phát triển cảm xúc thẩm mỹ mà còn nâng cao năng khiếu và 

niềm đam mê với âm nhạc. Với ngôn ngữ đặc thù là những âm thanh được 

biểu cảm bằng giọng hát của con người, bộ môn Hát có sức hút mạnh mẽ 

và luôn được đa số các em HS yêu thích. Những tâm tư, tình cảm, thông 

điệp tốt đẹp được truyền tải qua giai điệu và ca từ được chính học sinh thể 

hiện nên dễ dàng đi vào tâm hồn các em, làm cho các em thấy thoải mái, 

khác với các tiết học nặng về lý thuyết, hay thuần túy học thuật khô khan. 
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Sự diệu kỳ của ca hát bởi vì đã khơi dậy ở học sinh những cảm xúc hướng 

tới cái đẹp, tới Chân - Thiện - Mỹ.  

 Dưới đây, xin được nêu một cách cụ thể những lợi ích, vai trò của ca 

hát đối với lứa tuổi học sinh THCS nói chung và lứa tuổi 14-15 nói riêng. 

1.3.1. Bồi đắp tình cảm thẩm mỹ 

          Giáo dục thẩm mỹ là một trong những nhiệm vụ của giáo dục nhân 

cách cho HS và âm nhạc được coi là một trong những phương tiện hữu 

hiệu của giáo dục thẩm mỹ. Bởi vậy, từ lâu, ở các quốc gia phát triển, giáo 

dục âm nhạc được đưa vào các trường phổ thông. Ở nước ta, từ năm 2002, 

môn Âm nhạc được chính thức là môn bắt buộc trong chương trình Tiểu 

học và THCS.   

Âm nhạc nói chung, ca hát nói riêng có một sức mạnh to lớn trong 

việc bồi đắp cho HS tình cảm thẩm mỹ. Những giai điệu vui tươi mang đến 

cho các em những cảm xúc hồn nhiên, trong sáng; nét giai điệu trầm bổng, 

uyển chuyển, tha thiết, trữ tình mang lại cho các em những cảm xúc dịu 

dàng, sâu lắng; bản nhạc hùng tráng đem đến cho các em cảm xúc về một 

cái đẹp của sự mạnh mẽ, nghị lực, sự vươn lên; bài hát có nhịp điệu khỏe 

khoắn, sẽ gợi trong các em sự hào hứng, phấn khởi… Đó chính là những 

cơ sở của sự hình thành cảm xúc thẩm mỹ, của sự đánh giá cái đẹp.  

Trong âm nhạc, dạy học hát là nội dung giáo dục thẩm mỹ thiết thực 

và gần gũi nhất, phù hợp nhất cho HS. Các bài hát dành cho lứa tuổi THCS 

thường có giai điệu trong sáng hoặc tươi vui, rộn ràng phù hợp với tâm 

sinh lý của các em nên dễ được các em rung cảm, đón nhận. Ca từ của các 

bài hát thiếu niên thường giản dị, nhưng hình ảnh phong phú với nội dung 

ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu gia đình, thầy cô, bạn bè… đã tạo 

cảm xúc trong các em về vẻ đẹp của ngôn từ, hình ảnh, giúp các em hình 

thành năng lực thẩm mỹ.  
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Lứa tuổi THCS nói chung và 14-15 nói riêng có sự phát triển mạnh 

mẽ về nhận thức, tư duy cũng như nhạy cảm về tâm lý, vì thế, qua học âm 

nhạc, học ca hát, các em không chỉ biết cảm nhận một cách cảm tính mà 

ngày càng nhận ra và đánh giá được giai điệu bài hát nào hay, giai điệu nào 

đẹp, giai điệu nào không hay, không hấp dẫn. Thậm chí, các em còn có thể 

nhận ra vì sao bài hát ấy hay, vì sao giai điệu ấy hấp dẫn.  

Khi thể hiện một bài hát, HS cần phải hiểu được tính chất và tình 

cảm của bài hát đó. Việc luyện tập để hát cho đúng tình cảm của bài giúp 

các em có nhận biết đúng đắn về vẻ đẹp của bài hát, cách hát và hình thành 

năng lực thẩm mỹ. Từ việc biết cách vận dụng hát từng chữ sao cho hay 

hơn, xử lý bài hát sao cho tinh tế hơn mà các em nâng cao hơn khả năng 

cảm thụ, đánh giá cái đẹp. Ca hát giúp các em phát triển khả năng lĩnh hội, 

cảm thụ, hiểu biết về cái đẹp, nhận biết được cái hay, cái dở, tránh được 

những biểu hiện sai lệch về thẩm mỹ, ảnh hưởng của những loại hình văn hóa 

độc hại và sự sáng tạo trong âm nhạc mà các em được tiếp xúc, trực tiếp thể 

hiện những trạng thái cảm xúc thông qua từng bài hát, từng tác phẩm.  

            Giáo dục âm nhạc nói chung, ca hát nói riêng không những giúp 

cho HS có vốn kiến thức nhất định về cuộc sống, lịch sử, đất nước, con 

người… mà còn phát triển năng lực sáng tạo trong nghệ thuật, nhất là với 

lứa tuổi thiếu niên hay lứa tuổi 14-15 là lứa tuổi mà các em đang chuẩn bị 

sang giai đoạn trưởng thành, khao khát được hiểu biết cái mới, được sáng 

tạo. Ca hát còn gắn liền với hoạt động biểu diễn, đi kèm theo đó là sự cần 

thiết đến vẻ đẹp của hình thể, của các động tác vũ đạo, đòi hỏi các em phải 

nhận biết được thế nào là đẹp và xấu trong biểu diễn, hình thành và phát 

triển khả năng, tạo hứng thú và say mê với các hoạt động sáng tạo trong 

biểu diễn.            

Như vậy, việc học âm nhạc, học hát rất có tác dụng trong việc bồi 

dưỡng tâm hồn, bồi đắp tình cảm, năng lực thẩm mỹ cho lứa tuổi thiếu 

niên nói chung và lứa tuổi 14 -15 nói riêng.      
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1.3.2. Giáo dục đạo đức  

          Đạo đức là yếu tố cơ bản để làm người. Giáo dục đạo đức nghĩa là 

giúp con người có những phẩm chất tốt đẹp, biết hướng đến cái thiện và 

làm theo cái thiện. Lịch sử loài người đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển 

với nhiều trào lưu tư tưởng và ở bất cứ thời đại nào, chế độ nào, việc giáo 

dục đạo đức cho con người từ khi còn ấu thơ, khi còn trên ghế nhà trường 

đều được coi trọng và là một trong những nhiệm vụ cốt yếu. Có nhiều hình 

thức giáo dục đạo đức khác nhau, có thể là những giáo lý khắt khe mang 

tính bắt buộc hoặc là những bài giảng khô khan, răn dạy hay có thể chỉ là 

những lời lẽ khuyên nhủ chân tình… Tuy vậy, bất kỳ hình thức giáo dục tư 

tưởng nào cũng đều cần đến sự tác động bằng tình cảm. Sự khô khan mang 

tính mệnh lệnh có thể có kết quả nhưng không khiến cho con người mang 

tính tự giác, nhất là với lứa tuổi thiếu niên, đặc biệt là lứa tuổi 14-15, lứa 

tuổi nửa trẻ con nửa người lớn, sự ép buộc, áp đặt cứng nhắc một cách quá 

nghiêm khắc đôi khi có thể mang hiệu quả ngược lại. Sự tác động vào tình 

cảm để giáo dục đạo đức cho HS nói chung và lứa tuổi 14-15 nói riêng 

đem lại kết quả một cách tự giác không có gì bằng phương pháp thông qua 

nghệ thuật mà âm nhạc, ca hát là một trong những phương tiện hữu hiệu.  

          Âm nhạc có sức hút, sức tác động mạnh mẽ tới tâm tư, tình cảm của 

con người. Âm nhạc không răn dạy chúng ta những quy tắc, khuôn phép 

ứng xử nhưng lại có khả năng đánh thức tình cảm con người bằng những 

cung bậc cảm xúc của âm thanh một cách mạnh mẽ.            

           Mỗi bài hát, mỗi tác phẩm âm nhạc đều mang trong nó một thông 

điệp về tình yêu cuộc sống, về triết lý hành động hay là một bài học, một 

lời khuyên về ứng xử giữa con người với con người… Một cách nhẹ nhàng 

đầy sức hấp dẫn, những bài hát mà HS được học giúp hình thành ở các em 

những tư tưởng đúng đắn, lối sống lành mạnh... Những lời ca và giai điệu 

đẹp của bài hát dẫn dắt các em đến những cảm xúc nhân ái, bao dung, sự 
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nhân hậu và yêu thương. Thông qua những ca khúc được học, hình thành ở 

các em tình cảm về quê hương, đất nước, gia đình, thầy cô, bạn bè… Ví dụ 

như chủ đề về mái trường với những hình ảnh và giai điệu trong sáng, gắn 

bó với những kỷ niệm tuổi học trò luôn trở nên gần gũi và dễ chạm đến 

tâm hồn của HS. Những bài hát như Mùa hạ và những chùm hoa nắng của 

Nguyễn Thanh Tùng, Bụi phấn của Vũ Hoàng - Lê Văn Lộc, Đi học của 

Bùi Đình Thảo - Hoàng Minh Chính, Chiều thu nhớ trường của Cao Minh 

Khanh… khiến cho HS thêm yêu mái trường, bạn bè, thầy cô. Có lẽ hình 

ảnh bụi phấn rơi trên mái tóc của người thầy trong bài Bụi phấn làm các 

em xúc động sâu sắc. Những bài dân ca giúp học sinh hiểu biết thêm nhiều 

làn điệu dân ca, thêm yêu và trân trọng những giá trị tinh thần của cha ông 

để lại và biết gìn giữ di sản văn hóa dân tộc. Nếu chỉ bàn đến lời ca của bài 

hát để nói đến tác dụng của nó trong giáo dục đạo đức thì thực ra cũng chỉ là 

lặp lại một bài dạy đạo đức một cách văn hoa hơn mà thôi. Sức mạnh giáo 

dục đạo của bài hát không chỉ ở lời ca mà còn ở vẻ đẹp của giai điệu bài hát, 

thậm chí, vẻ đẹp của giai điệu là yếu tố chủ yếu làm nên điều kỳ diệu đó. 

Cái đẹp trong âm nhạc đã đánh thức cái thiện trong tâm hồn các em, đúng 

như A. Xô - Khor trong cuốn Vai trò giáo dục của âm nhạc đã viết:  

Để sử dụng âm nhạc như một phương tiện giáo dục đạo đức: khi 

tác động đến con người, nó thức tỉnh một cách đặc biệt mạnh mẽ 

trong con người ấy tất cả những gì là tốt đẹp, tìm được sự hưởng 

ứng trong những khía cạnh ưu tú nhất của tâm hồn người ấy. 

Chính khả năng ấy của âm nhạc làm cho tính tình dịu hơn và tốt 

hơn, làm cho con người cao đẹp hơn, trong sạch hơn và nhân hậu 

hơn [51; 82].  

1.3.3. Phát triển năng lực ca hát 

           Giáo dục âm nhạc được coi là một trong những hoạt động có nội 

dung quan trọng của lứa tuổi học sinh. Môn Âm nhạc nói chung và ca hát 



26 

  

nói riêng giúp các em có những hiểu biết và làm quen với nghệ thuật, hình 

thành cho các em có một trình độ văn hóa về âm nhạc tối thiểu, giáo dục 

năng lực cảm thụ, kích thích tiềm năng nghệ thuật tiềm ẩn của các em, tạo 

điều kiện cho các em được bộc lộ năng khiếu của mình... 

 Ca hát không chỉ để nâng cao thẩm mỹ cho HS, giáo dục các em biết 

làm điều tốt điều thiện, một vai trò có ý nghĩa không thể không đề cập đến 

là ca hát giúp các em phát triển năng lực âm nhạc, năng lực ca hát. Đối các 

em HS, sau khi học hát, các em hát hay hơn sẽ là một động lực cho qua 

trình rèn luyện. Biết hát và hát hay là mong muốn của bất cứ ai, không 

riêng gì ca sĩ. Lên được một nốt thật cao trong bài hát một cách nhẹ nhàng, 

thoải mái là một hứng thú mà người hát nào cũng muốn đạt tới. Để biết 

hát, hát hay thì phải rèn luyện. Trước tiên, đó là biết hát đúng (hát chính 

xác) về cao độ, tiết tấu…; biết thể hiện sắc thái, tình cảm của các bài hát, 

biết phát âm nhả chữ lời ca của bài hát sao cho phù hợp. Tiếp đến, học ca 

hát để biết cách phát triển giọng hát. Qua học hát, HS biết cách hát sao cho 

giọng hát tự nhiên của mình đẹp hơn, tròn tiếng hơn, vang sáng hơn… Nếu 

được học hát một cách bài bản, HS còn có thể mở rộng được âm vực, biết 

điều tiết hơi thở, vận dụng một số kỹ thuật hát để hát không đau cổ họng 

và biết giữ gìn giọng hát. Đặc biệt, được học hát, HS biết vận dụng một số 

kỹ thuật để hát hay hơn, có nhạc cảm hơn, biết xử lý bài hát khi nào phải 

hát mạnh, nhẹ, mềm mại hay mạnh mẽ…  

Lứa tuổi 14-15 là giai đoạn giọng hát của các em ở độ tuổi dậy thì, 

giọng hát có những đặc điểm thay đổi mạnh mẽ hơn các giai đoạn trước, 

nhất là với các em nữ, cho nên việc học hát ở giai đoạn này có ý nghĩa khá 

quan trọng trong sự phát triển giọng là bước đệm để hình thành kỹ năng 

hát cho giai đoạn trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên).  
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1.3.4. Các vai trò khác  

1.3.4.1. Giải trí 

Khi thực hiện nhiệm vụ giáo dục thẩm mỹ thì ca hát lại đóng vai trò 

như là một môn giải trí. Thông qua các bài hát, bản đàn, thần kinh của HS 

được cân bằng hơn sau những giờ học Toán, học Lý căng thẳng… Thực tế 

cho thấy, các giờ học hát luôn làm các em phấn chấn, không chỉ ở bậc Tiểu 

học mà ngay cả bậc THCS cũng vậy. Những giờ dạy có chất lượng, biết 

tạo không khí của những giáo viên âm nhạc giỏi luôn được HS háo hức 

đón chờ. Sức hấp dẫn của ca hát trong môn Âm nhạc đối với hS phổ thông 

luôn được ở vị trí số 1 cũng bởi tính giải trí của nó.   

Tiếng hát giúp các em cảm thấy như được thư giãn, đưa cơ thể thay 

đổi trạng thái. Những bài hát tình cảm, trữ tình khiến tâm hồn các em được 

thư thái hơn. Những bài vui tươi rộn ràng khiến các em phải vận động cơ 

thể, lắc lư theo nhịp nhạc và rồi những con số của các môn học khác không 

còn nặng trĩu trong đầu nữa; cả đầu óc, tay chân lẫn toàn thân được thư 

giãn, thoải mái. Nếu HS nào cảm thấy rất căng thẳng, buồn ngủ của những 

giờ học lý thuyết liên tiếp và thậm chí là mệt mỏi thì âm nhạc, ca hát sẽ là 

phương thuốc thần diệu để chuyển trạng thái thần kinh của các em từ trạng 

thái ức chế sang hưng phấn, các em trở nên khoan khoái và tỉnh táo hơn để 

rồi sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới một cách có hiệu quả.  

Đặc biệt, lứa tuổi 14-15 là lứa tuổi dậy thì với cơ thể nhiều sự biến 

chuyển cả về sinh lý lẫn tâm lý, ở bậc THCS tương đương lớp 8 lớp 9 là 

những lớp cuối cấp có kiến thức nhiều hơn, dày hơn, đòi hỏi tư duy nhiều 

hơn. Vì thế, cơ thể rất dễ bị mệt mỏi, hoạt động âm nhạc nói chung, ca hát 

nói riêng giúp các em cân bằng sinh lý và cả tâm lý. Ca hát không chỉ làm 

các em bớt mệt mỏi mà còn làm các em vui hơn, thấy yêu đời hơn. Nhiều 

em còn biết gửi tiếng hát để nói lên tình cảm của mình với người khác.  
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1.3.4.2. Góp phần phát triển trí tuệ 

Trong quá trình học hát, HS phải ghi nhớ, tiếp thu và tương tác với 

giáo viên, tương tác với các bạn. Tất cả tạo ra cho các em một phương thức 

làm việc tích cực và hào hứng. Sau những giờ học căng thẳng, mệt mỏi… 

những tiết học hát thực sự là một trải nghiệm thú vị và dần dần rèn luyện 

cho các em trí tuệ, sự thông minh, linh hoạt và nhanh nhẹn. Tiếp xúc với 

các ca khúc, bài hát HS còn hình thành khả năng tư duy, logic. Ví dụ, khi 

nghe các thể loại âm nhạc khác nhau như hát ru mang tính êm dịu, thiết 

tha; hành khúc mang tính mạnh mẽ, dồn dập… 

           Âm nhạc của mỗi thời kì một khác nhau, bởi âm nhạc có thể phản 

ánh lịch sử của thời kì đó. Điều này thể hiện khá rõ khi nghe các tác phẩm 

cổ điển, hay nghe các tác phẩm trong thời kì kháng chiến chống Pháp, thời 

kì chống Mĩ. HS được nghe nhiều sẽ dần biết được đặc điểm về văn hóa, 

xã hội, con người của từng vùng miền trong nước hay thế giới. Chính sự 

tiếp thu không chủ định này lại càng thúc đẩy các em có nhu cầu mở rộng 

hiểu biết đồng thời rèn luyện thói quen văn hóa lao động trí óc cho các em.  

 Thông qua những hiện tượng của đời sống được phản ánh trong các 

tác phẩm âm nhạc, tầm nhìn hiểu biết của HS về thiên nhiên, đất nước, quê 

hương, con người trở nên phong phú và sâu sắc. Những hiện tượng, hình 

ảnh đó không chỉ nhận biết qua cảm thụ các tác phẩm âm nhạc mà còn 

được khắc sâu trong quá trình các em trình bày các tác phẩm âm nhạc đó. 

Giúp các em củng cố và mở rộng các kiến thức về môi trường, xã hội 

xung quanh. Điều này đòi hỏi HS phải tập trung rất nhiều vấn đề: hát bài 

hát đúng cao độ, tiết tấu chuẩn không chệch nhịp kết hợp với thể hiện 

đúng sắc thái tình cảm, tính chất của bài sẽ giúp các em diễn tả đúng nội 

dung, hình ảnh sinh động phù hợp với tính cách đặc điểm của hình 

tượng trong tác phẩm. 
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1.3.4.3. Giáo dục thể chất 

Sự ảnh hưởng của âm nhạc nói chung và ca hát nói riêng đến quá 

trình phát triển cơ thể của HS trước tiên phải kể đến tai nghe. Trong quá 

trình tập luyện các kĩ năng ca hát, nghe nhạc, xướng âm,… dần dần tai 

nghe và sự cảm nhận của các em nhạy bén, tinh tế, nhanh nhẹn hơn. Tai 

nghe phát triển cùng với sự nhạy cảm sẽ giúp các em có những tình cảm, 

hành vi đẹp, đẩy mạnh hoạt động trí tuệ thường xuyên và hoàn thiện mọi 

vấn đề thể chất. Tính chất của âm nhạc tạo ra những phản ứng của cơ thể 

gắn với sự thay đổi, nhịp tim, nạch, sự trao đổi máu, hô hấp, giãn nở cơ.  

Hoạt động hát cũng góp phần cho sự phát triển sinh lí cho HS. Học 

hát giúp rèn luyện hơi thở khiến hơi thở phát triển tốt hơn ngoài ra còn 

giúp cho khả năng nói và vận động hơi thở đều dặn hơn. Hát liên quan đến 

sự phát triển thể lực, củng cố cơ quan phát âm, khẩu hình, tránh nói lắp, hít 

thở sâu... giúp phát triển cơ quan phát thanh, điều hòa đẩy mạnh hoạt động 

hô hấp của HS. Hát còn ảnh hưởng đến tư thế khi đứng và ngồi vì khi học 

hát HS được học cách đứng thẳng, nhìn thẳng, thả lỏng toàn bộ cơ thể, đó 

là điều quan trọng để tạo nên hình ảnh khi hát và hình thành giọng hát tốt.  

            Hoạt động biểu diễn khi hát HS phải kết hợp, vận động với các 

động tác múa hay nhún nhảy sẽ có tác dụng đến sự phát triển về hệ cơ, 

xương giúp đi lại vững vàng, chạy nhảy được nhẹ nhàng… tất cả những 

vận động như: tay, chân, eo, vai, đầu,… đều tác dụng tốt đến quá trình phát 

triển hoàn thiện cơ thể. Sự thay đổi về tiết tấu, nhịp phách, sắc thái âm 

nhạc đòi hỏi HS kĩ năng làm chủ bản thân, điều khiển, tiết chế vận động, 

rèn luyện tính nhanh nhẹn, năng động, khéo léo biết tạo dáng uyển chuyển 

và nhẹ nhàng hơn.  

          Như vậy, việc hoạt động âm nhạc nói chung và ca hát nói riêng 

không những phát triển năng lực ca hát, năng lực âm nhạc, phát tiển thẩm 

mỹ, giáo dục đạo đức mà còn đóng góp vào sự phát triển về tư duy, trí tuệ, 

tình cảm, thể chất… cho HS.    
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1.4. Thực trạng dạy học Hát cho thiếu niên tại Trung tâm phát triển 

nghệ thuật Ánh Huyền, quận Hà Đông, Hà Nội 

1.4.1. Vài nét về Trung tâm 

         Hiện nay, ở nhiều thành phố lớn trên cả nước nói chung và ở thủ đô 

Hà Nội nói riêng, bên cạnh những cơ sở đào tạo âm nhạc của các trung tâm 

văn hóa, nhà văn hóa thiếu nhi… do thành phố, quận, huyện… quản lý thì 

các trung tâm âm nhạc của tư nhân cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Riêng 

ở Hà Nội, hầu như tất cả các quận nội thành cũng như ngoại thành đều có 

các trung tâm âm nhạc của tư nhân như: Edumesa (quận Ba Đình), Hồng 

Kiên (quận Hoàn Kiếm), Star Music (quận Từ Liêm), Kidmusic (quận Hai 

Bà Trưng), S-Music (quận Thanh Xuân), Ánh Huyền (quận Hà Đông)…  

Có thể nói, các Trung âm nhạc do nhà nước và cả do tư nhân quản lý 

đã tạo nên một hệ thống đào tạo âm nhạc quần chúng rộng khắp trên địa 

bàn thành phố Hà Nội, đáp ứng nhu cầu học âm nhạc không chuyên ngày 

càng tăng của dân chúng Thủ đô mà chủ yếu là cho thiếu niên, học sinh, 

sinh viên. Với số lượng người học ngày càng nhiều hơn đòi hỏi các trung 

tâm âm nhạc ngày càng phải đáp ứng tốt hơn cả về chất lượng dạy học 

cũng như về cơ sở vật chất.  

           Trung tâm PTNT Ánh Huyền là một cơ sở hoạt động dạy học nghệ 

thuật tư nhân, có cơ sở nằm trên phố Nhuệ Giang, phường Nguyễn Trãi, 

Quận Hà Đông, Hà Nội. Trung tâm do cô Bùi Ánh Thương Huyền cùng 

chồng là Ngô Văn Ánh đứng ra thành lập từ năm 2012. Cô Bùi Ánh 

Thương Huyền là người tốt nghiệp Trung cấp Organ tại Học viện Âm nhạc 

Quốc gia Việt Nam và ĐHSP Âm nhạc tại ĐHSP Nghệ thuật TW. Thầy 

Ngô Văn Ánh tốt nghiệp Trung cấp Organ và Đại học Sáng tác tại Học 

viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với chuyên môn âm nhạc được đào tạo 

chính quy của hai người đứng đầu Trung tâm đã có những góp phần tốt 

cho sự phát triển âm nhạc. Tuy chưa được 10 năm nhưng Trung tâm phát 
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triển khá nhanh và mạnh mẽ với số lượng học sinh/học viên hiện tại là 

khoảng 300 người. So với các trung tâm khác thì đây là một số lượng khá 

lớn người đến học. Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 30-50 người ở mọi 

lứa tuổi đến tham gia học tập các bộ môn nghệ thuật. Trong đó, khoảng 

40% là HS ở lứa tuổi tiểu học, khoảng 50% là lứa tuổi THCS và THPT, 

còn lại là sinh viên và người trưởng thành. Các môn nghệ thuật được đào 

tạo khá phong phú: Hát, Đàn (piano, đàn phím điện tử, guitar, trống), Múa, 

Dance sport, Nhảy hiện đại, Mỹ thuật, Model kid...  

Về cơ sở vật chất, Trung tâm Ánh Huyền được xem là có hệ thống 

phòng học chức năng và trang thiết bị khá đầy đủ, đáp ứng được các hoạt 

động chuyên môn có tính chuyên biệt, bao gồm: 03 phòng học piano (gồm 

12 piano điện, 02 piano cơ và 02 organ); 02 phòng học hát có diện tích 

20m
2
 đến 30m

2
 với đầy đủ thiết bị âm thanh, gương, đàn piano; 01 phòng 

cho các môn Nhảy hiện đại, Dance sport, Múa, Mỹ thuật có trang bị gương 

quanh tường, có thiết bị âm thanh; 01 phòng thu âm với khá nhiều máy 

móc chuyên dụng để có thể thu âm và người có chuyên môn âm nhạc có 

thể phối khí, phối đệm cho các bài hát, thu sẵn vào đĩa CD…    

          Đội ngũ GV của Trung tâm là những người được mời dạy hợp đồng 

gồm 25 người (theo thống kê năm 2019). Trong đó, 100% GV đạt trình độ 

đại học về âm nhạc hay sư phạm âm nhạc, một số được đào tạo tại Học 

viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và tốt nghiệp trường ĐHSP Nghệ thuật 

TW. Bên cạnh đó, Trung tâm còn mời một số sinh viên đại học năm thứ 3 

hay thứ 4 đến hỗ trợ giảng dạy, phụ giảng. Do được đào tạo chuyên nghiệp 

nên các giáo viên ở đây đáp ứng tốt được nhiệm vụ dạy học âm nhạc. Giáo 

viên dạy môn Hát có 5 người (04 người tốt nghiệp ĐHSP Nghệ thuật TW, 

01 người tốt nghiệp Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).    

            Các GV của Trung tâm PTNT Ánh Huyền là những người có tâm 

huyết, nhiệt tình hết mình vì nghề. Ngoài công tác giảng dạy tại trung tâm 



32 

  

các GV còn tham gia các hoạt động văn nghệ, các cuộc thi âm nhạc của 

quận, thành phố và đem về cho Trung tâm khá nhiều thành tích.  

Là một cơ sở kinh doanh độc lập, trong sự cạnh tranh của nhiều cơ 

sở dạy học âm nhạc không chuyên, Trung tâm PTNT Ánh Huyền quan tâm 

đến vấn đề nâng cao chất lượng dạy học nhằm tạo dựng uy tín, thương hiệu 

riêng để thu hút người học. HS của trung tâm qua những kỳ học đã đạt 

được những kết quả khả quan về đàn và hát, vì thế, các em có khả năng 

tham gia được các cuộc thi tài năng âm nhạc dành cho lứa tuổi thanh thiếu 

niên như: Giai điệu tuổi hồng, Hội thi Sơn Ca, The Voice, hay cuộc thi 

quốc tế tài năng trẻ Piano Steinway... Ngoài ra, Trung tâm cũng thường 

xuyên tổ chức các cuộc thi, chương trình định kỳ vào dịp Tết hoặc mùa hè 

để giúp các em được thể hiện tài năng, tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp 

với nhiều chủ đề/chương trình như: Festival Piano 2018, Trăng Đồng Dao 

2017, Xứ Sở Thần tiên 2016, Xuân chia sẻ yêu thương 2017, Mùa Trăng 

Quê Em 2016... Sự thể hiện hứng khởi của học sinh trên sân khấu hay các 

giải thưởng cấp quận, thành phố về nhạc cụ, hát, dance sport… mà các em 

đạt được một phần nào đã nói lên được sự cố gắng của thầy và trò, hiệu 

quả hoạt động đào tạo ở Trung tâm.  

1.4.2. Khả năng ca hát của học sinh nữ lứa tuổi 14-15 

Hà Đông là một quận ngoại thành nhưng ở cách trung tâm thành phố 

Hà Nội (Bờ Hồ) chỉ khoảng 10km, môi trường hay ngoại cảnh không khác 

nhiều so với các quận nội thành nên về nhận thức, dân trí cũng như về tâm 

sinh lý của các em HS nói chung và lứa tuổi 14-15 nói riêng ở Quận Hà 

Đông cũng không có sự khác biệt rõ rệt so với các quận nội thành. HS đến 

học hát tại Trung tâm PTNT Ánh Huyền hiện tại có khoảng 35 em ở nhiều 

lứa tuổi trong đó HS nữ lứa tuổi 14-15 là 12 em. Các em yêu thích âm 

nhạc, được gia đình quan tâm đến học tập và mong muốn con mình phát 
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triển toàn diện, được học tập nghệ thuật để nâng cao khả năng ca hát, biết 

cảm thụ cái đẹp và hoàn thiện nhân cách.    

           Với sự phát triển chung của xã hội trong bối cảnh hội nhập hiện 

nay, khi mà sự bùng nổ về công nghệ thông tin đã tạo điều kiện cho HS 

học hát ở Trung tâm thường tiếp xúc với các hoạt động âm nhạc ca hát 

thông qua truyền hình, qua các cuộc thi, chương trình văn nghệ được tổ 

chức tại địa phương hay thành phố lớn. HS đã tự biết tìm nhạc trên mạng, 

biết tự lựa chọn ca khúc phù hợp và biểu diễn vừa đủ sao cho đẹp, hay nhất 

có thể. Và dần dần trau dồi thể hiện tính tích cực và chủ động mạnh dạn, tự 

tin hơn khi trình diễn ca hát.  

           Các em HS nữ lứa tuổi 14-15 của Trung tâm PTNT Ánh Huyền có 

đặc điểm tâm sinh lý chung cũng giống như các em cùng lứa tuổi mà 

chúng tôi đã nêu ở phần trên song do ở thành phố, gần trung tâm Thủ đô, 

được tiếp xúc với cái mới nhanh chóng hơn nên các em có phần năng động 

hoạt bát, thậm chí được coi là nhanh lớn hơn các vùng ở nông thôn, việc 

tiếp thu kiến thức cũng có phần nhanh nhạy, nhất là trong ca hát, nhảy 

múa. Các em có khả năng ca hát khá tốt, phần lớn các em là những hạt 

nhân văn nghệ của trường. Do yêu thích đồng thời có giọng hát và muốn 

nâng cao khả năng ca hát nên các em đăng ký học bộ môn Hát ở Trung 

tâm. Các em dễ dàng nắm bắt cao độ, trường độ, tiết tấu… Trong quá 

trình học hát, sau khi nghe giáo viên hát mẫu hoặc nghe một lần trên đàn 

là HS có thể hát lại, các em đọc được nhạc theo đúng cao độ và tiết tấu 

của bài hát. 

Giọng hát của một số em khá đẹp, có màu sắc riêng, có nhạc cảm. 

Nhiều em có khả năng hát được chuyển giọng trước khi đến học ở Trung 

tâm hoặc nắm bắt cách hát chuyển giọng khá nhanh nên có âm vực tương 

đối rộng (có những em có thể hát được trong phạm vi 2 quãng 8), có thể 

phân loại được là thuộc loại giọng nào. Trước khi đi học hát ở Trung tâm, 
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các em cũng đã từng tham gia biểu diễn đơn ca, tốp ca ở nhà trường nơi 

các em học tập hoặc biểu diễn ở đâu đó nên một số em còn có khả năng 

biểu diễn. Khả năng cảm thụ của các em cũng khá tinh tế, nhanh nhạy, sau 

khi được học hát, các em biết xử lý bài và xử lý sân khấu để có thể biểu 

diễn bài hát. Chính vì thế, khi được rèn luyện bài bản, một số em đã tham 

gia được các kỳ thi cho giọng hát hay không chuyên như đã nêu ở trên. 

Trong thời đại của internet, các bài hát nổi tiếng đều có trên youtube, các 

em đều biết tự tìm và học theo, đồng thời karaoke có ở khắp nơi, các em 

cũng từng tham gia hát karaoke nên giọng hát cũng đã được luyện ít nhiều, 

tuy nhiên vẫn chỉ ở mức bản năng. Với khả năng như vậy, nếu được học 

hát qua sự hướng dẫn chỉ bảo của thầy cô với phương pháp đúng đắn thì 

chắc chắn các em có thể phát triển rất tốt năng khiếu cũng như giọng hát 

của mình.  

1.4.3. Chương trình dạy học Hát  

          Hiện nay, Trung tâm PTNT Ánh Huyền có khá nhiều bộ môn đào 

tạo về Âm nhạc như: Piano, Thanh nhạc, Guitar, Trống, Múa, Model kid, 

Nhảy hiện đại... Trong đó, các bộ môn liên quan đến nhạc cụ được dạy 

theo giáo trình do Trung tâm mua bản quyền, các giáo trình phổ thông và 

một số giáo trình do các thầy cô trực tiếp biên soạn dựa vào năng lực, trình 

độ của từng em HS. 

          Môn Hát được dạy theo phương thức 01 thầy/01 trò trong 1 tiết (50 

phút). Mục tiêu cơ bản của chương trình âm nhạc này là giúp hình thành kĩ 

năng về ca hát, biểu diễn, cảm nhận ngôn ngữ hình thể và phát triển năng 

lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh; qua đó, hình thành một trình độ âm 

nhạc phổ thông cho các em. GV dựa vào năng lực và sự phát triển của các 

em để đưa ra phương án dạy cho thích hợp. Thông thường mỗi em học ít 

nhất 5 tháng tùy điều kiện và hoàn cảnh, có những em theo học hát ở 

Trung tâm đến 2 năm.   
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            Về chương trình dạy học Hát, Trung tâm có đưa ra danh mục một 

số bài hát, tuy nhiên chỉ mang tính gợi ý, chủ yếu vẫn là do giáo viên dạy 

lựa chọn cho HS nam hoặc nữ, tùy theo khả năng và cả theo sở thích của 

HS, đặc biệt thiếu niên hiện nay rất thích nhiều bài hát nhạc nhẹ của 

phương Tây, Hàn Quốc… nên GV cũng lựa chọn bài theo ý thích của các 

em để dạy. Các em HS nữ lứa tuổi 14- 15 là lứa tuổi đã khá lớn nên các em 

có tâm lý không thích các bài quá ngây thơ hồn nhiên nữa mà thích hát bài 

của người lớn.  

 Nội dung của các bài hát để dạy cho HS chủ yếu nói về quê hương, 

đất nước, truyền thống dân tộc, gia đình, nhà trường… thuộc các thể loại 

như ca khúc thiếu nhi, ca khúc quần chúng, dân ca Việt Nam, các bài hát 

nước ngoài… Trong đó, có một số bài được lựa chọn vào dạy học Âm 

nhạc ở THCS.  

       Danh mục bài hát trong chương trình mà Trung tâm gợi ý, trong đó có 

một số bài trong chương trình THCS, bài hát thiếu niên và có cả bài hát 

dành cho người lớn: 

-  Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn) 

-  Khúc ca bốn mùa (Nguyễn Hải) 

-  Bụi phấn (Vũ Hoàng - Lê Văn Lộc) 

-  Nụ cười (nhạc Nga) 

- Cây vĩ cầm (Lê Yến Hoa) 

- Trở về dòng sông tuổi thơ (Hoàng Hiệp) 

- Tự nguyện (Trương Quốc Khánh) 

 Một số bài do GV lựa chọn, trong đó có nhiều bài dành cho người 

lớn với kỹ thuật khó, nhiều bài nhạc nhẹ nước ngoài mà được lớp trẻ yêu 

thích… có thể kể đến như: 

- Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý) 

- Cầu hôn (Hứa Kim Tuyền) 
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- Bà tôi (Vĩnh Tiến) 

- Chiếc bụng đói (Tiên Cookie) 

- Ma ma (Nhạc Ý) 

- Pied piper của nhóm BTS (nhạc Hàn Quốc)  

- Through the night của IU (nhạc Hàn Quốc) 

Nhìn chung, các bài hát trong chương trình đa dạng về nội dung và 

thể loại, ca từ trong sáng, chủ đề phù hợp với lứa tuổi, giai điệu hay, do lựa 

chọn theo sở thích nên các em khá hứng thú khi học hát. Các bài cho lứa 

tuổi 14-15 không nhiều mà dành cho người lớn nhiều hơn. HS nữ của 

Trung tâm đa phần có giọng hát, có những em đã hát được chuyển giọng 

trước khi đến học nên các em hát được bài của người lớn song có một số 

bài khó như Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý), Ma ma (nhạc Ý)… những em 

nào học với thời gian khoảng 1 năm thì không đạt được như yêu cầu. Các 

bài hát trong chương trình không thấy nêu rõ những bài nào dùng cho HS  

học 5 tháng đến 1 năm và những bài nào cho trình độ học 2 năm trở lên. 

Tất cả vẫn phụ thuộc vào GV lựa chọn, vì vậy, chưa có sự thống nhất, 

những GV nào có kinh nghiệm và vốn bài hát phong phú thì chọn bài tốt 

và dạy học có hiệu quả, những GV thiếu kinh nghiệm và vốn hiểu biết về 

bài hát không phong phú sẽ dẫn đến đôi khi lựa chọn chưa thật phù hợp 

với khả năng hát của HS. Vấn đề chọn bài ảnh hưởng rất nhiều đến chất 

lượng của giọng hát, nếu để biểu diễn thì việc chọn bài có vai trò quan 

trọng, có thể quyết định đến 50% kết quả của tiết mục.   

1.4.4. Thực trạng dạy học hát  

          Như trên đã nói, đối với bộ môn Hát không có chương trình cụ thể, 

đa số các bài hát GV lựa chọn dạy đều dựa vào năng lực, khả năng tiếp thu 

của người học. Ngoài ra, GV còn chọn bài theo các bài hát mà HS lựa chọn 

theo sở thích nên đôi khi bài hát không hợp giọng dẫn đến mất thời gian 

luyện mà kết quả đem lại không nhiều. Còn có một số GV rất linh động, 
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thông minh, nhanh nhẹn trong việc tự tìm hiểu, tìm kiếm các bài hát ở 

ngoài, các bài hát mới để dạy cho những đối tượng mà GV nhận thấy phù 

hợp, đủ khả năng thể hiện tác phẩm.   

             Như ở trên đã nêu, GV dạy hát ở Trung tâm PTNT Ánh Huyền là 

những người tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và ĐHSP 

Nghệ thuật TW, là những nơi đào tạo âm nhạc có uy tín. GV đều có năng 

lực chuyên môn về Thanh nhạc, những người học sư phạm còn được học 

về PPDH nên thuận lợi trong việc dạy hát.    

 Nhìn chung, trình tự tiến hành dạy học hát cho HS nói chung và HS 

nữ lứa tuổi 14-15 của các GV khá giống nhau, gồm các bước sau: 

           Bước 1: Luyện thanh theo phương thức cá nhân hoặc nhóm (đối với 

lớp nhiều học sinh). GV đàn các mẫu luyện thanh rồi hướng dẫn HS luyện 

tập. Với HS mới học, các mẫu luyện thanh thường ngắn và đơn giản, qua 

thời gian được nâng cao dần. Các kỹ thuật để luyện thanh tập trung chủ 

yếu vào legato và staccato. Ở giai đoạn đầu chỉ luyện legato, khi HS đã 

khá hơn thì gần như giờ học nào cũng luyện hai kỹ thuật legato và 

staccato. Ngoài ra, có thêm một số kỹ thuật khác tùy theo bài hát có cần 

thiết hay không như hát nhấn, hát ngân dài, xử lý to, nhỏ… GV khá chú 

trọng đến luyện thanh bởi đây là kỹ năng quan trọng cho việc phát triển 

giọng, giúp HS dễ dàng hát chuyển giọng, mở rộng âm khu, luyện khẩu 

hình và hơi thở… 

 Học sinh tỏ ra hứng khởi với bước luyện thanh. Khi được hỏi ý kiến 

về luyện thanh, các em cho biết rất thích bước luyện này, ở trường phổ 

thông có được tiếp xúc gọi là khởi động giọng nhưng rất sơ sài, đơn giản, 

còn đi học hát ở Trung tâm thì được luyện kỹ và các em nhận thấy mình 

khá hẳn lên nhờ có luyện thanh. Các em cũng cho biết nhờ được GV 

hướng dẫn luyện thanh mà biết hít hơi, đẩy hơi, nén hơi, biết hát ngân dài, 

biết về vị trí âm thanh và các kỹ thuật cơ bản một cách rõ ràng hơn. Đặc 



38 

  

biệt, các em nhận thức được luyện thanh xong vào hát hay hơn, áp dụng 

được các kỹ thuật vào bài hát chuẩn hơn. Có những em đã chuyển được 

giọng, hát được những nốt cao hơn hẳn so với giọng tự nhiên mà trước khi 

đến học hát ở Trung tâm các em không thể hát được.   

 GV của Trung tâm cho biết, tuy việc dạy cho HS ở trung tâm không 

thể đòi hỏi cao như ở trường chuyên nghiệp (ĐHSP Nghệ thuật TW, Cao 

đẳng Nghệ thuật Hà Nội, ĐHVH Nghệ thuật Quân đội…) song cũng 

không thể chỉ dạy để các em thuộc bài hát mà phải trang bị cho các em 

ngay từ ban đầu những kỹ thuật cơ bản nhất, rồi dần dần đến các kỹ thuật 

nâng cao hơn. Mục đích của các em không chỉ học để cảm thụ, để hát đúng 

bài hát mà để hát hay hơn, có em còn đi thi đấu ở một cuộc thi, một sân 

chơi nào đó. Vì thế, việc luyện những kỹ thuật cơ bản là hết sức quan 

trọng. Đối với các em HS nữ lứa tuổi 14-15, chuẩn bị bước vào tuổi trưởng 

thành, khả năng ca hát đã tốt hơn các lứa tuổi nhỏ hơn, giọng dày hơn, âm 

vực dễ mở rộng hơn, hơi dài hơn thì càng cần thiết phải uốn nắn kỹ thuật. 

Các em có thể hát được bài của người lớn nên không học kỹ thuật cơ bản 

một cách cẩn thận thì không thể hát tốt được. Quan sát các giờ luyện thanh 

chúng tôi thấy GV uốn nắn cho HS khá kỹ.   

           Bước 2: Dạy hát từng chữ, từng câu, từng đoạn sao cho đến lúc 

hoàn thiện cả tác phẩm, hướng dẫn cách xử lý bài hát, diễn cảm. 

 Ở bước này, khi giao bài cho HS, GV yêu cầu HS về nhà nghe qua 

băng đĩa hoặc video để học thuộc giai điệu và lời ca. Đến Trung tâm học 

hát, GV sửa những chỗ sai để HS hát chính xác và chủ yếu tập trung vào 

sửa kỹ thuật, xử lý bài hát sao cho hay. Chúng tôi thấy cách dạy như vậy là 

hợp lý. GV uốn nắn từng chữ, từng câu, về hơi thở, vị trí âm thanh, cách 

hát xử lý bài hát… Với 50 phút cho một HS nên thời gian dạy hát như vậy 

tương đương với dạy cho học chuyên nghiệp nên GV có thời gian để sửa 

cho HS khá kỹ. 
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Bước 3: Ghép nhạc 

Đây là bước khá quan trọng cho việc hoàn thiện bài, HS được rèn 

một cách bài bản, hát cùng nhạc đệm. Đôi khi, những HS khá còn được 

dàn dựng như một bài biểu diễn, bài thi.   

Nhìn chung, cách dạy của GV cho HS nữ ở lứa tuổi 14-15 có xu 

hướng khá bài bản theo lối hát gần với chuyên nghiệp chứ không đơn 

thuần chỉ là dạy cho HS thuộc bài hát. Nhiều GV có sự nghiền ngẫm cách 

dạy cho từng đối tượng HS nên mặc dù chỉ học thời gian không nhiều 

nhưng HS có sự tiến bộ nhất định. Một số GV rất quan tâm đến nghiên cứu 

cách chuyển giọng cho HS nữ ở lứa tuổi 14-15 bởi vì không phải em nào 

cũng dễ dàng trong việc chuyển giọng và kết quả có khá nhiều em biết hát 

kết hợp giữa giọng tự nhiên với giọng chuyển khi lên nốt cao. Tuy vậy, 

không phải GV nào cũng tìm được phương pháp hợp lý. Có trường hợp 

GV không thành công trong việc chuyển giọng cho HS, vẫn có em hát 

bằng giọng tự nhiên, khi lên cao dùng sức, rất nặng nề, mệt mỏi, âm vực 

mở rộng rất ít. Ngay việc chọn bài của GV có khi còn chưa phù hợp với 

HS, để HS dẫn dắt theo ý thích của mình, điều đó cũng ảnh hưởng đến kết 

quả dạy học. Việc chia câu hát, chỗ lấy hơi trong bài đôi khi GV cũng thực 

hiện chưa thật hợp lý.   

Phần lớn GV dạy hát của Trung tâm còn trẻ và chưa qua giảng dạy 

nhiều nên kinh nghiệm còn ít. Nhiều khi lúng túng không giải thích được 

khi HS không đáp ứng được một kỹ thuật nào đó mà nặng về thị phạm 

nhiều, HS không hiểu nên vẫn không làm được. Khi gặp những em hát sai, 

hát chưa tới nốt, nhất là những bài hát khó về kĩ thuật, GV khá chật vật, 

khó khăn để sửa hát sao cho đúng, sao cho lên cao một cách nhẹ nhàng, tự 

nhiên nhất có thể. Một vài GV dạy học hát chú ý nhiều đến kỹ thuật hơn là 

sự thể hiện sắc thái, biểu cảm và tính chất của bài. Vì thế, một số HS có 

giọng hát nhưng thể hiện bài hát chưa ra phong cách. 
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Về phía HS, các em tỏ ra có sự cố gắng trong tiếp thu bài, nhiều em 

rất hào hứng với việc luyện tập. Tiếp xúc với cách hát gần với chuyên 

nghiệp dù có nhiều vấn đề trừu tượng, khó thực hiện song các em vẫn cố 

gắng. Các em đều có năng khiếu và có giọng hát nên tiếp thu khá tốt. Tuy 

vậy, một số em không học hát được lâu hoặc không liên tục do hoàn cảnh, 

điều kiện, cứ vào năm học mới lại bỏ dở học hát, đến khi nghỉ hè mới lại 

tiếp tục đi học hát nên sự tiến bộ bị đứt quãng, GV mất công rèn luyện 

nhiều hơn. Hầu như về nhà các em ít tự rèn luyện, nếu có biểu diễn thì em 

mới tập trung để luyện tập. Một số HS không thuận lợi trong chuyển giọng 

nên tiếp thu kỹ thuật hát khá khó khăn, nếu gặp phải GV thiếu kinh nghiệm 

thì tiến bộ rất ít. Cũng có những trường hợp khi hoàn thiện tác phẩm, ghép 

với nhạc đệm, học sinh mắc một số lỗi như: không vào được câu dạo đầu, 

đôi khi còn chệch nhịp, không chuẩn tiết tấu, cuốn theo nhịp nhanh dần 

lên… làm cho bài hát không ra được tính chất. 

Qua những vấn đề nói trên, chúng tôi nhận thấy cần thiết có những 

biện pháp để khắc phục khó khăn cũng như hạn chế trong giảng dạy nhằm 

nâng cao chất lượng chuyên môn, phát huy năng lực cho HS, xây dựng nền 

tảng vững chắc để HS có thể độc lập tự xử lý một tác phẩm mới.  

Tiểu kết chương 1 

Trong chương 1, chúng tôi đã đi sâu vào làm sáng tỏ những vấn đề 

sau: Phần cơ sở lí luận và thực tiễn đã trình bày về khái niệm ca hát, 

phương pháp, dạy học, phương pháp dạy học hát. Phần nội dung chúng tôi đã 

phân tích vai trò của ca hát. Chúng tôi xác định được vai trò, ý nghĩa của hoạt 

động ca hát cho HS, từ đó đi sâu tìm hiểu khả năng ca hát của HS nữ lứa tuổi 

14-15, những hạn chế và khó khăn của HS trong quá trình học hát.  

 Trung tâm PTNT Ánh Huyền - Quận Hà Đông- Hà Nội là một 

trung tâm tư nhân nhưng có khá đông số HS theo học. Đối với bộ môn Hát, 

nhận thức được vai trò tầm quan trọng của hoạt động ca hát trong giáo dục 
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nhân cách và phát triển năng lực âm nhạc cho HS, đội ngũ GV của Trung 

tâm luôn nỗ lực để các em học tốt, GV có sự nhiệt tình trong giảng dạy nên 

đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, do đặc điểm tâm 

sinh lý và đặc điểm giọng hát của HS nữ ở lứa tuổi 14-15 niên có nhiều 

thay đổi phức tạp và nhiều GV của Trung tâm còn trẻ, mới ra trường, ít 

kinh nghiệm dạy học nên vẫn còn một số hạn chế. 

           Những kết quả phân tích, đánh giá ở chương 1 sẽ là cơ sở, là luận 

cứ khoa học để chúng tôi xây dựng các biện pháp/ giải pháp dạy học hát 

cho HS nữ lứa tuổi thiếu niên  tại Trung tâm nghệ thuật Ánh Huyền- Quận 

Hà Đông- Hà Nội.        
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Chương 2 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC HÁT CHO HỌC SINH NỮ LỨA TUỔI 14-15 

2.1. Bổ sung một số bài hát vào chương trình 

 Ở chương 1 đã nêu, chương trình dạy hát tại Trung tâm PTNT Ánh 

Huyền chủ yếu do GV lựa chọn, các bài hát mà Trung tâm đưa ra chỉ mang 

tính gợi ý. Vì vậy, chưa có sự thống nhất và cũng không rõ trình độ nào thì 

nên cho dạy bài hát nào, những GV nào có kinh nghiệm và vốn bài hát 

phong phú thì chọn bài tốt và dạy học có hiệu quả, những GV thiếu kinh 

nghiệm và vốn hiểu biết về bài hát không phong phú sẽ gặp khó khăn, 

dẫn đến một số GV đôi khi lựa chọn chưa thật phù hợp với khả năng hát 

của HS.  

Ở chương này, chúng tôi đề xuất biện pháp bổ sung một số bài hát 

vào chương trình và sau đó cùng với các bài hát đã được thực hiện ở Trung 

tâm, sắp xếp lại theo trình độ cho 2 năm (vì trong thực tế hiện nay, HS học 

nhiều nhất là 2 năm) với mục đích để Trung tâm có sẵn một danh mục bài 

hát, gợi ý cho GV có thể dựa vào để lựa chọn bài cho HS nữ ở lứa tuổi 14-

15. Đề xuất này của chúng tôi đã được người đứng đầu phụ trách Trung 

tâm phát triển Nghệ thuật Ánh Huyền đồng ý [PL 2; tr.89].   

2.1.1. Tiêu chí bổ sung 

Các bài hát được lựa chọn bổ sung vào chương trình cần được xây 

dựng trên các tiêu chí cụ thể, gắn liền với tính đặc thù của âm nhạc, 

năng khiếu của học sinh và điều kiện dạy học thực tế của Trung tâm 

PTNT Ánh Huyền.  

Tiêu chí 1: Tính khoa học, tính giáo dục 

Các bài hát phải dựa trên cơ sở khoa học âm nhạc, phù hợp với tâm 

sinh lý lứa tuổi, âm vực giọng và khả năng ca hát của HS nữ lứa tuổi 14-

15. Cấu trúc bài hát phù hợp với năng lực tiếp nhận (sức khỏe, năng khiếu, 
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lứa tuổi HS nữ từ 14- 15, mức độ kiên nhẫn tiếp thu) của HS trong từng 

giai đoạn.  

Nội dung phải có ý nghĩa giáo dục tính nhân văn, giáo dục các em 

tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, nhà trường, bạn bè; giáo dục về 

truyền thống dân tộc...   

Tiêu chí 2: Tính nghệ thuật, kỹ thuật 

Các bài hát được lựa chọn vào chương trình cần phải có giai điệu hay, 

hấp dẫn HS, nội dung phù hợp với tâm sinh lý của lứa tuổi; phải đáp ứng 

tiêu chuẩn về kỹ thuật để phát triển giọng đáp ứng năng lực của đa dạng 

HS, cụ thể:  

- Hệ thống bài hát đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp; giai 

điệu, tiết tấu có bài dễ, bài khó; có các kỹ thuật cơ bản (legato, staccato, 

hát nhấn, hát luyến, láy…).  

- Âm vực có bài vừa phải, có bài rộng; có những bài đáp ứng cho kỹ 

thuật hát tự nhiên, có bài đáp ứng kỹ thuật hát chuyển giọng; có các bài 

cho giọng nữ cao, nữ trung.  

- Chú ý đa dạng về thể loại, phong cách: có bài dân ca, âm hưởng dân 

gian, có bài nhạc nhẹ, cổ điển…     

Tiêu chí 3: Tính thời đại 

Trong số các bài hát được lựa chọn phải có bài mang tính thời đại, 

tính hội nhập, đang được thịnh hành, phù hợp với thị hiếu của các em, giúp 

học sinh có thể giao lưu rộng rãi, tạo nên hứng thú, đáp ứng nhu cầu 

thưởng thức của HS.  

2.1.2. Dự kiến danh mục bài hát được lựa chọn 

Căn cứ vào các tiêu chí như trên, chúng tôi dự kiến đề xuất một số bài 

hát được bổ sung như sau: 
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+ Thêm một số bài hát thuộc chương trình môn Âm nhạc hiện hành 

bậc THCS, dành cho lớp 8 và lớp 9. Trong đó, có một số bài có tiết tấu 

khó, âm vực rộng, chất nhạc nhẹ: 

- Chiều thu nhớ trường (Vũ Trọng Tường) 

- Mùa hạ và những chùm hoa nắng (Nguyễn Thanh Tùng) 

- Tuổi hồng  (Trương Quang Lục)  

- Mùa thu ngày khai trường (Cao Minh Khanh) 

 + Đưa một số bài Dân ca Việt Nam và ca khúc dành cho người lớn 

với đa dạng thể loại, tính chất âm nhạc và áp dụng được cho nhiều loại 

giọng hát ở lứa tuổi 14-15: 

- Ru em (Dân ca Xê đăng) 

- Lý cây đa (Dân ca mới Bắc Bộ) 

- Mùa xuân đầu tiên (Nhạc và lời: Văn Cao)  

- Giấc mơ trưa (Giáng Son)  

- Ơi cuộc sống mến thương  (Nguyễn Ngọc Thiện) 

- Ngẫu hứng lý ngựa ô (Trần Tiến) 

 + Đưa một số bài bài hát nước ngoài nổi tiếng đang được thịnh 

hành và HS yêu thích: 

- Proud Of You (Fiona Fung) 

- Pretty Boy (Bottolf Lodemel & Nora Skaug) 

- O Mio Babbino Caro (Puccini) 

2.1.3. Phân loại bài hát theo trình độ  

 Kết hợp giữa các bài hát đã được lựa chọn hiện hành tại Trung tâm 

với các bài đề xuất như trên, chúng tôi dự kiến sắp xếp theo 2 trình độ như 

sau: [PL 2; tr.89] 

2.1.3.1. Trình độ 1 

 Gồm các bài có thể hát bằng giọng tự nhiên, kỹ thuật không phức 

tạp, trong một bài chủ yếu đáp ứng một loại kỹ thuật thanh nhạc như legato 
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hoặc staccato mà không kết hợp nhiều kỹ thuật; có những bài âm vực 

không rộng, chủ yếu được viết ở âm khu trung và cao để đáp ứng cho HS 

luyện bắt đầu luyện hát chuyển giọng (như bài Ru em – dân ca Xê đăng). 

Chẳng hạn như sau:  

- Niềm vui của em (Nguyễn Huy Hùng)  

- Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn) 

- Khúc ca bốn mùa (Nguyễn Hải) 

- Nụ cười (nhạc Nga) 

- Ru em (dân ca Xê đăng) 

- Proud Of You (Fiona Fung) 

2.1.3.2. Trình độ 2 

 Gồm các bài có kỹ thuật tương đối phức tạp trở lên, có những bài 

không chỉ có một loại kỹ thuật thanh nhạc như legato hoặc staccato mà có 

thể kết hợp nhiều kỹ thuật; có những bài âm vực rộng, đòi hỏi khó hơn 

trình độ 1 về xử lý tác phẩm; đa dạng về phong cách. Chẳng hạn như sau:  

- Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao) 

- Tự nguyện (Trương Quốc Khánh) 

- Giấc mơ trưa (Giáng Son)  

- Ngẫu hứng lý ngựa ô (Trần Tiến) 

- O Mio Babbino Caro (Puccini) 

- Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý) 

- Bà tôi (Vĩnh Tiến) 

2.2. Rèn luyện một số kỹ thuật cơ bản 

Rèn luyện kỹ thuật hát rất quan trọng, trên thế giới rất hiếm có giọng 

hát hay bẩm sinh mà không cần rèn luyện. Rèn luyện khẩu hình, hơi thở; 

các kỹ thuật legato, staccato; hát chính xác, hát nhạc cảm… là những vấn 

đề cơ bản của kỹ thuật hát. Với các bài hát dành cho nữ ở độ tuổi 14-15 mà 

đề tài của luận văn nghiên cứu, tuy là dành cho đối tượng có năng khiếu 
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song vẫn là không chuyên nghiệp nên luận văn chỉ bàn đến một số kỹ thuật 

hát cơ bản mà không đi vào tất cả các loại kỹ thuật.  

2.2.1. Khẩu hình 

        Khẩu hình là kỹ thuật quan trọng trong dạy học hát, giúp người hát 

đạt được kỹ năng hát đúng và có thẩm mỹ. Thuật ngữ khẩu hình là một từ 

ghép: khẩu là miệng, hình là hình dáng, vậy có thể hiểu khẩu hình là hình 

dáng của miệng. Song, nói hình dáng của miệng chỉ là nhìn bề ngoài còn 

thực chất của kỹ thuật thanh nhạc thì khẩu hình không chỉ là hình dáng của 

miệng mà còn bao hàm cả những hoạt động kết hợp nhiều bộ phận khác 

của cơ quan phát âm như: môi, răng, lưỡi, hàm ếch trên, hàm ếch dưới, 

khoang miệng…  

Khi dạy hát, GV cần hướng dẫn HS mở miệng rộng một cách thoải 

mái, linh hoạt, nếu không thì âm thanh sẽ không thoát ra ngoài được tự 

nhiên. Mở khẩu hình đúng thì âm thanh phát ra to hay nhỏ, mạnh hay nhẹ 

theo như ý muốn và rõ ràng hơn.  

        Tư thế của môi phụ thuộc vào âm phát ra, dù áp dụng phương pháp 

nào thì người học đều phải tập cho môi mềm mại, linh hoạt tạo điều kiện 

để hát rõ lời, nhất là các bài hát với nhịp độ nhanh, không nên chúm môi 

quá để tránh âm thanh không bị sâu và tối. Không nên trề môi dưới sẽ 

khiến âm thanh tòe và bẹt. Ngoài ra, HS cần phải giữ cằm mềm mại, tập 

các động tác đưa lên, hạ xuống, sang trái, sang phải sao cho cằm, hàm 

dưới, mở đóng miệng mềm mại, thả lỏng và không cứng hàm. Khi hát các 

nốt cao, không đưa cằm ra phía trước, hạ cằm xuống và thu lại một cách 

mềm mại, chủ động… 

        Giáo viên cần hướng dẫn cho HS những cách luyện tập khẩu hình tựa 

như ngáp, biết cách nhấc hàm ếch mềm, lưỡi đặt một cách tự nhiên, hàm 

dưới buông lỏng, không đưa hàm ra phía trước. Điều quan trọng là tất cả 

phải phối hợp nhịp nhàng, khẩu hình phải luôn mềm mại, nét mặt phải tươi 
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tắn, tâm lý người hát phải thoải mái, không căng thẳng. Ở Trung tâm 

PTNT Ánh Huyền và nhiều người học hát ở nơi khác cũng vậy, mới đầu 

khi học hát thường bị ảnh hưởng tâm lý, khẩu hình hay bị cứng, gò bó. 

Những điều nêu trên là nguyên lý chung của mở khẩu hình. Tuy nhiên, 

không phải lúc nào cũng mở to hay nhỏ, dọc hay ngang khẩu hình được mà 

còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từng trường hợp khi hát. Chẳng hạn, khi 

hát những bài ở tốc độ nhanh thì khẩu hình mở nhỏ sẽ linh hoạt và ngược 

lại với bài hát ở tốc độ chậm thì khẩu hình cần mở to để âm thanh dày dặn, 

rõ tiếng; với giọng nữ trung hay nữ trầm thì thường cần mở khẩu hình rộng 

nữ cao vì hai loại giọng này mở khẩu hình to để âm thanh đầy đặn, vang; 

hoặc khi hát các nguyên âm e, ê, i… thì khẩu hình thường mở ngang, khép 

miệng hơn các nguyên âm như o, ô, u là những âm thiên về mở dọc.  

Với học sinh nữ ở độ tuổi 14-15 tại Trung tâm PTNT Ánh Huyền nói 

riêng hay với bất cứ đối tượng học hát nào nói chung, việc luyện tập khẩu 

hình là hết sức quan trọng, cần áp dụng ngay từ những bước đầu của việc 

học hát, bởi vì, rèn luyện khẩu hình sẽ tạo cho học sinh hình thành một 

thói quen mở khẩu hình đúng và mềm mại. GV cần chú ý luyện tập cho HS 

một cách bài bản, kỹ lưỡng và thường xuyên. Điều này không chỉ giúp 

ngày một nâng cao giọng hát mà còn làm cho khẩu hình đẹp, mang tính 

thẩm mỹ hơn. 

Khi mới học, cần luyện khẩu hình cho học sinh với các mẫu ngắn có 

âm ô và a ở nhịp độ chậm hoặc vừa phải và hát liền tiếng (legato) để luyện 

mở rộng và mở dọc khẩu hình. Với âm a cần phải pha thêm âm ơ để tránh 

âm thanh không bị bẹt. 

Ví dụ số 1:  
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Sau khi HS đã làm tốt, cho luyện với các nguyên âm i, ê và có thể với 

mẫu âm dài hơn:              

Ví dụ số 2: 

 

Đối với âm mi cần mở ngang khẩu hình, môi hơi hé, hơi pha ê để âm 

thanh không bị bẹt, sáng và vang ra phía trước. Khi hát âm mê miệng hơi 

cười, cảm giác họng mở rộng và thoải mái sẽ làm cho nét mặt tự nhiên, 

tươi tỉnh. 

2.2.2. Hơi thở 

Luyện tập hơi thở là một kỹ năng không thể thiếu và được diễn ra 

trong suốt quá trình học hát. Giai đoạn mới vào học hát, GV hướng dẫn 

cho HS về tầm quan trọng của hơi thở. Có những quan niệm cho rằng hơi 

thở là quan trọng nhất, người có chất giọng bẩm sinh tốt nhưng không biết 

vận dụng, xử lý hơi thở thì cũng không thành công. Có lẽ cách quan niệm 

trên hơi quá đề cao vai trò quan trọng của hơi thở, song không thể phủ 

nhận hơi thở rất quan trọng trong ca hát.  

Hơi thở làm rõ nghĩa của câu nhạc, ý nhạc, ngắt hơi sai sẽ làm sai ý 

nghĩa câu hát. Hơi thở giúp cho âm thanh phát ra chính xác về cao độ hay 

không, nếu không đủ hơi, âm thanh có thể sẽ bị thấp xuống, nếu đẩy hơi 

quá mạnh, âm thanh có thể sẽ bị chênh cao lên. Với ý nghĩa đó, hơi thở 

đúng giúp người hát đạt được đúng vị trí âm thanh. Người hát nào có hơi 

thở đầy đặn còn gọi là trường hơi, làm chủ được hơi thở thì việc xử lý câu 

hát to hay nhỏ, mạnh hay nhẹ sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều, giúp 

thể hiện những cảm xúc tinh tế trong bài hát, chẳng hạn như để biểu hiện 

một sự xúc động đột ngột, sự ngạc nhiên, thán phục, sự dồn dập của cao 

trào âm nhạc… nếu người có hơi thở không tốt, không đầy đủ thì không 

thể xử lý một cách chắc chắn, nhẹ nhàng được.   
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Các nhà khoa học cho rằng, sóng âm phát xuất từ khe thanh quản do 

thanh đới mở đóng tác động trên làn hơi từ phổi đẩy lên. Chẳng hạn như 

khi ta muốn nói hoặc muốn hát, muốn hát cao hoặc thấp, to hoặc nhỏ, kéo 

dài hoặc ngắn gọn…thanh đới phải căng ra ở mức độ cần thiết tương ứng 

với áp lực của hơi từ phổi đẩy lên, để tạo ra một âm thanh có cao độ, 

cường độ và trường độ theo ý muốn. Áp lực của làn hơi và mức căng của 

thanh đới phải luôn luôn tương xứng với nhau thì mới có được âm thanh 

chính xác và chất lượng (ví như người nhạc công vĩ cầm, tay trái vừa bấm 

đúng vị trí trên dây đàn, vừa rung tay tạo vẻ đẹp cho tiếng đàn, trong lúc 

đó phối hợp với tay phải kéo vĩ làm rung dây tạo ra sóng âm…). Những 

người hát kém, một phần là do không biết điều khiển hoạt động của hơi thở 

và thanh đới.  

Với việc dạy học hát cho học sinh nữ độ tuổi 14-15 của Trung tâm 

không đòi hỏi cao về luyện tập hơi thở như thanh nhạc chuyên nghiệp, tuy 

nhiên, những kiến thức cơ bản nhất vẫn phải được rèn luyện cho HS. Các 

em có giọng hát tốt nên thuận lợi trong việc tiếp thu cũng như luyện tập về 

hơi thở trong ca hát. Thực tế là HS đã hiểu được vai trò của hơi thở, biết 

chú ý đến hơi thở khi hát và hào hứng tập để có kết quả tốt. 

Sau khi đã nắm được các lý thuyết và tầm quan trọng của hơi thở 

trong ca hát, hướng dẫn HS làm quen với các phương pháp hít thở. Theo 

tác giả Nguyễn Trung Kiên thì trong thực hành ca hát người ta đúc kết có 

bốn loại hơi thở: thở ngực, thở ngực kết hợp với bụng, thở ngực dưới và 

bụng, thở bụng [19; 52, 53], nhưng theo tác giả Ngô Thị Nam, thì có kiểu 

thở, đó là: thở ngực, thở bụng và kiểu thở ngực dưới và bụng [34; 16].  

Trong hơi thở bình thường, cũng như hơi thở thanh nhạc, ta thấy có 

hai động tác ngược chiều nhau, đó là hít vào và thở ra. Ở hơi thở tự nhiên, 

việc hít hơi vào, thường là đều đặn giữa hít vào và thở ra hoặc có thể hít 

vào hơi chậm hơn thở ra một chút. Tuy vậy, với ca hát thì lại phải theo quy 
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luật là hít nhanh và thở ra từ từ. Khi hát, nếu lấy hơi chậm sẽ không theo 

kịp câu hát, nếu không giữ được hơi, bị hụt hơi sẽ làm cho tiếng hát bị ngắt 

không đúng chỗ mất ý nghĩa của câu hát và người nghe sẽ nhận ra ngay đó 

là người ca sĩ vụng về trong xử lý hơi thở. Cho nên, phải biết lấy hơi vào 

đầu câu hát, không lấy hơi ở giữa câu hát. Hơi thở góp phần làm rõ ý nghĩa 

của câu hát nên khi hướng dẫn HS không lấy hơi tùy tiện trong một câu 

hát, cần ngắt hơi đúng chỗ, những chỗ ngân dài cũng phải chuẩn bị hơi để 

ngân đầy đủ. Tuy nhiên, trong trường hợp câu hát quá dài, GV có thể 

hướng dẫn HS ngắt và lấy hơi ở giữa câu để các em hát dễ dàng hơn. Như 

trong bài hát Mùa thu ngày khai trường. 

Ví dụ số 3:      MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG 

                                             (Trích)            Sáng tác: Vũ Trọng Tường 

 

Trong ví dụ trên, hơi thở đúng là phải thực hiện theo các dấu chữ v 

như trên bản nhạc song tiết thứ 2 khá dài nên cũng có thể cho HS ngắt 

thêm một chỗ ở sau chữ “ve”. Tuy nhiên, nếu thực hiện cả tiết trong một 

hơi thì vẫn tốt hơn.  

Muốn thực hiện tốt cho phần hát thì trước tiên phải luyện tập riêng 

cho phần hít hơi, giữ hơi và đẩy hơi. Trong ca hát, phải tập để hít hơi vào 

(còn gọi là lấy hơi) làm sao cho đủ lượng hơi cần thiết cho từng câu hát dài 

ngắn, mạnh nhẹ, cao thấp khác nhau. Đồng thời cũng phải tập thở ra (còn 

gọi là đẩy hơi) sao cho làn hơi được phù hợp với mọi tình huống của câu 

hát. Nói cách khác là tập điều chế hơi thở cho tốt, tùy theo sắc thái cường 

độ, cao độ, trường độ của âm thanh.  
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Khi tập hít hơi, không nên hít quá nhiều, hơi sẽ bị căng, mà hít nhẹ và 

nhanh, không lên gân để giữ hơi mà khống chế giữ hơi một cách nhẹ 

nhàng. Việc này không thể một sớm một chiều làm được ngay mà phải 

được luyện tập lâu dài, thường xuyên. Cách thở đúng là biết cách hít vào 

một lượng hơi vừa đủ để hát hết một câu hát.           

Khi lấy hơi vào, HS cần phải hít hơi một cách nhẹ nhàng và hít vào 

mau lẹ bằng mũi và bằng miệng (như vậy làn hơi mới vào sâu trong phổi 

được). Nén hơi vài giây trước khi hát và cố gắng giữ lồng ngực căng trong 

suốt câu hát. GV chú ý quan sát HS khi hít hơi, tránh tình trạng khi lấy hơi 

các em có những biểu hiện sai lệch làm ảnh hưởng hơi thở ngay từ lúc lấy 

hơi, đó chính là tư thế lấy hơi cổ phải tự nhiên không được rụt, vai không 

được nhô lên, HS chỉ hít hơi bằng miệng không sẽ gây khô cổ họng, co 

thắt cơ họng. Tuy nhiên, khi luyện tập riêng các em có thể làm được nhưng 

khi vào bài hát các em lại quên và làm theo bản năng. Vì vậy mà GV cần 

nhắc nhở HS trong khi luyện tập để tạo thành một thói quen cơ bản.  

Sau khi học lấy hơi, HS sẽ thực hiện phần đẩy hơi. Đưa hơi thở ra 

chính xác cùng lúc với hoạt động của thanh đới, không sớm, không muộn. 

Nếu sớm quá âm thanh nghe cứng cỏi vì thanh đới căng ra trước khi làn 

hơi tới. Nếu muộn quá, âm thanh nghe không rõ, mà lại tốn hơi, vì làn hơi 

ra trước khi thanh đới rung. Đưa hơi ra đều đặn, không đứt quãng, không 

quá căng. Khi phải hát những bước nhảy (từ quãng 4 trở lên), nên có tác 

động ép bụng cách mềm mại để âm thanh phát ra đúng cao độ và âm vang 

đầy đặn. Tạo cảm giác như điểm tựa của của làn hơi ở vùng xương chậu: 

làn hơi như được đẩy lên nhờ tựa vào vùng xương chậu. Các cơ bụng dưới 

hơi căng, tạo thành chỗ dựa vững chắc cho làn hơi phóng lên. Nhà giáo Hồ 

Mộ La cho rằng có thể chia quá trình nén hơi làm 3 giai đoạn, giai đoạn 

một là hít vào rồi thở ra tạm xẹp bụng thoải mái, giai đoạn hai giữ cho hơi 
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thở ra xẹp bụng dần dần, càng chậm càng tốt, giai đoạn ba là giai đoạn 

cuối cùng và “khi hát hoàn toàn không xẹp bụng” [20; 155]. 

Việc luyện tập hơi thở thường đi đôi với việc luyện thanh, nghĩa là 

việc tập hơi thở với âm thanh, như thế GV mới dễ dàng kiểm tra được hoạt 

động của hơi thở qua chất lượng âm thanh của HS phát ra. Có thể cho HS 

luyện tập với mẫu âm sau:  

Ví dụ số 4:  

 

Luyện với 2 âm mi và ma trên cùng một cao độ, hướng dẫn HS hít hơi 

nhanh và nhẹ, giữ chắc hơi và hát các âm mi, ma, giữ vững cao độ và ổn 

định ở một vị trí âm thanh, không để âm thanh bị thay đổi vị trí, cường độ 

sao cho vang như nhau, không cần hát to mà hát nhẹ mỗi âm ngân 4 phách. 

Ban đầu có thể bị hết hơi và âm ma có thể không đủ hơi. Luyện lâu kết hợp 

với luyện hơi thở riêng trước khi vào luyện thanh sẽ thực hiện được.  

Sau khi đã luyện tốt với mẫu ít âm thì chuyển sang luyện nhiều âm 

hơn, cần nhiều hơi hơn. 

Ví dụ số 5:  

 

Đây là mẫu 5 nguyên âm, GV cần hướng dẫn cho HS hát thong thả, rõ 

từng chữ, hát liền giọng và đều tiếng, đều hơi, giữ nguyên vị trí âm thanh 

trong suốt mẫu âm. Khẩu hình xử lý cho hợp với từng nguyên âm. Nhiều 

HS ban đầu không hát được hết mẫu âm đã hết hơi, lúc đó có thể hát với 

tốc độ vừa phải, sau đó cho chậm hơn, quan trọng là hướng dẫn HS 

khống chế giữ được hơi, đẩy hơi cho từng âm một cách tiết kiệm, hát nhẹ 

không thô.   



53 

  

Vận dụng hơi thở vào bài hát sau khi luyện thanh sẽ dễ dàng hơn nếu 

không luyện thanh. Đặc biệt, những em mới tập hát chuyển giọng thường 

ban đầu hơi rất yếu, âm thanh chuyển hát rất mảnh, có khi hát như người 

hết hơi. Chỉ có luyện tập nhiều thì âm thanh ngày càng rõ hơn, vang hơn 

và hơi thở cũng được khống chế tốt hơn. Ngay cả những bài hát của bậc 

THCS đôi khi cũng có bài có câu hát với hơi rất dài như bài Lý cây đa 

(Dân ca mới Bắc Bộ).  

Ví dụ số 6:                  LÝ CÂY ĐA 

      (Trích)                   Dân ca mới Bắc Bộ 

     

Với câu hát này, ở trường phổ thông, các em thường hát ngắt ra làm 

hai hoặc ba hơi nhưng khi đi học hát ở Trung tâm, GV yêu cầu các em phải 

hát đúng trong một hơi. Muốn được như vậy thì việc hít hơi phải nhanh, 

cùng một lúc không đẩy hơi nhiều và để không đẩy hơi nhiều thì phải giữ 

hơi tốt. Giữ hơi và đẩy hơi luôn được tiến hành song song, hỗ trợ nhau.    

Ngoài ra, cần chú ý khi hát không sử dụng hết toàn bộ số lượng hơi 

thở cho một câu hát mà cần phải giữ lại một lượng nhất định cho câu hát 

tiếp theo để việc lấy hơi cho câu hát sau không bị vội vàng, không tạo cảm 

giác hụt hơi, ảnh hưởng đến tiếng hát và cả những vấn đề xử lý tình cảm 

trong giai điệu. Những người hát nghe nhẹ nhàng, thoải mái chính là vì câu 

hát của họ luôn ở trạng thái dư thừa hơi thở. Chẳng hạn, khi hướng dẫn cho 

HS hát bài Tự nguyện hay Mẹ yêu con thì cần rất quan tâm đến hơi thở 

không được hát hết ở 1 câu. 
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 Ví dụ số 7:                  MẸ YÊU CON 

         (Trích)                   Nguyễn Văn Tý 

 

 

 Trong nét nhạc trên có 3 câu hát, câu thứ hai cần hơi khá dài và 

điểm dừng để sang câu ba ở chữ “lòng” lại rất ngắn với 1 móc đơn, vì vậy, 

nếu hơi lấy không nhanh, không để lượng hơi dư thừa ở câu hai sang câu 

ba thì không thể hát câu ba trọn vẹn được. Bài này chỉ dành cho những HS 

có giọng hát tốt, đã chuyển được giọng chắc chắn và hơi thở tốt và học ở 

cuối trình độ 2.    

2.2.3. Hát liền tiếng   

Hát sai kỹ thuật là điều mà bất cứ người học hát nào cũng từng gặp 

phải như sai vị trí âm thanh, vỡ nốt, âm thanh tối, sâu, mờ hoặc mảnh, 

chói… Rất khó để có thể sở hữu một giọng hát tròn đầy, vang sáng, thanh 

thoát bẩm sinh nếu không qua quá trình học tập, rèn luyện. Kỹ thuật hát sẽ 

giúp HS tránh được những lỗi thông thường, giúp hát đúng và còn bảo vệ 

giọng hát, kiểm soát được giọng hát của mình.  

Một trong những kỹ thuật cơ bản là hát liền tiếng (legato), là kỹ thuật 

có mặt ở hầu hết các tính chất âm nhạc của ca khúc: từ trữ tình đến hùng 

tráng, ngợi ca, cho đến vui hoạt, nhảy múa và kể ca hành khúc đều có 

mặt kỹ thuật hát liền tiếng (không được sử dụng trong toàn bài thì cũng 

ở một phần hay một câu của bài). Kỹ thuật hát liền tiếng không chỉ có 

mặt ở phong cách âm nhạc cổ điển mà dân ca, nhạc nhẹ cũng có kỹ thuật 

hát liền tiếng.      
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Hát liền tiếng là cách hát liền mạch, đều đặn sao cho âm thanh không 

bị ngắt quãng mà liên kết, xâu chuỗi vào nhau làm cho giai điệu mượt mà, 

uyển chuyển. Kỹ thuật hát liền tiếng đòi hỏi sự liên kết về giai điệu cùng 

với âm thanh khi thoát ra phải quyện miết một cách mượt mà. Để hát được 

kỹ thuật hát liền tiếng đòi hỏi học sinh phải lấy hơi đúng chỗ, đẩy hơi thở 

nhẹ nhàng, nén hơi chặt ở phần bụng dưới, kết hợp với khẩu hình phải giữ 

ổn định để âm thanh cùng hòa quyện với hơi thở thì mới ra chất của cách 

hát liền tiếng.   

Kỹ thuật hát legato (liền giọng) không phải là một kỹ thuật quá khó, 

được luyện tập đầu tiên khi học hát/thanh nhạc nhưng đòi hỏi phải có sự 

luyện tập thường xuyên, lâu dài suốt cả quá trình học chứ không thể chỉ 

trong thời gian đầu khi mới học hát. Tuy nhiên, để hát liền giọng cho hay 

lại không hề đơn giản là vấn đề cần suy nghĩ, nghiên cứu của GV khi dạy 

cho HS.  

Để giúp HS có được kỹ năng này, GV nên cho HS những bài có giai 

điệu từ đơn giản đến những bài mức độ khó dần. Và tùy theo đối tượng của 

từng HS năng khiếu tốt hay không mà GV chọn bài để HS tập luyện. 

Có thể thấy, có những người khả năng thể hiện hát liền tiếng kém dẫn 

đến việc thể hiện bài hát không tình cảm, rời rạc, khô khan như đọc. Học 

sinh tại Trung tâm PTNT Ánh Huyền không phải em nào cũng thể hiện tốt 

kỹ thuật legato, nhất là những em thiên về hát nhạc nhẹ, cách hát rung 

ngắt, đảo ngắt liên tục của nhạc nhẹ khiến HS bị ảnh hưởng tạo thành thói 

quen hát không liền tiếng. Có trường hợp HS thể hiện bài hát thiếu độ 

mềm mại, hấp dẫn bởi khả năng thực hiện hát liền tiếng của HS chưa tốt. 

 Như vậy, muốn hát được legato thì tiếng hát phải quyện miết, thanh 

thoát, lển bổng xuống trầm có sự liên kết với nhau, không bị ngắt quãng, 

ngân vang đều đặn và mềm mại. HS phải hít thở sâu, khống chế nén chặt 

hơi và đẩy ra từ từ. Vị trí âm thanh phải được ổn định ở một vị trí, không 
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bị bập bõm. Đạt được những điều này thì chỉ có luyện tập trong suốt cả 

quá trình học.   

Với giọng nữ lứa tuổi 14-15 tại Trung tâm PTNT Ánh Huyền, dựa 

vào chương trình dạy học, có thể tiến hành rèn luyện kỹ thuật hát cơ bản 

như phương pháp luyện thanh rồi sau đó ứng dụng vào tác phẩm. 

Để có được kỹ thuật hát legato GV cần cho HS rèn luyện những mẫu 

luyện thanh cơ bản, sau đó dần đần đến các bài có giai điệu khó hơn. Với 

những HS mới học, bước đầu làm quen với kỹ thuật hát liền tiếng cần cho 

tập luyện các mẫu luyện thanh như một số mẫu dưới đây.  

Ví dụ số 8: 

 

Ví dụ số 9:  

 

     Nô………….na………………….nô 

Ví dụ số 10: 

 

       Mi…i                 Ma…a                …à 

Trong 3 mẫu luyện thanh legato trên, mẫu 1 và 2 đơn giản hơn để 

luyện cho HS mới làm quen luyện tập. HS cần hát nguyên âm rõ, lấy hơi 

vừa phải hát nốt này sang nốt kia liền mạch không ngắt quãng. Còn mẫu 3 

khó hơn một chút, vị trí âm thanh dễ bị thay đổi hơn phải yêu cầu HS phải 

nén và điều tiết hơi thở, giữ chắc vị trí âm thanh. 

Đối với HS ở Trung tâm, dù rằng các em có giọng hát và có năng 

khiếu song không phải là học chuyên nghiệp và đa số các em học trong 
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khoảng thời gian không nhiều (thường chỉ đến 2 năm), vì vậy không nên 

cho luyện thanh với những mẫu quá dài và quá khó như học chuyên 

nghiệp. Nếu có em nào khá hơn, nhanh hơn, làm rất tốt các mẫu trên thì có 

thể cho thêm mẫu sau: 

Ví dụ số 11: 

  

Với mẫu này, phải cho luyện ở cuối trình độ 2 vì khá dài, nếu thiếu 

hơi thở sẽ không thực hiện được. 

         Sau khi luyện thanh mới áp dụng vào bài hát. Trong các bài hát lựa 

chọn cho HS nữ lứa tuổi 14-15 tại Trung tâm PTNT Ánh Huyền có nhiều 

bài có tính chất trữ tình mềm mại, uyển chuyền cần sử dụng cách hát liền 

tiếng như Khúc ca bốn mùa (Nguyễn Hải), Tự nguyện (Trương Quốc 

Khánh), Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý), O Mio Babbino Caro (Puccini), Ru 

em (Dân ca Xê đăng)… 

Ví dụ số 12:                     RU EM                                       

                                            (Trích)                            Dân ca Xê đăng     

 

         Ở bài hát Ru em chủ yếu hát bằng kỹ thuật hát liền tiếng, giai điệu 

khá uyển chuyển, dễ hát với nhịp độ vừa phải. GV cần hướng dẫn cho HS 

vận dụng kỹ thuật hát liền tiếng một cách khéo léo để thể hiện được nội 

dung của bài hát. Bài này rất tốt cho cách hát chuyển giọng và pha giọng. 

Hát các âm đầu câu “Em ơi em ngủ cho ngoan” ở giọng pha hoặc giọng 
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chuyển với cường độ nhẹ, 2 âm d
2
-c

1 
hát sao cho âm thanh dựng và đẩy ra 

phía trước. Hơi thở cần đầy để âm thanh sáng và không cần phải nén hơi 

quá sâu, miệng tươi tắn; các âm được liên tục xâu chuỗi mềm mại. Hát 

quyện miết các âm với nhau, không ngắt quãng. Khẩu hình mở rộng phía 

trong, để lộ hàm răng trên và nghỉ sau dấu lặng đơn rồi lấy hơi nhanh để 

vào tiết nhạc tiếp theo. Sang câu “em nằm ngủ cho ngoan” có thể hát giọng 

ngực, xử lý các nốt từ g
1
 xuống hai âm d

1
 sao cho thanh thoát, nhẹ nhàng. 

2.2.4. Staccato   

Cũng như legato, staccato cũng là kỹ thuật rất quan trọng trong ca hát, 

là cách hát nảy tiếng. Đây là một trong những kĩ thuật hay được sử dụng 

trong các ca khúc. Nếu áp dụng được cách hát này trong dạy hát sẽ góp 

phần nâng cao và phát triển được năng lực ca hát của các em HS, đặc biệt 

đối với những câu hát, đoạn hát, bài hát hát cần xử lý ở nhịp độ nhanh.  

Staccato là cách hát phổ biến cho các loại giọng hát. Dùng để diễn tả 

tình cảm rộn ràng, vui tươi, tiếng cười, sự náo nhiệt sôi động… Khác hẳn 

với legato là hát các âm miết, quyện vào nhau thì staccato không những hát 

các âm tách rời nhau mà còn nảy, ngắt ra rõ nét, sau mỗi âm tựa như có các 

dấu lặng.  

Kỹ thuật staccato thường được vận dụng cho những bài hát có tính 

chất vui hoạt, rộn ràng, nhí nhảnh hoặc dí dỏm với nhịp độ nhanh. Mẫu âm 

staccato là luyện âm thanh nảy hơi, nảy giọng, hát nhẹ nhàng, gọn tiếng, 

linh hoạt nên kỹ thuật này đặc biệt áp dụng tốt khi lên các nốt ở âm khu 

cao, vì thế rất thuận lợi cho việc mở rộng âm khu. Bên cạnh đó, luyện tập 

kỹ thuật staccato sẽ làm âm thanh gọn hơn, bổ trợ cho cách hát nhấn âm, 

bật âm thanh đúng vị trí hỗ trợ cho cách hát legato. Vì vậy, GV cần phải 

luyện các kỹ thuật như: legato, staccato… trước khi vào hát ca khúc, tác 

phẩm để giọng hát được thông thoáng, âm thanh sáng và đẹp hơn. 

Với HS của Trung tâm PTNT Ánh Huyền cũng cần phải biết và rèn 

luyện kỹ thuật staccato, bởi vì đây là một kỹ thuật cơ bản nhằm phát triển 
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giọng hát như: mở rộng âm vực, luyện khẩu hình… song không cần kỹ quá 

để hạn chế, khắc phục những tật hát sai lệch về âm sắc: hát sâu, gằn cổ, 

gằn tiếng… Khi hát âm này cần buông lỏng hàm dưới, thả lỏng môi, môi 

trên hơi kéo lên giống như cười, càng lên nốt cao khẩu hình càng mở rộng. 

Các mẫu luyện thanh staccato cho HS sau đây, sẽ giúp cho việc nén hơi tốt 

hơn, cơ bụng không bị căng cứng.  

Ví dụ số 13: 

 

Ví dụ số 14: 

   

          Mô  hô   hô  hô    ma    ha   ha    ha    ha 

      Mẫu âm trên có thể áp dụng vào thời kỳ đầu tập kỹ thuật staccato, 

nên thực hiện ở nhịp độ vừa phải để hiểu cách rồi sau đó mới tập hát nhanh 

hơn cho âm thanh chắc chắn. Bật hơi ở bụng, ban đầu có thể bật chậm sau 

dần mới có thể nhanh hơn. Bật rời từng âm ‘‘ma’’, mô, hô, ha và luôn giữ 

độ nở của khoang bụng, cơ thể thoải mái.          

Trong giờ luyện thanh, kỹ thuật staccato thường không luyện ngay ở 

đầu giờ học mà luyện sau legato. Luyện legato để người học biết cách cơ 

bản về lấy hơi, vận dụng hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh…và lúc đó 

giọng hát đã mềm mại, linh hoạt thì mới luyện được staccato.  

Có thể luyện mẫu nảy âm kết hợp với legato như:  

Ví dụ số 15: 

Hơi nhanh 
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Nguyên âm “a” có tính chất sáng, mở nên thường hay được sử dụng 

vào luyện tập kỹ thuật staccato. Đối với giọng nữ cao ở độ tuổi 14-15, 

dùng nguyên âm “a” khi hát lên âm khu cao sẽ thuận lợi hơn. Kết hợp giữa 

hai kỹ thuật staccato và legato để tạo sự linh hoạt và tính đàn hồi cho âm 

thanh. Cũng như nâng cao khả năng xử lý các tác phẩm có sử dụng đến hai kỹ 

thuật này. Để tập được mẫu luyện thanh này, cần phải có quá trình tập luyện 

tốt. GV cần tập riêng cho HS từng kỹ thuật thật nhuần nhuyễn. Khi hơi thở và 

vị trí âm thanh đã ổn định, HS mới có thể luyện đến kỹ thuật này.   

Trong ca khúc Việt Nam, bài “Ngẫu hứng lý ngựa ô” của nhạc sĩ Trần 

Tiến có tính chất tươi vui, rộn ràng, nhí nhảnh có sử dụng cách hát nảy âm.  

Ví dụ số 16:     NGẪU HỨNG LÝ NGỰA Ô  

                                          (Trích)                Nhạc và lời: Trần Tiến  

 

Bài hát phù hợp với giọng nữ cao, viết ở giọng Rê thứ. Khi thể hiện 

bài hát cần sử dụng kỹ thuật hát nảy tiếng, ngoài ra có thêm hát nhấn tiếng 

và hát luyến với phong cách linh hoạt nhưng phải mềm mại, hơi đều và có                                  

độ rung, vang. Áp dụng hát nảy ở các từ “khớp khớp khớp”. Để thể hiện 

đúng tính chất của bài hát, GV hướng dẫn HS hát buông lỏng hàm dưới, 

môi trên hơi nhếch lên để hở hàm răng trên giống như khi cười, âm thanh 

treo cao và đẩy ra phía trước, không để bị hút sâu vào phía trong. GV thị 

phạm cho HS cách lấy hơi và đẩy hơi, âm thanh nhẹ nhàng, gọn tiếng.   

2.2.5. Vấn đề chuyển giọng  

 Nếu không học kỹ thuật ca hát thì nhiều HS chỉ biết hát bằng giọng 

tự nhiên với một âm vực hạn chế, thường hát bằng giọng cổ, đến các nốt 
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cao thì hát to như gào, hát nhiều sẽ bị khản tiếng, mất tiếng. Đó là do chưa 

biết cách hát bằng giọng óc hay còn gọi là giọng chuyển (có người gọi là 

giọng giả) với khoảng vang trên đầu. Giọng này có thể giúp cho HS lên 

được các nốt cao dễ dàng, không bị mất tiếng, khản cổ. Trong ca hát, điều 

tối kỵ là hát bằng giọng cổ (âm thanh tì vào cổ), kể cả khi hát các âm thấp 

người ta cũng hạn chế âm thanh ở cổ mà phải tạo khoảng vang ở ngực. 

Nhiều khi người ta gọi giọng tự nhiên là giọng thật và giọng óc là 

giọng giả hay giọng gió, giọng chuyển. Hai giọng này không đều màu, 

nhất là ở giọng nam, khi mới học hát càng dễ bộc lộ sự khác biệt. Tuy vậy, 

hát giọng óc gần như là bắt buộc với giọng nữ, đặc biệt là với nữ cao. 

Giọng nữ trung và trầm sử dụng ít nốt ở khoảng vang đầu hơn nhưng để 

mở rộng âm vực, hát được những nốt cao thì vẫn cần phải hát giọng này. 

Ngay cả khi hát nhạc nhẹ, các ca sĩ cũng phải luyện tập để hát được giọng 

chuyển, giọng pha (hỗn hợp) để hát được các nốt cao. Quá trình tập luyện 

sẽ làm cho giọng óc trở nên đẹp, vang hơn, gần với giọng tự nhiên. 

          Vấn đề khó nhất trong luyện giọng đó là làm sao hát được giọng óc 

đều màu với giọng tự nhiên, người nghe không phân biệt được sự thay đổi 

từ thanh khu tự nhiên sang thanh khu giọng chuyển. Để làm được điều đó 

cần phải tập luyện kỹ lưỡng để đạt đến đồng nhất âm sắc và vị trí âm thanh 

giữa các thanh khu trong giọng hát. Trong quá trình luyện tập cần chú ý 

đến các nốt chuyển giọng để nối liền giữa các âm khu (những nốt thực hiện 

chuyển từ âm khu này qua âm khu khác, giọng nữ cao có 2 chỗ chuyển 

giọng: các nốt chuyển giọng giữa âm khu thấp và âm khu giữa là e1 và f1, 

chuyển giọng giữa âm khu giữa và âm khu cao là e2 và f2). Trong cuốn 

Phương pháp sư phạm thanh nhạc của Nguyễn Trung Kiên [19; 70] có 

trích dẫn về âm vực của giọng nữ cao.  
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           Ví dục số 17:  

  

          các nốt chuyển giọng                   các nốt chuyển giọng 

           Ở phần luyện thanh, quan trọng nhất là khi luyện dần lên cao, làm 

sao để HS có thể mở rộng được âm vực, lên được các nốt cao và khi các 

âm ở phần pha giọng, nơi giao thoa giữa các âm hát bằng giọng tự nhiên 

(giọng ngực) với các âm hát giọng chuyển (giọng đầu). Khó khăn ban đầu 

của GV là làm sao các em có thể hát được âm chuyển. Đa phần khi lên cao 

hẳn, những em nào chuyển được giọng thì các em lại hát dễ dàng và thuận 

lợi hơn hẳn các âm ở khu giữa của âm vực, nơi giao thoa phải hát bằng 

giọng pha. Ở khu này, có thể rất rõ sự khác nhau giữa âm thanh tự nhiên 

với âm chuyển giọng, âm thanh bị rất mờ, những người hát chuyên nghiệp 

nói hiện tượng đó là không đều màu giữa các âm khu. Vì các âm pha 

không tạo được sự chuyển tiếp nên giữa âm hát tự nhiên với âm hát giọng 

chuyển tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Đây chính là điều khó nhất của học thanh 

nhạc đối với cả người học chuyên nghiệp chứ chưa nói tới người học 

không chuyên. Nếu ai xử lý tốt được điều này, có thể coi như họ đã thành 

công một nửa. Phần luyện thanh góp phần giải quyết tốt cho vấn đề khúc 

mắc “xương xẩu” nhất này. Từng ngày, từng ngày, mỗi ngày luyện một ít, 

vấn đề hơi thở, khẩu hình và vị trí âm thanh chuẩn sẽ là phương tiện đắc 

lực để giọng hát đều màu. Tuy nhiên, không thể một sớm một chiều mà 

làm được, đối với HS lứa tuổi 14-15 có lẽ còn khó khăn hơn bởi chất giọng 

chưa hoàn toàn rõ màu, song như thế không có nghĩa là buông xuôi và GV 

không quan tâm đến vấn đề này mà cứ để các em phát triển tự nhiên. Có 

những em rất thuận lợi trong chuyển giọng song có những em lại rất khó 

khăn, nhất là các em thiên về giọng nữ trung, thiên về hát nhạc nhẹ. Đặc 

điểm hát khỏe, đôi khi như gào thét trước khi học hát đã khiến các em gần 

như chỉ áp dụng lối hát dùng sức, hát bằng giọng tự nhiên.      
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Nếu kiên trì luyện tập đúng kỹ thuật (tự tập, tập không đúng rất dễ 

dẫn đến hư giọng). Khi học hát, các GV sẽ xác định lại âm vực cũng như 

loại chất giọng của học sinh, đồng thời chỉ ra các ưu điểm, khuyết điểm. 

Sau đó các giáo viên sẽ hướng dẫn các kỹ thuật luyện thanh (Lấy hơi, ghìm 

hơi, đẩy hơi, ngân, rung, phát âm…) và hướng dẫn các bài hát để phát triển 

âm vực của mình. Nếu HS tập luyện trong thời gian dài, đúng kỹ thuật, thì 

có thể mở rộng âm vực của mình khoảng 1-1,5 cung mà vẫn giữ nguyên 

được chất giọng tự nhiên của mình. 

 Để mở rộng dần âm vực, bên cạnh kỹ thuật luyện thanh, HS hãy học 

kỹ một bài xướng âm (hoặc một bài hát nào đó mà bạn yêu thích, phù hợp với 

chất giọng của mình). Hàng ngày, lúc nào rảnh rỗi (tốt nhất là vào buổi sáng 

sớm) tiến hành các bước: Hát nâng cao dần (tối thiểu là cao hơn ½ đến 1 cung 

so với thường lệ), rồi hạ thấp dần đến một cao độ thích hợp (Tăng dần từng 

nửa cung đến cao độ thích hợp, sau đó tiến hành ngược lại). 

           HS cần luyện tập kiên trì, ban đầu hát nhỏ, sau đó to dần, không 

gắng dùng sức, sự dùng sức và âm thanh tựa vào cổ có thể dẫn đến hư 

giọng. Kiên trì tập luyện trong thời gian dài như vậy, âm thanh sẽ dần vang 

to hơn, âm vực sẽ được mở rộng dần. 

            Có thể luyện chuyển giọng trong bài aria O mio babbino caro (Ôi 

cha yêu quý của con) trong op. Gianni Schicchi của G. Puccini sau đây: 

Ví dụ số 18:                     O MIO BABBINO CARO  

                                                   (Trích)                              G. Puccini 
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         Đây là một tác phẩm aria trữ tình, mềm mại, yêu cầu HS phải có một 

hơi thở chắc chắn để có thể hát hết câu nhạc và xử lý những sắc thái to nhỏ 

trong bài. Kỹ thuật chuyển giọng liên tiếp xuyên suốt tác phẩm. Để thực 

hiện được các câu dài, cần tiết chế hơi một cách đều đặn, đảm bảo sự gắn 

kết giữa các âm khu với nhau. Để thực hiện tốt, HS cần áp dụng một cách 

linh hoạt những yêu cầu kỹ thuật trong các mẫu luyện thanh. Hít hơi sâu, 

nén chặt hơi thở, mở nhấc khẩu hình linh hoạt theo các nguyên âm và phụ 

âm, sao cho âm thanh nhẹ, vang, sáng và hòa quyện với nhau.  

2.2.6. Luyện hát chính xác  

Hát chính xác có nghĩa là hát đúng cao độ, tiết tấu của bản nhạc, bài 

hát. Việc các em HS có hát chính xác được một bài hát hay không phụ 

thuộc rất nhiều vào khả năng tai nghe, cảm thụ. Để tăng cường khả năng 

tai nghe của các em, việc luyện thẩm âm, tiết tấu là điều quan trọng nhằm 

nâng cao năng lực vỡ bài và xử lý sắc thái trong khi hát.  

2.2.6.1. Luyện thẩm âm 

Thẩm âm là khả năng nghe và lặp lại âm thanh/giai điệu chính xác 

hay không. Luyện tập thẩm âm là GV thực hiện trên đàn một giai điệu nào 

đó, HS nghe và nhắc lại giai điệu đó bằng âm “la”. 

Kiểm tra khả năng thẩm âm có thể chỉ riêng cho cao độ, hoặc cũng 

có thể kết hợp bao gồm cao độ, trường độ. Luyện tập thẩm âm giúp HS cải 

thiện được khả năng nghe nhạc, cảm nhạc nếu có sự luyện tập một cách 

thường xuyên và bài bản. Một trong những điều kiện để giúp HS phát triển 

kỹ năng hát chính xác chính là việc lựa chọn bài hát cho phù hợp với năng 

lực của các em. Tuy nhiên, có một số bài hợp giọng song lại khó về giai 

điệu, muốn HS hát chính xác thì ngoài việc luyện truyền khẩu hát đi hát lại 

cho chính xác, GV có thể thực hiện việc luyện thẩm âm tiết tấu để nâng 

cao khả năng nắm bắt giai điệu nhanh. Nên dành một số ít phút thường vào 

phần cuối giờ học để luyện nội dung này, vừa nâng cao năng lực âm nhạc 
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vừa thay đổi không khí cho giờ học thoải mái, vui hơn. Việc luyện thẩm 

âm tiết tấu được thực hiện như một trò chơi, giúp các em HS có sự chú ý 

và chịu khó luyện tập hơn. Thực hiện các mẫu âm từ dễ đến khó để các em 

HS có sự thích nghi về tai nghe.   

Dưới đây là một số mẫu có thể cho HS luyện thẩm âm để luyện tai 

nghe cao độ. Ban đầu chỉ luyện riêng cao độ: 

  Ví dụ số 19: 

  

  Ví dụ số 20: 

  

Sau đó, cho luyện cả giai điệu có cao độ và trường độ:  

  Ví dụ số 21: 

 

  Ví dụ số 22: 

                                                    

Ví dụ số 23: 

   

Ta thấy các ví dụ trên đều có độ khó tăng dần về cả giai điệu lẫn độ 

dài cảu mẫu âm. Ngoài những mẫu âm trên, GV có thể tự soạn những mẫu 

âm sao cho phù hợp với năng lực HS.  

2.2.6.2. Luyện tiết tấu 

Khả năng tiết tấu là nghe và gõ lại, hát hoặc đàn lại một âm hình tiết 

tấu hay thực hiện tiết tấu trong giai điệu có chính xác hay không. Luyện 
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tập tiết tấu là giáo viên gõ hoặc thực hiện trên đàn một âm hình tiết tấu nào 

đó, HS nghe và gõ lại. 

Trong chương trình học hát, có rất nhiều bài hát sử dụng tiết tấu khó 

như đảo phách, phách phân 3… Vì vậy, GV cần hướng dẫn kỹ để các em 

hát chính xác tiết tấu của bài. Ví dụ như trong bài hát Pretty boy có sử 

dụng nhiều tiết tấu đảo phách liên tiếp rất khó hát. Nếu không luyện tập tốt 

tiết tấu thì không thể hát được: 

Ví dụ số 24:             PRETTY BOY 

                                        (Trích)       Bottolf Lodemel & Nora Skaug    

 

Luyện tập tiết tấu nên được đi đôi cùng luyện thẩm âm và cũng theo 

phương châm từ dễ đến khó.  

Dưới đây là một số mẫu có thể cho HS luyện tiết tấu: 

Ví dụ số 25: 

 

Ví dụ số 26: 

 

 

Ví dụ số 27: 

 

Ví dụ số 28: 
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Ví dụ số 29: 

 

Nên cho luyện nhiều tiết tấu đảo phách vì HS là những em có năng 

khiếu, chỉ khó khăn khi gặp các bài có nhiều đảo phách, nghịch phách và 

trong chương trình học hát có rất nhiều bài có dạng tiết tấu này. 

2.2.7. Hát nhạc cảm 

Đây không chính xác là một kỹ thuật mà gọi đúng hơn là kỹ năng liên 

quan đến sự cảm nhận tinh tế khi hát. Để hướng dẫn cho HS có thể hát 

nhạc cảm, GV phải hướng dẫn tạo cho HS một thói quen tốt ngay từ khi 

luyện tập ca hát. Thay đổi sắc thái tình cảm trong một ca khúc như hát to, 

hát nhỏ, hát to dần, nhỏ dần; hát nhanh dần, chậm dần... nhằm thể hiện 

được đúng tính chất của bài hát, ý đồ của tác giả để gửi gắm, truyền tải 

cảm xúc đến cho người nghe một cách dễ dàng nhất. Việc luyện mẫu âm 

và các bài luyện thanh hàng ngày giúp cho giọng hát ngày càng phát triển, 

việc tập bài hát là công việc quan trọng nhất khi giọng hát đã phát triển. 

Công việc này phải được tập luyện một cách cẩn thận, tỉ mỉ và sáng tạo.  

HS cần hiểu ca khúc mình đang hát và cố gắng diễn đạt nó đúng với 

cảm xúc, ý nghĩa từng câu chữ. Cảm xúc sẽ còn tinh tế hơn nữa khi ta có 

thể thay đổi lực hát như một ngọn sóng nhấp nhô, lúc mạnh mẽ vỗ bờ, lúc 

mềm mại lăn tăn, có khi sự thay đổi mạnh nhẹ đó thật nhanh như cái chớp 

mắt, như ngọn gió nhẹ thổi qua, mạnh rồi nhẹ trong từng từ, có khi lại là 

nốt nhạc được kéo dài lê thê thể hiện sự đau xót hay trông chờ điểu gì đó 

thật xa xăm. Để đạt được sự tinh tế trong cách thể hiện đó, đòi hỏi HS phải 

rèn luyện để trở thành thói quen.  

Một ca khúc, tác phẩm khi được lựa chọn có thể được chia ra làm 

hai giai đoạn để luyện tập cho HS. Giai đoạn đầu tiên là vỡ bài. Khi bắt 

đầu tập cho HS, không nên cho HS hát và ghép nhạc luôn, nên cho học 
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sinh đọc qua lời cả bài một đến hai lần cho quen, với giọng đọc thật diễn 

cảm, mềm mại, rõ ràng. Đọc bài hát như vậy sẽ giúp HS hiểu rõ hơn về nội 

dung, ý nghĩa bài hát, từ đó dễ dàng tạo cảm xúc khi bước vào luyện tập và 

như vậy sẽ giúp HS nhanh thuộc bài hơn. Sau khi HS đã đọc lời bài hát, 

GV sẽ cho HS nghe bài hát đó vài lần nếu có bài hát mẫu, rồi tiến hành tập 

từng câu cho HS. GV sẽ hướng dẫn bằng cách đàn giai điệu từng câu hát 

để HS nghe phần giai điệu mà ghép vào lời. GV tập trung tập từng câu, 

từng chữ, tránh tình trạng tập tràn lan, lướt qua từ đầu đến cuối bài. Tập 

như vậy, mới có được độ chắc chắn trong từng câu chữ, nếu hát sai sẽ dễ 

dàng sửa lại hơn. Lúc đầu nên tập ở tốc độ chậm, sau khi đã hát chính xác 

được cao độ, tiết tấu của bài hát thì mới tập đúng tốc độ quy định của bài. 

Trong lúc tập, gặp những câu khó, cần chú ý tập kỹ. Sau đó đánh dấu 

những chỗ lấy hơi, chú ý từng phần sắc thái trong bài để biểu cảm được 

chính xác. Phải hát hết trọn vẹn một câu hát, một tiết nhạc chứ không ngắt 

giữa chừng như vậy sẽ không thể hiện được rõ ý nghĩa của câu hát đó. Khi 

HS chưa thuộc bài, hát chưa chính xác nên cho HS nhìn bản nhạc. Nhưng 

cũng không nên tập hát nhìn mãi vào bản nhạc, mà nên cố gắng thuộc 

nhanh để còn tập trung vào việc thể hiện bài hát.  

Tất cả các yếu tố về kĩ thuật ca hát đều rất quan trọng để có thể biểu 

diễn một ca khúc hoàn chỉnh. Tuy nhiên khi vào tập một ca khúc thì việc 

luyện tập tỉ mỉ, tìm hiểu, khám phá cảm xúc của bài hát đó mới là yếu tố 

quan trọng để đi đến thành công cuối cùng, trọn vẹn nhất khi biểu diễn. 

Mỗi em HS sẽ có những cảm nhận khác nhau về bài hát, việc thể hiện phần 

cảm xúc sẽ phụ thuộc vào sự cảm nhận về ca khúc của riêng HS đó. Hiểu 

được ý đồ của tác giả, nội dung bài hát sẽ làm cho ca khúc khi biểu diễn sẽ 

trở nên hay hơn, có ý nghĩa, xúc cảm hơn. HS cần đặt mình vào vị trí nhân 

vật trong bài để lột tả sao cho tốt nhất, tình cảm nhất. Ví dụ trong bài hát 

Bụi phấn của nhạc sĩ Vũ Hoàng - thơ Lê Văn Lộc (PL số 3; tr.106). HS 
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đọc lời ca nhiều lần, đọc đi đọc lại để hiểu rõ được những tình cảm mà 

người học trò dành cho thầy của mình, công ơn to lớn với sự miệt mài, say 

sưa qua những bài giảng, kiến thức truyền đạt cho HS. Đoạn 1 từ đầu cho 

đến câu “ có hạt bụi nào vương trên tóc thầy” GV cần hướng dẫn cho HS 

hát như nói, như một lời tự sự, nhẹ nhàng, tình cảm, kể câu chuyện về một 

người Thầy. Đoạn 2, phần tiếp “ Em yêu phút giây này…tuổi còn thơ” đẩy 

mạnh cảm xúc, cao trào hơn về mặt âm lượng, xử lý các chữ với sắc thái 

khác nhau như “em yêu”, “bạc thêm vì bụi phấn”… Cuối bài HS phải hát 

vuốt nhỏ chữ cuối, ngân dài cho đến hết câu. 

Ví dụ số 30:                     BỤI  PHẤN 

                                           (Trích) 

 

2.3. Hướng dẫn học sinh tự rèn luyện kĩ thuật hát 

         Kĩ thuật hát là nền tảng vững chắc để có thể biểu diễn được một bài 

hát, một tác phẩm hay và các kĩ năng này được trau dồi trong cả quá trình 

học tập. Môn Hát có thời lượng học rất ít, nhưng lại học rất đông. Vì thế, 

trên lớp học GV không thể thường xuyên quan sát, tiếp cận đến từng học 

sinh. Muốn đạt chất lượng tốt hơn thì chính các em HS phải nâng cao tinh 

thần tự học của bản thân. Có như vậy hiệu quả mới cao hơn được.   

2.3.1. Rèn luyện ở nhà 

Ngoài việc nghe và học hát trên lớp thì HS cũng nên tập luyện tại 

nhà để bổ trợ thêm. Đầu tiên, GV cần yêu cầu HS về nhà học thuộc bài hát 
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trước khi lên lớp, để khi lên lớp GV chỉ dạy kỹ thuật và cách xử lý bài hát, 

tác phẩm. Cần giao bài tập để HS tự luyện thanh ở nhà những mẫu đơn 

giản nhất. Muốn được vậy, GV phải tạo ra cho HS sự gần gũi, sự hấp dẫn 

và niềm yêu thích trong giờ học.  

HS hãy luyện tập vào tất cả những thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, hãy 

chuẩn bị cho mình một không gian thoải mái, yên tĩnh để có thể hoàn toàn 

tập trung và không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khác của mọi người 

xung quanh. Ngoài ra, khi luyện tập các kĩ năng ca hát như: tư thế, khẩu 

hình, hơi thở…thì các em nên làm quen, luyện tập với việc đứng trước 

gương. Như thế mới có thể quan sát được việc mình đã thực hiện đúng hay 

chưa so với hướng dẫn của giáo viên trên lớp học. Để kiểm chứng việc tự 

học thì GV cũng phải có biện pháp kiểm tra và nghiêm khắc trong việc 

thực hiện bài tập ở nhà đối với HS. 

2.3.2. Luyện tập theo nhóm 

          Hạn chế lớn nhất của các em HS Trung tâm PTNT Ánh Huyền là 

thói quen thụ động trong quá trình học hát, nhiều HS chưa chủ động tìm 

hiểu bài mà chỉ trông chờ GV lên lớp hát và hát theo, không nghiên cứu, 

tìm hiểu, sáng tạo những tác phẩm khác, đối với các kí hiệu âm nhạc trong 

bài thì các em tỏ ra lung túng và ít nhớ. Để HS có thể chủ động hơn trong 

việc học hát, GV có thể cho HS học hát theo nhóm. Trong ca hát, có nghĩa 

là hướng tới mục đích có đông người cùng thể hiện một bài hát, hay một 

tác phẩm. Cụ thể là việc luyện tập ca hát theo nhóm. Học theo nhóm có thể 

phát huy điểm mạnh và bổ sung kiến thức cho từng thành viên rất hiệu 

quả, đồng thời tăng cường khả năng hoạt động tập thể cho từng người. Bên 

cạnh việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân thì học theo nhóm 

còn đảm bảo được trình độ mỗi nhóm đồng đều với nhau. 

          Việc xây dựng một số phương pháp tự rèn luyện kỹ thuật hát ngoài 

giờ trên lớp rất quan trọng, có thể nói là việc luyện tập theo nhóm, giúp các 
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em khắc phục được nhiều nhược điểm của mình như: khẩu hình, hơi thở, 

cách phát âm, tinh tế trong xử lý bài hát... 

          GV có thể cho HS tự chọn nhóm của mình, có cùng sở thích, chất 

giọng, cách trình bày, từ đó các em sẽ hăng hái hơn, thích thú hơn khi thể 

hiện bài hát. Nội dung luyện tập ở đây chủ yếu là nghiên cứu, thảo luận, 

tìm tòi sáng tạo trong cách hát, cách xử lý tác phẩm, thực hành luyện tập 

các bài hát mới. Cách học này giúp các em sôi nổi, chủ động hơn. Khi hát 

các em được thể hiện mình, còn lắng nghe các bạn khác hát để có thể nhận 

xét và học cho chính bản thân mình. Với hoạt động luyện tập theo nhóm, 

HS được trao đổi với các bạn về những điều mình còn thiếu, còn vướng 

mắc chưa hiểu; được dịp thể hiện khả năng của bản thân; còn được bạn 

giúp đỡ, có sự giao lưu học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ… 

          Như vậy, việc luyện tập theo nhóm giúp HS củng cố kiến thức đã 

học và phát huy tính sáng tạo trong các em. Vì thế, GV cần xây dựng và 

hướng dẫn HS tự học bằng mọi hình thức khác nhau, trong đó hình thức 

luyện tập theo nhóm rất quan trọng. 

2.3.3. Học hát qua băng đĩa   

          Việc xây dựng và hướng dẫn HS tự học bằng hình thức học hát qua 

băng, đĩa rất cần thiết và hữu ích, giúp HS trau dồi thêm kiến thức, bổ sung 

những điều mà mình còn hạn chế và phát huy những ưu điểm của bản thân.  

          Việc học hát qua băng đĩa, HS có thể tự do nghe nhìn, theo dõi các 

video, clip liên quan đến bài hát, tác phẩm. Nhất là việc quan sát rõ ràng 

các nghệ sĩ, ca sĩ thể hiện. Qua đó, các em học được cách hát, cách phát 

âm, nhả chữ, cách thể hiện, phong thái biểu diễn, xử lý tinh tế bài 

hát…Tiến hành thực hiện luyện tập cho bản thân, dựa trên cơ sở phù hợp 

với khả năng, so sánh cách hát, cách biểu diễn của từng người để đúc kết 

tạo nên điểm riêng, khác biệt, bật rõ cá tính của mình.  
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          Ngoài việc học hát qua băng đĩa, các em có thể rèn luyện khả năng 

ca hát của mình qua phương tiện khác rộng hơn như: internet. Qua đó, các 

em có được nhiều sự lựa chọn, các tác phẩm cũng như ca sĩ phù hợp với 

quãng giọng, màu sắc âm thanh của mình. Tạo động lực cho các em hứng 

thú và yêu thích môn học này hơn. 

2.4. Phương pháp dạy một số bài hát mẫu   

* Bài Tự nguyện (Sáng tác: Trương Quốc Khánh) 

           Trước khi dạy hát, GV cần giúp HS hiểu và cảm nhận thấu đáo nội 

dung và ý tưởng của tác giả thông qua việc đọc lời ca, nghe tác phẩm âm 

nhạc. Khi tìm hiểu bài GV cho HS đọc đi đọc lại nhiều lần lời bài hát để 

hiểu một cách sơ lược và tự nhận biết, nắm bắt về nội dung lời ca. Có thể 

yêu cầu HS trả lời những câu hỏi như: Bài hát viết về chủ đề gì (quê 

hương, đất nước, tình yêu đôi lứa, nhà trường, tình cảm gia đình…). Tiếp 

theo, GV phân tích hình thức và nội dung cho HS hiểu cấu trúc của bài hát.  

             Bài hát Tự nguyện được tác giả viết ở giọng Đô trưởng, xây dựng 

trên hình thức 2 đoạn đơn tái hiện. Đoạn 1: “từ đầu cho đến… chết cho quê 

hương”. Gồm 4 câu hát, kết ở âm chủ. Đoạn 2: “là chim cho đến hết bài”. 

Gồm 4 câu hát, câu thứ 3 tái hiện lại câu 1 của đoạn và kết ở âm chủ. Tác 

giả đã sáng tác bài hát này trong cuộc tấn công và nổi dậy của quân dân ta 

Tết Mậu Thân tháng 2-1968. Lời bài hát trong sáng, lãng mạn nhưng vẫn 

giàu tính chiến đấu thôi thúc thanh niên Việt Nam. Bài hát dễ hát, dễ 

thuộc, được lan truyền sâu rộng và nhớ lâu. Đó là tiếng lòng của thế hệ 

thanh niên Việt Nam yêu nước, là bản anh hùng ca tự nguyện dấn thân. Lời 

hát nhắc nhở thanh niên chúng ta hãy chiến đấu cho quê hương, cho đất 

nước thân yêu của mình. 

              GV hướng dẫn HS áp dụng kỹ thuật legato vào bài hát, thể hiện 

tính chất tha thiết, dạt dào của bài. Ngân đủ số phách ở những nốt cuối câu 

có trường độ ngân dài.  
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               Đoạn 1: GV hướng dẫn cho học sinh cách lấy hơi ở những dấu 

lặng đơn, lặng đen được sử dụng trong bài. Đây là dấu hiệu để biết ngắt hết 

một tiết nhạc giúp cho HS có được khoảng thời gian ngắn đủ để lấy thêm 

hơi thở trong quá trình biểu diễn. Để bài hát đạt hiệu quả cao hơn, ở đoạn 

này HS hát với âm lượng vừa phải, quyện miết các âm thanh vào với nhau 

cho liền tiếng, hát kiểu tự sự như kể chuyện, như muốn nói, gửi gắm cho 

người nghe ước muốn được “là chim, là hoa, là mây”.  

               Đoạn 2: là đoạn cao trào nhất của bài. Ngoài việc GV hướng dẫn 

cho HS cách lấy hơi, GV cũng cần nhấn mạnh cách đặt vị trí âm thanh vào 

câu hát, vận dụng hơi thở để hát tốt những nốt có âm vực cao và điều tiết 

hơi, giữ hơi để hát hết một câu hát. Cách xử lý sắc thái cũng rất quan trọng 

ở đoạn này, HS phải đẩy cảm xúc, cao trào lên một cách mạnh mẽ hơn, tư 

thế đứng hát phải thoải mái, vươn người ra để câu hát được sáng, vang, 

khỏe. Tác giả đã sử dụng thủ pháp nhắc lại giai điệu để dễ dàng phân chia 

cấu trúc của bài, cho ta thấy rõ hơn sự khao khát, thôi thúc sức mạnh của 

thanh niên Việt Nam trong thời đại mới. 

              Cuối bài, SV cần tổng kết nội dung giáo dục chính của ca khúc 

nói lên điều gì. Việc quan trọng khi luyện tập là HS nên thuộc bài hát, tập 

cảm nhận theo nội dung, ý nghĩa đã tìm hiểu ở nhà và dựa vào những câu 

trả lời của GV trên lớp để đối chiếu, so sánh với đáp án của mình.  

              Có thể thấy, ngày nay “Tự nguyện” là bài hát rất phổ biến, được 

thế hệ học sinh yêu thích và sử dụng trong nhiều chương trình nghệ thuật, 

nghi lễ với các hình thức đơn ca, tốp ca, hợp xướng… 

2.5. Thực nghiệm sư phạm 

2.5.1. Mục đích thực nghiệm 

             Sau khi nghiên cứu thực trạng và trên cơ sở thực tế dạy học đề 

xuất một số biện pháp dạy học hát đổi mới cho HS nữ tại Trung tâm PTNT 

Ánh Huyền, Quận Hà Đông, Hà Nội, chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm 
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nhằm mục đích kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của những kết quả 

nghiên cứu mà luận văn đã đạt được.  

2.5.2. Nội dung, đối tượng, thời gian thực nghiệm 

2.5.2.1. Nội dung thực nghiệm 

              Thực nghiệm triển khai: Áp dụng các biện pháp dạy học mới cho 

04 HS nữ giọng nữ cao tại Trung tâm PTNT Ánh Huyền trong suốt năm 

học 2018-2019.  

              Thực nghiệm đối chứng: Chúng tôi chọn bài Tự Nguyện của nhạc 

sĩ Trương Quốc Khánh để dạy cho 02 học sinh nữ Trung tâm nghệ thuật 

Ánh Huyền. 01 HS dạy để thực nghiệm là Nguyễn Bảo Vy, 01 HS để đối 

chứng là Trần Uyển Nhi. Cả hai HS đều có chất giọng nữ cao và thuộc 

trình độ 2, giữa năm thứ 2 và có khả năng tương đương nhau về năng lực 

cũng như sự tiếp thu. 

2.5.2.2. Đối tượng thực nghiệm 

           HS nữ tại Trung tâm PTNT Ánh Huyền- Hà Đông- Hà Nội.  

           GV tiến hành thực nghiệm: Trần Thị Khanh. 

2.5.2.3. Thời gian thực nghiệm 

           Thực hiện triển khai trong tháng 04 năm học 2019 tại Trung tâm 

PTNT Ánh Huyền- Hà Đông- Hà Nội.  

           Tiến hành các tiết dạy thực nghiệm đối chứng vào 2 tuần, mỗi tuần 

02 tiết vào các ngày: 

           Tuần 1: Thứ 2, ngày 08/04/2019; thứ 5, ngày 11/04/2019 

 Tuần 2: Thứ 2, ngày 15/04/2019; thứ 5, ngày 18/04/2019 

 02 HS tham gia thực nghiệm được học trong cùng 1 buổi dạy: Tiết 

1 cho học sinh thực nghiệm là Nguyễn Bảo Vy, tiết 2 cho học sinh đối 

chứng là Trần Uyển Nhi.                 

2.5.3. Quá trình chuẩn bị cho việc tiến hành thực nghiệm 

 HS thực nghiệm Nguyễn Bảo Vy được học theo PPDH với cách tập 

luyện, cách chuyển giọng được nêu trong đề tài. Cụ thể: HS được giao bài 
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trước về nhà để tự vỡ bài; thực hiện các bài tập luyện khẩu hình, hơi thở, 

chuyển giọng, cách xử lý tác phẩm, phát âm nhả chữ… 

HS đối chứng Trần Uyển Nhi được học theo tiến trình và các PPDH cũ là 

GV hát mẫu để vỡ bài, hướng dẫn luyện tập từng câu hát. Bài học được thực 

hiện trong 2 tuần (mỗi tuần một HS được học 2 tiết). Trong quá trình học, GV 

hướng dẫn cách phát âm, nhả chữ bằng phương pháp thực hành mẫu, không sử 

dụng các bài luyện tập để luyện giọng, chuyển giọng. 

Quy trình dạy học của HS thực nghiệm: 

Tiết 1: Giới thiệu bài hát. GV hướng dẫn HS hiểu rõ tác phẩm, phân 

tích hình thức, cấu trúc của bài hát; luyện thanh một số mẫu theo kỹ thuật 

Âm nhạc phương tây; hướng dẫn HS hát chuẩn xác cao độ, tiết tấu trên cơ 

sở HS đã vỡ bài, thuộc bài từ trước.   

Tiết 2: Luyện thanh (như tiết 1); phân tích, tìm hiểu sâu hơn về nội 

dung, hình tượng âm nhạc; xác định chất liệu âm nhạc từng phần của bài 

hát; hoàn thiện cao độ, tiết tấu và xử lí sắc thái từng phần.  

Tiết 3: Luyện thanh chú ý tập trung luyện những nốt lên cao, chuyển 

giọng sao cho sắc nét, mượt mà; củng cố cách phát âm, nhả chữ và xử lí 

sắc thái toàn bài.  

Tiết 4: Ôn luyện củng cố. Hướng dẫn HS hoàn thiện bài hát, trình 

diễn một cách tự tin, thoải mái nhất. 

Hoạt động dạy học của HS đối chứng: 

Tiết 1: Hướng dẫn HS luyện thanh theo kĩ thuật thanh nhạc phương tây; 

phân tích cấu trúc, hình thức bài hát; vỡ bài theo cấu trúc câu - đoạn - bài. 

Tiết 2: Luyện thanh; hướng dẫn HS hát chuẩn xác giai điệu và lời ca.  

       Tiết 3: Hướng dẫn xử lý sắc thái đúng yêu cầu của tác phẩm. 

       Tiết 4: Xử lí sắc thái, trình diễn bài hát với phần đệm piano. 
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2.5.4. Kết quả thực nghiệm 

       Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm nội dung học theo nhóm của đề tài 

theo đúng quy trình khoa học đề ra. Qua thực nghiệm nhìn chung, tác giả 

luận văn đã thu được kết quả cho thấy chất lượng có sự chênh lệch rõ ràng 

như sau:  

        HS đối chứng Trần Uyển Nhi hát đúng về cao độ, trường độ, cơ bản 

hiểu tác phẩm và xử lí được sắc thái to, nhỏ, mạnh, nhẹ, kĩ thuật legato. HS 

thực nghiệm Nguyễn Bảo Vy thể hiện tác phẩm chắc chắn về cao độ, 

trường độ, các vị trí chuyển giọng đạt yêu cầu kĩ thuật; kĩ thuật legato 

được xử lí tốt; tổng thể bài hát vang lên đạt yêu cầu mang lại cảm xúc chân 

thực cho người nghe. Kết quả cho thấy HS thực nghiệm Nguyễn Bảo Vy 

thể hiện bài hát Tự nguyện tốt hơn HS đối chứng Trần Uyển Nhi. Như vậy, 

các biện pháp dạy học của chúng tôi áp dụng dạy học cho học sinh nữ đã 

mang lại kết quả khả quan.  

Tiểu kết chương 2 

        Trong chương 2 chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ quan trọng là đưa ra 

một số biện pháp học hát cho HS như hơi thở, khẩu hình, các kỹ thuật hát: 

hát liền tiếng (legato), staccato…; đặc biệt chú trọng phần chuyển giọng 

cho học sinh nữ; phát huy tính tích cực chủ động trong tự học, rèn luyện ý 

thức học tập trong giờ lên lớp và làm bài tập ở nhà để giúp HS hát hay hơn 

có thể. 

Ngoài ra, chúng tôi đã sử dụng ca khúc Tự nguyện để thể hiện phương 

pháp xử lí tác phẩm, cách chuyển giọng của bài hát trong dạy học hát cho 

HS nữ, giọng nữ cao. Bên cạnh đó, biện pháp rèn luyện kỹ thuật hát hướng 

dẫn HS nâng cao năng lực tự học cũng được chúng tôi nghiên cứu áp dụng. 

Những biện pháp được nêu trong chương 2 đã được chúng tôi thực 

nghiệm, kiểm chứng và khẳng định tính khả thi trong quá trình dạy học. 
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KẾT LUẬN 

Dạy học hát là một trong những vấn đề trọng tâm trong chương trình 

giảng dạy nghệ thuật nói chung và Âm nhạc nói riêng ở Trung tâm PTNT 

Ánh Huyền. Học hát là một môn nghệ thuật khá đặc thù với mục đích giáo 

dục cho HS có thẩm mỹ âm nhạc, rèn luyện thể chất, trí tuệ, giải trí, bồi 

dưỡng tư tưởng tình cảm cho học sinh, tình yêu gia đình, yêu quê hương 

đất nước… Ngoài ra, dạy học hát còn góp phần nâng cao trình độ văn hóa 

Âm nhạc, tăng cường khả năng tư duy, sáng tạo, làm việc theo nhóm, tham 

gia tích cực các hoạt động trong và ngoài Nhà trường. Từ đó, hình thành 

năng lực ca hát cho HS, tạo nền tảng cho sự phát triển năng khiếu cho HS 

để các em có thể trở thành những người hoạt động trong lĩnh vực Nghệ 

thuật Âm nhạc ngoài xã hội, góp phần chung vào sự nghiệp giáo dục Âm 

nhạc ở Việt Nam.   

Dạy Thanh nhạc nói chung và dạy hát nói riêng không thể có kết quả 

ngay lập tức, không thể nóng vội, mong chờ một sớm một chiều mà phải là 

cả một quá trình rèn luyện lâu dài, bền bỉ, nỗ lực. Chính vì thế, trong giờ 

học hát GV không nên đòi hỏi quá cao ở HS, không vội vàng, phải kiên 

nhẫn, bình tĩnh dạy từng bước một thì mới có thể mang lại hiệu quả cao 

trong dạy hát.   

         Từ lâu, ca hát đã trở thành một loại hình nghệ thuật gần gũi, gắn bó 

với nhiều lứa tuổi khác nhau trong xã hội ngày nay, trong đó có thiếu nhi. 

Có thể thấy, với ca hát các em luôn dành một sự yêu mến, thích thú đặc 

biệt, tham gia tích cực mọi hoạt động liên quan đến ca hát. Các em cảm 

nhận được những điều thú vị riêng cũng như sự hấp dẫn, vui vẻ, tích cực 

mà ca hát đem lại.   

         Hiện nay, việc dạy học hát ở Trung tâm PTNT Ánh Huyền vẫn đang 

là vấn đề bất cập. Như đã nêu ở phần thực trạng, hoạt động dạy học hát của 
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GV ở đây còn những hạn chế, mặc dù cũng đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn 

chưa thật sự có hiệu quả cao, xuất phát từ nhiều yếu tố chủ quan cũng như 

khách quan. Vì vậy để giảng dạy đạt hiệu quả cao, người GV cũng cần có 

những phương pháp dạy riêng biệt, sáng tạo linh hoạt kết hợp những kỹ 

thuật cơ bản của ca hát. Đổi mới cập nhật các kiến thức về nội dung, hình 

thức, có những bài tập rèn luyện tốt nhất để chất lượng học hát nâng cao. 

Điều này, đòi hỏi người giáo viên cần có năng lực, thường xuyên tìm tòi, 

phương pháp dạy học tích cực, nâng cao kiến thức cũng như trình độ 

chuyên môn, sáng tạo trong dạy học… như vậy mới có thể truyền đạt cho 

các em những kiến thức cần thiết được. Dạy cho HS cách rèn luyện những 

kỹ năng hát cơ bản, cách thể hiện xử lý bài hát, để HS có thể đạt được kết 

quả tốt nhất. 

Từ thực trạng dạy và học tại Trung tâm, chúng tôi đã đi vào nghiên 

cứu và tìm ra một số biện pháp dạy học hát cho HS nữ lứa tuổi 14-15 nhằm 

mang lại những biện pháp mới, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dạy 

học hát. Khác với một số công trình nghiên cứu, trong luận văn này, việc 

đổi mới phương pháp dạy học hát cho học sinh nữ tại Trung tâm mà chúng 

tôi đề xuất và thực hiện bao gồm áp dụng các kĩ thuật hát cơ bản như: 

legato, staccato…rèn kĩ thuật hơi thở, cách luyện thanh, cách chuyển 

giọng… rất cần thiết cho HS của Trung tâm PTNT Ánh Huyền- Hà Đông- 

Hà Nội.  

Với mong muốn hoạt động dạy học hát cho HS nữ lứa tuổi 14-15 tại 

Trung tâm PTNT Ánh Huyền, Quận Hà Đông, Hà Nội thật sự có hiệu quả, 

tôi đã tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra một số biện pháp dạy học hát, trong đó 

có một số đổi mới khác với những gì mà các GV đồng nghiệp của tôi đã áp 

dụng giảng dạy trong thời gian qua.            

Chúng tôi hi vọng rằng, những nội dung, quan điểm và biện pháp 
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trong đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện kỹ thuật hát tạo nền 

tảng thuận lợi và vững chắc cho hoạt động học hát ở Trung tâm PTNT Ánh 

Huyền. Từ đó, góp một phần nhỏ vào nhiệm vụ giáo dục đạo đức, hình 

thành nhân cách con người mới hiện đại cho thế hệ trẻ ở Hà Nội nói riêng 

và Việt Nam nói chung.  
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