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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người càng trở nên có ý nghĩa quan 

trọng, quyết định thắng lợi trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, 

xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

 Đối với bậc học mầm non, Nhà nước đặc biệt quan tâm thể hiện qua 

những chủ trương, chính sách cụ thể như: Ngày 23/6/2006, Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Quyết định số 149/2006/QĐ - TTg phê duyệt đề án "Phát 

triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015". Trong đó nêu rõ "Giáo dục 

mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng 

ban đầu cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ em 

Việt Nam". Để từng bước thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, các trường ĐH, CĐ 

có ngành đào tạo giáo viên mầm non cần phải xác định được nhiệm vụ trọng 

tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. 

Trước xu thế mới, giáo dục hướng tới sự phát triển toàn diện nhân cách 

con người bao gồm "Đức - Trí - Thể - Mỹ", với nhiệm vụ đổi mới giáo dục 

phổ thông nước ta đã đặt ra cho các trường Đại học, Cao đẳng những thách 

thức mới. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương với lợi thế hơn 50 năm đào 

tạo giáo viên mầm non, có bề dày kinh nghiệm và uy tín, đặc biệt những năm 

gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội về giảng dạy và hoạt động âm nhạc 

tại các cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước. Trường đã xây dựng những định 

hướng trong công tác đào tạo giáo viên Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm 

nhạc là tập trung đào tạo giáo viên âm nhạc chuyên trách trong trường Mầm 

non. Việc đào tạo ra đội ngũ giáo viên Mầm non Âm nhạc có tri thức và kỹ 

năng nghề nghiệp cao, có phương pháp, tư duy khoa học, có nhân cách đạo 

đức nhằm đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của xã hội. 
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Việc dạy môn Âm nhạc trong các trường Mầm non hiện nay đang được 

đổi mới với nhiều phương pháp và những kỹ năng cơ bản cùng với cây đàn 

phím điện tử có thể giúp cho người giáo viên Âm nhạc Mầm non sẽ sử dụng 

để dạy âm nhạc cho trẻ một cách dễ dàng và hiệu quả. 

Tìm hiểu thực tế ở một số trường Mầm non trên địa bàn Hà Nội tôi đã 

thấy được tầm quan trọng của môn học này đối với ngành Giáo dục Mầm non 

nói chung và với Nhà trường nói riêng. Nhiệm vụ của người giáo viên âm 

nhạc trong trường Mầm non ngoài công tác giảng dạy trên lớp phải tham gia 

vào các phong trào văn hóa, văn nghệ, các phong trào bề nổi của các địa 

phương nơi công tác. Nhưng thực tế phổ biến hiện nay tại các trường đào tạo 

giáo viên Mầm non trên toàn quốc, sinh viên được học môn Nhạc cụ với số 

tiết ít ỏi thậm chí không có môn học đệm đàn riêng và đó cũng là lí do sinh 

viên mầm non sau khi ra trường làm việc tại các trường Mầm non không 

biết đệm đàn. Một vấn đề rất quan trọng với thành công trên con đường 

công tác của người giáo viên Âm nhạc Mầm non là khả năng xây dựng 

chương trình, khả năng đệm đàn trong các giờ lên lớp đặc biệt là đệm đàn 

các ca khúc lứa tuổi mầm non. Bên cạnh đó, người giáo viên mầm non 

cũng cần biết đệm đàn cho các ca khúc trong các chương trình văn nghệ và 

các hoạt động ngoại khóa… 

Qua thời gian trực tiếp giảng dạy môn Đệm đàn phím điện tử cho sinh 

viên Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc tại Khoa Âm nhạc Trường Cao 

đẳng Sư phạm Trung ương tôi nhận thấy phần lớn sinh viên đều yêu thích và 

say mê môn học song kết quả học tập vẫn chưa cao, chưa đáp ứng được chất 

lượng môn học. Đó là do những nguyên nhân cơ bản như trong quá trình học 

môn Nhạc cụ sinh viên chủ yếu tập gam, luyện ngón, ít rèn luyện kỹ thuật. 

Khi về nhà, một số sinh viên không tập luyện, thậm chí có em còn không có 

đàn để học. Với kỹ năng đệm đàn cơ bản, sinh viên chủ yếu được học đệm 

với cách thức tay phải đánh giai điệu, tay trái bấm hợp âm sử dụng tiết điệu 

đệm tự động. Tuy nhiên các hợp âm này đã được viết sẵn trong bài hát, không 
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phải do các em tự đặt. Chính vì vậy mà hoạt động đệm đàn trở nên máy móc 

và dập khuôn, thiếu sự sáng tạo. Nhiều sinh viên chưa biết vận dụng những 

kiến thức về Lý thuyết Âm nhạc, Hòa âm, Hình thức Âm nhạc, Ký xướng 

âm…vào bài đệm của mình. Sinh viên còn thiếu sự quan sát, ít được nghe 

cũng như phân tích các bài đệm mẫu… Giảng viên chủ yếu giảng dạy lý 

thuyết mà không dành nhiều thời gian cho thực hành. Thiếu sự đổi mới và vận 

dụng các phương pháp dạy học hiện đại. 

Là giảng viên trực tiếp giảng dạy môn Đệm đàn phím điện tử, tôi đi sâu 

nghiên cứu thực trạng của vấn đề để tìm ra những biện pháp, phương pháp, 

nội dung dạy học phù hợp. Với mong muốn phần nào khắc phục được những 

nhược điểm nói trên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên âm nhạc 

cho bậc học Mầm non, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành và nhu cầu của 

xã hội, tôi chọn đề tài "Dạy học đệm đàn phím điện tử cho sinh viên Giáo 

dục Mầm nom - Sư phạm Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung 

ương" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và 

phương pháp dạy học Âm nhạc. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Để xây dựng và thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực dạy học đàn phím điện tử 

trong các trường Văn hóa Nghệ thuật và các trường Sư phạm trên toàn quốc, 

thời gian qua đã có một số tác giả biên soạn sách hướng dẫn, bài viết, các 

công trình và đề tài nghiên cứu về dạy và học đàn phím điện tử. Trong đó có 

thể kể đến: 

Tác giả Nguyễn Hạnh (1999), Thực hành Keyboard 1, Nxb Thanh niên, 

Hà Nội; Ngô Ngọc Thắng (2006), Lý thuyết và thực hành trên đàn Keyboard 

tập 1, 2, 3, 4, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. Hai tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu 

hướng dẫn độc tấu tác phẩm âm nhạc trên đàn phím điện tử. 

 Nguyễn Minh Toàn (1998), Phương pháp học đàn Organ tập 1, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội; Xuân Tứ (2001), Hướng dẫn dạy và học đàn Organ cho hệ 
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CĐSP trường CĐSP Nhạc - Họa Trung ương tập 1-2, Nxb Âm nhạc (Tài liệu 

lưu hành nội bộ); Xuân Tứ (2004), Phương pháp dạy và học đàn phím điện 

tử, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. Các tác giả trên nghiên cứu về phương 

pháp và hướng dẫn độc tấu tác phẩm âm nhạc trên đàn phím điện tử dùng cho 

giáo viên chuyên nhạc trong các trường phổ thông. 

Đào Ngọc Dung sưu tầm tuyển chọn (2004), Đồng dao con cò - Những 

bài hát đồng dao trẻ thơ, Nxb Âm nhạc; Hoàng Lân (2006), Ca khúc thiếu nhi 

Việt Nam phổ thơ, Nxb Thanh niên (56 bài hát); Bùi Anh Tôn (2009), Quà 

tặng tuổi thơ, Nxb Âm nhạc. Các tác giả trên đã biên soạn các bài hát mới đa 

dạng về tính chất, thể loại và phong phú về nội dung. Đây cũng là tài liệu 

quan trọng giúp sinh viên ngành mầm non lựa chọn trong quá trình học đệm 

đàn phím điện tử và cũng là vốn bài để sử dụng trong quá trình giảng dạy, tổ 

chức hoạt động âm nhạc cho trẻ sau này. 

 Đã có một số luận văn cao học và khóa luận tốt nghiệp đại học đề cập 

đến việc nâng cao chất lượng đào tạo đàn phím điện tử trong các trường Văn 

hóa Nghệ thuật, các trường đào tạo sinh viên Sư phạm Âm nhạc hay sinh viên 

Mầm non, Tiểu học, các nhà Văn hóa thiếu nhi…Trong đó có thể kể đến như: 

Đổi mới giáo trình và phương pháp giảng dạy đàn Organ cho sinh viên khoa 

Sư phạm của Học viện Âm nhạc Huế, luận văn Cao học được bảo vệ tại Học 

viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2013 của tác giả Trương Thị Lệ 

Thương. Trong luận văn, tác giả đã phân tích sâu về việc đổi mới giáo trình 

và phương pháp giảng dạy đàn Organ cho sinh viên Sư phạm Học viện Âm 

nhạc Huế; Nâng cao chất lượng giảng dạy đàn Electronic Keyboard cho sinh 

viên ĐHSP ÂM nhạc tại Hà Nội, luận văn Cao học được bảo vệ tại Học viện 

Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2013 của tác giả Nguyễn Ngọc Anh. Trong 

luận văn, tác giả nghiên cứu sâu về xây dựng giáo trình, cải tiến phương pháp 

dạy và học đàn phím điện tử một cách hiệu quả, khoa học phù hợp với mục 

tiêu và yêu cầu của các trường đào tạo đại học Sư phạm âm nhạc hiện nay. 
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 Các giáo trình về đệm đàn phím điện tử: Ngô Ngọc Thắng (2007), Organ 

thực hành - Những bản đệm đàn cho ca khúc tập 1,2, Nxb Âm nhạc, Hà Nội; 

Xuân Tứ (2001), Giáo trình đệm đàn phím điện tử, Nxb ĐHSP TP. Hồ Chí 

Minh, TP. Hồ Chí Minh; Xuân Tứ (2007), Đệm đàn, Nxb Đại học Sư phạm, 

Hà Nội; Sơn Hồng Vĩ (2004), Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar và Organ, Nxb 

Giao thông Vận tải, Hà Nội. Leonard Vogler (Hoàng Phúc dịch 1994), Từ 

điển các thế bầm các hợp âm soạn cho đàn Piano và Organ, Nxb Trẻ, TP. Hồ 

Chí Minh... Các giáo trình trên với các tác phẩm đã được soạn sẵn, sử dụng 

chung cho mọi đối tượng, không nghiên cứu thực trạng, không hướng dẫn kỹ 

năng soạn đệm, phương pháp, nội dung dạy học đệm đàn mà chỉ liệt kê các 

tác phẩm đệm đã được soạn trước.  

 Các đề tài, công trình nghiên cứu về dạy đệm đàn phím điện tử  của giảng 

viên các trường ĐH, CĐ như: Đinh Công Hải (2011), Soạn đệm một số ca 

khúc THCS cho hệ ĐHSP Âm nhạc vừa học vừa làm (Không dùng bộ đệm tự 

động), Nghiên cứu khoa học của Giảng viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; 

Ngô Thị Việt Anh (2013), Biên soạn phần đệm hát cho THCS (Dùng bộ đệm tự 

động) ứng dụng trong dạy và học đàn phím điện tử ở Trường ĐHSP Nghệ 

thuật TW, Nghiên cứu khoa học của Giảng viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

Hai tác giả đi sâu nghiên cứu phương pháp, kỹ năng đệm đệm đàn cho đối 

tượng là sinh viên chuyên ngành Nhạc cụ, sinh viên Sư phạm Âm nhạc hệ Đại 

học. Tác giả Đinh Công Hải nghiên cứu về phương pháp đệm theo phong 

cách piano (Normal), còn tác giả Ngô Thị Việt Anh nghiên cứu về phương 

pháp đệm Organ (Hợp âm tự động). Các tác giả trên đi vào nghiên cứu thực 

trạng và kỹ năng đệm, không đi sâu vào nghiên cứu các biện pháp, phương 

pháp dạy cũng như phương pháp học để nâng cao chất lượng đệm đàn. 

Giáo trình cơ sở phương pháp soạn đệm trên đàn Electronic Keyboard 

bậc đại học- Ngành Sư phạm Âm nhạc Đại học Huế năm 2013 tác giả đã giới 

thiệu phương pháp soạn đệm trên đàn phím điện tử và thực hành soạn đệm 
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một số ca khúc ở giọng trưởng, giọng thứ, điệu tango, chachacha, discco, 

rumba, slowrock...  

 Các khóa 1, 2, 3, 4, 5 hệ Cao học chuyên ngành Lí luận và phương 

pháp dạy học Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

đã có một số đề tài nghiên cứu về dạy học đệm đàn phím điện tử cho sinh 

viên Mầm non như: 

 Phạm Tuấn Hưởng (2016), Dạy học đệm đàn Electronic Keyboard cho 

sinh viên chuyên ngành Mầm non tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 

Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc, Trường 

ĐHSPNT TW đã đi sâu nghiên cứu về thực trạng, kiến thức tổng hợp, giải 

pháp rèn luyện kỹ năng chơi đàn Keyboard và kỹ năng đệm hát cho sinh viên 

chuyên ngành Mầm non. Các kỹ năng đệm đàn được áp dụng cụ thể đối với 

các ca khúc lứa tuổi mầm non. 

 Lê Văn Vũ (2015), Hướng dẫn soạn đệm ca khúc trên đàn phím điện tử 

trong trương trình đào tạo hệ Cao đẳng Sư phạm tại Trường Cao đẳng Vĩnh 

Phúc, Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc, Trường 

ĐHSPNT TW. Luận văn này nghiên cứu sâu về cách soạn đệm các ca khúc hệ 

Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc với hai cách đệm (Theo phong cách piano và bộ 

đệm tự động). 

 Phạm Bá Sản (2014), Nâng cao năng lực đệm đàn phím điện tử cho sinh 

viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Luận văn Thạc sĩ Lý luận và 

Phương pháp dạy học Âm nhạc, Trường ĐHSPNT TW. Tác giả đi sâu nghiên 

cứu về thực trạng, đổi mới phương pháp dạy và phương pháp học đệm, kỹ 

năng đệm đàn phím điện tử cho sinh viên Đại học Sư phạm.  

 Hai tác giả Lê Văn Vũ, Phạm Bá Sản đều đưa ra hệ thống các kỹ năng 

đệm đàn được ứng dụng đối với các ca khúc nghệ thuật. 

 Tuy nhiên, chưa có tác giả nào nghiên cứu về dạy học đệm đàn phím 

điện tử cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc hệ Cao 
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đẳng (giáo viên âm nhạc chuyên trách trong trường Mầm non) và đây cũng là 

lí do tôi chọn đề tài Dạy học đệm đàn phím điện tử cho sinh viên Giáo dục 

Mầm non - Sư phạm Âm nhạc trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích nghiên cứu  

 Đánh giá thực trạng dạy học đệm đàn phím điện tử cho sinh viên Giáo 

dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

hiện nay. Đề tài nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dạy 

học đệm đàn phím điện tử cho sinh viên Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm 

nhạc trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực trạng dạy học đệm đàn phím điện tử 

cho sinh viên Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung ương. 

 Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học đệm đàn phím điện tử cho 

sinh viên Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc trường Cao đẳng Sư phạm 

Trung ương. 

 Tổ chức thực nghiệm sư phạm.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học đệm đàn phím điện tử cho sinh 

viên Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc trường Cao đẳng Sư phạm 

Trung ương. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Chương trình, giáo trình, phương pháp dạy học và kỹ năng đệm đàn 

phím điện tử cho sinh viên Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc trường 

Cao đẳng Sư phạm Trung ương. 

 Đệm đàn phím điện tử cho giọng hát hay đệm hát các ca khúc lứa tuổi 

mầm non trong chương trình Giáo dục Mầm non. 
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 Đề tài được thực hiện từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 8 năm 2017. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 5.1. Phương pháp khảo sát, thu thập thông tin 

Khảo sát, thu thập những thông tin, tư liệu thực tiễn qua các giờ dạy 

học đệm đàn phím điện tử của giảng viên và viên ngành Giáo dục Mầm non - 

Sư phạm Âm nhạc tại Khoa Âm nhạc Trường CĐSP TW (ghi chép, mô tả, 

chụp ảnh, ghi âm, ghi hình) để nắm được thực trạng việc giảng dạy và học tập 

môn học này trong quá trình đào tạo. Ngoài ra, khảo sát thu thập thông tin 

bằng phiếu trưng cầu ý kiến đối với giảng viên và sinh viên. 

 5.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp 

Phân tích, tổng hợp kết quả các số liệu, quá trình dạy học đệm đàn 

phím điện tử của giảng viên và sinh viên ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm 

Âm nhạc tại Khoa Âm nhạc Trường CĐSP TW để so sánh, đối chiếu.  

 5.3. Phương pháp thực nghiệm Sư phạm 

 Tiến hành thực nghiệm Sư phạm nhằm khẳng định tính khả thi của các 

biện pháp đã đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dạy học đệm đàn phím điện 

tử cho sinh viên GDMN - SPAN Trường CĐSP TW. 

6. Những đóng góp của Luận văn 

 Đề tài đánh giá thực trạng dạy học đệm đàn phím điện tử cho sinh 

viên Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc. Từ đó, đưa ra các biện pháp 

nâng cao chất lượng dạy học đệm đàn phím điện tử cho sinh viên Giáo dục 

Mầm non - Sư phạm Âm nhạc trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. 

 Làm tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên trong dạy học đệm 

đàn phím điện tử cho sinh viên GDMN - SPAN trường CĐSP TW. 

 Làm tài liệu tham khảo cho dạy học đệm đàn phím điện tử cho sinh 

viên Cao đẳng Giáo dục mầm non nói chung. 

7. Bố cục của luận văn 
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Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn 

gồm 2 chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận và thực trạng 

Chương 2: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học đệm đàn phím điện tử 

cho sinh viên Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG 

1.1. Khái niệm liên quan đến đề tài 

1.1.1. Đệm đàn phím điện tử, Ca khúc 

1.1.1.1. Đàn phím điện tử 

Theo tác giả Sơn Hồng Vĩ: “Organ điện tử là loại đàn điện tử, có bàn 

phím tựa như đàn piano, nhưng có rất nhiều kiểu dáng” [30, tr.8-10]. 

Đàn phím điện tử (còn gọi là đàn Organ hay Keyboard, tên chính xác là 

Electronic keyboard) là loại đàn có cấu tạo bàn phím điện tử với một màn 

hình và bảng điều khiển ở trên, hoạt động dựa trên công nghệ DSP (công 

nghệ xử lý tín hiệu số), sử dụng nguồn điện hoặc pin để hoạt động.  

Đàn phím điện tử có thể mô phỏng âm thanh của nhiều loại nhạc cụ. 

Trong đó có nhiều model đàn phím điện tử có âm thanh thực, gần giống với 

đàn piano nhất như đàn Roland. Đàn phím điện tử chuyên phục vụ cho các 

đối tượng thích học nhạc, từ những người mới chơi cho đến các nghệ sĩ chơi 

đàn chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí hay biểu diễn của tất cả 

người dùng. Tùy theo từng mục đích khác nhau mà có dòng đàn chuyên dụng, 

như đàn hãng Casio chuyên về lĩnh vực học tập và giải trí còn đàn hãng 

Roland, Yamaha và Korg thì thiên về giải trí và biểu diễn... 

1.1.1.2. Đệm đàn phím điện tử 

Trong Luận án Tiến sĩ của Nguyễn Hoàng Phương:“Thuật ngữ đệm 

trong âm nhạc nói chung là một hay nhiều nhạc cụ được sử dụng với chức 

năng hỗ trợ cho giai điệu chính, giai điệu chính có thể được trình bày bởi nhạc 

cụ hoặc giọng hát” [20, tr.50].  

Đệm đàn phím điện tử cho giọng hát (Đệm đàn thanh nhạc) là phần 

đệm được trình bày hoàn toàn bởi cây đàn phím điện tử đệm cho giọng hát.  

Cách thức dùng đàn phím điện tử đệm nhạc cho giọng hát của ca sĩ, sao 

cho giữa giọng hát và tiếng đàn có sự hòa quyện hài hòa với nhau. Như vậy, 
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đệm đàn được hiểu là dùng cây đàn làm nền cho giọng hát. Đúng với ý nghĩa 

là làm phần nền cho giai điệu chính (giai điệu chính là giọng hát các ca khúc 

lứa tuổi mầm non trong chương trình).  

Giọng hát là chính, đệm đàn chỉ là phụ theo để cho tiếng hát được tô 

điểm cho trang trọng hơn, hoàn bị hơn nâng đỡ tiếng hát nhưng không bao giờ 

lấn át tiếng hát. Đàn ở đây có thể là một nhạc khí hay một vài nhạc khí, có thể là 

cả một dàn nhạc hòa tấu. Ở đề tài này tập trung vào đàn phím điện tử do một nhạc 

công điều khiển.  

Kỹ thuật đệm trên đàn phím điện tử là kỹ thuật tạo nhiều kiểu tiết tấu 

trên nền hòa thanh cho một giai điệu (giọng hát). Mặc dù đóng vai trò là phần 

phụ của một bài biểu diễn, nhưng phần đệm có thể làm nổi bật giai điệu, lời 

ca của người biểu diễn, tăng sức thu hút cho bản nhạc hay ca khúc.  

1.1.1.3. Kết cấu phần đệm  

         Mở đầu (Introduction): Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung: “Phần mở 

đầu có chức năng chuẩn bị cho sự xuất hiện các phần chính của hình thức âm 

nhạc. Nổi bật nhất của phần này là không ổn định, không hoàn thiện về cấu 

trúc để hướng người nghe tới các phần tiếp theo” [18, tr.29]. 

Intro (gọi tắt của Introduction): Là một đoạn nhạc dạo đầu ngắn (một 

đến hai câu nhạc) xuất hiện ở trước các ca khúc đệm hát, thường không có 

hình thức nội tại đặc biệt, có thể đóng vai trò là một sự giới thiệu cho ca khúc. 

Đó là câu nhạc chứa đựng các nhân tố chủ đạo trong bài hát như âm hình tiết 

tấu,nhịp điệu, cao trào, màu sắc công năng hòa thanh, những âm sắc, quãng 

riêng biệt …chỉ có trong bài hát đó. 

Trình bày (Presentation): Sau khi đoạn nhạc mở đầu dẫn dắt, phần trình 

bày do người hát thể hiện từ đầu đến cuối theo hình thức tác phẩm. 

Dạo giữa hay cầu nối (Episode hay Interlude): Sau khi người hát đã 

hoàn thành phần trình bày, cầu nối hay dạo giữa xuất hiện để liên kết các 
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đoạn nhạc. Dạo giữa có nhiệm vụ tổng kết phần trình bày hay đưa ra các nhân 

tố âm nhạc mới nhằm báo hiệu cho người hát chuẩn bị hát phần tiếp theo. 

Tái hiện (Reproduction): Trong bài hát mầm non, phần tái hiện được 

hát lại cả bài hoặc có thêm điệp khúc. Tái hiện có thể tạo nên sự khác biệt với 

phần trình bày. 

Ending (Nhạc kết): Có ý nghĩa tổng kết toàn bộ các nội dung trước đó 

thể hiện…   

1.1.1.4. Ca khúc 

Ca khúc là bản nhạc có lời được viết theo hình thức, cấu trúc âm nhạc 

hoàn chỉnh, độc lập. 

Đặc điểm của ca khúc là có lời ca. Lời ca giúp cho người nghe dễ tiếp 

thu tác phẩm, có giai điệu rõ ràng.... 

1.1.2. Gamme, Etude, Hòa thanh/hòa âm 

Theo sách Lý thuyết âm nhạc cơ bản của tác giả Phạm Tú Hương: “Sự 

sắp xếp bảy âm thanh của điệu thức từ âm chủ (bậc I) đến âm chủ ở quãng 

tám tiếp theo thứ tự từ thấp lên cao hay từ cao xuống thấp tạo thành gamme” 

[14, tr.60]. 

Gamme là hình thức sắp xếp các âm của điệu thức theo thứ tự từ thấp 

đến cao, từ âm chủ đến âm chủ. Có gamme đi lên và gamme đi xuống. 

Theo tác giả Phạm Lê Hòa viết trong cuốn Phân tích tác phẩm: “Ban đầu 

etude là khúc nhạc được viết cho một nhạc cụ nhất định luyện tập một hoặc 

vài kỹ xảo nào đó” [13, tr.92]. 

Hòa thanh/hòa âm (hamony) theo tác giả Phạm Lê Hòa: “Hòa thanh là 

khoa học về sự hòa hợp/nối tiếp giữa các âm/chồng âm trong một tác phẩm 

âm nhạc” [13, tr.19].  

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Nhung: “Xây dựng hòa thanh cho phần đệm 

là công việc tạo dựng nền móng quan trọng đầu tiên trong soạn đệm. Hòa 

thanh quyết định phần lớn về độ dày, về sự hỗ trợ phần hát và màu sắc của 

phần đệm nên phải có sự lựa chọn và kiểm tra kỹ lưỡng” [18]. 



 
 

13 

1.1.3. Phương pháp và phương pháp dạy học   

Trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn, con người luôn tìm 

cách làm cho hoạt động của mình ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn, đỡ tốn 

kém sức lực, thời gian mang lại hiệu quả cao hơn. Điều đó dẫn đến nhu cầu 

xuất hiện về phương pháp trong cuộc sống. 

Thuật ngữ phương pháp bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp là “Methodos”, có 

nghĩa là con đường để đạt mục đích dạy học. 

Trong cuốn Từ điển Tiếng việt xuất bản năm 1999, các tác giả đã 

khẳng định “ Phương pháp là cách thức đề cập đến hiện thực, nghiên cứu các 

hiện tượng tự nhiên và xã hội”, “Là khoa học về quy luật chung nhất của tự 

nhiên xã hội và tư duy” [6, tr.743-744]. 

Nhìn chung khi đề cập đến phương pháp là đề cập đến cách thức, con 

đường mà chủ thể sử dụng để tác động đến đối tượng nhằm đạt mục đích đề ra. 

Phương pháp dạy học (Teaching methods) là một trong những yếu tố 

quan trọng nhất của quá trình dạy học.  

Phương pháp dạy học là hình thức và cách thức hoạt động của giáo viên 

và học sinh trong những điều kiện dạy học xác định nhằm đạt mục đích dạy 

học. Như vậy, phương pháp dạy học có nghĩa là cách thức, con đường hoạt 

động của thầy, nhằm làm cho trò nắm vững kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, phát 

triển năng lực nhận thức, hình thành thế giới quan khoa học và nhân cách. 

1.1.4. Biện pháp (Solution) 

Trong cuốn Từ điển Tiếng Việt Tường giải và liên tưởng, tác giả 

Nguyễn Văn Đạm cho rằng: “Biện pháp là cách làm, cách hành động, đối phó 

để đi tới một mục đích nhất định” [7]. 

 Trong “Từ điển Tiếng Việt” do Hoàng Phê (chủ biên) đưa ra khái niệm 

“Biện pháp là cách làm, cách giải quyết một vấn đề cụ thể” [19]. 

 Như vậy, nghĩa chung nhất của biện pháp là cách làm để thực hiện một 

công việc nào đó nhằm đạt được mục đích đề ra.  
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 Để hiểu rõ hơn khái niệm biện pháp, chúng ta cần phân biệt nó với một 

số khái niệm tương tự  như phương pháp, giải pháp, cách thức. Điểm giống 

nhau của các khái niệm này là đều nói về cách làm, cách tiến hành một công 

viêc. Tuy vậy, giữa các khái niệm cũng có những điểm khác nhau. Biện pháp 

chủ yếu nhấn mạnh đến cách làm, cách hành động cụ thể. Phương pháp nhấn 

mạnh đến trình tự các bước có quan hệ với nhau (tạo nên một hệ thống) để 

tiến hành một công việc có mục đích. Trong “Từ điển Tiếng Việt” do Hoàng 

Phê (chủ biên) giải thích: “Phương pháp là hệ thống các cách sử dụng để tiến 

hành một hoạt động nào đó” [19]. Từ điển Tiếng Việt tường giải và liên tưởng 

của Nguyễn Văn Đạm cũng cho rằng: “Phương pháp là trình tự cần theo trong 

những bước có quan hệ với nhau khi tiến hành một việc có mục đích nhất 

định” [7]. 

 Về khái niệm giải pháp, tác giả Hoàng Phê nhấn mạnh đến phương 

pháp giải quyết một vấn đề. Tác giả Nguyễn Văn Đạm nhấn mạnh ý khắc 

phục khó khăn. Tuy vậy, khái niệm giải pháp không chỉ nói đến cách hành 

động mà còn nói đến tư tưởng hành động. Chẳng hạn, Nguyễn Văn Đạm cho 

rằng: “Giải pháp là toàn bộ những ý nghĩ có hệ thống cùng với những quyết 

định và hành động theo sau, dẫn tới sự khắc phục một khó khăn” [7]. 

 Về khái niệm cách thức, tác giả Nguyễn Văn Đạm quan niệm đó là 

đường lối phải theo để làm một việc gì đó.  

 Tóm lại, khái niệm biện pháp có những điểm giống so với các khái niệm 

nói trên, song cũng có điểm riêng là nhấn mạnh đến cách làm, cách hành động 

cụ thể để thực hiện một công việc nào đó nhằm đạt được mục đích đề ra. Biện 

pháp phải xuất phát từ các giải pháp và sử dụng các phương pháp cụ thể.   

1.2. Khái quát đàn phím điện tử 

1.2.1. Lịch sử ra đời đàn phím điện tử   

Với sự phát triển của công nghệ âm thanh điện tử thế kỷ XX, các chuyên 

gia âm thanh - âm nhạc điện tử và các hãng nhạc cụ đã áp dụng và phát triển 
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kỹ thuật điện tử cho cây đàn phím điện tử. Sự khuếch đại các làn sóng âm 

thanh theo hệ thống điện tử đã bảo đảm được cường độ âm lượng to lớn cần 

thiết cùng với khả năng tạo ra những âm sắc đặc biệt độc đáo (Âm thanh điện 

tử, âm thanh vũ trụ, các hiệu ứng âm thanh như tiếng gió hú, tiếng sóng biển, 

giọng hát của con người, dàn hợp xướng…). Đồng thời, đàn phím điện tử còn 

mô phỏng được rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau từ các loại nhạc cụ phương 

Tây như Piano, Organ nhà thờ, Guitar điện và Guitar Acoustic, Violon, 

Violoncello, dàn dây (Strings), Trống định âm, bộ Gõ giao hưởng… tới các nhạc 

cụ dân tộc như Tranh, Bầu, Sáo trúc, bộ Gõ dân tộc và nhiều nhạc cụ của các dân 

tộc trên thế giới. Đàn phím điện tử thông thường có dạng bàn phím piano với 

những kiểu cách, chủng loại và kích cỡ khác nhau để phù hợp với mọi nơi, mọi 

chỗ từ phòng nhỏ cho đến hội trường lớn, nhà thờ hoặc nhà hát… 

 Về nguyên tắc tạo âm, đàn phím điện tử là sự tổng hợp của một loạt các 

chìa khóa (nút Voice/Sound) mở ra âm thanh. Khi những chìa khóa (nút) trên 

phím đàn được ấn xuống, nó kích hoạt một loạt máy giao động (được sản xuất 

bằng tín hiệu điện tử), những máy giao động đó phải đi qua bộ khuếch đại tới 

loa phóng thanh và cho dạng âm thanh mà ta cần. Với cách làm đó, đàn phím 

điện tử có thể mô phỏng âm sắc của nhiều loại nhạc cụ khác nhau. 

Tham khảo bài báo trên trang 14 Tạp chí Giáo dục năm 1999, trang 15 

năm 2005 của tác giả Trịnh Hoài Thu: 

“Maurice Martenot là nhạc sĩ - Kỹ sư người Pháp (1898 - 1980), ông đã 

phát minh ra nhạc cụ gọi là “Sóng Martenot” (Ondes Martenot) hay còn gọi là 

“Sóng nhạc” (Ondes musical) năm 1928. Nhạc cụ này có một bàn phím tương 

tự bàn phím piano và một ngân hàng máy giao động nối tới máy khuếch đại 

và loa phóng thanh. Âm vực của sóng Martenot khá rộng tới bảy quãng 8 và 

có thể biểu diễn thoải mái từ ppp cho đến fff. Âm thanh cũng có thể biến đổi 

bởi một thiết bị “dải băng” đặc biệt và tạo nên một thứ âm thanh rất khác lạ”.  
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Có thể nói, sự ra đời của Sóng Martenot đã khởi điểm cho sự phát triển 

rộng rãi của nhạc cụ điện tử sau này, nhất là đàn phím điện tử mà tiêu biểu 

phải kể đến Organ Hammond được phát minh năm 1934 ở Mỹ. Đây là nhạc 

cụ điện tử đặc biệt với những phím đàn lớn, một bàn phím pedal và một số 

các phím bấm hoặc cũng có khi chỉ là hai hàng phím nhỏ. Đàn phím điện tử 

rất thích hợp cho loại nhạc bình dân (Popular music) bởi vì tính gọn nhẹ, linh 

hoạt và dễ sử dụng.  

Đàn phím điện tử hay còn gọi là Electronic Keyboard, ở Việt Nam hay 

gọi là đàn Organ, đó là sự kết hợp giữa âm nhạc với những bước tiến trong 

công nghệ kỹ thuật số, âm thanh điện tử. Với đàn phím điện tử chúng ta có 

trong tay cả một dàn nhạc với nhiều âm sắc mô phỏng lại âm thanh nhạc cụ 

thật, âm hình tiết tấu phong phú. Đàn phím điện tử giữ vai trò quan trọng 

trong nền âm nhạc hiện đại như nhạc Pop, Rock… 

Qua quá trình phát triển của lịch sử cây đàn phím điện tử đã trải qua 

những bước dài và đã cải tiến, phát triển những tính năng ưu việt và hiện đại 

của nó. 

  Ở Việt Nam, cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX, 

đàn phím điện tử bắt đầu trở nên phổ biến và thông dụng hơn khi đời sống 

văn hoá nghệ thuật được chú trọng. Đàn phím điện tử được cho là một công 

cụ rất hữu ích và đa dụng, những người đầu tiên phát hiện ra tiện ích và ưu 

điểm đa số là các nghệ sĩ chơi piano và accordion. Những người giảng dạy 

đàn phím điện tử đầu tiên thường là những lớp người trưởng thành từ chuyên 

ngành accordion, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn để biên soạn từ sách 

vở, giáo trình của đàn piano, accordeon nước ngoài với dân ca, ca khúc Việt 

Nam từ đơn giản đến phức tạp. 

Sự phổ biến rộng rãi của đàn phím điện tử đã thúc đẩy nhu cầu học loại 

nhạc cụ này thành một trào lưu mạnh mẽ vào sau những năm 90 đến nay. Với 

công chúng, đàn phím điện tử có một lợi thế là dễ dàng tiếp nhận những kiến 
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thức âm nhạc phổ cập, cuốn hút, dễ hình dung, dễ sử dụng và dễ học hơn 

piano về tính phổ cập và kinh tế. 

1.2.2. Tính năng có bản 

Standby/On: Bật, tắt đàn. 

Master Volume: Âm lượng của đàn. 

1.2.2.1. Tiết điệu 

 Ký hiệu trên đàn Yamaha: Style 

 Ký hiệu trên đàn Casio: Rhythm 

 Tiết điệu (Style/Rhythm) hàm chứa "trường độ của âm thanh" và mang 

ý nghĩa là "độ dài của kết cấu, có tổ chức và có quy luật". 

 Trên đàn Yamaha, tổ hợp các tiết điệu được gọi là Style, thường được 

bố trí bên trái màn hình. Chọn điệu bằng cách bấm số hoặc bôi đen trực tiếp 

trên màn hình. tiết điệu có thể điểu chỉnh tốc độ nhanh (+) hoặc chậm (-) bằng 

nút tempo, nếu sử dụng tốc độ chuẩn bấm đồng thời (+) và (-), có thể điều 

chỉnh to nhỏ bằng Style volume. 

 Ở một số đàn hiện đại cho phép ta sáng tạo ra những tiết điệu mới, phù 

hợp với một số ca khúc đặc thù nào đó ngoài các tiết điệu có sẵn trong đàn 

của nhà sản xuất. Khi sử dụng những tiết điệu này cần chú ý điều chỉnh âm 

lượng và tốc độ.  

Bộ đệm tự động: 

Acmp: Hợp âm tự động. Có thể bấm tay trái ngón đơn hoặc hợp âm ba nốt. 

 Tempo: Tốc độ nhanh, chậm của tiết điệu. Sau khi bấm tempo, bấm (+) 

, (-) để tăng giảm tốc độ của tiết điệu. 

Intro: Đoạn nhạc dạo tự động. Là một câu hay đoạn nhạc hoàn chỉnh.  

Ending: Đoạn nhạc kết tự động. Trên một số loại đàn hiện đại, có thể 

dùng Ending chuyển tiếp sang một giai điệu mới, tiết điệu mới.  

          Fill A, B, C, D: Chức năng báo trống, chuyển nhịp trống. Các fill in 

tăng dần số lượng nhạc cụ. Fill in đặc biệt có hiệu quả khi nối chuyển câu 

nhạc, đoạn nhạc hoặc chỗ quay lại, vào điệp khúc. 
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         Freeze: Giữ nguyên tiết điệu, khi sử sụng tính năng này, dù thay đổi âm 

sắc ở các rãnh ghi nhớ thì tiết điệu, tempo... đang dùng vẫn được giữ nguyên. 

 Accomp Volume: Điều chỉnh độ to nhỏ của phần tiết điệu. 

 Sử dụng bộ đệm tự động trên đàn phím điện tử đòi hỏi sinh viên sự 

hiểu biết, nắm vững tính năng đàn. Sự phát triển nhanh của công nghệ kỹ 

thuật số tạo điều kiện phát triển phần đệm tự động phù hợp với trình độ kỹ 

thuật khác nhau, từ mới học, làm quen đàn đến sáng tạo đạt mức thành thạo, 

điêu luyện. Các thành phần chọn bộ đệm tự động như: Intro, Fill in, Ending 

có chức năng quan trọng xây dựng các tiết tấu, câu, đoạn nhạc mở đầu, nhạc 

chèn, bổ sung nhạc cụ mới, góp phần biến đổi tiết tấu làm cho phần đệm thêm 

phong phú… Các Bank tiếng là cơ sở dữ liệu, lưu giữ bộ nhớ âm sắc, nhịp, 

giọng điệu…để người chơi đàn sử dụng chỉ qua thao tác đơn giản. 

1.2.2.2. Âm sắc (Tiếng) 

 Ký hiệu trên đàn Yamaha: Voice 

 Ký hiệu trên đàn Casio: Tone 

 Âm sắc trên đàn phím điện tử là những âm thanh điện tử mô phỏng 

màu sắc âm thanh các loại nhạc cụ. Trên đàn phím điện tử, âm sắc còn được 

gọi là tiếng. 

 Trên đàn phím điện tử có cài đặt sẵn hệ thống âm sắc theo từng hộp, 

mỗi hộp bao gồm những âm sắc có tính chất âm thanh gần giống nhau, tiêu 

biểu là: Piano, Flute, Guitar, Accordeon, Bass, Organ, Strings, Sax, Brass, 

Percussion, Leed, Synth, XG. 

 Cùng với hòa thanh và tiết điệu, âm sắc là một trong ba nhân tố quan 

trọng cấu thành nên phần đệm. Sự đa dạng, phong phú của âm sắc là rất lớn 

nhưng không vượt quá khuôn khổ của việc tạo ra một phần đệm mang đúng 

màu sắc, tính chất của tác phẩm âm nhạc.  

Như vậy, các loại đàn phím điện tử ngày nay được phát triển và tích 

hợp nhiều tính năng hiện đại với đặc tính trình diễn mạnh mẽ bao gồm hiệu 
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ứng đa năng, màn hình hiển thị được mở rộng và Vocal Harmony. Đàn phím 

điện tử được trang bị lên tới 989 tiếng, bao gồm Hệ tiếng Super articulation, 

Organ Flutes, 41 Bộ trống và 480 Hệ tiếng XG. Hai nút căn chỉnh Âm thanh 

(Live Controller) cho phép kết hợp những tính năng pha tiếng thực gồm filter, 

arpeggio…Tích hợp trên 450 giai điệu bao gồm DJ Styles và 40 Audio Styles. 

Vocal Harmony 2 và tính năng Synth Vocoder. Cổng kết nối với Micro và 

Guitar để tăng sự phong phú cho phần trình diễn. Tính năng Arpeggio mới hỗ 

trợ tối đa cho chức năng rải hợp âm. USB Audio Playback với tính năng hỗ 

trợ như Time Stretch, Pitch Shift và Vocal Cancel. Bộ nhớ mở rộng. Real 

Distortion và Real Reverb, với hiệu ứng giao diện trực quan. 

Được trang bị hai nút căn chỉnh âm thanh thực (Live Controller), bánh 

xe Modulation Wheel và hai cổng cắm pedal mang đến sự hoàn hảo cho phần 

trình diễn. Người chơi sẽ toàn quyền kiểm soát về Voices, Styles, hiệu ứng và 

các chức năng khác khi trình diễn. Ngoài ra, tính năng DJ style phù hợp cho 

trình diễn live giúp người sử dụng thỏa sức tận hưởng âm nhạc. DJ Styles với 

một bộ sưu tập hợp âm tự chuyển đổi giúp tạo điều kiện để người chơi sáng 

tạo giai điệu bằng cả tay trái và tay phải trên phần nhạc đệm và thậm chí sử 

dụng các tính năng khác như "Live Controller", "Multi Pad", "New Arpeggio" 

cho phần trình diễn thêm chuyên nghiệp. Ngoài ra, người chơi còn có thể kết 

hợp điều chỉnh Live Controller hoặc thậm chí tạo ra âm thanh bổ sung với 

Multi Pads để thêm tính độc đáo đến màn trình diễn. 

Ngoài ra, đàn phím điện tử còn được trang bị tính năng Real Distortion 

và Real Reverb, đưa đến âm thanh chân thật, tự nhiên chưa từng có. Người 

chơi dễ dàng thêm và chỉnh sửa các thông số hiệu ứng thông qua một giao 

diện hấp dẫn trực quan, mang đến cho bạn cảm giác kiểm soát các hiệu ứng 

thông thường và khuếch đại y như thật. Với chất lượng âm thanh chân thực 

trên từng phím đàn với hệ tiếng, từ tiếng Piano, Saxophone hay các nhạc cụ 

khác; ngay cả tiếng lấy hơi khi chơi nhạc cụ hơi hay sự mạnh mẽ trong âm 
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thanh của synthesizer. Người chơi sẽ tận hưởng Hệ tiếng sắc nét đến từ dòng 

đàn chuyên nghiệp Tyros, kết hợp với Super Articulation, Organ Flute. Hơn 

thế nữa nó còn mang đến âm thanh tuyệt vời với các sample Tiếng chất lượng, 

hiệu ứng đa dạng sẽ đưa phần trình diễn của bạn lên một tầm cao mới và làm 

hài lòng ngay cả những khán giả khó tính nhất. 

Bộ Tiếng & Giai điệu mở rộng (Voice & Style Expansion) dễ dàng tùy 

chỉnh âm nhạc đến từ các quốc gia khác nhau. Khi bộ mở rộng được cài đặt 

vào đàn, người chơi ngay lập tức có thể chơi và lựa chọn các giai điệu, âm sắc 

cũng như nhạc đệm đặc trưng. Ngoài ra, phần mềm Yamaha Expansion 

Manager (phiên bản 2.3) còn cho phép người chơi kết nối đàn với máy vi tính. 

Phần mềm này có khả năng xử lý các dữ liệu độc lập là tạo ra bộ mở rộng mới 

theo cách chọn của người chơi. Người chơi có thể tạo ra âm sắc riêng từ các 

sample sẵn có (từ năm 2015). 

Đàn phím điện tử mang phần trình diễn vào cuộc sống với các tiết tấu, 

với bộ gõ chất lượng cao và trống - được ghi lại bởi các nhạc công nổi tiếng 

trong các studio trên toàn thế giới. Tiết tấu âm mang thêm cảm giác tự nhiên 

và sự ấm áp cho tất cả các giai điệu, cho một trải nghiệm ấn tượng hơn bao 

giờ hết. 

Với phần mềm "Yamaha Expansion Manager" phiên bản 2.3 sẽ giúp 

người chơi đàn tạo ra những bộ mở rộng với các Tiếng & Giai điệu theo sở 

thích riêng. Dung lượng 512Mb từ bộ nhớ sẽ thỏa mãn nhu cầu cài đặt các bộ 

mở rộng và ngay cả việc tạo ra tiếng riêng từ thư viện nhạc cũng không còn 

khó khăn. Ngoài ra nó còn được trang bị tính năng Synth Vocoder mới, cho 

phép bạn sử dụng giọng nói tích hợp với các âm thanh để tạo ra giai điệu. 

Vocal Harmony 2 mang đến các kiểu hòa âm cho giọng hát, căn chỉnh cao độ, 

tốc độ, tạo cảm giác như một ca sỹ chuyên nghiệp thực thụ. 

Có thể xác định hợp âm từ file audio ngay lập tức nhờ phần mềm 

Yamaha Chord Tracker Phần mềm áp dụng cho các thiết bị ngoại vi như 
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iPhone và iPad giúp người chơi tập luyện và trình diễn bất kỳ bài nhạc nào 

trong danh sách nhạc. 

Dữ liệu dưới dạng Audio có thể được chơi dễ dàng bằng cách kết nối 

USB Audio Player hay sử dụng tính năng Audio Link Multi Pad, cho nhiều 

lựa chọn hơn trong việc sáng tạo âm nhạc. Đàn phím hiện đại còn tích hợp 

cổng AUX IN giúp kết nối máy nghe nhạc hoặc thậm chí hệ thống âm thanh 

cho các buổi biểu diễn ngoài trời. 

Mục đích của việc giới thiệu và hướng dẫn các tính năng của đàn phím 

điện tử nhằm giúp sinh viên tìm hiểu về các chức năng cơ bản cũng như các 

tính năng của nó nhằm phát huy tốt nhất, vận dụng và hỗ trợ vào bài đệm một 

cách sáng tạo, có hiệu quả cao. Đàn phím điện tử là loại đàn có nhiều chức 

năng hiện đại, được ví như một dàn nhạc với đầy đủ tính năng. 

Do hầu hết sinh viên CĐ GDMN - SPAN trúng tuyển vào trường 

CĐSP TW đều chưa từng sử dụng một loại nhạc cụ nào, cho nên khả năng sử 

dụng các chức năng nhạc cụ đặc biệt là đàn phím điện tử là không có. Thực tế 

nhiều sinh viên không nắm được các tính năng cơ bản như lựa chọn tiết điệu, 

âm sắc,… nên khi đệm đàn còn lúng túng, thụ động, không phát huy được hết 

tính năng của cây đàn phím điện tử. Từ thực trạng trên, sinh viên muốn làm 

chủ được cây đàn phím điện tử, muốn khai thác hết tính năng của nó cần phải 

nghiên cứu, tìm hiểu tính năng của nó để vận dụng và khai thác tối đa trong 

việc đệm đàn có hiệu quả. 

Đàn phím điện tử là nhạc khí có thể bắt chước được âm thanh của nhiều 

nhạc khí khác nhau, hiệu quả biểu diễn có thể xem như một dàn nhạc nhỏ. 

Ngoài ra nó có khả năng tạo ra các âm thanh bắt chước tiếng động vật, tiếng 

sóng biển, tiếng động khác… Do vậy, các ca khúc mầm non với chủ đề về 

động vật, sinh viên có thể sử dụng âm thanh của đàn phím điện tử mô tả tiếng 

của các động vật tạo cho bài đệm thêm phóng phú, giúp trẻ dễ hình dung và 

gây hứng thú. Các bài hát như: Ai cũng yêu chú mèo - Kim Hữu, Ếch ộp - Văn 

Chung, Con gà trống - Tân Huyền, Là mèo con - Mộng Lân , Chú mèo - 
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Nguyễn Đức Toàn, Gà gáy le te - Dân ca Cống Khao , Lái ô tô - Đoàn Phi, 

Đoàn tàu nhỏ xíu - Mộng Lân, … 

 Chỉnh hiệu ứng âm sắc: 

Touch: Điều chỉnh sắc thái của âm sắc. (Phím sống, phím chết). 

Sustain: Độ vang của âm sắc. 

Split poin: Chia bàn phím thành 2 phần có âm sắc khác nhau. 

Harmony: Hòa âm, phối bè tự động của âm sắc. 

Dịch giọng (Tranpose) là tính năng ưu việt của đàn phím điện tử, hỗ trợ 

cho người chơi đàn hạn chế về kỹ thuật ngón tay, ở những giọng có nhiều dấu 

hóa. Tranpose giúp cho người chơi thay đổi cao độ toàn bộ phần đệm đến 

Tone cho phù hợp giọng của người hát với chỉ bằng nút (+) hoặc (-). Với 

những đàn đời thấp thì tính năng này được tích hợp trong mục Function.  

Pitch Bend: Kỹ thuật điều chỉnh cao độ ½ cung hoặc 1 cung. 

Khi muốn điều chỉnh âm sắc nào đó ta lựa chọn âm sắc từ hộp tiếng của 

đàn sau đó chọn Mix, chọn hiệu ứng và điều chỉnh thông số. 

 Pha trộn âm sắc có 2 dạng chính là pha trộn hai âm sắc cùng họ hoặc 

khác họ. Trộn âm sắc cùng họ tạo độ sâu, độ mạnh tạo ra sự cộng hưởng âm 

thanh. Pha trộn âm sắc khác họ tạo sự tương phản về âm sắc, nghe như 2 nhạc 

cụ cùng thể hiện một hòa âm, một giai điệu. 

1.2.2.3. Chức năng ghi nhớ 

Ghi nhớ (Registration Memory, Recording/Rec) là chức năng hữu ích 

trên đàn phím điện tử, giúp cho người chơi đàn chuẩn bị phần đệm hoặc ghi 

trước bài Beat để sử dụng khi không đệm đàn trực tiếp. Ghi nhớ trên đàn 

phím điện tử có nhiều loại: Ghi nhớ âm sắc, tiết điệu, giai điệu, multipad… 

 Registration Memory cho phép ghi nhớ âm sắc, tiết điệu, cao độ, tốc 

độ. Riêng đối với các loại đàn hiện đại cho phép ghi độc lập tiết điệu và âm 

sắc (không bị ràng buộc về cao độ và trường độ). Cách ghi nhớ bank tiếng 

theo trình tự: 
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- Chọn các thông số: Tiết điệu (Style), âm sắc (Voice), tốc độ (Tempo), 

giọng (Tone). 

- Bấm nút Memory đồng thời bấm thanh 1 trên bank tiếng, cứ như thế 

với các số 2, 3, 4, …trên bank tiếng. 

 Recording/Rec là chức năng cho phép ghi tổng thể toàn phần đệm. 

Phần ghi này có 2 loại là ghi một lần và ghi nhiều lần. Phần đệm ghi trước 

còn được gọi là Song. Những đàn series thấp chỉ cho phép ghi một lần (không 

cho ghi nhiều track). Đối với những đàn hiện đại từ Yamaha 1000 trở lên cho 

phép ghi tới 16 track. 

 Đối với loại đàn hiện đại còn cho phép ghi ở phần Multipad (có thể một 

câu nhạc nối, một kênh hoạt động độc lập với toàn bộ phần đệm).  

1.2.3. Vai trò của đàn phím điện tử trong đời sống xã hội  

Ngày nay, đàn phím điện tử đã trở nên quen thuộc và là phương tiện sử 

dụng trong các lĩnh vực dạy và học âm nhạc chuyên nghiệp và không chuyên, 

trong giảng dạy môn âm nhạc từ bậc Mầm non, Tiểu học, THCS. Tới nay, hầu 

hết các nhạc sỹ, nghệ sỹ biểu diễn Accordeon đều nghiên cứu, sử dụng và 

giảng dạy đàn phím điện tử. Đã có các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà sư phạm nổi danh 

trong lĩnh vực sáng tác, nghiên cứu và đào tạo đàn phím điện tử như 

PGS.NSƯT Xuân Tứ, PGS.TS.NSƯT Lưu Quang Minh,... đã có một số thí 

sinh tham gia các cuộc thi Đàn phím điện tử Châu Á - Thái Bình Dương và 

đoạt giải. Nhiều cuộc thi đàn phím điện tử dưới nhiều hình thức khác nhau 

được tổ chức khắp cả nước, chứng tỏ sự vươn lên mạnh mẽ của đàn phím 

điện tử. Nó là một nhạc cụ được sáng tạo ở thế kỷ XX và vẫn đang trên đà 

phát triển ở thế kỷ XXI - thế kỷ của khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại 

và tiên tiến. 

1.2.3.1. Trong biểu diễn và sáng tác chuyên nghiệp và không chuyên 

 Trong những năm 30 của thế kỷ XX khi trào lưu biểu diễn nhạc cụ điện 

tử thịnh hành thì chính là loại nhạc cụ được đặc biệt chú ý. Những năm 50, 
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60 của thế kỷ XX, khi trào lưu nhạc Rock ra đời lan rộng khắp hành tinh 

thì nhạc cụ tiêu biểu chính là đàn phím điện tử. Với tính năng ưu việt cao, 

đàn phím điện tử đã trở thành loại nhạc cụ quen thuộc và được ưa chuộng trên 

toàn thế giới. 

 Đàn phím điện tử được chia làm 2 dòng chính là đàn phím điện tử 

chuyên dụng và bán chuyên dụng. Dòng đàn chuyên dụng phần lớn sử dụng 

cho giới nhạc sỹ, nghệ sỹ biểu diễn chuyên nghiệp được đào tạo chính quy về 

âm nhạc. Người nghệ sỹ biểu diễn trên nhạc cụ này có thể khai thác được toàn 

bộ tính năng, khả năng diễn tấu của cây đàn như hòa âm đầy đặn cùng với âm 

sắc mô phỏng một cách trung thực. Với các nhạc sỹ sáng tác, hòa âm phối khí 

nó còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho ý tưởng của mình. Những âm hình tiết 

tấu công phu, âm sắc phong phú và các chức năng hiện đại hỗ trợ, nó như là 

một cỗ máy vi tính, các nhạc sỹ có thể ghi từng track để hòa âm và căn chỉnh 

tiết điệu và âm sắc theo ý đồ của mình.  

 Hiện nay ở Việt Nam đàn phím điện tử chuyên dụng thường dùng 2 

hãng: Korg và Roland. Dòng đàn phím điện tử bán chuyên nghiệp sử dụng 

khá phổ biến và ngày càng phổ cập trong công chúng Việt Nam. Loại đàn này 

thường dễ sử dụng, đa năng và gọn nhẹ, thông dụng ở Việt Nam là: Yamaha 

và Casio.  

 Hầu hết các Nhà hát, đoàn Nghệ thuật chuyên nghiệp, Đài Phát thanh, 

Đài Truyền hình trên toàn quốc đều có sử dụng đàn phím điện tử trong biểu 

diễn các tiết mục ca nhạc, đệm cho múa, kịch. Nó còn được các nhạc sĩ sử 

dụng trong nhạc phim điện ảnh hay phim truyền hình…Bên cạnh đó đàn phím 

điện tử còn được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động biểu diễn âm nhạc 

không chuyên như các hội diễn ca, múa, nhạc quần chúng từ các em thiếu nhi 

cho tới người cao tuổi…   
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1.2.3.2. Trong đào tạo âm nhạc 

 Hiện nay, đàn phím điện đã được đưa vào đào tạo trong các cơ sở đào 

tạo âm nhạc chuyên nghiệp tại Việt Nam như Học viện Âm nhạc quốc gia 

Việt Nam, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Âm nhạc Huế, 

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, các trường cao đẳng, trung 

cấp Văn hóa Nghệ thuật trên toàn quốc…Bên cạnh đó, nhạc cụ này cũng được 

đưa vào các trường đào tạo SPAN như Trường ĐHSPNT TW, các trường có 

đào tạo sinh viên ĐH, CĐ SPAN khác. Nó còn được đưa vào giảng dạy trong 

các nhà văn hóa, các trung tâm đào tạo âm nhạc không chuyên… 

Trong những năm gần đây, vấn đề nâng cao chất lượng học tập của sinh 

viên được Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm. Với 

trường CĐSP TW vấn đề chất lượng dạy học đệm đàn phím điện tử cho sinh 

viên cũng là một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay của trường để 

hòa nhập với xu thế phát triển của nền giáo dục thế giới. Bởi vậy, việc nâng 

cao chất lượng học đệm đàn phím điện tử có tầm quan trọng đối với mỗi sinh 

viên song ngành GDMN - SPAN của Khoa Âm nhạc. Mục tiêu đào tạo của 

trường CĐSP TW đặc biệt với Khoa Âm nhạc là đào tạo đội ngũ giáo viên có 

khả năng công tác và hoạt động âm nhạc tại các cơ sở giáo dục.  

 Thực tế cho thấy, cây đàn phím điện tử có vị trí quan trọng đối với giáo 

viên âm nhạc trong trường Mầm non, nó được coi là công cụ đắc lực được sử 

dụng thường xuyên trong các giờ dạy trên lớp và trong các hoạt động phong 

trào ngoại khóa. Trong các tiết dạy âm nhạc trong trường Mầm non khi tập 

hát, trẻ nhỏ không chỉ tiếp thu đường nét giai điệu, âm hình tiết tấu, trí nhớ 

âm nhạc mà còn được rèn luyện thao tác tư duy trừu tượng. Trong quá trình 

nghe nhạc, trẻ được rèn luyện khả năng chú ý âm thanh, âm sắc, vì vậy tai 

nghe âm nhạc của trẻ cũng cần được phát triển. Khả năng sử dụng đàn phím 

điện tử rất quan trọng đối với hành trang của một giáo viên âm nhạc trong 

trường Mầm non, từ việc giảng dạy trên lớp cũng như các hoạt động ngoại 
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khóa khác. Đứng trước yêu cầu cấp bách của thực tiễn, nhà trường cần đào 

tạo được đôi ngũ giáo viên âm nhạc trong trường mầm non có chất lượng 

nhằm đáp ứng cầu của các trường Mầm non cũng như của xã hội. Tuy nhiên 

trên thực tế mới chỉ đáp ứng được về mặt số lượng còn chất lượng về khả 

năng sử dụng đàn phím điện tử đặc biệt là khả năng đệm đàn của giáo viên 

còn nhiều hạn chế. Nhiều người trong số họ khi ra trường chưa làm chủ được 

cây đàn phím điện tử. Đứng trước thực tế trên, muốn nâng cao trình độ của 

sinh viên giúp các em sau khi ra trường có thể đáp ứng được yêu cầu của môn 

học, nhu cầu các hoạt động của trường Mầm non, tôi cho rằng việc nâng cao 

khả năng đệm đàn phím điện tử cho sinh viên GDMN - SPAN là hết sức cần 

thiết. 

1.2.4. Vai trò của đàn phím điện tử trong tổ chức hoạt động âm nhạc ở 

trường Mầm non 

 Trong các hoạt động ngoại khóa ở các trường Mầm non thì việc sử 

dụng đàn phím điện tử là rất cần thiết và thiết thực. Đàn phím điện tử có vai 

trò như là công cụ không thể thiếu đối với giáo viên trong các hoạt động âm 

nhạc bởi tính gọn nhẹ, cơ động, đa dụng và tính kinh tế của nó. Đàn phím 

điện tử được ví như một dàn nhạc bao gồm đầy đủ các âm sắc của các loại 

nhạc cụ, nhiều tiết điệu, các tính năng hiện đại khác như thu, ghi bài nhạc, sử 

dụng kết nối USB, Mp3, Wave... hỗ trợ tích cực cho việc tổ chức cũng như 

đệm hát cho trẻ. Giáo viên có thể vừa chơi đàn vừa hát, đệm đàn cho trẻ hát 

trong các chương trình ngoại khóa, sử dụng các âm thanh mô phỏng của đàn 

phím điện tử để xây dựng các trò chơi âm nhạc với trẻ như tiếng sóng biển, 

tiếng động vật, tiếng gió… Giáo viên có khả năng đệm hát, biết khai thác tối 

đa tính năng của nhạc cụ sẽ giúp cho các hoạt động âm nhạc trở nên sôi động, 

hiệu quả hơn và sẽ có sức hút đáng kể đối với trẻ. 

Đàn phím điện tử có ưu việt là gọn nhẹ, tiện dụng, dễ mang vác phù 

hợp cho các hoạt động ngoại khóa ở trong và ngoài trường Mầm non, có thể 

sử dụng ở mọi nơi, mọi lúc, giáo viên dùng đàn phím điện tử đệm trực tiếp 
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cho trẻ hát trong các chương trình biểu diễn, tổ chức trò chơi, chủ động trong 

xử lý tình huống khi trẻ hát sai nhạc, sai giọng, cao độ, tốc độ… hoặc có thể 

thu bài đệm sẵn trên đàn sau đó mở cho trẻ hát theo nhạc, thông qua đàn phím 

điện tử có thể kết nối với USB để lấy tiết điệu, âm sắc ngoài hoặc mở các bài 

nhạc beat cho trẻ nghe, hát theo. 

1.3. Đặc điểm ca khúc mầm non 

1.3.1. Nội dung đề tài 

Nội dung đề tài trong sáng tác ca khúc mầm non rất phong phú, đa 

dạng được khai thác theo chủ điểm ở hầu hết các lĩnh vực gắn với hiện tượng 

tự nhiên, xã hội như chủ đề quê hương đất nước, gia đình, giao thông, thế giới 

động vật thực vật, bản thân, thầy cô, mái trường, bạn bè,... 

Tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu thiên nhiên: Mùa xuân đến rồi - 

Phạm Thị Sửu, Mùa xuân - Hoàng Yến, Vào rừng hoa - Việt Anh, Màu hoa - 

Hồng Đăng, Mùa hè đến - Nguyễn Thị Nhung... 

Yêu trường lớp, yêu thầy cô, bạn bè: Cô giáo - Đỗ Mạnh Thường, Cô 

và mẹ - Phạm Tuyên, Cô giáo miền xuôi - Mộng Lân, Trường chúng cháu là 

trường Mầm non - Phạm Tuyên, Trường mẫu giáo yêu thương - Dương Minh 

Viễn 

Gia đình: Cháu yêu bà - Xuân Giao, Bố là tất cả - Thập Nhất, Mẹ đi 

vắng - Trịnh Công Sơn, Ông cháu - Phong Nhã, Cả nhà thương nhau - Phan 

Quang Minh 

Chú bộ đội: Cháu thương chú bộ đội - Hoàng Văn Yến, Chú bộ đội - 

Hoàng Hà...  

Chủ đề về dân ca: Cò lả - Dân ca Bắc Bộ, Ru con - Dân ca Nam Bộ, Lý 

con sáo - Dân ca Nam Bộ... 

Giáo dục các hành vi đẹp: Bé quét nhà - Hà Đức Hậu, Em ngoan hơn 

búp bê - Phùng Như Thạch, Gà trống mèo con và cún con - Thế Vinh, Nắng 

sớm - Hàn Ngọc Bích... 
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Động vật: Búp bê - Mông Lợi Chung, Chú mèo - Chu Minh, Là con 

mèo - Mộng Lân, Ếch ộp - Văn Chung, Con gà trống - Tân Huyền, Con chim 

non - Lý Trọng, Gà trống, mèo con và cún con - Thế Vinh... 

Yêu chuộng hòa bình: Hòa bình cho bé - Huy Trân, Trái đất này là của 

chúng mình - Trương Quang Lục, Ánh trăng hòa bình - Hồ Bắc... 

Tình cảm và kính trọng Bác Hồ: Bé em tập noi - Hoàng Long, Hoàng Lân. 

1.3.2. Âm nhạc 

1.3.2.1. Hình thức (musical form) 

Ca khúc mầm non thường được viết ở hình thức một hoặc hai đoạn đơn 

(hai đoạn đơn tái hiện và hai đoạn đơn phát triển), với cấu trúc đơn giản, dễ 

nhớ, dễ thuộc.  

Hình thức một đoạn đơn thường được viết với 2 câu với lối cấu trúc 

nhắc lại và đoạn nhạc gồm hai câu với lối cấu trúc không nhắc lại: Hai câu 

phát triển hoặc tương phản, đoạn nhạc có cấu trúc cân phương thường gồm 

hai câu nhạc có số lượng nhịp chẵn như: 4n+4n, 8n+8n, 16n+16n: Gà trống 

mèo con và cún con - Thế Vinh, Mùa hè đến - Nguyễn Thị Nhung, Thật là 

hay - Hoàng Lân, Đội kèn tí hon - Phan Huỳnh Điểu, Chú bộ đội - Hoàng Hà, 

Đêm Trung Thu - Phùng Như Thạch, Biết vâng lời mẹ - Minh Khang,... Ít khi 

gặp một đoạn nhạc có ba câu, hai câu đầu thường có tính tương phản với 

nhau, câu ba tạo sự cân bằng ổn định để thống nhất: Múa với bạn Tây Nguyên 

- Phạm Tuyên.  

Hình thức hai đoạn đơn có hai loại. Loại hai đoạn đơn tái hiện và hai 

đoạn đơn phát triển. Hình thức hai đoạn đơn tái hiện được sử dụng nhiều với 

ca khúc mầm non với câu hai của đoạn hai nhắc lại một trong hai câu của 

đoạn một như: Hoa trường em - Dương Hưng Bang, Khát vọng mùa xuân - 

W.A.Mozart.  

Các ca khúc viết cho trẻ mầm non thường được viết ở giọng không quá 

hai dấu hóa. Viết ở giọng trưởng và giọng thứ tự nhiên, tuy nhiên viết ở giọng 
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trưởng tự nhiên là chủ yếu. Thông thường các ca khúc mầm non đều được 

viết trên một giọng điệu nhất định, sử dụng chủ yếu công năng T, S(s), D. Kết 

câu 1 thường kết về D đôi khi kết về T, ít khi kết về S(s). Kết câu 2 thường ở dạng 

kết trọn ổn định ở giọng chính để thống nhất, ổn định điệu tính. 

Các ca khúc mầm non được viết ở cả điệu thức 5 âm và 7 âm. Điệu 

thức 5 âm mang âm hưởng âm nhạc dân gian Việt Nam: Hoa bé ngoan - 

Dương Hưng Bang, Màu hoa - Hồng Đăng. Điệu thức 5 âm Tây Nguyên: 

Múa với bạn Tây Nguyên - Phạm Tuyên. Đặc biệt điệu thức 7 âm được viết 

phổ biến nhất ở tất cả các thể loại. 

1.3.2.2. Chất liệu âm nhạc 

Trong chương trình giáo dục âm nhạc bậc mầm non, có thể chia các bài 

hát theo chất liệu âm nhạc như sau: 

Các bài hát mang âm hưởng dân tộc Việt Nam với chất liệu dân ca 

vùng núi Tây Bắc như bài Múa đàn mang chất liệu dân ca Thái, Mưa rơi dân 

ca Xá - Tây Bắc. Chất liệu, làn điệu dân ca Bắc bộ với các ca khúc: Lý cây đa, 

Trống cơm, Cò lả... Chất liệu, làn điệu dân ca Nam bộ có các bài hát như Lý 

dĩa bánh bò, Lý con sáo gò công. Ngoài ra, các ca khúc mang chất liệu âm 

hưởng dân tộc Tày như Cô giáo miền xuôi, bài Chào mùa xuân mang chất liệu 

của điệu xòe Thái Tây Bắc, Inh lả ơi dân ca Thái... Với chất liệu âm nhạc Tây 

Nguyên có bài Múa với bạn Tây Nguyên, bài Đi cắt lúa, Ru em dân ca Tây 

Nguyên. Bài hát Đi cấy dân ca Thanh Hóa. Các bài hát viết theo âm nhạc 

phương Tây như Tìm bạn thân, Múa vui, Đất nước tươi đẹp sao, Chúc mừng 

(nhạc Nga), Hành khúc tới trường (nhạc Pháp),... 

1.3.2.3. Giai điệu (melody) 

Cách tiến hành giai điệu trong các ca khúc mầm non rất phong phú và 

đa dạng, kết hợp chặt chẽ với lời ca tạo sự dễ nhớ, dễ hát cho trẻ trong từng 

câu từng tiết nhạc. Thông thường giai điệu trong các câu nhạc thường được 

tiến hành liền bậc đi lên đi xuống, đi ngang hoặc có những quãng rộng thì sau 
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đó cần giải quyết bằng các âm ổn định giúp trẻ dễ hát qua các thủ pháp phát 

triển âm nhạc như mô tiến, mô phỏng, nhắc lại y nguyên hoặc nhắc lại có thay 

đổi, đảo ảnh...: Hoa trường em - Dương Hưng Bang, Múa vui - Lưu Hữu 

Phước... 

Giai điệu trong các câu nhạc khi viết ca khúc mầm non thường được 

tiến hành liền bậc đi lên, đi xuống hoặc đi ngang trong câu nhạc tạo sự đều 

đặn, trôi chảy, nhịp nhàng phù hợp với giọng hát của trẻ hoặc giai điệu có cao 

độ với những quãng rộng (thường quãng 3 trưởng, quãng 3 thứ, quãng 4Đ, 

quãng 5Đ, quãng 6 trưởng, quãng 6 thứ) nhưng sau đó được giải quyết bằng 

những âm ổn định vào phách mạnh giúp trẻ dễ hát hơn.  

Ví dụ 1.1: Em chơi đu - Mộng Lân 

[33, tr.21] 

 

Ví dụ 1.2: Hoa trường em - Dương Hưng Bang 

 

[33, tr.29] 

Giai điệu ca khúc mầm non thường được các tác giả tiến hành dích dắc 

quãng 3 và quãng 4 theo dấu bằng trắc của lời ca và thường sau đó là sự giải 

quyết về các âm ổn định giúp trẻ dễ hát, phát âm đúng và rõ ràng.  

Ví dụ 1.3: Em tập lái ô tô - Nguyễn Văn Tý 

[33, tr.16] 

Ví dụ 1.4: Đi một hai - Đoàn Phi 
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[33, tr.9] 

Ví dụ 1.5: Vào rừng hoa - Việt Anh 

 

[5, tr.69] 

Ngoài ra, do hơi thở của trẻ còn ngắn do vậy, giai điệu các ca khúc 

mầm non không tiến hành theo nhiều bước nhảy cùng một lúc mà sử dụng các 

quãng nhảy thường đặt nốt nhảy vào đầu phách mạnh rồi sau đó tiến hành đi 

ngang, đi lên hoặc đi xuống liền bậc giúp trẻ thuận lợi cho việc lấy hơi khi 

hát. 

Ví dụ 1.6: Con chim non - Lý Trọng 

 

[33, tr.19] 

Ví dụ 1.7: Chiếc khăn tay - Văn Tấn 

 

[33, tr.27] 

Ví dụ 1.8: Mùa hè đến - Nguyễn Thị Nhung 

 

[33, tr.7] 

Ví dụ 1.9: Tập rửa mặt - Hồng Đăng 
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[33, tr.58] 

Khi kết một câu trong bài ca khúc mầm non, giai điệu thường là một 

câu nhạc không ổn định tiếp đến là câu nhạc ổn định như những câu hỏi và 

đáp.  

Ví dụ 1.10: Múa vui - Lưu Hữu Phước 

 

[5, tr.17] 

 Khi kết bài ca khúc mầm non giai điệu thường tiến hành từ trên xuống 

liền bậc hoặc tiến hành theo tuyến giai điệu từ dưới lên  tạo sự nhẹ nhàng, ổn 

định, dễ thực hiện với trẻ giúp trẻ kết thúc ca khúc một cách dễ dàng, dễ thực 

hiện. 

Ví dụ 1.11: Sắp đến tết rồi - Hoàng Vân 

 

[33, tr.21] 

Ví dụ 1.12: Vào rừng hoa - Việt Anh 

 

[5, tr.69] 

Ví dụ 1.13: Trường cháu đây là trường mầm non - Phạm Tuyên 
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[33, tr.25] 

Ví dụ 1.14: Đội kèn tí hon - Phan Huỳnh Điểu 

                 [33, tr.30] 

Để xây dựng tiết tấu có hình tượng cho giai điệu giúp trẻ dễ hát, dễ nhớ 

là rất khó. Do vậy, các ca khúc mầm non thường được các tác giả chú ý hơn 

tạo ra các tiết tấu đơn giản như các nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, tiết tấu 

móc giật... phù hợp với ngữ điệu, tiếng nói của trẻ. 

 Nhiều ca khúc được sử dụng tiết tấu âm hình chủ đạo, sau đó phát triển 

hoặc thay đổi tiết tấu đôi chút tạo ra các hình tượng âm nhạc. 

      Ví dụ 1.15: Bài hát Trường cháu đây là trường Mầm non - Phạm Tuyên 

với câu 1, 2, 3 sử dụng chung một âm hình tiết tấu chủ đạo, câu 4 có thay đổi 

chút ít về tiết tấu. 

 Câu 1, 2, 3  

 

 Câu 4    

 

[33, tr.25] 

Ví dụ 1.16: Bài hát Chiếc khăn tay - Văn Tấn 

 Câu 1, 2        

 

  Câu 3       
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 Câu 4  

 

[33, tr.27] 

Ví dụ 1.17: Bài hát Đội kèn tí hon - Phan Huỳnh Điểu. Sử dụng hai âm 

hình tiết tấu xen kẽ nhau. 

Câu 1, 3  

 

 Câu 2, 4  

 

[33, tr.30] 

Nhiều ca khúc sử dụng các thủ pháp để xây dựng âm hình tiết tấu mà 

chủ yếu theo các mẫu dưới đây để từ đó phát triển, mở rộng, co hẹp hoặc lồng 

ghép vào nhau tạo ra các hình tượng âm nhạc phong phú. 

                

      Mở   cửa       ra     cho nắng sớm  vào     phòng 

      Ai     hỏi     cháu  cháu học trường nào   đấy 

     Em  sướng  vui    có chiếc khăn   xinh    đẹp 

[33, tr.60,25,27] 

              

                    Con chuồn    chuồn    bay  trong   nắng  sớm 

                    Đi    học       về          là     đi        học    về 

                    Chiếc  khăn     tay       mẹ   may     cho    em 
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[33, tr.33,27]; [5, tr.87] 

                   

                                  Búp    bê   em    bé         lắm 

                                  Mùa   xuân đã    về         đây 

[33, tr.57] 

Các ca khúc mầm non thường sử dụng nhịp lấy đà, loại tiết tấu này gần 

giống với nhịp đọc theo khổ thơ đồng dao, giúp trẻ dễ hát: Lời chào buổi sáng 

- Nguyễn Thị Nhung, Nu na nu nống - Phạm Thị Sửu, Ngày vui của bé - 

Hoàng Văn Yến,... 

            

                             Hàng cây   đung      đưa     đung 

                             Con   cò      bé         bé       nó 

[33, tr.25,15] 

1.3.2.4. Tính chất âm nhạc 

Ca khúc mầm non được viết ở các loại nhịp cơ bản: 2/4, 3/4, 3/8, 6/8, 

4/4… và chủ yếu được viết nhiều ở loại nhịp 2/4 với các tính chất: Vui tươi, 

nhanh, linh hoạt, ngộ nghĩnh. Tính chất hành khúc, nhịp đi. Tính chất trữ tình, 

tình cảm. 

Ca khúc mang tính hành khúc, nhịp đi có đặc điểm là nhịp độ vừa phải, 

âm hình rõ ràng, chắc khỏe, thường sử dụng tiết tấu nốt đen, dấu chấm đôi 

hoặc móc giật. Loại nhịp và nhịp độ của bài mang tính hành khúc thường 

được viết ở nhịp 2/4, 4/4 thể hiện rõ chu kỳ lặp lại của các phách mạnh nhẹ: 

Quốc ca Việt Nam - Văn Cao, Đi một hai - Đoàn Phi, Đoàn tàu nhỏ xíu - 

Mộng Lân, Cùng nhau đi hồng binh - Việt Anh...     

Ca khúc trữ tình có giai điệu mượt mà, du dương, tính chu kỳ của tiết 

tấu không rõ rệt, hay gặp các ký hiệu ngân dài, sử dụng dấu luyến. Loại nhịp và 

nhịp độ của bài mang tính trữ tình nên thường viết ở nhịp: 2/4, 2/2, 3/4, 4/4, 6/8 
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với tốc độ chậm, vừa phải: Hòa bình cho bé - Huy Trân, Bạn ơi có biết - Hoàng 

Văn Yến, Trường chúng cháu đây là trường Mầm non - Phạm Tuyên, Ngày vui 

của bé - Hoàng Văn Yến, Hoa trường em - Dương Hưng Bang... 

Ca khúc có tính chất vui, sôi nổi thường có sự hài hước dí dỏm, nhanh, 

linh hoạt, tiết tấu trong bài rõ ràng ổn định và có sự lặp lại của một âm hình 

tiết tấu. Loại nhịp và nhịp độ của bài mang tính vui hoạt, sôi nổi có nhịp độ 

nhanh hoặc hơi nhanh, viết chủ yếu ở nhịp 2/4, 3/8 và 4/4: Trời nắng trời mưa 

- Đặng Nhất Mai, Đội kèn tí hon - Phan Huỳnh Điểu, Vì sao con chim hay hót 

- Hà Hải, Tìm bạn thân - Việt Anh, Múa vui - Lưu Hữu Phước,... 

1.3.2.5. Âm vực  

 Âm vực là khoảng cách từ âm thanh thấp nhất đến âm thanh cao nhất 

trong bài hát. 

Giọng hát của trẻ có âm vực tùy theo đặc điểm lứa tuổi, sự phát triển về 

thể chất. Trẻ dưới 3 tuổi phát âm chưa hoàn thiện. Đối với trẻ từ 4 đến 5 tuổi 

phát âm tương đối rõ tiếng, có khả năng biểu diễn thể hiện tình cảm theo nội 

dung bài hát, vừa hát vừa múa. Tuy nhiên hơi thở ngắn, âm thanh yếu chưa có 

độ vang độ ngân, âm vực hẹp, chưa hát được các âm thanh ở âm khu thấp và 

âm khu cao. 

Các nhạc sĩ thường sáng tác ca khúc có âm vực giai điệu thấp và hẹp 

thường từ nốt Đô quãng tám thứ nhất đến nốt Đô quãng tám thứ 2,  phù hợp 

với tầm cữ giọng của từng độ tuổi trẻ mầm non. 

 Trẻ 2 - 3 tuổi có âm vực giọng hát từ Mi 1 - La 1. Các bài hát viết cho 

độ tuổi này:  

Trẻ 3 - 4 tuổi có âm vực giọng hát từ Rê 1 - La 1. 

Trẻ 4 - 5 tuổi có âm vực giọng hát từ Rê 1 - Si 1. 

Trẻ 5 - 6 tuổi có âm vực giọng hát từ Đô 1 - Đô 2. 
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1.3.3. Lời ca 

Ở lứa tuổi mầm non, các cháu được học hỏi điều hay điều tốt, làm quen 

và nhận biết các sự vật hiện tượng thiên nhiên gần gũi với con người thông 

qua hoạt động vừa học tập vừa vui chơi, chơi mà học học mà chơi. Âm nhạc 

có chức năng giáo dục, thẩm mĩ, giải trí, đạo đức, trí tuệ..., qua môn âm nhạc 

giúp trẻ cảm thụ âm nhạc, cảm nhận cái hay cái đẹp. Do đó, lời ca trong các 

ca khúc mầm mon luôn có mối liên hệ mật thiết với giai điệu và là một bộ 

phận không thể tách rời tác phẩm âm nhạc nhất là đối với nhạc hát. Cùng với 

ngôn ngữ của âm nhạc, lời ca sẽ cụ thể hóa cho hình tượng âm nhạc bằng hình 

tượng ngôn ngữ.  

Các ca khúc lứa tuổi mầm non thường được viết theo thể thơ, lời thơ 

đồng dao, có vần điệu, đơn giản, ngắn gọn xúc tích, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ. 

Ví dụ 1.18: Đi học về - Hoàng Long, Hoàng Lân: 

“Đi học về là đi học về 

                                 Em vào nhà em chào cha mẹ”  

 Ví dụ 1.19:  Dung dăng dung dẻ - Nhạc Đồng dao: 

“Dung dăng dung dẻ 

  Dắt trẻ đi chơi” 

 Ví dụ 1.20: Hoa bé ngoan - Hoàng Văn Yến: 

“Hoa nào tươi thắm nhất 

  Đó là hoa bé ngoan” 

Cùng với tính nghệ thuật thơ ca, các tác giả còn sử dụng lời ca có tính 

văn học, thường sử dụng cách ví von, ẩn dụ nhưng cụ thể rõ nghĩa, dễ hiểu, 

gần gũi, phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ. 

Ví dụ 1.21: Cháu vè ông mặt trời - Tân Huyền: 

“Miệng ông cười thật tươi 

  Như miệng cười cô giáo”. 

 Ví dụ 1.22: Cô và mẹ - Phạm Tuyên: 
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 “Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”. 

 Ví dụ 1.23: Nắng sớm - Hàn Ngọc Bích: 

“Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng”. 

Tóm lại, lời ca trong các ca khúc mầm non mang tính thơ ca, tính văn 

học. Nội dung thường được viết theo đề tài gắn với các chủ đề âm nhạc mang 

tính giáo dục thẩm mỹ, tri thức về sự hiểu biết thế giới xung quang cũng như 

các kiến thức về tự nhiên và xã hội. Thông qua lời ca giúp trẻ phát triển ngôn 

ngữ, trí tuệ. Các tác giả đã sử dụng lời ca một cách ngắn gọn, đợn giản, dễ 

hiểu, hình tượng lời ca trong sáng gần gũi với trẻ, chủ đề phong phú và đa 

dạng.  

1.4. Thực trạng dạy học đệm đàn phím điện tử cho sinh viên Giáo dục 

Mầm non - Sư phạm Âm nhạc  

1.4.1. Vài nét về Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

 Cách đây 23 năm, theo Nghị định 93/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng 

(nay là Chính phủ) Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung 

ương I được thành lập với nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng Giáo viên, Cán bộ 

quản lý mẫu giáo với trình độ Cao đẳng và nghiên cứu khoa học giáo dục 

trước tuổi đến Trường phổ thông. Trường được hình thành trên nền thành tựu 

đã đạt được của hai Trường Sư phạm Mẫu giáo TW Hà Nam (1964 - 1988) và 

Trường Trung cấp nuôi dạy trẻ TW (1972 - 1988). Hai trường này đã hoàn 

thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đào tạo hàng nghìn giáo viên Nhà trẻ, 

Mẫu giáo, đóng góp to lớn cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giáo 

viên bậc Mầm non nước nhà.  

Hai mươi năm qua là một chặng đường quan trọng trong lịch sử phát 

triển của một Trường Cao đẳng sư phạm - chặng đường đổi mới, phát triển 

liên tục và luôn giữ vững vai trò là một trường trọng điểm số một trong khối 

các trường Sư phạm Mầm non của cả nước.  
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Công tác đào tạo luôn được Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

xác định là nhiệm vụ trọng tâm và mọi hoạt động trong công tác đào tạo luôn 

được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Từ 2003 trở về trước, nhà trường 

chuyên đào tạo giáo viên Mầm non, với quy mô ngày càng lớn và luôn có 

những đổi mới về mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, thực hành, thực 

tập. Do vậy, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao và sinh viên tốt 

nghiệp ra trường có tay nghề vững vàng đáp ứng yêu cầu của Ngành và được 

xã hội chấp nhận, đánh giá cao. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng 

ngành đào tạo không ngừng tăng lên. 

Từ năm học 2003 - 2004, xuất phát từ nhu cầu của xã hội và tiềm lực 

sẵn có, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung ương đã dần chuyển thành trường đào tạo đa ngành bằng việc mở 

thêm nhiều ngành đào tạo mới như Sư phạm âm nhạc, Giáo dục Đặc biệt, Sư 

phạm Mỹ thuật, Giáo dục công dân, Sư phạm Công nghệ, Thông tin - Thư 

viện, Tin học, Công tác xã hội, Văn thư lưu trữ, Quản trị văn phòng, Thư ký 

văn phòng.... Và đến nay Trường đã có 17 ngành đào tạo cả trình độ Cao đẳng 

và Trung cấp chuyên nghiệp. 

Để phản ánh đúng nhiệm vụ chính trị, cuối năm 2005 trường đã xây 

dựng Đề án đổi tên và ngày 26/01/2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết 

định số 509/QĐ-BGD&ĐT đổi tên trường thành Trường Cao đẳng Sư phạm 

Trung ương. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương có nhiệm vụ: 

- Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng cho Giáo dục 

Mầm non và các trường chuyên biệt. 

- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp 

hơn một số chuyên ngành khác: Nghệ thuật, Nhân văn, Thông tin - Thư viện, 

Dịch vụ xã hội, Quản lý giáo dục. 

- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 
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Tổ chức Nhà trường hiện nay gồm Ban giám hiệu, 9 Khoa gồm: Khoa 

Âm nhạc, Tiếng anh, Cơ bản, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Mầm non, Mỹ 

thuật, Công nghệ thông tin, Quản lý - Văn thư, Xã hội - Nhân văn. 8 phòng 

ban gồm: Tổ chức cán bộ, Hành chính - Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, 

Công tác sinh viên, Quản trị thiết bị, Quản lý NCKH - HTQT, Thanh tra và 

kiểm định chất lượng giáo dục. Bốn trung tâm gồm: Trung tâm bồi dưỡng 

kiến thức - Ngoại ngữ - Tin học, Hỗ trợ phát triển giáo dục đặc biệt, Thông tin 

thư viện, Nghiên cứu thiết bị dạy học và học liệu cho giáo dục mầm non và 

trẻ khuyết tật và 3 trường Mầm non thực hành: Mầm non thực hành Hoa 

Hồng, Mầm non thực hành Hoa Sen, Mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên. 

 Hệ Cao đẳng chính quy: Năm học 2015 - 2016 trường có 1.331 sinh 

viên với các ngành đào tạo như: Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Mầm non - Sư 

phạm Âm nhạc, Quản lý văn hóa, Giáo dục Mầm non - Giáo dục Đặc biệt, 

Giáo dục Mầm non - Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Mầm non - Công tác xã 

hội, Giáo dục Mầm non - Công nghệ thông tin, Giáo dục Mầm non - Kinh tế 

gia đình, Giáo dục Mầm non - Quản trị văn phòng, Giáo dục Mầm non - 

Tiếng Anh, Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa, Thiết kế 

thời trang, Quản lý văn hóa - Việt nam học, Khoa học thư viện, Lưu trữ học, 

Quản trị văn phòng, Thư ký văn phòng, Quản trị văn phòng - Thư ký văn 

phòng, Công tác xã hội, Việt Nam học, Giáo dục công dân, Công nghệ thiết bị 

trường học, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin, Sư phạm tin 

học, Kinh tế gia đình, Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, Tiếng Anh. 

 Hệ trung cấp chuyên nghiệp: Năm học 2015 - 2016 Nhà trường có 

1.180 sinh viên với ngành đào tạo Trung cấp Giáo dục Mầm non 

 Số cán bộ, giảng viên cơ hữu của Nhà trường (gồm cả 3 trường thực 

hành) tính đến thời điểm 10/2016 là 574, trong đó có 239 giảng viên có trình 

độ Sau đại học (13 tiến sỹ, 18 NCS, 188 thạc sỹ và 20 cao học), 24 giảng viên 

chính, 42 giảng viên có trình độ đại học.  
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Khoa Âm nhạc được thành lập ngày 13/7/2003 (tiền thân là tổ Ngoại 

ngữ, Âm nhạc & Múa của trường Trung cấp Nuôi dạy trẻ TW1 và tổ Âm nhạc 

của Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo TW), với tên gọi ban đầu là Khoa 

Sư phạm Âm nhạc. Năm 2007, Khoa được đổi tên thành Khoa Âm nhạc. 

Đội ngũ giảng viên của Khoa hầu hết còn trẻ, được đào tạo tại các 

trường nghệ thuật có uy tín trong cả nước như: Nhạc viện Hà nội (nay là Học 

viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, 

Trường ĐHSP Hà Nội… Hiện nay Khoa đã và đang triển khai đào tạo các 

ngành là: Sư phạm âm nhạc, Quản lý Văn hóa, Âm nhạc trong trường Mầm 

non và ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc.  

Đối với ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc, Khoa có 19 

giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy và 02 giáo vụ. Trong đó có 01 Tiến sĩ, 

04 nghiên cứu sinh, 09 Thạc sĩ, 06 giảng viên đang học cao học và 02 giảng 

viên là cử nhân đại học chuyên ngành múa. 

Đến nay Khoa đang đào tạo được 03 khóa sinh viên Giáo dục Mầm non 

- Sư phạm Âm nhạc trình độ Cao đẳng với hơn 200 sinh viên. 

1.4.2. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc  

1.4.2.1. Ngành GDMN - SPAN 

Ngành GDMN - SPAN là chương trình đào tạo cùng lúc 2 mã ngành 

song song với nhau, ngoài các môn chung theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, sinh viên sẽ phải học 50% số tín chỉ ngành GDMN và 50%  số tín 

chỉ của ngành SPAN, sinh viên học chương trình ngành này sẽ đủ khả năng 

và kiến thức để làm việc ở cả 2 ngành. Ví dụ: Sinh viên đăng ký học ngành 

Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc, sau khi ra trường sinh viên vừa có 

thể đứng lớp là giáo viên Mầm non - chăm sóc trẻ, đồng thời cũng có thể là 

giáo viên Âm nhạc - dạy Âm nhạc tại các trường mầm non. 

Chương trình đào tạo ngành GDMN - SPAN giúp nâng cao trình độ 

nghề nghiệp cho những tân cử nhân với kiến thức của cả hai ngành sau khi tốt 
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nghiệp. Thêm vào đó, với thời lượng đào tạo giảm đi rất nhiều so với việc học 

hai chương trình riêng biệt, chương trình ngành này mang lại lợi ích lớn trong 

việc tiết kiệm thời gian và chi phí cho sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên 

được cấp bằng cử nhân Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc. 

1.4.2.2. Nội dung chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc  

Mục tiêu chung: Chương trình giáo dục đại học ngành Giáo dục Mầm 

non - Sư phạm Âm nhạc nhằm đào tạo giáo viên Mầm non - Âm nhạc trình độ 

Cao đẳng chính quy có những phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng của 

ngành học, có sức khỏe thực hiện tốt chương trình Giáo dục Mầm non - Sư 

phậm Âm nhạc. Tổ chức các hoạt động âm nhạc, các hoạt động văn hóa, sự 

kiện cho bậc mầm non, đáp ứng nhu cầu về đổi mới giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông theo tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội 

nghị Trung ương 8 khóa XI, có năng lực tự học, tự bồi dưỡng. 

Sau khi ra trường, sinh viên sẽ làm việc tại các trường Mầm non, là 

giáo viên mầm non thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ, giáo viên 

chuyên trách tổ chức các hoạt động âm nhạc, giáo viên dạy âm nhạc tại các cơ 

sở giáo dục mầm non. 

Kỹ năng: 

Có kỹ năng giao tiếp với trẻ mầm non, đồng nghiệp, phụ huynh để phối 

hợp tốt trong công tác giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển 

nhân cách của trẻ. 

Có kỹ năng quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển trí tuệ của trẻ. 

Kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu của 

từng độ tuổi, từng cá nhân. 

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động âm nhạc trong và ngoài 

giờ học ở trường Mầm non. 

Kỹ năng tổ chức, thực hiện kế hoạch giáo dục một cách khoa học để 

phát huy tính độc lập sáng tạo của người học, kỹ năng quan lý nhóm, lớp hoặc 

làm giáo viên chủ nhiệm lớp. 
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Có kỹ năng phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu âm nhạc. 

Phân tích và đánh giá hiệu quả công việc của đồng nghiệp và bản thân. 

Kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các chương trình sự kiện 

phục vụ ngày lễ, hội cũng như kỹ năng tổ chức các hoạt động đoàn thể. 

1.4.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập 

 Cơ sở vật chất là phương tiện góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, giúp giảng viên và sinh viên có 

những công cụ hỗ trợ cho việc dạy và học. Các phương tiện cần trang bị cho 

học phần đệm đàn phím điện tử như: Phòng thực hành, đàn piano, đàn phím 

điện tử, máy chiếu, máy tính, hệ thống âm thanh, hội trường biểu diễn, mạng 

internet… Hiện Nhà trường có 1 hội trường Đa chức năng, 3 đàn piano, 30 

đàn phím điện tử và 1 phòng học đàn. Tuy nhiên, số lượng phòng học đàn còn 

ít (1 phòng), diện tích nhỏ, số lượng sinh viên nhiều. Thiết bị dành cho phòng 

học vẫn thiếu như thiết bị âm thanh, nghe nhìn, kết nối Internet…  

 Hiện tại học phần đệm đàn phím điện tử với các lớp khóa 14, 15 và 16 

ngành GDMN - SPAN tại Khoa Âm nhạc với sỹ số đông (hơn 40 sv/lớp) 

phòng học đàn sẽ không đủ chỗ cho sinh viên ngồi học cũng như số lượng 

đàn cho sinh viên thực hành.  

1.4.4. Giáo trình và tình hình giảng dạy của giảng viên 

1.4.4.1. Giáo trình giảng dạy 

Giáo trình giảng dạy là một công cụ cần thiết của môn học, có ảnh 

hưởng trực tiếp tới chất lượng của một cơ sở đào tạo. Nhưng thực trạng tại 

Khoa Âm nhạc Trường CĐSP TW, giáo trình vẫn chưa được coi trọng, chưa 

có một giáo trình chung , thống nhất, , mỗi giảng viên dạy một giáo trình, điều 

đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy môn này.  

Giáo trình, tài liệu tham khảo được các giảng viên Khoa Âm nhạc sử 

dụng trong dạy học học phần đệm đàn phím điện tử cho sinh viên GDMN - 

SPAN từ nhiều nguồn khác nhau như:  
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Ngô Ngọc Thắng (2007), Organ thực hành - Những bản đệm đàn cho ca 

khúc, tập 1,2, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

Xuân Tứ (2001), Giáo trình đệm đàn phím điện tử, Nxb ĐHSP TP. Hồ 

Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh. 

Xuân Tứ (2007), Đện đàn, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

Cù Minh Nhật (2007), Organ thực hành cho thiếu nhi, Nxb Âm nhạc,  

Hà Nội. 

1.4.4.2. Tình hình giảng dạy của giảng viên 

Tại Khoa Âm nhạc, Bộ môn Nhạc cụ với tính chất dạy đặc thù là 15 

SV/tiết nên vai trò của giảng viên là rất quan trọng. Người giảng viên không 

những là người truyền đạt tri thức một cách trực tiếp mà là người định hướng 

cho sinh viên. Giảng viên giúp cho sinh viên nắm bắt, thực hành và phát triển 

các kỹ thuật, khả năng biểu cảm và tư duy âm nhạc. 

Giảng viên Khoa Âm nhạc trường CĐSP TW tốt nghiệp ở một số 

trường như: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường ĐHSP Nghệ 

Thuật TW, ĐHSP Hà Nội đều có chuyên môn cao, yêu nghề và đầy nhiệt 

huyết. Tuy nhiên số lượng giảng viên đều còn rất trẻ nên cũng chưa có nhiều 

kinh nghiệm, thiếu tính đồng đều, thống nhất trong giao bài và yêu cầu kỹ 

thuật cũng như hướng dẫn tài liệu tham khảo. 

Phần lớn các giảng viên dạy nhạc cụ tại trường trước đây học các 

ngành Lý luận Âm nhạc, Sư phạm Âm nhạc nên kỹ năng đệm đàn không cao, 

chưa có nhiều kinh nghiệm về đệm đàn mà chủ yếu thiên về kỹ thuật ngón 

tay, độc tấu các tác phẩm cổ điển. Số đông giảng viên là nữ nên gặp không ít 

khó khăn trong giảng dạy các môn thực hành, các môn có tính ứng dụng và 

các hoạt động âm nhạc ngoại khóa. Mặt khác, 2/3 số lượng giảng viên giảng 

dạy môn nhạc cụ là nữ nên khả năng đệm hát cũng như kinh nghiệm đệm đàn 

thực tế còn hạn chế.  
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Ngoài ra, giảng viên đưa ra các nội dụng kiến thức và phương pháp dạy 

học chung cho cả lớp. Điều đó là chưa hợp lý và quá khó đối với phần lớn 

sinh viên có năng khiếu và khả năng chơi đàn là hạn chế và không đồng đều, 

ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo. Mặt khác, giảng viên chưa có sự sáng tạo, 

linh hoạt trong truyền đạt nội dung kiến thức, chưa quan tâm sát những sinh 

viên cá biệt, yếu kém mà chỉ quan sát chung, đưa ra những yêu cầu và nhận 

xét chung cho cả lớp. 

Phương pháp mà các giảng viên sử dụng trong dạy học môn học này 

chưa có sự đổi mới, chưa hướng tới lấy người học làm trung tâm, tạo hứng 

thú học tập cho sinh viên. Chủ yếu vẫn là giao bài và hướng dẫn sửa bài 

chung cho cả lớp. 

Việc áp dụng các phương tiện dạy học hiện đại cũng như ứng dụng 

công nghệ thông tin, các phần mềm âm nhạc trong giảng dạy môn học này 

của giảng viên còn nhiều hạn chế, đôi khi còn lúng túng. Do vậy chưa đáp 

ứng được nhu cầu ngày càng cao của môn học dẫn đến chất lượng môn học 

còn chưa cao.  

1.4.5. Khả năng đệm đàn phím điện tử của sinh viên 

1.4.5.1. Khả năng âm nhạc của sinh viên  

Sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trường CĐSP TW đến từ nhiều 

vùng miền với những điều kiện kinh tế, văn hóa khác nhau do đó dẫn đến sự 

không đồng đều trong trình độ nhận thức cũng như trong năng lực hoạt động 

âm nhạc của các em. Đối tượng sinh viên chủ yếu là các em học sinh mới tốt 

nghiệp phổ thông trung học, khi bước vào trường Cao đẳng cũng là lúc bắt 

đầu làm quen với âm nhạc và môn nhạc cụ. Đặc biệt là nhạc cụ điện tử vốn 

chỉ phổ biến ở thành phố và các tỉnh thành. Các em ở thành phố, thị xã, thị 

trấn sớm được tiếp xúc với âm nhạc thông qua nhiều hoạt động văn hóa văn 

nghệ, các câu lạc bộ, nhà văn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng…nên 

tích lũy được vốn âm nhạc nhất định nên khả năng học tập, rèn luyện. Các 
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sinh viên này không những nhanh nhạy hơn mà còn dễ thích ứng, tiếp nhận 

những đổi mới so với các em ở những khu vực vùng sâu, vùng xa ít có điều 

kiện làm quen với âm nhạc và đàn phím điện tử. Do năng khiếu, trình độ và 

nhận thức âm nhạc của sinh viên không đồng đều nên đòi hỏi người giảng 

viên phải tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng sinh 

viên, giúp các em có thể tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả nhất.  

1.4.5.2. Khả năng đệm đàn phím điện tử của sinh viên 

Muốn đệm đàn tốt, đòi hỏi người học phải có kỹ năng biểu diễn nhạc 

cụ phối hợp với kiến thức của các môn âm nhạc khác như: Đọc - Ghi nhạc, 

Phân tích tác phẩm, Hòa âm, Lý thuyết âm nhạc, Dàn dựng tổng hợp… Khả 

năng đệm đàn của sinh viên còn cần có sự sáng tạo mang dấu ấn cá nhân và 

có tính độc lập tương đối, phụ thuộc vào năng khiếu âm nhạc, khả năng biểu 

diễn và sự hiểu biết của từng em. Và tất nhiên là “không thầy đố mày làm 

nên”, bởi vậy yếu tố giảng viên dạy có chất lượng cao, có tài liệu học tập đầy 

đủ, nhạc cụ chuẩn, cơ sở vật chất đầy đủ, người hát tốt là hết sức quan 

trọng… Sự phối hợp đó càng có tổ chức chặt chẽ, bài bản thì chất lượng đào 

tạo sinh viên càng được nâng cao.  

Trước năm 2014, trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non 

của Nhà trường, sinh viên chỉ được học môn Lý thuyết âm nhạc và môn Tổ 

chức hoạt động âm nhạc. Sinh viên không được học các môn chuyên sâu về 

âm nhạc như môn nhạc cụ đặc biệt là môn đệm đàn phím điện tử. Do vậy, khả 

năng hoạt động âm nhạc, làm quen và sử dụng đàn phím điện tử cũng như kỹ 

năng đệm đàn của các em là không có. 

Từ năm 2014 đến nay, để xây dựng chương trình đào tạo ngành GDMN 

- SPAN, với mong muốn sinh viên khi ra trường trình độ chuyên môn cao về 

ngành Giáo dục Mầm non và ngành Sư phạm Âm nhạc. Sinh viên vừa có khả 

năng đứng lớp nuôi dạy trẻ như sinh viên ngành Giáo dục Mầm non vừa có 

khả năng dạy âm nhạc và tổ chức các hoạt động âm nhạc trong trường mầm 
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non như sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc. Đó chính là một lợi thế của sinh 

viên ngành GDMN - SPAN của trường CĐSP TW so với sinh viên ngành 

GDMN của một số trường ĐH, CĐ khác trên địa bàn Hà Nội nói riêng và trên 

toàn quốc nói chung.  

Điểm khác biệt với sinh viên ngành GDMN hay sinh viên ngành SPAN 

nói chung là sinh viên GDMN - SPAN được đào tạo đồng thời chuyên sâu ở 

cả hai ngành GDMN và ngành SPAN. Về kiến thức chuyên ngành, sinh viên 

được học 50% số tiết chương trình chuyên ngành GDMN và 50% số tiết 

chương trình chuyên ngành SPAN. Do vậy, sau khi ra trường có thể làm việc 

ở cả hai vị trí là giáo viên nôi dạy trẻ và dạy âm nhạc cho trẻ ở trường mầm 

non. 

Trên địa bàn Hà Nội, sinh viên của một số trường đào tạo ngành 

GDMN như trường ĐHSP Hà Nội, trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà 

trẻ Hà Nội... Sinh viên chỉ được học môn Lý thuyết âm nhạc, Tổ chức hoạt 

động âm nhạc và môn Nhạc cụ, không được học các môn chuyên sâu về âm 

nhạc như: Phân tích tác phẩm, Đọc - Ghi nhạc, Hòa âm, Thanh nhạc, Đệm 

đàn phím điện tử... Có chăng kỹ năng đệm đàn phím điện tử chỉ được lồng 

ghép vào trong nội dung môn Nhạc cụ với thời lượng ít ỏi. Cho nên, kỹ năng 

đệm hát của sinh viên ngành này là rất hạn chế. 

Nhận thức được điều đó, trường CĐSP TW đã xây dựng chương trình 

môn Đệm đàn phím điện tử là một môn học bắt buộc trong chương trình 

đào tạo hệ Cao đẳng ngành GDMN - SPAN. Thời lượng môn học là 2 tín 

chỉ, học trong kỳ I của năm thứ 3 nhằm giúp sinh viên sau khi ra trường có 

khả năng đáp ứng việc giảng dạy âm nhạc trong trường mầm non cũng như 

tổ chức các hoạt động âm nhạc một cách chuyên nghiệp. 

 Trước khi học môn Đệm đàn phím điện tử, sinh viên GDMN – SPAN 

được học các môn như Lý thuyết Âm nhạc, Hòa âm, Thanh nhạc, Hình thức 

thể loại, Đọc - Ghi nhạc, Nhạc cụ 1 và Nhạc cụ 2... Mặt khác sinh viên có 
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điều kiện liên hệ, vận dụng môn học này với các học phần song song ở năm 

thứ 2 như: Chỉ huy dàn dựng tập thể, Phương pháp dạy học âm nhạc, Thực 

hành Sư phạm Âm nhạc… Ý thức được vị trí vai trò, khả năng ứng dụng của 

môn này sau khi ra trường nên phần lớn sinh viên đều yêu thích, say mê với 

môn học, có những cố gắng đáng kể trong thời gian học trên lớp và các hoạt 

động ngoại khóa của nhà trường.  

Khảo sát khả năng đệm đàn phím điện tử sinh viên 14 CĐMN-AN [Phụ 

lục 18, tr.158]. 

Thực tế nhiều năm cho thấy, Nhà trường chỉ tuyển sinh đầu vào môn 

âm nhạc là môn hát với trình độ năng khiếu thấp, không thi tuyển các môn âm 

nhạc khác đặc biệt là môn nhạc cụ. Do vậy, các em khi thi tuyển đầu vào chỉ 

ôn luyện qua loa một hoặc hai bài hát thậm chí nhiều em còn tự học bài hát để 

dự thi và đây cũng là một hạn chế, khó khăn lớn để Nhà trường lựa chọn được 

những sinh viên có khả năng chơi đàn của các em. 

Phần lớn sinh viên đỗ vào trường đều chưa làm quen với một loại nhạc 

cụ nào đặc biệt là đàn phím điện tử cho nên trình độ chơi đàn của các em là 

không đồng đều, có sự chênh lệch rất lớn, thậm chí có những em có năng lực 

âm nhạc rất kém khó có thể hoàn thành yêu cầu một số môn học âm nhạc 

chuyên sâu đặc biệt là môn nhạc cụ. Do vậy, môn đệm đàn đối với các em còn 

rất xa lạ, mơ hồ. Các em vào trường mới bắt đầu được học nhạc cụ và bước 

đầu làm quen với việc đệm đàn các bài hát đơn giản cho thiếu nhi. Do mới 

làm quen với âm nhạc nên khả năng biểu diễn đệm đàn phím điện tử, kỹ thuật 

về ngón bấm, xử lý sắc thái, cũng như tư duy âm nhạc và một số môn bổ trợ 

khác còn nhiều hạn chế nên ảnh hưởng tới khả năng đệm đàn của các em.  

Hầu hết sinh viên theo học tại ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm 

nhạc đều là nữ giới nên các em có lợi thế là chăm học, học tốt môn nhạc cụ 

với những bài độc tấu, kỹ thuật. Riêng với môn đệm đàn, khả năng nhanh 

nhạy ứng biến, sáng tạo của các em nữ còn rất hạn chế, chủ yếu dựa vào 

những bản nhạc có phần đệm theo mẫu đã được viết sẵn của giảng viên thì 
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sinh viên đệm tốt. Với phần đệm các em tự soạn thì kỹ năng đệm đàn, khả 

năng tư duy và liên hệ các kiến thức âm nhạc môn học khác còn hạn chế, lúng 

túng. Ngoài ra, với 100% sinh viên là nữ nên năng lực biểu diễn trong các 

hoạt động âm nhạc ngoại khóa có phần rụt rè, nhút nhát, thiếu bản lĩnh. 

Thời gian lên lớp cho môn Đệm đàn phím điện tử không nhiều (2 tín 

chỉ), đòi hỏi tính tích cực chủ động của sinh viên. Nhưng phần lớn sinh viên 

chưa tự giác, chưa thực sự cố gắng luyện tập, sưu tầm nghiên cứu tài liệu 

thậm chí là chưa ý thức được tầm quan trọng, tính chất của môn đệm đàn.  

Về kỹ năng đệm đàn, một số sinh viên còn nhầm lẫn giữa phần đệm ca 

khúc với cách thực hiện độc tấu tác phẩm. Do đó khi gặp một bài hát thiếu nhi 

đơn giản các em còn lúng túng không biết đệm, không biết cách lựa chọn tiết 

điệu, âm sắc, đoạn nhạc dạo, âm hình đệm, đặt hòa thanh và đặc biệt là khai 

thác các tính năng của đàn. Tuy nhiên cũng có một số em rất hứng thú với 

việc học đệm, xác định được đó là một đòi hỏi cho công việc sau này nên số ít 

sinh viên đã chủ động tìm hiểu, học thêm ở các lớp học tư nhân để bồi dưỡng 

thêm khả năng đệm hát.  

Phần lớn các em ra trường chưa hình thành kỹ năng đệm đàn. Những 

giờ lên lớp, sinh viên chủ yếu tập gamme, luyện ngón, rèn luyện kỹ thuật cơ 

bản. Khi về nhà, nhiều sinh viên tập luyện chưa nhiều, thậm chí nhiều sinh 

viên còn không có đàn để học. Với hoạt động đệm đàn, sinh viên chủ yếu 

được học với cách thức tay phải đánh giai điệu bài hát, tay trái bấm hợp âm sử 

dụng phần đệm tự động. Mặt khác, các hợp âm này đã được viết sẵn trong bài 

hát chứ không phải do các em tự đặt. Do vậy mà hoạt động đệm đàn trở nên 

máy móc và dập khuân, thiếu sự sáng tạo. Nhiều sinh viên chưa biết vận dụng 

những kiến thức về Lý thuyết Âm nhạc, Hòa âm, Hình thức thể loại, Đọc - 

Ghi nhạc…vào trong bài đệm của mình. 

Mặt khác, qua thực tiễn cho thấy đa số sinh viên mầm non khi bắt đầu 

tiếp xúc với việc đệm đàn, các em thường hát sai cao độ, sai giai điệu bài hát, 
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thậm chí không thuộc lời ca, các em chưa dành thời gian một cách nghiêm túc 

cho việc học hát, vỡ bài hát, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đệm đàn. Khi 

hát sai cao độ, không thuộc lời ca… sẽ làm cho việc đệm đàn không ăn khớp 

với nhau về cao độ, giai điệu một giọng và đệm đàn một giọng khác. Chính vì 

vậy, để việc đệm đàn được thuận lợi, cần bổ trợ khả năng hát cho sinh viên, 

yêu cầu sinh viên nghiên cứu trước bài hát cũng như tập luyện để hát đúng 

cao độ, giai điệu, giọng điệu, thuộc bài hát, lời ca, kết hợp với việc vừa hát 

vừa đệm đàn được ăn khớp với nhau về cao độ và nhịp phách. 

Tuy nhiên, một số sinh viên chưa thấy hết được ý nghĩa quan trọng của 

việc nghiên cứu tập bài hát, nên đã làm việc này một cách qua loa, thiếu thận 

trọng. Có sinh viên còn chưa thuộc lời bài hát, thậm chí chưa hát đúng cao độ 

của bài. Khi tập bài hát thì học theo lối truyền miệng, không có bản nhạc 

chính xác. Có sinh viên không nhớ hoặc không biết giọng điệu (tonalité) ngay 

cả những bài hát "tủ" của mình, thậm chí đôi khi còn không nhớ một cách 

chính xác tên bài hát và tên tác giả. Những hiện tượng đó chứng tỏ người hát 

chưa quan tâm đúng mức tới việc nghiên cứu tác phẩm, do đó hạn chế nhiều 

hiệu quả trong thực hành hát và đệm đàn. 

Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu, đúng cao độ là yêu cầu cơ bản và rất 

quan trọng trong đệm đàn, giúp cho việc đệm đàn thuận lợi. Nhưng cũng 

không vì quá tập trung vào việc hát mà quên đi nhiệm vụ quan trọng chính là 

đệm đàn. Ngoài ra, cần phải nghiên cứu kỹ nội dung, chất liệu âm nhạc để 

việc đệm đàn được phong phú, tình cảm và sâu sắc, sáng tạo. Có như vậy sự 

truyền cảm bài hát mới có sức sống, có nghệ thuật theo đúng nghĩa của nó. 

 Tiểu kết chương 1 

 Những năm gần đây, giáo viên âm nhạc trong trường Mầm non ngày 

càng được đề cao và có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển 

nhân cách, cảm thụ âm nhạc cho trẻ. Muốn thực hiện được điều đó, giáo viên 

âm nhạc trong trường Mầm non cần trang bị cho mình đủ kiến thức âm nhạc, 
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các kỹ năng hát, kỹ năng đệm đàn... nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn. 

Ngoài việc giảng dạy trên lớp còn phải biết tổ chức các hoạt động âm nhạc 

ngoại khóa.  

 Phương tiện hỗ trợ đắc lực cho giáo viên âm nhạc ở trường Mầm non là 

đàn phím điện tử vì tính kinh tế, tính cơ động, dễ sử dụng của nó cũng như 

các tính năng hiện đại như hệ thống tiết điệu, âm sắc... là công cụ hữu ích giúp 

cho giáo viên âm nhạc trong dạy hát, tổ chức các trương trình hoạt động âm nhạc, 

các chương trình văn nghệ trong trường Mầm non trở nên dễ dàng hơn. 

Qua khảo sát cho thấy, sinh viên đang học tập tại trường và cả những 

sinh viên sau khi ra trường còn chưa nắm chắc được tính năng và kỹ năng sử 

dụng đàn phím điện tử, kỹ thuật cơ bản về ngón tay, kiến thức và kỹ năng 

đệm đàn còn hạn chế. Do vậy, khi xuống trường Mầm non các em còn lúng 

túng, thiếu tự tin, gặp nhiều khó khăn trong việc dạy hát, tổ chức các hoạt 

động âm nhạc, đệm đàn cho trẻ hát trong các chương trình văn nghệ. Ngoài 

ra, môn Đệm đàn phím điện tử trong chương trình đào tạo ngành GDMN - 

SPAN tại Khoa Âm nhạc trường CĐSP TW vẫn chưa được quan tâm và được 

chú trọng đúng mức (01 học phần/2 tín chỉ thực hiện ở học kỳ 2 năm thứ 3), 

chưa có giáo trình chung, thống nhất, biên chế lớp học đông (40 - 43 Sv/lớp2 

tín chỉ), cơ sở vật chất trang thiết bị còn chưa đáp ứng được với yêu cầu của 

môn học. 

 Yếu tố hết sức quan trọng làm cho môn học này chưa đạt được chất 

lượng chuẩn đầu ra theo nhu cầu xã hội là do giảng viên chưa cập nhật, đổi 

mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, lấy người học làm trung 

tâm, chưa tạo được sự hứng thú niềm đam mê yêu thích môn học, kích thích 

và phát triển năng lực tư duy sáng tạo của người học. Hạn chế về kỹ năng 

đệm đàn cũng như kinh nghiệm thực tiễn.  

Với sinh viên, nhiều em chưa ý thực được tầm quan trọng của môn học, 

chưa có đủ phương tiện học tập (Đàn phím điện tử), hạn chế về năng lực âm 
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nhạc, kỹ thuật ngón tay, chưa chủ động nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham 

khảo, chưa có phương pháp học tập khoa học, phương pháp thực hành luyện 

tập, sử dụng các phần mềm âm nhạc...  

Từ những phân tích thực trạng ở trên sẽ là cơ sở lý luận khoa học để 

đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Đệm đàn phím 

điện tử cho sinh viên GDMN - SPAN. Các biện pháp mà tác giả sẽ đi sâu 

nghiên cứu, vận dụng như: Hướng dẫn kỹ thuật ngón tay cơ bản, các bài tập 

bổ trợ ngón tay cho đệm hát, đổi mới chương trình, giáo trình, rèn luyện các 

kỹ năng đệm đàn theo phong cách piano và theo bộ đệm tự động (Acmp) phù 

hợp với điều kiện thực tế, cơ sở vật chất, phù hợp với đối tượng sinh viên ngành 

GDMN - SPAN theo chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội... Các nội dung chủ 

đạo này sẽ được tác giả làm rõ và sâu sắc hơn ở chương 2 của luận văn. 
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Chương 2 

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC 

ĐỆM ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ CHO SINH VIÊN GDMN - SPAN 

Trên cơ sở nắm vững mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của sinh viên 

GDMN - SPAN của trường CĐSP TW là sau khi ra trường, sinh viên sẽ làm 

việc tại các trường Mầm non, là giáo viên mầm non thực hiện nhiệm vụ chăm 

sóc, giáo dục trẻ, giáo viên chuyên trách tổ chức các hoạt động âm nhạc, giáo 

viên dạy âm nhạc tại các cơ sở giáo dục mầm non.  

Các biện pháp mà tác giả sẽ đi sâu nghiên cứu, vận dụng như: Phân loại 

sinh viên và tổ chức lớp học; Trang bị cho sinh viên kỹ năng biểu diễn trên 

đàn phím điện tử cả về kiến thức và kỹ thuật cơ bản, các bài tập bổ trợ phục 

vụ cho đệm hát; Rèn luyện các kỹ năng đệm đàn theo phong cách piano và 

theo bộ đệm tự động (Acmp); Đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp 

dạy học… Các biện pháp trên nhằm kế thừa những thành quả đã đạt được và 

khắc phục các khó khăn nảy sinh trong quá trình dạy học môn Đệm đàn phím 

điện tử, góp phần nâng cao năng lực đệm hát và khả năng phục vụ các hoạt 

động âm nhạc cho sinh viên GDMN - SPAN. Các biện pháp được xây dựng 

một cách hệ thống, khoa học và tạo nên hứng thú, sáng tạo trong học tập cho 

sinh viên. 

2.1. Cơ sở vật chât, trang thiết bị dạy học 

Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên, 

việc trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học là điều cần thiết. Cơ 

sở vật chất, trang thiết bị dạy học là bộ phận cấu thành không thể thiếu của 

quá trình dạy học. Mặt khác, là công cụ, phương tiện hỗ trợ tích cực giúp quá 

trình dạy học đạt kết quả cao.  

Môn đệm đàn phím điện tử là môn học thiên về thực hành, do vậy Nhà 

trường cần xây dựng phòng học đàn với diện tích đủ rộng (khoảng 20 sinh 

viên/phòng học) với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho học tập như: Đàn 

piano, các loại băng đĩa nhạc, máy tính có kết nối Intermet, các phần mềm âm 
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nhạc, máy chiếu, hệ thống âm thanh nghe nhạc... Các trang thiết bị cần được 

sắp xếp một cách gọn gàng, khoa học ngay trong phòng học giúp sinh viên dễ 

trực quan.  

Sử dụng trang thiết bị hiện đại giúp sinh viên dễ nắm bắt nội dung kiến 

thức, hiểu kiến thức một cách có cơ sở thực tế, khắc phục khó khăn do sự suy 

diễn trừu tượng. Mặt khác, giúp nội dung bài học được làm rõ, giờ học trở lên 

sinh động. Đồng thời là phương tiện để sinh viên nghe, thực hành các kỹ năng 

đệm hát. Với môn học đệm đàn phím điện tử, giảng viên sau khi truyền đạt 

những kiến thức về các hợp âm và cách đặt hòa thanh cho ca khúc, giảng viên 

chơi trên đàn piano hòa thanh vừa giới thiệu cũng kiểm chứng hiệu quả của 

nó khi áp dụng vào ca bài. Ngoài ra, giảng viên có thể tìm kiếm video hoặc 

nhạc mp3 trên Internet mở cho sinh viên nghe bài hát mẫu, yêu cầu sinh viên 

tìm các hợp âm sử dụng trong bài và thực hành bấm các hợp âm này trên đàn 

phím điện tử. 

Ngoài ra, Nhà trường áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ nên trước 

khi bắt đầu buổi học bắt buộc sinh viên phải nghiên cứu, tìm hiểu nội dung 

bài học thông qua các tài liệu tham khảo, giáo trình... mà giáo viên đã cho 

trước khi lên lớp. Do vậy, nhu cầu tự học tập, nghiên cứu của sinh viên ngày 

càng tăng. Qua đó, cần xây dựng Trung tâm Thư viện, Trung tâm Học liệu có 

đầy đủ trang thiết bị học tập như đàn piano, đàn organ, máy tính kết nối 

Internet, tai nghe, kho tư liệu nghe nhìn như hình ảnh, audio, video… các 

phần mềm âm nhạc… Trong đó lưu trữ các hình ảnh, tổng phổ và âm thanh 

biểu diễn các bài đệm hát có trong chương trình môn học, công cụ tra cứu, 

giáo trình, tài liệu tham khảo phong phú liên quan đến môn học cũng. Mặt 

khác cần số hóa tài liệu tham khảo và tổ chức lưu trữ và khai thác qua mạng 

nội bộ hoặc mạng internet, nâng cao tổ chức hoạt động của Trung tâm thư 

viện và Trung tâm Học liệu giúp sinh viên dễ tiếp cận. Sinh viên có thể 

nghiên cứu tài liệu, giáo trình, đăng kí phương tiện học tập một cách dễ dàng 

nhất vào bất kì thời gian nào trong giờ hành chính. Ngoài giờ hành chính và 
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các ngày cuối tuần, sinh viên có thể đăng kí trước lịch học và phương tiện học 

tập. 

2.2. Phân loại sinh viên và tổ chức lớp học 

2.2.1. Phân loại sinh viên 

Môn học Đệm đàn phím điện tử cho sinh viên GDMN - SPAN tại 

trường CĐSP TW hiện nay thực hiện với 2 tín chỉ ở học kỳ I năm học thứ ba. 

Nó đòi hỏi sinh viên cần phải có năng khiếu âm nhạc, kiến thức âm nhạc và 

có trình độ biểu diễn trên đàn phím điện tử ở một trình độ nhất định. Vì vậy, 

trước khi vào môn học, giảng viên nên kiểm tra và nắm chắc trình độ, năng 

khiếu, kiến thức âm nhạc và tay đàn từng em để phân loại sinh viên và phân 

nhóm học tập cho phù hợp. Từ đó người giảng viên đưa ra các biện pháp, 

phương pháp dạy học sao phù hợp với từng đối tượng sinh viên. 

Có thể chia nhóm sinh viên theo trình độ: Nhóm sinh viên khá là những 

em có kỹ năng chơi đàn tốt; nhóm sinh viên trung bình là những sinh viên có 

kỹ năng mức độ bình thường; nhóm sinh viên yếu là những sinh viên có kỹ 

năng kém. Việc phân nhóm trình độ học tập là rất quan trọng. Giảng viên có 

điều kiện phát triển nhằm nâng cao kỹ năng, phát huy tính tích cực sáng tạo 

cho những sinh viên thuộc nhóm đối tượng khá. Với những sinh viên thuộc 

đối đượng trung bình, yếu cần quan tâm, sâu sát, bồi dưỡng kiến thức và kỹ 

năng đệm cơ bản cho các em.    

2.2.2. Tổ chức lớp học 

Với giờ học lý thuyết, giờ nghe nhạc, phân tích bài... có thể tổ chức lớp 

học tập trung cả lớp từ 40 - 50 sinh viên. Riêng giờ học thực hành chỉ nên tổ 

chức lớp học từ 15 - 20 sinh viên/ lớp do điều kiện phòng học đàn nhỏ, chỉ 

sắp xếp được tối đa 20 đàn. Mặt khác, với số lượng sinh viên ít, giảng viên có 

điều kiện quan sát, hướng dẫn, kiểm tra và chỉnh sửa cho từng sinh viên. 

Đối với môn học Đệm đàn phím điện tử, việc có đầy đủ nhạc cụ khi lên 

lớp và khi luyện tập ở nhà là hết sức quan trọng. Giảng viên nên khuyến khích 
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sinh viên tự trang bị đàn phím điện tử để có thể tự học ở nhà hoặc mang theo 

đi học nếu trên lớp không đủ nhạc cụ. Với những sinh viên không có điều 

kiện mua đàn để học có thể tổ chức đăng kí giờ tập tại phòng đàn với Nhà 

trường để được hỗ trợ phương tiện học tập. 

Trên lớp học Nhà trường cần trang bị bảng, các phương tiện nghe nhìn, 

máy tính có nối mạng Internet, máy chiếu, màn hình…để các giảng viên dễ 

giảng bài lý thuyết, thị phạm trên đàn, tìm kiếm tư liệu trên mạng và trình 

chiếu minh họa... 

Với số lượng 9 sinh viên/1 tiết, giảng viên có thể chia các em thành 3 

nhóm. Mỗi nhóm nên bố trí các em có năng khiếu, kiến thức âm nhạc và có 

tay đàn tốt làm nhóm trưởng. Việc lựa chọn nhóm trưởng học giỏi có thể giúp 

đỡ các bạn trong nhóm khi học tập ở trên lớp và ở nhà. Nhưng nếu thực hiện 

mục tiêu đào tạo giáo viên Mầm non chuyên dạy môn Âm nhạc thì chỉ nên 

phân 2 sinh viên/1 tiết giống như Trường ĐHSPNT TW. 

2.2.3. Tạo không khí thân thiện và hứng thú học tập 

Trước khi vào các bài học về đệm đàn phím điện tử, giảng viên có thể 

biểu diễn một vài tác phẩm âm nhạc trên đàn phím điện tử cho các sinh viên 

nghe hoặc cho các em nghe, xem các băng hình hay băng tiếng có biểu diễn 

đàn phím điện tử. Tham khảo bài giảng của các GS, nghệ sĩ Thụy điển và 

Nauy đển lên lớp về phương pháp Sư phạm Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc 

quốc gia Việt Nam, giảng viên cũng có thể đệm cho cả lớp hát hoặc còn có 

thể chơi một vài tác phẩm có tốc độ nhanh, tiết tấu và sắc thái sôi nổi để sinh 

viên vừa hát vừa vận động cơ thể một các tự do theo nhạc… Điều này giúp 

cho sinh viên thấy gần gũi với thầy và các bạn cùng lớp trong bước đầu làm 

quen với môn Đệm đàn phím điện tử mà mình sắp học. Nó góp phần làm sinh 

viên thấy hứng thú, yêu thích, khơi gợi trí tò mò, muốn tìm hiểu về môn học. 

Nó còn giúp cho các em giảm mệt mỏi và căng thẳng khi lên lớp… 
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        Để học tập được kỹ năng biểu diễn trên đàn phím điện tử, sinh viên 

GDMN - SPAN đã được học môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản và các môn Kiến 

thức âm nhạc khác cùng môn Nhạc cụ 1 và Nhạc cụ 2 ở học kỳ I và II. Đây là 

cơ sở kiến thức về lý thuyết và thực hành quan trọng để giảng viên có thể 

củng cố và nâng cao thêm cho các em về kỹ năng biểu diễn phục vụ việc đệm 

hát trên đàn phím điện tử. 

2.3. Bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng biểu diễn đệm đàn phím điện tử  

2.3.1. Kỹ thuật cơ bản 

2.3.1.1. Củng cố tư thế chơi đàn 

 Khi tham gia biểu diễn đệm đàn phím điện tử, tư thế chơi đàn là một 

phần quan trọng cho người đệm đàn. Nó tác động đến khả năng đệm đàn như 

sự linh hoạt của hai tay khi chơi giai điệu, hòa âm ở hai tay hoặc khi sử dụng 

các phím chức năng trên đàn. Tư thế chơi đàn thoải mái giúp người đệm đàn 

có thể giao lưu với người hát hoặc các nhạc công khác trong dàn nhạc, nhóm 

nhạc. Người chơi đàn còn có thể vừa hát bè, một tay chơi đàn, còn tay kia 

đánh nhịp hay ra hiệu. Chân có thể đập nhịp hay nhún nhảy theo tiết tấu của 

bài hát vừa sử dụng Pedal… 

Tư thế ngồi hay đứng biểu diễn trên đàn phím điện tử: Ngồi hay đứng 

chính giữa đàn. Nên ngồi giữa ghế đàn và vào nửa trước của ghế. Vai và tay 

luôn thả lỏng, giữ cho lưng thẳng. Tạo khoảng cách thuận tiện nhất để chơi 

đàn. Chân luôn đặt trên mặt sàn, chân phải có thể đưa lên phía trước nửa bàn 

chân để sử dụng Pedal. Đầu để thẳng có thể nhìn sách hoặc giao lưu, ra hiệu 

với người hát...      

Tư thế tay: Cổ tay nên để ngang với bàn phím, không quá cao và cũng 

không quá thấp. Khi đặt bàn tay trên các phím đàn cần giữ cho các ngón tay 

hơi cong, khum tròn tự nhiên. Vị trí đặt bàn tay và ngón tay khi chơi đàn là 
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bước quan trọng nhất. Nó giúp cho sinh viên có thể bấm ngón với các tốc độ 

khác nhau và chơi các quãng, hòa âm, sử dụng bộ đệm tự động...  

Quy ước số ngón tay trái và tay phải như sau: 

Số   Ngón tay 

 1    Ngón cái 

 2    Ngón trỏ 

 3    Ngón giữa 

 4    Ngón áp út 

 5    Ngón út 

Như vậy, tư thế không chuẩn có thể gây ra rất nhiều khó khăn khi chơi 

đàn, hạn chế phát triển kỹ thuật và thể hiện âm nhạc, không thể bảo đảm tiến  

độ chương trình khi học đàn, đệm đàn. Không những thế, tư thế tay sai cũng 

là nguyên nhân khiến sinh viên nảy sinh cố tật trong ngón bấm hay mắc lỗi 

nhiều hơn khi trình bày phần kỹ thuật, tác phẩm cũng như khi đệm hát... 

2.3.1.2. Kỹ thuật tạo âm thanh  

Sinh viên trước khi vào học ngành GDMN - SPAN phần lớn chưa được 

học hay tiếp xúc với đàn phím điện tử. Mặt khác, các học phần Nhạc cụ 1 và 

Nhạc cụ 2 ở năm thứ nhất, sinh viên đã được giới thiệu các kỹ thuật cơ bản về 

ngón bấm. Tuy nhiên giảng viên cũng nên củng cố lại cho các em một số kiến 

thức về kỹ thuật cơ bản để phát triển kỹ năng đệm, tạo thuận lợi trong việc 

trình bày và thể hiện tác phẩm âm nhạc cũng như đệm hát như kỹ thuật tạo âm 

thanh Legato, Non legato, Staccato, Marcato… 

2.3.1.3. Luyện Gamme 

Sau khi hướng dẫn cho sinh viên tư thế ngồi, tư thế để tay và quy ước 

số ngón tay, giảng viên cho sinh viên luyện tập một số kỹ thuật ngón bấm như 

gamme liền bậc, gamme rải dài, gamme rải ngắn, hợp âm với các âm hình tiết 
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tấu khác nhau như nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc kép,... Kết hợp với các kỹ 

thuật tạo âm thanh như legato, non legato, staccato... 

Hướng dẫn sinh viên lựa chọn tiết điệu trên đàn phím điện tử để tập 

gamme 2 tay cách nhau một quãng 8 như: Disco, Polka với tempo từ 60 trở 

lên. Âm sắc: Piano. 

 Ví dụ số 2.1: Gamme C - Dur với tiết tấu nốt đen 

 

Ví dụ số 2.2: Gamme a - moll hòa thanh với tiết tấu nốt đen 

 

Giảng viên có thể cho sinh viên tập gamme chạy ngược chiều 

 Ví dụ số 2.3: Gamme C - dur và a - moll hòa thanh hai tay chạy ngược 

chiều. 

C - dur 

 

[11, tr.56] 

a - moll hòa thanh 
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 Ví dụ số 2.4. Gamme C - dur với tiết tấu nốt móc đơn 

 

 Ví dụ số 2.5 Gamme C - Dur với tiết tấu đơn kép kép 

 

 Ví dụ số 2.6. Gamme C - dur với tiết tấu móc kép 

 

 Ví dụ số 2.7. Gamme C - dur với tiết tấu chùm ba móc đơn: 

 

Khi cho sinh viên luyện tập các gamme liền bậc, giảng viên cần hướng 

dẫn cho các em chú ý kỹ thuật luồn ngón cái 3-1, 4-1, 1-3,1-4 

 Ví dụ số 2.8: Gamme rải dài C - Dur 

 

 Ví dụ số 2.9: Gamme rải ngắn C - dur 
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 Ví dụ số 2.10: Gamme rải gẫy khúc C - dur 

 

Khi cho sinh viên luyện tập các gamme rải (Arpeggio), giảng viên cần 

hướng dẫn cho các em chú ý kỹ thuật luồn, vắt ngón quãng 4 trên hai tay như 

3-1, 4-1, 1-3,1-4 

 Ví dụ số 2.11: Hợp âm C - Dur rải và chập 

 

[26, tr.90] 

 Ví dụ số 2.12. Hợp âm a - moll rải và chập 

 

Khi tập hợp âm ba nốt giảng viên nhắc nhở sinh viên cần khum tròn 

ngón tay phối hợp với kỹ thuật bổ cổ tay, cả ba âm của hợp âm bấm xuống 

đều, tạo cho âm thanh vang lên cùng một lúc đầy đủ, đều đặn… 

Luyện gamme đều đặn đúng kỹ thuật là việc làm rất cần thiết và rất 

quan trọng giúp cho việc khởi động ngón tay được linh hoạt, nhanh nhẹn, 
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mềm mại cũng như nâng cao phát triển kỹ thuật và tăng tốc khi chơi đàn và 

giúp cho việc học đệm hát trên Đàn phím điện tử được thuận lợi 

2.3.1.4. Kỹ thuật luyện ngón bổ trợ 

Giảng viên có thể giới thiệu cho sinh viên một số bài tập kỹ thuật luyện 

ngón bổ trợ như: 

- Kỹ thuật giãn rộng ngón tay 

Ví dụ 2.13: 

 

[11, tr.42] 

- Kỹ thuật thu các ngón tay lại gần nhau 

Ví dụ 2.14: 

 

[11, tr.44] 

2.3.1.5. Etude 

Etude sử dụng cho người học đàn phím điện tử có nhiều dạng kỹ thuật 

như etude chạy ngón với tốc độ nhanh, etude luyện quãng, hợp âm, phức điệu, 

etude giai điệu để biểu diễn… Giảng viên có thể sử dụng các etude viết cho 

đàn piano của các tác giả như K. Czerny, S. Helle, J.B. Cramer, M. Schmitz,... 
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Đối với sinh viên GDMN - SPAN, thời lượng học đàn phím điện tử 

không nhiều. Vì vậy, giảng viên nên chọn Etude bổ trợ cho việc học đệm hát 

như của tác giả K. Czerny Op.599 là phù hợp: 

Ví dụ 2.15: Etude số 12 Op.599 của tác giả K.Czerny 

                                                       K.Czerny 

 

[36, tr.5] 

Bài tập này là sự phát triển kỹ thuật giữ hợp âm ba nốt tay trái và kỹ 

thuật legato tay phải kết hợp kỹ thuật bấm hợp âm ba chính ở tay trái. Ở tay 

phải, kỹ thuật legato cần chơi liền tiếng, tạo tính chất mềm mại, dàn trải. Tay 

trái, hợp âm cần bấm đồng thời ba nốt, âm thanh vang lên đều nhau. Khi hết 

dấu luyến, sinh viên nên nhấc cổ tay phải, khi ngân hết một hợp âm với 

trường độ nốt tròn, các em nên nhấc cổ tay và xoay nhẹ cổ tay trái sang bên 

trái để thả lỏng cổ tay, tránh lên gân.  

Phát triển kỹ thuật chơi hợp âm ba giúp sinh viên phối hợp cổ tay, bàn 

tay và các ngón tay để di chuyển hợp âm theo vòng hòa thanh T-D-T. Kỹ 

thuật bấm hợp âm ba nốt có thể dùng khi sinh viên học sử dụng phần tiết điệu 

tự động (Style). 

Ví dụ 2.16: Etude số 91 Op.599 của tác giả K.Czerny 

                                                     K.Czerny 
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[36, tr.50] 

Ở bài tập trên, sinh viên được luyện quãng 3 ở tay phải, tay trái đệm 

các hợp âm G dur , D7, nhịp ¾. Việc tập cách đệm này có thể ứng dụng cho 

đệm hát theo phong cách Piano.  

Kỹ thuật: Hợp âm tay phải 

Ví dụ 2.17: Etude số 35 Op.599 của tác giả K.Czerny 

                                                           K.Czerny 

 

[36, tr.17] 

Ở bài tập trên, sinh viên được luyện tập kỹ thuật bấm hợp âm ba nốt, 

bốn nốt, quãng ba, quãng sáu ở tay phải, tay trái chơi bè bass rải quãng tám. 

Cũng như khi bấm hợp âm ở tay trái, các em cầm bấm các ngón 1-3-5, 1-2-5, 

1-2-4 hay bốn ngón 1-2-3-5, 1-2-4-5 xuống đều trên phím đàn. Phối hợp cổ 

tay, bàn tay, ngón tay khi chơi hợp âm, quãng với kỹ thuật tạo âm thanh non 

legato, xoay cổ tay ở chỗ nghỉ dài… Đồng thời, sinh viên có thể vận dụng các 

âm hình đệm với các vòng hòa thanh T- D - T; TSVI - II6/4 - DII7 - D; D7 - 

T- D7 - T- S - D7 - T cho các ca khúc Mầm non. 

Ví dụ 2.18: Etude số 32 Op.599 của tác giả K.Czerny    

             K.Czerny 
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[36, tr.16] 

Ở bài tập trên, sinh viên được luyện tập kỹ thuật bấm hợp âm ba nốt, 

quãng ba, quãng sáu ở tay phải, tay trái luyện hợp âm rải, quãng 8. Sinh viên 

có thể vận dụng các âm hình đệm trên với các vòng hòa thanh T-D-T-D-T;  

D-T-D-T-S-D-T để cho đệm ca khúc. 

Kỹ thuật: Rải hợp âm tay trái 

Ví dụ 2.19: Etude số 28 Op.599 của tác giả K.Czerny 

                                                            K.Czerny 

 

[36, tr.13] 

Ví dụ 2.20: Etude số 23 Op.599 của tác giả K.Czerny 

                                                                K.Czerny 

 

[36, tr.11] 
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Ví dụ 2.21: Etude số 41 Op.599 của tác giả K.Czerny 

                                                                K.Czerny 

 

[36, tr.20] 

Các bài tập này với mục đích phát triển kỹ thuật hợp âm rải ngắn ở tay 

trái các hợp âm ba chính. Vận dụng vào đệm ca khúc theo phong cách Piano 

với tay phải chơi giai điệu đoạn nhạc dạo kết hợp hợp âm rải ngắn tay trái. 

Mặt khác, khi đệm ca khúc mầm non, tay phải chơi âm hình đệm các hợp âm 

kết hợp rải hợp âm tay trái tạo nền cho hòa âm thêm đầy đặn. 

Kỹ thuật: Chùm ba đơn ở tay phải 

Ví dụ 2.22: Etude số 15 Op.599 của tác giả K.Czerny 

     K.Czerny 

 

[36, tr.7] 

Kỹ thuật chùm ba đơn ở tay phải sinh viên cần chú ý tập sao cho âm 

thanh vang lên một cách đều đặn, liền tiếng, nhấn vào các đầu phách. Tính 

chất mềm mại, dài trải. Tay trái đệm nốt Bass cùng với quãng ba và quãng 

bốn trong các hợp âm C dur- G7- C dur. Sinh viên có thể áp dụng rải ngắn 

chùm ba đơn tay phải và tay trái đệm nốt Bass cùng với quãng ba và quãng 

bốn trong việc đệm các ca khúc có tính chất trữ tình, dàn trải, du dương. 

Kỹ thuật: Chùm ba đơn ở tay trái 
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Ví dụ 2.23: Etude số 31 Op.599 của tác giả K.Czerny 

K.Czerny 

 

[36, tr.15] 

Kỹ thuật chùm ba đơn tay trái dễ áp dụng trong đệm ca khúc, tạo âm 

thanh liền tiếng, ngón tay di chuyển liên tục, xây dựng hòa âm làm nền trì tục 

cho tay trái, có thể áp dụng cả cho đoạn nhạc dạo và phần âm hình đệm theo 

phong cách Piano. 

Kỹ thuật: Rải dài hợp âm ba chính  

Ví dụ 2.24: Etude số 84 Op.599 của tác giả K.Czerny 

K.Czerny 

 

[36, tr.46] 

Kỹ thuật rải dài hợp âm là một kỹ thuật khó hơn so với chồng hợp âm. 

Đòi hỏi độ nhanh nhạy và chính xác khi di chuyển cổ tay, bàn tay và ngón tay 

tạo ra tiếng đàn liền mạch, trôi chảy, âm thanh dày dặn và âm vực rộng hơn. 

Có thể vận dụng rải dài hợp âm tay phải cho các ca khúc mầm non có tính 

chất trữ tình, nhẹ nhàng phù hợp với tốc độ chậm, vừa phải. 

Kỹ thuật: Quãng hai liền bậc kết hợp kỹ thuật luồn - vắt ngón tay 

Ví dụ 2.25: Etude số 26 Op.599 của tác giả K.Czerny 
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K.Czerny 

 

[36, tr.13] 

Kỹ thuật luồn ngón cái giúp sinh viên thực hiện các nét nhạc chạy dài 

theo quãng 2 liền bậc. Chạy các quãng hai liền bậc trong dấu luyến cần đảm 

bảo độ legato để giữ tiếng đàn liền mạch, tránh rời rạc, hết dấu luyến sinh 

viên cần nhấc cổ tay để phân tiết. Cũng giống như kỹ thuật chạy gamme liền 

bậc, khi thực hiện kỹ thuật luồn, vắt ngón, ngón cái nên luồn vào trong lòng 

bàn tay, các ngón tay cong tròn tự nhiên trên phím đàn, cánh tay dưới, cổ tay, 

bàn tay để thẳng. Các quãng ba ở tay phải và phần đệm theo nốt bass và chập 

quãng ba ở tay trái tạo âm thanh non legato… 

Kỹ thuật luồn ngón tay với giai điệu đi xuống áp dụng số ngón tay như: 

1-2, 1-3, 1-4. Với giai điệu đi lên: 2-1, 3-1, 4-1.  

2.3.2. Định hướng thể hiện tác phẩm âm nhạc phù hợp các tính chất âm 

nhạc khác nhau 

Hệ thống những kiến thức cơ bản về đệm đàn cho sinh viên, giảng viên 

cần định hướng cho sinh viên trong việc xác định tính chất âm nhạc của bài 

hát cần đệm. Xác định tính chất âm nhạc là bước quan trọng và cần thiết, là 

nền tảng để từ đó định hướng việc lựa chọn tiết điệu (Style), âm sắc, âm hình 

đệm, hòa thanh... cho phù hợp. Ngoài ra, khi người đệm đàn đã nắm được 

kiến thức, kỹ năng thể hiện tác phẩm dưới sự định hướng và hướng dẫn của 

giảng viên, trên cơ sở đó người học có thể sáng tạo, lựa chọn tiết điệu (Style), 

âm sắc, âm hình đệm, hòa âm... theo phong cách âm nhạc mà mình muốn.  

Ca khúc lứa tuổi mầm non thường viết với các tính chất âm nhạc sau: 
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- Vui tươi, nhanh, linh hoạt, ngộ nghĩnh 

- Hành khúc, nhịp đi 

- Trữ tình, tình cảm 

Ca khúc mang tính chất trữ tình, tình cảm được viết với tốc độ vừa 

phải, thường viết ở nhịp 2/4, 2/2, 3/4, 4/4, 6/8. Người đệm đàn cần chú ý lựa 

chọn các tiết điệu (Style)  như: Nhịp 2 (Ballad, Love Song, Beat), nhịp 3 

(Boston, Waltz), nhịp 4 (Bossanova, Rumba). Sử dụng âm sắc thuộc bộ gỗ, bộ 

dây trong dàn nhạc giao hưởng như: Violon, Strings, Flute, Oboe, Clarinet, 

Fagotto hoặc có thể sử dụng các nhạc cụ dân tộc như đàn Tranh, đàn Nguyệt, 

Sáo, đàn Nhị... Có thể sử dụng các âm sắc đàn organ như: Fantasi, Sunbell... 

Âm hình đệm hay sử dụng các chồng hợp âm với tiết tấu nốt đen, nốt 

móc đơn hoặc sử dụng các hợp âm rải với các nốt móc đơn, móc kép tạo sự 

mềm mại, nhẹ nhàng, uyển chuyển, dàn trải.  

Bài hát mang tính chất hành khúc, nhịp đi có đặc điểm là nhịp độ vừa 

phải hoặc vừa, âm hình rõ ràng, chắc khỏe với âm thanh vang sáng, khỏe mạnh. 

Loại nhịp và nhịp độ của bài mang tính hành khúc, nhịp đi thường được viết ở 

nhịp 2/4, 4/4 thể hiện rõ chu kỳ lặp lại của các phách mạnh phách nhẹ.  

Tiết điệu (Style) sử dụng cho nhịp hành khúc, nhịp đi như: March, 

Polka, Disco, Country... Với tính chất khỏe mạnh, vang sáng nên sử dụng các 

âm sắc thuộc bộ đồng hoặc các âm sắc là sản phẩm của công nghệ như 

Brass... 

Âm hình đệm thường sử dụng chồng hợp âm với tiết tấu nốt đen, nốt 

móc đơn kết hợp staccato, âm hình móc giật, chùm ba đơn tạo sự chắc khỏe, 

mạnh mẽ. 

Bài hát với tính chất vui, sôi nổi thường có sự hài hước dí dỏm, nhanh, 

linh hoạt, tiết tấu trong bài rõ ràng ổn định và có sự lặp lại của một âm hình 

tiết tấu. Loại nhịp và nhịp độ của bài mang tính vui hoạt, sôi nổi có nhịp độ 

nhanh hoặc hơi nhanh, viết chủ yếu ở nhịp 2/4, 4/4 và 3/8, lựa chọn các tiết 
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điệu (Style) như: Polka, Disco, Country, Waltz.. Âm hình đệm sử dụng các 

chồng hợp âm với nốt móc đơn, nốt móc kép tạo sự linh hoạt, vui tươi. Với 

tính chất như vậy cần lựa chọn các âm sắc thuộc bộ đồng hoặc sử dụng tiếng 

sáo với các đánh láy tạo sự dí dỏm... 

2.4. Hình thành và phát triển kỹ năng đệm đàn phím điện tử cho sinh viên 

2.4.1. Phân tích tác phẩm, xác định giọng và đặt hòa thanh cho ca khúc 

 Đầu tiên, sinh viên nên nghiên cứu kỹ bài hát như tác giả, nội dung, 

tính chất âm nhạc, tốc độ... Sau đó các em mới xác định giọng.  

Việc xác định giọng điệu của một bản nhạc là việc cần thiết, khi xác 

định chính xác giọng của bản nhạc ta mới có thể tìm được các hợp âm ứng 

dụng cho việc đệm đàn. Để xác định giọng điệu một bản nhạc ta thực hiện các 

bước sau: 

Bước 1: Dựa vào hóa biểu của bản nhạc để tìm ra cặp giọng song song 

(một giọng trưởng và một giọng thứ cùng sử dụng chung dấu hóa). 

 Dựa vào hóa biểu thăng, sinh viên lấy dấu thăng ngoài cùng + 1/2cung 

sẽ được tên của giọng trưởng, từ giọng trưởng tìm được ở trên dịch xuống 1 

quãng 3 thứ sẽ được tên của giọng thứ.  

Ví dụ 2.26:     

 Sol # + 1/2cung = A dur, Từ A - dur hạ xuống quãng 3 thứ được fis - moll 

Căn cứ vào hóa biểu giáng, lấy dấu giáng giáp cùng chính là tên của 

giọng trưởng, từ giọng trưởng tìm được ở trên, dịch xuống 1 quãng 3 thứ sẽ 

được tên của giọng thứ.  

Ví dụ 2.27:     

 Dấu giáng giáp cùng là Es - dur hạ xuống quãng 3 thứ được c - moll. 
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 Trường hợp đặc biệt: Giọng không có dấu hóa gồm cặp giọng song 

song C dur và a moll, giọng có 1 dấu giáng là F dur và d moll. 

 Bước 2: Sau khi tìm được cặp giọng song song ở trên gồm 1 giọng 

trưởng và 1 giọng thứ, sinh viên phải thực hiện bước nữa để khẳng định bản 

nhạc được viết ở 1 trong 2 giọng trên. Do vậy các em phải dựa vào âm kết bài 

của bản nhạc, nếu âm kết bài thuộc về 1 trong 2 giọng trên thì ta khẳng định 

bản nhạc được viết ở giọng đó. 

 Đôi khi có những bản nhạc âm kết bài không phải là âm bậc I của 1 

trong 2 giọng trên, do đó cần phải dựa vào những âm kết ở cuối các câu là 

những âm ổn định của giọng nào. Trong cách tiến hành giai điệu, những âm 

ổn định của giọng nào hay được sử dụng và hay được xuất hiện ở thời gian 

mạnh. Ngoài ra, cần xem xét sự xuất hiện của các dấu hóa bất thường (bậc IV 

giảm ở điệu trưởng hòa thanh, bậc IV VII giảm ở điệu trưởng giai điệu, bậc 

VII tăng ở điệu thứ hòa thanh, âm bậc VI, VII tăng ở điệu thứ giai điệu) từ đó 

mới có cơ sở để khẳng định giọng điệu của bản nhạc. Nếu bỏ quên những dấu 

hiệu này thì giọng điệu của một bản nhạc sẽ không được xác định một cách 

đầy đủ.  

Bảng tổng hợp các giọng có dấu thăng và dấu giáng [Phụ lục 17, tr.157]. 

Tiếp theo, sinh viên cần phân tích hình thức bài hát có mấy đoạn, mỗi 

đoạn nhạc có mấy câu và tập thuộc từng câu trên đàn phím điện tử từ chậm 

đến tốc độ quy định. Sau khi học thuộc bài hát, căn cứ trên giai điệu các em 

có thể đặt hợp âm cho bài hát 

Thông thường các ca khúc mầm non đều được viết trên một giọng điệu 

nhất định, sử dụng chủ yếu công năng T, S, D. Kết câu 1 thường kết về D đôi 

khi kết về T, ít khi kết về S. Kết câu 2 thường ở dạng kết trọn ổn định ở giọng 

chính để thống nhất, ổn định điệu tính. 

 Đối tượng học tập là các sinh viên GDMN - SPAN cho nên giảng viên 

cần hướng dẫn các em đặt hợp âm vừa sức để tất cả sinh viên có thể thực hiện 
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được. Các em cần vận dụng các kiến thức âm nhạc và môn Hòa âm đã được 

học để đặt hợp âm (vòng hòa thanh) của cho từng giọng. 

Một số vòng hòa thanh của giọng trưởng, thứ: 

         Giọng Trưởng    Giọng Thứ 

                I - IV - V7 - I;                                      I - IV - V7 - I;   

             I - IV - II - V7 - I;                               I - VI - IV - V7 - I                               

             I - VI - IV - V7 - I                        I - IV - VII - III - VI - V7 – I 

                        C dur                                       a moll                                                                                                                               

                   C - F - G7 - C             Am - Dm - E7 - Am 

               C - F - Dm - G7 - C           Am - F - Dm - E7 - Am 

               C - Am - F - G7 - C        Am - Dm - G - C - F - E7 – Am 

 Trên đây là một số gợi ý với phần hợp âm đệm ca khúc  hay sử dụng với 

các bài hát ở trường mầm non. Đặt hợp âm cho ca khúc là việc làm quan 

trong bởi một bài đệm hay được quyết định bởi một phần không nhỏ của việc 

đặt hợp âm. Sinh viên cần dựa vào các nốt nhạc trong một ô nhịp để đặt hợp 

âm. Cố gắng đặt hợp âm sao cho vừa khoa học, vừa phù hợp với khả năng 

chơi đàn của mình. 

Ví dụ 2.28:  Gợi ý đặt hòa thanh cho bài hát 

[33, tr.29] 
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 Việc đặt hợp âm cho bài “Em đi qua ngã tư đường phố” đã cho ta thấy 

việc đặt hợp âm phải thật chính xác, đơn giản và hợp lý. Trong bài chủ yếu sử 

dụng các hợp âm ba chính. Đối với sinh viên chuyên ngành GDMN - SPAN, 

giảng viên cần đưa ra những cách tiến hành hòa âm không quá khó nhưng có 

hiệu quả tốt. 

2.4.2. Soạn nhạc dạo đầu, dạo giữa và nhạc kết 

2.4.2.1. Nhạc dạo đầu, dạo giữa 

Đối với việc đệm hát, lựa chọn đoạn nhạc dạo đầu, dạo giữa là công 

việc không thể thiếu, nó sẽ làm cho phần đệm trở nên hiệu quả, dễ hát vào bài 

hơn.  

Phần dạo đầu giúp cho người hát chuẩn bị về cao độ, tốc độ, nhịp điệu, 

sắc thái…của bài hát đồng thời giúp cho người nghe chuẩn bị tiếp thu nội 

dung cũng như cảm xúc của bài. 

Phần dạo đầu và dạo giữa có ba cách thường dùng nhất: 

Cách 1: Sử dụng phần Intro là phần dạo tự động của đàn. 

Cách 2: Nhắc lại nguyên đoạn điệp khúc hoặc nhắc lại đoạn điệp khúc 

nhưng có thay đổi ở cuối câu.  

Ví dụ 2.29: Nhắc lại một đoạn trong bài. 

LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT 

                      Nhạc và lời: Mộng Lân 

 

[16, tr53] 

  Ví dụ 2.30: Nhắc lại một đoạn trong bài nhưng có sự thay đổi ở cuối câu:  

EM CHƠI ĐU 

              Nhạc và lời: Mộng Lân 
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[33, tr.21] 

Cách 3: Giảng viên có thể hướng dẫn cho sinh viên dựa trên thang âm, 

điệu thức, hòa thanh, giai điệu, tiết tấu, âm hình chủ đạo, nội dung, tính chất 

âm nhạc… của bài hát để sáng tạo nên nhạc dạo riêng cho bài hát.  

Sinh viên có thể tự viết một đoạn nhạc dạo mới nhưng phải đảm bảo 

các yếu tố sau như: Đoạn nhạc a > hoặc = 8 nhịp, dựa trên giọng và nhịp của 

bài hát, sử dụng chất liệu và vòng hòa thanh của bài hát, phù hợp với tính chất 

và thể loại của bài hát. 

 Ví dụ 2.31:                       BÉ QUÉT NHÀ 

Nhạc và lời: Hà Đức Hậu 

 

[33, tr.47] 

Phần nhạc dạo cần phải đơn giản, hiệu quả tránh rườm rà, quá dài, tạo 

cho người hát cảm nhận rõ ràng về âm chủ, điệu tính, nhịp điệu…, có thể gợi 

mở những cảm xúc, suy nghĩ về tinh thần, sắc thái, tình cảm của bài hát. 

 Ví dụ 2.32: Khi đệm hát cho bài Quốc ca - Văn Cao, để mở đầu, người 

đệm chỉ cần chơi một hợp âm dày trên chủ âm của bài hát để người hát có thể 

hát vào bài. 

                                                                QUỐC CA 

Nhạc và lời: Văn Cao 

 

[16, tr.48] 
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2.4.2.2. Nhạc kết 

Phần nhạc kết bài: Nhằm khẳng định tính ổn định điệu tính của bài hát, 

phần nhạc kết có nhiều cách. 

Cách 1: Dùng phần Ending là phần nhạc kết tự động của đàn. 

Cách 2: Có thể dùng hợp âm đệm với một số tiết tấu hoặc nét giai điệu 

ngắn phù hợp nhịp cuối của bài hát để kết cùng người hát.  

Ví dụ 2.33: 

 

[33, tr.21] 

  Nhạc kết có thể chuyển về hợp âm trưởng nếu bài hát được viết ở giọng 

thứ tạo cảm giác sáng sủa, lạc quan. Ví dụ bài hát viết ở giọng d - moll thì 

hợp âm cuối cùng của đoạn nhạc kết sẽ về hợp âm D-dur. 

Ví dụ 2.34: Dùng nét giai điệu ngắn để kết 

 

[33, tr.62] 
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Cách 3: Có thể dùng chính đoạn nhạc dạo đầu làm đoạn nhạc kết cho 

bài hát như đã nói ở mục đoạn nhạc dạo đầu, dạo giữa. 

Cách 4: Nhắc lại 2 đến 3 lần câu cuối cùng của bài hát với sắc thái nhỏ 

dần hoặc nhắc lại câu cuối của bài hát với cường độ mạnh và chậm dần. 

 Ví dụ 2.35:                    CHÚ ẾCH CON 

Style: Dissco                                      

Tempo: 120 

Nhạc và lời: Phan Nhân 

 

[16, tr.40] 

2.4.3. Hình thành và phát triển kĩ năng đệm đàn theo phong cách piano  

Đệm theo phong cách piano là người đệm sử dụng bàn phím trên đàn 

phím điện tử mà không sử dụng phần đệm tự động. Cách đệm này có thể ứng 

dụng cho các ca khúc mang tính chất trữ tình, dàn trải, tốc độ chậm, vừa 

phải… Đối với sinh viên GDMN - SPAN đệm theo phong cách piano là hơi 

khó. Giảng viên có thể lựa chọn các sinh viên có tay đàn tốt để cho các em tập 

đệm theo phong cách này. 

2.4.3.1. Ứng dụng gamme rải (Arpeggio) 

Từ các bài học về gamme rải dài và rải ngắn, giảng viên có thể giới 

thiệu cho sinh viên một số mẫu âm hình sử dụng hợp âm rải dài dưới đây: 
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Âm hình 1                  Âm hình 2               Âm hình 3 

 

                                    Âm hình 4                     Âm hình 5 

Ứng dụng hợp âm rải dài cho đoạn nhạc dạo 

ĐẾM SAO 

Nhạc và lời: Văn Chung 

 

[16, tr.51] 

CON CHIM NON 

Dân ca Pháp 

 

[16, tr.54] 
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  Ứng dụng hợp âm rải dài vào đệm trong bài 

ĐẾM SAO 

Nhạc và lời: Văn Chung 

 

[16, tr.51] 

Một số mẫu âm hình đệm hợp âm rải ngắn 

C - Dur 

 

               Âm hình 6                Âm hình 7                           Âm hình 8 

 

Âm hình 9                            Âm hình 10 

C - Dur 

 

    Âm hình 11                   Âm hình 12                       Âm hình 13 
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Ứng dụng hợp âm rải ngắn cho đoạn nhạc dạo 

Rải nốt đơn tay trái 

EM CHƠI ĐU 

   Nhạc và lời: Mộng Lân 

 

[33, tr.21] 

Rải nốt móc kép tay trái 

 

[33, tr.21] 

Ứng dụng hợp âm rải ngắn vào đệm ca khúc mầm non [Phụ lục 16, 

tr.156]. 

EM CHƠI ĐU 

Nhạc và lời: Văn Chung 

 

[33, tr.21] 
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LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT 

   Nhạc và lời: Mộng Lân 

 

[16, tr.53] 

2.4.3.2. Hợp âm ba chính và hợp âm ba phụ  

Hợp âm ba chính là ba hợp âm thường được sử dụng trong hòa âm đệm 

ca khúc, đây là các hợp âm ba trụ cột, mang tính chất ổn định, không ổn định. 

Chúng được thành lập trên bậc I (T,t), bậc IV (S,s), bậc V (D) của điệu thức, 

với tương quan quãng bốn - năm (T - S, T - D) và quãng hai (S - D).  

Các ca khúc mầm non thường sử dụng phối hòa âm các hợp âm ba 

chính đặc biệt là khi bắt đầu bản nhạc, kết câu nhạc, kết một đoạn nhạc hoặc 

kết thúc toàn bộ tác phẩm. Ngoài hợp âm ba chính, hợp âm ba phụ cũng được 

sử dụng nhưng không thường xuyên, thường sử dụng xen kẽ với các hợp âm 

ba chính tạo sự tương phản về màu sắc, tương phản về tính chất âm nhạc.  

Kỹ thuật: Hợp âm ba chính rải ngắn kết hợp với chồng hợp âm 

Ví dụ 2.36: C - Dur 

 

Ví dụ 2.37: a - moll hòa thanh 
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Một số mẫu đệm sử dụng hợp âm ba chính, hợp âm ba phụ 

Ví dụ 2.38: C - dur 

 

Ví dụ 2.39: 

 

-Nhịp 2/4. Tính chất hành khúc 

 

 Âm hình 14                       Âm hình 15 

Hợp âm tay phải kết hợp hợp âm rải ngắn tay trái 

 

     Âm hình 16                           Âm hình 17 

Ứng dụng hợp âm ba chính, hợp âm ba phụ ở tay trái cho đoạn nhạc dạo 
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LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT 

    Nhạc và lời: Mộng Lân 

 

[16, tr.53] 

 Ứng dụng hợp âm ba chính, hợp âm ba phụ đệm cho ca khúc mầm non 

[Phụ lục 15, tr.154]. 

CON CHIM NON 

Dân ca Pháp 

 

[33, tr.54] 

SẮP ĐẾN TẾT RỒI 

Nhạc và lời: Hoàng Vân 

 

[33, tr.21] 
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2.4.4. Hình thành và phát triển kỹ năng đệm tự động 

2.4.4.1. Lựa chọn tiết điệu (Style/Rymth) 

Thông thường trong việc chọn tiết điệu, sinh viên dựa vào các tiết điệu 

được gợi ý và ghi trên bản nhạc hoặc do giảng viên lựa chọn sẵn nên các em 

chưa chủ động lựa chọn tiết điệu cho bài đệm của mình. Việc lựa chọn tiết 

điệu đệm của sinh viên chưa có sự hướng dẫn, gợi ý của giảng viên để các em 

biết cách vận dụng kiến thức về hòa âm đã học nên chưa phát huy được khả 

năng sáng tạo của từng em. Giảng viên chỉ nên gợi ý, hướng dẫn để sinh viên 

tự lựa chọn tiết điệu phù hợp với tính chất bài hát cần đệm nhằm phát huy vai 

trò sáng tạo của sinh viên. Đôi khi việc lựa chọn tiết điệu đệm còn phụ thuộc 

vào ý tưởng để sáng tạo nên phong cách âm nhạc cho bài hát, bài đệm…  

Những bài hát cho lứa tuổi mầm non chủ yếu được viết ở các nhịp như: 

2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8. Việc lựa chọn tiết điệu có thể dựa vào các yếu tố sau: 

Nhịp, tính chất và phong cách âm nhạc. Sau đây là một số gợi ý cho việc chọn 

tiết tấu cho bài đệm hát: 

Lựa chọn tiết điệu dựa vào số chỉ nhịp: 

Nhịp 2/4 với tính chất: Nhanh, linh hoạt lựa chọn tiết tấu: Polka, Disco, 

Rock, Country, March… Tính chất vừa phải, trữ tình lựa chọn tiết tấu: 

Ballade, Love song, Bossanova, Rumba, Chachacha, Pop, Slow, Slowrock… 

Nhịp 3/4, 3/8 với tính chất nhanh lựa chọn tiết tấu: Waltz. Tính chất 

chậm… lựa chọn tiết tấu: Boston 

Nhịp 6/8 với tính chất nhanh lựa chọn tiết tấu: Slowrock. Tính chất 

chậm lựa chọn tiết tấu: Waltz 

Nhịp 4/4 với tính chất nhanh, vui lựa chọn tiết tấu: Chachacha, Disco, 

Polka, Latin, Samba, Mambo, Rock… Tính chất vừa phải: Ballade, Love 

song, Bossanova, Rumba, Chachacha, Pop, Slow, Slowrock… 

Bảng tổng hợp lựa chọn Style [Phụ lục 12, tr.151] 

Lựa chọn tiết điệu dựa vào tính chất và phong cách âm nhạc: 
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Ca khúc mang tính chất nhịp đi lựa chọn tiết điệu March với các bài hát 

như: Đi một hai - Đoàn Phi, Phi ngựa - Mông Lợi Chung, Chiến sỹ tí hon - 

Đinh Nhu... 

Ca khúc mang tính chất hành khúc lựa chọn tiết điệu Polka, Disco, 

Country... với các bài hát như: Con ếch ộp - Hoàng Lân, Múa vui - Lưu Hữu 

Phước, Chim chích bông - Văn Dung... 

Ca khúc mang phong cách âm nhạc Phương Tây: Bossanova, 

Chachacha, Samba... với các bài hát như: Sắp đến tết rồi - Hoàng Vân, Hòa 

bình cho bé - Huy Trân, Cùng múa hát mừng xuân - Hoàng Hà... 

Ca khúc mang tính chất vui, nhanh, linh hoạt: Disco, Polka, Foxtrot, 

Country. Với các bài hát như: Tìm bạn thân - Việt Anh, Đàn gà con - Việt 

Anh, Bầu trời xanh - Nguyễn Văn Qùy.... 

Ca khúc mang tính chất trữ tình, tình cảm, vừa phải: Ballad, Love song, 

Beat, Slow, Blues... với các bài hát như: Chim mẹ chim con - Đặng Nhất Mai, 

Màu hoa - Hồng Đăng, Những con đường em yêu - Hoàng Văn Yến... 

Ca khúc mang âm hưởng dân ca: Rumba, Bossanova, Bolero... với các 

bài hát như: Xòe hoa - Dân ca Thái, Bắc kim thang - Dân ca Nam Bộ, Ngày 

mùa vui - Dân ca Thái, Lý cây xanh - Dân ca Nam Bộ... 

2.4.4.2. Các thế bấm hợp âm tay trái cho phần đệm tự động (Acmp) 

Sinh viên GDMN - SPAN mới tiếp xúc với đàn phím điện tử nên phần 

lớn các em chỉ bấm hợp âm gốc, không biết sử dụng hợp âm đảo vì khi bấm 

hợp âm gốc dễ hình dung hơn. Để thuận tiện và dễ di chuyển hợp âm, giảng 

viên nên hướng dẫn cho sinh viên ngoài cách bấm hợp âm gốc, cần hướng dẫn 

thế bấm các hợp âm đảo đồng thời có các bài tập giúp sinh viên tập luyện.  

Hợp âm tự động cho tay trái hay còn gọi là Accompany (Acmp) là bộ 

đệm tự động được cài đặt mặc định theo tiết điệu (Style). Có 2 cách bấm hợp 

âm tự động: Bấm ngón đơn (Single Finger ) và bấm ngón kép (Finger). 

Cách bấm hợp âm đệm Single Finger [Phụ lục 14, tr.153]. 
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Đối với người mới học, cách bấm ngón đơn rất thuận tiện và dễ bấm. Ở 

chế độ này, chỉ cần bấm vào một nốt nhất định ở bè bass, ví dụ bấm nốt đô, 

hợp âm đô sẽ vang lên.  

Cách bấm hợp âm đệm Fingger: 

Nguyên tắc 1: Bấm Finger (được thống nhất ở mọi loại đàn nhãn hiệu 

khác nhau) là có thể dùng ở bất cứ thế bấm gốc hoặc đảo 1, đảo 2, đảo 3 đều 

có hiệu quả như nhau. 

Ví dụ 2.40: Giọng C - dur 

               

                         Hợp âm gốc     Thể đảo 1     Thể đảo 2 

Ví dụ 2.41: Các thế bấm hợp âm cho tay trái (Fingered) [Phụ lục 13, 

tr.152] 

Nguyên tắc 2: Khi giữ 2 hợp âm đứng cạnh nhau có 1 hoặc 2 âm chung 

giống nhau thì các nốt đó được giữ nguyên vị trí (ở thấp nhất, ở giữa, ở trên 

cùng). 

Ví dụ 2.42: Các hợp âm 3 trong giọng C dur 

       C                    F                     Am                Dm                 G7                  C    

      

 

 

2.4.4.3. Lựa chọn âm sắc (Voice/Tone) 

Để lựa chọn âm sắc sao cho phù hợp với bài hát, chúng ta cần dựa vào 

những yếu tố sau: Tính chất sắc thái; Phong cách và thể loại tác phẩm. 

Ta có thể chia âm sắc thành các loại sau. 



 
 

86 

Âm sắc trong dàn nhạc giao hưởng như: Violin, Flute, Oboe, 

Trumpet… 

Âm  sắc trong dàn nhạc nhẹ: Piano, Electric, Strings, Saxophone, 

Guitar… 

Âm sắc ảo là âm sắc không thuộc nhạc cụ nào mà là sản phẩm của công 

nghệ âm thanh điện tử như: Fantasi, Sunbell, Brass… 

Có thể đưa ra các gợi ý, tham khảo cho việc lựa chọn âm sắc như sau: 

Những làn điệu dân ca, bài hát mang âm hưởng dân ca của Việt Nam 

và của các nước, ta có thể sử dụng âm sắc gần giống với tiếng nhạc cụ đặc 

trưng của vùng miền sau đó dùng chức năng căn chỉnh tiếng của đàn và dùng 

kỹ thuật để mô phỏng lại âm sắc sao cho giống với âm nhạc truyền thống.  

Các bài hát Nga sử dụng âm sắc như: Hamonica, Accordion, classic 

Guitar, Mandolin… 

Ca khúc với tính chất âm nhạc Ấn Độ sử dụng âm sắc giống dân ca 

Khmer. 

Ca khúc Trung Hoa sử dụng âm sắc giống dân ca Trung và Nam Bộ. 

Những bài hát theo phong cách âm nhạc phương Tây có thể sử dụng âm 

sắc tươi sáng như: Sunbell, Fantasia… 

Bài hát mang tính chất hành khúc ta sử dụng âm sắc khỏe mạnh như: 

Trumpet, Brass, Accordion… 

Những bài hát mang tính nhí nhảnh, tinh nghịch, ngộ nghĩnh ta sử dụng 

âm sắc như Muted, Trumpet, Harmonica, Paraglide, Portatone… 

Những ca khúc mang âm hưởng dân ca, sử dụng các nhạc cụ dân tộc 

như: Đàn tranh, sáo (flute), đàn nhị, đàn bầu, đàn nguyệt... 

Đoạn nhạc dạo cần lựa chọn âm sắc nghe rõ ràng, trong sáng như: 

Flute, Trumpet, Accordion,... Với âm hình đệm nên chọn các âm sắc không 

quá nổi, rõ ràng: Piano, ghita... 
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2.4.5. Hòa tấu phần đệm đàn với người hát 

Giai điệu bài hát có thể do một sinh viên hoặc một nhóm sinh viên hát, 

cũng có thể thu phần giai điệu bài hát vào đàn hoặc sinh viên vừa đệm đàn 

vừa hát.  

Hòa tấu phần đệm với người hát là khâu khớp nối hết sức quan trọng 

nhằm đánh giá khả năng đệm đàn của người đệm hát. Đòi hỏi người đệm hát 

phải chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ về đoạn nhạc dạo đầu, câu cầu nối, âm sắc, tiết điệu, 

tempo... trước khi đệm hát, thành thục kỹ năng đệm cũng như kỹ năng sử dụng 

nhạc cụ một cách nhanh nhẹn, chính xác, khả năng ứng biến linh hoạt. 

Để làm chỗ dựa vững chắc cho người hát, người đệm đàn cần tập luyện 

nhiều lần, nhuần nhuyễn, đòi hỏi sự chính xác cao về nhịp phách, chỗ ngừng 

nghỉ, tempo, hòa âm, sắc thái...  

Người đệm đàn cần chú ý tới sự hài hòa của âm lượng giữa tiết điệu và 

âm sắc, giữa âm lượng của đàn với âm lượng của người hát. Âm lượng giữa 

tiết điệu và âm sắc cần cân đối, người đệm đàn cần căn chỉnh âm lượng sao 

cho bằng nhau, tránh âm lượng tiết điệu quá to trong khi đó âm sắc lại quá 

nhỏ. Ngược lại, âm lượng của âm sắc lại to hơn âm lượng của tiết điệu, lấn át 

tiết điệu. 

Trước khi đệm đàn, người đệm đàn cần thống nhất với người hát về 

giọng, cấu trúc, cách trình bày bài hát. Việc thống nhất này là rất cần thiết bởi 

lấy giọng quá cao hay quá thấp sẽ làm cho người hát không hát được dẫn đến 

hỏng tác phẩm. Thống nhất về cấu trúc, cách trình bày tạo cho người đệm đàn 

và người hát đều chủ động, trơn chu hơn trong việc kết hợp.  

Người đệm đàn cần giao lưu biểu cảm, cảm xúc với người hát qua nét 

mặt, ra các ký hiệu như gật đầu, dùng tay để bắt nhịp báo hiệu cho người hát 

sau đoạn nhạc dạo đầu, các câu nhạc cầu nối hoặc báo hiệu chuẩn bị kết thúc 

bài hát. 

Khi hòa tấu đệm đàn với người hát, việc sai sót, nhầm lẫn là không thể 

tránh khỏi. Do vậy, người đệm đàn không nên dừng nhạc và thay vào đó là 
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cần sự linh hoạt, ứng biến nhanh nhẹn, sáng tạo bỏ qua chỗ sai để tiếp tục 

đệm đàn theo người hát.  

2.5. Đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy  

2.5.1. Đổi mới chương trình 

Khoa Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đang thực hiện 

chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc với môn 

Đệm đàn phím điện tử là 2 tín chỉ, sinh viên được học môn này trong học kỳ I 

của năm thứ 3. Thời lượng 2 tín chỉ đối với môn học này với yêu cầu đệm 

được các ca khúc mầm non trong chính khóa và ngoại khóa một cách thành thạo 

là rất khó khăn cho giảng viên và sinh viên. Do đây là môn học chủ yếu là thực 

hành luyện tập nên cần thiết tăng thời lượng từ 2 tín chỉ lên 4 tín nhằm đảm bảo đủ 

thời gian thực hành, tích lũy cũng như nâng cao mở rộng kiến thức.  

2.5.2. Đổi mới giáo trình  

Xây dựng một giáo trình giảng dạy cho môn học vừa mang tính khoa 

học, hệ thống, phù hợp với mục đích, yêu cầu về kiến thức cũng như về kỹ 

năng của môn học đối với người học là hết sức cần thiết. Nó chi phối toàn bộ 

quá trình dạy và học, quyết định chất lượng chuẩn đầu ra của sinh viên.  

Khoa Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương hiện chưa có 

một giáo trình chung, thống nhất cho môn đệm đàn phím điện tử cho sinh 

viên ngành GDMN - SPAN mà vẫn dựa vào khung chương trình chung theo 

qui định của Bộ GD&ĐT để xây dựng nên chương trình cho môn học này. 

Nhìn chung, chương trình môn học là phù hợp nhưng vẫn còn một số những 

bất cập, chưa đáp ứng được như cầu của xã hội. 

  Mỗi giảng viên dạy môn đệm đàn phím điện tử lại dạy theo một giáo 

trình riêng khác nhau, không thống nhất về nội dụng, kiến thức, hệ thống bài 

thực hành cũng như giáo trình, tài liệu tham khảo. Do vậy cần thiết phải xây 

dựng một bộ giáo trình chung, thống nhất cho môn học này bao gồm cả 

những kiến thức về sử dụng các tính năng nhạc cụ, lý thuyết và kỹ năng đệm, 
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các bước chuẩn bị cho bài đệm, hệ thống các bài thực hành, bài đệm mẫu và 

bổ sung các tài liệu, giáo trình tham khảo cho môn học. 

Năm học 2014 trở về trước, sinh viên ngành GDMN - SPAN học theo 

chương trình niên chế với 7 học phần môn nhạc cụ, mỗi học phần là 75 tiết, 

với môn đệm đàn phím điện tử là 45 tiết. Nhưng từ năm học 2015 nhà trường 

thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ, môn nhạc cụ được chia làm 2 học phần là 

Nhạc cụ 1 (2 tín chỉ) và Nhạc cụ 2 (2 tín chỉ), môn đệm Đàn phím điện tử là 2 tín 

chỉ nhưng thực tế chương trình, giáo trình vẫn theo khung chương trình chung 

của Bộ GD&ĐT với những nội dung, tiến trình giảng dạy cũ. 

Nội dung môn nhạc cụ: Gamme, etude, tiểu phẩm piano, tiểu phẩm 

Organ. 

Nội dung môn Đệm đàn phím điện tử: Học phần giới thiệu các bước cơ 

bản khi đệm hát bằng đàn phím điện tử. Cách tìm điệu thức, giọng điệu của 

một ca khúc. Cách đặt hợp âm cho một ca khúc. Cách chọn tiết tấu cho một ca 

khúc. Một số âm hình đệm của một số loại tiết tấu tiêu biểu, hay dùng trong 

các ca khúc dùng trong các trường phổ thông. Cách soạn nhạc dạo và kỹ thuật 

sử dụng tay phải khi đệm hát bằng đàn phím điện tử. Cách sử dụng âm sắc 

trên đàn phím điện tử. 

 Dựa vào khung chương trình cũng như giáo trình của môn nhạc cụ và 

môn đệm đàn phím điện tử mà sinh viên ngành GDMN - SPAN đang thực 

hiện ta nhận định như sau: 

Toàn bộ học kỳ I, II của năm học thứ nhất, sinh viên chỉ tập trung cho 

phần kỹ thuật đàn phím điện tử với đầy đủ nội dung lên lớp mà chưa chú 

trọng đến bài đệm ca khúc. Việc học các kỹ thuật đàn phím trước khi học đệm 

đàn là cần thiết, bởi sinh viên có nắm được kỹ thuật cơ bản, ngón tay linh hoạt 

mới thực hiện được các kỹ năng đệm, tập trung tư duy, sáng tạo cho đệm hát. 

Kỹ thuật là quan trọng, vì không có kỹ thuật ngón bấm cơ bản thì sinh viên 

không thể có các kỹ năng biểu diễn trên đàn để chuyển sang học phần đệm 
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đàn phím điện tử. Mặt khác, sinh viên sau khi ra trường, phần đệm ca khúc 

chính là công việc chính để các em thực hành nghề nghiệp, ứng dụng nhiều 

trong dạy hát cũng như các hoạt động ngoại khóa thì lại không được nhiều với 

2 tín chỉ.  

Do nhu cầu thực tế khi các em làm việc ở trường Mầm non, việc đệm 

đàn ca khúc là rất cần thiết và được sử dụng thường xuyên ngay trong tiết học 

chính khóa cũng như các hoạt động ngoại khóa nên cần giảm bớt bài kỹ thuật 

như gamme, etude, tác phẩm piano, tác phẩm đàn phím điện tử, thay thế bằng 

đệm các ca khúc lứa tuổi mầm non trong và ngoại khóa. Việc giảm bớt các 

bài kỹ thuật không làm ảnh hưởng nhiều tới kỹ thuật chơi đàn của sinh viên, 

nhằm củng cố, tăng cường khả năng đệm đàn của các em trong một thời gian 

dài, liên tục. 

Ở học phần Nhạc cụ 1 và Nhạc cụ 2 cần bổ sung thêm bài đệm ca khúc 

lứa tuổi mầm non. Việc bổ sung này giúp sinh viên làm quen với các bước 

chuẩn bị cho bài đệm, kỹ năng và âm hình đệm đơn giản, sử dụng âm sắc và 

tiết điệu... làm nền tảng vững chắc để phát triển kỹ năng đệm hát trong học 

phần đệm đàn phím điện tử. 

  Tăng cường phần thực hành độc tấu giai điệu các bài hát mầm non và 

âm hình đệm cơ bản các loại nhịp cơ bản. 

  Bổ sung phần soạn đệm và hướng dẫn thực hành đệm các bài hát mầm 

non. Tập trung hướng dẫn sinh viên khai thác và sử dụng các tính năng trên 

đàn phím điện tử một cách tỉ mỉ, cụ thể, sáng tạo để sinh viên được tiếp xúc, 

làm quen với đệm hát ngay từ khi học học phần Nhạc cụ, có những hiểu biết, 

kỹ năng cơ bản về đệm hát, làm tiền đề phát triển các kỹ năng, kỹ xảo, tư duy 

sáng tạo trong học phần đệm đàn phím điện tử. 

Giáo trình môn học này cần hiện thực hóa một cách cụ thể về kiến thức 

đệm đàn, sử dụng các chức năng cũng như tính năng trên đàn phím điện tử, 

các bước chuẩn bị trước khi đệm đàn, các kỹ năng, các bài thực hành, hệ 

thống bài đệm mẫu, giáo trình, tài liệu tham khảo cho môn học… 
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2.5.3. Đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên 

Phương pháp dạy học là hệ thống những hành động có chủ đích theo 

một trình tự nhất định của giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và 

hoạt động thực hành của sinh viên nhằm đảm bảo cho họ lĩnh hội nội dung 

dạy học và chính như vậy mà đạt được mục đích dạy học. 

Phương pháp dạy học là một yếu tố hết sức quan trọng trong quá trình 

dạy học. Phương pháp dạy học phụ thuộc vào mục đích, yêu cầu, nội dung 

của môn học. Không có một phương pháp nào là vạn năng, do vậy cần vận dụng 

linh hoạt, mềm dẻo, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp truyền thống và các 

phương pháp chuyên ngành, bám sát mục đích yêu cầu của môn học để thực 

hiện nhiệm vụ cung cấp kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo cho người học. 

Phương pháp của giảng viên chủ yếu vẫn là truyền đạt kiến thức cho 

sinh viên cách thụ động. Chưa có sự tương tác nhiều giữa người giảng viên và 

sinh viên, chưa có sự phối hợp linh hoạt, kết hợp nhuần nhuyễn các phương 

pháp, đặc biệt là các phương pháp dạy học hiện đại, tích cực. Chưa đi sâu lấy 

người học làm trung tâm và đề cao vai trò cá nhân, khơi gợi khả năng tư duy 

độc lập, sáng tạo của sinh viên chưa tạo sự sôi nổi trong giờ học và gây hứng 

thú cho người học.  

Để đạt được hiệu quả cao nhất trong dạy học, tôi xin đưa ra một số 

phương pháp dạy học môn đệm Đàn phím điện tử như sau: 

Phương pháp dạy học tích cực, lấy hoạt động của người học làm trung tâm. 

Mọi hoạt động dạy học đều hướng tới người học, lấy người học làm 

trung tâm, hướng người học vào những tình huống có vấn đề cần giải quyết, 

khơi gợi và định hướng cho hoạt động học tập của người học, niềm hứng thú, 

kích thích và phát triển năng lực tư duy sáng tạo của người học, tạo cho người 

học luôn có sự vận động, trao đổi thông tin. 

Ví dụ, sau khi giảng viên hướng dẫn sinh viên cách đặt hòa âm cho ca 

khúc, đưa ra yêu cầu đặt hợp âm cho một nét giai điệu hoặc một ca khúc mầm 
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non, sinh viên sẽ tự đặt hòa âm với nhiều cách khác nhau. Sinh viên tự thực 

hành bài đệm của mình trên đàn, giảng viên nhận xét và cùng thảo luận với 

sinh viên để tìm ra phương án chọn hòa âm cho phù hợp nhất với ca khúc. 

 Phương pháp dạy học tích cực cần chú trọng khơi gợi niềm đam mê, 

hứng thú môn học cho sinh viên và được thực hiện liên tục trong suốt quá 

trình dạy học, từng tiết học. Luôn đưa ra các yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể trong 

từng nội dung dạy học, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với năng lực và trình 

độ nhận thức của sinh viên. Tránh việc đưa ra yêu cầu quá cao, vượt sức về 

nhận thức, kiến thức, kỹ năng thực hành của sinh viên gây mệt mỏi, căng 

thẳng, tạo áp lực lo sợ khi học môn này. 

 Giảng viên có thể tạo đam mê cho sinh viên bằng việc đệm đàn mẫu, 

trình diễn bài đệm cho sinh viên nghe và cảm nhận nhằm tạo ra sự ngưỡng 

mộ, khâm phục cũng như tăng uy tín về trình độ của giảng viên trước sinh 

viên. Ngoài ra, giảng viên có thể cho sinh viên xem, nghe băng đĩa nhạc hoặc 

giới thiệu các tấm gương tự học của những sinh viên có kỹ năng đệm tốt hoặc 

những sinh viên đã ra trường giúp các em có mục đích phấn đấu, say mê với 

môn học. 

Ngoài ra, cần quan tâm tới từng đối tượng sinh viên, giúp các em hiểu 

sâu sắc kiến thức và biết vận dụng kiến thức trong thực hành kỹ năng. Khi 

sinh viên đã hiểu và biết vận dụng kiến thức trong thực hành sẽ tạo ra sự hưng 

phấn, có hứng thú với môn học, tạo động lực ham học hỏi, say sưa tìm hiểu 

kiến thức và hăng say tập luyện. Sự thấu hiểu sẽ đem đến niềm vui và hứng 

thú trong học tập.  

Phương pháp dạy học đặc thù môn học. 

Giảng viên cần vận dụng các phương pháp đặc thù môn Đệm Đàn phím 

điện tử như:  

Hướng dẫn sinh viên biết cách nghe, phân tích bài đệm mẫu: Giọng, 

nhịp, cầu trúc hình thức, tìm hòa âm, âm sắc, tiết điệu, tiết tấu, câu nhạc dạo 

đầu, dạo giữa, cầu nối...giúp các em có phản xạ nhanh nhạy khi đệm hát. 
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Hướng dẫn thu, ghi trên đàn phần giai điệu để tập phần đệm theo kiểu 

Piano, cách thu giai điệu một bài hát có hợp âm, thu từng phần đệm riêng biệt 

(thu từng track)... 

Phương pháp vận dụng các môn học khác. 

Kỹ năng đệm đàn phím điện tử là sự kết hợp, tương tác bổ trợ lẫn nhau, 

là sự tổng hòa của các môn học khác nhau như: Nhạc cụ, Phân tích tác phẩm, 

Hòa âm, Đọc - Ghi nhạc... Để hiểu và thực hành các kỹ năng trong đệm hát, 

sinh viên cần nắm chắc kiến thức cũng như khả năng ứng dụng của các môn 

học đó một cách thuần thục. Qua môn học này nhằm củng cố kiến thức các 

môn học khác cho sinh viên và vận dụng nó vào đệm hát.  

Thông qua môn Nhạc cụ, giúp cho sinh viên nắm chắc kiến thức về tư 

thế ngồi, kỹ thuật ngón tay, kỹ thuật legato, non legato, staccato... Vận dụng 

kỹ thuật đó cho môn đệm hát, sinh viên sẽ nhanh nhạy, chủ động hơn về ngón 

tay, là cơ sở cho sự phát triển các kỹ thuật đệm, phát huy tư duy sáng tạo 

trong đệm đàn.  

Khi thực hiện một kỹ năng trong đệm đàn, sinh viên cần huy động và 

vận dụng đồng thời kiến thức của rất nhiều môn học khác một cách linh hoạt.  

Thực hiện viết đoạn nhạc dạo đầu cho ca khúc, sinh viên phải liên hệ 

đến kiến thức của môn Phân tích tác phẩm, Lý thuyết Âm nhạc và Hòa âm, 

Đọc - Ghi nhạc, thủ pháp sáng tác… để viết ra một đoạn nhạc dạo. Các em 

còn có thể đặt hòa âm cho đoạn nhạc dựa trên tiết tấu và hòa âm của ca khúc. 

Sau đó sinh viên vận dụng kiến thức môn Nhạc cụ để lựa chon tiết điệu, âm 

sắc và một số tính năng khác, kỹ thuật ngón tay... trình bày trên đàn đoạn 

nhạc dạo này.  

Phương pháp thực hành luyện tập. 

Phương pháp thực hành luyện tập là phương pháp dạy học với sự chỉ 

dẫn của người dạy, người học lặp đi lặp lại nhiều lần những hành động nhất 

định trong những hoàn cảnh khác nhau nhằm hình thành và phát triển những 

kỹ năng, kỹ xảo. 
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Đệm đàn phím điện tử là môn học thiên về kỹ năng thực hành luyện tập 

để hình thành kỹ năng, kỹ xảo trong đệm đàn. Do vậy, đây là phương pháp rất 

quan trọng đòi hỏi sinh viên phải chăm chỉ tập luyện dưới sự chỉ dẫn thường 

xuyên, liên tục của giảng viên nhằm khắc phục sửa chữa những sai sót, kịp 

thời uốn nắn. Nếu không có sự dẫn dắt hướng dẫn thường xuyên của giảng 

viên sinh viên sẽ tập sai, không đạt được kỹ năng chính xác. Giảng viên cần 

truyền đạt lý thuyết trước khi cho sinh viên thực hành, tăng thời gian thực 

hành luyện tập kỹ năng trong giờ học do có sự giám sát và sửa chữa kịp thời 

của giảng viên trên lớp. Sinh viên phải có ý thức tự học và xây dựng kế hoạch 

luyện tập, có hệ thống, khoa học, kịp thời và thực hành bằng nhiều cách nhiều 

phương pháp khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp, từ chậm đến nhanh. 

Phương pháp kiểm tra đánh giá. 

Dạy học tích cực là hình thành ở người học năng lực quan sát, thu thập 

thông tin, năng lực tự đánh giá, năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề, năng 

lực giao tiếp, trình bày kỹ năng… Tuy nhiên tất cả các năng lực ấy đều phải 

phản hồi trong quá trình đánh giá. Nếu nhìn nhận theo góc độ như vậy thì việc 

đổi mới quá trình kiểm tra đánh giá là vô cùng quan trọng, nó sẽ là hạt nhân 

quy chiếu toàn bộ quá trình dạy học, đổi mới chương trình, giáo trình học tập. 

Bởi vậy chỉ cần đổi mới quá trình kiểm tra đánh giá thì các quá trình khác 

buộc phải thay đổi theo. 

Phương pháp kiểm tra đánh giá cần căn cứ vào mục đích, yêu cầu của 

của bài học nhằm đưa ra các hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp, đạt kết quả 

theo yêu cầu. Ngoài ra, kiểm tra đánh giá cần căn cứ vào kiến thức chuẩn, 

từng kỹ năng và đặc biệt là đánh giá thái độ học tập của sinh viên trong những 

giờ trên lớp, hoàn thành bài tập về nhà. 

Đánh giá kết quả học tập vừa kết hợp kiểm tra khả năng tái hiện kiến 

thức đã học với đánh giá kết quả học tập theo năng lực, cần chú trọng khả 
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năng vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ năng trong những tình huống ứng dụng 

khác nhau. 

Kiểm tra đánh giá phải đảm bảo tính vừa sức, có hệ thống, khoa học, 

khách quan và toàn diện. 

Kết hợp giữa kiểm tra đánh giá của giảng viên với sinh viên, giữa sinh 

viên với sinh viên và ý thức tự kiểm tra đánh giá của từng sinh viên giúp các 

em tích lũy, hệ thống và mở rộng nâng cao kiến thức. 

Hình thức kiểm tra đánh giá phải diễn ra thường xuyên, liên tục, linh 

hoạt ở mọi thời điểm, kiểm tra trong từng kỹ năng, từng tiết học, bài học, hết 

học phần với nhiều hình thức khác nhau phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, 

trang thiết bị của Nhà trường như: Kiểm tra cá nhân, kiểm tra nhóm, biểu diễn 

sân khấu. 

Nội dung kiểm tra đánh giá có thể chia làm 3 loại:  

 Kiểm tra lý thuyết: Các ký hiệu trong bản nhạc, lựa chon tiết điệu, âm 

sắc, xác định giọng và đặt hòa thanh, tempo... 

Kiểm tra kỹ năng: Đoạn nhạc dạo đầu, âm hình đệm... 

Kiểm tra hết học phần: Kiểm tra vấn đáp, kiểm tra thực hành đệm hát 

tại phòng đàn, kiểm tra thực hành đệm hát biểu diễn trên sân khấu, kết hợp 

kiểm tra thực hành và kiểm tra vấn đáp. 

2.5.4. Đổi mới phương pháp học tập của sinh viên 

Quyết định chất lượng học tập, chất lượng đào tạo là tính tự học của 

sinh viên và là yếu tố quan trọng để đổi mới phương pháp giảng dạy. Do vậy, 

mỗi sinh viên cần thay đổi nhận thức, chủ động rèn luyện tính tự học. 

Tự học được xuất phát từ chính nhu cầu muốn học hỏi, gia tăng sự hiểu 

biết để làm việc của mỗi người. Thực tế giảng dạy tại các trường Đại học, Cao 

đẳng cho thấy, nếu sinh viên không chịu khó học tập, đào sâu nghiên cứu bằng 

cách học tập độc lập thì các thầy cô giáo có dạy giỏi, kiến thức sâu rộng, trình 

độ nghiệp vụ vững vàng đến đâu thì chất lượng học tập cũng không thể cao. 
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Theo phương pháp học tập mới, người học đóng vai trò chủ động trong 

việc tiếp cận với kiến thức mới qua sự định hướng gợi mở của thầy cô. Muốn 

thực hiện được vai trò này, người học cần phải đổi mới phương pháp học tập, 

thay thế cách học thụ động bằng phương pháp học chủ động, sáng tạo, học kết 

hợp với thực hành. Nhờ chủ động đọc sách tìm hiểu bài trước khi đến lớp mà 

người học sẽ nhanh chóng nắm vững nội dung bài giảng của thầy cô, nhờ biết 

kết hợp việc học với luyện tập các hình thức bài tập khác nhau mà kiến thức 

đã học được củng cố và khắc sâu. 

Để học tốt môn học này, sinh viên cần thay đổi phương pháp học như:  

Có thái độ học tập tích cực và niềm đam mê môn học. 

Thái độ học tập tích cực và niềm đam mê môn học biểu hiện ở việc chủ 

động, độc lập sáng tạo trong hoạt động học tập, hăng hái tìm hiểu thêm tài 

liệu, ham học hỏi, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ trong và ngoài 

Nhà trường.  

Muốn có thái độ học tập tích cực, sinh viên cần xác định rõ mục đích 

và động cơ học tập tích cực (học để chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và 

hoàn thiện nhân cách theo nhu cầu xã hội), tự giác. 

Biểu hiện cụ thể của thái độ học tập tích cực và niềm đam mê môn học 

như: Đi học đúng giờ, chăm chú nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài, 

luôn đặt câu hỏi, thắc mắc, tự tìm hiểu trao dồi kiến thức, hăng say tập luyện 

những kỹ năng đã được học, hoàn thành các bài tập được giao, khả năng cộng 

tác với giảng viên, tâm thế học tập thật thoải mái. 

Chủ động tự học tập nghiên cứu. 

Do chương đào tạo theo hệ thống tín chỉ, lấy người học làm trung tâm, 

đề cao vai trò hoạt động học của sinh viên, dưới sự hướng dẫn của giảng viên 

nên các em cần chủ động trong học tập, lĩnh hội kiến thức, nghiên cứu tài liệu 

để trao dồi kiến thức môn học. 

Đặc thù của môn học Đệm đàn phím điện tử là vận dụng tích hợp các 

môn học khác. Do đó, ngoài việc tìm hiểu, luyện tập, tích lũy kiến thức qua 
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giáo trình, tài liệu tham khảo môn học, sinh viên cần phải tìm hiểu, mở rộng 

trao dồi kiến thức các môn học khác như: Phân tích tác phẩm, Lý thuyết Âm 

nhạc và Hòa âm, Nhạc cụ, Đọc - Ghi nhạc... 

Chủ động nghiên cứu, trao dồi kiến thức các môn học khác phải được 

thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời bổ sung cập nhật kiến thức mới. 

Những sinh viên nắm vững kiến thức các môn học khác sẽ học tốt hơn, 

thuận lợi hơn khi vận dụng những kiến thức đó cho thực hành kỹ năng đệm 

hát, trên cơ sở đó càng nâng cao kiến thức tổng hợp và phát huy tư duy sáng 

tạo môn đệm đàn phím điện tử. Những kiến thức sinh viên tích lũy được ở các 

môn học khác sẽ là kiến thức nền tảng vững chắc khi học học phần này. Cụ 

thể những sinh viên học tốt môn Nhạc cụ, có kỹ năng ngón tay thuần thục, kỹ 

năng nhìn bản nhạc nhanh nhẹn, khi học đệm sẽ tiếp thu nhanh hơn, thuận lợi 

hơn về ngón tay, bấm hợp âm, thực hành kỹ năng đệm tốt hơn, có khả năng tư 

duy sáng tạo, ứng biến nhanh nhẹn. 

Lập kế hoạch học tập khoa học 

Kế hoạch là một quá trình ấn định những mục tiêu, xác định biện pháp 

tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Đặt ra mục tiêu phải có tính vừa sức, 

rõ ràng, cụ thể. Như vậy, việc lập kế hoạch học tập sẽ giúp sinh viên làm chủ 

được thời gian của mình.  

Kế hoạch học tập khoa học là xây dựng một thời gian biểu cụ thể, hợp 

lý, có kế hoạch tập luyện rõ ràng, chi tiết để đạt được một kết quả học tập 

hiệu quả trong một thời gian nhất định. Nó là điều kiện quan trọng đảm bảo 

sự thành công. Có thể ví kế hoạch như là "mệnh lệnh" nghiêm khắc buộc 

mình tuân theo, nó còn là người chỉ huy, chỉ đạo mọi hoạt động của mình. Kế 

hoạch học tập không chỉ có lợi đối với việc nâng cao chất lượng học tập mà 

còn giúp các em bồi dưỡng và hình thành những thói quen tích cực. 

Giờ học trên lớp, sinh viên phải có vở ghi chép, cần ghi chép cẩn thận, 

rõ ràng, khoa học, biết cách tổng hợp, phân tích, so sánh và tìm mối liên hệ 

kiến thức các môn học với môn học đệm Đàn phím điện tử. 
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Ở nhà, sinh viên cũng cần có khu vực dành riêng cho học tập, xây dựng 

kế hoạch tập luyện cụ thể cho từng tuần, từng ngày và từng giờ trong ngày. 

Có thể lên kế hoạch tập đàn từ 60 phút đến 120 phút/ ngày tùy thuộc vào thời 

gian, điều kiện cũng như ý thức của sinh viên. 

Có kế hoạch tập luyện chi tiết như tập từ chậm đếm nhanh, từ dễ đến 

khó, từ đơn giản đếm phức tạp. Lên kế hoạch cụ thể, chi tiết trước khi đệm 

đàn như tìm hiểu bài, các bước chuẩn bị cho bài đệm, kế hoạch đệm đàn cũng 

như phương án dự phòng. 

Học tập theo nhóm. 

Trong thời đại mới khi lượng tri thức ngày càng phát triển, học tập theo 

nhóm là một trong các phương pháp học tập hiệu quả, rèn cho sinh viên khả 

năng hợp tác, phát huy tư duy trí tuệ của từng cá nhân và cả nhóm, giúp lĩnh 

hội và giải quyết các vấn đề học tập một cách nhanh chóng và hiệu quả. Quá 

trình học nhóm giúp sinh viên có điều kiện nắm kiến thức chắc hơn, lâu hơn 

và đây là cơ hội học hỏi kinh nghiệm học tập, phương pháp luyện tập, phương 

pháp ghi nhớ kiến thức, phương pháp trả lời, thực hành kỹ năng của các thành 

viên khác trong nhóm. 

Với môn học Đệm đàn phím điện tử, cần lựa chọn và thành lập nhóm 

học từ 2 đến 5 sinh viên. Có lịch học nhóm cụ thể về thời gian, ngày giờ, có 

mục tiêu, có nguyên tắc, có kế hoạch tập luyện, phân công công việc. Thảo 

luận, trao đổi kiến thức, kỹ năng đệm hát và khả năng kết hợp giữa người hát 

với người đệm đàn. Đúc kết kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, điều chỉnh nội 

dung cũng như cách thức phối hợp với nhau.  

Học qua Internet. 

Đàn phím điện tử ngày nay được trang bị nhiều tính năng hiện đại, dễ 

sử dụng, hỗ trợ đắc lực cho người đệm đàn. Âm sắc và tiết điệu phong phú, đa 

dạng hơn, trung thực hơn, được sắp xếp phân chia theo loại, tính năng chỉnh 

sửa âm sắc và tiết điệu theo ý muốn của người sử dụng, thu ghi trên đàn thuận 
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lợi... Do đó, sinh viên cần phải được trang bị, tiếp xúc, khai thác và ứng dụng 

chúng trong việc thực hành đệm hát, kịp thời nắm bắt cập nhật những công 

nghệ mới về đàn phím điện tử. 

 Cùng với việc nắm bắt công nghệ về đàn phím điện tử, sinh viên cần tìm 

hiểu và sử dụng các phần mềm âm nhạc hỗ trợ cho việc đệm hát như: Phần 

mềm soạn nhạc (Encor, Final), phần mềm đệm hát (Band in a Box)... 

 Có kỹ năng tìm kiếm, mở rộng kiến thức và kỹ năng đệm hát thông qua 

các công cụ như: Google, Youtube... 

2.6. Thực nghiệm sư phạm 

2.6.1. Mục đích thực nghiệm 

Thực nghiệm sư phạm nhằm mục đích thử nghiệm, thẩm định, kiểm 

chứng tính hiệu quả của các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học 

đệm đàn phím điện tử cho sinh viên GDMN - SPAN trường CĐSP TW. 

2.6.2. Đối tượng thực nghiệm 

Nhóm thực nghiệm: Sử dụng các phương pháp, biện pháp nâng cao 

chất lượng dạy học đệm đàn phím điện tử đã được đề xuất trong chương 2 

gồm 20 sinh viên lớp 14 CĐ SNMN-AN- A học kỳ I năm thứ 3. 

Nhóm đối chứng: Sử dụng phương pháp, biện pháp cũ gồm 20 sinh 

viên lớp 14 SNMN-AN- B học kỳ I năm thứ 3. 

Sinh viên hai nhóm trên có trình độ đạt chuẩn, có sự tương đồng về kỹ 

thuật chơi Đàn phím điện tử và kiến thức âm nhạc. 

2.6.3. Giả thuyết thực nghiệm 

 Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học đệm đàn phím điện tử đã 

được đề xuất trong chương 2 sẽ kích thích được hứng thú và tính tích cực của 

sinh viên, phát huy được nhiều ưu điểm của chương trình dạy học đệm đàn 

phím điện tử. Do vậy sinh viên nhóm thực nghiệm sẽ có kết quả học tập cao 

hơn sinh viên lớp đối chứng. Bên cạnh đó việc thực nghiệm ở 2 nhóm của 2 

lớp với điều kiện giảng dạy về các phương pháp, biện pháp, cơ sở vật chất 
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trang thiết bị khác nhau chứng tỏ việc các biện pháp nâng cao chất lượng dạy 

học đệm đàn phím điện tử có thể tiến hành ở mọi điều kiện và đem lại hiệu 

quả cao. 

2.6.4. Nội dung thực nghiệm 

Trước khi thực nghiệm, chúng tôi tiến hành khảo sát trình độ ban đầu 

của sinh viên lớp thực nghiệm và sinh viên lớp đối chứng như sử dụng 

phương pháp nghiên cứu hồ sơ, điều tra, quan sát để tìm ra lớp thực nghiệm 

và lớp đối chứng [Phụ lục 19, tr.159]. 

 Qua khảo sát ta nhận thấy trình độ nhận thức của 2 nhóm là tương 

đương nhau. Sau khi phân lớp, chúng tôi tiến hành tác động sư phạm bằng 

cách cho sinh viên thực nghiệm bằng giáo án đổi mới với các biện pháp mới. 

Mặt khác, lớp đối chứng sẽ học tập theo phương pháp truyền thống, bài giảng 

không có sự đổi mới, không sử dụng các biện pháp, phương pháp mới. 

Giảng viên thực hiện thực nghiệm đề xuất như sau: 

20 sinh viên/20 đàn phím điện tử, chia thành 4 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 

được lựa chọn nhóm trưởng là những em có năng lực âm nhạc tốt. 

Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm đệm đàn. 

Hướng dẫn sinh viên sử dụng tính năng trên đàn phím điện tử, tư thế 

ngồi, kỹ thuật chơi đàn. 

Gợi ý và hướng dẫn sinh viên lựa chọn tiết điệu, tempo, âm sắc, đoạn 

nhạc dạo, viết hòa thanh cho bài đệm. 

Thực nghiệm dạy kỹ năng đệm đàn ca khúc: Hòa bình cho bé - Huy Trân.  

2.6.5. Thiết kế giáo án 

Giáo án đối chứng: 

Chúng tôi đã lấy giáo án không có sự đổi mới về phương pháp và các 

biện pháp do một giảng viên dạy đệm đàn khác trong Khoa. Giảng viên có 

nhiệm vụ truyền đạt, giảng dạy cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, 

những phương pháp truyền thống, không có sự mở rộng, liên hệ với các phân 

môn âm nhạc khác. Giảng dạy thầy nói trò ghi, thầy kiểm tra trò tái hiện. 
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Giáo án thực nghiệm. [Phụ lục 7, tr.140]  

2.6.6. Kết quả thực nghiệm 

 Điểm 

Lớp 
Dưới 5 5 6 7 8 9 10 

 Nhóm thực nghiệm 0 0 3 8 7 2 0 

 Nhóm đối chứng 4 6 6 4 0 0 0 

Nhóm sinh viên thực nghiệm: 

 Chơi đàn đúng tư thế, kỹ thuật ngón bấm không cứng, nhanh nhạy hơn 

nhóm đối chứng do được thực hành luyện tập các bài kỹ thuật bổ trợ thường 

xuyên hơn. 

 Khi đệm hát, sinh viên đã thuộc nốt nhạc, sử dụng các phím đàn, phím 

chức năng thành thục, tự lựa chọn được tiết điệu bài hát ở tốc độ phù hợp, 

đệm đàn liên tục không gián đoạn, có thể soạn đệm cách độc lập. 

 Phần lớn sinh viên hiểu và nắm vững những kiến thức âm nhạc liên 

quan đến bài hát như Phân tích tác phẩm, Đọc - Ghi nhạc, Hòa âm ứng 

dụng… Các em biết lắng nghe và lựa chọn tiết điệu, âm sắc, đặt hòa âm, phân 

câu, phân đoạn, đoạn nhạc dạo… thuộc nhiều bài và hoàn thành bài đệm 

nhanh hơn. 

 Đệm đàn kết hợp với người hát khá tốt, nhịp nhàng, ăn khớp với 

khoảng thời gian 3, 4 lần kết hợp là ăn khớp hoàn chỉnh. 

 Nhóm sinh viên đối chứng: 

 Do vẫn dạy các phương pháp dạy học truyền thống, thụ động nên thời 

gian thực hành ít, hạn chế về sử dụng tính năng trên đàn phím điện tử, kỹ 

thuật ngón tay còn chậm, căng cứng. Do không luyện tập thường xuyên nên 

khả năng thực hành còn chưa nhanh nhạy, lâu thuộc bài hát vì chưa có 

phương pháp tập luyện, kỹ năng còn yếu, chưa liên hệ kiến thức đệm đàn với 
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các phân môn khác, xác định giọng, đặt hòa âm, tìm đoạn nhạc dạo còn chậm 

và chưa chính xác. Kỹ năng hát đúng giai điệu và cao độ bài hát còn hạn chế. 

Kết hợp đệm đàn với người hát còn lúng túng, chưa ăn khớp, mất nhiều lần 

mới có thể ghép được. 

 Thống kê ý kiến trả lời câu hỏi điều tra sinh viên [Phụ lục 11, tr.149]. 

 Phiếu trưng cầu ý kiến giảng viên và sinh viên [Phụ lục 9, tr.147], [Phụ 

lục 10, tr.148].                 

 Qua phản hồi của giảng viên và sinh viên, ta thấy được sự cần thiết đổi 

mới trong chương trình, giáo trình, đổi mới phương pháp, thấy được hiệu quả 

nhất định trong kỹ thuật chơi đàn, sử dụng tính năng đàn phím điện tử cũng 

như các kỹ năng, kỹ xảo đệm đàn.  

 Như vậy, đổi mới phương pháp giảng dạy, vận dụng các biện pháp, các 

kỹ năng trong đệm đàn phím điện tử giúp sinh viên nhóm thực nghiệm có kỹ 

thuật chơi đàn tốt hơn, có hiểu biết về ca khúc, biết vận dụng các kiến thức 

âm nhạc bổ trợ khác cho đệm đàn, có kỹ năng đệm hát cũng như kết hợp kỹ 

năng hát với đệm đàn tốt hơn nhóm sinh viên đối chứng. Qua đó chúng ta có 

thể thấy rằng, cần sử dụng các biện pháp, phương pháp mới trong giảng dạy 

của giảng viên kết hợp với việc đổi mới phương pháp học tập của sinh viên 

nhằm nâng cao chất lượng dạy học đệm đàn phím điện tử cho sinh viên. 

Tiểu kết chương 2 

Căn cứ vào mục tiêu đào tạo sinh viên CĐ GDMN - SPAN và chuẩn 

đầu ra, trên cơ sở đánh giá thực trạng đào tạo môn Đệm đàn phím điện tử 

trường CĐSP TW, tác giả đã nghiên cứu và xây dựng các biện pháp dạy học 

đệm đàn phím điện tử cho sinh viên ngành GDMN - SPAN nhằm nâng cao 

chất lượng dạy học. Đó là sự phối hợp đồng bộ các biện pháp về phân loại, tổ 

chức lớp học, phương pháp dạy học tích cực đối với giảng viên và sinh viên 

cũng như tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị. Giảng viên cần khai thác các 

kiến thức âm nhạc và kỹ năng mà sinh viên đã được học ở Nhạc cụ 1 và 2 để 
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vận dụng vào việc giảng dạy kỹ năng biểu diễn đệm đàn trên đàn phím điện 

tử; Các bước khi tiến hành soạn một bài đệm hát; Phương pháp soạn đệm theo 

phong cách piano và sử dụng bộ đệm tự động… 

 Vì đây là môn học thiên về thực hành kỹ năng nên trong quá trình 

giảng dạy lý thuyết luôn luôn đi đôi với thực hành, tăng thời gian thực hành, 

người giảng viên cần phải lựa chọn các biện pháp phù hợp, kết hợp các 

phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, đưa người học 

vào các tình huống có vấn đề sẽ phát huy được tính tích cực của sinh viên, tạo 

hứng thú với môn học. Tuy nhiên khi vận dụng các biện pháp, các phương 

pháp kết hợp giảng viên cần phải biết kết hợp đan xen, tránh việc sử dụng quá 

nhiều phương pháp tích cực trong một bài. 

Để tiến hành thực nghiệm sư phạm, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch 

thực nghiệm, xây dựng giả thuyết thực nghiệm, lựa chọn địa điểm thực 

nghiệm, thời gian và lớp đối chứng. Chúng tôi thiết kế bài giảng sử dụng các 

biện pháp, các phương pháp theo hướng tích cực đối với nhóm đối chứng. Sau 

khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi dùng kết quả bài kiểm tra kiến thức, các 

kỹ năng đệm đàn và phiếu trưng cầu ý kiến sinh viên để so sánh, đối chiếu 

hiệu quả của việc sử dụng các biện pháp, các phương pháp nâng cao dạy học 

đệm đàn phím điện tử cho sinh viên nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Kỹ năng đệm đàn là một nội dung quan trọng của môn Đệm đàn phím 

điện tử, là kỹ năng cần thiết đối với sinh viên GDMN - SPAN. Nó phục vụ 

cho hoạt động giảng dạy và hoạt động ngoại khóa của sinh viên sau khi ra 

trường, đảm nhiệm nhiệm vụ giáo viên âm nhạc chuyên trách ở các trường 

Mầm non.  

Trong chương 1, tác giả đã làm sáng tỏ một số khái niệm liên quan đến 

đề tài, vai trò của của đàn phím điện tử trong xã hội hiện nay, đặc điểm của ca 

khúc mầm non… Đề tài đã làm rõ những thành quả đã đạt được trong công 

tác đào tạo sinh viên GDMN - SPAN và những khó khăn tồn tại trong dạy và 

học môn Đệm đàn phím điện tử tại trường CĐSP TW. Từ đó tác giả đã đề ra 

các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Đệm đàn phím điện tử 

cho sinh viên như phân loại sinh viên và tổ chức lớp học, bổ sung và nâng cao 

kỹ năng biểu diễn đệm đàn phím điện tử. Trong đó có việc củng cố tư thế biểu 

diễn trên đàn phím điện tử khi đệm hát, vận dụng kỹ thuật cơ bản, gamme, 

etude, cách thể hiện ca khúc mầm non vào đệm đàn; Đề tài góp phần bồi 

dưỡng phương pháp đệm hát cho sinh viên theo quy trình phân tích tác phẩm, 

xác định giọng, đặt hòa âm, xây dựng các phần dạo, đệm đàn theo phong cách 

Piano, sử dụng bộ đệm tự động, hòa tấu phần đệm với người hát… Bên cạnh 

đó, tác giả còn đề xuất đổi mới nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu 

tham khảo, phương pháp dạy và học cho môn đệm đàn.  

Chúng tôi xin mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị như sau:  

 Cần tăng thời lượng học phần (tín chỉ) từ 2 tín chỉ lên 4 tín chỉ.  

Thành lập tổ chuyên môn dạy môn Đệm đàn phím điện tử, phân loại 

sinh viên theo trình độ để chia nhóm, biên soạn giáo trình giảng dạy cho môn 

đệm đàn phím điện tử (gồm kỹ năng soạn đệm và bài đệm mẫu) cũng như hệ 

thống các giáo trình tham khảo phù hợp.  
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Trong các học phần Nhạc cụ 1 và Nhạc cụ 2, ngoài việc giao gamme, 

các bài luyện ngón, piano và tác phẩm đàn phím điện tử theo chương trình, 

cần lồng ghép việc giới thiệu cũng như thực hành đệm các ca khúc lứa tuổi 

mầm non.  

  Giáo trình cần tăng cường bổ sung phần dạy lý thuyết về tính năng và 

cách sử dụng đàn phím điện tử. 

 Tăng cường bổ trợ khả năng hát cho người đệm đàn như hát đúng 

giọng, giai điệu, cao độ, tiết tấu, thuộc lời ca... các bài hát cần đệm. 

Nhà trường và Khoa Âm nhạc tổ chức nhiều các chương trình văn hóa 

văn nghệ trong và ngoài trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên 

được tham gia vào các hoạt động đó giúp các em có môi trường rèn luyện kỹ 

năng, rèn luyện bản lĩnh, thể hiện bản thân. 

 Do trình độ có hạn nên Luận văn “Dạy học đệm đàn phím điện tử cho 

sinh viên Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung ương” không khỏi có nhiều thiếu xót. Chúng tôi tha thiết và kính 

mong nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo, góp ý kiến quý báu của các Giáo sư, 

Tiến sĩ trong và ngoài Hội đồng, các giảng viên và bạn đồng nghiệp để công 

trình nghiên cứu được hoàn thiện hơn. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

106 

TÀI LỆU THAM KHẢO 

Tài liệu trong nước 

1. Ngô Thị Việt Anh (2013), Biên soạn phần đệm hát cho THCS (Dùng bộ 

đệm tự động) ứng dụng trong dạy và học đàn phím điện tử ở Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW, Nghiên cứu khoa học của Giảng viên Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW. 

2. Phạm Chỉnh (2001), Hướng dẫn thực hành phần đệm trên đàn Organ, Nxb 

Âm nhạc, Hà Nội. 

3. Đào Ngọc Dung (2001), Phân tích tác phẩm âm nhạc, Nxb Giáo dục, Hà 

Nội. 

4. Đào Ngọc Dung (2004), Bài ca đi học, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

5. Hoàng Công Dụng (2013), Tuyển tập bài hát dành cho trẻ mầm non, Nxb 

Giáo dục Việt Nam. 

6. Nguyễn Văn Đạm (1999), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thông tin. 

7. Nguyễn Văn Đạm (1999), Từ điển tường giải và liên tưởng Tiếng Việt, 

Nxb Văn hóa Thông tin. 

8. Đoàn Phương Hải (2011), Phương pháp soạn đệm trên đàn Organ, Đề tài 

nghiên cứu khoa học, Học viện Âm nhạc Huế. 

9. Đinh Công Hải (2011), Soạn đệm một số ca khúc THCS cho hệ ĐHSP Âm 

nhạc vừa học vừa làm (Không dùng bộ đệm tự động), Nghiên cứu khoa 

học của Giảng viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

10.  Quang Hải (2000), Độc tấu đàn phím điện tử tập 1,2,3. Trường Âm nhạc 

Suối nhạc, TP. Hồ Chí Minh. 

11.  Lê Thị Hiền (2004), Phương pháp học đàn piano vỡ lòng, Nxb Tổng hợp, 

Đồng Nai. 

12.  Hoàng Hoa (2003), Hòa âm ứng dụng, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

13.  Phạm Lê Hòa (2013), Phân tích tác phẩm âm nhạc, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 



 
 

107 

14. Phạm Tú Hương (2007), Lí thuyết âm nhạc cơ bản 1,2, Nxb Đại học Sư 

phạm, Hà Nội. 

15.  Đỗ Hải Lễ (2001), Lý thuyết cơ bản về âm nhạc, Trường Cao đẳng Sư 

phạm Nhạc Họa Trung ương. 

16.  Cù Nhật Minh (2007), Organ thực hành cho thiếu nhi, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

17.  Ngô Thị Nam, Trần Nguyên Hoàn, Trần Minh Trí (2004), Âm nhạc và 

phương pháp giáo dục âm nhạc tập 1,2,Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

18. Nguyễn Thị Nhung (2007), Hình thức và thể loại âm nhạc 1,2, Nxb Đại 

học Sư phạm, Hà Nội. 

19. Hoàng Phê (1996), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách khoa Hà Nội. 

20.  Nguyễn Hoàng Phương (2015), Nghệ thuật đệm và hòa tấu thính phòng 

trong đào tạo ngành piano chuyên nghiệp Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Thư 

viện Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội. 

21.  Ngô Ngọc Thắng (1999), Organ măng non, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

22.  Ngô Ngọc Thắng (2007), Phương pháp học đàn Organ - Organ lý thuyết 

và thực hành tập 1,2, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

23.  Ngô Ngọc Thắng (2007), Organ thực hành - Những bản đệm đàn cho ca 

khúc tập 1,2, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

24.  Xuân Trung (2001), Phương pháp học đàn Organ, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

25. Xuân Tứ (2001), Giáo trình đệm đàn phím điện tử, Nxb ĐHSP TP. Hồ 

Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh. 

26. Xuân Tứ (2001), Hướng dẫn dạy và học đàn Organ cho hệ CĐSP trường 

CĐSP Nhạc - Họa Trung ương tập 1-2, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

27. Xuân Tứ (2004), Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử, Nxb ĐHSP 

Hà Nội. 

28.  Xuân Tứ (2007), Đệm đàn, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

29.  Lê Vũ, Quang Đạt (2006), Phương pháp học đàn Organ Keyboard tập 

1,2, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh. 



 
 

108 

30. Sơn Hồng Vĩ (2004), Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar và Organ, Nxb Giao 

thông Vận tải, Hà Nội. 

31.  Hoàng Văn Yến (2004), Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục âm 

nhạc mẫu giáo, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

32. Hoàng Văn Yến (2007), Nghệ thuật Âm nhạc với trẻ mầm non, Nxb Giáo 

dục, Hà Nội. 

33.  Hoàng Văn Yến (2011), Trẻ mầm non ca hát, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

Tài liệu ngoài nước 

34. Leonard Vogler (Hoàng Phúc dịch 1994), Từ điển các thế bầm các hợp 

âm soạn cho đàn Piano và Organ, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh. 

35.  Czerny (2000), Ecole de la Velocite, Op.299, Nxb Văn nghệ, TP. Hồ Chí 

Minh. 

36.  Czerny (2000), Exercises & Etudes four piano, Op.599, Nxb Văn nghệ, 

TP. Hồ Chí Minh. 

37. C.L. Hanon (1957), The Virtuoso Pianist Sixty Exercises, Nxb Carl 

Fischer, Inc, Boston. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 

MỤC LỤC PHỤ LỤC  

                                                   Trang 

Phụ lục 1: Một số bài đệm mẫu                                      111 

Phụ lục 2: Các mẫu âm hình đệm theo phong cách piano                  118 

Phụ lục 3: Các mẫu âm hình đệm tiết điệu tự động (Acmp)              121 

Phụ lục 4: Một số đoạn nhạc dạo đầu và hợp âm do sinh viên viết        123 

Phụ lục 5: Đề cương chi tiết học phần (Theo chương trình cũ)                    126 

Phụ lục 6: Đề cương chi tiết học phần (Đề xuất đổi mới)                             132 

Phụ lục 7: Giáo án thực nghiệm   140 

Phụ lục 8: Một số hình ảnh tại lớp học thực nghiệm                                   145 

Phụ lục 9: Phiếu trưng cầu ý kiến giảng viên                            147 

Phụ lục 10: Phiếu trưng cầu ý kiến sinh viên                            148 

Phụ lục 11: Thống kê ý kiến trả lời câu hỏi điều tra sinh viên               149 

Phụ lục 12: Bảng tổng hợp lựa chọn Style                              151 

Phụ lục 13: Các thế bấm hợp âm cho tay trái (Fingered)                              152 

Phụ lục 14: Cách bấm hợp âm tay trái Single Finger                                    153 

Phụ lục 15: Ứng dụng hợp âm ba chính, hợp âm ba phụ đệm cho ca khúc 

mầm non                                                                                   154 

Phụ lục 16: Ứng dụng hợp âm rải ngắn vào đệm ca khúc mầm non            156 

Phụ lục 17: Bảng tổng hợp các giọng có dấu thăng và dấu giáng                 157 

Phụ lục 18: Khảo sát khả năng học nhạc cụ và đệm đàn phím điện tử sinh 

 viên 14 CĐSNMN-AN                                                            158 

Phụ lục 19: Khảo sát trình độ ban đầu của sinh viên lớp thực nghiệm và  

                   lớp đối chứng                                                                     159                                                                              

                                                                      

                                                                        

 

 



 
 

110 

PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 

Một số bài đệm mẫu 

1.1. Bài hát: Bà Còng đi chợ do tác giả Mai Đình Khang hòa âm và 

biên soạn 
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[16, tr.44] 
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1.2. Bài hát: Bầu trời xanh do tác giả Mai Đình Khang hòa âm và biên 

soạn 

 

BẦU TRỜI XANH 

Style (Rhythm): Country, Poka, Dissco       

Voice (Tone): Fantasia  

Tempo: 80 

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ 

 

[16, tr.17] 
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1.3. Bài hát: Chúc mừng do tác giả Mai Đình Khang hòa âm và biên soạn  

                                   CHÚC MỪNG 

 Style (Rhythm): Waltz                     

Voice (Tone): Accordion 

Tempo: 110 

          Nhạc: Nga 

Lời Việt: Hoàng Lân 
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[16, tr.82] 
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1. 4. Bài hát: Múa vui do tác giả Mai Đình Khang hòa âm và biên soạn  

MÚA VUI 

Style (Rhythm): Poka, Country, Dissco 

Voice (Tone): Brass  

Tempo:80 

          Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước 
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[16, tr.32] 
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1.5. Bài hát: Cùng múa hát dưới trăng do tác giả Mai Đình Khang hòa âm 

và biên soạn 

CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG 

Style (Rhythm): Waltz        

Voice (Tone): Brass        

Tempo: 112 

Nhạc và lời: Hoàng Lân 

       

[16, tr.60] 
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Phụ lục 2 

Các mẫu âm hình đệm theo phong cách piano 

2.1. Nhip 2/4:   

2.1.1. Tính chất trữ tình, vừa phải 

               

    Âm hình 18               Âm hình 19              Âm hình 20 

                     

              Âm hình 21            Âm hình 22                    Âm hình 23 

            

      Âm hình 24               Âm hình 25                    Âm hình 26                                                

2.1.2. Tính chất nhanh, vui, nhịp hành khúc 

          

                        Âm hình 27                                               Âm hình 28 
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                       Âm hình 29                                             Âm hình 30 

- Nhịp đi 

       

  Âm hình 31                Âm hình 32 

          

         Âm hình 33           Âm hình 34                 Âm hình 35        

2.2. Nhịp 3/4 

            

            Âm hình 36                Âm hình 37                          Âm hình 38                                      
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                 Âm hình 39                  Âm hình 40                        Âm hình 41                               

2.3. Nhịp 4/4 

2.3.1. Cha cha cha 

    

            Âm hình 42                      Âm hình 43                    Âm hình 44                                  

2.3.2. Rumba 

          

                Âm hình 45                               Âm hình 46      
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Phụ lục 3 

Các mẫu âm hình đệm tiết điệu tự động (Acmp) 

3.1. Nhịp 2/4 

3.1.1. Trữ tình, vừa phải. Style: Ballad, Beat, Love song. Tempo: 60 - 65 

                

       Âm hình 47              Âm hình 48                  Âm hình 49                                           

                 

             Âm hình 50          Âm hình 51                   Âm hình 52                                                                                                    

3.1.2. Hành khúc. Style: Poka, Country, Dissco. Tempo: 70 - 80 

               

      Âm hình 53                 Âm hình 54 

3.1.3. Nhịp đi. Style: March. Tempo: 60 - 65 

                

                Âm hình 55                  Âm hình 56                       Âm hình 57                      

3.2. Nhịp 3 phách. Style: Walt, Boston . Tempo: 100 - 130 

            

         Âm hình 58                  Âm hình 59                            Âm hình 60                                              

                  

              Âm hình 61        Âm hình 62                       Âm hình 63                                                               
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3.3. Nhịp bốn phách (C) 

3.3.1. Cha cha cha. Tempo: 100 -120 

             

                  Âm hình 64                Âm hình 65                     Âm hình 66                                                                                                 

3.3.2. Rumba. Tempo: 100 -120 

              

     Âm hình 67                                         Âm hình 68 
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Phụ lục 4 

Một số đoạn nhạc dạo đầu và hợp âm do sinh viên viết  

 4.1. Bài hát:  

HÒA BÌNH CHO BÉ 

Sinh viên Nguyễn Thị Hồng hòa âm và biên soạn phần đệm 

Lớp: 14 CĐ SNMNAN - A 

Style (Rhythm): Poka, Country, Dissco        

Voice (Tone): Fantasia 

Tempo: 80 

Nhạc và lời: Huy Trân 

 

[32, tr.23] 
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4.2. Bài hát:  

ĐẾM SAO            

Sinh viên Lương Thi Huyền hòa âm và biên soạn phần đệm 

Lớp: 14 CĐ SNMNAN - A 

Style (Rhythm): Waltz          

Voice (Tone): Sunbell 

Tempo: 112 

Nhạc và lời: Văn Chung 

 

[16, tr.51] 
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4.3. Bài hát:  

MỜI BẠN VUI MÚA CA 

Sinh viên Lê Ánh Hồng hòa âm và biên soạn phần đệm 

Lớp: 14 CĐ SNMNAN - A 

Style (Rhythm): Poka, Country, Dissco            

 Voice (Tone): Sunbell 

Tempo: 110 

Nhạc và lời: Phạm Tuyên 

 

[16, tr.12] 
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Phụ lục 5 

Đề cương chi tiết học phần 

(Theo chương trình cũ) 

1. Tên học phần: Đệm Đàn phím điện tử 

  Mã học phần:  SPAN 537 

2. Số tín chỉ: 2 

3. Trình độ: Dành cho sinh viên cao đẳng năm thứ 2&3 

4. Phân bổ thời gian 

- Số tiết lên lớp: 50 tiết 

 + Lý thuyết: 10 tiết 

 + Thảo luận: 5 tiết 

 + Thực hành/thí nghiệm: 35 tiết 

- Số giờ tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ 

5. Điều kiện tiên quyết:Nhạc cụ 1, 2; Hát 1, 2 

6. Mục tiêu của học phần 

- Cung cấp một số kỹ thuật đệm ca khúc cơ bản để từ đó sinh viên vận dụng 

vào việc đệm ca khúc trong giảng dạy và các hoạt động ngoại khoá. 

- Yêu cầu sinh viên phải nắm được cách đệm ở các tiết tấu cơ bản phổ thông. 

- Áp dụng linh hoạt những kiến thức kỹ năng của phân môn vào thực tế. 

- Cảm nhận được cái hay, cái đẹp hài hoà của âm nhạc nhiều bè. Phát triển 

khả năng cảm thụ và thẩm mỹ âm nhạc. 

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

- Học phần giới thiệu các bước cơ bản khi đệm hát bằng đàn phím điện tử 

- Cách tìm điệu thức, giọng điệu của một ca khúc. 

- Cách đặt hợp âm cho một ca khúc. 

- Cách chọn tiết tấu cho một ca khúc. 

- Một số âm hình đệm của một số loại tiết tấu tiêu biểu, hay dùng trong các 

ca khúc dùng trong các trường phổ thông. 
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- Cách soạn nhạc dạo và kỹ thuật sử dụng tay phải khi đệm hát bằng Đàn 

phím điện tử. 

- Cách sử dụng âm sắc trên Đàn phím điện tử. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 

- Thảo luận 

- Thực hành trên Đàn phím điện tử 

- Thi giữa học kỳ và cuối học kỳ 

9. Tài liệu học tập 

9.1. Tài liệu chính: Bài giảng của giảng viên 

9.2. Tài liệu tham khảo 

[1]. Tập Sách giáo khoa môn Âm nhạc Tiểu học và Trung học cơ sở, NXB 

Giáo dục 

[2]. Tìm tiết điệu cho bản nhạc, Trung tâm âm nhạc YAMAHA 

[3]. 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 

[4]. Đào Trọng Minh (2001), Cấu trúc của ngôn ngữ hoà âm 

[5]. Sơn Hồng Vĩ (2000), Tự đặt hợp âm cho ca khúc bằng đàn Guitar và 

đàn phím điện tử tập 1,2,3, Nxb Giao thông vận tải. 

[6]. Trịnh Tuấn (1997), Các nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng, Nxb Hà 

Nội 

[7]. Hoàng Văn Yến, Trẻ mầm non ca hát, NXB Giáo dục 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

 - Dự lớp: 10% 

 - Thảo luận: 10% 

 - Làm bài tập: 20% 

 - Thi giữa kỳ: 20% 

 - Thi cuối học kỳ: 40% 

11. Thang điểm đánh giá: 10/10 

12. Nội dung chi tiết học phần 
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Tuần Nội dung 

Số tiết lên lớp 
Tài liệu đọc 

trước 

Nhiệm vụ của sinh 

viên LT 
BT/

TL 

TH/

TN 

1 CHƯƠNG I: 

NHỮNG NGUYÊN 

TẮC VÀ KỸ 

THUẬT CƠ BẢN 

KHI ĐỆM HÁT 

BẰNG ĐÀN PHÍM 

ĐIỆN TỬ (15 tiết) 

1. Giới thiệu tính 

năng Đàn phím điện 

tử 

2. Các hợp âm sử 

dụng để đệm ca khúc 

2.1. Hợp âm ba (3 

trưởng, 3 thứ, 3 tăng, 

3 giảm 

2.1. Hợp âm bảy (7 

trưởng, 7 thứ, 7 tăng, 

7 giảm, bảy át) 

2.3.Hợp âm Sus 

(Sudominan) 

2 2 3  - Hiểu được những 

nguyên tắc cơ bản khi 

đệm hát bằng Đàn 

phím điện tử. 

 

 

- Nắm được các bộ 

nhạc khí trên Đàn 

phím điện tử cũng 

như các nút chức 

năng. 

- Thực hành các hợp 

âm 3 trên đàn theo sự 

hướng dẫn của giảng 

viên. 

2 3. Một số loại tiết 

điệu (Style, Rhymth) 

phổ thông thường sử 

dụng đêm cho ca 

khúc của Việt Nam. 

3.1. Điệu Valse 

(Waltz) 

3.2. Điệu Polka. 

3.3. Điệu Fox. 

3.4. Điệu Machr 

(Hành khúc) 

3.5. Điệu Disco: 

3.6. Điệu Ballad (Pop 

Balla, Slowsulf) 

3.7. Điệu Slowrock 

(Loại nhịp 6/8/) 

3.8. Điệu Rumba, 

 2 3  - Biết cách lựa chọn 

các loại tiết điệu trên 

các loại Đàn phím 

điện tử khác nhau. 
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Bolero. 

3.9. Điệu Cha cha cha 

3.10. Điệu Tiwst 

3.11. Điệu Swing 

3 CHƯƠNG II: SỬ 

DỤNG TIẾT ĐIỆU 

CÓ SẴN KẾT HỢP 

TAY PHẢI ĐỆM 

ÂM HÌNH TIẾT 

TẤU, NỐI TIẾP 

HỢP ÂM 

1. Tập chuyển hợp âm 

trên tiết điệu Waltz 

kết hợp đệm tay phải 

với các âm hình khác 

nhau (giọng C dur và 

a moll). 

2. Tập chuyển hợp âm 

trên tiết điệu Polka và 

Fox, kết hợp đệm tay 

phải với các âm hình 

khác nhau (giọng C 

dur và a moll). 

3. Tập chuyển hợp âm 

trên tiết điệu Disco, 

kết hợp đệm tay phải 

với các âm hình khác 

nhau (giọng C dur và 

a moll). 

2 2 3  - Thực hành kết hợp 

đệm hợp âm và âm 

hình tiết tấu trên điệu 

Waltz với giọng C dur 

và a mol. 

4 4. Tập chuyển hợp âm 

trên tiết điệu Ballad 

Pop, Ballad Slowsulf, 

kết hợp đệm tay phải 

với các âm hình khác 

nhau (giọng C dur và 

a moll). 

5. Tập chuyển hợp âm 

trên tiết điệu 

Slowrock, kết hợp 

đệm tay phải với các 

 2 3  - Thực hành chuyển 

hợp âm trên tiết điệu 

Ballad Pop, kết hợp 

đệm tay phải. 
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âm hình khác nhau 

(giọng C dur và a 

moll). 

5 6. Tập chuyển hợp âm 

trên tiết điệu Cha cha 

cha, kết hợp đệm tay 

phải với các âm hình 

khác nhau (giọng C 

dur và a moll). 

7. Tập chuyển hợp âm 

trên tiết điệu Rhumba, 

Bolero kết hợp đệm 

tay phải với các âm 

hình khác nhau (giọng 

C dur và a moll). 

8 Tập chuyển hợp âm 

trên tiết điệu Twist 

kết hợp đệm tay phải 

với các âm hình khác 

nhau (giọng C dur và 

a moll). 

  3  - Thực hành chuyển 

hợp âm trên tiết tấu 

cha cha cha, kết hợp 

đệm tay phải. 

 

 

- Thực hành chuyển 

hợp âm trên tiết điệu 

Rhumba, kết hợp đệm 

tay phải. 

6 CHƯƠNG III: CÁC 

KỸ NĂNG CƠ BẢN 

KHI ĐỆM HÁT 

1. Tìm điệu thức, xác 

định giọng của ca 

khúc. 

2. Đặt hợp âm cho ca 

khúc. 

3. Xác định loại nhịp, 

tìm âm hình tiết tấu 

chủ đạo của bài hát để 

chọn phần đệm tự 

động (Style) cho phù 

hợp. 

4. Phân tích cấu trúc 

câu, đoạn cho ca 

khúc. 

2 2 3  - Nắm được các kỹ 

năng cơ bản khi đệm 

hát. 

Tìm điệu thức, xác 

định giọng, đặt hợp 

âm cho ca khúc... 

7 5. Những nguyên tắc 

cơ bản để soạn câu 

1  3  - Nắm được những 

nguyên tắc cơ bản khi 
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dạo đầu (intro). 

5.1. Dùng Intro của 

đàn để làm câu dạo 

đầu. 

5.2. Lấy câu nhạc đầu 

tiên hoặc cuối cùng 

của bài hát làm thành 

khúc nhạc dạo. 

5.3. Lấy nét nhạc hay 

nhất của ca khúc làm 

nhạc dạo mở đầu. 

5.4. Phát triển chủ đề, 

tạo ra những khúc 

biến tấu, mới nhưng 

không lạ vì vẫn bám 

sát chủ đề. 

soạn câu nhạc dạo. 

8 6. Những nguyên tắc 

cơ bản để soạn câu 

dạo giữa 

1  3  - Nắm được những 

nguyên tắc cơ bản khi 

soạn câu nhạc dạo 

giữa. 

9 7. Những nguyên tắc 

cơ bản để soạn câu 

dạo kết bài 

1  3  - Nắm được những 

nguyên tắc cơ bản khi 

soạn câu nhạc kết bài. 

10 9. Cách sử dụng trống 

dồn, fill a, fill b. 

10. Cách sử dụng âm 

sắc cho phù hợp với 

tính chất của bài hát. 

1  3  - Cách sử dụng trống 

dồn. 

 Kiểm tra hết học 

trình 

     

Ngày.........tháng.......năm 2015 

    BAN CHỦ NHIỆM KHOA                  TRƯỞNG BỘ MÔN 
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Phụ lục 6 

Đề cương chi tiết học phần 

(Đề xuất đổi mới) 

1. Tên học phần: Đệm Đàn phím điện tử 

Mã học phần:  SPAN 537 

2. Số tín chỉ: 4 

3. Trình độ: Dành cho sinh viên cao đẳng năm thứ 2 & 3 

4. Phân bổ thời gian 

- Số tiết lên lớp: 100 tiết 

 + Lý thuyết: 20 tiết 

 + Thảo luận: 10 tiết 

 + Thực hành/thí nghiệm: 70 tiết 

- Số giờ tự học, tự nghiên cứu: 120 giờ 

 

5. Điều kiện tiên quyết: Nhạc cụ 1,2; Hát 1,2, Lý thuyết âm nhạc và Hòa âm, Đọc - 

Ghi nhạc 1, 2, Hình thức thể loại. 

6. Mục tiêu của học phần 

- Cung cấp một số kỹ thuật đệm ca khúc cơ bản để từ đó sinh viên vận dụng 

vào việc đệm ca khúc trong giảng dạy và các hoạt động ngoại khoá. 

- Yêu cầu sinh viên phải nắm được cách đệm ở các tiết tấu cơ bản phổ thông 

theo phong cách Piano (Normal) và tiết điệu đệm tự động (Accomp). 

- Áp dụng linh hoạt những kiến thức kỹ năng của phân môn vào đệm ca khúc 

mầm non trong giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa trong trường Mầm non. 

- Hứng thú với môn học, có tính tự giác trong học tập, chủ động nghiên cứu, 

học hỏi thầy cô và bạn bè. 

- Cảm nhận được cái hay, cái đẹp hài hòa của âm nhạc nhiều bè. Phát triển 

khả năng cảm thụ và thẩm mỹ âm nhạc. 

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

- Các tính năng và cách sử dụng trên Đàn phím điện tử. 
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- Học phần giới thiệu các bước cơ bản khi đệm hát bằng Đàn phím điện tử 

- Cách tìm điệu thức, giọng điệu của một ca khúc. 

- Cách đặt hợp âm cho một ca khúc. 

- Cách chọn tiết tấu cho một ca khúc. 

- Một số âm hình đệm của một số loại tiết tấu tiêu biểu, hay dùng trong các 

ca khúc dùng trong các trường phổ thông. 

- Một số phương pháp đệm cơ bản theo phong cách Piano. 

- Cách soạn nhạc dạo và kỹ thuật sử dụng tay phải khi đệm hát bằng Đàn 

phím điện tử. 

- Cách sử dụng âm sắc trên Đàn phím điện tử. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 

- Thảo luận 

- Thực hành trên đàn phím điện tử 

- Kiểm tra thường xuyên và thi hết học phần. 

9. Tài liệu học tập 

9.1. Tài liệu chính: Bài giảng của giảng viên 

9.2. Tài liệu tham khảo 

[1]. Tập Sách giáo khoa môn âm nhạc Tiểu học, THCS, NXB Giáo dục 

[2]. Tìm tiết điệu cho bản nhạc, Trung tâm âm nhạc YAMAHA 

[3]. 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 

[4]. Đào Trọng Minh (2001), Cấu trúc của ngôn ngữ hoà âm 

[5]. Sơn Hồng Vĩ (2000), Tự đặt hợp âm cho ca khúc bằng đàn Guitar và 

đàn phím điện tử tập 1,2,3, Nxb Giao thông vận tải. 

[6]. Trịnh Tuấn (1997), Các nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng, Nxb Hà 

Nội 

[7]. Hoàng Văn Yến, Trẻ mầm non ca hát, NXB Giáo dục 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

 - Dự lớp : 10% 

 - Thảo luận: 10% 
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 - Làm bài tập: 20% 

 - Kiểm tra thường xuyên: 20% 

 - Thi hết học phần: 40% 

11. Thang điểm đánh giá: 10/10 

12. Nội dung chi tiết học phần 

Tuần Nội dung 

Số tiết lên lớp Tài liệu 

đọc 

trước 

Nhiệm vụ của sinh 

viên LT BT/TL TH/TN 

1 CHƯƠNG I: 

NHỮNG 

NGUYÊN TẮC 

CHUNG (15 tiết) 

1. Giới thiệu tính 

năng Đàn phím 

điện tử. 

2. Kỹ thuật chơi 

Đàn phím điện tử 

cơ bản. 

3. Các hợp âm sử 

dụng trong đệm ca 

khúc. 

3.1. Hợp âm ba (3 

trưởng, 3 thứ, 3 

tăng, 3 giảm 

3.2. Hợp âm bảy 

(7 trưởng, 7 thứ, 7 

tăng, 7 giảm, bảy 

át) 

2 2 1   Hiểu được những 

nguyên tắc cơ bản 

khi đệm hát bằng 

Đàn phím điện tử. 

- Nắm được các bộ 

nhạc khí trên Đàn 

phím điện tử cũng 

như các nút chức 

năng. 

 

 

- Thực hành các hợp 

âm 3 và hợp âm 7 

trên đàn theo sự 

hướng dẫn của giảng 

viên 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3. Một số tiết điệu 

(Style, Rhymth) 

phổ thông thường 

sử dụng đêm cho 

ca khúc mầm non 

3.1. Điệu Valse 

(Waltz) 

3.2. Điệu Polka. 

  5 

 

 

 

 

 

 

 

 -Nghe, phân biệt các 

tiết điệu. Biết cách 

lựa chọn các loại tiết 

điệu trên các loại 

Đàn phím điện tử 

khác nhau. 
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3 

3.3. Điệu Fox. 

3.4. Điệu Macrh 

(Hành khúc) 

3.5. Điệu Disco: 

3.6. Điệu Ballad 

(Pop Balla, 

Slowsulf) 

3.7. Điệu Slowrock 

(Loại nhịp 6/8/) 

3.8. Điệu Rumba, 

Bolero. 

3.9. Điệu Cha cha 

cha 

3.10. Điệu Tiwst 

3.11. Điệu Swing 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

CHƯƠNG II: SỬ 

DỤNG TIẾT 

ĐIỆU VÀ HỢP 

ÂM TỰ ĐỘNG 

(ACCOMP) KẾT 

HỢP TAY PHẢI 

ĐỆM ÂM HÌNH 

TIẾT TẤU, NỐI 

TIẾP HỢP ÂM 

(20 tiết) 

1. Tập chuyển hợp 

âm trên tiết điệu 

Waltz kết hợp đệm 

tay phải với các 

âm hình khác nhau 

(giọng C dur và a 

moll). 

2. Tập chuyển hợp 

âm trên tiết điệu 

Polka và Fox, kết 

hợp đệm tay phải 

với các âm hình 

   

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 - Thực hành kết hợp 

đệm hợp âm và âm 

hình tiết tấu trên tiết 

tấu Waltz với giọng 

C dur và a mol. 
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khác nhau (giọng 

C dur và a moll). 

3. Tập chuyển hợp 

âm trên tiết điệu 

Disco, kết hợp 

đệm tay phải với 

các âm hình khác 

nhau (giọng C dur 

và a moll). 

 

 

 

 

 

6 

4. Tập chuyển hợp 

âm trên tiết tấu 

Ballad Pop Ballad 

Slowsulf kết hợp 

đệm tay phải với 

các âm hình khác 

nhau (giọng C- dur 

và a-moll). 

5. Tập chuyển hợp 

âm trên tiết điệu 

Slowrock kết hợp 

đệm tay phải với 

các âm hình khác 

nhau (giọng C dur 

và amoll). 

   

 

 

 

 

5 

 - Thực hành chuyển 

hợp âm trên tiết tấu 

Ballad Pop, kết hợp 

đệm tay phải. 

 

 

 

 

 

7 

6. Tập chuyển hợp 

âm trên tiết điệu 

Cha cha cha kết 

hợp đệm tay phải 

với các âm hình 

khác nhau (giọng 

C dur và a moll). 

7. Tập chuyển hợp 

âm trên tiết điệu 

Rhumba, Bolero 

kết hợp đệm tay 

phải với các âm 

hình khác nhau 

   

 

 

 

 

5 

 - Thực hành chuyển 

hợp âm trên tiết tấu 

cha cha cha, kết hợp 

đệm tay phải. 

 

 

- Thực hành chuyển 

hợp âm trên tiết điệu 

rhumba, kết hợp 

đệm tay phải. 
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(giọng C dur và a 

moll). 

8 Tập chuyển hợp 

âm trên tiết điệu 

Twist kết hợp đệm 

tay phải với các 

âm hình khác nhau 

(giọng C dur và a 

moll). 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG III: 

CÁC KỸ NĂNG 

CƠ BẢN KHI 

ĐỆM HÁT (30 

tiết) 

1. Tìm điệu thức, 

xác định giọng của 

ca khúc. 

2. Đặt hợp âm cho 

ca khúc. 

3. Xác định loại 

nhịp, tìm âm hình 

tiết tấu chủ đạo 

của bài hát để 

chọn phần đệm tự 

động (Style) cho 

phù hợp. 

4. Nghe và phân 

tích bài đệm mẫu. 

5. Tìm hiểu về tác 

giả, nội dung, lời 

ca. Phân tích ca 

khúc soạn đệm 

(Hình thức, thể 

loại, các yếu tố âm 

nhạc...) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 - Nắm được các kỹ 

năng cơ bản khi đệm 

hát. 

 

-Tìm điệu thức, xác 

định giọng, đặt hợp 

âm cho ca khúc... 

10 6. Những nguyên 

tắc cơ bản để soạn 

1  4  - Nắm được những 

nguyên tắc cơ bản 
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câu dạo đầu 

(Intro). 

6.1. Dùng Intro 

của đàn để làm 

câu dạo đầu. 

6.2. Lấy câu nhạc 

đầu tiên hoặc cuối 

cùng của bài hát 

làm thành khúc 

nhạc dạo. 

6.3. Lấy nét nhạc 

hay nhất của ca 

khúc làm nhạc dạo 

mở đầu. 

6.4. Phát triển chủ 

đề, tạo ra những 

khúc biến tấu, mới 

nhưng không lạ vì 

vẫn bám sát chủ 

đề. 

khi soạn câu nhạc 

dạo. 

11 7. Những nguyên 

tắc cơ bản để soạn 

câu dạo giữa 

2  3  - Nắm được những 

nguyên tắc cơ bản 

khi soạn câu nhạc 

dạo giữa. 

 8. Những nguyên 

tắc cơ bản để soạn 

câu dạo kết bài 

    - Nắm được những 

nguyên tắc cơ bản 

khi soạn câu nhạc 

kết bài. 

12 

 

 

 

 

 

13 

9. Cách sử dụng 

trống dồn, fill a, 

fill b. 

10. Cách sử dụng 

âm sắc cho phù 

hợp với tính chất 

của bài hát. 

11. Thực hành 

đệm hợp âm tự 

1 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

5 

 - Cách sử dụng 

trống dồn. 
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động (Accomp) 

một số ca khúc 

mầm non. 

 

 

 

14 

 

15 

 

16 

 

 

 

17 

Chương IV: Đệm 

đàn theo phong 

cách Piano (20 

tiết) 

1. Hợp âm rải dài. 

2. Hợp âm rải 

ngắn. 

3. Bài tập kỹ thuật 

bổ trợ. 

4. Các âm hình 

đệm Piano cơ bản. 

5. Đoạn nhạc dạo 

với hợp âm rải dài, 

dải ngắn tay trái. 

6. Bài tập thực 

hành đệm Piano ca 

khúc mầm non. 

     

 

 

 

18 

 

19 

7. Hòa tấu phần 

đệm với người 

hát (10 tiết) 

7.1. Hòa tấu phần 

đệm phong cách 

Piano (Normal). 

7.2. Hòa tấu phần 

đệm theo tiết điệu 

đệm tự động 

(Accomp). 

   

 

   

  5 

 

5 

  

20 Kiểm tra hết học 

phần 

  5   

Ngày.........tháng.......năm....... 

    BAN CHỦ NHIỆM KHOA                  TRƯỞNG BỘ MÔN 
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Phụ lục 7 

Giáo án thực nghiệm 

1. Hä vµ tªn gi¶ng viªn:  Mai §×nh Khang  

2. Ngµy lªn líp:         25/03/2017  

3. Khoa:               ¢m nh¹c  

4. Häc phÇn:           Đệm Đàn phím điện tử  

5. Bµi:                 Kỹ năng đệm đàn ca khúc  

6. TiÕt d¹y:             TiÕt 1  

7. Líp:                14 C§SNMN-AN-A 

8. Ngµnh:              Giáo dục Mầm non - S ph¹m ¢m nh¹c  

9. HÖ:                C§CQ  

 

I. Tiến trình tổ chức dạy học 

1. Ổn định tổ chức lớp (thêi gian 1-2 phót) 

2. Kiểm tra bài cũ (thêi gian 1-2 phót).  

  

 

NỘI DUNG 

BÀI GIẢNG 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- SV 

GIẢNG VIÊN SINH VIÊN 

1. Hoạt động 1: 

 Giới thiệu bài 

hát  

- Thảo luận nhóm về tác giả, tác 

phẩm đệm hát? 

 

 

 

- Các nhóm lên trình 

bày trình bày về: Tác 

giả, hoàn cảnh gia đời, 

,nội dung, tính chất 

âm nhạc...? 

2. Hoạt động 2: 

Nghe bài đệm 

mẫu. 

- GV cho sinh viên nghe đĩa hoặc thị 

phạm bài đệm mẫu trên đàn. 

- GV cho các nhóm thảo luận về tính 

- SV lắng nghe. 

 

- SV đại diện nhóm 
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NỘI DUNG 

BÀI GIẢNG 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- SV 

GIẢNG VIÊN SINH VIÊN 

 

 

 

 

chất âm nhạc, giọng, nhịp, hình 

thức? 

- GV cho thảo luận về  lựa chọn tiết 

điệu, tempo, âm sắc, hòa thanh, đoạn 

nhạc dạo...? 

- GV yêu cầu các nhóm khác nhận 

xét. 

- GV nhận xét, đánh giá và đưa ra 

kết luận cuối cùng. 

- GV yêu cầu xác định giọng và các 

hợp âm ba trong giọng đó? 

- GV yêu cầu SV tìm các hợp âm sử 

dụng trong bài đệm mẫu? 

lên trình bày. 

 

- SV đại diện nhóm 

lên trình bày. 

 

- SV nhận xét. 

 

- SV lắng nghe và ghi 

chép. 

- SV ph©n tÝch ®Ó t×m 

giọng, các hợp âm. 

- SV thực hiện. 

 

3. Hoạt động 3: 

Dạy đệm hát 

a. Hướng dẫn 

soạn hợp âm 

cho ca khúc 

 

 

 

- X¸c ®Þnh giäng cña mét b¶n nh¹c. 

+ T×m ra cÆp giäng song song (giäng 

trëng vµ giäng thø). 

+ T×m ©m kÕt bµi. 

+ Dùa vµo dÊu hãa bÊt thêng. 

 

 

- SV lắng nghe và ghi 

chép. 

 - T×m c¸c hîp ©m 3 chÝnh, 3 phô. Hîp 

©m 7 ¸t. 

 

 - Nguyªn t¾c khi ®Æt hîp ©m. 

+ §Æt hîp ©m vµo ph¸ch m¹nh hoÆc 

ph¸ch m¹nh võa. 

+ §Æt hîp ©m theo chiÒu ngang cña 
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NỘI DUNG 

BÀI GIẢNG 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- SV 

GIẢNG VIÊN SINH VIÊN 

tiÕt nh¹c, ý nh¹c, c©u nh¹c 

+ TiÕt nh¹c hoÆc ý nh¹c ph¶i chøa c¸c 

©m trong hîp ©m ®ã.      

 

 

 

 

 

 

 

- Chó ý:  

+ §Çu bµi vµ kÕt ®o¹n vµ kÕt bµi bµi 

thêng lµ hîp ©m chñ T. kÕt c©u 

thêng kÕt vª D or T. 

+ ¦u tiªn sö dông hîp ©m 3 chÝnh vµ 

kÕt hîp sö dông hîp 3 ©m phô, hîp 

©m. 

+ H¹n chÕ sö dông lÆp ®i lÆp l¹i 1 hîp 

©m (thay ®æi mµu s¾c hßa ©m). 

 

 

 

 

 

 

 - GV yêu cầu SV đặt hợp âm và đệm 

với hợp âm của mình. 

- SV thực hiện 

 

 

 

b. Viết đoạn 

nhạc dạo 

- GV nhận xét, sửa bài. Thị phạm trên 

đàn cho SV nghe bài đệm với hợp âm 

SV đã đặt. 

- GV yêu cầu một số SV trình bày 

đoạn nhạc dạo của mình. 

- GV nhận xét, khuyến khích và đưa 

ra kết luận. 

- GV đưa ra cách thức soạn một đoạn 

nhạc dạo. 

- SV lắng nghe và ghi 

chép. 

 

- SV thực hiện. 

 

- SV lắng nghe. 

 

- SV lắng nghe và ghi 

chép. 

c. Thực 

hành đệm hát  

- GV đưa ra hòa thanh và âm hình 

đệm cho ca khúc. 

Hòa thanh: 

 F 

Cờ hòa bình bay phấp phới 

 Dm                         Gm 

Giữa trời xanh biếc xanh 

Bb                      C 

- SV lắng nghe và ghi 

chép. 
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NỘI DUNG 

BÀI GIẢNG 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- SV 

GIẢNG VIÊN SINH VIÊN 

Kìa đàn bồ câu trắng trắng 

G7                          C 

Mắt tròn xoe hiền hòa 

F 

Hòa bình là tia nắng ấm 

Dm                          Dm 

Thắm hồng môi bé xinh 

Bb                               C 

Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát 

C                           F 

Tay vòng tay bé ngoan 

Âm hình đệm: 

 

 
Style: Polka, Dissco.. 

Tempo: 60 - 65 

Voice: Brass 

Tập từng câu: 

- GV yêu cầu SV đệm từng câu. 

- GV nhận xét, khuyến khích, sửa sại 

nếu có cho SV. 

- GV có thể làm mẫu cho SV nghe. 

Ghép cả bài: 

- GV yêu cầu SV ghép cả bài đệm với 

người hát. 

- GV nhận xét và sửa sai nếu có. 

- Hướng dẫn cho SV chơi đúng tính 

chất, sác thái của bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SV thực hiện. 

- SV thực hiện. 

 

- SV lắng nghe và 

quan sát. 

- SV thực hiện. 

 

- SV lắng nghe và 

thực hiện. 
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NỘI DUNG 

BÀI GIẢNG 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- SV 

GIẢNG VIÊN SINH VIÊN 

- Gọi một số sinh viên trình bày bài 

đệm với người hát (gọi cả SV khá và 

yếu). 

- GV nhận xét, khuyến khích và đưa 

ra kết luận. 

- SV thực hiện. 

 

 

- SV lắng nghe. 

4. Cñng cè bµi (Thêi gian 1-2 phót)  

   Chèt l¹i nh÷ng ý chÝnh cña bµi mét c¸ch ng¾n gän.  

5. Híng dÉn tù häc tËp (Thêi gian 1-2 phót)  

- Tải 2 bài hát file mp3 trên mạng: Em chơi đu - Mộng Lân, và Bàn tay mẹ - 

Bùi Đình Thảo và học thuộc giai điệu 2 ca khúc trên. 

- Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm qua sách hoặc trên Internet. 

- Nghe và dựa vào đàn để tìm các hợp âm sử dụng trong bài hát.   

- Yªu cÇu mçi sinh viªn chuÈn bÞ 2 ca khúc nhịp 3 trong chương trình mầm 

non. §Æt hîp ©m vµ thùc hµnh chuyÓn tiÕp c¸c hîp ©m với âm hình rải và chập 

hợp âm, theo 2 kiÓu piano vµ sử dụng phần đệm tự động (sö dông c¶ thÓ gốc 

vµ thÓ ®¶o) vµ nghiªn cøu ©m h×nh ®Öm cña nhÞp 3 ®Ó tiÕt häc sau cïng trao 

®æi, th¶o luËn. 
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Phụ lục 8 

Một số hình ảnh tại lớp học thực nghiệm 

Tô Ngọc Thảo chụp 25/3/2017 

 

Ảnh 8.1: Giảng viên giảng bài 

 

Ảnh 8.2. Giảng viên cho SV nghe bài đệm mẫu 

 

Ảnh 8.3: Giảng viên phân tích bài đệm mẫu 

 

Ảnh 8.4: Sinh viên thực hành, luyện tập đệm đàn 
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Ảnh 8.5: Giảng viên kiểm tra sinh viên thực hành 

 

Ảnh 8.6. Sinh viên ghép phần đệm với nhóm hát 
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Phụ lục 9 

Phiếu trưng cầu ý kiến giảng viên 

Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học đệm đàn phím điện tử. Xin 

thầy/cô vui lòng đọc kỹ câu hỏi sau đây và cho biết ý kiến của mình bằng 

cách đánh dấu (x) vào ô trống mà mình cho là thích hợp. 

 Câu 1: Theo thầy/cô sử dụng các biện pháp nâng cao chất lượng dạy 

học đệm đàn phím điện tử ở mức độ nào? 

a. Rất cần thiết  b. Cần thiết 

b. Bình thường  d. Không cần thiết 

Câu 2: Trong quá trình dạy học, thầy/cô sử dụng các biện pháp, 

phương pháp dạy học sau đây ở mức độ nào?  

STT PHƯƠNG PHÁP 

CÁC MỨC ĐỘ 

Thường 

xuyên 

Đôi 

khi 
Chưa bao giờ 

1 Thuyết trình    

2 Nêu vấn đề    

3 Trực quan    

4 Thảo luận nhóm    

5 Động não    

6 Vấn đáp    

7 Dạy qua phương tiện 

nghe nhìn 

   

8 Đào tạo dựa trên máy tính    

9 Thảo luận lớp    

 

Câu 3: Xin thầy/cô cho biết khái quát sử dụng các biện pháp, phương 

pháp dạy học đệm đàn phím điện tử mà bản thận thầy/cô đã sử dụng hoặc 

biết? 

...................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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Phụ lục 10 

Phiếu trưng cầu ý kiến sinh viên 

Để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng dạy học đệm đàn phím điện 

tử. Các em hãy vui lòng đọc kỹ câu hỏi sau đây và cho biết ý kiến của mình 

bằng cách đánh dấu (x) vào ô trống mà mình cho là thích hợp. 

 Câu 1: Hãy cho biết thái độ của các em qua giờ học sử dụng các 

phương pháp, các biện pháp dạy học tích cực? 

c. Rất cần thiết 

d. Cần thiết 

e. Bình thường 

f. Không thích 

Câu 2: Khi học theo phương pháp, biện pháp dạy học tích cực, sự hứng 

thú của các em ở mức độ nào dưới đây? 

g. Rất hứng thú 

h. Hứng thú 

i. Bình thường 

j. Không hứng thú 

Câu 3: Học môn đệm đàn phím điện tử các em được học như thế nào? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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Phụ lục 11 

Thống kê ý kiến trả lời câu hỏi điều tra sinh viên 

Nội dung câu hỏi và các phương án trả lời 

Tổng hợp ý kiến 

Nhóm thực 

nghiệm 

Nhóm đối 

chứng 

1. Bài học hôm nay có đem lại 

bổ ích cho bạn không? 

a. Rất bổ ích 

b. Bổ ích 

c. Ít bổ ích 

d. Không bổ ích 

  

2. Các phương pháp giảng dạy 

của GV có đem lại hứng thú 

cho bạn không?  

a. Rất hứng thú 

b. Hứng thú 

c. Bình thường 

d. Chán và mệt 

mỏi 

  

4. Bạn có thích học môn đệm 

đàn phím điện tử không? 

a. Rất thích 

b.Thích 

c. Không thích 

d. Bình thường 

e. Ghét 

  

5. Theo bạn đổi mới các 

phương pháp, các biện 

pháp trong dạy học đệm 

đàn phím điện tử có ưu 

điểm gì? 

a. Bài giảng sinh 

động 

b. Thu hút sự chú 

ý của người học 

c. Tăng khả năng 

lĩnh hội tri thức 

d. Kích thích tư 

duy và hứng thú 
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học tập 

e. Gây mất tập 

trung chú ý 

6. Bạn có ý kiến gì về cách 

dạy của GV? 

a. Không có ý kiến 

b. Giảng kỹ hơn 

Tăng câu hỏi, so 

sánh, phân tích 

c. Liên hệ lý luận 

với thực tiễn 

d. Giảng thật hay 

để hấp dẫn 
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Phụ lục 12 

Bảng tổng hợp lựa chọn Style 

 

Nhịp 
Tốc độ 

(Tempo) 
Tính chất 

Style 

(Tiết điệu) 

2/4 

Nhanh 
Nhanh. Vui tươi, 

linh hoạt 

Pasodoble, Country, March, 

Disco, Rock, Polka… 

Chậm 
Chậm, chữ tình Slow, Slowrock, Pop, Ballad, 

Beat, Love song, Bossanova… 

3/4 (3/8) 
Nhanh Nhanh, vui tươi Waltz 

Chậm Chậm, trữ tình Boston 

4/4 

Nhanh 

Nhanh, vui tươi, 

nhảy múa… 

Disco, Chachacha, Rock, 

Samba, Mano, Bossanova, 

Polka… 

Chậm 

Chậm, trữ tình Rumba, Slow, Slowrock, Pop, 

Ballad, Beat, Love song, 

Bossanova… 
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Phụ lục 13 

Các thế bấm hợp âm cho tay trái (Fingered) 

 

[23, tr.24] 
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Phụ lục 14 

Cách bấm hợp âm tay trái Single Finger 

 

[23, tr.9] 
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Phụ lục 15 

Ứng dụng hợp âm ba chính, hợp âm ba phụ đệm cho ca khúc mầm non 

15.1. Bài: Con chim non 

CON CHIM NON 

  Dân ca Pháp 

 

[16, tr.54] 
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15.2. Bài: Sắp đến tết rồi 

SẮP ĐẾN TẾT RỒI 

Nhạc và lời: Hoàng Vân 

 

 

[32, tr.21] 



 
 

156 

Phụ lục 16 

Ứng dụng hợp âm rải ngắn vào đệm ca khúc mầm non 

EM CHƠI ĐU 

  Nhạc và lời: Văn Chung 

 

 

[32, tr.21] 
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Phụ lục 17 

Bảng tổng hợp các giọng có dấu thăng và dấu giáng 

Dấu 

hóa 

Giọng 

trưởng(Dur) 

Giọng 

thứ(moll) 

Dấu 

hóa 

Giọng 

trưởng(Dur) 

Giọng 

thứ(moll) 

 
C dur a moll  C dur a moll 

 
G dur e moll 

 
F dur d moll 

 
D dur h moll 

 
B dur g moll 

 
A dur fis moll 

 
Es dur c moll 

 
E dur cis moll 

 
As dur f moll 

 
H dur gis moll 

 
Des dur b moll 

 
Fis dur dis moll 

 
Ges dur es moll 

 
Cis dur ais moll 

 
Ces dur as moll 
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Phụ lục 18 

Khảo sát khả năng đệm đàn phím điện tử sinh viên 14 CĐMN-AN 

Khoa Âm nhạc Trường CĐSPTW. 

Stt Họ và Tên Giới tính 
Đệm theo 

mẫu 

Kỹ năng tự 

soạn đệm 

1 Trần Thị Hoài Nữ Khá TB 

2 Mai Thị Hoài Nữ TB Yếu 

3 Lê Thị Hồng Nữ Khá Yếu 

4 Nguyễn Thị Hồng Nữ TB Yếu 

5 Trương Thị Ánh Hồng Nữ Tốt Khá 

6 Nguyễn Thị Huế Nữ Khá Yếu 

7 Nguyễn Thị Hương Nữ Khá Yếu 

8 Chu Thị Thu Huyền Nữ Tốt Khá 

9 Lương Lê Huyền Nữ Tốt Khá 

10 Lê Thanh Hiền Nữ Khá TB 
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Phụ lục 19 

Khảo sát trình độ ban đầu của sinh viên 

lớp thực nghiệm và lớp đối chứng 

                 Điểm 

Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Thực nghiệm 

14CĐSNMNAN-A 
0 0 0 1 4 7 5 2 1 0 

Đối chứng 

14CĐSNMNAN-B 
0 0 0 0 4 6 5 3 2 0 

 


