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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Hát Then là một thể loại âm nhạc đặc sắc trong kho tàng nghệ thuật dân 

gian truyền thống của Việt Nam và là nét đặc trƣng văn hóa của đồng bào 

dân tộc Tày, Nùng, Thái ở vùng núi phía Bắc. Trải qua thời gian, Hát Then 

đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, nó đã đi vào đời sống văn hóa 

thƣờng nhật, đặc biệt là văn hóa tâm linh của ngƣời dân nơi đây. 

Là một tỉnh miền biên giới nằm ở phía Bắc nƣớc ta, Cao Bằng có nhiều 

dân tộc anh em cùng chung sống nhƣ: Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Kinh, 

Hoa... Bên cạnh những nét chung về văn hóa cộng đồng, mỗi tộc ngƣời đều 

có đặc trƣng văn hóa riêng, làm cho kho báu văn hóa truyền thống Cao Bằng 

phong phú đa dạng nhƣng cũng hết sức đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, 

nghệ thuật Hát Then đã trở thành một yếu tố quan trọng mang nhiều giá trị 

văn hóa - nghệ thuật. 

Then ở tỉnh Cao Bằng có trong sinh hoạt của đồng bào Tày, Nùng. 

Then đƣợc hát trong hầu hết các nghi lễ, hội với nhiều điệu Then khác nhau. 

Trong sinh hoạt văn hóa thƣờng nhật cũng mời Then: khi vui, khi nhà có 

chuyện, ngƣời bệnh, ngƣời hiếm muộn... Hát Then không thể thiếu trong đời 

sống tinh thần và tâm linh của ngƣời Tày, nó đã trở thành một trong số tín 

ngƣỡng đặc thù của đồng bào nơi đây. 

Hiện nay, mặc dù Hát Then đã phát triển khá mạnh trong cộng đồng 

ngƣời Tày, Nùng nhƣng nhiều giá trị của các làn điệu Then đã và đang bị 

mai một dần bởi sự phát triển, lấn át của văn hóa hiện đại. Giới trẻ ngày nay 

đang có xu hƣớng chạy theo các thể loại âm nhạc du nhập từ nƣớc ngoài, mà 

ít quan tâm đến bản sắc dân tộc đang bị hao mòn theo năm tháng. Thực tế 

việc truyền dạy Hát Then tại Cao Bằng cũng đã và đang diễn ra với nhiều 

hình thức khác nhau nhƣ: truyền dạy trong các nhà thiếu nhi, các phòng văn 

hóa, các trung tâm nghệ thuật... đã mang lại những hiệu quả nhất định. Với 
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cƣ dân phần lớn là dân tộc Tày nên khi đến với Hát Then, ngƣời dân Cao 

Bằng thấy gần gũi và nhanh chóng hiểu đƣợc giá trị cũng nhƣ ý nghĩa của 

Hát Then trong đời sống của đồng bào từ bao đời nay. 

Tuy nhiên, việc đƣa Hát Then vào trƣờng học, đặc biệt là Trƣờng Cao 

đẳng Sƣ phạm (CĐSP) Cao Bằng để giáo dục cho sinh viên ngay từ khi còn 

học tập và rèn luyện tại nhà trƣờng vẫn chƣa đƣợc triển khai. Việc đƣa Hát 

Then vào Trƣờng Sƣ phạm là một trong những biện pháp hữu hiệu và quan 

trọng góp phần giữ gìn và bảo tồn nghệ thuật Hát Then một cách bền vững. 

Trƣờng CĐSP Cao Bằng là một trƣờng công lập nằm trong hệ thống giáo 

dục quốc dân, nhiệm vụ của nhà trƣờng là đào tạo đội ngũ giáo viên Mầm 

non, Tiểu học và Trung học cơ sở trình độ cao đẳng và thấp hơn. Trong 

chƣơng trình đào tạo, bộ môn Âm nhạc đƣợc đƣa vào chƣơng trình đào tạo 

giáo viên Mầm non và giáo viên Tiểu học. Qua quá trình giảng dạy môn Âm 

nhạc, đặc biệt đối với sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, nhiều sinh viên có 

khả năng nghe nhạc, nhạy cảm, có những em biết sử dụng các loại nhạc cụ 

dân tộc nhƣ: sáo, khèn... Tuy nhiên, thời lƣợng dành cho bộ môn này còn ít 

về số tiết học trong chính khóa, chỉ đủ cho giảng viên hƣớng dẫn sinh viên 

một số bài hát theo nhƣ chƣơng trình dạy học âm nhạc của nhà trƣờng. Vì 

vậy, vốn bài hát của sinh viên chƣa phong phú, giảng viên cũng chƣa có điều 

kiện để giới thiệu, mở rộng thêm về các thể loại âm nhạc truyền thống của 

dân tộc, nhất là âm nhạc dân gian ở địa phƣơng. 

Trong khi đó, các hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại Trƣờng đƣợc diễn ra 

với nhiều nội dung, chủ đề khác nhau nhằm mục đích tạo ra các hoạt động trải 

nghiệm, thực hành, rèn luyện hay củng cố mở rộng những hiểu biết về văn 

hóa âm nhạc cho sinh viên. Tuy các hoạt động âm nhạc tại Trƣờng đƣợc tổ 

chức khá phong phú, nhƣng chủ yếu là trình diễn những ca khúc cách mạng, 

nhạc trẻ, một số bài dân ca, nhƣng không có Hát Then. Qua tìm hiểu thực tế 

cho thấy, hầu nhƣ sinh viên không biết Hát Then, một số em yêu thích 



3 

 

nhƣng lại không biết Hát Then. Trong các buổi sinh hoạt tập thể, các hoạt 

động văn nghệ của Trƣờng cũng vì thế mà vắng bóng những làn điệu dân ca. 

Nếu Hát Then đƣợc đƣa vào dạy học trong nhà trƣờng, sẽ giúp sinh 

viên có nhiều cơ hội đƣợc thể hiện khả năng và niềm yêu thích của mình đối 

với một thể loại dân ca độc đáo, đặc sắc của quê hƣơng, để rồi chính các em 

sẽ trở thành những hạt nhân trong phong trào văn nghệ, góp phần bảo tồn và 

phát huy vốn văn hóa dân gian. Vì thế, việc đƣa Hát Then vào dạy học cho 

sinh viên là rất cần thiết và cấp bách. Đƣa Hát Then vào dạy học ở Trƣờng 

CĐSP Cao Bằng để sinh viên - các nhà giáo tƣơng lai thấy đƣợc trách nhiệm 

của mình trong việc giáo dục học sinh về giá trị văn hóa âm nhạc dân tộc, góp 

sức vào bảo tồn phát huy làn điệu Hát Then của quê hƣơng Cao Bằng. 

Từ những lý do nêu trên, chúng tôi chọn đề tài “Đưa Hát Then vào dạy 

học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng” làm vấn đề nghiên cứu cho 

luận văn Cao học chuyên ngành Lý luận và phƣơng pháp dạy học Âm nhạc.  

2. T nh h nh nghiên cứu 

Năm 1592, nhà Mạc rút chạy lên Cao Bằng, cũng từ đó Then đƣợc đƣa 

vào cung đình và thịnh hành trong dân gian. Then đƣợc ghi lại trong sử sách 

và đƣợc phô diễn thông qua những ngƣời hành nghề Then. Những ngƣời có 

công đầu sƣu tầm, ghi chép, biên soạn và lƣu truyền, tạo ra sức sống bền bỉ 

của Then là các học giả: Lê Thế Khanh, Bế Văn Phụng, Nông Quỳnh Vân. 

Trƣớc năm 1945, thời kỳ này hầu nhƣ không có các công trình sƣu tầm, 

nghiên cứu trực tiếp về Then.  

Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, và nhất là sau hòa 

bình lập lại ở miền Bắc (1954), số công trình nghiên cứu về Then tăng về số 

lƣợng và tập trung vào chiều sâu căn bản của Then. Trƣớc tiên phải kể đến 

cuốn Lời Hát Then (1975) của tác giả Dƣơng Kim Bội, Nxb Việt Bắc. Đây 

đƣợc coi là cuốn sách đầu tiên giới thiệu về lời Hát Then dƣới dạng nguyên 

bản bằng tiếng Tày, có lẽ cuốn sách đƣợc tác giả sƣu tầm trong lễ Then cấp 



4 

 

sắc. Nó đã góp phần to lớn khẳng định vai trò, giá trị của Hát Then trong đời 

sống ngƣời dân tộc Tày. Điều đáng tiếc trong cuốn sách là tác giả chỉ trích 

dịch đƣợc một phần ít ở phụ lục, chƣa dịch đƣợc nhiều sang tiếng phổ thông. 

Trong cuốn M y v n    v  Then  i t   c (1978) của Nhiều tác giả, 

Nxb Văn hóa dân tộc, đã tập hợp các bài viết trên phạm vi rộng, của các tác 

giả nghiên cứu về Then từ trƣớc năm 1978 nhƣ bài viết Thử tìm hiểu cảm 

xúc cội nguồn của Then (6 – 1976) của nhà văn Vi Hồng;    phần văn học 

trong Then (11-1975) của Dƣơng Kim Bội, và một số bài viết khác bàn về 

nguồn gốc, loại hình, nghệ thuật diễn xƣớng, hiện thực sinh hoạt, tín 

ngƣỡng   

Nghệ thuật Hát Then của dân tộc Tày, Nùng nói riêng cũng đƣợc các 

nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực nhƣ văn học, lịch sử, văn hóa, nghệ 

thuật  quan tâm nghiên cứu. Những đề tài về Hát Then ngày càng phong 

phú, đa dạng, có thể kể đến các công trình nghiên cứu nhƣ: 

Cuốn Nét chung và riêng của âm nhạc trong diễn xướng then Tày - 

Nùng (2004) của tác giả Nông Thị Nhình, Nxb Văn hóa dân tộc, nghiên cứu 

một cách rất cụ thể về các hình thức âm nhạc trong Then, nhạc cụ trong 

Then, đặc điểm âm nhạc trong Then. Ngoài ra, sách cũng giới thiệu một số 

trích đoạn nhạc đàn và hát trong Then, với phần lời ca đƣợc phiên âm ra 

chữ quốc ngữ. 

Cuốn Then Tày (2006) của tác giả Nguyễn Thị Yên, Nxb Văn hóa dân 

tộc, lại tiếp cận ở một góc độ khác mà nội dung của nó đề cập đến những 

vấn đề nhƣ: Diễn xƣớng nghi lễ Then cấp sắc, bản chất tín ngƣỡng và sự 

hình thành biến đổi của Then; giá trị của Then... Có thể nói đây là một trong 

công trình tiêu biểu, có tính toàn diện về Then của ngƣời dân tộc Tày. Công 

trình đã khái quát, nhìn nhận, đánh giá về Then và mô tả diễn biến buổi lễ 

Then cấp sắc cho ông Nguyễn Văn Ngời tại bản Phú Nà, xã Tự Do, huyện 
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Quảng Hòa (nay là huyện Quảng Uyên), tỉnh Cao Bằng có đầy đủ tuần tự 

từng lời, bƣớc, đoạn, chƣơng trong Then cấp Sắc. 

Cuốn Then  ao   ng  cội nguồn và giá tr  (2013) của Nhiều tác giả, 

Nxb Văn học, đã tập hợp các bài viết trên phạm vi rộng, ở nhiều khía cạnh 

của nghệ thuật Hát Then Cao Bằng: nguồn gốc, tâm linh, loại hình, chất liệu 

Then  

Thời gian gần đây, có một số luận văn của học viên Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng đã nghiên cứu về Then trong lĩnh vực 

giảng dạy ở nhiều góc độ khác nhau, nhƣ:  

Nguyễn Văn Tân (2014, Luận văn Thạc sĩ), Nâng cao ch t lượng 

truy n dạy môn Hát Then tại Trường Trung c p văn hóa Ngh  thuật tỉnh 

Lạng Sơn. 

Bùi Quang Cảnh (2015, Luận văn Thạc sĩ), Xây dựng bộ môn Hát Then 

trong  ào tạo ngành Quản lý văn hóa  Trường Đại học Tân Trào  tỉnh Tuyên 

Quang. 

Nguyễn Thu Huyền (2015, Luận văn Thạc sĩ),  ạy học Hát Then cho 

sinh viên  hoa âm nhạc trường  ao   ng  ăn hóa ngh  thuật  i t   c. 

Tác giả Phùng Lê Phong (chủ biên) thuộc Trƣờng năng khiếu Nghệ 

thuật và Thể thao tỉnh Cao Bằng đã biên soạn giáo trình “Một s  làn  i u 

dân ca dân tộc Tày  Nùng  (2016, Lƣu hành nội bộ) đƣợc Hội đồng khoa 

học tỉnh Cao Bằng đánh giá xếp loại tốt và đã đƣa vào giảng dạy từ năm học 

2016 – 2017. 

Ngoài ra, Nghệ thuật Hát Then ở tỉnh Cao Bằng còn đƣợc các nghệ s  

có tên tuổi nhƣ NSND Dƣơng Liễu, NSƢT Quỳnh Nha, Nghệ nhân Thu 

Lành thƣờng xuyên tổ chức các lớp truyền dạy cho những ngƣời yêu thích 

loại hình nghệ thuật này. 

Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về Hát Then ở nhiều góc độ, 

cho đến nay vẫn chƣa có công trình nghiên cứu nào về việc đƣa Hát Then 
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vào dạy học tại Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Cao Bằng. Do đó, đề tài của 

chúng tôi lựa chọn không trùng lặp với các công trình đã có.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất các giải pháp đƣa Hát Then vào dạy học tại Trƣờng CĐSP Cao 

Bằng nhằm góp phần vào việc truyền bá, lƣu giữ một thể loại dân ca đặc sắc 

của dân tộc. Thông qua các chƣơng trình hoạt động âm nhạc giáo dục tƣ 

tƣởng, tình cảm thẩm m  lành mạnh đúng đắn cho sinh viên, để các em thấy 

đƣợc trách nhiệm của mình đối với việc lƣu giữ và phát triển làn điệu Hát Then 

của quê hƣơng.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu khái quát cơ sở lý luận về nghệ thuật Hát Then. 

- Tìm hiểu về thực trạng chƣơng trình và phƣơng pháp dạy học môn 

Âm nhạc ở Trƣờng CĐSP Cao Bằng. 

- Nghiên cứu, lựa chọn một số bài Hát Then Tày vào dạy học tại 

Trƣờng CĐSP Cao Bằng. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu chính của luận văn là các giải pháp đƣa Hát Then 

vào dạy học tại Trƣờng CĐSP Cao Bằng.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu một số nét đặc trƣng cơ bản về Hát Then của 

ngƣời Tày ở tỉnh Cao Bằng, từ đó lựa chọn để đƣa vào chƣơng trình môn âm 

nhạc cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tại Trƣờng CĐSP Cao Bằng. 

Đề tài không tham vọng nghiên cứu tất cả các làn điệu, lề lối, cách thức, 

giá trị của Hát Then, mà chỉ lựa chọn một số bài hát Then tiêu biểu của ngƣời 

Tày ở Cao Bằng để đƣa vào dạy học tại Trƣờng CĐSP Cao Bằng. 
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5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu, trong luận văn này, chúng tôi đã sử 

dụng các nhóm phƣơng pháp sau:  

5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận  

Phân tích, tổng hợp  tra cứu tài li u: Trên cơ sở nghiên cứu và khái 

quát các tài liệu, văn bản, tạp chí, thông tin, sách báo, các công trình khoa 

học  có liên quan đến Hát Then, chúng tôi phân tích rồi tổng hợp lại để xây 

dựng cơ sở lý luận của luận văn. 

5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp  i u tra  i n dã: gặp gỡ trao đổi với nghệ nhân để hiểu 

thêm các thông tin về Hát Then.  

- Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động Hát Then của nghệ 

nhân để thu thập thông tin liên quan đến việc truyền dạy Then và tổ chức 

các hoạt động âm nhạc.  

- Phương pháp  i u tra b ng phiếu  phỏng v n giảng viên, sinh viên để 

biết mức độ hiểu và yêu thích những điệu Hát Then, từ đó sẽ có cơ sở để tiến 

hành thực nghiệm. 

- Phương pháp nghiên cứu liên ngành: âm nhạc học- văn hóa học-giáo 

dục học: Nhằm tìm ra đặc trƣng âm nhạc là góp phần vào việc nhìn nhận lại 

những giá trị của Hát Then trong đời sống văn hóa của ngƣời Tày ở Cao 

Bằng, trên cơ sở đó sẽ lựa chọn bài phù hợp để đƣa vào nội dung hoạt động 

âm nhạc. 

- Phương pháp thực nghi m: trên cơ sở dạy thực nghiệm các bài thiết 

kế, từ đó khẳng định tính phù hợp và hiệu quả của vấn đề nghiên cứu. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Luận văn sẽ góp phần nghiên cứu việc truyền dạy, giữ gìn và phát huy 

Hát Then trong Trƣờng CĐSP Cao Bằng nói riêng, Hát Then của ngƣời Tày 

Cao Bằng nói chung. 
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Luận văn có thể làm tƣ liệu tham khảo cho giảng viên bộ môn Âm nhạc 

Trƣờng CĐSP Cao Bằng và cho các trƣờng học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

trong hoạt động văn hóa - nghệ thuật. 

7. Bố cục của luận văn 

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

có cấu trúc gồm 2 chƣơng: 

- Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

- Chƣơng 2: Dạy học Hát Then cho hệ Cao đẳng Giáo dục Tiểu học. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm, thuật ngữ  

1.1.1. Dân ca 

Dân ca là một thể loại âm nhạc cổ truyền, mang đặc trƣng của mỗi 

vùng miền, mỗi dân tộc. Bởi thế mà cũng có rất nhiều cách hiểu hay định 

nghĩa về dân ca. Trên thế giới, ngƣời Đức gọi dân ca là volkslide (tạm dịch 

là bài ca của nhân dân), ngƣời Pháp dùng hai nhóm từ: chanson populaire 

(tạm dịch là bài ca phổ cập trong quần chúng) hay chanson folklorique (tạm 

dịch là bài ca mang tính nhân dân), ngƣời Anh gọi dân ca là folk song theo 

nghĩa nhƣ chanson folkorique, ngƣời Ý cuối thế kỷ XX lại dùng 

từ etnofonia (tạm dịch là bài ca mang tính dân tộc hay sắc tộc) để gọi dân ca 

[47]. 

Ở Việt Nam, một số công trình nghiên cứu đã đề cập về dân ca nhƣ:  

Trong tập Tìm hiểu dân ca  i t Nam của nhạc sĩ Phạm Phúc Minh có 

nói: “Dân ca là những làn điệu, bài hát truyền thống đƣợc lƣu truyền trong 

dân gian từng vùng, từng dân tộc” [19, tr.212]. Theo đó, ông cũng khẳng 

định thêm: “Dân ca là những bài hát cổ truyền do nhân dân sáng tác, đƣợc 

lƣu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác và đƣợc nhân dân ca hát theo phong 

tục tập quán của từng địa phƣơng, từng dân tộc” [19, tr.11]. 

Theo nhận định của tác giả Lê Hồng Anh trong bài viết Khái quát 

chung v  dân ca  i t Nam thì: “Dân ca Việt Nam là một thể loại âm nhạc cổ 

truyền, qua việc truyền khẩu, truyền ngón các bài dân ca, mỗi ngƣời diễn 

xƣớng có quyền ứng tác tự do, góp phần sáng tạo của mình vào tác phẩm 

trong quá trình biểu diễn. Do vậy, họ gần nhƣ là “đồng tác giả” với những 

ngƣời sáng tác mà ngƣời sáng tác ban đầu không rõ là ai” [45, tr.19]. 

Nhƣ vậy, từ những cách gọi và nhận định trên cho thấy sự tƣơng đồng 

khi nói về dân ca. Đó là những bài ca của nhân dân, do nhân dân sáng tác và 
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lƣu truyền. Mỗi bài dân ca đều mang màu sắc, cốt cách và bản sắc riêng của 

mỗi địa phƣơng, mỗi dân tộc, tùy thuộc vào ngôn ngữ, giọng nói, đặc trƣng 

của từng vùng mà khác đi đôi chút. Nói nhƣ tác giả Hà Thị Hoa trong cuốn 

Nhập môn Âm nhạc cổ truy n thì: “Dân ca chính là những hạt ngọc, đƣợc 

chắt lọc tinh tế, k  lƣỡng từ bao thế hệ mà thành” [8, tr.19]. 

Để thuận lợi cho quá trình nghiên cứu, chúng tôi đƣa ra khái niệm về 

dân ca nhƣ sau: Dân ca là những bài hát, khúc ca đƣợc sáng tác và lƣu 

truyền trong dân gian mà không thuộc về riêng một tác giả nào. Các bài hát 

đƣợc truyền miệng qua nhiều ngƣời, từ đời này qua đời khác và đƣợc phổ 

biến ở từng vùng, từng dân tộc  Các bài dân ca đƣợc chọn lọc qua nhiều 

năm tháng và tồn tại cùng với thời gian. 

1.1.2. Dạy học 

Dạy học là quá trình diễn ra hoạt động song song giữa ngƣời dạy và 

ngƣời học. Ngƣời dạy có vai trò định hƣớng, tổ chức, điều khiển giúp cho 

ngƣời học tự chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng, tình cảm, thái độ. Ngƣợc lại, ngƣời 

học có nhiệm vụ tiếp thu, lĩnh hội những thông tin, tri thức một cách độc lập, 

sáng tạo, từ đó tự hình thành k  năng, k  xảo, hình thành tình cảm và thái độ 

đúng đắn. Có thể thấy, vai trò của ngƣời dạy không chỉ là truyền thụ kiến 

thức, thông tin đơn thuần mà giúp ngƣời học tự tìm kiếm tri thức, thay đổi 

tình cảm và hình thành thái độ. 

Mục tiêu của dạy học là giúp ngƣời học nhận thức rõ đƣợc những gì mà 

họ muốn học. Bởi vậy, dạy học là con đƣờng tối ƣu nhất giúp con ngƣời tiếp 

cận, nắm vững những tri thức và kinh nghiệm xã hội, “dạy học là dạy để 

nâng cao trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức, theo chƣơng trình nhất 

định” [30, tr.236]. 

Có thể nói, Dạy học là một quá trình gồm toàn bộ các thao tác có tổ 

chức và có định hƣớng giúp ngƣời học từng bƣớc có năng lực tƣ duy và 

năng lực hành động với mục đích chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, cách hiểu 
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biết, các k  năng, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt đƣợc để trên cơ sở 

đó có khả năng giải quyết đƣợc các bài toán thực tế đặt ra trong toàn bộ cuộc 

sống của mỗi ngƣời học. 

1.1.3. Âm nhạc 

“Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt. Các 

yếu tố chính của nó là cao độ (điều chỉnh giai điệu), nhịp điệu (và các khái 

niệm liên quan của nó: tempo, tốc độ), âm điệu, và những phẩm chất âm 

thanh của âm sắc và kết cấu bản nhạc” [46].  

Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật sử dụng âm thanh làm phƣơng tiện 

để phản ánh hiện thực cuộc sống. Bằng sức biểu cảm vô cùng lớn lao của 

những hình tƣợng âm thanh, âm nhạc có khả năng phản ánh một cách sâu 

sắc, tinh tế cuộc đấu tranh sinh tồn, những tình cảm suy tƣ thầm kín, những 

ƣớc mơ, khát vọng, ý chí, niềm tin... giúp con ngƣời vƣợt qua mọi thiên tai, 

địch họa, vững bƣớc xây đời, phấn đấu để đạt đƣợc những ƣớc mơ cao đẹp 

trong cuộc sống. Không thể phủ nhận rằng, âm nhạc có vai trò hết sức quan 

trọng đối với đời sống tinh thần của con ngƣời. 

Trong giáo dục, âm nhạc góp phần hoàn thiện năng lực về thẩm m , 

đạo đức, trí tuệ, thể lực cho học sinh thông qua các bài học trên lớp, các hoạt 

động ngoại khóa hay những chƣơng trình văn nghệ  từ đó giúp các em dần 

hoàn thiện nhân cách và phát triển toàn diện tƣ duy sáng tạo.  

Nhìn chung, Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật phản ánh cuộc sống 

bằng hình tƣợng, âm thanh, âm nhạc tác động quá trình thính giác và diễn ra 

trong thời gian, nhằm biểu hiện nội tâm của con ngƣời. Việc dạy học âm 

nhạc, đặc biệt là âm nhạc dân gian địa phƣơng cho các em ngay từ khi còn 

ngồi trên ghế nhà trƣờng là cần thiết nhằm giúp các em có những nhận thức 

đúng đắn và biết quý trọng những tinh hoa văn hóa của dân tộc. 
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1.1.4. Phương pháp dạy học âm nhạc 

- Phƣơng pháp dạy học: Có nhiều quan niệm khác nhau về phƣơng 

pháp dạy học, có quan niệm cho rằng: “Phƣơng pháp dạy học là cách thức 

hoạt động phối hợp thống nhất của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy 

học đƣợc tiến hành dƣới vai trò chủ đạo của giáo viên nhằm thực hiện tối ƣu 

mục tiêu và nhiệm vụ dạy học" [27, tr.204]. 

Cũng có quan niệm khác cho rằng: “Phƣơng pháp dạy học là tổng hợp 

các cách thức hoạt động phối hợp, tƣơng tác giữa giáo viên và học sinh, 

nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh hệ thống kiến thức khoa học, hình thành hệ 

thống kĩ năng, kĩ xảo, thực hành sáng tạo và thái độ chuẩn mực theo mục 

tiêu của quá trình dạy học" [40, tr.175]. 

Trong cuốn Phương pháp dạy học Âm nhạc tập 1 của tác giả Ngô Thị 

Nam đã nói: “Dạy học âm nhạc là quá trình dạy cho học sinh nắm tổng hợp 

những kiến thức, k  năng, k  xảo, tạo cơ sở cho khả năng cảm thụ âm 

nhạc”[21, tr.8]. Vì vậy, “toàn bộ việc dạy học âm nhạc trong nhà trƣờng phải 

hƣớng tới sự phát triển, làm phong phú tinh thần của nhân cách học sinh, 

tính chất đạo đức, thẩm m  trong hoạt động, tính tƣ tƣởng của mọi động cơ, 

quan niệm và niềm tin trong các em”[21, tr.9]. 

Tóm lại, Phƣơng pháp dạy học âm nhạc, theo nghĩa chung nhất, là 

những cách thức để tiến hành hoạt động dạy học âm nhạc, là hệ thống các 

phƣơng pháp đƣợc ngƣời dạy sử dụng trong quá trình dạy học âm nhạc để 

giúp cho ngƣời học tiếp thu và hiểu đƣợc.  

Phƣơng pháp dạy học âm nhạc có vai trò quan trọng trong quá trình dạy 

học bộ môn âm nhạc, vận dụng những phƣơng pháp phù hợp với nội dung 

hay từng thể loại âm nhạc sẽ giúp ngƣời học dễ dàng tiếp thu bài và hiểu bài, 

nâng cao nhận thức âm nhạc. Điều đó cũng đòi hỏi ngƣời dạy phải luôn tìm 

tòi, nghiên cứu, học hỏi những phƣơng pháp mới phù hợp để đáp ứng đƣợc 

yêu cầu bộ môn và phát huy đƣợc tính tích cực của ngƣời học. 
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1.2. Tổng quan về Hát Then của ngƣời Tày Cao Bằng 

1.2.1. Khái quát về người Tày ở tỉnh Cao Bằng 

1.2.1.1. V  trí   a lý và  i u ki n tự nhiên - xã hội tỉnh Cao B ng 

Nằm ở vùng núi phía Bắc của Tổ quốc, Cao Bằng có diện tích tự 

nhiên là 6.690,72 km
2
. Là vùng đất địa đầu của Tổ quốc nên phía Bắc tỉnh 

Cao Bằng có đƣờng biên giới giáp Trung Quốc dài trên 333km, phía Nam 

giáp tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn, phía Tây – Tây Nam giáp hai tỉnh Hà Giang 

và Tuyên Quang [49]. 

Theo số liệu điều tra dân số năm 2009 của Ban chỉ đạo tổng điều tra 

dân số và nhà ở Trung ƣơng cho thấy dân số Cao Bằng là 507.183 ngƣời 

gồm 27 dân tộc anh em quần tụ sinh sống trên địa bàn, dân tộc thiểu số 

chiếm trên 95%, trong đó dân tộc đông nhất là Tày chiếm 39,54% [48]. 

Nằm ở phía Bắc vùng Việt Bắc, nơi địa đầu của Tổ quốc, Cao Bằng là 

một trong những tỉnh mà đời sống kinh tế ở mức thấp nhất trong cả nƣớc. 

Tuy nhiên, nằm ở độ cao trung bình 200m so với mực nƣớc biển, nơi cao 

nhất lên đến 1300m, mảnh đất biên cƣơng này đƣợc thiên nhiên ƣu đãi 

những điều kiện kinh tế, xã hội và vẻ đẹp thiên nhiên vừa hùng vĩ tráng lệ, 

vừa thơ mộng [49]. 

Địa hình Cao Bằng chủ yếu là đồi núi, chiếm tới 90% diện tích toàn 

tỉnh. Khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa lục địa núi cao, ôn hòa khá                                                                                    

dễ chịu. Tài nguyên đất của tỉnh Cao Bằng đa dạng: Đất nông – lâm nghiệp 

còn tiềm năng chƣa đƣợc khai thác, đất vƣờn còn khả năng thâm canh tăng 

vụ còn lớn. Đồng bào chủ yếu trồng lúa, ngô, các loại cây ngắn ngày  Cao 

Bằng có nhiều cửa khẩu thông thƣơng với Trung Quốc thuận lợi giao lƣu, 

mở rộng thị trƣờng xuất nhập khẩu hàng hóa. Nguồn tài nguyên thiên nhiên 

phong phú đa dạng với 199 điểm mỏ và điểm quặng với 22 loại khoáng sản 

khác nhau nhƣ sắt, mangan, chì, kẽm  là tiền đề để phát triển ngành công 

nghiệp của tỉnh [37].                                             
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Vẻ đẹp thiên nhiên của tỉnh Cao Bằng mang tiềm năng về du lịch cả về 

tự nhiên và nhân văn với những di tích lịch sử, văn hóa đƣợc xếp hạng nhƣ 

di tích Pác Bó, Lam Sơn, khu rừng Trần Hƣng Đạo, khu di tích lịch sử Đông 

Khê, thác Bản Giốc, động Ngƣờm Ngao, hồ Thang Hen  Ngoài ra, tỉnh còn 

có nhiều dân tộc với truyền thống văn hóa, lễ hội đa dạng, độc đáo, sẽ là 

điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. 

1.2.1.2. Đôi nét v  người Tày ở tỉnh Cao B ng 

Ngƣời Tày ở Cao Bằng là một trong 54 dân tộc Việt Nam, họ là những 

cƣ dân sớm có mặt trong thành phần cƣ dân nƣớc Văn Lang xƣa kia và là 

một trong những thành phần dân cƣ sáng lập nên Nhà nƣớc Âu Lạc. Trong 

lịch sử dựng nƣớc và giữ nƣớc của dân tộc, ngƣời Tày luôn có những cống 

hiến to lớn vào tiến trình phát triển của đất nƣớc nói chung và tỉnh Cao Bằng 

nói riêng. 

Cƣ dân Tày chủ yếu sinh sống ở những vùng thung lũng, nơi thuận lợi 

cho canh tác nông nghiệp, giao thông đi lại, nguồn nƣớc tự nhiên dồi dào, 

đất đai màu mỡ, thời thiết thuận hòa. Ngƣời Tày canh tác nông nghiệp trồng 

lúa nƣớc là chính, những sản phẩm nông nghiệp của ngƣời Tày chủ yếu là 

lúa nếp, lúa tẻ, ngô, mạch ba cạnh, kê  và một số loại rau phục vụ cho cuộc 

sống hàng ngày nhƣ: hành, kiệu, su hào, cải  Họ cũng rất chú trọng phát 

triển chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm đáp ứng nhƣ cầu thực phẩm chủ yếu 

trong những ngày lễ, tết, hiếu, hỷ. 

Các nghề thủ công gia đình của ngƣời Tày khá phát triển, đó là dệt, 

nhuộm, rèn, đan lát, gốm, chế biến thực phẩm  nhằm đáp ứng nhu cầu tự cấp 

tự túc, một phần để trao đổi, buôn bán. Trƣớc kia mỗi gia đình thƣờng tự cung 

tự cấp, ngày nay, nhu cầu ăn mặc đã đƣợc sản phẩm công nghiệp thay thế nên 

nhiều làng Tày không duy trì nghề trồng bông, dệt vải, nhuộm nữa. 

Đời sống văn hóa của ngƣời Tày rất phong phú và đa dạng, có thể kể 

đến lĩnh vực chính đó là ăn, mặc, ở và văn học dân gian. 
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Văn hóa ẩm thực của ngƣời Tày với lƣơng thực chủ yếu là gạo, thực 

phẩm ăn cũng rất phong phú và phần lớn là những sản phẩm nông nghiệp do 

chính họ làm ra nhƣ: thịt lợn, trâu, bò, gà, vịt, cùng các loại rau cải, đỗ 

tƣơng, bầu, bí, mƣớp, củ cải   Những lúc có thức ăn ngon, con cháu trong 

nhà thƣờng quan tâm tới ông bà, cha mẹ và các cháu nhỏ. Thậm chí nếu nhà 

không còn trẻ nhỏ, họ mang sang nhà bên cho các cháu hàng xóm. Đó chính 

là nét đẹp của ngƣời Tày, làm cho láng giềng thêm đoàn kết gắn bó, tƣơng 

thân tƣơng ái. 

Ngƣời Tày Cao Bằng thƣờng mặc quần áo vải bông nhuộm chàm, áo 

phụ nữ dài che hết bắp chân, đàn ông mặc áo dài chớm qua đầu gối. Váy áo 

quần của họ không trang trí hoa văn, là điểm khác biệt với trang phục dân 

tộc khác. Trang phục của nữ Tày miền Đông và miền Tây cơ bản giống 

nhau, chỉ khác nhau ở chỗ chị em miền Đông vấn ngang bên trái, còn chị em 

miền Tây vấn ngang bên phải. 

Nhà ở truyền thống của ngƣời Tày là nhà sàn, họ rất coi trọng vị trí làm 

nhà và hƣớng nhà. Thông thƣờng, nhà sàn của ngƣời Tày thƣờng có ba gian, 

gian giữa là gian để bàn thờ tổ tiên, hai gian bên bố trí các phòng ngủ của các 

thành viên trong gia đình. Phần cuối nhà là bếp để dự trữ lƣơng thực, thực 

phẩm, đựng đồ dùng trong gia đình. Tầng dƣới là chuồng trâu, bò, gà, lợn và 

các loại nông cụ: cày, bừa, cuốc xẻng  Ngày nay, cuộc sống đã nhiều đổi 

thay, tùy thuộc điều kiện, địa hình, hoàn cảnh gia đình mà ngƣời Tày làm nhà 

trệt, xây đá, làm nhà tầng kiên cố. Tuy nhiên ở các vùng nông thôn, vùng sâu, 

vùng xa, nhà truyền thống vẫn đang hiện hữu chiếm tỷ lệ đa số [20]. 

Các ngày lễ hội của ngƣời Tày diễn ra quanh năm, nhƣng phần lớn tập 

trung vào mùa xuân, cũng là lúc đồng bào chuẩn bị cho một mùa vụ mới. 

Những lễ hội mang đặc trƣng của nền sản xuất nông nghiệp lúa nƣớc. Lồng 

tồng (lễ xuống đồng) là lễ hội lớn nhất, vừa là dịp để họ vui chơi đón mừng 

năm mới, vừa là những ngày nghỉ ngơi trƣớc khi bắt đầu một vụ mùa và 
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cũng là dịp để đồng bào gửi lời khẩn cầu đến thần linh để có một vụ mùa 

màng bội thu. Ngƣời Tày có thêm Lễ cấp sắc (là lễ phong sắc dành cho 

những ngƣời hành nghề mo, then, bụt, tào tổ chức sắc phong chứng chỉ cho 

ngƣời đã trƣởng thành trong nghề) [23]. 

Văn học dân gian Tày ra đời và phát triển trong mọi hoạt động sinh 

hoạt hàng ngày, lao động, lễ hội  Nội dung thƣờng phản ánh những ƣớc 

mơ chân chính của cộng đồng về một xã hội công bằng, con ngƣời “ở hiền 

gặp lành, ác giả ác báo”. Hầu hết các tác phẩm văn học dân gian Tày đều 

đƣợc ghi chép lại bằng hệ thống ngôn ngữ Nôm Tày, do ngƣời Tày sáng tạo 

ra với các tác phẩm văn học thành văn đề cập đến nhiều phƣơng diện tri thức 

về y tế, địa lý, phong tục tập quán, lịch sử, lịch thời gian, với nhiều văn bản 

chữ nôm Tày tại viện Hán Nôm. 

Hát Then là loại hình dân ca đặc sắc nhất của tỉnh Cao Bằng. “Hát Then 

của ngƣời Tày bao gồm nội hàm phong phú, có sức lan tỏa lớn, phản ánh về 

các chủ đề tập quán sinh hoạt, tín ngƣỡng, ngợi ca cuộc sống lao động, cúng 

tế trời đất, thần linh, mừng cuộc sống ấm no, hạnh phúc..., Hơn nữa, còn có 

các bài Then về tâm linh giúp ngƣời ốm vƣợt qua nỗi buồn phiền, cũng có 

khi ngƣời ta khỏi bệnh do trạng thái tâm lý khá lên mà chế ngự đƣợc bệnh 

tật” [34, tr.45].  

Văn hóa dân gian của ngƣời Tày Cao Bằng với nhiều nét đặc trƣng 

mang đậm màu sắc bản địa. Trên mảnh đất Cao Bằng, ngƣời Tày cùng sinh 

sống và giao thoa văn hóa với các dân tộc khác khiến cho vốn văn hóa của 

họ ngày càng phong phú và đa dạng. Song, cũng vì thế mà rất dễ dàng bị pha 

trộn với những nền văn hóa khác. Trong đó, Hát Then của ngƣời Tày ở Cao 

Bằng cũng không tránh khỏi quá trình mai một ấy. 
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1.2.2. Những đặc trưng trong Hát Then của người Tày Cao Bằng 

1.2.2.1.  ài nét  hái quát v  Hát Then  ao   ng 

Theo nhận định của nhiều nhà nghiên cứu, trong đó có những tác giả 

ngƣời Cao Bằng nhƣ Hoa Cƣơng, Dƣơng Sách, Triều Ân, Hoàng Tuấn đều 

có chung quan điểm: Cao Bằng là cái nôi của nghệ thuật Hát Then. Từ khi 

nhà Mạc thất thủ chạy lên Cao Bằng (1592) và xây dựng thành quách ở đó, 

thì Hát Then bắt đầu xuất hiện trong cung đình và lan rộng trong dân gian. 

Tuy nhiên, theo tài liệu ở địa phƣơng đã ghi lại, từ lâu trong dân gian Cao 

Bằng đã lƣu truyền một số truyền thuyết liên quan đến nghề Hát Then. Điều 

đó chứng tỏ, Hát Then đã đƣợc tồn tại gắn liền với đời sống nhân dân từ lâu. 

Một trong những nét đặc trƣng nhất của Then Tày Cao Bằng đó là sự 

hình thành hai dòng Then Đông và Then Tây, hay còn gọi là Then nam và 

Then nữ. "Then miền Tây dịu ngọt, mềm mại, dung dị nhƣ ngƣời thiếu nữ 

dung nhan “nghiêng nƣớc, nghiêng thành”. Đối lại, Then miền Đông cất lên 

mạnh mẽ, trải lòng miên man, giai nhịp rộn ràng khúc tứ nhƣ chàng trai tuấn 

tú tài ba, hào phóng. Thật là nam thanh, nữ tú.” [34, tr.50]. 

Then miền Tây (Then nữ) với ông tổ là Bế Văn Phụng (1567 - 1637) 

quê ở tổng Nhƣợng Bạn, châu Thạch Lâm nay là xã Bế Triều, huyện Hòa 

An, tỉnh Cao Bằng với tác phẩm "Tam nguyên luận" nổi tiếng. Then miền 

Tây thƣờng có ở các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thông Nông, Hà Quảng, 

Hòa An, Hạ Lang. Then gồm 5 làn điệu, đó là: Tàng b c - Pây cảnh (hoặc 

Pây tàng) là làn điệu then đƣờng trƣờng, nhịp điệu đi mạnh mẽ, vui tƣơi mô 

tả những chuyến hành hƣơng, dạo cảnh non nƣớc sơn thủy hữu tình; Tàng 

b c - Rọng  hoăn là những lời hát gọi hồn về, mang tính tâm linh với giai 

điệu êm ái; Tặng tính là những bài hát kính báo tổ tiên, thần thiêng bốn 

phƣơng tám hƣớng, kính báo lên trời, cầu mong phúc lộc an lành; Khảm hải 

(vƣợt biển) đƣợc tổ chức vào dịp đầu xuân để cầu phúc cho ngƣời khỏi khổ 

đau, nghèo đói, chủ yếu là do bà Then thể hiện kết hợp với múa Then. Lời ca 
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mang giai điệu nhịp nhàng nhƣ chèo thuyền vƣợt qua sông, qua biển lớn xa 

xôi, nhọc nhằn mang đồ cúng tế dâng lên quan miền âm phủ; Đông mèng - 

Đông Ngoảng là làn điệu gồm những khúc hát mô tả đoàn ngƣời vƣợt qua 

cung đƣờng núi non hiểm trở với nhạc điệu nhanh, để bay lên trời cầu phúc, 

cầu may [31]. 

Then miền Đông (Then nam) gắn liền với thân thế sự nghiệp của Nông 

Quỳnh Văn (1565 - 1640), quê Nga Ổ, Thƣợng Lang nay là xã Đàm Thủy, 

huyện Trùng Khánh với tác phẩm để đời là "Tứ quý hồng nhan". Then miền 

Đông thƣờng có ở huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên, Phục Hòa, Hạ Lang, 

gồm có 7 làn điệu: Tàng b c - tàng cảnh là làn điệu mô tả cuộc du ngoạn cảnh 

trí quê hƣơng, núi non gấm vóc; Tàng b c - Pây mạ thƣờng có giai điệu mạnh 

mẽ nhƣ phi ngựa trong cuộc chiến, trên những con đƣờng quanh co gập ghềnh 

lên dốc, xuống đèo, phi nƣớc kiệu trên đƣờng bằng hoặc đi lên mƣờng trời. 

Làn điệu nhịp theo tiếng vó ngựa, nghệ nhân cầm quạt nghiêng ngả trên lƣng, 

giai điệu rộn ràng, khoáng đạt; Tàng nặm - Khảm hải (hoặc pây ẻn, hỉn ẻn) có 

giai điệu nhịp nhàng chèo lái thuyền vƣợt biển, mô tả đoàn ngƣời kiên trì, 

nhẫn nại vƣợt qua sông, qua muôn trùng sóng, gió của đại dƣơng mênh mông 

mang đồ cúng tế dâng cho quan âm phủ để cầu phúc cho ngƣời nghèo khỏi 

khổ đau; Thỏng hương: Kính trình tổ tiên, các bậc tiền bối đã khuất núi, thổ 

địa, thành hoàng, các vị thần tiên, Ngọc Hoàng thƣơng giới, xin cầu phúc, vận 

may, cầu lộc, sức khỏe an lành. Làn điệu mang nội dung tâm linh; Giáp ba: 

Là làn điệu du xuân, dạo cảnh non nƣớc, đi trẩy hội, với nhịp nhanh (3/8) vui 

tƣơi, phấn khởi; Hả li u: Làn điệu hát tâm tình, giao duyên, xum họp trúc 

mai, vui vẻ, trong sáng; Khảm  h c là làn điệu có nhịp điệu nhanh mạnh tựa 

ngựa phi, mô tả đoàn ngƣời vƣợt qua núi non, hiểm trở để lên mƣờng trời, cầu 

phúc lộc [31]. 

 



19 

 

 Chẳng nơi nào có đƣợc hai dòng Then nhƣ Cao Bằng, chất liệu nghệ 

thuật Then đã phát triển ở mức cao. Hát Then Cao Bằng gồm 12 làn điệu 

thuộc hai dòng then: Then miền Đông (Then nam) và Then miền Tây (Then 

nữ). Rõ ràng hai dòng then tuy tính chất, đặc điểm khác nhau nhƣng khi kết 

hợp lại trở thành một chỉnh thể đầy đủ, hoàn m . 

1.2.2.2. Một s  nét  ặc trưng trong ngh  thuật Hát Then 

- V  thang âm: Qua tìm hiểu một số làn điệu của Then Tày, chúng tôi 

nhận thấy âm nhạc trong các bài Then Tày Cao Bằng phổ biến sử dụng 

thang năm âm, một số bài cũng sử dụng thang bốn âm, cụ thể nhƣ sau: 

Loại giai điệu bài hát đƣợc tiến triển trên sự đan chen của thang năm 

âm, phát triển quán xuyến toàn bài hoặc cả đoạn Then. Dạng thang năm âm 

này rất phổ biến trong hầu hết các bài Then Cao Bằng, có thể kể đến nhƣ: 

Hỉn ẻn, Dạo tính, Én nọong chắp co lùng... 

Ví dụ: Trích đoạn “Én noọng chắp co lùng”  

 

Trong bài Then Én nọong chắp co lùng đƣợc viết ở thang 5 âm: Đô, Rê, 

Pha, Son, La, nhịp tự do với các nốt luyến láy, ngân kéo dài mang tính chất 

dàn trải, tự sự. 
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Trong bài, âm Đô là âm ổn định nhất và chi phối toàn bộ bƣớc đi của 

các âm còn lại, vì vậy, âm Đô chính là âm gốc của thang âm. 

Ví dụ: Trích bài “Khửn háng Tam Quang” (Lên chợ Tam Quang) 

 

Trong bài hát “Khửn háng Tam Quang” thuộc làn điệu Hả Liệu của 

Then miền Đông dùng thang 4 âm: Mi, Son, La, Si với âm chủ là nốt La. 

 

Nhìn chung, thang 5 âm là một trong những đặc điểm âm nhạc chung 

của dân ca Việt Nam để hình thành và phát triển nên cấu trúc giai điệu của 

bài hát. Qua đó, thể hiện rõ phong cách âm nhạc của từng vùng miền. Trong 

đó, thang âm trong các bài Then Tày Cao Bằng cũng sử dụng chủ yếu là 

dạng thang năm âm và bốn âm, để tạo nên giai điệu của bài hát. 

- V  C u trúc:  

Các bài Hát Then thƣờng không có cấu trúc câu đoạn rõ ràng. 

Trong các điệu Tàng bốc (đƣờng bộ), Tàng nặm (đƣờng thủy) có 

khi 3 tiết nhạc, 5 tiết nhạc mới là một câu. Có bài một câu lại gồm 

2 tiết nhạc ở âm khu cao, 2 tiết nhạc ở âm khu thấp. Hai câu nhạc 
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này đƣợc lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi lần nhắc lại có thay đổi 

không nhiều. Cũng có giai điệu Tàng nặm ổn định hơn, chỉ gồm 1 

câu có 2 tiết nhạc ở âm khu cao, lặp đi lặp lại đến hết bài [25, 

tr.247]. 

Tuy nhiên, khi xét đến mối quan hệ giữa cấu trúc thơ và giai điệu trong 

âm nhạc Then thì chúng ta có thể thấy rõ hơn. Với cấu trúc đơn giản khoảng 

3 đến 4 âm, giai điệu âm nhạc gần nhƣ hát nói, thƣờng giai điệu lên cao hoặc 

xuống thấp theo ngữ âm, thanh điệu của lời ca. Chẳng hạn nhƣ trong trích 

đoạn “Giải vẻ” có cấu trúc câu đoạn ứng với một câu thơ đều khổ 7 chữ. 

Ví dụ: Trích bài “Giải vẻ” 

 

Trong trích đoạn “Giải vẻ” cho thấy giai điệu gần nhƣ một nốt nhạc 

ứng với một chữ, mỗi câu thơ đều khổ 7 chữ ứng với một câu nhạc rất vuông 

vắn, khiến cho câu hát rõ ràng, rành mạch. 

Ngoài ra, lối cấu trúc một câu nhạc ứng với một câu thơ nhƣng không 

đều nhƣ dạng trên, mà thêm lời, làm lệch khổ thơ, phá vỡ tính chu kỳ. 

Ví dụ: “Xỉnh đẳm” [Phụ lục 9, tr.118]  

Vẫn là lối cấu trúc một câu nhạc ứng với một câu thơ, nhƣng trong đó 

thì ta thấy số từ trong mỗi câu đƣợc đan xen các thể thơ hoặc nói cách khác 

là dùng thể thơ hỗn hợp giữa câu 8 chữ, 9 chữ và 12 chữ. Ở đây, giai điệu 

đƣợc tiến hành theo sự phân ngắt của câu thơ, câu thơ dài hay ngắn, 4 chữ 



22 

 

hay 8 chữ, 12 chữ xen kẽ thì ngƣời hát đều phân ngắt, lấy hơi và tấu nét nhạc 

lƣu không sau khổ thơ đó rất rõ ràng.   

Một dạng khác ở Then có thể thấy, đó là vẫn một câu thơ ứng với một câu 

nhạc nhƣng có bổ sung thêm những từ đệm a, ƣ, ơ, ơi  khiến cho câu hát đƣợc 

kéo dài thêm hoặc bổ sung luyến láy vào những nốt cuối câu, tạo cảm giác mềm 

mại hơn trong bài hát.  

Ví dụ: Trích trong đoạn “PácBó Làng Sen”  

 

- Giai  i u: Về cơ bản, các bài Then thƣờng mang tính tự sự, gần gũi 

với nói, nội dung thƣờng là kể lại một câu chuyện, một sự kiện nào đó. Vì 

vậy, giai điệu trong các bài Then Cao Bằng thƣờng êm ả, bình dị, ít có 

những chuyển biến rõ ràng. Tuy nhiên, Hát Then Cao Bằng với hai dòng 

Then nam và Then nữ mang tính chất, đặc điểm khác nhau. Các bài Then 

miền Đông (Then nam) thƣờng có giai điệu, tiết tấu, âm hình phong phú, sử 

dụng cả chùm kép bốn, phức tạp hơn so với Then miền Tây (Then nữ). 

Ví dụ: Trích đoạn “Hợp tác xã Bản Chang” (điệu Then miền Đông) 
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Ví dụ: Trích đoạn “Xuân thâng” (Then miền Tây) 

 

Thông thƣờng, trong một câu hát có hai tiết nhạc, giữa hai tiết nhạc là 

phần đệm của đàn tính. Các câu sau thƣờng là sự nhắc lại câu nhạc đầu, các 

câu này cũng có sự thay đổi nhƣng không nhiều. Thƣờng cứ một câu ở âm 

khu cao lại chuyển sang một câu ở âm khu thấp. Sự thay đổi âm khu này đã 

tạo nên những âm hƣởng trầm bổng cho giai điệu Then Tày Cao Bằng. 

Giai điệu trong Then Tày vốn đƣợc đúc kết và lƣu truyền từ nhiều đời 

nay, nhƣng đa số vẫn dựa trên cấu tạo của ngôn ngữ Nôm - Tày và lời thơ 

nên lối tiến hành thƣờng đơn giản, mộc mạc, đa phần sử dụng những quãng 

đặc trƣng là quãng 4 và quãng 5, đi lên hoặc đi xuống, đôi khi có những 

bƣớc nhảy quãng 4 và quãng 5 hoặc ngƣợc lại.  

Bài Các cửa mẻ bioóc cũng thuộc các bài có hình thức nhƣ bài hát nói 

nhƣng giai điệu của bài này có nhiều điểm khác với bài trên. Giai điệu vẫn 

dùng nhiều bƣớc nhảy quãng 4 đúng, nhƣng mềm mại hơn vì có nhiều bƣớc 

đi liền bậc. Giai điệu có dùng nhiều âm luyến với những từ đệm làm cho giai 

điệu uyển chuyển hơn, âm vực rộng đến một quãng 8. 

Ví dụ: Trích bài “Các cửa mẻ bioóc” 

          

Những âm luyến láy, nốt hoa m  đƣợc sử dụng nhiều trong các bài 

Then, đặc biệt là Then nam thƣờng láy lên một quãng 2, thỉnh thoảng có các 

hình thức láy khác nhƣ láy quãng 3 hoặc âm láy xuất hiện sau âm chính. 
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Ngoài ra, các nốt hoa m  cũng đƣợc sử dụng nhằm tô điểm cho giai điệu 

mƣợt mà, uyển chuyển, tạo nên nét đặc trƣng riêng của Then Tày Cao Bằng. 

Ví dụ: Trích bài "Chứ tình N c Na"  

    

- Trích bài "Thỏng hương"  

           

Có thể nói, giai điệu đƣợc tiến triển trên quãng 4, quãng 5 đƣợc xem 

nhƣ một đặc trƣng của Then Cao Bằng. 

-    nh p  i u: Then về bản chất và đặc trƣng thể loại là dân ca nghi lễ 

- phong tục nên những nhịp điệu từ hoạt động thực tiễn của con ngƣời ít 

nhiều đã đƣợc sân khấu hóa, cách điệu hóa.  

Trong các bài Hát Then, mỗi làn điệu khác nhau đều có sự phân định 

nhịp phách tƣơng đối rõ ràng. Trong những chƣơng đoạn hát, bài bản liên 

quan đến việc cầu cúng, trình báo... thƣờng thể hiện sự thành kính đối với bề 

trên nên nhịp điệu thƣờng đều đều, chậm rãi, nghiêm trang. Thƣờng gặp ở 

những đoạn: Tàng bốc, Tặng tính, Đông mèng - Đông ngoảng của Then 

miền Tây; Tàng nặm, Thỏng hƣơng, Khảm khắc của Then miền Đông. 

Ví dụ: Bài Đông mèng – Đông ngoảng [xem Phụ luc 9, tr.120] 

Ngƣợc lại, trong các chƣơng đoạn nhƣ Khảm hải lại là một nhịp điệu 

sôi nổi, linh hoạt, năng động. Trong đoạn này, nghệ nhân Then vừa hát vừa 

đánh đàn, hoặc vừa múa vừa xóc chùm nhạc uốn lƣợn, hú gọi mô phỏng các 

động tác lao động chèo thuyền, kéo dây, vật lộn với sóng nƣớc mênh mông 

giữa biển khơi. 

Ví dụ: Bài Khảm hải [xem Phụ luc 9, tr.123 ] 

Lại có những chƣơng đoạn nhƣ Pây mạ - Tàng bốc có nhịp điệu tiết tấu 

mạnh mẽ, khỏe khoắn, dứt khoát mô phỏng lại giai điệu mạnh mẽ nhƣ      
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phi ngựa. Bởi vậy mà ở những đoạn này, ngoài tiếng đàn và hát theo quy 

định của Then thì bao giờ cũng có chùm xóc nhạc đệm theo. 

Bên cạnh đó, cũng là những đoạn nhịp nhanh nhƣng lại thể hiện sự vui 

tƣơi, trong sáng, phấn khởi của những buổi du xuân trẩy hội, hay dao duyên 

tâm tình nhƣ các đoạn: Giáp ba, Hả liệu của Then miền Đông. 

Nhìn chung, các điệu Hát Then Cao Bằng đều dùng nhịp chẵn, chủ yếu 

là nhịp 2/4. Trong các bài nhạc không lời trong Then thì phổ biến nhịp 2/2, 

Cũng có rất ít trƣờng hợp dùng nhịp hỗn hợp, nhƣ trong bản hòa tấu đàn tính 

với đàn tam thập lục; ví dụ nhịp 2/8 + 2/4 + 2/8 + 2/4  

- V  lời ca: Lời ca trong Then Tày Cao Bằng sử dụng ngôn ngữ Nôm - 

Tày là chính. Nếu nhƣ Then Nùng và Then của ngƣời Thái trắng hầu nhƣ chỉ 

có tiếng bản tộc, thì Then Tày Cao Bằng lại có sự pha trộn ngôn ngữ ngƣời 

Kinh trong lời hát, đặc biệt là các điển tích và các từ Hán Việt. 

Trong các bài Then sƣu tầm đƣợc lời chủ yếu là tiếng Tày có xen lẫn 

một số câu tiếng Kinh. Lời ca phổ biến trong Then là thể thơ bảy chữ và năm 

chữ. Trong đó, thể thơ bảy chữ chiếm ƣu thế trong tất cả các chƣơng đoạn hát. 

Ví dụ: Trích đoạn “Khảm hải” [26, tr.58] 

Vƣợt khỉn khái hải té mênh mông 

Tứ bích nặm khiêu xồm lạng đạng 

Líu líu bố chắc phắng chắc cằn 

Quan lang khay nam châm oóc đếch 

Nam châm chỉ phƣơng hƣớng Tây Nam  

Dịch nghĩa:         ượt tới vực tế mênh mông 

B n b  nước trong xanh lai láng 

Thenh thang  hông rõ bến rõ bờ 

Quan lang  ưa nam châm chỉ hướng 

Th ng Tây Nam vượt biển tiến lên… 
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 Sau thể thơ bảy chữ là thể thơ năm chữ đƣợc dùng khá nhiều trong 

Hát Then, có thể gặp hầu hết trong các chƣơng đoạn: 

Trích đoạn: “Nộp lễ” [26, tr.150] 

Tọn quá mà bấu gạ 

Tọn mừa nả te đây 

Bấu gạ lẩu vay soong 

Bấu gạ toong vày nhỉ 

Dịch nghĩa:                  

Dọn qua  ây  hông bảo 

Dọn v  sau t t hơn 

Không bảo rượu lần hai 

Không bảo là lần nh  

Ngoài ra, cũng có một số bài Then còn sử dụng thể thơ tự do có số 

lƣợng từ bốn, năm đến chín chữ, mƣời chữ hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên không 

hình thành quy luật cố định, không thấy quy định nội dung nào thì dùng thơ 

bảy chữ và đoạn nào sẽ dùng thơ năm chữ, mà hầu nhƣ xen kẽ giữa các khổ 

thơ năm chữ - bảy chữ cũng rất phổ biến. 

Ví dụ: Trích đoạn “Khửn háng Tam Quang” 

Đƣờng lên háng Tam Quang 

Vƣợt qua nơi háng Bó 

Chợ co rít quanh ở trong 

Đƣờng xe đến chợ Trong 

Tam Quang trên mƣời chỗ 

Thấy quan về chào vui tiếp đón 

Thấy nơi bạn nhất chỗ gom (lè) trong  

Các văn bản Then Cao Bằng vừa có thơ, vừa có văn xuôi. Nội dung của 

các bài Then cũng rất phong phú: diễn tả cảnh quan khi băng rừng, vƣợt núi 

đem lễ vật đi cống vua, hay diễn tả phong cảnh làng quê, lễ mừng thọ, lễ thôi 
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nôi  gắn bó với các hoạt động hàng ngày của con ngƣời, đem lại niềm vui, 

sự an ủi cho ngƣời dân.  

Nội dung hát trong một cuộc then luôn đƣợc trình bày một cách rất 

nghiêm trang, kính cẩn, biểu lộ lòng cầu khẩn, thiết tha của họ trong suốt 

quá trình chuẩn bị cho cuộc hành trình lên Ngọc hoàng thƣợng đế. Bên cạnh 

đó, “nội dung cũng mang nhiều ý nghĩa nói lên nhân sinh quan của ngƣời 

làm then, tố cáo giai cấp xƣa kia, giải thích hiện tƣợng thiên nhiên, đề cập 

đến nhiều vấn đề trong đời sống lao động của quần chúng nhân dân và 

những giá trị luân lý răn đời, nêu lên những khát vọng con ngƣời với đầy đủ 

tính nhân văn”[26, tr.43]. 

Lời ca trong các bài Then còn dùng nhiều từ đệm làm cho làn điệu 

thêm mềm mại, uyển chuyển, âm hình và tuyến giai điệu đƣợc mở rộng. Vị 

trí các từ đệm thƣờng xuất hiện ở đầu hoặc cuối câu hát, tạo điều kiện để 

ngƣời hát đƣợc dịp khoe giọng.  

Ví dụ trong bài “Pác Bó làng sen” [xem Phụ lục 9, tr.124] 

Các tiếng đệm trong bài thƣờng là: ới ơi – ơ ờ - ới i ì; ƣ..ƣ  hoặc á 

ơi  á ơi, khác với Then Bắc Kạn thƣờng đệm bằng những từ “eng, eng ” 

hoặc “â..â..”. Một số vùng Then khác còn có từ đệm “ơ hời ” ở cuối câu 

hát. Những từ đệm trong Hát Then là sự tiếp thu, vận dụng những từ đệm 

của hát ru, hát giao duyên vào, nó thƣờng không có nghĩa nhƣng tạo cho giai 

điệu trở nên mềm mại, uyển chuyển và giàu sức biểu cảm. 

Tóm lại, thể thơ trong Then không gò bó, mà tùy thuộc vào nội dung 

lời hát để diễn tả sao cho đạt đƣợc ý tƣởng của ngƣời hát Then. Lời ca trong 

Then còn có những yếu tố kịch tính, có câu đối thoại hài hƣớc, ƣớc lệ, nhân 

cách hóa, giàu chất thơ, ví von ...  
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1.2.3. Một số nét tương đồng, khác biệt giữa Hát Then của người Tày và 

người Nùng Cao Bằng 

Tại tỉnh Cao Bằng, dân tộc Tày và Nùng sống đan xen cạnh nhau và 

giao thoa văn hóa với nhau, nên giữa văn hóa của ngƣời Tày với văn hóa 

ngƣời Nùng mang nhiều điểm tƣơng đồng, trong đó có Hát Then. Bởi vậy, 

khi nhắc tới làn điệu dân ca dân tộc ngƣời ta vẫn hay nói đến Hát Then của 

dân tộc Tày Nùng nói chung. Tuy nhiên, tại Cao Bằng thì nghệ thuật hát 

Then là của ngƣời Tày, sử dụng ngôn ngữ Nôm Tày và thờ ông tổ nghề ngƣời 

Tày. Ngƣời Nùng cũng hát Then nhƣng đó là do sự giao thoa văn hóa nhiều 

đời mà hình thành nên có rất nhiều điểm tƣơng đồng. Qua thời gian nghiên 

cứu, thu tập tài liệu và gặp gỡ nghệ nhân, chúng tôi nhận thấy nhƣ sau: 

Khi ngƣời Nùng vào Việt Nam sinh sống xen kẽ với ngƣời Tày và giao 

thoa văn hóa với ngƣời Tày nên đã học Then từ ngƣời Tày, nhƣng đã có sự 

vận dụng linh hoạt sáng tạo vào không gian văn hóa cụ thể của ngƣời Nùng. 

Theo Nghệ nhân Ƣu tú Lê Quang Tăng (xã Phong Châu, huyện Trùng 

Khánh, Cao Bằng) cho biết: “Tuy cùng chung hệ ngôn ngữ Nôm Tày nhƣng 

những lời ca trong các bài Then mà ngƣời Nùng sử dụng hầu nhƣ là tiếng 

bản tộc, ít pha tiếng Kinh hơn so với lời hát Then của ngƣời Tày. Trong các 

nghi lễ Then Nùng, chủ yếu sử dụng bộ nhạc xóc, vốn không có đàn tính hay 

múa chầu. Giai điệu Then Nùng thƣờng hào sảng, khỏe khoắn”. [Nguồn ghi âm 

26/11/2016]. 

- Sự tương  ồng: Sức lan toả của Hát Then sâu rộng trong cộng đồng, 

không chỉ có ngƣời Tày, Nùng mà các dân tộc khác cũng Hát Then. Cƣ dân 

Nùng phân bố ngay cạnh ngƣời Tày, có nơi sống xen ghép nhau, thậm chí 

kết hôn tƣơng giao huyết thống, nên sự ảnh hƣởng giao thoa về văn hóa giữa 

hai dân tộc diễn ra thƣờng xuyên, liên tục trong đời sống xã hội. Vì vậy, 

ngƣời Nùng cũng có Hát Then và Then Nùng học hỏi từ Then Tày nên có 
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những đặc điểm giống với Then Tày cả về giai điệu, tiết tấu, các bƣớc làm 

lễ... 

Tất cả các hình thức diễn xƣớng kể cả Then Tày hay Then Nùng đều 

gắn với môi trƣờng tự nhiên và xã hội mà họ sinh sống: từ các sản vật 

dâng cúng thần linh đến các biểu tƣợng tôn giáo, nội dung lời hát, nghi lễ 

cúng bái  

- Sự  hác bi t: Điểm khác nhau có lẽ là về tên gọi, tuy cùng ý nghĩa 

giống nhau nhƣng ngƣời Tày gọi là Then, ngƣời Nùng còn gọi là Sliên. Sliên 

là tên gọi những ngƣời phụ nữ hành nghề thông qua việc nhập đồng mà 

không cần theo học nghề, không phải làm Lễ cấp sắc. Còn Then là những 

ngƣời phải học nghề và phải thông qua cấp sắc mới đƣợc hành nghề. Sliên 

khác Then ở chỗ Sliên thƣờng ngắn gọn hơn, tự nhiên hơn còn Then bài bản 

và nhiều thủ tục hơn.  

Theo nghiên cứu của tác giả Vƣơng Toàn trong tập Then cao   ng – 

 ội nguồn và giá tr : “Ở một số vùng Tày, Nùng phân biệt Then và Sliên là 

tên gọi những ngƣời phụ nữ nhẹ vía đƣợc một nàng tiên nào đó nhập vào 

mình để hành nghề bói, cúng mà không cần theo thầy học nghề, không cần 

phải đƣợc cấp sắc. Còn Then là những ngƣời phải học nghề ở một ông thầy 

nào đó và phải qua lễ cấp sắc mới đƣợc hành nghề” [25, tr.85]. 

Then Nùng là biểu hiện giao lƣu giữa Sliên, Pụt và Then Tày trong 

cách thức sử dụng nhạc cụ hành nghề mà một trong những dấu ấn của sự 

giao lƣu đó là việc Then Nùng thờ tổ nghề Then Cao Bằng. 

Nhƣ vậy, các chƣơng trong đoạn Then của các nghi lễ về cơ bản đều 

giống nhau, nhƣng tiếng nói phát âm của hai dân tộc có phần khác nhau, có 

những âm tiết tiếng Tày phải vay mƣợn của tiếng ngƣời dân tộc Kinh, tiếng 

Nùng thì dùng ngôn ngữ bản địa nhiều hơn. Nghệ nhân Bế Sơn Chung (xóm 

Bản Co, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa) cho biết: “Có lẽ điểm khác nhau nổi 

bật nhất là sử dụng nhạc cụ dùng trong diễn xƣớng Then. Nếu nhƣ Then của 
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ngƣời Tày chủ yếu dùng nhạc cụ là Tính tẩu, thì Then Nùng lại dùng quạt và 

chùm sóc nhạc” [Nguồn ghi âm 27/11/2016]. 

Trong khuôn khổ luận văn này, chúng tôi chỉ đi sâu nghiên cứu làn điệu 

Hát Then đặc trƣng của dân tộc Tày Cao Bằng và lựa chọn một số làn điệu 

tiêu biểu của Then Tày để đƣa vào dạy học. 

1.3. Nội dung chƣơng tr nh và thực trạng phƣơng pháp dạy học âm nhạc 

hệ Cao đẳng Giáo dục Tiểu học  

1.3.1. Khái quát về Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 

1.3.1.1.  hức năng  nhi m vụ của Trường  ao   ng Sư phạm  ao   ng 

Trƣờng CĐSP Cao Bằng đƣợc thành lập theo quyết định số 

4018/2000/QĐ - BGD&ĐT-TCCB ngày 02/10/2000 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc nâng cấp Trƣờng Trung học sƣ phạm Cao Bằng 

thành Trƣờng CĐSP Cao Bằng. Trƣờng CĐSP là một đơn vị sự nghiệp Giáo 

dục và đào tạo nằm trong hệ thống Giáo dục quốc dân, trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng. Trƣờng CĐSP Cao Bằng có chức năng và 

nhiệm vụ đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên trình độ trung cấp, cao đẳng. Nhiệm 

vụ cơ bản của Trƣờng CĐSP Cao Bằng là: 

- Đào tạo giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tiểu học và giáo viên 

mầm non có trình độ cao đẳng sƣ phạm và trình độ trung cấp sƣ phạm theo 

kế hoạch, chƣơng trình, quy chế và chế độ của Nhà nƣớc và của Bộ GD&ĐT 

quy định. 

- Bồi dƣỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở 

các trƣờng Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong tỉnh Cao Bằng.   

Từ khi đƣợc nâng cấp thành trƣờng CĐSP (10/2000), từ khóa đào tạo 

đầu tiên (2000 – 2001) với số lƣợng 283 học sinh, sinh viên đƣợc tuyển vào 

một số ngành: Toán - Lý, Hóa – Sinh, Văn - Sử, Văn - Địa, Sinh – Thể, Giáo 

dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non; cho đến nay (tính từ năm học 2016 – 
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2017), Trƣờng CĐSP Cao Bằng đã phát triển nhanh chóng với gần 2000 sinh 

viên, qui mô đào tạo mở rộng đa ngành, đa hệ trong đó có một số ngành đào 

tạo không sƣ phạm đã đáp ứng đƣợc nhu cầu về nguồn lực cho địa phƣơng 

[50]. 

Bên cạnh hệ đào tạo chính qui, nhà trƣờng cũng mở các lớp vừa làm 

vừa học nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên. Liên kết với các 

trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng, Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 

Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên mở các lớp vừa làm vừa học trình độ đại học, 

bồi dƣỡng nghiệp vụ quản lý và cấp chứng chỉ cho đội ngũ giáo viên là cán 

bộ quản lý thuộc các trƣờng THCS, Tiểu học, Mầm non của tỉnh. Sản phẩm 

đào tạo của nhà trƣờng hàng năm đã cung cấp một lực lƣợng lao động đáng 

kể cho ngành giáo dục của tỉnh, điều đó rất có ý nghĩa cho sự phát triển của 

xã hội trong giai đoạn hiện nay.  

Chỉ tính trong năm học 2016 – 2017, quy mô đào tạo của nhà trƣờng 

đƣợc mở rộng, đa ngành, đa hệ với số lƣợng sinh viên khá cao: số SV hệ 

chính quy là: 964 ngƣời; Số SV đào tạo và thuộc hệ bồi dƣỡng (Hệ không 

chính quy) là 940 ngƣời. Với số lƣợng nhƣ vậy đã đáp ứng đƣợc nhu cầu 

nguồn nhân lực (giáo viên) trong tỉnh, đồng thời đáp ứng yêu cầu xã hội cả về 

chất lƣợng lẫn số lƣợng. [Nguồn: Phòng ĐT&N KH Trường  ĐSP]. 

1.3.1.2.  ơ c u tổ chức và  ội ngũ cán bộ, giảng viên  nhân viên 

Trƣờng CĐSP Cao Bằng là đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Cao Bằng. Theo quy định của Điều lệ Trƣờng Cao đẳng, bộ máy tổ 

chức của nhà trƣờng đƣợc biên chế gồm: Ban Giám hiệu và 11 đơn vị trực 

thuộc (các Phòng, Khoa, Tổ trực thuộc). 

 Về đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên tính đến tháng 7 năm 

2017 Trƣờng CĐSP Cao Bằng có 118 ngƣời. Trong đó, lực lƣợng cán bộ 

giảng dạy trong Trƣờng có 75 ngƣời (chiếm 63,56% trong tổng số cán bộ, 

viên chức nhà trƣờng). Bên cạnh đội ngũ cán bộ giảng dạy, Trƣờng CĐSP 
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Cao Bằng hiện có 25 cán bộ quản lý, gồm: Ban giám hiệu, trƣởng, phó các 

phòng chức năng, khoa, tổ trực thuộc. Hầu hết cán bộ quản lý đều kiêm 

nhiệm công tác giảng dạy và có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ. Hiện nay nhà 

trƣờng tiếp tục cử một số giảng viên đi ôn thi và học cao học. [Nguồn: Phòng Tổ 

chức và  ông tác HSS  Trường  ĐSP]. 

Nhìn chung đội ngũ giảng viên của Trƣờng đã và đang góp phần quan 

trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo của nhà trƣờng. Bên cạnh việc 

nâng cao chất lƣợng đội ngũ giảng viên, nhà trƣờng rất chú trọng đến việc 

phát triển các tổ chức Đoàn thể để phù hợp với quy mô đào tạo đa ngành, 

nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Các tổ chức Đoàn thể 

gồm: 

- Tổ chức Đảng: Đảng bộ Trƣờng có 98 đảng viên. 

- Tổ chức Công đoàn: Công đoàn trƣờng có 118 công đoàn viên. 

- Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm 746 đoàn viên 

thanh niên (trong đó ĐVTN là sinh viên có 719, ĐVTN là cán bộ - giảng 

viên có 27).  

1.3.1.3.  ơ sở vật ch t, trang thiết b  dạy học 

Trƣờng CĐSP Cao Bằng nằm dọc con đƣờng Quốc lộ 3 đƣờng đi Thái 

Nguyên, thuộc Km4 phƣờng Đề Thám, thành phố Cao Bằng, cách trung tâm 

thành phố 4 km. Mặt bằng của nhà trƣờng còn hạn hẹp, diện tích trên 2ha, 

bao gồm khu giảng đƣờng, khu làm việc, thƣ viện, thiết bị thí nghiệm, ký túc 

xá, nhà ăn, cụ thể: 

+ Khu làm việc của Ban Giám hiệu, các Phòng chức năng, các Khoa, 

Tổ trực thuộc, văn phòng Đoàn, Công đoàn, y tế với diện tích 400m
2 
, với 04 

phòng đƣợc trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động chuyên 

môn; 01 nhà đa năng để dạy và học các môn học đặc thù và để tập luyện các 

môn thể thao ...  
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+ Phòng làm việc của giảng viên đƣợc trang bị đầy đủ phƣơng tiện nhƣ: 

bàn, ghế, tủ đựng tài liệu, máy vi tính, máy in, máy photo... 

+ Khu giảng đƣờng có 40 phòng học, số phòng này đủ đáp ứng cho 

1500 sinh viên học trong một ca. Phòng học của sinh viên đƣợc đầu tƣ, nâng 

cấp với: 02 phòng thực hành máy tính đƣợc trang bị 40 máy tƣơng đối hiện 

đại; 02 phòng học đàn gồm 30 đàn oocgan; 05 phòng học có máy chiếu đa 

năng đƣợc trang bị thiết bị nghe nhìn nhƣ máy tính, loa, máy chiếu; có 

phòng học múa riêng. 

+ Thƣ viện nhà trƣờng gồm có 01 phòng đọc với diện tích là 100m
2 

, 

gần 1000 đầu sách, trong đó có các giáo trình giảng dạy, sách giáo khoa phổ 

thông phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo, các tài liệu tham khảo, tạp 

chí  Phòng đọc của thƣ viện cũng đƣợc trang bị 35 máy tính nhằm phục vụ 

việc nghiên cứu tài liệu, thông tin qua mạng internet cho sinh viên. Nhìn 

chung, số lƣợng đầu sách còn ít, tài liệu tham khảo chƣa đa dạng, đặc biệt 

những giáo trình, tài liệu tham khảo đối với nội dung Hát Then hầu nhƣ 

không có. 

+ Ký túc xá: gồm có 03 khu 03 tầng đủ sức chứa 1000 sinh viên nội trú. 

Ngoài ra, trƣờng còn có 03 phòng khách và một nhà ăn phục vụ cho nhu cầu 

ăn, nghỉ của sinh viên và giảng viên trong Trƣờng. 

Nhìn chung, Trƣờng CĐSP vài năm gần đây đã có những bƣớc phát 

triển về quy mô đào tạo, về đội ngũ cán bộ giảng dạy và cơ sở vật chất, tạo 

điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo của nhà trƣờng. Tuy nhiên, các điều 

kiện hiện nay của nhà trƣờng vẫn chƣa đáp ứng một cách đầy đủ cho việc 

dạy và học, nguồn tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, giáo trình phục vụ cho 

chuyên ngành đào tạo còn ít, thiếu. Một số tài liệu tham khảo để dạy và học 

Hát Then không có, điều đó phần nào cũng ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào 

tạo của nhà trƣờng. 
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1.3.2. Chương trình môn âm nhạc hệ Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 

Môn Âm nhạc dành cho sinh viên hệ Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 

Trƣờng CĐSP Cao Bằng bao gồm 06 đơn vị học trình, tổng số 90 tiết chia 

03 học phần, mỗi học phần 30 tiết gồm: Nhạc lý phổ thông, Tập đọc nhạc và 

Hát. Theo phân phối chƣơng trình, các học phần này đƣợc dạy lần lƣợt ở học 

kỳ II, III và IV của khóa học. Cụ thể chƣơng trình Chi tiết các học phần môn 

Âm nhạc [Xem Phụ lục 5, tr.88]. 

Trên cơ sở khung chƣơng trình của Bộ GD&ĐT ban hành, Trƣờng 

CĐSP Cao Bằng đã thành lập Hội đồng xây dựng Chƣơng trình chi tiết học 

phần, trong đó có các học phần của môn Âm nhạc đào tạo giáo viên Tiểu học 

trình độ Cao đẳng Sƣ phạm hệ chính quy. Nhìn chung, chƣơng trình đã đáp 

ứng đƣợc mục tiêu đề ra, đảm bảo sự cân đối, đồng đều về thời lƣợng, nội 

dung và khối lƣợng kiến thức, thời gian học cho sinh viên không bị quá chênh 

lệch giữa các học phần, phù hợp với chƣơng trình Âm nhạc bậc Tiểu học. 

Tuy nhiên, chƣơng trình chi tiết học phần Hát có mục tiêu chính là cho 

các em đƣợc thực hành để nâng cao kĩ năng ca hát, nhƣng số tiết cho giờ lý 

thuyết là 15 tiết (50%) chiếm nửa thời lƣợng của học phần, còn lại là 13 tiết 

thực hành (43,3%) và 02 tiết kiểm tra (6,7%) trên tổng số 30 tiết của học 

phần. Mặt khác, giảng viên chỉ chú trọng vào luyện tập một số bài hát trong 

nội dung chƣơng trình của bậc Tiểu học, các bài ngoại khóa cũng chƣa đƣa 

ra nội dung cụ thể mà do từng giảng viên tự lựa chọn để giảng dạy. Điều đó 

khiến cho sinh viên giữa các lớp, các khóa học không đƣợc học đồng đều, 

nhất quán, việc mở rộng vốn kiến thức âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc dân tộc 

của quê hƣơng chƣa đƣợc chú trọng. 

Trong xu thế hội nhập và phát triển không ngừng hiện nay thì việc lƣu 

giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc dân tộc là việc làm cần thiết và 

cấp bách, góp phần lƣu giữ các tinh hoa văn hóa cổ truyền từ bao đời nay 

của cha ông. Đối với ngƣời Tày Cao Bằng, nét văn hóa truyền thống đặc 
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trƣng có ý nghĩa quan trọng phải kể đến làn điệu Hát Then. Đặc biệt, số sinh 

viên dân tộc Tày đang theo học tại Trƣờng CĐSP Cao Bằng chiếm tới hơn 

80% tổng số sinh viên tại Trƣờng. Bởi vậy, chúng tôi thiết nghĩ đƣa nội 

dung học tập gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc dân tộc là quan 

trọng, cần có sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo nhà trƣờng, sự tâm huyết 

của giảng viên Âm nhạc trong trƣờng, cùng hợp tác với các nghệ nhân hát 

Then trong hội bảo tồn dân ca tỉnh Cao Bằng. 

1.3.3. Thực trạng dạy - học âm nhạc hệ Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 

Nhiều năm gần đây, do điều kiện tuyển sinh của nhà trƣờng gặp khó 

khăn, đặc biệt là nhiều năm trở lại đây trƣờng không tuyển sinh đƣợc chuyên 

ngành Âm nhạc. Giảng viên bộ môn về công tác tại Khoa Giáo dục Tiểu 

học, Trƣờng CĐSP Cao Bằng và tham gia giảng dạy môn Âm nhạc ngành 

Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học trong Trƣờng. 

Số giảng viên dạy môn Âm nhạc tại Trƣờng là 03 ngƣời, tất cả đều có 

trình độ Đại học trở lên (trong đó có 01 GV có trình độ Thạc sĩ Âm nhạc), 

có đầy đủ các k  năng nhƣ sử dụng đàn oocgan, hát, có thể kết hợp thuần 

thục các phƣơng tiện dạy học khác nhƣ tăng âm loa đài, máy chiếu, máy vi 

tính  Bên cạnh đó, để có thể dạy tốt bộ môn Âm nhạc, giảng viên ngoài việc 

soạn giáo án còn kết hợp với các phƣơng pháp dạy học khác  áp dụng trong 

giờ dạy nhằm gây hứng thú cho sinh viên, tăng hiệu quả giờ học.  

Tuy nhiên, trong quá trình lên lớp giảng viên thƣờng vận dụng cách 

thức dạy qua giáo trình, sử dụng giáo án, tài liệu đã đƣợc nghiên cứu, biên 

soạn từ trƣớc để đƣa vào sử dụng, nên không tránh khỏi tình trạng: lên lớp 

tập thể, học thuộc lời, hát đúng giai điệu bài là xong. Giảng viên ít sử dụng 

phƣơng pháp diễn xƣớng hay trình bày tác phẩm. Việc phụ thuộc vào giáo 

trình hay các bản nhạc tuy rất hiệu quả nhƣng đôi khi lại khiến cho bài hát bị 

gò bó, khuôn khổ, ngƣời học khó có thể diễn tả hết đƣợc cảm xúc của tác 

phẩm cần truyền tải. Kết quả dừng lại ở việc thuộc lòng bài hát, làn điệu, tiết 
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học nhạc khô cứng, thiếu hấp dẫn, khó tiếp thu. Mặt khác, trong quá trình 

giảng dạy, mỗi giảng viên lại thể hiện những ƣu điểm, nhƣợc điểm riêng nên 

khi áp dụng phƣơng pháp dạy học cụ thể cũng phụ thuộc nhiều vào “sở 

trƣờng” và cảm hứng của mỗi ngƣời.  

Do không phải sinh viên lớp chuyên ngành Âm nhạc nên khả năng tiếp 

thu của một số sinh viên đôi khi còn hạn chế, trong khi dạy, giảng viên phải 

đàn giai điệu hoặc đọc mẫu cao độ trƣớc khi hƣớng dẫn cho sinh viên. Một 

số sinh viên không tập trung, chỉ ngồi lắng nghe nhận xét, thực hiện theo yêu 

cầu của giảng viên. Đây cũng là một trong những hạn chế đòi hỏi ngƣời 

giảng viên cần phải đƣa ra phƣơng pháp phù hợp để hƣớng dẫn sinh viên 

học môn Âm nhạc làm sao cho đạt kết quả cao. 

Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa âm nhạc lại thu hút đƣợc sự 

quan tâm của đông đảo sinh viên. Hầu hết các em đều rất hào hứng luyện tập 

và tham gia nhiệt tình, thể hiện sự tự tin, năng động. Không thể phủ nhận 

đây là hình thức sinh hoạt tập thể lành mạnh, mang tính giáo dục cao, phát 

huy đƣợc năng khiếu âm nhạc của sinh viên thông qua các hoạt động âm 

nhạc. Những năm trƣớc đây, sinh viên ngành Âm nhạc Trƣờng CĐSP Cao 

Bằng cũng đã có tham gia luyện tập và biểu diễn một số bài hát Then, đến 

khi các em ra trƣờng, số sinh viên có năng khiếu ít dần, các bài hát Then 

không đƣợc chú trọng tập luyện mà thay vào đó là các thể loại âm nhạc 

khác. Điều đó cho thấy, việc đƣa làn điệu dân ca của dân tộc vào cũng chƣa 

thực sự đƣợc nhà trƣờng quan tâm thỏa đáng. 

Qua tìm hiểu thực trạng dạy - học môn Âm nhạc của giảng viên và sinh 

viên ngành Giáo dục Tiểu học Trƣờng CĐSP Cao Bằng, chúng tôi đã lập 

bảng thống kê kết quả học tập môn Âm nhạc của sinh viên năm thứ hai thể 

hiện qua bảng sau đây: 
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Kết quả điểm các học phần môn Âm nhạc của sinh viên năm thứ hai 

ngành Cao đẳng Giáo dục Tiểu học                                                                               

TT 

Tên  

học 

phần 

Tổng 

số SV 

9-10 điểm 

(Giỏi) 

7-8 điểm 

(Khá) 

5-6 điểm 

(TB) 

Dƣới 5 điểm 

(Yếu) 

SLSV % SLSV % SLSV % SLSV % 

1 
Nhạc lý 

PT 

99 

7 7,1 46 46,4 41 41,4 5 5,1 

2 
Tập đọc 

nhạc 
6 6,1 44 44,4 42 42,4 7 7,1 

3 Hát 25 25,3 50 50,5 22 22,2 2 2,0 

(Nguồn: Phòng ĐT&N KH Trường  ĐSP  ao   ng) 

Nhìn vào bảng trên cho thấy, số SV viên đạt điểm trung bình trở lên 

chiếm ƣu thế (chiếm 85,8%), số SV có điểm số dƣới 5 (chiếm 14,2%). 

- Học phần Nhạc lý phổ thông, số sinh viên đạt điểm Giỏi có 07 em  

(chiếm 7,1%); số sinh viên đạt điểm Khá có 46 em (chiếm 46,4%); số sinh 

viên đạt điểm Trung bình có 41 em (chiếm 41,4%); số sinh viên điểm Yếu 

có 05 em (chiếm 5,1%). 

- Học phần Tập đọc nhạc: số sinh viên đạt điểm Giỏi có 06 em (chiếm  

6,1%); số sinh viên đạt điểm Khá có 44 em (chiếm 44,4%); số sinh viên đạt 

điểm Trung bình có 42 em (chiếm 42,4%); số sinh viên điểm Yếu có 07 em 

(chiếm 7,1%). 

- Học phần Hát: số sinh viên đạt điểm Giỏi có 25 em (chiếm 25,3%); số 

sinh viên đạt điểm Khá có 50 em (chiếm 50,5%); số sinh viên đạt điểm 

Trung bình có 22 em (chiếm 22,2%); số sinh viên điểm Yếu có 02 em 

(chiếm 2%). 

Căn cứ vào các học phần sinh viên đã đƣợc học và kết quả học tập môn 

Âm nhạc nêu ở trên, chúng tôi cho rằng, khả năng nhận thức của sinh viên 

tƣơng đối tốt, các em đã đƣợc trang bị những kiến thức cơ bản về âm nhạc cũng 

nhƣ về k  năng ca hát. Song, quá trình dạy học nhìn chung cũng còn nhiều 

bất cập. Nhận thức của nhà trƣờng, giảng viên và sinh viên về môn học và 
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việc đƣa các làn điệu dân ca vào bộ môn chƣa thực sự đƣợc chú trọng. Để 

khơi dậy lại làn điệu dân ca của dân tộc, chúng tôi nhận thấy rằng cần nhanh 

chóng xây dựng một mô hình âm nhạc dân tộc đang hiện hữu trong đời sống 

văn hóa hàng ngày của đồng bào dân tộc Tày mà chính các em sinh viên – là 

những ngƣời đang giữ trọng trách “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.  

1.3.4. Đặc điểm khả năng âm nhạc của sinh viên hệ Cao đẳng Giáo dục 

Tiểu học 

Năm học 2016 – 2017 tổng số SV của khoa Giáo dục Tiểu học Trƣờng 

CĐSP Cao Bằng có 309 em, trong đó số SV đang học năm thứ hai là 99 em 

(nam: 18 em; nữ: 81em), phần lớn các em là dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc 

Tày chiếm nhiều nhất, ngoài ra là các em dân tộc Nùng, Mông, Dao  nhiều 

em sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng. 

Khi mới vào Trƣờng, các em rất rụt rè, đặc biệt một số em ở vùng sâu vùng xa 

ít có điều kiện tiếp xúc với Âm nhạc nên việc dạy gặp không ít khó khăn. Tuy 

nhiên, cũng có những sinh viên sớm bộc lộ năng khiếu của bản thân qua các 

giờ học, giờ ngoại khóa, tự tin biểu diễn trong những chƣơng trình văn nghệ do 

khoa và nhà trƣờng tổ chức. 

Hiểu đƣợc đặc điểm và khả năng của sinh viên nên ngay từ năm học đầu 

tiên, các giảng viên đã luôn tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ để các em có thể học 

tốt đƣợc bộ môn Âm nhạc. Thông qua các giờ học, các buổi ngoại khóa nhiều 

em đã mạnh dạn, tự tin bộc lộ năng khiếu âm nhạc khá tốt. 

Hơn nữa, ở những bậc học dƣới, các em đều đã đƣợc học môn Âm nhạc 

trong nhà trƣờng, đƣợc trang bị những kiến thức cơ bản về nhạc lý, đƣợc dạy 

cách hát, đọc xƣớng âm, gõ tiết tấu. Vì vậy, hầu hết các em đều có cảm thụ 

âm nhạc ở mức độ nhất định, có thể nghe, cảm nhận đƣợc tiết tấu, cao độ, 

trƣờng độ của bài hát. Bên cạnh đó, sinh viên khi nhập học vào trƣờng ít 

nhất đã đƣợc 18 tuổi, ở độ tuổi này giọng hát đã ổn định, thể lực đang độ 
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thanh xuân nên tầm cữ giọng các em có thể hát trên quãng 10, âm vực giọng 

phát triển rộng, vang và trong sáng. Sinh viên nữ có âm sắc giọng ngọt ngào, 

truyền cảm; Sinh viên nam có chất giọng khỏe, vang, sáng ấm.  

Với khả năng âm nhạc kết hợp cùng vốn ngôn ngữ địa phƣơng sẽ là 

điều kiện thuận lợi để các em luyện tập và thể hiện đƣợc đúng chất mộc mạc 

trong dân ca. Hơn nữa, giọng hát của các em là giọng tự nhiên chƣa có sự 

can thiệp quá sâu của kĩ thuật thanh nhạc nên có thể học tập và phát huy thể 

loại âm nhạc dân tộc của quê hƣơng mình. 

Tiểu kết chương 1 

Cao Bằng là một tỉnh miền núi phía Bắc có nhiều dân tộc anh em cùng 

sinh sống, trong đó, dân tộc Tày, Nùng chiếm 80% tổng dân số tỉnh Cao 

Bằng. Mỗi dân tộc lại mang nét đặc trƣng riêng về văn hóa – nghệ thuật, 

phong tục tập quán. Trong đó, tiêu biểu là nghệ thuật Hát Then của dân tộc 

Tày ở Cao Bằng. 

Bên cạnh cơ sở lý luận cần thiết, luận văn cũng đã đƣa ra thực trạng 

chƣơng trình môn Âm nhạc; thực trạng việc dạy – học và đặc điểm sinh viên 

Khoa Giáo dục Tiểu học Trƣờng CĐSP Cao Bằng. Đây chính là một nhiệm 

vụ nghiên cứu cơ bản, là cơ sở thực tiễn để từ đó lựa chọn nội dung và thiết 

kế một số bài Then Tày phù hợp, có tính khả thi và đạt hiệu quả. 

Qua chƣơng 1, chúng tôi muốn khẳng định ý nghĩa và giá trị to lớn của 

nền âm nhạc dân gian các dân tộc Tày – Nùng nói chung, Hát Then của 

ngƣời Tày nói riêng. Từ những nội dung lý luận và thực tiễn nhƣ đã nêu ở 

trên là cơ sở để đề xuất một số giải pháp đƣa Hát Then vào chƣơng trình học 

phần Hát môn Âm nhạc cho sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học Trƣờng 

CĐSP Cao Bằng nhằm giúp sinh viên nắm đƣợc các làn điệu Then của 

ngƣời Tày, sau này ra trƣờng tiếp tục truyền dạy cho các thế hệ học trò, góp 

phần vào việc giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. 
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Chƣơng 2 

DẠY HỌC HÁT THEN CHO HỆ CAO ĐẲNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

2.1. Nhận thức về ý nghĩa và sự cần thiết của việc đƣa Hát Then vào dạy 

học đối với sinh viên Cao đẳng Tiểu học 

Hát Then có vai trò góp phần quan trọng giáo dục con ngƣời, coi trọng 

đạo lý, giúp hình thành nhân cách, hƣớng con ngƣời tới chân, thiện, mĩ. 

Muốn các em sinh viên – thế hệ trẻ hiểu đƣợc ý nghĩa và tầm quan trọng của 

Hát Then - làn điệu dân ca của dân tộc thì việc giáo dục phải đƣợc thực hiện 

một cách quy củ và nghiêm túc, bởi lẽ các em chỉ có thể yêu mến và cảm 

nhận đƣợc khi đã hiểu rõ về âm nhạc dân tộc. 

Then truyền tải những thông điệp của một thời quá khứ. Ngày nay nhiều 

vấn đề trong Then không còn đƣợc phù hợp với đời sống hiện đại nhƣng 

những giá trị nhân bản trong giáo dục đạo đức thì mãi mãi có giá trị. Nhận 

thức đƣợc giá trị văn hóa vô cùng to lớn của Hát Then trong đời sống ngƣời 

Việt nói chung và thế hệ trẻ nói riêng, đặc biệt đối với sinh viên Trƣờng 

CĐSP Cao Bằng cần chung tay góp sức mình để bảo tồn, phát huy và gìn giữ 

Hát Then cho thế hệ mai sau để Hát Then có thể hòa chung với các thể loại 

âm nhạc dân gian khác tạo nên tính đồng nhất, đồng tâm phát triển, có cái 

nhìn sắc hơn, đúng mực hơn về Hát Then một thể loại nhạc mang đậm yếu 

tố tín ngƣỡng trong cộng đồng. 

Sinh viên ngành Cao đẳng Giáo dục Tiểu học sẽ có cơ hội đƣợc học tập, 

tiếp cận trực tiếp với văn hóa dân gian - loại hình Hát Then là điều rất cần 

thiết và thật sự tâm đắc, bởi các em khi ra trƣờng sẽ chính là những thầy cô 

giáo tƣơng lai trực tiếp truyền đạt lại cho học sinh lứa tuổi tiểu học sau này. 

Hồn Then, hồn dân tộc, cùng giá trị nghệ thuật vô giá ấy sẽ đƣợc thấm vào 

huyết quản từ nhỏ khi tâm hồn các em còn nhƣ tờ giấy trắng tinh khôi, để khi 

trƣởng thành, các em có trong mình dòng máu văn hóa truyền thống ấm nồng 

chảy trong mỗi con tim. Từ đó, các em sẽ hiểu và thêm yêu mến dân ca do 
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ông cha để lại, biết quý trọng môn học và nâng cao ý thức giữ gìn làn điệu Hát 

Then của dân tộc. 

Qua việc tìm hiểu về nhận thức đối với việc đƣa Hát Then vào chƣơng 

trình dạy học chính khóa cho sinh viên Cao đẳng Tiểu học trong Trƣờng 

CĐSP Cao Bằng, bằng cách dùng phiếu hỏi, trao đổi, trò chuyện với một số 

giảng viên và sinh viên trong trƣờng, đặc biệt là sinh viên ngành Giáo dục 

Tiểu học, chúng tôi đã thu thập đƣợc các ý kiến của 99 sinh viên năm thứ hai 

thuộc khoa Giáo dục Tiểu học (Phụ lục 1, tr.80) và 20 ý kiến của giảng viên 

trong Trƣờng (Phụ lục 3, tr.84). Mức độ nhận thức về sự cần thiết đƣa Hát 

Then vào chƣơng trình dạy học chính khóa cho sinh viên Cao đẳng Tiểu học 

trong Trƣờng CĐSP Cao Bằng nhƣ sau: Hầu hết giảng viên và sinh viên đều 

có nhận thức tích cực về ý nghĩa và sự cần thiết của việc đƣa Hát Then vào 

dạy trong chƣơng trình chính khóa cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học 

Trƣờng CĐSP Cao Bằng. 

- Nhận xét của giảng viên về đƣa Hát Then vào giảng dạy trong chƣơng 

trình chính khóa, số ý kiến đƣợc cho là rất cần thiết = 20/20 (chiếm 100%). 

Tất cả các ý kiến của giảng viên đều thống nhất lựa chọn các mức độ rất cần 

thiết của việc đƣa Hát Then vào giảng dạy.  

- Đối với sinh viên, có những ý kiến khác nhau, cụ thể: có 78/99 (chiếm 

78,8%) ý kiến cho rằng việc đƣa Hát Then vào giảng dạy là rất cần thiết đối 

với sinh viên; Có 21/99 ý kiến (chiếm 21,2%) lựa chọn mức độ tƣơng đối 

cần thiết. 

Kết quả điều tra cho thấy có sự trùng hợp ở nhận thức của giảng viên và 

sinh viên về các lý do tƣơng ứng (theo thứ tự) nhƣ sau: 

+ Là cơ hội để sinh viên vận dụng vào thực tiễn, góp phần vào việc 

truyền bá, lƣu giữ một thể loại dân ca đặc sắc của dân tộc. 

+ Giúp sinh viên hiểu biết thêm về các làn điệu dân ca của địa phƣơng. 
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Từ kết quả thu thập đƣợc qua ý kiến của các đối tƣợng khác nhau nhƣ 

đã nêu ở trên, chúng tôi rút ra đƣợc một số nhận xét sau: 

+ Về mức độ nhận thức đƣa Hát Then vào giảng dạy: Hầu hết đội ngũ 

giảng viên và sinh viên đều có nhận thức đúng đắn về tính cần thiết của việc 

đƣa Hát Then vào giảng dạy trong chƣơng trình chính khóa đối với sinh viên 

hệ Cao đẳng Tiểu học ở Trƣờng CĐSP Cao Bằng. 

+ Qua việc lựa chọn các lý do tƣơng ứng cho thấy nhận thức của các 

đối tƣợng nêu trên đã đánh giá cao ý nghĩa, tác dụng của Hát Then đối với 

sinh viên Cao đẳng Tiểu học Trƣờng CĐSP Cao Bằng, đó là: Giúp sinh viên 

hiểu biết thêm về các làn điệu dân ca của địa phƣơng; Là cơ hội để sinh viên 

vận dụng vào thực tiễn, góp phần vào việc truyền bá, lƣu giữ Hát Then - một 

thể loại dân ca đặc sắc của dân tộc.  

Nhận thức đƣợc ý nghĩa và sự cần thiết của việc đƣa dân ca dân tộc vào 

trƣờng học, Hát Then sẽ là đại diện xứng đáng cho dân ca dân tộc Tày có 

mặt trong dạy và học. Tiếp cận với phần học này, sinh viên ngành Cao đẳng 

Giáo dục Tiểu học sẽ có thêm điều kiện hoàn thiện về nhân cách trở thành 

những công dân mẫu mực trong xã hội và khả năng nghệ thuật trình diễn Hát 

Then. Việc định hƣớng sẽ giúp các em thật sự có năng khiếu phát hiện khả 

năng của mình và góp phần mang đến luồng gió mới trong việc truyền bá, 

giáo dục văn hóa dân gian truyền thống tới đông đảo sinh viên nhà trƣờng. 

2.2. Đƣa Hát Then vào chƣơng tr nh dạy học chính khóa và ngoại khóa 

môn Âm nhạc hệ Cao đẳng Tiểu học 

Theo phân phối chƣơng trình môn Âm nhạc, với 03 học phần (90 tiết), 

không có nội dung nào đề cập đến vấn đề Hát Then. Để góp phần bảo tồn và 

phát triển những làn điệu dân ca của các dân tộc, chúng ta cần phải truyền 

dạy sâu rộng trong xã hội, trƣớc tiên cần đƣợc đƣa vào giảng dạy trong nhà 

trƣờng với mục đích để các thế hệ học sinh biết, từ đó họ sẽ là những ngƣời 

tiếp tục giữ gìn và lƣu truyền những làn điệu dân ca cho các thế hệ sau, góp 



43 

 

phần bảo tồn, lƣu giữ những nét đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt 

Nam. Vì vậy, việc đƣa Hát Then vào giảng dạy trong Trƣờng CĐSP Cao 

Bằng là cần thiết.  

2.2.1. Bổ sung, chỉnh sửa nội dung chương trình môn Âm nhạc 

Trong thời gian vừa qua, Trƣờng CĐSP Cao Bằng cũng đã điều chỉnh 

nội dung một số môn học cho phù hợp, tuy nhiên sự điều chỉnh đó rất ít, đặc 

biệt là với bộ môn Âm nhạc. Việc điều chỉnh không có nghĩa là tùy tiện 

thêm bớt nội dung chƣơng trình mà sẽ tăng cƣờng hiệu quả, nâng cao chất 

lƣợng, đƣa làn điệu dân ca của dân tộc vào chƣơng trình giảng dạy một cách 

vừa đủ, giúp sinh viên phát huy tốt khả năng của mình sau khi ra trƣờng để 

về địa phƣơng công tác. Điều chỉnh, bổ sung nội dung chƣơng trình sẽ là 

điều kiện thuận lợi để bƣớc đầu đƣa một số làn điệu Hát Then vào trong 

chƣơng trình giảng dạy hệ Cao đẳng Giáo dục Tiểu học, góp phần nâng cao 

chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng. 

Đƣa Hát Then vào chƣơng trình đào tạo môn Âm nhạc ngành Cao đẳng 

Giáo dục Tiểu học tại Trƣờng CĐSP Cao Bằng cần đảm bảo đƣợc tính hệ 

thống, tính khoa học phù hợp với đối tƣợng học, phù hợp với khung chƣơng 

trình của Bộ GD&ĐT đã ban hành. Điều đó phải thể hiện đƣợc ở sự phân 

chia thời lƣợng cho từng học phần, sự hợp lý về tƣơng quan nội dung, thời 

lƣợng cho phép và nội dung cần thiết của từng học phần sao cho các học 

phần phải phù hợp, lôgic. 

Trong chƣơng trình môn Âm nhạc dành cho sinh viên hệ Cao đẳng 

Giáo dục Tiểu học, học phần Hát gồm 4 chƣơng, thời lƣợng 30 tiết với 15 

tiết lý thuyết, 13 tiết thực hành và 02 tiết kiểm tra: 

Chƣơng I: Khái niệm về ca hát 

Chƣơng II: Động tác đánh nhịp – Dàn dựng bài hát 

Chƣơng III: Thực hành hát bài hát trong chƣơng trình Tiểu học 

Chƣơng IV: Các bài hát ngoại khóa 
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Trong học phần Hát, chƣơng III có nội dung thực hành các bài hát, gồm 

15 tiết với số lƣợng là 25 bài hát trong chƣơng trình Tiểu học, nhƣng phần lý 

thuyết lại chiếm 8 tiết (53%) trong khi đó thực hành chỉ có 7 tiết (46,7%) 

trong tổng số 15 tiết của Chƣơng. Chƣơng IV học các bài ngoại khóa nhƣng 

số tiết phân phối chỉ có 01 tiết lý thuyết và 01 tiết thực hành. Nhƣ vậy có thể 

thấy, thời lƣợng để các em thực hành học hát còn ít, số tiết lý thuyết lại 

chiếm phần hơn, trong khi đó, những bài hát này hầu nhƣ các em đều đã 

đƣợc học từ bậc Tiểu học, đa phần đã thuộc và biết hát, thời lƣợng để giảng 

viên mở rộng và giới thiệu các thể loại âm nhạc khác còn ít, khiến cho sinh 

viên bị gò bó, không hứng thú và chƣa phát huy đƣợc tính sáng tạo trong quá 

trình học.  

Việc phân bố thời lƣợng giữa lý thuyết và thực hành trong học phần 

Hát còn bất cập, chƣa thực sự phù hợp với yêu cầu thực tế, nội dung đơn 

điệu, thời gian chƣa thực sự phù hợp khiến cho sinh viên cảm thấy không 

hứng thú trong quá trình học. Do vậy, cần có sự xem xét, bổ sung nội dung, 

điều chỉnh chƣơng trình để phù hợp với khả năng và nhận thức của sinh 

viên, góp phần làm phong phú thêm nội dung chƣơng trình và cải thiện chất 

lƣợng dạy học. 

 Căn cứ theo chƣơng trình chính khóa của học phần Hát dành cho sinh 

viên Cao đẳng Giáo dục Tiểu học, chúng tôi đề xuất bổ sung, chỉnh sửa nội 

dung chƣơng trình học phần Hát môn Âm nhạc dành cho sinh viên hệ Cao 

đẳng Giáo dục Tiểu học Trƣờng CĐSP Cao Bằng nhƣ sau: 

Chƣơng I: Khái niệm về ca hát (6 tiết) 

- Bài 1: Giới thiệu sơ lƣợc về bộ máy phát âm; Hơi thở ca hát (02 LT; 

01 TH) 

- Bài 2: Bài tập luyện thanh: Hát liền giọng; hát âm nảy; Hát âm lƣớt 

nhanh. Tƣ thế ca hát thông thƣờng: Đứng hát; Ngồi hát (01 LT; 02 TH) 

Chƣơng II: Động tác đánh nhịp – Dàn dựng bài hát (5 tiết) 
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- Bài 1: Động tác đánh nhịp: Ô nhịp đủ; Ô nhịp thiếu (Nhịp lấy đà). Các 

loại nhịp thƣờng gặp. Dàn dựng bài hát: Đơn ca; Tốp ca; Tập thể (03 LT; 02 

TH) 

Kiểm tra: 01 tiết 

Chƣơng III: Thực hành hát bài hát trong chƣơng trình Tiểu học (12 tiết) 

- Bài 1: Lớp 1 bài: Tập tầm vông; Sắp đến tết rồi; Hòa bình cho bé; Đi 

tới trƣờng; Bầu trời xanh (01 LT; 01 TH). 

- Bài 2: Lớp 2 bài: Cộc cách tùng cheng; Trên con đƣờng đến trƣờng; 

Hoa lá mùa xuân; Chim chích bông; Chúc mừng sinh nhật (01 LT; 01 TH). 

- Bài 3: Lớp 3 bài: Gà gáy; Con chim non; Em yêu trƣờng em; Cùng 

múa hát dƣới trăng; Chị ong nâu và em bé (01 LT; 01 TH). 

- Bài 4: Lớp 4 bài: Em yêu hòa bình; Trên ngựa ta phi nhanh; Chúc 

mừng; Bàn tay mẹ; Khăn quàng thắm mãi vai em (01 LT; 02 TH). 

- Bài 5: Lớp 5 bài: Reo vang bình minh; Hãy giữ cho em bầu trời xanh; 

Tre ngà bên lăng Bác; Màu xanh quê hƣơng; Em vẫn nhớ trƣờng xƣa (01 

LT; 02 TH). 

Chƣơng IV: Các bài ngoại khóa (5 tiết) 

Kiểm tra: 01 tiết. 

Nhƣ vậy, sau khi điều chỉnh thì thời lƣợng chƣơng trình học phần Hát 

thay đổi: từ 15 tiết lý thuyết, 13 tiết thực hành, 02 tiết kiểm tra. Sau khi thay 

đổi là: 11 tiết lý thuyết, 17 tiết thực hành và 02 tiết kiểm tra. 

Nội dung chƣơng IV là các bài tự chọn, vì vậy chúng tôi lựa chọn một 

số bài Hát Then để đƣa vào dạy trong giờ học chính khóa này. 

Về cơ bản, thời lƣợng của chƣơng I và II không thay đổi, số tiết thực 

hành của chƣơng III cũng đƣợc giữ nguyên nhằm đảm bảo mục tiêu và nội 

dung mà chƣơng trình đề ra. Chúng tôi đã chỉnh sửa phần lý thuyết của 

chƣơng III từ 8 tiết còn 5 tiết và bổ sung thêm 4 tiết vào phần thực hành của 

chƣơng IV nhằm tập trung vào thực hành các bài hát cho sinh viên, đồng 
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thời có thêm nhiều thời lƣợng để mở rộng, giới thiệu Hát Then – loại hình 

dân ca dân tộc vào giờ học chính khóa cho sinh viên một cách quy củ và 

nghiêm túc. 

2.2.2. Đưa Hát Then vào giờ học chính khóa học phần Hát dành cho hệ 

Cao đẳng Tiểu học 

2.2.2.1. Những yêu cầu v  lựa chọn bài bản 

Để đƣa Hát Then vào dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở 

Trƣờng CĐSP Cao Bằng đƣợc tốt, phù hợp với nội dung chƣơng trình và 

phù hợp với đặc điểm, khả năng nhận thức của sinh viên thì việc tuyển chọn 

bài hát Then phải đảm bảo những tiêu chí sau: 

Đảm bảo tính  hoa học  giáo dục  thẩm mỹ 

Lựa chọn bài hát Then vào dạy học phải đặc sắc, đảm bảo tính khoa 

học, tính giáo dục, thẩm m . Lựa chọn bài hát đại diện cho vùng miền (hai 

dòng Then miền Đông và Then miền Tây) và mang đậm màu sắc dân tộc. 

Bài hát có độ dài vừa phải để đảm bảo tính phù hợp dạy trong một tiết 

học, giúp sinh viên dễ dàng nhận thức, tiếp thu đƣợc bài tốt hơn. Nội dung 

của các bài hát chủ yếu là ca ngợi tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, tình yêu 

thiên nhiên, tình yêu giữa con ngƣời với con ngƣời, đặc biệt trong môi 

trƣờng Sƣ phạm thì nên lựa chọn một số bài đặt lời mới với nội dung ca ngợi 

mái trƣờng, thầy cô, bạn bè.  

Bài hát lựa chọn phải mang giá trị sử dụng cao, bởi mục đích của việc 

dạy Hát Then tới đông đảo sinh viên ngoài việc lƣu giữ các làn điệu dân ca 

dân tộc, thì đối tƣợng sinh viên chính là thế hệ trẻ tiếp nối cha ông để phát 

huy giá trị văn hóa dân tộc, khi các em sử dụng các bài hát Then đƣợc học 

vào các chƣơng trình văn nghệ, các hoạt động tập thể, các phong trào văn 

hóa – văn nghệ của nhà trƣờng và địa phƣơng sẽ giúp lan truyền sâu rộng tạo 

sức ảnh hƣởng lớn tới thế hệ trẻ, góp phần khơi dậy lại nét văn hóa dân gian 

của dân tộc. 



47 

 

Lựa chọn những bài hát có cấu trúc đơn giản, rõ ràng, không quá dài, 

có giá trị giáo dục nhân cách, tâm hồn, đạo đức, đáp ứng đƣợc nội dung, 

mục tiêu giáo dục. 

 ài hát  ảm bảo vừa sức với trình  ộ âm nhạc của sinh viên 

 Những bài hát không chỉ hay về nội dung, ca từ, giai điệu mà còn phải 

đảm bảo phù hợp với khả năng nhận thức, trình độ âm nhạc của sinh viên 

ngành Giáo dục Tiểu học Trƣờng CĐSP Cao Bằng. Tuy các em cũng đƣợc 

học môn Âm nhạc với 03 học phần nhƣng việc học, tiếp thu bài hát và thể 

hiện tốt bài hát phụ thuộc rất nhiều vào năng khiếu của từng em. Vì vậy, cần 

lựa chọn những bài có lối tiến hành giai điệu đơn giản, âm vực không quá 

rộng, dễ hát và không quá nhiều những âm luyến láy phức tạp, đáp ứng đƣợc 

trình độ, khả năng của sinh viên. Lựa chọn một số bài Then đặt lời mới có ca 

từ phù hợp với môi trƣờng học tập, nội dung ca ngợi tình yêu quê hƣơng đất 

nƣớc và con ngƣời. 

Qua quá trình nghiên cứu về nội dung, đặc điểm, vai trò và giá trị âm 

nhạc trong Hát Then của đồng bào dân tộc Tày ở Cao Bằng; nghiên cứu về 

suy nghĩ, cảm nhận cũng nhƣ đặc điểm khả năng tiếp thu những làn điệu đó 

của SV Giáo dục Tiểu học (từ tháng 7/2016 đến nay) chúng tôi đã lựa chọn 

đƣợc một số bài hát Then phù hợp với đối tƣợng học để đƣa vào giảng dạy 

trong giờ chính khóa và các hoạt động ngoại khóa ở trƣờng CĐSP Cao 

Bằng. Sở dĩ chọn đƣợc nhƣ vậy là vì các bài hát đó hoàn toàn phù hợp và 

đáp ứng đƣợc những tiêu chí đặt ra ở trên. 

2.2.2.2. Lựa chọn một s  bài Hát Then 

Trên cơ sở đã phân tích một số tiêu chí để lựa chọn bài Hát Then phù 

hợp, chúng tôi đã chọn ra một số bài hát Then đơn giản, phù hợp đã đƣợc 

các nghệ nhân đặt lời mới để đƣa vào dạy cho sinh viên, và một số bài Then 

cổ mang tính chất giới thiệu, cụ thể nhƣ sau: 
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- Bài hát Xuân thâng (đặt lời mới Đinh Trọng Tuấn) 

- Bài hát Mái trƣờng (đặt lời mới Đinh Trọng Tuấn) 

- Bài “Trăng soi đƣờng Bác” (đặt lời mới Hoàng Hoa Cƣơng) 

- Bài hát Lễ hội mùa xuân (đặt lời mới Hoàng Hoa Cƣơng) 

- Bài hát PácBó Làng Sen (đặt lời mới Chu Trần Phƣớc) 

 (Phân tích bài bản ở phần Phụ lục 11, tr.132 ) 

2.2.2.3. Phương pháp dạy Hát Then 

Khác với các thể loại âm nhạc khác, Hát Then rất phong phú về lời ca, 

không gian diễn xƣớng đa dạng, đặc biệt là ngôn ngữ Nôm Tày và việc phát 

âm tiếng Tày khi Hát Then. Do đó, muốn dạy có hiệu quả trƣớc hết, giảng 

viên phải tiếp xúc, học tập từ các nghệ nhân Hát Then theo phƣơng 

thức truy n ngh   truy n mi ng để nắm rõ những đặc điểm nhƣ giai điệu, 

làn điệu nhịp điệu, lời ca. Trên cơ sở nghiên cứu và lựa chọn, chúng tôi 

đƣa ra những phƣơng pháp để đƣa vào giảng dạy Hát Then, đó là: 

Phương pháp thuyết trình: Là dùng lời trao đổi, thảo luận, giới thiệu, 

giải thích các nội dung liên quan đến các vấn đề trên cơ sở thực tiễn. Đây là 

phƣơng pháp luôn hỗ trợ các phƣơng pháp khác trong quá trình dạy học 

trong hệ thống giáo dục hiện nay. 

Phương pháp trình bày tác phẩm: Nhằm thu hút sự chú ý của ngƣời học 

tạo điều kiện cho sự lĩnh hội và sáng tạo âm nhạc, đây cũng là phƣơng pháp 

đặc trƣng trong dạy học âm nhạc nói chung ở Việt Nam. 

Phương pháp thực hành: Là phƣơng pháp mang tính chất lặp đi lặp lại 

các k  năng để thực hiện một vấn đề nào đó trong dạy học âm nhạc, ngƣời 

học phải thực hành, luyện tập nhiều lần thành thạo mới đạt đƣợc yêu cầu 

trong bài giảng của giảng viên. 

Phương pháp sử dụng phương ti n dạy học: Đây là phƣơng pháp đang 

đƣợc áp dụng rộng rãi trong quá trình dạy học. Các phƣơng tiện nhƣ nhạc 
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cụ, máy tính, phần mềm hỗ trợ nghe nhìn trình chiếu giúp cho ngƣời dạy và 

ngƣời học giải quyết đƣợc nhiều vấn đề trong việc dạy học đổi mới. 

2.2.2.4.  ác bước dạy Hát Then 

Bƣớc 1: Ổn định lớp, giới thiệu tác giả, tác phẩm 

Sau khi ổn định lớp, giảng viên tiến hành bƣớc 1 theo phƣơng pháp 

thuyết trình là dùng lời để giới thiệu vài nét ngắn gọn về bài hát, nội dung, 

xuất xứ hay là tác giả soạn lời cho làn điệu mà các em đang học.  

Ví dụ: bài Xuân Thâng là bài hát thuộc làn điệu Then miền Tây do nhạc 

sĩ Đinh Trọng Tuấn đặt lời mới  

Để các em có đƣợc những hiểu biết về thể loại và xuất xứ của bài. 

Trong bƣớc này, chúng tôi sử dụng phƣơng tiện dạy học là máy chiếu để 

trình chiếu một số hình ảnh Hát Then. 

Thời gian bƣớc 1 diễn ra là 3 phút. 

Bước 2: Khởi động giọng và nghe hát mẫu 

Trƣớc khi học Hát Then, GV nên cho sinh viên khởi động giọng để các 

em biết đƣợc sơ lƣợc về âm hƣởng của bài. Các bài hát Then thƣờng sử dụng 

thang 5 âm là đặc trƣng, do đó GV nên dùng thang âm của bài Then đó cho 

sinh viên khởi động giọng, qua đó các em biết sơ lƣợc về âm hƣởng của bài 

hát Then sắp học. GV làm mẫu kết hợp sử dụng phƣơng tiện dạy học là đàn 

phím điện tử để hƣớng dẫn sinh viên khởi động giọng. 

Ví dụ dùng chuỗi âm sau để khởi động giọng cho bài Xuân thâng: 

  

Bài Lễ hội mùa xuân: 
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Khi cho sinh viên khởi động giọng, GV chú ý yêu cầu sinh viên đứng 

thắng, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, hai chân hơi mở, tay buông tự nhiên. 

GV có thể cho các em luyện tập hơi thở với các nguyên âm a, i, u, ô  vì 

Hát Then cần nhiều hơi để hát các câu dài, ngân nga, luyến láy. 

GV sử dụng phƣơng pháp trình bày tác phẩm cho SV nghe bài hát mẫu: 

sử dụng phƣơng tiện dạy học là máy tính để bật video tƣ liệu bài hát và trình 

chiếu lời bài hát trên màn hình. Sau đó, GV hát mẫu lại cho cả lớp nghe.  

Thời gian bƣớc 2 diễn ra là 5 phút. 

Bước 3: Tìm hiểu bài hát, giải thích từ khó 

GV đặt vấn đề. 

Ví dụ đối với bài hát Xuân thâng, GV đƣa ra câu hỏi cho cả lớp: 

- Sau khi nghe xong bài hát Xuân thâng, bạn hãy cho biết bài hát có 

tính chất gì và thuộc thể loại Then miền Đông hay Then miền Tây? Sau khi 

cho SV thời gian suy nghĩ, GV chỉ định một vài em đứng dậy trả lời. Cuối 

cùng, GV nhận xét chốt vấn đề và dùng phƣơng pháp thuyết trình giới thiệu 

về làn điệu Then miền Tây của Cao Bằng. 

- Bạn hãy cho biết nội dung của bài Xuân thâng đề cập đến vấn đề gì? 

Cả lớp suy nghĩ, GV gọi một vài sinh viên trả lời. Sau đó, GV dùng phƣơng 

pháp thuyết trình đề giới thiệu nội dung đề cập trong bài hát. 

Giảng viên dùng phƣơng pháp thuyết trình giới thiệu về cao độ, trƣờng độ 

trong bài, những chỗ luyến láy, giải thích các từ khó. Thông thƣờng lời ca trong 

các bài hát Then đƣợc viết ứng với các thể thơ, đặc biệt là thể thơ 5 chữ hoặc 7 

chữ. Vì vậy, sau khi GV hát từng câu, yêu cầu sinh viên nhìn lên màn hình và 

lắng nghe câu hát, sau đó đặt câu hỏi: 

Ví dụ nhƣ trong bài Lễ hội mùa xuân: 

- Em hãy cho biết mỗi câu hát trong bài đƣợc viết theo thể thơ gì, mỗi 

câu thơ có giống với một câu nhạc không? HS thảo luận và cử đại diện nhóm 

trả lời, GV thuyết trình, sau đó hƣớng dẫn sinh viên cách chia từng câu hát. 
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- Trong bài Lễ hội mùa xuân: 

Câu 1: từ “mùa xuân   gì anh” 

Câu 2: từ “Đàn chim   gọi bạn” 

Câu 3: từ “Ngàn hoa   dịu êm”   

GV phân chia bài hát ra thành từng câu phù hợp, không quá dài để các 

em có đủ hơi và không mệt khi tập. Đối với những bài Then cổ hoặc bài sử 

dụng tiếng Nôm Tày, giảng viên hƣớng dẫn sinh viên đọc lời ca, trƣớc khi tập 

hát nhằm tránh tình trạng phát âm sai, hát sai nghĩa của câu, của từ, đồng thời 

giải đáp một số câu ngữ nghĩa, câu từ khó trong bài học. 

Bƣớc 3 đƣợc thực hiện trong thời gian 7 phút. 

Bước 4: Dạy hát 

 GV hát mẫu từng câu, đàn giai điệu từng câu hát và cho các em hát 

nhắc lại. Dạy hát từng câu nối tiếp nhau sau đó ghép lại từng đoạn và cả bài 

theo lối móc xích. 

Khi tập hát từng câu, GV hát mẫu nhiều hơn để giúp sinh viên hát đúng 

những chỗ khó, tiếng luyến láy, ngân nghỉ, cũng nhƣ thể hiện sắc thái đặc 

trƣng của bài Hát Then. 
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Ví dụ: Bài hát “Xuân thâng” mang tính chất nhịp nhàng, duyên dáng 

của điệu Then miền Tây nên trong các câu hát cần hƣớng dẫn SV hát mƣợt 

mà, tình cảm. Tuy nhiên, cũng có những ô nhịp gồm 4 nốt móc đơn nhƣ ô 

nhịp số 9, 10, 13, 17 thì cả lớp hát nẩy, gọn tiếng. K  thuật hát nẩy hơi trong 

Hát Then không mạnh và không tạo thành chuỗi, thành hạt nhƣ các làn điệu 

Chèo, Quan họ  mà rất nhẹ nhàng lẫn theo tiếng ngân và luyến. 

 Những chỗ ngân nga hay ngân các từ đệm nhƣ ư  ơi ở cuối câu hát khi 

chuyển từ quãng cao xuống quãng thấp thì GV hƣớng dẫn SV k  thuật hát 

âm cổ: thƣờng khép khẩu hình rồi đƣa âm thanh xuống cổ để tạo ra những 

âm thanh có mầu sắc hơi tối nhƣng rất đặc trƣng của Hát Then. 

Thời gian dạy học hát 20 phút. 

Bước 5: Luyện tập, củng cố, kiểm tra 

Sau khi đã học bài hát, cho các em củng cố, ôn luyện làn điệu vừa đƣợc 

học. GV chia lớp thành 4 nhóm, cho từng nhóm đứng dậy thể hiện lại bài 

hát. Tiếp theo, gọi 1 – 2 em hát tốt nhất đứng dậy thể hiện bài hát. GV có thể 

hƣớng dẫn cả lớp ôn tập bài bằng cách hát hòa giọng khi dạy bài Lễ hội mùa 

xuân: chỉ định 1 em hát tốt nhất hát đoạn đầu từ “Mùa xuân   dịu êm”, đến 

phần điệp khúc thì là lớp hát hòa giọng từ “Ƣớc đón bạn ... đến hết”. 

Trong quá trình luyện tập, GV quan sát có sinh viên nào hát sai, chƣa 

đúng thì chỉnh sửa ngay để các sinh viên hát đúng và thuộc đúng đƣợc giai 

điệu của bài ngay từ trên lớp.  

Sau đó, GV tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tiết học. 

Thời gian bƣớc này là 10 phút. 

2.2.3. Đưa Hát Then vào giờ học ngoại khóa 

2.2.3.1. Mục  ích 

Các hoạt động ngoại khóa luôn mang đến cho sinh viên tinh thần thoải 

mái sau những giờ học căng thẳng, góp phần xây dựng cho các em một tâm 
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hồn trong sáng, lành mạnh, đồng thời tạo điều kiện cho các em đƣợc giao 

lƣu học hỏi, hiểu biết và thông cảm với nhau hơn. 

Đƣa Hát Then vào chƣơng trình ngoại khóa giúp cho nội dung giáo dục 

đƣợc khép kín, sinh viên học và nhớ bài nhanh hơn, lâu hơn. Là sân chơi 

giúp sinh viên có cơ hội đƣợc tiếp xúc nhiều hơn với Hát Then, giúp các em 

tiếp cận gần hơn và có ý thức học hỏi, kế thừa những nét văn hóa truyền 

thống vốn có của địa phƣơng. 

Ngoài ra, đƣa Hát Then vào chƣơng trình ngoại khóa còn định hƣớng cho 

giảng viên âm nhạc những hoạt động phù hợp, đúng chuyên môn. Khi các hoạt 

động trở thành nề nếp sẽ là động lực để phát triển khả năng của SV.  

Song song với chƣơng trình học chính khóa, đƣa Hát Then vào hoạt 

động ngoại khóa rất quan trọng, tạo điều kiện cho thầy và trò thể hiện những 

năng lực, sự sáng tạo của mình và bổ sung thêm kiến thức đã đƣợc trang bị 

trong chƣơng trình chính khóa, đặc biệt để sinh viên thực hiện tốt việc "học 

đi đôi với hành", "lý luận gắn với thực tiễn". 

2.2.3.2.  ác hình thức tổ chức 

- Thành lập  âu lạc bộ Hát Then 

Câu lạc bộ là hình thức hoạt động phổ biến, dễ dàng thực hiện ở các 

trƣờng học và có thể tập hợp đƣợc đông đảo số lƣợng sinh viên tham gia. 

Việc thành lập Câu lạc bộ hát Then nhằm tập hợp những sinh viên yêu thích 

và đam mê với hát Then, với tinh thần tự nguyện. Là sân chơi bổ ích và cần 

thiết cho các em đƣợc thể hiện sở thích và niềm đam mê với Hát Then. Để 

câu lạc bộ đƣợc duy trì và phát triển lâu dài, cần xác định rõ: 

Mục  ích 

Tham gia Câu lạc bộ sẽ giúp sinh viên có thêm những hiểu biết về 

nguồn gốc, làn điệu, xuất xứ của làn điệu Then Tày cũng nhƣ về đời sống 

hằng ngày của cha ông xƣa. Trong quá trình hoạt động, SV sẽ có cơ hội rèn 

luyện k  năng hát, biểu diễn và tham gia vào chƣơng trình văn nghệ trong 
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nhà trƣờng. Từ đó góp phần hình thành tình cảm yêu mến, quý trọng với vốn 

dân ca của dân tộc và trách nhiệm gìn giữ, phát huy ở các em. 

 ông tác tổ chức 

Tham mƣu với lãnh đạo nhà trƣờng để lựa chọn, xây dựng ban chủ 

nhiệm câu lạc bộ, trong đó giảng viên âm nhạc đóng vai trò chủ chốt. Xây 

dựng kế hoạch hoạt động thƣờng kỳ và nội quy của câu lạc bộ. Kế hoạch cần 

đƣợc bàn bạc k  lƣỡng, cụ thể theo từng tuần, tháng, học kỳ và phù hợp với 

kế hoạch hoạt động của nhà trƣờng. Nội quy xây dựng phải rõ ràng và phải 

đƣợc thông báo tới tất cả thành viên. 

Tuyển chọn các thành viên cho câu lạc bộ bằng cách thông báo tới các 

lớp để giới thiệu, đề xuất các bạn có năng khiếu, yêu thích dân ca tham gia. 

Có thể mời thêm một số cán bộ, giảng viên trong trƣờng yêu thích Hát Then 

cùng tham gia. Số lƣợng thành viên có thể từ 20 đến 40 ngƣời. 

Đề xuất với nhà trƣờng địa điểm sinh hoạt thƣờng kỳ của câu lạc bộ: 

Tham khảo và lựa chọn những nơi nhƣ lớp học trống, phòng đa năng, hay 

địa điểm phù hợp để các buổi sinh hoạt đƣợc diễn ra chu đáo, ổn định. Phần 

âm thanh, nhạc cụ, tài liệu học tập   dùng cho các buổi sinh hoạt cũng cần 

đƣợc chuẩn bị đầy đủ. 

Hình thức sinh hoạt 

Tổ chức sinh hoạt CLB dƣới nhiều hình thức nhƣ: thông qua các buổi 

sinh hoạt tập hát; Nghe kể chuyện về Hát Then; Tổ chức trò chơi Âm nhạc; 

Xem biểu diễn qua băng đĩa nhạc; Luyện tập biểu diễn. Các thành viên của 

Câu lạc bộ sau khi đã biết các làn điệu, bài hát quen thuộc có thể truyền đạt, 

tập lại cho các bạn khác hay cho các em trong trƣờng qua các buổi sinh hoạt, 

tập văn nghệ  

Hƣớng dẫn các thành viên tập viết lời mới: Trong quá trình học các làn 

điệu, có những bài Then chỉ toàn lời cổ, nhiều khi các thành viên không hiểu 

và cảm thấy xa lạ với bài hát đó.  
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Ví dụ nhƣ bài: Đông mèng  ông ngoảng  Xuân thâng  Khửn háng Tam 

Quang  Én noọng ch p co lùng… 

Vì vậy, dựa vào giai điệu của các làn điệu đƣợc học, các thành viên 

trong câu lạc bộ có thể tìm tòi và viết lời mới với chủ đề về mái trƣờng, quê 

hƣơng, bè bạn. 

Phương thức hoạt  ộng 

Học các bài hát Then cần phải có nội dung, cụ thể từ cách lựa chọn bài 

hát, cách học và cách luyện tập bài. 

Ví dụ: Hát Then Tày Cao Bằng có hai dòng Then (Then miền Đông và 

Then miền Tây) nên mỗi giai đoạn tập trung vào học bài Then đặc trƣng của 

một miền. Tháng thứ nhất giảng viên chọn 4 – 5 bài Then miền Đông; tháng 

thứ hai học 4 – 5 bài Then miền Tây. Cách dạy bài hát tiến hành tƣơng tự 

các bƣớc nhƣ tiết học hát Then ở chƣơng trình chính khóa. Để luyện tập, 

củng cố bài có thể thực hiện bằng cách tăng cƣờng luyện tập theo nhóm hoặc 

nghe băng đĩa. 

Biểu diễn Hát Then: Để biểu diễn các tiết mục Hát Then, cần lên ý 

tƣởng dàn dựng bài và phân công hợp lý. GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm 

từ việc chọn bài, hình thức biểu diễn, cách hát, trang phục hay động tác múa 

phụ họa cho bài  

Ví dụ: Nhóm 1 phụ trách chọn bài hát, dàn dựng cách hát 

  Nhóm 2 lên ý tƣởng múa minh họa 

  Nhóm 3 phụ trách trang phục 

Trƣớc khi biểu diễn, thì các nhóm cần tập biểu diễn tại Câu lạc bộ cho 

các thành viên có cơ hội đƣợc tập duyệt, thêm tự tin, mạnh dạn. Sau đó, tổ 

chức biểu diễn trƣớc toàn trƣờng trong chƣơng trình văn nghệ hay các hoạt 

động ngoại khóa âm nhạc  

 Giao lƣu với các Câu lạc bộ khác: Đoàn Thanh niên Trƣờng CĐSP 

Cao Bằng có thành lập Câu lạc bộ Âm nhạc, hay Câu lạc bộ Âm nhạc trẻ của 
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Tỉnh Đoàn Cao Bằng, vì vậy Ban tổ chức có thể liên hệ tổ chức giao lƣu 

giữa các Câu lạc bộ để học hỏi kinh nghiệm, cách thức hoạt động và mở 

rộng thể loại âm nhạc, đặc biệt là nghệ thuật Hát Then của quê hƣơng. 

L ch sinh hoạt: Sinh hoạt mỗi tuần một lần vào buổi chiều trong tuần, 

mỗi buổi thời gian khoảng 90 – 120 phút. Các CLB có thể liên hệ để thống 

nhất thời gian giao lƣu phù hợp. 

- Tổ chức thi hát Then 

Mục tiêu hoạt động này giúp sinh viên biết nhiều làn điệu Then và hát 

đúng, thể hiện tốt những làn điệu Then đó. Có nhiều hình thức tổ chức nhƣ 

 + Thi hát đơn ca 

+ Thi hát tập thể (trong nhóm, lớp, các câu lạc bộ ) 

+ Thi hát tính điểm 

Ví dụ: Có thể tổ chức thi hát theo nhóm, GV chia lớp thành 2 nhóm: 

nhóm thứ nhất bài 1, nhóm thứ 2 đáp lại bằng hát một bài Then khác, đến 

khi nhóm nào không còn bài để hát nữa là nhóm đó thua. 

Cũng tổ chức thi 2 nhóm nhƣ trên, nhƣng nhóm thứ 1 chọn bài bất kì 

và hát 1 – 2 câu hát rồi dừng lại, nhóm kia phải nhanh trí hát câu tiếp theo 

cho đúng, nhóm 2 hát thì nhóm 1 phải chú ý lắng nghe, khi nhóm 2 dừng lại 

ở câu nào thì nhóm 1 cũng phải hát nối theo ngay. Nhóm nào hát sau bị sai 

lời, sai bài hát hoặc hát tiếp câu chậm là bị thua. Ví dụ: 

Nhóm 1: “Mùa xuân đến biết nói gì anh, đàn chim hót líu lo gọi bạn” 

Sau đó nhóm 1 dừng lại, nhóm 2 phải hát tiếp: “Ngàn hoa say tiếng 

lƣợn dịu êm ” 

Nhóm 2 dừng lại ở câu hát nào, thì nhóm 1 phải hát nối tiếp câu hát 

đó. Nhóm nào không thực hiện đúng sẽ bị thua. Có thể thực hiện tƣơng tự 

với những bài Hát Then khác. 
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Nếu tổ chức thi tập thể tính điểm, có thể tiến hành nhƣ sau: 

Chuẩn bị: Thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, làm thể lệ hội thi, 

chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vất chất nhƣ: Sân khấu, âm thanh, nhạc cụ  

Đối tƣợng tham gia: Các lớp cử đại diện là những em có năng khiếu 

tham gia. 

Cách thức thi: Thí sinh dự thi sẽ hát một làn điệu tự chọn, một làn 

điệu bắt buộc của ban tổ chức. Ban giám khảo lựa chọn những thí sinh có số 

điểm cao nhất vào vòng trong. Vòng chung kết các thí sinh sẽ hát một làn 

điệu tự chọn và bốc thăm trả lời câu hỏi của ban tổ chức đƣa ra có liên quan 

đến chủ đề Hát Then, trong thời gian chuẩn bị là 2 phút. Thí sinh nào đạt số 

điểm cả hai phần thi cao nhất sẽ dành giải nhất. 

Hội diễn Hát Then 

Mục đích: Để sinh viên hiểu về tầm quan trọng và giá trị của Hát Then, 

tích cực tham gia biểu diễn văn nghệ do nhà trƣờng tổ chức cho sinh viên 

với nội dung lồng ghép các làn điệu dân ca địa phƣơng, trong đó chủ yếu là 

Hát Then. Qua những hoạt động này, không những các em có những kiến 

thức về Then mà còn có thêm niềm tự hào về bản sắc truyền thống của quê 

hƣơng mình. Khi tham gia biểu diễn, nhiều sinh viên ngƣời Tày tỏ ra tự tin, 

chuyên nghiệp và ấn tƣợng.  

Hội diễn có thể đƣợc tổ chức theo các lớp trong cùng Khoa, Tổ bộ môn, 

hoặc tổ chức trong phạm vi toàn trƣờng. Khi tổ chức, cần thành lập ban tổ 

chức, ban chuyên môn cụ thể, rõ ràng, phải có sự đầu tƣ về dàn dựng, âm 

nhạc, trang phục  

Thông qua những hoạt động này, nhận thức của giảng viên và sinh viên 

về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và Hát Then đã 

từng bƣớc đƣợc nâng lên. Từ chỗ “vắng bóng” trong các hoạt động tập thể 

của các nhà trƣờng, những tiết mục Hát Then đã đƣợc biểu diễn trên sân 

khấu vào các dịp khai giảng, ngày nhà giáo Việt Nam, các hội thi, hội diễn 



58 

 

văn nghệ... nhận đƣợc sự hƣởng ứng nhiệt tình của cán bộ, giảng viên và 

sinh viên trong toàn trƣờng. Tuy không đƣợc chuyên nghiệp trong cách hát 

và biểu diễn nhƣ các nghệ nhân nhƣng các em sinh viên đã mang đến cho 

không gian học đƣờng màu sắc của làn điệu dân ca Tày ấm áp và giàu bản 

sắc của quê hƣơng mình. 

- Mời ngh  nhân  ngh  sỹ nói chuy n  giao lưu với chủ    v  Then 

Mục đích của hoạt động này là để sinh viên đƣợc tìm hiểu nhiều hơn, 

sâu hơn về Hát Then qua các nghệ nhân, nghệ sĩ. Buổi giao lƣu, nói chuyện 

với nghệ nhân, nghệ sĩ là một hoạt động ngoại khóa Âm nhạc giúp tạo nên 

không khí vui vẻ, phấn khởi cho sinh viên. 

Buổi nói chuy n, giao lưu có thể tiến hành với một s  nội dung sau: 

- Nghe nghệ s , nghệ nhân nói chuyện về Then 

- Biểu diễn của nghệ s , nghệ nhân và sinh viên 

- Nghệ s , nghệ nhân trả lời câu hỏi và giao lƣu cùng với sinh viên 

- Tổ chức các câu đố vui, trò chơi Âm nhạc   

Kịch bản cần được xây dựng cụ thể, rõ ràng, bao gồm: 

- Mục đích: 

- Thời gian, địa điểm: 

- Thành phần: 

- Chuẩn bị: về cơ sở vật chất, loa máy, các tiết mục biểu diễn, trang 

trí  đặc biệt quan trọng nhất là chuẩn bị về khách mời: Nghệ s  hay nghệ 

nhân về Hát Then - Ngƣời sẽ nói chuyện và giao lƣu cùng sinh viên. 

Tiến trình thực hi n: Có thể thực hiện chƣơng trình giao lƣu nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Ổn định tổ chức 

Bƣớc 2: Văn nghệ 1 đến 2 tiết mục hát Then do GV và SV trình bày. 

Bƣớc 3: Khai mạc, giới thiệu đại biểu, khách mời. 

Bƣớc 4: Giao lƣu nói chuyện giữa nghệ nhân, nghệ s  và sinh viên. 

Bƣớc 5: Tổ chức trò chơi, câu đố về Then. 
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Bƣớc 6: Mời nghệ nhân biểu diễn, nghệ nhân và sinh viên kết hợp biểu 

diễn Hát Then. 

Bƣớc 7: Kết thúc. Giảng viên có thể dặn dò sinh viên về nhà viết bài 

cảm nghĩ sau khi đƣợc nghe nói chuyện, đƣợc xem biểu diễn của nghệ nhân, 

nghệ s  trong buổi giao lƣu. 

Khâu chuẩn bị cho buổi giao lƣu, nói chuyện cũng cần đƣợc chú ý, 

khách mời là các nghệ nhân cũng cần có sự chọn lọc rõ ràng, bởi có nhiều 

nhóm nghệ nhân không hát theo cách hát cổ nữa mà có sự cách tân trong 

cách hát cũng nhƣ biểu diễn. Vì thế, tùy vào mục đích của buổi giao lƣu mà 

nhà trƣờng nên có sự chuẩn bị về mặt nội dung để sinh viên dễ dàng hiểu 

đƣợc ý nghĩa của hoạt động. Hoặc cũng với buổi sinh hoạt ngoại khóa đó, 

nhà trƣờng có thể mời hai nhóm nghệ nhân hát Then với hai lối hát, làn điệu 

khác nhau (theo lối hát truyền thống và lối hát có sự đổi mới cách tân) để 

sinh viên có sự so sánh giữa cái cũ và cái mới. Nhƣ vậy, các em sẽ nhận ra 

đƣợc việc kế thừa những giá trị truyền thống và việc cách tân có ý thức là 

một việc làm rất khó khăn, cần có sự nhận thức đúng đắn của mỗi cá nhân 

thì giá trị văn hóa truyền thống sẽ không bị mai một. 

2.3. Dạy thực nghiệm sƣ phạm 

2.3.1. Kế hoạch thực nghiệm sư phạm 

2.3.1.1. Mục  ích  

Trên cơ sở các nội dung và phƣơng pháp đƣa Hát Then vào giảng dạy, 

chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm sƣ phạm, nhằm mục đích: Kiểm định 

tính khả thi và đánh giá hiệu quả của phƣơng pháp dạy Hát Then đƣợc đề 

xuất trong luận văn. 

Qua quá trình dạy thực nghiệm, những kết quả thu đƣợc giúp chúng tôi 

rút ra đƣợc kết luận về thành công của đề tài trong việc đƣa Hát Then vào 

dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở Trƣờng CĐSP Cao Bằng, 
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đồng thời thấy đƣợc những hạn chế cần bổ sung, khắc phục trong quá trình 

hoàn thiện đề tài. Trên cơ sở đó đề xuất những khuyến nghị nhằm thực hiện 

có hiệu quả việc đƣa Hát Then vào dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục 

Tiểu học ở Trƣờng CĐSP Cao Bằng. 

2.3.1.2. Đ i tượng thực nghi m 

Chúng tôi tiến hành dạy thực nghiệm trên đối tƣợng sinh viên lớp Cao 

đẳng Tiểu học K15A có tổng số 47 sinh viên và Cao đẳng Tiểu học K15B có 

tổng số 52 sinh viên . Dựa vào kết quả học tập của năm học trƣớc, chúng tôi 

chia thành hai nhóm: Nhóm đối chứng (47 sinh viên) và nhóm thực nghiệm 

(52 sinh viên) để đảm bảo hai nhóm có trình độ nhận thức tƣơng đƣơng 

nhau, không chênh lệch về học lực. 

- Kết quả học tập đƣợc đánh giá trên phiếu kiểm tra và xếp loại học tập 

theo các mức: Giỏi, khá, trung bình, yếu. 

2.3.1.3. Thời gian thực nghi m 

Giờ học thực nghiệm đƣợc tiến hành trong năm học 2016 – 2017 bắt 

đầu từ tháng 03 năm 2017 đến tháng 6 năm 2017. 

2.3.1.4. Nội dung thực nghi m 

- Dạy hát hai bài Xuân thâng (Xuân đến) và Lễ hội mùa xuân theo 

phƣơng pháp đề xuất trong luận văn. 

- Đánh giá kết quả dạy học. 

2.3.2. Tiến hành thực nghiệm  

2.3.2.1.  ách tiến hành thực nghi m 

- Chúng tôi tiến hành dạy thực nghiệm trên đối tƣợng sinh viên lớp Cao 

đẳng Tiểu học K15A gồm 47 sinh viên và Cao đẳng Tiểu học K15B gồm 52 sinh 

viên (danh sách ở phần Phụ lục 8, tr.112) đang học môn Âm nhạc theo tiến độ 

chƣơng trình đào tạo của Trƣờng CĐSP Cao Bằng. Chúng tôi đã phát tài liệu và 

bản nhạc bài hát Xuân thâng (Xuân đến) và bài Lễ hội mùa xuân cùng với đĩa 
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CD để sinh viên nghe và biết đƣợc giai điệu, lời hát trƣớc khi lên lớp. Giao 

nhiệm vụ để sinh viên chuẩn bị từ nhà và tiến hành dạy thực nghiệm.  

- Cuối mỗi tiết dạy, chúng tôi kiểm tra để đánh giá kết quả học tập.   

- Sau giờ dạy thực nghiệm, nhóm nghiên cứu trao đổi, rút kinh nghiệm, 

đánh giá giờ dạy. 

2.3.2.2. Dạy thực nghi m 

*Bài thực nghiệm số 1 (Phụ lục 7, tr.101) 

Bài hát: XUÂN THÂNG (Xuân đến) 

(Giai  i u Then mi n Tây) 

Ngày soạn: 20/02/2017 

Giảng viên giảng dạy: Hoàng Lệ Thủy   

Thời gian giảng dạy: ngày 11/3/2017 

Đối tƣợng giảng dạy: 47 SV lớp  Cao đẳng Tiểu học K15A 

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC:  

Kết thúc bài, sinh viên phải đạt đƣợc: 

1. Kiến thức 

- Nắm đƣợc những đặc trƣng cơ bản của điệu Then miền Tây ở Cao 

Bằng, đồng thời tìm hiểu và nắm bắt nội dung bài hát. 

- Sinh viên nhận biết đúng các làn điệu Then miền Tây. 

2. Kỹ năng 

- Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, hát lĩnh xƣớng, 

hát hòa giọng, tập biểu diễn bài hát. 

3. Thái độ 

- Giáo dục thái độ yêu mến, tự hào, ý thức giữ gìn, phát huy những làn 

điệu Then Cao Bằng. 

- Giáo dục các em yêu thích dân ca, hào hứng tham gia các hoạt động 

hát về dân ca trong và ngoài nhà trƣờng. 
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- Có thể hƣớng dẫn lại các bài đã học cho những ngƣời chƣa biết, tuyên 

truyền cho mọi ngƣời về cái hay, cái đẹp của Hát Then Cao Bằng.  

II. PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC 

- Giáo án, các tài liệu liên quan đến bài hát 

- Đàn organ, máy chiếu, loa, bảng phụ  

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

1. Ổn định tổ chức – Kiểm tra sĩ số lớp, khởi động (hát tập thể) 

2. Bài mới: (Giới thi u bài hát) 

- Bật băng đĩa cho cả lớp nghe bài hát Xuân thâng 

XUÂN THÂNG (Xuân đến) 

(theo  i u Then tàng b c mi n Tây) 

                                                         Đặt lời   Nhạc s  Đinh Trọng Tu n 
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- Hƣớng dẫn phần luyện tập phát âm tiếng Tày cho sinh viên 

- Giảng viên hát mẫu bài hát, hát mẫu phần tiếng Tày. 

Lời bài hát nhƣ sau: 

Xuân thâng các sức hoa cheng phông (ƣ) khay 

Lầm dua mùi bloóc hom hoan ơi ơ 

Mật mèng khang pích bân vần phâu khèo đong 

Xa tín nhi bloóc hom (ơ) hơi 

Nho lầu téng đảy chang pha khao 

Ghèng pha mùng đuổi gần vui (ơ) xuân 

Phỏng dịch: (Bầu trời trong sáng nở hoa mùa xuân 

Mùi hƣơng nhẹ đƣa nơi nơi xa gần 

Từng đàn ong bƣớm bay vờn hoa lá ơi 

Ta thấy đời nở hoa đầy trời 

Sức chúng mình đón đƣợc xuân về đây 

Cùng muôn ngƣời ta hát mừng xuân nơi này) 

3. Dạy hát 

Dạy  ọc xướng âm bài hát 

Đây là bài thang 5 âm nên cho sinh viên rèn luyện nhiều lần. Hƣớng 

dẫn sinh viên đọc quãng khó trong bài hát, những âm ở âm khu cao. 

Giảng viên hƣớng dẫn sinh viên đọc thang âm, đọc cao độ các nốt trong 

bài, đọc cao độ kết hợp tiết tấu từng câu và ghép toàn bộ bài. 

Ghép lời bài hát 

- Ghép lời từng câu theo lối móc xích, sau đó ghép toàn bài, giảng viên 

theo dõi và sửa những chỗ sai.  

- Hƣớng dẫn sinh viên tập riêng từng k  thuật hát nẩy, hát âm cổ đặc 

trƣng của Then.  

Sau khi sinh viên đã thực hiện đƣợc những k  năng riêng lẻ, cho sinh 

viên tập ghép tất cả các k  năng trong cùng một câu hát.  
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4. Củng cố, luyện tập 

- Giảng viên cho cả lớp kết hợp đọc nhạc và hát lại bài hát 1, 2 lần. 

- Mời sinh viên hát tốt nhất lên hát lại cho cả lớp nghe. 

- Tổ chức thi hát theo nhóm, cho các nhóm nhận xét lẫn nhau 

- GV đánh giá, nhận xét ƣu, nhƣợc điểm 

- Cho SV nghe lại bài hát (mở băng đĩa) để các em tự điều chỉnh 

5. Dặn dò 

- Học thuộc bài hát Xuân thâng 

- Giảng viên nhận xét, đánh giá giờ học. Kết thúc. 

IV. KIỂM TRA SAU TIẾT DẠY 

- Hình thức: Kiểm tra thực hành hát 

- Kiểm tra thực hành Hát Then (Danh sách ở phần phụ lục 8, tr.112), có 

thể kiểm tra hát từng đoạn, từng câu hoặc cả bài hát. 

*Bài thực nghiệm số 2 (Phụ lục 7, tr. 106) 

Bài hát: LỄ HỘI MÙA XUÂN 

(Giai  i u Then mi n Đông) 

Ngày soạn: 28/3/2017 

Ngày lên lớp: ngày 10/4/2017 

Giảng viên giảng dạy: Hoàng Lệ Thủy   

Đối tƣợng giảng dạy: 52 SV lớp Cao đẳng Tiểu học K15B 

I. MỤC TIÊU:  

Kết thúc bài SV cần đạt đƣợc: 

1. Kiến thức   

- Biết đƣợc những đặc trƣng cơ bản của điệu Then miền Đông ở Cao 

Bằng, đồng thời nghiên cứu và nắm bắt nội dung bài hát. 

- Sinh viên nhận biết đúng các làn điệu Then miền Đông. 
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2. Kỹ năng:  

- Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, hát lĩnh xƣớng, 

hát hòa giọng  

3. Thái độ   

- Giáo dục thái độ yêu mến, tự hào, ý thức giữ gìn, phát huy những làn 

điệu Then Cao Bằng. 

- Giáo dục các em yêu thích dân ca, hào hứng tham gia các hoạt động 

hát về dân ca trong và ngoài nhà trƣờng và có thể hƣớng dẫn lại các bài đã 

học cho những ngƣời chƣa biết. 

- Các em biết tuyên truyền cho mọi ngƣời về cái hay, cái đẹp của Hát 

Then Cao Bằng. 

II. PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC 

- Giáo án, các tài liệu liên quan đến bài hát 

- Đàn organ, máy chiếu, loa, bảng phụ  

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

1. Ổn định tổ chức – Kiểm tra sĩ số; khởi động (hát một bài) 

2. Bài mới:    

Giới thiệu bài Lễ hội mùa xuân thuộc làn điệu tàng bốc miền Đông do 

nhạc sĩ Hoàng Hoa Cƣơng đặt lời. Bài hát có giai điệu vui tƣơi, trong sáng 

mô tả lại cảnh lễ hội mùa xuân tƣơi đẹp với tiếng chim hót líu lo, ngàn hoa 

đua nở, tiếng trống hội rộn rã, gái trai tung còn hẹn ƣớc   

- Bật băng, đĩa cho sinh viên nghe và cảm nhận bài hát. 

 

 

 

 

 

 



66 

 

LỄ HỘI MÙA XUÂN 

( i u tang b c mi n Đông) 

                                         Đặt lời  nhạc s  Hoàng Hoa Cương 

 

- Hƣớng dẫn cho sinh viên đọc xƣớng âm bài hát. 

- Hƣớng dẫn sinh viên đọc quãng khó trong bài hát, những âm ở âm 

khu cao nhƣ Rê– La, Rê – Xi. Giảng viên hƣớng dẫn sinh viên đọc thang 

âm, đọc cao độ các nốt trong bài, đọc cao độ kết hợp tiết tấu từng câu và 

ghép toàn bộ bài. 

3. Dạy hát 

Ghép lời bài hát 

Sau khi cả lớp đã đọc xƣớng âm toàn bài và tập đọc những quãng khó 

trong bài thì tự tập hát ghép lời từng câu theo lối móc xích, sau đó ghép toàn 

bài. Giảng viên sẽ theo dõi và sửa những chỗ sai. Khi sinh viên đã hát đúng 
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giai điệu, hƣớng dẫn sinh viên tập riêng từng k  thuật hát nẩy, hát âm cổ đặc 

trƣng của Then. 

- Tiến hành cho sinh viên tập ghép tất cả các k  năng trong cùng một 

câu hát. 

- Sau đó cho sinh viên hát trọn vẹn lại cả bài hát nhiều lần với nhiều 

hình thức: hát đơn ca, hát theo nhóm, mỗi nhóm hát một đoạn trong bài  để 

giúp các em nhớ đƣợc giai điệu và lời của bài hát ngay trên lớp. 

- Giảng viên lắng nghe, quan sát và sửa những chỗ sai cho sinh viên 

trong khi hát lại toàn bài. 

4. Củng cố, luyện tập 

- Giảng viên cho cả lớp kết hợp đọc nhạc và hát lại bài hát 1, 2 lần. 

- Mời sinh viên hát tốt nhất lên hát lại cho cả lớp nghe. 

- Tổ chức thi hát theo nhóm, cho các nhóm nhận xét lẫn nhau 

- Giảng viên đánh giá, nhận xét ƣu, nhƣợc điểm 

- Cho sinh viên nghe lại bài hát (mở băng đĩa) để các em tự điều chỉnh 

5. Dặn dò 

- Học thuộc bài hát Lễ hội mùa xuân 

- Xem trƣớc bài Pác  ó Làng Sen 

- Giảng viên nhận xét, đánh giá giờ học. Kết thúc. 

IV. KIỂM TRA SAU TIẾT DẠY 

- Hình thức: Kiểm tra thực hành hát 

- Kiểm tra thực hành Hát Then (Danh sách ở phần phụ lục 8, tr.112), có 

thể kiểm tra hát từng đoạn, từng câu hoặc cả bài hát.  

2.3.3. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm 

2.3.3.1.  ách thức  iểm tra  ết quả thực nghi m 

Để đánh giá đƣợc kết quả thực nghiệm, chúng tôi thiết kế mẫu phiếu 

kiểm tra đánh giá chung cho cả hai nhóm: nhóm đối chứng và nhóm thực 

nghiệm. Việc đánh giá đƣợc căn cứ trên cơ sở một số tiêu chí sau:  



68 

 

- Không khí lớp học: hào hứng, sôi nổi, vui vẻ 

- Tham gia vào các hoạt động học tập một cách chủ động, tích cực 

- Phát huy khả năng của mỗi cá nhân 

- Tiêu chí đánh giá mức độ nhận thức thông qua bài kiểm tra, điểm 

đánh giá theo thang điểm 10, xếp loại theo 4 mức: Giỏi; Khá; Trung bình;  

Yếu. Tiêu chí đánh giá, xếp loại cụ thể nhƣ sau: 

+ Giỏi: Từ 9 đến 10 điểm. Tiêu chí: Hát đúng giai điệu và lời ca, không 

bị chênh phô, chuẩn ngôn ngữ, tròn vành rõ chữ. Thể hiện đúng sắc thái và 

tình cảm của bài hát. Nét mặt, cử chỉ tƣơi tắn, phù hợp với bài. 

+ Khá: Từ 7 đến 8 điểm. Tiêu chí: hát đúng nhạc, đúng nhịp phách. Hát 

và phát âm đúng lời ca. Có sắc thái phù hợp với bài hát. 

+ Trung bình: Từ 5 đến 6 điểm. Tiêu chí: hát thuộc lời bài hát, đúng 

nhạc, nhịp phách tƣơng đối đúng. 

+ Yếu: Dƣới 5 điểm. Tiêu chí: Không thuộc lời hoặc hát sai lời bài hát. 

Hát không đúng nhạc, nhịp phách. 

2.3.3.2. Kết quả thực nghi m 

Trên cơ sở thu thập, tổng hợp kết quả học tập của sinh viên và kết quả 

thăm dò ý kiến của giảng viên nhằm đánh giá tính khả thi của việc dạy Hát 

Then cho sinh viên trƣờng CĐSP Cao Bằng mà đề tài đƣa ra, chúng tôi có 

một số nhận xét nhƣ sau: 

    ết quả học tập 

Kết quả kiểm tra phần Hát Then của lớp Cao đẳng Tiểu học K15A 

(nhóm đối chứng): Số sinh viên đạt Giỏi có 7 em, chiếm tỉ lệ 14,9%; số sinh 

viên đạt điểm Khá có 24 em, chiếm tỉ lệ 51,1%; số sinh viên đạt điểm Trung 

bình có 15 em, chiếm tỉ lệ 31,9%; số sinh viên điểm yếu có 01 em, chiếm tỉ 

lệ 2,1%.(Phụ lục 8, tr.112) 

Kết quả kiểm tra Hát Then của lớp Cao đẳng Tiểu học K15B (nhóm 

thực nghiệm): số sinh viên đạt Giỏi có 12 em, chiếm tỉ lệ 23,1%; số sinh 
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viên đạt Khá có 29 em, chiếm tỉ lệ 55,8%; số sinh viên đạt Trung bình 11 

em, chiếm tỉ lệ 21,1%; không có sinh viên nào có điểm yếu. (Phụ lục 8, 

tr.112) 

Nhƣ vậy, số sinh viên đạt kết quả khá, giỏi ở nhóm thực nghiệm cao 

hơn so với nhóm đối chứng, tỷ lệ yếu kém cũng thấp hơn (nhóm thực 

nghiệm không có sinh viên yếu kém).  

Về quá trình tham gia các hoạt động học tập ngoại khóa, văn nghệ:  

+ Sinh viên có phần chuẩn bị các bài tập ở nhà theo sự hƣớng dẫn của 

giảng viên đầy đủ, tích cực; hiểu biết hơn về Then Tày Cao Bằng. 

+ Không khí lớp vui vẻ, sôi nổi, hào hứng, thân thiện; 

+ Sinh viên tham gia vào các hoạt động một cách chủ động, tích cực, 

phát huy năng lực tƣ duy sáng tạo; 

+ Sinh viên đã tự tin biểu diễn trên sân khấu, mạnh dạn trong các 

chƣơng trình giao lƣu và luôn hứng thú trong quá trình học tập. 

Điều đó chứng tỏ rằng, SV có khả năng và rất hứng thú đối với Hát Then. 

Nhận xét về mức độ hứng thú của sinh viên đối với Hát Then, bằng phiếu hỏi 

(phụ lục 3, tr.84) chúng tôi tiến hành xin ý kiến của 20 giảng viên, kết quả cho 

thấy: có 11/20 ý kiến (chiếm 55%) cho rằng các em rất hứng thú với Hát Then; 

7/20 ý kiến (chiếm 35%) nhận xét SV hứng thú; 2/20 ý kiến (chiếm 10%) đánh 

giá SV ít hứng thú với Hát Then (Phụ lục 4, tr.86). 

Có thể thấy, việc đƣa Hát Then vào chƣơng trình Âm nhạc để dạy cho 

sinh viên là đúng đắn, phù hợp với thực tế nhằm góp phần nâng cao chất 

lƣợng đào tạo của nhà trƣờng, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc nói chung, giữ gìn những làn điệu dân ca của địa phƣơng nói riêng.  

Tiểu kết chương 2  

Ở chƣơng 2, luận văn đã đề cập tới ý nghĩa của Hát Then và sự cần 

thiết đƣa vào dạy học cho sinh viên ngành Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 

Trƣờng CĐSP Cao Bằng. Đồng thời, chƣơng 2 của luận văn đã điều chỉnh 
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thời lƣợng học phần Hát, bổ sung một số bài Hát Then đại diện cho hai dòng 

Then Tày Cao Bằng và đƣa ra đƣợc một số cách thức để bƣớc đầu đƣa Hát 

Then vào chƣơng trình chính khóa. Qua thực nghiệm cho thấy, việc đƣa môn 

Hát Then vào chƣơng trình đào tạo đã đem lại kết quả ban đầu rất tích cực.  

Bên cạnh chƣơng trình học chính khóa, việc đƣa Hát Then vào các hoạt 

động ngoại khóa, văn nghệ là cần thiết và cần đƣợc quan tâm vì các hoạt 

động này rất hữu ích và thiết thực, nó vừa là sân chơi, là điều kiện học tập 

cho thầy và trò thể hiện những năng lực, sức sáng tạo và niềm đam mê với 

Hát Then. Giúp sinh viên bổ sung thêm kiến thức, hình thành kinh nghiệm 

để gắn lý luận với thực tiễn. 

Từ thực tế trên cho thấy, việc đƣa Hát Then vào giảng dạy tại Trƣờng 

CĐSP Cao Bằng là việc làm đúng đắn và cần thiết, giúp sinh viên hiểu rõ 

hơn và có trách nhiệm góp phần vào việc bảo tồn các làn điệu Hát Then của 

địa phƣơng. 
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KẾT LUẬN 

1. Kết luận 

Hát Then là một thể loại dân ca đặc sắc và là nét đặc trƣng văn hóa 

của đồng bào dân tộc Tày, Nùng Cao Bằng. Tuy nhiên nhiều giá trị của các 

làn điệu Then đã và đang bị mai một dần bởi sự phát triển, lấn át của văn hóa 

hiện đại. Vì vậy, việc đƣa Hát Then vào dạy học trong Trƣờng CĐSP Cao 

Bằng là vấn đề cấp thiết và mang ý nghĩa giáo dục thẩm m  nghệ thuật cho 

sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học nói riêng, giới trẻ ngày nay nói chung. 

Bằng kết quả nghiên cứu đã đƣợc trình bày trong các chƣơng, mục của 

luận văn, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

Về cơ sở lý luận và thực tiễn: Luận văn đã nêu ra một số vấn đề về 

Then Tày Cao Bằng, đƣa ra nội dung chƣơng trình và đánh giá thực trạng 

dạy học môn Âm nhạc cũng nhƣ đặc điểm khả năng âm nhạc của sinh viên 

ngành Giáo dục Tiểu học Trƣờng CĐSP Cao Bằng trong những năm qua. Có 

thể thấy, trong hoạt động nhận thức nói chung, nhận thức của sinh viên nói 

riêng, Hát Then đối với sinh viên là cơ hội để các em vận dụng vào thực 

tiễn, góp phần vào việc truyền bá, lƣu giữ một thể loại dân ca đặc sắc của 

dân tộc, giúp sinh viên hiểu biết thêm về các làn điệu dân ca của địa phƣơng. 

Đồng thời, thực trạng dạy học và chƣơng trình chi tiết môn đã nêu cho thấy 

những bất cập còn tồn tại, đòi hỏi phải có thay đổi cho phù hợp với yêu cầu 

thực tiễn. 

Để đƣa Hát Then vào dạy học thì cần đƣợc bổ sung, chỉnh sửa về nội 

dung, thời lƣợng môn học. Cùng với đó là phƣơng pháp giảng dạy cũng phải 

đƣợc lựa chọn cho phù hợp với khả năng nhận thức cũng nhƣ phát huy tính 

tích cực của sinh viên trong quá trình học tập. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn 

đã đƣợc làm rõ, luận văn nghiên cứu đƣa Hát Then vào giờ học chính khóa 

và hoạt động ngoại khóa tại Trƣờng CĐSP Cao Bằng, góp phần nâng cao 

chất lƣợng dạy học và truyền bá âm nhạc dân tộc cho sinh viên.  
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 Đối với chƣơng trình chính khóa, luận văn đã điều chỉnh thời lƣợng và 

bổ sung một số bài Hát Then vào nội dung của học phần, bao gồm các bƣớc 

tiến hành nhƣ lựa chọn bài hát, lựa chọn phƣơng pháp phù hợp, áp dụng quy 

trình 5 bƣớc dạy học, thiết kế bài giảng và đƣa vào dạy thực nghiệm hai bài 

hát Then Tày đại diện cho hai dòng Then của Cao Bằng giúp sinh viên dễ 

dàng hiểu bài và thu đƣợc kết quả khá tốt.  

 Trong chƣơng trình ngoại khóa, chúng tôi đề cập đến một số hoạt 

động nhƣ: thành lập CLB Hát Then, tổ chức hội thi Hát Then, mời nghệ 

nhân, nghệ sĩ nói chuyện, giao lƣu với chủ đề về Then  nhằm tập hợp, thu 

hút đông đảo sinh viên và những ngƣời yêu thích Hát Then tham gia, tạo ra 

sức ảnh hƣởng sâu rộng cho thế hệ trẻ, góp phần truyền bá nghệ thuật Hát 

Then trong và ngoài nhà trƣờng. 

Để góp phần lƣu truyền và phát huy một thể loại dân ca độc đáo, đặc 

sắc trên quê hƣơng, việc đƣa Hát Then vào dạy học ở hệ CĐSP Tiểu học, 

Trƣờng CĐSP Cao Bằng mang tính cấp thiết và phù hợp. Việc đƣa Hát Then 

vào dạy học ở Trƣờng CĐSP Cao Bằng là cơ hội để sinh viên - các nhà giáo 

tƣơng lai thấy đƣợc trách nhiệm của mình trong việc giáo dục học sinh về 

giá trị văn hóa âm nhạc dân tộc, góp sức vào bảo tồn phát huy làn điệu Hát 

Then của quê hƣơng Cao Bằng. 

2. Khuyến nghị 

Để những đề xuất đƣa Hát Then vào dạy học mang tính khả thi và đem 

lại hiệu quả cao, chúng tôi xin nêu ra một số khuyến nghị sau: 

a. Đ i với UBND tỉnh, Sở VH,TT&DL, Sở G &ĐT tỉnh Cao B ng 

- Cần có cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với các nghệ nhân, các giáo 

viên giảng dạy bộ môn âm nhạc dân gian. 

- Có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan thông tin, đơn vị tuyên truyền sâu 

rộng về dân ca, nhất là thể loại Hát Then. 
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- Tổ chức Liên hoan hát dân ca, chƣơng trình nghệ thuật dân tộc để 

phong trào hát dân ca nói chung, nghệ thuật Hát Then nói riêng đƣợc liên tục 

bảo tồn và phát huy. 

b. Đ i với Trường  ĐSP  ao   ng 

- Thành lập hội đồng khoa học để nghiên cứu, biên soạn, thẩm định các 

tài liệu, nội dung chƣơng trình giảng dạy phần Then Tày.  

- Đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học. 

- Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung Hát Then vào các chƣơng trình: 

Ngoại khóa, Hội diễn văn nghệ  Thành lập Câu lạc bộ hát dân ca, trong đó 

có nội dung Hát Then. 

c. Đ i với giảng viên giảng dạy môn Âm nhạc 

- Bám sát chƣơng trình khung, chƣơng trình chi tiết môn học, từ đó xây 

dựng các phƣơng pháp dạy học nhằm đảm bảo hiệu quả và nâng cao chất 

lƣợng dạy học. 

- Thƣờng xuyên trau dồi, tự học, tự bồi dƣỡng, nâng cao kiến thức của bản 

thân. Đồng thời học hỏi những phƣơng pháp truyền dạy của các nghệ nhân. 

- Có kế hoạch bồi dƣỡng cho những sinh viên còn yếu kém, hƣớng cho 

các em tự tin, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. 
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Phụ lục 1 

PHIẾU THĂM DÕ Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HỌC HÁT THEN  

TRONG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

Ở TRƢỜNG CĐSP CAO BẰNG 

 

Đƣa Hát Then vào chƣơng trình giảng dạy ở trƣờng CĐSP Cao Bằng 

nhằm mục đích góp phần bảo tồn và phát huy vốn văn hóa dân gian của quê 

hƣơng Cao Bằng. Để xác định các nội dung dạy Hát Then có hiệu quả và phù 

hợp trong chƣơng trình đào tạo giáo viên tiểu học ở trƣờng CĐSP Cao Bằng, 

chúng tôi tiến hành thu thập một số thông tin cần thiết. Mong bạn vui lòng 

cho biết ý kiến của mình về các vấn đề sau đây: (Bạn hãy đánh dấu x vào ô 

trống mà bạn lựa chọn). Xin cảm ơn sự hợp tác của bạn. 

1. Trƣớc khi vào học trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Cao Bằng, bạn đã biết Hát 

Then chƣa? 

Biết thành thạo                  Biết một ít                    Chƣa biết   

2. Bạn có thích học các bài Hát Then của địa phƣơng mình không? 

Rất thích                            Bình thƣờng                 Không thích 

3. Theo bạn, việc đƣa một số làn điệu Hát Then vào chƣơng trình đào tạo 

giáo viên Tiểu học ở trƣờng CĐSP Cao Bằng có cần thiết không? 

Rất cần thiết             Tƣơng đối  cần thiết            Không cần thiết 

 * ác lý do tương ứng: 

   Giúp sinh viên hiểu biết thêm về các làn điệu dân ca của địa phƣơng 

   Là cơ hội để sinh viên vận dụng vào thực tiễn, góp phần vào việc 

truyền bá, lƣu giữ một thể loại dân ca đặc sắc của dân tộc  

 Không thiết thực 

 Lý do  hác (xin bổ sung):                  . 

4. Bạn đã bao giờ đƣợc học Hát Then chƣa? 

 Đã từng đƣợc học                               Chƣa đƣợc học 
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5. Những yếu tố nào dƣới đây có tác động (ảnh hƣởng) đến quá trình học 

Hát Then của bạn? 

    Thời lƣợng dành cho nội dung Hát Then ít 

   Cơ sở vật chất còn thiếu thốn 

   Sự hiểu biết về giai điệu Then còn hạn chế 

   Chƣa có khả năng tự phá khuông nhạc  

    Sự hƣớng dẫn nhiệt tình của giảng viên 

    Chƣa có sự quan tâm của giảng viên 

  ác yếu t   hác (xin bổ sung):             

6. Trong các chƣơng trình liên hoan văn nghệ của nhà trƣờng và của Khoa, 

Hát Then có đƣợc coi là một nội dung bắt buộc trong chƣơng trình biểu diễn 

không? 

 Bắt buộc                                      Không bắt buộc 

7. Nhà trƣờng và Khoa có thƣờng xuyên tổ chức ngoại khóa về chuyên đề 

Hát Then không? 

 Thƣờng xuyên                 Thỉnh thoảng             Chƣa bao giờ  

8. Nguồn tài liệu tham khảo, giáo trình cho sinh viên học Hát Then 

 Đầy đủ                         Rất ít                       Không có tài liệu 

9. Bạn có đề nghị gì về việc học Hát Then trong chƣơng trình đào tạo giáo 

viên Tiểu học ở trƣờng CĐSP Cao Bằng? 

 .                              

       Xin bạn cho biết thông tin:  

+ Bạn là sinh viên năm thứ mấy?    ...            

+ Khoa:              .          ..  

 

Một lần nữa xin cảm ơn sự hợp tác của bạn! 

 

 

 



82 

 

Phụ lục 2 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI SINH VIÊN VỀ  

HỌC HÁT THEN TRONG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở TRƢỜNG CĐSP CAO BẰNG 

(S  sinh viên  hoa Tiểu học  ược hỏi là 99  là sinh viên năm thứ hai) 

Câu Nội dung điều tra Các tiêu chí cụ thể Kết quả 

SL % 

 

1 

Mức độ biết hát Then của 

sinh viên trƣớc khi vào 

trƣờng CĐSP 

Biết thành thạo 2 2,0 

Biết một ít 32 32,3 

Chƣa biết 65 65,7 

 

2 

Sự hứng thú đối với hát 

Then của sinh viên 

Rất thích 41 41,4 

Bình thƣờng 55 55,6 

Không thích 3 3,0 

 

3 

Nhận thực về sự cần thiết 

của hát Then trong chƣơng 

trình đào tạo   

Rất cần thiết 78 78,8 

Tƣơng đối cần thiết 21 21,2 

Không cần thiết 0 0 

 

 

* 

 

 

Lý do tương ứng 

Giúp sinh viên hiểu biết thêm 

về các làn điệu dân ca của địa 

phƣơng 

56 56,6 

Là cơ hội để SV vận dụng vào 

thực tiễn, góp phần vào việc 

truyền bá, lƣu giữ một thể loại 

dân ca đặc sắc của dân tộc  

43 43,4 

Không thiết thực 0 0 

4 Mức độ học hát Then Đã từng đƣợc học 5 5,1 

Chƣa đƣợc học 94 94,9 

 

 

5 

 

 

Những yếu tố ảnh hƣởng 

đến học hát Then của SV 

Thời lƣợng dành cho nội dung 

hát Then ít 

23 23,2 

Cơ sở vật chất còn thiếu thốn 1 1,0 

Sự hiểu biết về giai điệu Then 

còn hạn chế 

38 38,4 

Chƣa có khả năng tự vỡ bài  9 9,1 

Sự hƣớng dẫn nhiệt tình của 

GV 

25 25,3 

Chƣa có sự quan tâm của GV 3 3,0 

6 Quy định thể loại hát Then 

trong biểu diễn văn nghệ 

Bắt buộc 14 14,1 

Không bắt buộc 85 85,9 
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7 Hát Then đối với hoạt 

động ngoại khóa 

Thƣờng xuyên 0 0 

Thỉnh thoảng 2 2 

Chƣa bao giờ 97 98 

 

8 

 

Tài liệu, giáo trình 

Đầy đủ 0 0 

Rất ít 78 78,8 

Không có 21 21,2 

9 Những đề nghị nổi bật 

(với số lựa chọn trên 50%) 

- Nhà trƣờng cần đầu tƣ 

thêm cơ sở vật chất 

- Tăng cƣờng tổ chức 

ngoại khóa về chuyên đề 

hát Then 

- Thành lập Câu lạc bộ hát 

Then 

- Cần mua đầy đủ giáo 

trình hoặc biên soạn tài 

liệu phục vụ cho việc dạy 

và học 
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Phụ lục 3 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN VỀ DẠY  

HÁT THEN TRONG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN  

TIỂU HỌC Ở TRƢỜNG CĐSP CAO BẰNG 

 Để xác định các nội dung dạy Hát Then có hiệu quả và phù hợp trong 

chƣơng trình đào tạo giáo viên tiểu học ở trƣờng CĐSP Cao Bằng, chúng tôi 

tiến hành thu thập một số thông tin cần thiết, rất mong đƣợc sự cộng tác và 

giúp đỡ của đồng chí. Xin đồng chí bớt chút thời gian cho biết ý kiến của 

mình về các các vấn đề sau đây: (bằng cách đánh dấu x vào ô trống chỉ 

phƣơng án lựa chọn). Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của đồng chí! 

1. Theo đồng chí, việc đƣa nội dung Hát Then vào chƣơng trình đào tạo giáo 

viên Tiểu học ở trƣờng CĐSP Cao Bằng có cần thiết không? 

     Rất cần thiết               Tƣơng đối cần thiết            Không cần thiết 

 *Lý do tương ứng: 

    Giúp sinh viên hiểu biết thêm về các làn điệu dân ca của địa phƣơng 

   Là cơ hội để sinh viên vận dụng vào thực tiễn, góp phần vào việc 

truyền bá, lƣu giữ một thể loại dân ca đặc sắc của dân tộc  

   Không thiết thực 

 Lý do  hác (xin bổ sung):                  . 

2. Hiện nay cơ sở vật chất của nhà trƣờng có đáp ứng đƣợc việc dạy và học 

môn Âm nhạc (đặc biệt là Hát Then) không? 

 Đáp ứng tốt                  Tƣơng đối tốt                  Chƣa đáp ứng      

3. Trong quá trình dạy học, đồng chí có tài liệu để tham khảo và giáo trình 

về Hát Then không?  

 Có đầy đủ                      Có rất ít                   Không có 

4. Theo đồng chí, có cần phải xây dựng chƣơng trình khung, chƣơng trình 

chi tiết và biên soạn tài liệu để giảng dạy phần Hát Then không? 

     Rất cần thiết             Tƣơng đối cần thiết              Không cần thiết  
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5. Trong quá trình giảng dạy Hát Then, đồng chí thấy sinh viên có hứng thú 

với Hát Then không? 

     Rất hứng thú            Hứng thú         Ít hứng thú          Không hứng thú 

6. Theo đồng chí, những yếu tố nào dƣới đây có ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

học Hát Then của sinh viên?  

 Khả năng nhận thức của sinh viên còn hạn chế; 

 Trang thiết bị dạy và học chƣa đáp ứng; 

 Sinh viên chƣa tích cực, tự giác; 

 Thời lƣợng dành cho dạy và học Hát Then còn ít; 

 Sự hƣớng dẫn của giảng viên chƣa sát sao. 

*Một s  yếu t   hác (Xin nêu cụ thể)   .            

                              . 

                              . 

7. Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa hàng năm của nhà trƣờng của 

khoa, nội dung Hát Then có thƣờng xuyên đƣợc lồng ghép vào không? 

Thƣờng xuyên                  Thỉnh thoảng               Chƣa bao giờ 

8. Theo đồng chí, nội dung Hát Then nên lồng ghép vào môn Âm nhạc hay 

tách ra thành một học phần riêng của chƣơng trình đào đào tạo giáo viên 

Tiểu học trƣờng CĐSP Cao Bằng?   

 Nên lồng ghép                                      Nên tách riêng 

 

Xin trân trọng cảm ơn sự giúp  ỡ và hợp tác của  ồng chí! 
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Phụ lục 4 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN VỀ  

DẠY HỌC HÁT THEN TRONG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở TRƢỜNG CĐSP CAO BẰNG 

(S  giảng viên và cán bộ quản lý của trường  ược hỏi là 20 người) 

 

Câu Nội dung điều tra Các tiêu chí cụ thể Kết quả 

SL % 

1 Nhận thức của GV  Rất cần thiết 20 100 

Tƣơng đối cần thiết 0 0 

Không cần thiết 0 0 

 

 

* 

 

 

Lý do tương ứng 

Giúp sinh viên hiểu biết thêm về 

các làn điệu dân ca của địa 

phƣơng 

8 40 

Là cơ hội để sinh viên vận dụng 

vào thực tiễn, góp phần vào việc 

truyền bá, lƣu giữ một thể loại 

dân ca đặc sắc của dân tộc 

12 60 

Không thiết thực 0 0 

2 Trang thiết bị dạy học Đáp ứng tốt 2 10 

Tƣơng đối tốt 15 75 

Chƣa đáp ứng 3 15 

3 Tài liệu, giáo trình Có đầy đủ 0 0 

Có rất ít 15 75 

Không có 5 25 

4 Xây dựng chƣơng 

trình, biên soạn tài 

liệu 

Rất cần thiết 20 100 

Tƣơng đối cần thiết 0 0 

Không cần thiết 0 0 

5 Hứng thú học của SV Rất hứng thú 11 55 

Hứng thú 7 35 

Ít hứng thú 2 10 

Không hứng thú 0 0 

6 Một số yếu tố ảnh Khả năng nhận thức của SV còn hạn 

chế 

7 35 
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hƣởng đến việc học 

hát của SV 

Trang thiết bị dạy và học chƣa đáp 

ứng 

2 10 

Sinh viên chƣa tích cực, tự giác 5 25 

Thời lƣợng dành cho dạy và học 

hát Then còn ít 

3 15 

Sự hƣớng dẫn của GV chƣa sát 

sao 

1 5 

* Một s  yếu t   hác  2 10 

7 Hoạt động ngoại khóa Thƣờng xuyên 0 0 

Thỉnh thoảng 1 5 

Chƣa bao giờ 19 95 

8 Lồng ghép hát Then Nên lồng ghép 3 15 

Nên tách riêng 17 85 
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Phụ lục 5 

MẪU ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT MÔN ÂM NHẠC  

5.1. Đề cƣơng chi tiết học phần Nhạc lý phổ thông 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần: NHẠC LÍ PHỔ THÔNG 

- Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học        Tr nh độ đào tạo: Cao đẳng chính 

quy           

- Số đơn vị học tr nh:  02                            Số tiết: 30 

- Học phần:  Bắt buộc  

- Điều kiện tiên quyết: không 

2. Mục tiêu đối với học phần:  

-  Kiến thức:  

+ Sinh viên biết đƣợc một số kiến thức cơ bản về Âm nhạc: cao độ, 

trƣờng độ. 

+ Hiểu đƣợc ý nghĩa của các kí hiệu thƣờng dùng trong bài hát. Biết 

đƣợc các loại nhịp cơ bản, cách xác định giọng, hợp âm. Từ đó, vận dụng 

những kiến thức âm nhạc cơ bản để học tốt các học phần khác nhƣ: Tập đọc 

nhạc, học hát, nhạc cụ. 

-  Kỹ năng:  

+ Sinh viên biết viết và nhận biết đúng các nốt nhạc trên khuông nhạc. 

+ Biết cách đánh nhịp 2 phách, 3 phách, 4 phách. 

+ Biết cách xác định giọng, điệu của bài hát, bản nhạc. 

        SỞ GD VÀ ĐT CAO BẰNG  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



89 

 

- Thái độ, t nh cảm:  

 + Thể hiện tính tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc nhóm. 

 + Quan tâm đến vai trò và tác dụng của nghệ thuật âm nhạc đối với đời 

sống nói chung và học đƣờng nói riêng. 

3. Tóm tắt nội dung học phần: Học phần gồm 9 bài học với những 

kiến thức cơ bản về nhạc lý nhƣ: giới thiệu về các thuộc tính của âm thanh 

trong âm nhạc (cao độ, trƣờng độ ); các ký hiệu âm nhạc (tên nốt, hình nốt, 

khuông nhạc, khóa nhạc ; những loại nhịp thƣờng gặp (2/4,3/4 ); cách 

xác định giọng của một bản nhạc; sơ lƣợc về quãng – cung và hợp âm. 

II. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

 

TT 

 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 Bµi 1: ¢m thanh - ®é cao ©m thanh 

- Kh¸i niÖm vÒ ©m thanh, ©m nh¹c 

- C¸c thÓ lo¹i ©m nh¹c. 

- Ký hiÖu: H×nh nèt, khu«ng nh¹c, 

kho¸ nh¹c. 

2   

2 Bµi 2: Trƣờng độ - dấu nối, dấu luyến, sắc 

thái mạnh nhẹ 

- Ký hiệu ghi độ dài: dấu chấm dôi, dấu lặng, dấu 

nối, dấu luyến. 

- Sắc thái mạnh nhẹ, bậc âm, phách 

2   

3 Bài 3: Nhịp phách - Các loại nhịp 
- ¤ nhÞp, v¹ch nhÞp, träng ©m, 

dÊu nh¾c l¹i. 

- C¸c lo¹i nhÞp: 2 ph¸ch, 3 

ph¸ch, 4 ph¸ch. 

- §¶o ph¸ch, nghÞch ph¸ch. 

3   

4 Bµi 4 : Qu·ng- cung 

- Kh¸i niÖm vÒ qu·ng - cung 

- C¸c lo¹i qu·ng: Trëng, thø, 

t¨ng, gi¶m, ®óng 

- Đảo quãng 

2 2  

5 Bài 5: Ký hiệu sắc thái nhịp độ  2   

6 Ôn tập - Kiểm tra 1  1 

7 Bài 6: Giọng - Điệu 
- Kh¸i niÖm vÒ giäng -  ®iÖu. 

4   
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- §iÖu trëng, ®iÖu thø cã dÊu 

th¨ng, dÊu gi¸ng. 

8 Bµi 7: X¸c ®Þnh giäng ®iÖu - dÞch 

giäng. 
3   

9 Bµi 8 : S¬ lîc vÒ ®iÖu thøc 5 ©m 1 1  

10 Bài 9: Sơ lƣợc về hợp âm 2 2  

11 Ôn tập - Kiểm tra 1  1 

 Tổng 23 5 2 

 

III. PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

- Phƣơng pháp, h nh thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần 

SV tham gia học trên lớp: Theo mục 3. Quy định về kiểm tra đánh giá, 

trong Quy định công tác quản lý tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra đánh 

giá đối với các hệ đào tạo bồi dƣỡng (Ban hành kèm theo Quyết định số 

193/QĐ-CĐSP ngày 18/5/2017 của Hiệu trƣởng Trƣờng CĐSP Cao Bằng) 

 Tự học, tự nghiên cứu: Tƣơng đƣơng số tiết học phần 

 Thi: Thi hết học phần khung chƣơng trình đào tạo  

  Hình thức kiểm tra, thi: Viết 

IV. HỌC LIỆU  

1. Tài liệu học tập chính (giáo tr nh):  

- Hoàng Long (chủ biên) – Đặng Văn Bông – Trần Dũng – Nguyễn Thị 

Ngọc Hoa – Bùi Anh Tôn, Âm nhạc và PP H âm nhạc – tài liệu đào tạo 

giáo viên Tiểu học (trình độ cao đẳng và đại học sƣ phạm). 

- Tập bài hát lớp 1 2 3 4 5 – NXB Giáo dục 

           2. Tài liệu tham khảo: Nhạc lý căn bản – NXB Giáo dục 

 

5.2. Đề cƣơng chi tiết học phần Tập đọc nhạc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

      SỞ GD VÀ ĐT CAO BẰNG  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần: TẬP ĐỌC NHẠC 

- Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học 

 Tr nh độ đào tạo: Cao đẳng chính quy           

- Số đơn vị học tr nh:  01                         Số tiết: 30 

- Học phần:  Bắt buộc  

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành học phần Nhạc lí phổ 

thông  

2.Mục tiêu đối với học phần:  

-  Kiến thức:  

+Xác định đƣợc những phƣơng pháp cơ bản về đọc và ghi nhạc. 

+ Phân tích và so sánh độ dài các dạng tiết tấu đơn giản. 

+Xác định các tiết nhịp 2, 3, 4 và 6 phách. 

+ Xác định cơ sở kiến thức, phƣơng pháp và kĩ năng đọc - ghi nhạc để 

tiếp tục tự học bồi dƣỡng nâng cao, từ đó vận dụng kiến thức để học các học 

phần sau. 

-  Kỹ năng:  

+ Đọc đúng giai điệu các bài hát trong Chƣơng trình âm nhạc Tiểu học. 

+ Phân biệt đúng, sai cao độ trong quá trình thể hiện bài hát. 

+ Đọc đúng các giai điệu đơn giản có hóa biểu từ 0 đến đến một dấu hóa. 

+ Sử dụng kiến thức môn học để dạy Tập đọc nhạc trong chƣơng trình 

Tiểu học. 

 - Thái độ, t nh cảm:  

+ Thể hiện tích cực, tinh thần  tự giác, tự học và làm việc nhóm. 

+Thể hiện sự tháo vát, năng động, biết tự luyện tập, trau dồi kiến thức, 

k  năng của môn học, tác động tích cực đến các môn học âm nhạc khác nhƣ: 

Học hát; nhạc cụ   
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3. Tóm tắt nội dung học phần: Học phần gồm 2 chƣơng, mỗi chƣơng 4 bài 

học, chƣơng I học cách đọc và ghi nhạc các giọng trƣởng có từ 0 đến 1 dấu 

thăng, giáng (giọng Đô trƣởng, Pha trƣởng; Son trƣởng). chƣơng II học cách 

đọc và ghi nhạc các giọng thứ có từ 0 đến 1 dấu thăng, giáng (giọng La thứ, 

Rê thứ; Mi thứ 

II. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

 

TT 

 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 Chƣơng I: Đọc – ghi nhạc giọng trƣởng 

có từ 0 đến một dấu hóa thăng, giáng. 
5 9 1 

Bài 1: Gam Đô trƣởng. 

Thực hành bài:  

       - Tìm  ạn thân 

       - S p  ến tết rồi 

       -  ầu trời xanh 

2 3  

2 Bài 2: Gam Fa trƣởng 

Thực hành bài:   

        - Đàn gà con 

        - Quê hương tươi  ẹp 

        -  hú chim nhỏ dễ thương   

2 3  

3 Bài 3: Gam Son trƣởng 

Thực hành bài:  

       -  húc mừng sinh nhật 

       -   c  im thang 

       - Lớp chúng ta  oàn  ết 

1 2  

4 Bài 4: Ôn tập – Kiểm tra  1 1 

 

 

5 

 

Chƣơng II: Đọc – ghi nhạc giọng thứ có 

từ 0 đến một dấu hóa thăng, giáng. 

5 9 1 

Bài 1: Gam La thứ 

Thực hành bài:  

       - Ngày mùa vui. 

       - Hái hoa bên rừng 

2 3  

6 Bài 2: Gam Rê thứ 

Thực hành bài:  

       - Quả Th  

       - Ước mơ 

2 3  

7 Bài 3: Gam Mi thứ 

Thực hành bài: Trâu lá  a. 

1 2  

8 Bài 4: Ôn tập – Kiểm tra  1 1 
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 Tổng 10 18 2 

 
 

 

III. PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

- Phƣơng pháp, h nh thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần 

SV tham gia học trên lớp: Theo mục 3. Quy định về kiểm tra đánh giá, 

trong Quy định công tác quản lý tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra đánh 

giá đối với các hệ đào tạo bồi dƣỡng (Ban hành kèm theo Quyết định số 

193/QĐ-CĐSP ngày 18/5/2017 của Hiệu trƣởng Trƣờng CĐSP Cao Bằng) 

 Tự học, tự nghiên cứu: Tƣơng đƣơng số tiết học phần 

 Thi: Thi hết học phần khung chƣơng trình đào tạo  

 Hình thức kiểm tra, thi: Thực hành 

IV. HỌC LIỆU  

1. Tài liệu học tập chính (giáo tr nh):  

- Hoàng Long (chủ biên) – Đặng Văn Bông – Trần Dũng – Nguyễn Thị 

Ngọc Hoa – Bùi Anh Tôn, Âm nhạc và PP H âm nhạc – tài liệu đào tạo 

giáo viên Tiểu học (trình độ cao đẳng và đại học sƣ phạm). 

- Tập bài hát lớp 4 5 – NXB Giáo dục 

2. Tài liệu tham khảo: Phạm Thanh Vân – Nguyễn Hoành Thông, Đọc – 

ghi nhạc – NXB Đại học Sƣ phạm. 

     

5.3. Đề cƣơng chi tiết học phần Hát 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần: HÁT 

       SỞ GD VÀ ĐT CAO BẰNG  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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- Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học   

- Tr nh độ đào tạo: Cao đẳng chính quy           

- Số đơn vị học tr nh:  01                          Số tiết: 30 

- Học phần:  Bắt buộc  

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành các học phần: Nhạc lí 

phổ thông; Tập đọc nhạc. 

2. Mục tiêu đối với học phần:  

-  Kiến thức:  

+ Biết đƣợc những khái niệm cơ bản về ca hát. 

+ Biết dàn dựng một số bài hát trong chƣơng trình giáo dục Âm nhạc 

Tiểu học. 

-  Kỹ năng:  

+ Nắm đƣợc một số k  năng cơ bản về ca hát, cách lấy hơi nhả chữ và 

các tƣ thế ca hát. 

+ Biết cách đánh nhịp 2 phách, 3 phách, 4 phách. 

+ Hát đúng giai điệu các bài hát trong chƣơng trình giáo dục Âm nhạc 

Tiểu học và một số bài hát ngoại khóa. 

- Thái độ, t nh cảm:  

+ Bƣớc đầu hình thành thị hiếu thẩm mĩ âm nhạc đúng đắn, lành mạnh, 

khả năng cảm thụ cái hay, cái đẹp trong bài hát. 

+ Yêu thích môn học, có hứng thú và tự giác học hát. 

+ Trân trọng giá trị nghệ thuật của các bài hát, đặc biệt là giá trị nghệ 

thuật truyền thống của các bài hát dân ca Việt Nam. 

3. Tóm tắt nội dung học phần: Học phần gồm 4 chƣơng. Chƣơng I với nội 

dung cơ bản là các k  thuật ca hát (lấy hơi, nhả chữ, các bài tập luyện 

thanh ). Chƣơng II giới thiệu động tác đánh nhịp 2, nhịp 3 và nhịp 4 và 

phƣơng pháp dàn dựng các bài hát ở nhiều hình thức khác nhau (đơn ca, tốp 
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ca, tập thể ). Chƣơng III và Chƣơng IV thực hành học hát một số bài hát 

trong chƣơng trình tiểu học. 

 

 

II. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

 

TT 

 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 Chƣơng I. Khái niệm về ca hát 
1.Giìi thiÖu s¬ lîc vÒ bé m¸y ph¸t 

©m. 

2. H¬i thë ca h¸t. 

2 1  

2 3. Bµi tËp luyÖn thanh: H¸t liÒn 

giäng; H¸t ©m n¶y; H¸t ©m lìt nhanh 

4. T thÕ ca h¸t th«ng thêng: §øng 

h¸t; Ngåi h¸t 

1 2  

3 Chƣơng II . §éng t¸c ®¸nh nhÞp - Dµn 

dùng bµi h¸t 

1.§éng t¸c ®¸nh nhÞp: ¤ nhÞp ®ñ; ¤ 

nhÞp thiÕu ( NhÞp lÊy ®µ). C¸c  lo¹i 

nhÞp thêng gÆp. 

2 1  

4 2.Dµn dùng bµi h¸t: §¬n ca; Tèp ca; 

Tập thể 

1 1  

5 KiÓm tra   1 

6 Chƣơng III. Thùc hµnh h¸t bµi h¸t trong 

ch¬ng tr×nh TiÓu häc: 

Lìp 1 bài: Tập tầm vông; Sắp đến tết rồi; Hòa bình 

cho bé; Đi tới trƣờng; Bầu trời xanh. 

2 1  

7 Lìp 2 bài: Cộc cách tùng cheng; Trên con đƣờng 

đến trƣờng; Hoa lá mùa xuân; Chim chích bông; Chúc 

mừng sinh nhật. 

2 1  

8 Lìp 3 bài: Gà gáy; Con chim non; Em yêu trƣờng 

em; Cùng múa hát dƣới trăng; Chị ong nâu và em bé. 

2 1  

9 Lìp 4 bài: Em yêu hòa bình; Trên ngựa ta phi nhanh; 

Chúc mừng; Bàn tay mẹ; Khăn quàng thắm mãi vai 

em. 

1 2  

10 Lìp 5 bài: Reo vang bình minh; Hãy giữ cho em bầu 

trời xanh; Tre ngà bên lăng Bác; Màu xanh quê hƣơng; 

Em vẫn nhớ trƣờng xƣa. 

1 2  

11 Chƣơng IV.  C¸c bµi h¸t ngo¹i kho¸ 1 1                                                     

12 KiÓm tra   1 
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 Tổng 15 13 2 

 

III. PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

 - Phƣơng pháp, h nh thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần 

SV tham gia học trên lớp: Theo mục 3. Quy định về kiểm tra đánh giá, 

trong Quy định công tác quản lý tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra đánh 

giá đối với các hệ đào tạo bồi dƣỡng. 

Tự học, tự nghiên cứu: Tƣơng đƣơng số tiết học phần 

Thi: Thi hết học phần khung chƣơng trình đào tạo  

Hình thức kiểm tra, thi: Thực hành 

IV. HỌC LIỆU  

1. Tài liệu học tập chính (giáo tr nh):  

- Hoàng Long (chủ biên) – Đặng Văn Bông – Trần Dũng – Nguyễn Thị 

Ngọc Hoa – Bùi Anh Tôn, Âm nhạc và PP H âm nhạc – tài liệu đào tạo 

giáo viên Tiểu học (trình độ cao đẳng và đại học sƣ phạm). 

- Tập bài hát lớp 1,2,3,4,5 – NXB Giáo dục 

2. Tài liệu tham khảo:  

- Phương pháp học hát - Nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội 1982 

-  hỉ huy dàn dựng hát tập thể - NXB Giáo dục 
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Phụ lục 6 

MẪU ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HÁT 

(CÓ ĐIỀU CHỈNH) 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần: HỌC HÁT 

- Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học 

- Tr nh độ đào tạo: Cao đẳng chính quy           

- Số đơn vị học tr nh:  01                          Số tiết: 30 

- Học phần:  Bắt buộc  

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành các học phần: Nhạc lí 

phổ thông; Tập đọc nhạc. 

2. Mục tiêu đối với học phần:  

-  Kiến thức:  

+ Biết đƣợc những khái niệm cơ bản về ca hát. 

+ Biết dàn dựng một số bài hát trong chƣơng trình giáo dục Âm nhạc 

Tiểu học. 

+ Giúp sinh viên có đƣợc những hiểu biết nghệ Hát Then và nhận biết 

đúng các làn điệu của Then Tày Cao Bằng. 

       SỞ GD VÀ ĐT CAO BẰNG  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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-  Kỹ năng:  

+ Nắm đƣợc một số k  năng cơ bản về ca hát, cách lấy hơi nhả chữ và 

các tƣ thế ca hát. 

+ Biết cách đánh nhịp 2 phách, 3 phách, 4 phách. 

+ Hát đúng giai điệu các bài hát trong chƣơng trình giáo dục Âm nhạc 

Tiểu học và một số bài hát Hát Then. 

+ Tập biểu diễn bài hát 

- Thái độ, t nh cảm:  

+ Bƣớc đầu hình thành thị hiếu thẩm mĩ âm nhạc đúng đắn, lành mạnh, 

khả năng cảm thụ cái hay, cái đẹp trong bài hát, có ý thức giữ gìn, phát huy 

những làn điệu Then Cao Bằng. 

+ Trân trọng giá trị nghệ thuật của các bài hát, đặc biệt là giá trị nghệ 

thuật truyền thống của các bài hát Then. 

+ Yêu thích môn học, có hứng thú và tự giác học hát, biết tuyên truyền 

cho mọi ngƣời về cái hay, cái đẹp của Hát Then Cao Bằng. 

3. Tóm tắt nội dung học phần: Học phần gồm 4 chƣơng. Chƣơng I với nội 

dung cơ bản là các k  thuật ca hát (lấy hơi, nhả chữ, các bài tập luyện 

thanh ). Chƣơng II giới thiệu động tác đánh nhịp 2, nhịp 3 và nhịp 4 và 

phƣơng pháp dàn dựng các bài hát ở nhiều hình thức khác nhau (đơn ca, tốp 

ca, tập thể ). Chƣơng III thực hành học hát một số bài hát trong chƣơng 

trình tiểu học. Chƣơng IV các bài ngoại khóa: học một số bài Hát Then. 

 

II. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

 

TT 

 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 Chƣơng I. Khái niệm về ca hát 
1.Giìi thiÖu s¬ lîc vÒ bé m¸y ph¸t 

©m. 

2. H¬i thë ca h¸t. 

2 1  
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2 3. Bµi tËp luyÖn thanh: H¸t liÒn 

giäng; H¸t ©m n¶y; H¸t ©m lìt nhanh 

4. T thÕ ca h¸t th«ng thêng: §øng 

h¸t; Ngåi h¸t 

1 2  

3 Chƣơng II . §éng t¸c ®¸nh nhÞp - Dµn 

dùng bµi h¸t 

1.§éng t¸c ®¸nh nhÞp: ¤ nhÞp ®ñ; ¤ 

nhÞp thiÕu ( NhÞp lÊy ®µ). C¸c  lo¹i 

nhÞp thêng gÆp. 

2.Dµn dùng bµi h¸t: §¬n ca; Tèp ca; 

Tập thể 

2 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

4 Kiểm tra   1 

5 Chƣơng III. Thùc hµnh h¸t bµi h¸t trong 

ch¬ng tr×nh Tiểu häc: 

Lìp 1 bài: Tập tầm vông; Sắp đến tết rồi; Hòa bình 

cho bé. 

 

 

1 

 

 

1 

 

6 Lìp 2 bài: Cộc cách tùng cheng; Trên con đƣờng 

đến trƣờng; Hoa lá mùa xuân. 

1 1  

7 Lìp 3 bài: Gà gáy; Con chim non; Em yêu trƣờng 

em. 

1 1  

8 Lìp 4 bài: Em yêu hòa bình; Trên ngựa ta phi nhanh; 

Khăn quàng thắm mãi vai em. 

1 2  

9 Lìp 5 bài: Reo vang bình minh; Hãy giữ cho em bầu 

trời xanh; Tre ngà bên lăng Bác. 

1 2  

10 Chƣơng IV.  C¸c bµi h¸t ngo¹i kho¸ 

Một số bài hát Then 

- Bài: Xuân thâng (xuân  ến) 

- Bài: Mái trường 

- Bài: Lễ hội mùa xuân 

- Bài: Pác ó Làng Sen 

- Bài: Trăng soi  ường  ác 

 5  

11 KiÓm tra   1 

 Tổng 11 17 2 

 

III. PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

 - Phƣơng pháp, h nh thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần 

SV tham gia học trên lớp: Theo mục 3. Quy định về kiểm tra đánh giá, 

trong Quy định công tác quản lý tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra đánh 

giá đối với các hệ đào tạo bồi dƣỡng. 
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Tự học, tự nghiên cứu: Tƣơng đƣơng số tiết học phần 

Thi: Thi hết học phần khung chƣơng trình đào tạo  

Hình thức kiểm tra, thi: Thực hành 

IV. HỌC LIỆU  

1. Tài liệu học tập chính (giáo tr nh):  

- Hoàng Long (chủ biên) – Đặng Văn Bông – Trần Dũng – Nguyễn Thị 

Ngọc Hoa – Bùi Anh Tôn, Âm nhạc và PP H âm nhạc – tài liệu đào tạo 

giáo viên Tiểu học (trình độ cao đẳng và đại học sƣ phạm). 

- Tập bài hát lớp 1 2 3 4 5 – NXB Giáo dục 

2. Tài liệu tham khảo 

- Phương pháp học hát - Nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội 1982 

-  hỉ huy dàn dựng hát tập thể - NXB Giáo dục 

- Nét chung và riêng của âm nhạc trong diễn xướng then Tày - Nùng, Nxb 

Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

- Âm nhạc Tày, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

- Một số bản nhạc Then dùng trong giảng dạy và tham khảo – Sƣu tầm 
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Phụ lục 7 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

7.1. Giáo án bài thực nghiệm số 1 

 

DẠY HÁT BÀI “ XUÂN THÂNG” (Xuân đến) 

(Giai  i u Then mi n Tây) 

Ngày soạn: 20/02/2017 

Giảng viên giảng dạy: Hoàng Lệ Thủy   

Thời gian giảng dạy: ngày 11/3/2017 

Đối tƣợng giảng dạy: 47 SV lớp  CĐ Tiểu học K15A 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kết thúc bài, sinh viên phải đạt đƣợc: 

1. Kiến thức 

- Nắm đƣợc những đặc trƣng cơ bản của điệu Then miền Tây ở Cao 

Bằng, đồng thời tìm hiểu và nắm bắt nội dung bài hát. 

- Sinh viên nhận biết đúng các làn điệu Then miền Tây. 

2. Kỹ năng 

- K  năng về Hát Then: luyến, láy... 

- Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, hát lĩnh xƣớng, 

hát hòa giọng  . 
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 - Tập biểu diễn bài hát. 

3. Thái độ 

- Giáo dục thái độ yêu mến, tự hào cũng nhƣ ý thức giữ gìn, phát huy 

những làn điệu Then Cao Bằng. 

- Giáo dục các em yêu thích dân ca, hào hứng tham gia các hoạt động 

hát về dân ca trong và ngoài nhà trƣờng và có thể hƣớng dẫn lại các bài đã 

học cho những ngƣời chƣa biết. 

- Các em biết tuyên truyền cho mọi ngƣời về cái hay, cái đẹp của Hát 

Then Cao Bằng. 

II. Chuẩn bị: 

1. Giảng viên : Giáo trình, các phƣơng tiện, câu hỏi. 

2. Sinh viên: Tài liệu học tập, nghiên cứu trƣớc nội dung 

III.  Phƣơng pháp dạy học :  

- Truyền khẩu 

- Biểu diễn tác phẩm 

- Thuyết trình 

- Trực quan  

- Thực hành luyện tập. 

IV. Tiến tr nh :  

- Ổn   nh lớp: Kiểm tra sĩ số sinh viên; Khởi động 

-  Giảng bài mới : 

 

NỘI DUNG 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA GV 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA SV 

1/ GV giới thiệu bài hát  

 - Khái quát v  làn  i u Then mi n Tây 

Then miền Tây (Then nữ) với ông tổ là 

Bế Văn Phụng (1567 - 1637) quê ở tổng 

Nhƣợng Bạn, châu Thạch Lâm nay là xã 

Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

Then miền Tây thƣờng có ở các huyện 

 

- GV dùng 

phƣơng pháp 

thuyết trình 

để giới thiệu 

bài. 

 

- SV lắng 

nghe. 
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Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thông Nông, Hà 

Quảng, Hòa An, Hạ Lang. 

Then gồm 5 làn điệu, đó là: 

 Tàng b c - Pây cảnh (hoặc Pây tàng) 

 Tàng b c - Rọng  hoăn  

Tặng tính  

Khảm hải (vƣợt biển)  

Tàng b c - Rọng  hoăn  

Tặng tính  

Khảm hải (vƣợt biển)  

Đông mèng - Đông Ngoảng 

Đặc trƣng của Then miền Tây đó là nét  

giai điệu dịu dàng, mềm mại, tha thiết, 

đƣợc ví nhƣ ngƣời thiếu nữ nghiêng nƣớc 

nghiêng thành. 

- Giới thi u bài hát Then “Xuân thâng : 

Giờ hôm nay, chúng ta sẽ học một làn điệu 

Hát Then đó là bài Xuân thâng thuộc làn 

điệu Then miền Tây.  

GV sử dụng máy chiếu trình chiếu bản 

nhạc lên màn hình. 

Bài hát có tính chất mềm mại, duyên 

dáng đặc trƣng của Then miền Tây, nội 

dung của bài miêu tả cảnh đẹp khi mùa 

xuân đến với bầu trời trong sáng, ngàn hoa 

đua nở ngát hƣơng, từng đàn ong bƣớm 

bay vƣờn khiến cho con ngƣời thêm yêu 

đời hơn. 

    -  ả lớp  ọc lời ca và tìm hiểu v  bài hát 

Bài hát viết ở giọng gì? Vì sao? (Giọng 

G dur, vì có một dấu Fa thăng ở đầu hóa 

biểu và nốt kết thúc bài là nốt Son) 

Trong bài có sử dụng những ký hiệu âm 

nhạc gì? (Dấu nối, dấu luyến). 

Bài hát gồm mấy câu thơ? Các câu thơ 

đó có mấy chữ và có ứng với từng câu 

nhạc hay không? 

2/ Nghe hát mẫu  
GV mở bài nhạc cho SV nghe trực tiếp 

bài hát “Xuân thâng . 

Sau đó, GV trình bày lại bài hát một lần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV ghi 

bảng. 

 

- Sử dụng 

Powerpoint 

trình chiếu 

bản nhạc. 

 

 

 

 

 

 

- GV đặt câu 

hỏi. 

 

 

 

 

 

 

 

- GV sử 

dụng máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SV ghi 

chép bài. 

 

- SV quan 

sát, lắng 

nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

- SV lắng 

nghe, suy 

nghĩ và trả 

lời. 

 

 

 

 

 

- SV chú ý 

lắng nghe và 

cảm nhận. 
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nữa để SV nghe và cảm nhận rõ hơn về bài 

hát Xuân thâng. 

3/  Khởi động giọng 
Các bài hát Then thƣờng sử dụng thang 

5 âm là đặc trƣng, do đó GV dùng thang 

âm của bài Xuân thâng cho SV khởi động 

giọng để qua đó các em biết sơ lƣợc về âm 

hƣởng của bài. 

Cho cả lớp thực hiện phần luyện thanh 

theo mẫu 

 
Hƣớng dẫn phần luyện tập phát âm tiếng 

Tày cho sinh viên. 

4/  T m hiểu bài hát, giải thích từ khó 

GV hƣớng dẫn sinh viên đọc quãng khó 

trong bài hát (D1-G, E-A, B-E). 

Giải thích một số câu ngữ nghĩa, câu từ 

khó trong bài. 

Hƣớng dẫn SV chia câu. 

5/ Dạy hát 

- Dạy  ọc xướng âm bài hát 

Đây là bài thang 5 âm nên cho sinh viên 

rèn luyện nhiều lần. GV hƣớng dẫn SV đọc 

cao độ các nốt trong bài, đọc cao độ kết 

hợp tiết tấu từng câu và ghép toàn bộ bài. 

- Ghép lời bài hát 

Đàn chậm giai điệu từng câu hát từ 2 – 3 

lần, yêu cầu SV hát nhẩm theo. Sau đó cho 

cả lớp hát theo đàn. GV cho SV ghép lời 

từng câu theo lối móc xích, sau đó ghép 

toàn bài, giảng viên theo dõi và sửa những 

chỗ sai.  

GV thực hiện câu 1 xong, tiến hành dạy 

câu 2 tƣơng tự. Sau đó cho SV tự hát nối 

câu 1 với câu 2 từ 2 – 3 lần cho thuần thục. 

Tiếp theo, GV thực hiện dạy câu 3 và 

câu 4, tƣơng tự nhƣ câu 1, 2. Sau đó cho 

SV hát nối câu 3 với câu 4 và ghép từ câu 

1 đến câu 4 cho thuần thục. 

tính, loa đài 

để mở bài 

hát. 

 

 

 

 

 

 

- GV sử 

dụng đàn. 

 

 

 

 

 

 

- GV hƣớng 

dẫn 

 

 

 

 

 

- GV hƣớng 

dẫn. 

 

 

 

- GV đàn và 

hát mẫu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SV thực 

hiện theo. 

 

 

 

 

 

 

- SV quan 

sát, lắng 

nghe và thực 

hiện. 

 

 

 

- SV quan 

sát, lắng 

nghe và thực 

hiện. 

 

- SV tập hát. 
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GV hƣớng dẫn học câu 5 – 6 tƣơng tự. 

Sau đó ghép cả bài. 

- Chia lớp làm 2 nhóm trình bày bài 

hát - Cả lớp hát cả bài - GV chú ý sửa sai 

cho (nếu có) 

Hƣớng dẫn sinh viên tập riêng từng k  

thuật hát nẩy, hát nhả chữ, hát âm cổ đặc 

trƣng của Then.  

Chỗ luyến láy ở ô nhip số 3, GV hƣớng 

dẫn SV thực hiện nhiều lần để hát luyến 

láy mƣợt mà, uyển chuyển, sang ô nhịp 4 

chuyển nhịp ¾ và ngân dài thì khi hát chữ 

“khay” phải đóng khẩu hình, gọn tiếng chứ 

không giữ nguyên khẩu hình để ngân hết 

nhịp. 

 
Tƣơng tự, ở những ô nhịp khác, GV 

hƣớng dẫn k  cho SV thực hiện đúng, 

chuẩn xác từng câu. 

Cuối cùng cho SV hát toàn bài. 

- Chia lớp thành 2 dãy, mỗi dãy trình 

bày bài hát một lần, sau đó đổi lại 

Nhắc SV thể hiện đúng sắc thái tình 

cảm của bài hát ru 

GV sửa sai cho SV (nếu có) 

Hƣớng dẫn SV trình bày bài hát theo 

nhóm. 

- GV trình bày lại bài hát Xuân thâng 

một lần nữa cho SV nghe sau khi các em 

đã hát hoàn chỉnh bài, nhƣ vậy các em sẽ 

dễ dàng cảm nhận bài hát và từ nhận thấy 

chỗ chƣa đúng của mình đề sửa. 

 

 

 

- GV hƣớng 

dẫn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV hƣớng 

dẫn 

 

 

 

 

- SV lắng 

nghe và thực 

hiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SV thực 

hiện 

 

V/ Củng cố và luyện tập  

- Thực hành thể hiện bài hát “ Xuân thâng” đã đƣợc học. 

- Giảng viên cho cả lớp kết hợp đọc nhạc và hát lại bài hát 1, 2 lần. 

- Mời sinh viên hát tốt nhất lên hát lại cho cả lớp nghe. 
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- Tổ chức thi hát theo nhóm, cho các nhóm nhận xét lẫn nhau 

- GV đánh giá, nhận xét ƣu, nhƣợc điểm 

- Cho SV nghe lại bài hát (mở băng đĩa) để các em tự điều chỉnh 

VI/ Dặn dò 

- Học thuộc bài hát Xuân thâng 

- Giảng viên nhận xét, đánh giá giờ học. Kết thúc. 

- Thực hành, luyện tập thêm một số bài hát mới có trong tài liệu. 

VII/ Rút kinh nghiệm 

7.2. Giáo án bài thực nghiệm số 2 

 

DẠY HÁT BÀI “LỄ HỘI MÙA XUÂN” 

(Giai  i u Then mi n Đông) 

Ngày soạn: 28/03/2017;  

Ngày lên lớp: ngày 10/4/2017 

Giảng viên giảng dạy: Hoàng Lệ Thủy   

Đối tƣợng giảng dạy: 52 SV lớp  CĐ Tiểu học K15B 

I. MỤC TIÊU:  

Kết thúc bài SV cần đạt đƣợc: 

1. Kiến thức   

- Biết đƣợc những đặc trƣng cơ bản của điệu Then miền Đông ở Cao 

Bằng, đồng thời nghiên cứu và nắm bắt nội dung bài hát. 

- Sinh viên nhận biết đúng các làn điệu Then miền Đông. 

2. Kỹ năng:  

- K  năng về Hát Then: luyến, láy, ngân nga, nhả chữ... 

- Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, hát lĩnh xƣớng, 

hát hòa giọng  . Tập biểu diễn bài hát 

3. Thái độ   
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- Giáo dục thái độ yêu mến, tự hào cũng nhƣ ý thức giữ gìn, phát huy 

những làn điệu Then Cao Bằng. 

- Giáo dục các em yêu thích dân ca, hào hứng tham gia các hoạt động 

hát về dân ca trong và ngoài nhà trƣờng và có thể hƣớng dẫn lại các bài đã 

học cho những ngƣời chƣa biết. 

- Các em biết tuyên truyền cho mọi ngƣời về cái hay, cái đẹp của Hát 

Then Cao Bằng. 

II. PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC 

- Giáo án, các tài liệu liên quan đến bài hát 

- Đàn organ, máy chiếu, loa, bảng phụ  

II. Chuẩn bị: 

Giảng viên : Giáo trình, các phƣơng tiện, câu hỏi. 

Sinh viên: Tài liệu học tập, nghiên cứu trƣớc nội dung 

III.  Phƣơng pháp dạy học :  

- Truyền khẩu 

- Biểu diễn tác phẩm 

- Thuyết trình 

- Trực quan  

- Thực hành luyện tập. 

IV. Tiến tr nh lên lớp 

- Ổn   nh lớp: Kiểm tra sĩ số sinh viên; Khởi động 

-  Giảng bài mới : 

 

NỘI DUNG 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA GV 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA SV 

1/ GV giới thiệu bài hát  
 - Khái quát v  làn  i u Then mi n Đông 

Then miền Đông (Then nam) gắn liền với 

thân thế sự nghiệp của Nông Quỳnh Vân 

(1565 - 1640), quê Nga Ổ, Thƣợng Lang nay 

- GV dùng 

phƣơng pháp 

thuyết trình 

để giới thiệu 

bài. 

- SV lắng 

nghe. 
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là xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. 

Then miền Đông thƣờng có ở huyện Trùng 

Khánh, Quảng Uyên, Phục Hòa, Hạ Lang. 

Then gồm có 7 làn điệu, đó là: 

Tàng b c - tàng cảnh  

Tàng b c - Pây mạ  

Tàng nặm - Khảm hải  

Thỏng hương 

Giáp ba 

Hả li u 

Khảm  h c  

Then miền Đông có tính chất mạnh mẽ, 

trải lòng miên man, giai nhịp rộn ràng khúc 

tứ, tựa nhƣ chàng trai tuấn tú tài ba, hào 

phóng. 

- Giới thi u bài hát Then “Lễ hội mùa 

xuân : Giờ hôm nay, chúng ta sẽ học một làn 

điệu Hát Then đó là bài Lễ hội mùa xuân 

thuộc làn điệu Then miền Đông.  

GV sử dụng máy chiếu trình chiếu bản 

nhạc lên màn hình. 

-  ả lớp  ọc lời ca và tìm hiểu v  bài  

Bài hát gồm mấy câu thơ? Các câu thơ đó 

có mấy chữ và có ứng với từng câu nhạc hay 

không? 

Bạn hãy cho biết nội dung bài đề cập đến 

vấn đề gì và tính chất của bài nhƣ thế nào? 

Bài hát thể hiện đúng tính chất của Then 

miền Đông đó là rộn ràng, hào sảng, lời ca 

trong sáng tƣơi vui. Bài hát miêu tả lại cảnh 

lễ hội vào mùa xuân diễn ra thật đẹp, rực rỡ 

và náo nhiệt với tiếng trống rộn rã, tiếng 

chim hót líu lo, ngàn hoa khoe sắc, và từng 

những đôi trai gái đang tung còn hẹn ƣớc 

dƣới ánh nắng tràn đầy của mùa xuân. Bài 

hát do nhạc sĩ Hoàng Hoa Cƣơng đặt lời 

mới, cùng với âm hình đơn giản nhƣ nốt 

đen, nốt móc đơn, nốt móc kép, nốt trắng 

nên dễ hát và dễ thuộc lời 

2/ Nghe hát mẫu  
-  GV mở băng, đĩa nhạc cho SV nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV ghi 

bảng. 

 

 

- Sử dụng 

Powerpoint 

trình chiếu 

bản nhạc. 

- GV đặt câu 

hỏi. 

 

 

- GV nhận 

xét, chốt vấn 

đề. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV sử dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SV ghi 

chép bài. 

 

 

- SV quan 

sát, lắng 

nghe. 

 

- SV lắng 

nghe, suy 

nghĩ và trả 

lời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SV chú ý 
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trực tiếp bài hát “Lễ hội mùa xuân”. 

Sau đó, GV trình bày lại bài hát một lần 

nữa để SV nghe và cảm nhận rõ hơn về bài 

hát Xuân thâng. 

3/  Khởi động giọng 
Các bài hát Then thƣờng sử dụng thang 5 

âm là đặc trƣng, do đó GV dùng thang âm 

của bài Lễ hội mùa xuân cho SV khởi động 

giọng để qua đó các em biết sơ lƣợc về âm 

hƣởng của bài. 

Cho cả lớp thực hiện phần luyện thanh 

theo mẫu 

 
4/  T m hiểu bài hát, giải thích từ khó 

GV hƣớng dẫn sinh viên đọc quãng khó 

trong bài hát, những âm ở âm khu cao (D-H, 

H-E, D-A, G-D, D1-A). 

Giải thích một số câu ngữ nghĩa, câu từ 

khó trong bài. 

Hƣớng dẫn SV chia câu. 

5/ Dạy hát 

- Dạy  ọc xướng âm bài hát 

Đây là bài thang 5 âm nên cho sinh viên 

rèn luyện nhiều lần. GV hƣớng dẫn SV đọc 

cao độ các nốt trong bài, đọc cao độ kết hợp 

tiết tấu từng câu và ghép toàn bộ bài. 

Giảng viên hƣớng dẫn sinh viên đọc 

thang âm, đọc cao độ các nốt trong bài, đọc 

cao độ kết hợp tiết tấu từng câu và ghép toàn 

bộ bài. 

- Ghép lời bài hát 

Đàn chậm giai điệu từng câu hát từ 2 – 3 

lần, yêu cầu SV hát nhẩm theo. Sau đó cho 

cả lớp hát theo đàn. GV cho SV ghép lời 

từng câu theo lối móc xích, sau đó ghép toàn 

bài, giảng viên theo dõi và sửa những chỗ 

sai.  

GV thực hiện câu 1 xong, tiến hành dạy 

câu 2 tƣơng tự. Sau đó cho SV tự hát nối 

máy tính, loa 

đài để mở bài 

hát. 

 

 

 

 

 

 

 

- GV sử 

dụng đàn. 

 

 

 

 

- GV hƣớng 

dẫn 

 

 

 

 

 

 

- GV hƣớng 

dẫn. 

 

 

- GV đàn và 

hát mẫu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lắng nghe và 

cảm nhận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SV thực 

hiện theo. 

 

 

 

 

- SV quan 

sát, lắng 

nghe và thực 

hiện. 

 

 

 

 

- SV quan 

sát, lắng 

nghe và thực 

hiện. 

- SV tập hát. 
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câu 1 với câu 2 từ 2 – 3 lần cho thuần thục. 

Tiếp theo, GV thực hiện dạy câu 3 và câu 

4, tƣơng tự nhƣ câu 1, 2. Sau đó cho SV hát 

nối câu 3 với câu 4 và ghép từ câu 1 đến câu 

4 cho thuần thục. 

GV hƣớng dẫn học câu 5 – 6 tƣơng tự. 

Sau đó ghép cả bài. 

- Chia lớp làm 2 nhóm trình bày bài hát 

- Cả lớp hát cả bài - GV chú ý sửa sai cho 

(nếu có) 

Hƣớng dẫn sinh viên tập riêng từng k  

thuật hát nẩy, hát nhả chữ, hát âm cổ đặc 

trƣng của Then.  

Bài hát có giai điệu tƣơng đối đơn giản, 

chủ yếu là hình nốt móc đơn, nốt đen và nốt 

trắng. Cần chú ý các bƣớc nhảy quãng 5 (H-

E, G-D1), quãng 6 (D-H). 

Do bài hát thuộc thể loại dân ca nên khi 

hát, không cần chú ý quá nhiều đến k  thuật  

nhƣ trong thanh nhạc, mà cần thể hiện bài 

hát tự nhiên, đúng tính chất vui tƣơi, rộn 

ràng của bài. Tuy nhiên, những chữ cuối câu 

hát thƣờng đƣợc ngân dài hơn nên khi hát, 

GV hƣớng dẫn SV chú ý cách đóng khẩu 

hình và gọn tiếng. Chú ý tập thuần thục 

những chỗ luyến láy đặc trƣng của Hát Then 

nhƣ ô nhịp số 8, 23, 24, 25. Ví dụ: 

 
 

Tƣơng tự, ở những ô nhịp khác, GV 

hƣớng dẫn k  cho SV thực hiện đúng, chuẩn 

xác từng câu. 

Cuối cùng cho SV hát toàn bài. 

- Chia lớp thành 2 dãy, mỗi dãy trình bày 

bài hát một lần, sau đó đổi lại 

Nhắc SV thể hiện đúng sắc thái tình cảm 

của bài hát ru 

GV sửa sai cho SV (nếu có) 

Hƣớng dẫn SV trình bày bài hát theo 

 

 

 

 

 

 

 

- GV hƣớng 

dẫn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV hƣớng 

dẫn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SV lắng 

nghe và thực 

hiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SV thực 

hiện 
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nhóm. 

- GV trình bày lại bài hát “Lễ hội mùa 

xuân” một lần nữa cho SV nghe sau khi các 

em đã hát hoàn chỉnh bài, nhƣ vậy các em sẽ 

dễ dàng cảm nhận bài hát và từ nhận thấy 

chỗ chƣa đúng của mình đề sửa. 

 

V/ Củng cố và luyện tập  

- Thực hành thể hiện bài hát “Lễ hội mùa xuân” đã đƣợc học. 

- Giảng viên cho cả lớp kết hợp đọc nhạc và hát lại bài hát 1, 2 lần. 

- Mời sinh viên hát tốt nhất lên hát lại cho cả lớp nghe. 

- Tổ chức thi hát theo nhóm, cho các nhóm nhận xét lẫn nhau 

- GV đánh giá, nhận xét ƣu, nhƣợc điểm 

- Cho SV nghe lại bài hát (mở băng đĩa) để các em tự điều chỉnh 

VI / Hƣớng dẫn Sinh viên tự học ở nhà :  

- Học thuộc bài hát Lễ hội mùa xuân 

- Xem trƣớc bài Khửn háng tam quan 

- Giảng viên nhận xét, đánh giá giờ học. Kết thúc. 

VII/ Rút kinh nghiệm 
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Phụ lục 8 

DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM THỨ HAI  - CĐTH K15 

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN HÁT THEN 

8.1. Lớp CĐTH K15A 

TT Họ và tên Điểm Xếp loại Ghi chú 

1 Dƣơng Thị Phƣơng Anh 8 Khá  

2 Mã Ngọc Ánh 9 Giỏi  

3 Triệu Thị Biếc 9 Giỏi  

4 Đàm Đình Chuyên 8 Khá  

5 Ma Thị Diễm 7 Khá  

6 Hoàng Thị Dự 7 Khá  

7 Hoàng Thị Đào 5 Trung bình  

8 Vũ Văn Điệp 7 Khá  

9 Chu Thị Hằng 8 Khá  

10 Trƣơng Thị Hằng 6 Trung bình  

11 Tô Thị Hiền 8 Khá  

12 Hà Quỳnh Hoa 8 Khá  

13 Hoàng Thị Thu Hoài 9 Giỏi  

14 Hoàng Thị Hợi 7 Khá  

15 Bế Thị Huệ 6 Trung bình  

16 Hoàng Thị Huế 8 Khá  

17 Lã Thị Huế 9 Giỏi  

18 Nông Minh Huệ 7 Khá  

19 Nông Thị Thu Huệ 7 Khá  

20 Nông Thanh Hƣờng 6 Trung bình  

21 La Thị Thu Huyền 5 Trung bình  

22 Nông Thị Linh 8 Khá  
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23 Đặng Ngọc Ly 6 Trung bình  

24 Nông Đức Mạnh 8 Khá  

25 Hoàng Thị Mơ 8 Khá  

26 Triệu Thị Ngoan 9 Giỏi  

27 Dƣơng Nông Thị Ngọc 7 Khá  

28 Nông Thị Bích Ngọc 6 Trung bình  

29 Phạm Thị Nguyệt 6 Trung bình  

30 Đinh Thanh Nhàn 9 Giỏi  

31 Nông Thị Tuyết Nhung 8 Khá  

32 Nông Thị Nở 8 Khá  

33 Hoàng Hữu Phong 4 Yếu  

34 Trần Thu Phƣơng 7 Khá  

35 Lô Thị Quỳnh 6 Trung bình  

36 Hoàng Thị Thắm 5 Trung bình  

37 Lý Thị Thảo 6 Trung bình  

38 Chu Văn Thiết 8 Khá  

39 Nguyễn Thị Thỏa 7 Khá  

40 Dùng Thị Thủy 6 Trung bình  

41 Lô Thị Thủy 8 Khá  

42 Chu Kiều Trang 6 Trung bình  

43 Hoàng Thị Trang 7 Khá  

44 Chung Thị Tƣơi 6 Trung bình  

45 Nông Thị Uyên 10 Giỏi  

46 Lâm Ngọc Vĩnh 8 Khá  

47 Triệu Thị Yến 6 Trung bình  

 

- Kết quả kiểm tra phần Hát Then: Số sinh viên đạt Giỏi có 7 em, 

chiếm tỉ lệ 14,9%; số sinh viên đạt điểm Khá có 24 em, chiếm tỉ lệ 51,1%; 

số sinh viên đạt điểm Trung bình có 15 em, chiếm tỉ lệ 31,9%; số sinh viên 

điểm yếu có 01 em, chiếm tỉ lệ 2,1%. 

8.2. Lớp CĐTH K15B 

TT Họ và tên Điểm Xếp loại Ghi chú 

1 Hoàng Văn An 9 Giỏi  

2 Lý Thị Minh Anh 7 Khá  

3 Hoàng Kiều Anh 9 Giỏi  

4 Nông Thị Bích 8 Khá  

5 Lý Thị Biên 8 Khá  

6 Hoàng Thị Chinh 9 Giỏi  
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7 Hoàng Thị Diễm 7 Khá  

8 Hoàng Thị Dinh 6 Trung bình  

9 Lƣơng Khánh Duy 8 Khá  

10 Đoàn Thị Điển 8 Khá  

11 Lƣơng Thị Hà 10 Giỏi  

12 Lục Thị Hằng 8 Khá  

13 Nguyễn Thị Hiền 6 Trung bình  

14 Tô Thị Hiếu 9 Giỏi  

15 Lƣu Thị Hoa 5 Trung bình  

16 Mông Thêm Hoàng 7 Khá  

17 Hoàng Thị Huế 7 Khá  

18 Hoàng Văn Hùng 9 Giỏi  

19 Lục Thu Hƣơng 6 Trung bình  

20 La Thị Huyền 8 Khá  

21 Nông Thị Khiêm 9 Giỏi  

22 Ngân Bá Kiệt 8 Khá  

23 Đàm Thúy Kiều 6 Trung bình  

24 Nông Thị Hạnh Lan 6 Trung bình  

25 Bàn Thị Liên 9 Giỏi  

26 Triệu Thị Mai Linh 8 Khá  

27 Lục Thị Luyện 7 Khá  

28 Long Thị Mai 5 Trung bình  

29 Lê Đức Mạnh 10 Giỏi  

30 Mạc Thị Ngà 8 Khá  

31 Triệu Văn Nghi 6 Trung bình  

32 Nông Thị Ngoan 8 Khá  

33 Mã Thị Ngọc 8 Khá  

34 Đinh Thị Nha 9 Giỏi  

35 Bế Hải Nhơn 7 Khá  

36 Hoàng Thị Niệm 6 Trung bình  

37 Triệu Mùi Phạm 7 Khá  

38 Tô Minh Phƣớc 7 Khá  

39 Lƣơng Thị Phƣơng 5 Trung bình  

40 Đào Thu Quyên 7 Khá  

41 Hầu Thị Sông 8 Khá  

42 Hoàng M  Thảo 9 Giỏi  

43 Chu Nông Thơ 8 Khá  

44 Bế Thị Thƣơng 7 Khá  

45 Lƣơng Thị Thủy 7 Khá  

46 Lục Thị Thủy 8 Khá  
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47 Nông Lệ Thủy 6 Trung bình  

48 Ngôn Thị Tiên 8 Khá  

49 Âu Thị Huyền Trang 9 Giỏi  

50 Lƣơng Thị Thu Trang 8 Khá  

51 Nông Văn Trƣơng 7 Khá  

52 Bế Thị Vân 8 Khá  

 

- Kết quả kiểm tra: số sinh viên đạt Giỏi có 12 em, chiếm tỉ lệ 23,1%; 

số sinh viên đạt Khá có 29 em, chiếm tỉ lệ 55,8%; số sinh viên đạt Trung 

bình 11 em, chiếm tỉ lệ 21,1%; không có sinh viên nào có điểm yếu.  

 

Phụ lục 9 

MỘT SỐ BẢN NHẠC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

9.1. Hỉn ẻn 
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9.2. Khửn háng Tam Quang 
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9.3. Giải vẻ 
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9.4. Xỉnh đẳm 

 
9.5. Ẻn noọng chắp co lùng 
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9.6. Hợp tác xã Bản Chang 

 

HỢP TÁC XÃ BẢN CHANG 
( i u Then mi n Đông) 

                                                              Đặt lời  nghệ nhân Lê Quang Tăng 
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9.7. Đông mèng đông ngoảng 

 

ĐÔNG MÈNG – ĐÔNG NGOẢNG 

                                                                                                  

                                                                                                Then cổ 

                                                                      Ký âm  Đàm Thắm - Chu Hiền 
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9.8. Trích đoạn “Khảm hải” 
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9.9. PácBó làng sen 
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9.10. Bài “Mái trƣờng” 
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9.11. Trăng soi đƣờng Bác 
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Phụ lục 10 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

 
10.1. Hình ảnh tác giả luận văn quan sát lớp dạy Hát Then – Đàn tính  

do nghệ nhân Thu Lành hƣớng dẫn vào ngày 27/12/2016 

 
10.2. Hình ảnh tác giả luận văn gặp gỡ và trao đổi với nghệ nhân Thu Lành 

(chụp ngày 27/12/2016) 
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10.3. Hình ảnh tác giả và nhóm sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học Trƣờng CĐSP Cao 

Bằng đến gặp gỡ, nói chuyện với NSƢT Quỳnh Nha (chụp ngày 18/02/2017) 

 

10.4. Hình ảnh tác giả và nhóm sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học Trƣờng CĐSP 

Cao Bằng giao lƣu và nghe NSƢT Quỳnh Nha hát Then (chụp ngày 18/02/2017) 
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10.5. Hình ảnh tác giả luận văn hƣớng dẫn sinh viên lớp dạy thực nghiệm luyện 

thanh (chụp ngày 28/3/2017) 

 
10.6. Hình ảnh tác giả luận văn lên lớp dạy thực nghiệm (chụp ngày 28/3/2017) 
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10.7. Hình ảnh tác giả luận văn tiến hành kiểm tra sinh viên sau giờ dạy thực 

nghiệm (chụp ngày 28/3/2017) 

 

 10.8. Hình ảnh tác giả luận văn tiến hành kiểm tra sinh viên sau giờ dạy 

thực nghiệm (chụp ngày 28/3/2017) 
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Phụ lục 11 

PHÂN TÍCH BÀI BẢN 

11.1. Bài hát “Xuân thâng” 

Bài hát đƣợc viết ở giọng G – dur theo làn điệu Then miền Tây, mang 

tính chất nhịp nhàng, duyên dáng. Nhịp điệu trong bài đƣợc thay đổi liên tục, 

sử dụng nhịp 2/4, sau đó chuyển sang 3/4 ở những ô nhịp số 4, 12 và 19., 

cuối cùng lại trở về nhịp 2/4. Điều này chứng tỏ đặc trƣng của Then mang 

tính truyền khẩu, nên cách ngân nga kéo dài mang tính tự do. 

Xuân Thâng các sức hoa cheng phông (ƣ) khay 

Lầm dua mùi bloóc hom hoan (ơi) (ời) 

Mật mèng khang pích bân vần phâu khèo đong 

Xa tín nhi bloóc hom (ơ) hơi 

Nho lầu téng đảy chang pha khao 

Ghèng pha mùng đuổi gần vui (ơ) xuân 

Phỏng d ch:  

Bầu trời trong sáng nở hoa mùa xuân 

Mùi hƣơng nhẹ đƣa nơi nơi xa gần 

Từng đàn ong bƣớm bay vờn hoa lá (ơi) 

Ta thấy đời nở hoa đầy trời 

Sức chúng mình đón đƣợc xuân về đây 

Cùng muôn ngƣời ta hát mừng xuân nơi này. 

Câu thứ nhất có độ dài 4 ô nhịp, gồm 8 chữ, ứng với 1 câu nhạc, tuy 

nhiên ô nhịp 4 đƣợc chuyển sang nhịp 3/4, sang ô nhịp 5 là đầu câu 2 lại trở 

về nhịp 2/4 nhƣ ban đầu. 

Nhìn chung, âm hình của bài khác đơn giản, nét nhạc ở câu đầu tiên gần 

nhƣ quán xuyến toàn bài. 
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Bài Xuân thâng đƣợc viết trên thang 5 âm : Rê, Mi, Son, La, Si, 

      

Bài hát gồm 6 câu thơ, gồm câu 6 chữ, 7 chữ, có câu 8 chữ, lời ca sử 

dụng tiếng Nôm Tày có pha tiếng Kinh nên chú ý đọc phát âm tiếng Tày thật 

chuẩn, cuối mỗi câu tác giả có thêm các âm ƣ, ơ, ơi khiến cho câu hát đƣợc 

mềm mại, ngân nga. Song, chính vì vậy mà khi học GV cần hƣớng dẫn cho 

SV từng bƣớc k  càng, giữ hơi thở chắc chắn, đều đặn để có thể thể hiện 

đƣợc tốt bài hát. 

11.2. Bài hát “Mái trƣờng” 

Toàn bài gồm 8 câu thơ đƣợc viết theo thể thơ 7 chữ, mỗi câu thơ ứng 

với 1 câu nhạc. 

Bài hát đƣợc viết ở giọng C dur, kết ở bậc V của giọng chủ, nhịp 2/4, 

bài hát thuộc làn điệu Then miền Tây có tính chất nhẹ nhàng, trong sáng. 

Bài hát sử dụng âm hình nốt đen, đen chấm dôi, nốt móc đơn và sử 

dụng nốt hoa mĩ đặc trƣng của Then Tày Cao Bằng trong suốt bản nhạc. 

Bài hát sử dụng thang 5 âm là: Son, La, Si, Rê, Mi. (Nốt Rê, Mi quãng 

tám 1 và quãng tám 2). 

Đây là bài hát Then đƣợc đặt lời mới có tính chất trong sáng, dịu dàng 

với nội dung ca ngời mái trƣờng, ca ngợi tình cảm thầy cô và học trò, lời ca 

đơn giản, dễ thuộc, dễ hát. Tuy nhiên, cách một câu thơ 7 chữ tác giả lại đƣa 

thêm âm ơ, ơi vào cuối mỗi câu hát tiếp theo làm phá vỡ trật tự của thể thơ 7 

chữ ứng với 1 câu nhạc. Vì vậy, trong quá trình học, GV hƣớng dẫn SV cần 

giữ hơi thở đều đặn, ngắt, nghỉ, lấy hơi đúng chỗ để giữ đƣợc tính chất mềm 

mại, uyển chuyển trong từng câu hát. 
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11.3. Bài hát “Lễ hội mùa xuân” 

Toàn bài gồm 8 câu thơ đƣợc viết theo thể thơ 7 chữ, mỗi câu thơ ứng 

với 1 câu nhạc. 

Bài hát đƣợc viết ở giọng C dur, nhịp 2/4, mang tính chất đặc trƣng của 

Then miền Đông là rộn ràng, vui tƣơi miêu tả lại cảnh mùa xuân diễn ra thật 

đẹp, rực rỡ và náo nhiệt với tiếng trống rộn rã, tiếng chim hót líu lo, ngàn 

hoa khoe sắc, và từng những đôi trai gái đang tung còn hẹn ƣớc dƣới ánh 

nắng tràn đầy của mùa xuân. Bài hát do nhạc sĩ Hoàng Hoa Cƣơng đặt lời 

mới, cùng với âm hình đơn giản nhƣ nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc kép, nốt 

trắng nên dễ hát và dễ thuộc lời. 

Bài hát sử dụng thang 5 âm : Rê, Mi, Son, La, Si 

         

Ở ô nhịp 23 có sự thay đổi từ nhịp 2/4 sang nhịp 3/4 làm tăng thêm thời 

gian cho ô nhịp, nhƣ muốn kéo dài hơn thời gian để say đắm trong cảnh đẹp 

của mùa xuân đẹp và rực rỡ nhƣ một lễ hội, 

11.4. Bài hát “PácBó Làng Sen” 

Bài hát đƣợc viết ở nhịp 2/4 do nghệ sĩ Chu Trần Phƣớc đặt lời mới. 

Bài hát viết ở giọng C dur và kết ở nốt Son là bậc V của giọng chủ. 

Trong bài sử dụng nhiều âm hình luyến láy, các bƣớc nhảy quãng 4, 5,  

nốt hoa m  khiến cho giai điệu luyến láy, mƣợt mà, tuy khó hát nhƣng lại 

thể hiện đúng tính chất của làn điệu. 4 câu thơ đầu là lời thơ đƣợc phổ nhạc: 

Tháp mƣời đẹp nhất hoa sen 

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ 

Đất Cao Bằng có hang Pác Bó 

Xử Nghệ An ta có Làng Sen 
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 Đoạn đầu mang tính chất hát nói, dấu mắt ngỗng ở cuối câu thơ đầu 

nhƣ muốn ngân dài ra, nhƣ sự trải lòng về đất nƣớc, tất cả nhƣ muốn ngƣng 

lại để lƣu lại những nét đẹp nhất của Việt Nam với Hoa Sen và hình ảnh Bác 

Hồ. Bài hát nhiều chỗ luyến láy, âm hình thay đổi nhiều khiến cho quá trình 

học hát sẽ khó hơn phần nào so với những bài khác. Vì vậy, GV cần hƣớng 

dẫn sinh viên thật k  càng để hát đƣợc đúng giai điệu. 

11.5. Bài hát “Trăng soi đƣờng Bác” 

Bát hát đƣợc viết ở nhịp 2/4, giọng C dur kết ở nốt Son là bậc V của 

giọng trƣởng. Bài hát thuộc làn điệu Then miền Tây, gồm 7 câu thơ với tính 

chất dịu dàng, tha thiết, cuối câu hát lại có thêm những từ đệm nhƣ ơ, ời và 

các nốt hoa m  làm cho câu thơ thêm uyển chuyển, mềm mại. Đây cũng là 

đặc trƣng điển hình của làn điệu Then Cao Bằng. 

Bài hát sử dụng thang 5 âm đó là: Rê, Mi, Son, La, Si là thang âm đặc 

trƣng rất hay xuất hiện trong các bài Hát Then, đặc biệt là Then miền Tây 

Cao Bằng. Bài hát có tiết tấu đơn giản, dễ hát nhƣng lại khiến cho ngƣời 

nghe ấn tƣợng bởi sự thiết tha, nhẹ nhàng. 

 


