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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Lứa tuổi Tiểu học là thời kì quan trọng trong quá trình phát triển của
trẻ, nó hướng trẻ vào những hoạt động học tập mới so với lứa tuổi mầm
non. Hơn thế nữa, cấp Tiểu học giúp học sinh hình thành những cơ sở ban
đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về Đức – Trí - Thể - Mĩ cùng với
các kĩ năng cơ bản, bước đầu phát triển năng lực cá nhân, hình thành nhân
cách của trẻ và chuẩn bị những kiến thức cho trẻ học tiếp những cấp học
sau.
Đối với học sinh Tiểu học, Âm nhạc là một bộ môn “ Học mà chơi –
chơi mà học”. Qua âm nhạc các em sẽ được rèn luyện về các mặt “Đức –
Trí - Thể - -Mĩ”, ngoài ra các em sẽ được làm quen, nhìn nhận thế giới
xung quanh một cách nhẹ nhàng thông qua những bài hát, đoạn nhạc,
những câu chuyện, những kiến thức nhạc lý cơ bản gần gũi với các em. Vì
vậy, ngoài những giờ học căng thẳng thì Âm nhạc là một trong những môn
học được học sinh đón nhận nhiều nhất.
VËy lµm thÕ nµo ®Ó t¹o cho c¸c em sù høng thó học tập trong giê häc
©m nh¹c? Bởi sự tiếp thu và niềm yêu thích với môn học của học sinh khá
là quan trọng, nó quyết định phần nhiều đến mục tiêu đạt được của môn
học nói riêng và nhiệm vụ giáo dục của bậc học nói chung. Đặc biệt làm
thế nào để thông qua hoạt động dạy học, người giáo viên thể hiện rõ định
hướng, mang đến cho học sinh môi trường giáo dục và năng lực cảm thụ,
dần hình thành tình cảm và khả năng thẩm mĩ về âm nhạc cho học sinh;
nhất là trong môi trường xã hội hiện đại, việc cập nhật với các phương tiện
công nghệ và truyền thông rất phổ biến trong đời sống xã hội. Vậy nên, chØ
víi nh÷ng giê häc ®¬n thuÇn 35’ -> 40’ / 1 tiÕt học mµ gi¸o viªn chủ yếu sử
dụng phương pháp thuyết trình, häc sinh thùc hiÖn các yêu cầu của giáo
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viên, hoàn thành các bài tập, các nhiệm vụ học tập theo một quy trình lặp
đi lặp lại khá nhiều ...sẽ dẫn đến có sự nhàm chán trong cách dạy và cách
học. Thậm chí, nhiều học sinh còn hạn chế ở những phần thực hành âm
nhạc như giọng hát, tai nghe, độ nhạy cảm với âm thanh âm nhạc... thì việc
dạy âm nhạc với giáo viên cũng gặp không ít khó khăn và việc học của học
sinh cũng còn nhiều những hạn chế, bất cập.
Với kinh nghiệm của bản thân, tôi nhận thấy rằng các em sẽ hứng
thú và hăng say học tập hơn với những tiết học được sử dụng bài giảng
điện tử vào dạy học. Những bài giảng được kết hợp cả kênh hình và kênh
tiếng, lồng ghép các trò chơi vui nhộn sẽ đem lại cho các em những sự trải
nghiệm vô cùng thú vị và hiệu quả khi khai thác hợp lý việc ứng dụng
Công nghệ thông tin và các phần mềm Âm nhạc. Công nghệ thông tin đã
làm thay đổi thế giới hàng giờ, hàng phút trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn
hóa và đời sống xã hội. §i cïng víi xu thÕ chung cña thêi ®¹i, ngµnh Gi¸o
dôc ViÖt Nam ®· khuyÕn khÝch c¸n bé gi¸o viªn khai thác sö dông các bài
giảng điện tử, bài giảng E- learning vào dạy học. Vµ ®iÒu ®ã ®· ®em l¹i kÕt
qu¶ rÊt kh¶ quan. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng
giúp cho các giáo viên khai thác, tìm kiếm nguồn tư liệu dạy học " khổng
lồ" của nhân loại để sử dụng hiệu quả vào các bài dạy của mình
Trong Âm nhạc cũng vậy, mỗi tiết học giờ đây không chỉ còn là giáo
viên nói - học sinh làm; hoặc sử dụng các đồ dùng trực quan đơn giản như
bảng phụ, tranh ảnh, mô hình… người giáo viên Âm nhạc đã khai thác và
sử dụng Tin học như một công cụ hữu hiệu nhất để giờ học âm nhạc hấp
dẫn hơn và thu hút học sinh hơn mà vẫn đảm bảo tính giáo dục cao nhất
bằng bài soạn giáo án điện tử hoặc các hiệu ứng của mình.
Là một giáo viên trẻ, được sớm tiếp cận với Công nghệ thông tin và
ứng dụng vào phương pháp giảng dạy của mình. Tôi nhận thấy soạn giảng
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bằng bài giảng điện tử và dạy học có sử dụng các phần mềm hỗ trợ là một
phương pháp rất hay, hiệu quả và hữu ích. Tuy nhiên, hiện nay việc áp
dụng bài giảng điện tử trong dạy học môn Âm nhạc ở các trường Tiểu học
còn hạn chế. Xuất phát từ những nhận thức đó, tôi chọn hướng nghiên cứu
đề tài luận văn Thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học âm nhạc ở
trường Tiểu học Thực Nghiệm, Ba Đình, Hà Nội nhằm giúp bản thân
cũng như các bạn đồng nghiệp có thêm chút kinh nghiệm về áp dụng các
phần mềm tin học vào dạy học Âm nhạc và soạn bài giảng điện tử ở trường
Tiểu học
2. Lịch sử nghiên cứu
Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu, công trình nghiên
cứu khoa học về ứng dụng CNTT trong dạy học âm nhạc ở Việt Nam, tôi
thấy có khá nhiều sản phẩm hữu ích, đầu tiên phải kể đến đề tài khoa học
cấp Bộ Ứng dụng tin học trong đào tạo và nghiên cứu âm nhạc do PGS.TS
Vũ Nhật Thăng làm chủ nhiệm. Đề tài ngoài việc nghiên cứu tổng quan về
ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và nghiên cứu âm nhạc, cụ thể
là xây dựng cơ cấu tổ chức của Hệ thống cơ sở dữ liệu và việc ứng dụng kỹ
thuật số trong đào tạo và nghiên cứu âm nhạc, công trình còn đi sâu vào
nghiên cứu ứng dụng một số vấn đề cụ thể như: quy trình hoạt động cụ thể
của Thư viện Điện tử, vấn đề xây dựng ngân hàng dữ liệu âm nhạc dân
gian, vấn đề ứng dụng tin học trong việc xuất bản các giáo trình sách, giáo
trình âm thanh…
Bên cạnh đó, nhiều nhà khoa học, giảng viên ở các trường cũng có
những nghiên cứu sâu về phần mềm để ứng dụng trong dạy học âm nhạc
như: Giảng viên Lê Minh Phước với cuốn Ứng dụng công nghệ thông tin
trong giảng dạy âm nhạc ở Trường Cao đẳng Sư phạm (2007) - NXB Đại
học Sư phạm. Đây là cuốn sách nhằm cung cấp cho người đọc một số ý
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tưởng và tri thức căn bản về phương pháp đào tạo, giúp họ tự bồi dưỡng
chuyên môn và nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
Lê Minh Phước còn có bộ tài liệu tập huấn công nghệ thông tin
(2007) – dự án THCS Bộ Giáo dục và Đào tạo rất hữu ích, được triển khai
rộng rãi ở nhiều trường THCS. Bộ sách gồm các cuốn tài liệu hướng dẫn sử
dụng một số phần mềm giúp GV âm nhạc tiếp cận với công nghệ thông tin
một cách căn bản nhất.
Sách Soạn nhạc trên máy tính (2001) – Mai Kiên, Đức Trịnh – ĐH
Văn hóa nghệ thuật Quân đội, đây là một tài liệu học tập khá đầy đủ về làm
nhạc trên máy tính, nội dung đi từ kiến thức cơ bản về máy tính đến ứng
dụng các phần mềm âm nhạc để ký âm, soạn nhạc.
Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới phương
pháp dạy học môn âm nhạc ở trường PTCS của nhóm tác giả Lê Minh
Phước, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thanh Xuân. Trong công trình này, các
tác giả đã có những phân tích về thế mạnh của CNTT trong dạy học âm
nhạc, đưa ra một số phương án ứng dụng cụ thể thông qua các phần mềm
âm nhạc phổ biến.
Đề cập đến phần mềm âm nhạc thì bộ sách “Phần mềm Encore và
Finale; phần mềm Soundforce và Intervideo” (2008) của trường Cao đẳng
sư phạm Hà Nội và cuốn “Sibelius – Một số thao tác cơ bản” (2012) của
nhạc sĩ Mai Kiên là những tài liệu vô cùng hữu ích. Các tài liệu này không
chỉ mang đến cho người đọc công dụng, chức năng của từng thanh công cụ
trong các phần mềm, mà hơn thế còn hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các
phần mềm âm nhạc từ cơ bản đến chuyên sâu.
Nhiều giảng viên các trường Đại học có những nghiên cứu sâu sắc về
phần mềm để ứng dụng trong dạy học âm nhạc như Đỗ Thanh Hiên (ĐH
Thủ đô), Nguyễn Thị Hải (ĐHSP Hà Nội), Nguyễn Tuấn Lưu (CĐSP
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Trung ương), Lê Minh Phước (ĐH Đồng Nai)…đã có nhiều đóng góp cho
phong trào ứng dụng CNTT trong dạy học âm nhạc. Chủ yếu các giảng
viên này tập trung nghiên cứu về thiết kế các bài giảng điện tử khoa học,
đẹp mắt và tiện sử dụng chứ chưa thực sự đi vào nghiên cứu cụ thể tính
định hướng và tính giáo dục của phần mềm cho học sinh phổ thông.
Những tài liệu, công trình trên đây đã đề cập đến vấn đề ứng dụng
CNTT trong âm nhạc, tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu về ứng
dụng các phần mềm soạn bài giảng điện tử trong dạy học âm nhạc ở Tiểu
học, cụ thể là trường Tiểu học Thực Nghiệm, quân Ba Đình, Hà Nội. Các
công trình này đều là những tư liệu tham khảo hữu ích cho tôi thực hiện đề
tài này.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp ứng dụng phần mềm vào soạn
bài giảng điện tử trong dạy học Âm nhạc, nhằm nâng cao chất lượng dạy và
học Âm nhạc ở trường Tiểu học Thực Nghiệm, Ba Đình, Hà Nội.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu hệ thống lý thuyết liên quan đến phần mềm để soạn bài
giảng điện tử và một số phần mềm để soạn bài giảng điện tử thông dụng ở
ngành học hiện nay.
- Thực trạng việc sử dụng phần mềm vào soạn bài giảng điện tử trong
dạy học Âm nhạc ở trường Tiểu học Thực Nghiệm, so sánh với trường
ngoài địa bàn.
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trong dạy học các phân môn Âm
nhạc. Triển khai thực nghiệm và đánh giá kết quả.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
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Các phần mềm âm nhạc vào soạn bài giảng điện tử trong dạy học âm
nhạc ở trường Tiểu học Thực Nghiệm, Ba Đình, Hà Nội.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Thực nghiệm ở trường Tiểu học Thực Nghiệm, Ba Đình, Hà Nội
trong 2 năm học từ 2016 đến 2018.
- So sánh đối chiếu với trường Tiểu học Đại Áng ,huyện Thanh Trì,
Hà Nội.
5. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng các phương pháp chính:
- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh: giúp cho luận văn có
những đánh giá trên cơ sở đối chiếu và so sánh các phương pháp với nhau.
- Phương pháp khảo sát, phỏng vấn: giúp định hướng chính xác nội
dung nghiên cứu từ những thông tin thu thập được. Phân tích và hệ thống
lại cho phù hợp với đề tài.
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: giúp người viết có thể nghiên
cứu, đánh giá thực tiễn bằng thực nghiệm thực tế.
6. Những đóng góp của luận văn
Sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học âm nhạc ở trường phổ thông
không còn là điều mới mẻ, thậm chí còn là phổ biến, được mọi giáo viên
âm nhạc sử dụng. Tuy nhiên, tôi thực hiện đề tài này với mong muốn đưa
tới những phương án tích cực, góp phần giúp các bạn đồng nghiệp có thêm
định hướng để tự tin đưa bài giảng điện tử vào giờ học âm nhạc của mình.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận
văn gồm 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chương 2: Sử dụng phần mềm âm nhạc thiết kế bài giảng điện tử
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1.

Cơ sở lý luận

1.1.1. Các khái niệm
1.1.1.1. Khái niệm phần mềm
Trên thế giới hiện nay, tốc độ sử dụng máy tính và mạng internet
phát triển nhanh chóng và không ngừng, có thể nói người người dùng
internet, nhà nhà dùng máy tính. Các mạng lưới 3G, 4G phủ sóng toàn cầu
khiến cho công việc truy cập diễn ra nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi. Ở Việt
Nam, bên cạnh xu thế chung đó, “cuộc cách mạng công nghệ bốn chấm
không (4.0)” càng kích thích công nghệ thông tin phát triển vượt bậc. Các
ứng dụng và các phần mềm được sáng tạo ra hàng ngày theo cấp số nhân
nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Tuy nhiên, nhiều người chỉ biết sử dụng chứ chưa hiểu cặn kẽ phần
mềm là gì? ứng dụng là thế nào? Do đó, trong phạm vi luận văn này, tác
giả sẽ tổng hợp lại một số khái niệm cơ bản giúp người đọc có thể hình
dung ra một phần nào các khái niệm đó.
Trước hết chúng ta đi tìm hiểu khái niệm phần mềm máy tính
(computer software), hay gọi tắt là phần mềm (software). Có rất nhiều định
nghĩa về phần mềm dài ngắn khác nhau, nhưng tựu chung lại chúng ta có
thể hiểu phần mềm là một tập hợp những câu lệnh hoặc chỉ thị được viết
bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định, và các
dữ liệu, tài liệu liên quan nhằm tự động thực hiện một số nhiệm vụ hay
chức năng, hoặc giải quyết một số vấn đề cụ thể nào đó. [43]
Phần mềm thực hiện các chức năng của nó bằng cách gửi các chỉ thị
trực tiếp đến phần cứng (hay phần cứng máy tính, Computer Hardware)
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hoặc bằng cách cung cấp dữ liệu để phục vụ các chương trình hay phần
mềm khác.
Phần mềm là một khái niệm trừu tượng, nó khác với phần cứng ở
chỗ là "phần mềm không thể sờ hay đụng vào", và nó cần phải có phần
cứng (là các bộ phận cụ thể của máy tính) mới có thể thực thi được.
Để làm ra một phần mềm, đòi hỏi một quá trình khá công phu và tốn
công sức. Trước đây, để tạo ra chương trình máy tính người ta phải làm
việc trực tiếp với các con số 0 hoặc 1 (sử dụng hệ số nhị phân), hay còn gọi
là ngôn ngữ máy. Công việc này vô cùng khó khăn, chiếm nhiều thời gian,
công sức và đặc biệt dễ gây ra lỗi. Để khắc phục nhược điểm này, người ta
đề xuất ra hợp ngữ, một ngôn ngữ cho phép thay thế dãy 0 hoặc 1 này bởi
các từ gợi nhớ tiếng Anh.
Tuy nhiên, cải tiến này vẫn còn chưa thật thích hợp với đa số người
dùng máy tính, những người luôn mong muốn các lệnh chính là ý nghĩa của
các thao tác mà nó mô tả. Vì vậy, ngay từ những năm 1950, người ta đã xây
dựng những ngôn ngữ lập trình mà câu lệnh của nó gần với ngôn ngữ tự
nhiên. Các ngôn ngữ này được gọi là ngôn ngữ lập trình bậc cao.
Chương trình máy tính thường được tạo ra bởi con người, những người này
được gọi là lập trình viên, tuy nhiên cũng tồn tại những chương trình được
sinh ra bởi các chương trình khác.
Theo phương thức hoạt động thì phần mềm được chia làm hai loại:
phần mềm hệ thống (dùng để vận hành máy tính và các phần cứng) ví dụ
như các hệ điều hành; và phần mềm ứng dụng (để người sử dụng có thể
hoàn thành một hay nhiều công việc nào đó) ví dụ như phần mềm văn
phòng, phần mềm giáo dục, trò chơi, các cơ sở dữ liệu, chương trình tiện
ích hoặc các phần mềm độc hại khác.
1.1.1.2. Khái niệm bài giảng điện tử
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Như trên đã nói, phần mềm có rất nhiều loại với nhiều công năng
khác nhau. Trong pham vi đề tài luận văn, chúng ta sẽ thường xuyên nhắc
đến các phần mềm phục vụ cho giáo dục. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đi tìm
hiểu môt số khái niệm nội hàm. Trước hết là khái niệm bài giảng điện tử.
Vậy Bài giảng điện tử là gì? Đại đa số giáo viên hiện nay từ thành thị
cho đến nông thôn, từ đồng bằng cho đến miền núi đều đã sử dụng các bài
giảng điện tử để phục vụ cho công tác giảng dạy của minh. Nhưng khi được
hỏi thế nào là bài giảng điện tử, thì chắc sẽ có rất nhiều người phân vân,
chưa rõ. Muốn hiểu khái niệm Bài giảng điện tử, ta cần nhìn lại sơ qua khái
niệm “Bài giảng”.
Bài giảng là một phần nội dung trong chương trình của một
môn học được giáo viên trình bày trước học sinh. Các yêu cầu cơ
bản đối với bài giảng là: định hướng rõ ràng về chủ đề, trình bày có
mạch lạc, có hệ thống và truyền cảm nội dung, phân tích rõ ràng, dễ
hiểu các sự kiện, hiện tượng cụ thể có liên quan và tóm tắt có khái
quát chúng, sử dụng phối hợp nhiều thủ pháp thích hợp như thuyết
trình, chứng minh, giải thích, đàm luận, làm mẫu, chiếu phim, mở
máy ghi âm, ghi hình v.v. Bài giảng luôn được xem như một đơn vị
nội dung của chương trình có độ dài tương ứng với một hoặc hai tiết
học. [39]
Bài giảng điện tử là một hình thức tổ chức bài giảng dựa vào
các thiết bị công nghệ như máy tính, điện thoại, dạy và học thông
qua môi trường internet. [42]
Nói cách khác, bài giảng điện tử là một hình thức tổ chức bài
lên lớp nhằm thực thi giáo án điện tử, bài giảng điện tử là tập hợp các
học liệu điện tử được tổ chức theo một kết cấu sư phạm để có thể
giúp người học đạt được kiến thức và kĩ năng cần thiết. Khi đó toàn
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bộ kế hoạch hoạt động dạy học đều được chương trình hoá, do giáo
viên điều khiển thông qua môi trường đa phương tiện với sự hỗ trợ
của công nghệ thông tin. Nếu như bài giảng truyền thống là sự tương
tác giữa thầy và trò thông qua các phương pháp, phương tiện và hình
thức dạy - học truyền thống thì bài giảng điện tử là sự tương tác giữa
thầy và trò thông qua các phương pháp, phương tiện và hình thức
dạy - học có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.
Có thể hiểu đơn giản rằng: Bài giảng điện tử là việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào bài giảng, giúp cho bài giảng sinh động, dễ
hiểu và có tính tương tác cao hơn. Một số phần mềm dùng để biên
soạn bài giảng trình chiếu được ưa chuộng ở nước ta hiện nay như:
Microsoft Powerpoint, Adobe Presenter, Violet, Lecture Maker…
Trong đó, Microsoft Powerpoint là được các giáo viên sử dụng nhiều
nhất vì tính phổ biến, nhiều tính năng, dễ dùng và khả năng tùy biến
cao của nó. Trong khi Adobe Presenter cũng đang được nhiều người
quan tâm vì nó có khả năng tương tác cao với người học. Để soạn
thảo Bài giảng điện tử có chất lượng đòi hỏi người giáo viên phải có
các kiến thức cũng như kĩ năng sử dụng vi tính, các phần mềm hỗ trợ
cũng như việc khai thác thông tin trên internet. [39]
Tuy nhiên hiện nay, rất nhiều giáo viên đang nhầm lẫn giữa
Bài giảng điện tử và Giáo án điện tử vì bản thân chưa phân biệt được
rõ hai khái niệm này. Khái niệm Giáo án là kế hoạch, dàn ý bài giảng
của giáo viên được soạn trước ra giấy để tiến hành dạy học trong một
hoặc 2 tiết lên lớp. Trong giáo án thường ghi chủ điểm, mục đích
giáo dục và giáo dưỡng, nội dung chi tiết sắp xếp theo trình tự lên
lớp, phương pháp và thủ thuật dạy - học của giáo viên và học sinh,
công việc kiểm tra đánh giá, ngoài ra còn chỉ ra những dụng cụ, thiết
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bị cần thiết phải dùng. Nội dung của giáo án phải trả lời được 4 câu
hỏi: dạy để làm gì? (mục tiêu), dạy cho ai? (đối tượng học tập), dạy
cái gi? (nội dung), dạy như thế nào? (phương pháp). [39]
Vậy khái niệm giáo án điện tử theo tài liệu "Những vấn đề
chung về đổi mới giáo dục THCS - môn Tin học" do Vụ Giáo dục
Trung học phát hành thì "Giáo án điện tử có thể hiểu là giáo án
truyền thống của giáo viên nhưng được đưa vào máy vi tính – giáo
án truyền thống nhưng được lưu trữ, thể hiện ở dạng điện tử. Khi
giáo án truyền thống được đưa vào máy tính thì những ưu điểm, thế
mạnh của CNTT sẽ phát huy trong việc trình bày nội dung cũng như
hình thức của giáo án. Như vậy, giáo án điện tử không bao hàm có
ứng dụng hay không việc ứng dụng CNTT trong tiết học mà giáo án
đó thể hiện." Giáo án điện tử là bản thiết kế cụ thể toàn bộ kế hoạch
hoạt động dạy học của giáo viên trên giờ lên lớp, toàn bộ hoạt động
dạy học đó đã được số hóa và minh họa bằng các dữ liệu đa phương
tiện (multimedia) một cách trực quan, có cấu trúc chặt chẽ và logic
được quy định bởi cấu trúc của bài học. [42]
Giáo án điện tử là một tập hợp các bài giảng điện tử được
người dạy thiết kế để người học có thể giao tiếp trực tiếp với thiết bị
(ở đây là máy tính) và hoạt động dựa trên những gì đã được người
dạy lập trình trước, và người dạy lúc này không cần phải giao tiếp
trực tiếp với người học nữa. Qua đó người học có thể rút ra kiến thức
cho bản thân mình. Một giáo án điện tử hay phải đảm bảo một số yếu
tố như: sức thu hút đối với người dùng, lượng kiến thức đưa vào đó
có phù hợp với người dùng chưa, kiến thức mở rộng có đáp ứng
được nhu cầu của người học không v.v….[42]
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1.1.1.3. Khái niệm dạy học bài giảng điện tử
Khi Giáo án điện tử đã được soạn hoàn chỉnh và chuẩn bị đầy đủ thì
bước tiếp theo là phải đưa nó trở thành một bài giảng điện tử thú vị hấp dẫn
đến với học sinh. Quá trình này chính là dạy học bài giảng điện tử. Hoạt
động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh được tiến hành song
song trong suốt giờ học thông qua các tiện ích đa phương tiện như các
slide, âm thanh, hình ảnh, trò chơi tương tác….
Để hiểu rõ khái niệm dạy học bài giảng điện tử, trước hết ta cần điểm
lại khái niệm Dạy học. Có rất nhiều định nghĩa về Dạy học, nhưng có một
khái niệm được coi là hợp lý nhất: “Dạy học là một quá trình gồm toàn bộ
các thao tác có tổ chức và có định hướng giúp người học từng bước có
năng lực tư duy và năng lực hành động với mục đích chiếm lĩnh các giá trị
tinh thần, các hiểu biết, các kĩ năng, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt
được để trên cơ sở đó có khả năng giải quyết được các sự việc thực tế đặt
ra trong toàn bộ cuộc sống của mỗi người học”. [34, tr.8]
Vậy dạy học bài giảng điện tử theo quan điểm chủ quan của cá nhân
tôi, nó không nằm ngoài khái niệm chung của dạy học. Có thể nó chính là
một quá trình sử dụng bài giảng điện tử có tổ chức và định hướng giúp học
sinh chiếm lĩnh tri thức và kĩ năng nhằm giải quyết mục tiêu đề ra. Các
thao tác trong tiến trình dạy và học hầu hết được thực hiện với sự trợ giúp
đắc lực của các trang trình chiếu trong bài giảng điện tử.
1.1.1.4. Một số khái niệm khác
Bên cạnh một số khái niệm cơ bản trên, trong phạm vi luận văn còn
sử dụng rất nhiều khái niệm liên quan khác như phương pháp dạy học tích
cực, dạy học theo hướng phát triển năng lực, phương pháp dạy học….vậy
cần hiểu các khái niệm này như thế nào? Nó có bổ trợ gì cho luận văn?
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Trước hết là phương pháp dạy học, đây là một thuật ngữ được sử
dụng thường xuyên từ trong các trường học đến các trường sư phạm.
“Phương pháp dạy học chính 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 học sinh nhằm đảm bảo cho họ lĩnh hội
nội dung dạy học”. [34, tr.102]
Có rất nhiều phương pháp dạy học, tuy nhiên có một số phương pháp
hiện nay được vận động sử dụng nhiều trong ngành Giáo dục, đó là phương
pháp dạy học tích cực và phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng
lực. Dạy học tích cực là phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính
tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Phương pháp dạy học tích cực ở
tiểu học sẽ giúp giáo viên và học sinh tăng sự tương tác, giúp giáo viên
sáng tạo trong giảng dạy và học sinh chủ động hơn trong việc học. Còn
phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực là dạy học phát triển
năng lực hoạt động tối đa của người học, trong đó người học tự mình hoàn
thành nhiệm vụ nhận thức dưới sự tổ chức, hướng dẫn của người dạy. Quá
trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng
lực và phẩm chất người học trên nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn
với thực tế và giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình xã hội.
1.1.2. Giới thiệu một số phần mềm soạn bài giảng điện tử
Để hoàn thành một bài giảng điện tử nói chung và BGĐT âm nhạc
nói riêng hay, bổ ích, hấp dẫn học sinh cần rất nhiều yếu tố cấu thành.
Trước hết phải có một giáo án điện tử tốt, từ đó giáo viên ứng dụng các kĩ
thuật đa phương tiện để soạn lên một bài giảng điện tử phù hợp. Với lứa
tuổi học sinh Tiểu học, không đòi hỏi bài giảng điện tử phải quá cầu kỳ,
phức tạp nhưng cần phải rõ nội dung giờ học, trình bày các trang đảm bảo
tuân thủ trình tự giáo án, mục tiêu và các hoạt động dạy học.

14
Ở môn Âm nhạc, ngoài những hiệu ứng cơ bản của một bài giảng
điện tử, GV cần kết hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt các phần mềm âm nhạc
cũng như các phần mềm trình chiếu nhằm tạo nên một BGĐT vừa cá tính
vừa đảm bảo tính độc đáo và dễ tiếp cận của bộ môn nghệ thuật.
1.1.2.1. Phần mềm soạn, chép nhạc
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều phần mềm phục vụ cho việc
soạn chép nhạc như Encore, Finale, Sibelius…Mỗi phần mềm lại có những
phiên bản khác nhau được nâng cấp, cập nhật thường xuyên nhằm giúp
người sử dụng nhàn hơn trong công việc của mình.
So sánh các phần mềm này thì thấy mỗi loại đều có ưu nhược điểm
riêng tùy vào mục đích sử dụng và đối tượng sử dụng. Có người thích sử
dụng Encore vì nó đơn giản, không có quá nhiều chức năng phụ; có người
lại thích Finale hơn vì giao diện nó đẹp, soạn nhạc nhanh hơn; có người lại
thích soạn trên phần mềm Sibelius vì cho rằng nó dễ sử dụng nhất, tính
năng hỗ trợ nhiều nhất… Nhưng tựu chung lại, với người làm nhạc nói
chung và giáo viên âm nhạc nói riêng thì ai cũng phải biết và sử dụng thành
thạo một trong các phần mềm này bởi nó phục vụ rất đắc lực cho hoạt động
nghệ thuật cũng như soạn bài giảng điện tử của mình.
Trong phạm vi luận văn này, tôi sẽ giới thiệu sơ qua về mỗi phần
mềm soạn, chép nhạc giúp người đọc nhận ra bản thân mình phù hợp với
phần mềm nào nhất. Trước hết là phần mềm chép nhạc Encore. Đây có thể
coi là phần mềm chép nhạc sơ khai nhất, nó xuất hiện từ những năm 90 của
thế kỉ trước, trải qua quá trình phát triển, đã có rất nhiêu phiên bản Encore
được hinh thành, nhưng chúng đều có đặc điểm chung là dễ dùng cả với
những người không biết nhạc lý.
Phần mềm Encore với chức năng chính là chép nhạc, chương trình
này đặc biệt hữu dụng cho việc chép ca khúc, các thao tác hết sức đơn giản
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và giao diện thân thiện. Người sử dụng có thể nhập dữ liệu bằng chuột, bàn
phím máy tính hoặc bằng thiết bị Midi (Music Instrument Digital
Interface). Bên cạnh đó thông qua Encore, người sử dụng có thể xử lý và
thu âm theo định dạng Midi, chuyển đổi file midi (.mid) thành file văn bản
(.enc) hoặc ngược lại. Cao cấp hơn, người dùng có thể trao đổi bài học trực
tiếp trên mạng máy tính hoặc qua các phương tiện lưu trữ thông thường.

Hình 1.1 – Giao diện phần mềm chép nhạc Encore
(Nguồn: Phần mềm chép nhạc Encore và Finale, Nxb Sư phạm, 2008)
Cũng là một phần mềm chép nhạc thông dụng, Finale được nhiều
người biết đến vì giao diện khá bắt mắt của nó. Cũng giống như Encore,
chức năng chính của phần mềm Finale là soạn chép nhạc trên máy tính,
nhưng ở một cấp độ cao hơn, đến nỗi Finale được nhiều nhạc sĩ ở nước
ngoài như Adam Young (Mỹ), Jamie XX (Anh) ví như “phần mềm soạn
nhạc hay nhất thế giới”. Finale được thiết kế đặc biệt nhằm giúp người
dùng viết và in bản nhạc theo cách đơn giản nhất. Người dùng có thể nhập
các nốt nhạc từ thiết bị Midi hay sử dụng chuột hoặc quét nốt nhạc với tính
năng MicNotator độc đáo. Vì thế không phần mềm nào có nhiều lựa chọn
nốt nhạc như Finale.
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Bên cạnh đó, Finale còn hỗ trợ tính năng SmartMusic (âm nhạc
thông minh) độc đáo với hơn 300 bản nhạc được sử dụng cho việc giảng
dạy có thể tùy biến. Chức năng đặc biệt nữa của Finale là khả năng chơi
nhạc rất tốt. Phần mềm có hơn 350 âm thanh của các loại nhạc cụ được lưu
sẵn, người dùng cũng có thể thêm vào bất cứ hiệu ứng âm thanh hay âm
thanh của loại nhạc cụ nào khác.

Hình 1.2 – Giao diện phần mềm chép nhạc Finale
(Nguồn: Phần mềm chép nhạc Encore và Finale, Nxb Sư phạm, 2008)
Song hành cùng hai phần mềm trên, không thể không kể đến phần
mềm chép nhạc Sibelius. Nó là một phần mềm chép nhạc thông minh, hiện
đại được đông đảo người viết nhạc tin dùng. Finale được gọi là “phần mềm
soạn nhạc hay nhất thế giới” thì Sibelius lại được khẳng định là “phần mềm
soạn nhạc hàng đầu”. Nó đủ để đáp ứng nhu cầu của các nhà soạn nhạc,
nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhưng vẫn đủ đơn giản cho người mới bắt đầu
và học sinh muốn khám phá lĩnh vực chép nhạc. Tuy dung lượng lớn hơn
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các phần mềm cùng tính năng nhưng nó lại đáp ứng được nhiều yêu cầu
của người dùng hơn.
Ưu điểm nổi trội của Sibelius là tương thích tốt với các hệ điều hành,
nó có giao diện điều hướng thông minh, cung cấp các thanh chức năng
hướng người dùng sử dụng nhanh các chức năng cần thiết. Các chức năng
được hiển thị theo dạng biểu tượng có mô tả rõ ràng, người dùng có thể
truy cập nhanh những chức năng này thông qua phím tắt bàn phím. Định
dạng khuôn nhạc và trang in linh hoạt, hỗ trợ viết nhạc nhanh chóng. Thư
viện âm thanh chuyên nghiệp với hơn 38GB nội dung gồm các bản thu chất
lượng từ dàn nhạc, nhạc cụ theo phong cách rock, pop…
Cho phép nhập các định dạng nhạc phổ biến, chỉnh sửa nội dung và hình
thức, tạo các khuông nhạc mới, tạo các tư liệu giảng dạy, các sách hướng
dẫn dễ dàng, nhanh chóng.

Hình 1.3 – Giao diện phần mềm chép nhạc Sibelius
(Nguồn: Sibelius, một số thao tác cơ bản, http://www.Maikien.net)
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1.1.2.2. Phần mềm chỉnh sửa âm thanh và hình ảnh
Để soạn một bài giảng điện tử hay, không chỉ có các bản nhạc, mà
bên cạnh đó còn rất cần các file âm thanh hoặc hình ảnh được đưa vào
nhằm thu hút học sinh. Với nguồn tài nguyên vô tận trên internet thì người
giáo viên không mất quá nhiều công sức để tự làm một đoạn nhạc hoặc một
video clip, chỉ gần gõ tìm kiếm trên mạng, chúng ta sẽ có rất nhiều bài hát
hoặc đoạn phim hay, phù hợp. Tuy nhiên thời lượng mỗi bài giảng hoặc nội
dung bài học không cho phép ta bê nguyên xi cả bài hát hoặc đoạn phim ấy
vào bài giảng điện tử của mình.Vì vậy, người giáo viên sẽ dùng đến các
phần mềm hỗ trợ để chỉnh sửa âm thanh, hình ảnh như: phần mềm
Intervideo, phần mềm Soundforge….
Phần mềm Soundforge tên đầy đủ là Sony Sound Forge được biết
đến như là một phần mềm biên tập, xử lý âm thanh, kĩ thuật số chuyên
nghiệp. Đặc tính của phần mềm này là tính tương thích rất cao, đáp ứng
được nhu cầu biên tập âm thanh của bất kỳ máy tính nào sử dụng hệ điều
hành Microsoft Windows với bất kì file âm thanh nào.
Các chức năng chính của phần mềm Sound Forge có thể kể tới, đó là: trích
xuất một file âm thanh từ đĩa CD vào máy tính với lệnh Extract audio from
CD hay thu âm với lệnh Special – Transport record, hoặc chỉnh sửa dữ liệu
như cắt dán nhạc, chỉnh âm lượng, chỉnh tần số, thay đổi định dạng âm
thanh…
Ở Sound Forge cũng có tính năng chỉnh sửa video nhưng thực sự
chưa được thuyết phục lắm, nên với những video người làm nhạc lại
thường sử dụng phần mềm Intervideo DVD hơn. Đây là phần mềm rất đa
dụng giúp người sử dụng biên tập chỉnh sửa file video hoặc ghi đĩa video
rất đơn giản và hiệu quả. Trong khi soạn giảng bằng máy tính, người giáo
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viên rất cần đến việc trích xuất các file video để tích hợp vào bài giảng của
mình.
Các chức năng thông thường của Intervideo có thể kể đến là định
dạng video, trích xuất video từ đĩa VCD – DVD, hoặc biên tập video như
cắt video; chỉnh sửa âm thanh; trích xuất ảnh từ video clip,… Còn rất nhiều
tính năng đặc biệt khác của phần mềm này, nhưng trong phạm vi phục vụ
cho việc soạn bài giảng điện tử, chúng ta chỉ cần đề cập đến những chức
năng cơ bản này.

Hình 1.4 – Giao diện phần mềm chỉnh sửa âm thanh Sound Forge
(Nguồn: Phần mềm SoundForge và Intervideo, Nxb Sư phạm, 2008)
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Hình 1.5 – Giao diện phầm mềm chỉnh sửa video Intervideo
(Nguồn: Phần mềm SoundForge và Intervideo, Nxb Sư phạm, 2008)
1.1.2.3. Phần mềm hỗ trợ khác
Ngoài những phần mềm âm nhạc phục vụ việc soạn bài giảng điện tử
của giáo viên mà tôi đã tổng hợp ở trên, còn rất nhiều các phần mềm hỗ trợ
khác như phần mềm trình chiếu, tích hợp dữ liệu Microsoft PowerPoint,
phần mềm biên tập xử lý video hoặc làm karaoke Adobe Premiere, phần
mềm là công cụ để tạo bài giảng trực tuyến như Violet hay Macromedia
Authorware…vv…
Về phần mềm Adobe Premiere, đây cũng là một phần mềm chuyên
biên tập xử lý video tương tự như phần mềm Intervideo nhưng ở dạng cao
cấp hơn, thường thiên về đồ họa. Với phần mềm này, chúng ta có thể chỉnh
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sửa video hay phim ảnh, tạo hiệu ứng phim, chỉnh sửa nội dung đa phương
tiện bất kỳ, ở mọi định dạng để tạo nên những tác phẩm điện ảnh chất
lượng, sản xuất chương trình truyền hình hay web. Bên cạnh đó nó cũng có
thể kết hợp với phần mềm Kbuider 5 để làm thành một video karaoke hoàn
chỉnh.

Hình 1.6 – Giao diện phần mềm biên tập video Adobe Premiere
(Nguồn: Brakey, Rob; Jordan, Lawrence, “Adobe Premiere”,
USA,12/1994)
Một phần mềm khác mà hiện nay được rất nhiều giáo viên biết đến
và sử dụng, đó chính là phần mềm Macromedia Authorware. Đây là một
công cụ soạn thảo phổ biến để tạo ra các bài giảng E-learning đa phương
tiện trên mạng liên kết, CD/DVD, web hay nói dễ hiểu là tạo ra các bài
giảng trực tuyến mà người giảng dạy chính là giáo viên. Phần mềm này
phát triển các ứng dụng truy cập tuân theo chuẩn hệ thống quản lý chương
trình học với các tính năng chính là công cụ biên soạn trực tuyến, tiện ích
biên soạn bài giảng, hỗ trợ đa phương tiện, khả năng truy cập và mở rộng
linh hoạt.
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Hình 1.7 – Giao diện phần mềm tạo bài giảng Macromedia Authorware.
(Nguồn: https://macromedia-authorware.en.softonic.com)
Cuối cùng là hai phần mềm đơn giản, dễ sử dụng và phổ biến nhất
với mọi giáo viên đó chính là Micosoft PowerPoint (gọi tắt là PowerPoint)
và Violet. Đây có thể coi là hai phần mềm hữu dụng nhất trong công việc
soạn bài giảng điện tử của giáo viên.
PowerPoint là một phần mềm trình diễn chuyên nghiệp do hãng
Microsoft phát triển, nằm trong bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office.
Đây là chương trình phổ biến nhất trong số các ứng dụng có cùng tính
năng, với hàng triệu người sử dụng trên thế giới từ văn phòng, doanh
nghiệp tới quân đội, văn hóa nghệ thuật và đặc biệt là trong các trường học.
Với giao diện trực quan và đơn giản giúp cho việc soạn thảo các bài giảng
hoặc các bài trình chiếu rất dễ dàng. Chương trình có nhiều tính năng vô
cùng hữu ích, với nhiều hiệu ứng thú vị từ âm thanh, phông chữ, biểu đồ
đến hiệu ứng chuyển đổi, thêm hoạt ảnh, video…Hơn nữa các trang trình
chiếu có thể in ra hoặc hiển thị trên nhiều thiết bị khác nhau, hoặc trình
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chiếu cho đông người xem bằng máy chiếu. Thao tác với PowerPoint
thường trải qua hai giai đoạn chính là quá trình soạn thảo và quá trình trình
chiếu. Ở đây, có thể nói quá trình soạn thảo chính là thực hiện giáo án điện
tử và quá trình trình chiếu là thể hiện bài giảng điện tử của người giáo viên.

Hình 1.8 – Giao diện phần mềm trình chiếu PowerPoint
(Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint)
Nếu như PowerPoint là phần mềm trình diễn ngoại tuyến, không thể
kết nối với nhiều máy tính khác nhau cùng lúc mà chỉ sử dụng trực tiếp trên
một máy tính, thì ngược lại phần mềm Violet lại thường xuyên sử dụng với
hình thức trực tuyến hơn. Violet là phần mềm duy nhất do Việt Nam sản
xuất và phát hành, vì vậy nó khá gần gũi với người dân Việt Nam từ giao
diện đến phông chữ, từ thiết kế tính năng, nội dung đến dịch vụ đào tạo và
hỗ trợ sản phẩm.
Violet là ứng dụng hỗ trợ giáo viên tự soạn giáo án điện tử, bài giảng
điện tử trên máy tính một cách nhanh chóng. Tương tự phần
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mềm PowerPoint, Violet có đầy đủ chức năng để xây dựng nội dung bài
giảng như: nhập văn bản, công thức, hình vẽ, cũng như chèn hình ảnh, âm
thanh, video... Violet sẽ giúp các giáo viên tạo ra những bài giảng trực quan
nhất mà lại rất chuyên nghiệp thông qua những công cụ hỗ trợ đó. Với cơ
sở dữ liệu hình ảnh phong phú và thường xuyên được cập nhật, Violet chắc
chắn là ứng dụng mà bất kỳ giáo viên nào cũng nên cần sử dụng.
Bên cạnh đó, phần mềm Violet còn là một kho lưu trữ hàng nghìn
bài giảng mẫu trải rộng khắp các chương trình học, giúp giáo viên dễ dàng
tìm thấy bất cứ chủ đề nào mình cần. Ngoài ra, có hơn 20.000 tư liệu tranh
ảnh, nhạc, phim giúp tạo ra những bài giảng sinh động. Hơn nữa, các bài
tập, bài kiểm tra được tạo ra với dạng trò chơi giáo dục và khả năng tích
hợp với các công cụ tìm kiếm Google, Youtube hoặc kết hợp với các ứng
dụng khác khiến cho phần mềm Violet khá thú vị không chỉ với giáo viên
mà còn cả học sinh và phụ huynh.

Hình 1.9 – Giao diện phần mềm tạo bài giảng Violet
(Nguồn: http://bachkim.vn/phan-mem-violet)
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1.2.

Cơ sở thực tiễn

1.2.1. Giới thiệu về trường Tiểu học Thực Nghiệm
Trường Tiểu học Thực Nghiệm nằm trong một khuôn viên rộng lớn
nhiều cây xanh và sân chơi ngay mặt đường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Ngôi trường có hơn 40 năm tuổi đã trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh
và học sinh khắp các quận huyện của thành phố Hà Nội bởi mô hình giáo
dục, đội ngũ giáo viên và quy mô nhà trường. Là trường Tiểu học nằm
trong hệ thống ba trường phổ thông trực thuộc Viện khoa học Giáo dục
Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa có nhiệm vụ nghiên cứu vừa có
nhiệm vụ dạy - học nên giáo viên và học sinh nhà trường kiêm nhiệm khá
nhiều chương trình trong một cấp học. Đây vừa là thách thức vừa là niềm
tự hào của Thầy và Trò nhà trường.
1.2.1.1. Cơ sở vật chất và quy mô nhà trường.
Trường Tiểu học Thực Nghiệm nằm trên khuôn viên rộng gần 1000
ha có đầy đủ hệ thống phòng học và sân chơi theo chuẩn. Với ba dãy nhà 3
tầng xếp hình chữ U, bao xung quanh hai sân bóng đá, bóng rổ lớn. Cạnh
dãy nhà là sân chơi rải sỏi và sân chơi trên thảm cỏ xanh mướt với nhiều
trò chơi thú vị. Bên trong trường có các sảnh lớn ở tất cả các tầng đáp ứng
được nhu cầu hoạt động tập thể của học sinh.
Trường có quy mô khá lớn với gần 1500 học sinh và 36 lớp học
được chia đều ở 5 khối lớp. Các phòng học đều được trang bị cơ sở vật chất
rất đầy đủ với hệ thống điều hòa, quạt, đèn điện, nước, bàn ghế đảm bảo
đúng chuẩn. 100% các lớp khối 1 và khối 2 đều có hệ thống máy chiếu,
màn chiếu, máy hắt đa vật thể, loa đài hiện đại phục vụ đắc lực cho hoạt
động dạy và học của GV và HS. Nhà trường đang tiến tới sẽ đồng bộ hết
các phương tiện dạy học hiện đại ở các khối lớp còn lại trong những năm
học tới.
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Số học sinh trung bình trong một lớp học khoảng 40 em/ lớp, 100%
học sinh tham gia học hai buổi trên ngày và bán trú ở trường nên các phòng
chức năng như Thư viện, phòng Y tế - Đoàn Đội, Hội trường, Phòng máy
tính, phòng tương tác, bếp ăn, v.v… luôn sạch sẽ, thoáng mát, đáp ứng đầy
đủ nhu cầu học tập của học sinh. Tuy nhiên, vì mỗi năm học số lượng lớp
học lại tăng lên nên nhà trường còn hạn chế một số phòng chức năng như:
phòng đa năng, phòng đàn, phòng nhạc, phòng vẽ…Nhà trường có kế
hoạch tiến tới sẽ bổ sung vào các năm học sau nhằm đồng bộ hết cơ sở vật
chất, phục vụ tốt nhất cho học sinh.
Về quy mô, trường khá đồ sộ với 5 khối lớp học. Khối 1, 2, 3, 5 có 7
lớp/ khối, riêng khối 4 có 8 lớp. Các khối lớp được sắp xếp tập trung theo
từng khu riêng thuận tiện cho công tác giáo dục và hoạt động. Trong mỗi
lớp học có ít nhất từ 1 đến 3 học sinh tự kỉ, tăng động, khó tiếp thu học hòa
nhập.
1.2.1.2. Mô hình giáo dục của trường Tiểu học Thực Nghiệm.
Từ khi thành lập đến nay, trải qua 40 năm tồn tại và phát triển,
trường Tiểu học Thực Nghiệm luôn tự hào là ngôi trường có mô hình giáo
dục tiên tiến và hiện đại bậc nhất Việt Nam, được rất nhiều trường bạn ở
các tỉnh thành phố trong cả nước đến học tập và các trường quốc tế đến
tham quan, giao lưu. Có được điều đó là công sức của rất nhiều thế hệ Cán
bộ quản lý, Thầy và Trò đã góp phần xây dựng và củng cố thương hiệu
Thực Nghiệm.
Vậy trường Thực Nghiệm có gì đặc biệt? Trước hết đó chính là sự
liên kết chặt chẽ giữa 3 cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học
phổ thông trong cùng một ngôi trường. Học sinh được đảm bảo học tập và
phát triển từ lớp 1 đến hết lớp 12.
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Tiếp theo nữa đó chính là mô hình giáo dục vô cùng đặc biệt của
Nhà trường – chương trình Công nghệ Giáo dục do Giáo sư Hồ Ngọc Đại
sáng lập ra. Với chương trình này, học sinh được học một chương trình có
thể nói là ưu việt, nó khiến cho các em không cần học quá nhiều lý thuyết
nhưng lại nắm được lượng kiến thức và kĩ năng vô cùng nhuần nhuyễn và
đủ đầy. Chương trình này đã được triển khai đồng bộ ở các khối lớp 1, 2, 3
với một hệ thống sách giáo khoa riêng. Hiện nay nhà trường vẫn tiếp tục
tiến hành nghiên cứu và đang xây dựng chương trình Công nghệ giáo dục ở
các khối lớp còn lại.
Trường Tiểu học Thực Nghiệm là một trường công lập, nhưng có
một điểm đặc biệt trong mô hình giáo dục của nhà trường mà không một
trường tiểu học công lập nào khác có được. Đó chính là mô hình học luân
phiên các tiết học và các giáo viên khác nhau. Ở trường Tiểu học công lập
bình thường chỉ có 1 Giáo viên Tiểu học chủ nhiệm đứng lớp và giảng dạy
tất cả các môn trừ môn năng khiếu và tiếng anh. Các tiết học chỉ từ 30-35’
kéo liền nhau, chỉ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi gọi là ra chơi 15 phút
giữa 4 tiết học. Vì vậy có thể cả ngày học sinh học Tiếng Việt và Toán với
cùng một GV, chỉ được thay đổi GV ở 1 -2 tiết Nghệ thuật hoặc Ngoại
Ngữ. Nhưng ở trường Tiểu học Thực Nghiệm, học sinh được học 40'/ 1 tiết
học, giữa mỗi tiết lại có 5’ ra chơi ngắn, và giữa 2 tiết lại có thời gian 20’
ra chơi dài. Các tiết học được sắp xếp luân phiên, đảm bảo không quá 2 tiết
/ 1 môn học/ 1 lớp vì mỗi GV sẽ chỉ phụ trách giảng dạy một môn. Chính
vì vậy học sinh không nhàm chán và không hề áp lực với việc học tập.
Ngoài chương trình Công nghệ giáo dục được coi là truyền thống
của Nhà trường, thì Nhà trường cũng triển khai mô hình giáo dục đại trà
như các trường công lập khác với bộ sách giáo khoa chung của cả nước cho
khối lớp 4 – 5. Những năm trước đây, trường triển khai song song hai mô
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hình trong cùng một khối lớp, nhưng 2 năm trở lại đây, nhà trường đã tách
biệt khối 1 – 2 - 3 học chương trình Công nghệ còn khối 4 - 5 học chương
trình đại trà. Bên cạnh đó cũng có 1- 2 lớp mỗi khối thực hiện những
chương trình giáo dục mang tính thực nghiệm của BGD&ĐT như VNEN,
STEM, tiếng anh SMARTREE, song ngữ, v.v…
Một mô hình nữa được duy trì từ rất lâu và ngày càng phát triển
mạnh mẽ, góp phần không nhỏ vào công tác giáo dục, phát triển nhân cách
học sinh của trường Tiểu học Thực Nghiệm đó chính là hoạt động ngoại
khóa, hoạt động trải nghiệm thực tế. Nhà trường chú trọng vào đào tạo các
kĩ năng mềm các hoạt động được tổ chức thường niên theo chủ đề tháng và
các sân chơi do các tổ chuyên môn đảm trách. Ở đây, học sinh được trải
nghiệm, được tự khám phá khả năng của bản thân.
1.2.1.3. Đội ngũ giáo viên và phương pháp soạn bài giảng điện tử
Để đáp ứng được mô hình giáo dục đặc biệt và tôn chỉ của trường
Thực Nghiệm – “Đi học là Hạnh Phúc” đòi hỏi một đội ngũ cán bộ giáo
viên rất là hùng hậu, vừa hồng vừa chuyên, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ
và rất năng động, nhiệt huyết trong mọi công tác giáo dục rèn luyện chăm
sóc học sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên với hơn 70 người được chia làm các
tổ chuyên môn rõ ràng với 5 tổ gồm: Tổ Tiếng Việt, Tổ Toán, Tổ Ngoại
Ngữ, Tổ các môn Nghệ Thuật và Tổ Hành chính văn phòng.
GV có trình độ chuyên môn 100% Cử nhân và trên Đại học với
cương vị vừa là cán bộ nghiên cứu, biên soạn các chương trình giáo dục
vừa là nhà giáo dục, luôn dày công sáng tạo và nghiên cứu ứng dụng các
phương pháp, nội dung, hình thức dạy học mới ở tất cả các bộ môn.
Công tác soạn BGĐT được triển khai và thực hiện đồng bộ ở đa số
cán bộ giáo viên từ GV lâu năm đến GV trẻ với rất nhiều tiết dạy chất
lượng. Phương pháp soạn BGĐT cũng rất là đa dạng, mang đặc trưng riêng
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của từng môn học. Có môn thì đưa vào BGĐT các phiếu học tập, có môn
lại đưa video clip hoặc trò chơi, có môn lại sử dụng máy chiếu hắt để thị
phạm trực tiếp. Với các môn Toán, Tiếng Việt, GV thường đưa trực tiếp
các phiếu học tập vào bài giảng của mình rồi chiếu lên các slide hoặc sử
dụng máy chiếu hắt đa vật thể làm giáo cụ trực quan viết trực tiếp trên vở
hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ.
Trong BGĐT Môn Tiếng Anh, GV thường đưa vào video clip các
đoạn hội thoại hoặc phát âm của người bản ngữ để H đối chiếu, luyện tập kĩ
năng nghe nói. Hoặc cho H làm quen qua trò chơi học tiếng anh qua các bài
hát thiếu nhi phổ biến. Với các môn Tự nhiên xã hội, Kĩ năng sống, Giáo
dục lối sống, Khoa học, Lịch sử - Địa lí thì BGĐT thường chủ yếu là các
bài học thông qua các bộ phim hoạt hình có câu hỏi tương tác trực tiếp với
H. Những tiết học như này thường khiến cho H rất thích thú, tiếp thu nội
dung bài học nhanh và chủ động ghi nhớ kiến thức dễ dàng.
Còn ở các môn Nghệ thuật như Mĩ thuật, Kĩ thuật, GV lại tận dụng
tối đa các trang Giáo án điện tử để trưng bày cho H xem các bức tranh mẫu
của các bạn H khóa trước hoặc GV hướng dẫn thực hành vẽ và kĩ thuật trực
tiếp bằng máy chiếu hắt đa vật thể… Những tiết học như này thường khiến
cho H rất thích thú, tiếp thu nội dung bài học nhanh và chủ động ghi nhớ
kiến thức dễ dàng.
Đặc biệt ở môn Âm nhạc có phần đa dạng hơn và thuận lợi hơn khi
GV sử dụng BGĐT. Bởi tất cả các phân môn đều sử dụng được các BGĐT
GV soạn ra, từ Học hát, Tập đọc nhạc đến Trò chơi âm nhạc, Kể chuyện
âm nhạc, Âm nhạc thưởng thức, Nghe nhạc v.v…
Tựu chung, sử dụng BGĐT trong dạy học các môn đều giúp tiết học
đạt hiệu quả cao hơn, H tiếp thu bài học tốt hơn. Nhưng không phải tiết học
nào cũng có thể sử dụng BGĐT với tất cả các môn học. Bởi soạn ra được
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một GAĐT chất lượng đòi hòi người GV phải dày công tìm tòi, sáng tạo,
đầu tư nhiều công sức thời gian hơn một giáo án viết tay gấp nhiều lần.
1.2.1.4. Đặc điểm tâm sinh lý học sinh trường Tiểu học Thực Nghiệm
Ở trường TH Thực Nghiệm, BGĐT được sử dụng vào dạy học ở tất
cả các môn học khá thuận lợi bởi học sinh Thực Nghiệm có một tố chất đặc
biệt, đó là sự tự tin thể hiện bản thân. Năng lực cá nhân của từng học sinh
được khuyến khích, gợi mở để phát triển tự nhiên theo chiều hướng tích
cực. GV không bao giờ gò ép các em theo một khuôn khổ nhất định mà
luôn tôn trọng, động viên học sinh. Các em được tự do trao đổi, đưa ý kiến
và tự giải quyết vấn đề với các GV, với các bạn học hoặc với chính phụ
huynh của mình.
Học sinh Thực Nghiệm được hướng phát triển đúng với tuổi thơ của
mình, đầy màu sắc, hoài bão và ước mơ. Minh chứng cụ thể nhất chính là
rất nhiều phụ huynh mong muốn cho con em vào Thực Nghiệm chỉ vì
muốn con được sống đúng với tuổi thơ, được vui chơi, được trải nghiệm,
lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong những năm đầu thời cắp sách
đến trường chứ không bon chen vào sự nghiệp học hành, thi đua thành tích.
Đây có thể coi là điểm mạnh làm nên thương hiệu nhà trường, ngược lại
đây cũng chính là một hạn chế, một thách thức với công tác giáo dục tại
nhà trường.
Học sinh Thực Nghiệm vẫn có đặc điểm tâm sinh lý chung của lứa
tuổi Tiểu học, quá trình nhận thức của các em mang tính hình ảnh và thực
tế cao. Các em thường nắm bắt mọi hoạt động, mọi vấn đề xung quanh theo
chiều hướng “cụ thể hóa”, tức là qua tiếp xúc trực tiếp các em sẽ nhận thức
được vấn đề, sự vật, hiện tượng đó như thế nào, chứ không qua cảm nhận
như các lứa tuổi lớn hơn. Bên cạnh đó, để ghi nhớ kiến thức các em cũng
đòi hỏi có sự cụ thể, rõ ràng như nhìn được, cầm nắm được, nghe được,
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nếm được, ngửi được. Chính vì vậy mà đối với những tiết học có sử dụng
âm thanh và hình ảnh động, nhiều màu sắc chân thực sẽ giúp các em ghi
nhớ kiến thức nhanh và lâu nhất.
Do đó, để nắm được và phù hợp với tâm sinh lý của học sinh thì việc
sử dụng BGĐT trong dạy học thực sự là hiệu quả và cần thiết. Bởi nó
không chỉ đáp ứng được nhu cầu “cụ thể hóa” của các em mà còn kích
thích tính khám phá cái mới, lạ ở các em nữa.
1.2.2. Chương trình, tài liệu và soạn giáo án ở trường Tiểu học Thực
Nghiệm
Như trên đã nói, có rất nhiều chương trình giáo dục cho mỗi môn
học ở trường Tiểu học Thực Nghiệm. Trong môn Âm nhạc cũng sử dụng
đồng thời 2 chương trình khác nhau, đó là chương trình theo chuẩn kiến
thức và kĩ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình Trải nghiệm
của chính giáo viên nhà trường biên soạn cho khối lớp 1 và lớp 2.
1.2.2.1. Chương trình học hát, tập đọc nhạc, âm nhạc thưởng thức
Chương trình âm nhạc theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, môn Âm nhạc được chia thành các phân môn chính là: học hát,
tập đọc nhạc và âm nhạc thưởng thức (nghe nhạc, kể chuyện âm nhạc, giới
thiệu nhạc cụ và làm quen nhạc lý cơ bản). Khối lớp 1 – 2 – 3 chỉ có Học
hát và âm nhạc thưởng thức; khối lớp 4 – 5 thêm phân môn Tập đọc nhạc.
Các phân môn này được chia đều ở 35 tuần học với 2 học kỳ.
Các lớp 1 – 2 có 12 bài hát chính khóa, 10-12 bài hát bổ sung thay
thế được triển khai ở các tiết học hát và ôn tập bài hát. Mỗi học kỳ, các em
được làm quen với 1 tiết Kể chuyện âm nhạc, 2 tiết Nghe nhạc và 1 tiết giới
thiệu nhạc lý hoặc Trò chơi âm nhạc. Lớp 3 - 4 – 5 có 10 bài hát chính
thức, 5-8 bài hát bổ sung thay thế; 2 tiết Kể chuyện âm nhạc, 2 Nghe nhạc,
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2 giới thiệu nhạc cụ hoặc nhạc lý; và còn có thêm 8 bài Tập đọc nhạc.
(Chương trình cụ thể ở phần Phụ lục)
Chương trình Âm nhạc chuẩn kiến thức kĩ năng của BGD-ĐT được
thực hiện mỗi tuần 1 tiết ở tất cả các khối lớp. Tuy nhiên thời lượng môn
Âm nhạc khối 1 – 2 ở trường TH Thực Nghiệm là mỗi tuần 2 tiết, vì vậy
giáo viên đã lồng ghép vào các tiết tăng cường chương trình Âm nhạc Trải
nghiệm nhằm tạo sự mới mẻ, hứng khởi cho học sinh và thực hiện chủ
trương “Dạy học tích cực trong nhà trường”.
Trong chương trình này, các tiết học không chỉ có học hát, âm nhạc
thưởng thức mà giáo viên còn đưa vào các hoạt động trải nghiệm thực tế
theo chủ đề tháng, tích hợp liên môn hoặc các hoạt động ngoại khóa ngoài
trời, hay vận động tích cực đảm bảo phát triển toàn diện cho trẻ về cả kiến
thức và kĩ năng, các em được thỏa sức học mà chơi – chơi mà học. Cụ thể
với lớp 1 có các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa như: khám phá thiên
nhiên, tìm hiểu âm thanh xung quanh em, tiết tấu thú vị, tập làm chú bộ
đội, ca sĩ thi tài, cây bàn tay… đan xen vào đó là các giờ học vận động với
các bài nhảy múa Dân vũ, Flasmob sôi động, gần gũi. Tương tự, lớp 2 có
các nội dung: phân biệt âm thanh động – tĩnh, tiết tấu thú vị, thử làm nốt
nhạc, tập làm nhạc sĩ, ca sĩ dế mèn, nhảy tập thể và dân vũ… (Phụ lục 2)
1.2.2.2. Tài liệu
Để triển khai hai chương trình dạy học trên rất cần tài liệu tham
khảo, ngoài sử dụng sách giáo khoa và sách giáo viên âm nhạc các khối
lớp, các giáo viên âm nhạc ở trường TH Thực Nghiệm cũng thường sử
dụng bộ sách “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học ở
Tiểu học” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội ) và
bộ sách “Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn
Âm nhạc” (Lê Anh Tuấn – Hoàng Long – Hàn Ngọc Bích - Trần Thu
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Thủy, NXB Đại học Sư phạm, 2012). Song song là hệ thống giáo án do
chính giáo viên biên soạn cho các tiết học tăng cường đã được Ban Giám
Hiệu phê duyệt từ đầu năm học.
Về phía học sinh, luôn luôn có bộ sách vở môn học gồm : Sách Tập
bài hát (lớp 1 – 2 – 3), sách Âm nhạc (lớp 4 – 5); vở chép nhạc và sách Bài
tập nhạc hay Thực hành âm nhạc. Đây là những công cụ hữu hiệu đảm bảo
cho một giờ học Nhạc đạt hiệu quả.
Ngoài ra, nhằm phục vụ đắc lực cho việc soạn bài giảng điện tử, các
tài liệu, tư liệu ở trang web http://violet.vn rất hay được sử dụng.
1.2.2.3. Giáo án
Giáo án âm nhạc là một hệ thống kế hoạch dạy học từ tuần học đầu
tiên cho đến hết năm học. Với mỗi khối lớp 1 – 2 có hai hệ thống giáo án
riêng tương ứng với 2 chương trình học, khối 3 – 4 – 5 chỉ có một giáo án
duy nhất theo chương trình đại trà. Mỗi giáo án đảm bảo rõ mục tiêu dạy
học, phương tiện và tiến trình dạy học rõ ràng, cụ thể. Trước đây giáo viên
hoàn toàn phải sử dụng giáo án viết tay cho từng năm học, nhưng nay với
xu thế CNTT phát triển, giáo viên cũng nhàn hơn rất nhiều khi sử dụng
giáo án điện tử vừa đảm bảo tính thẩm mĩ cao, vừa đảm bảo cho sự bảo
quản, duy trì tốt hơn.
Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm đứng lớp, không thường xuyên
phải sử dụng đến giáo án trực tiếp trong khi lên lớp, nhưng khi soạn, giáo
viên cũng không được phép soạn sơ sài mà phải đảm bảo đủ các bước dạy
học cho từng phân môn hoặc từng tiết học. Ví dụ, với phân môn Học hát,
đảm bảo các bước gồm: Nghe hát mẫu, Đọc lời ca, Khởi động giọng, Học
hát, Hát kết hợp gõ đệm, Luyện tập; với phân môn Tập đọc nhạc, đảm bảo
các bước: Tìm hiểu tác phẩm, Luyện cao độ, Luyện tiết tấu, Tập đọc nhạc,
Ghép lời ca, Luyện tập….
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Trong phạm vi luận văn này việc soạn giáo án điện tử là cần thiết và
bắt buộc, vì giáo án có tốt mới hình thành được bài giảng điện tử hay và
giờ học mới đạt hiệu quả tích cực.
1.2.3. Thực trạng việc dạy học âm nhạc ở trường Tiểu học Thực Nghiệm
Tất cả các yếu tố như đã nói ở trên đều nhằm một mục đích phục vụ
cho việc dạy học Âm nhạc. Ở trường TH Thực Nghiệm, việc dạy và học
âm nhạc có rất nhiều vấn đề cả tích cực và hạn chế, nhưng tựu chung lại,
Âm nhạc vẫn là giờ học được các em học sinh đón chờ nhất trong các tiết
học hàng tuần của các em.
1.2.3.1. Thuận lợi và khó khăn khi sử dụng bài giảng điện tử
Dạy học Âm nhạc nói chung và sử dụng BGĐT trong dạy học âm
nhạc nói riêng đều có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Thuận lợi từ
cơ sở vật chất nhà trường; sự đồng thuận, tạo điều kiện và sự động viên
khuyến khích của Ban Giám Hiệu; sự phối kết hợp của GVCN và phụ
huynh học sinh đến các tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy. Ngược lại,
chính các yếu tố đó cũng là những khó khăn, áp lực cho giáo viên khi sử
dụng bài giảng điện tử.
Như trên đã nói, ở các lớp 1 – 2 đều được trang bị hệ thống phương
tiện dạy học hiện đại, đây chính là tiền đề thuận lợi thúc đẩy giáo viên
thường xuyên sử dụng Bài giảng điện tử trong dạy học Âm nhạc. Tuy nhiên
ở các lớp 3 – 4 – 5 lại chỉ có một vài lớp có máy chiếu vì vậy nếu muốn
triển khai BGĐT cùng 1 tiết học đồng bộ ở các lớp này là khó khả thi, GV
chỉ có thể sử dụng BGĐT ở một vài lớp hoặc tổ chức dạy học luân phiên
bằng cách mượn đổi lớp với những phòng học có hệ thống phương tiện đầy
đủ. Điều này cũng gây phiền toái, ảnh hưởng tâm lý học sinh và giáo viên.
Hơn thế nữa, sự phối kết hợp của GVCN trong quá trình quản lý giáo
dục học sinh và sự tác động của phụ huynh học sinh cũng vừa là thuận lợi
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vừa là khó khăn đến công tác dạy học của giáo viên và học sinh. Có GV và
phụ huynh rất nhiệt tình, ngược lại có GV và phụ huynh rất thờ ơ coi việc
giáo dục học sinh là của giáo viên đứng lớp, không phải việc của mình.
Đó là những thuận lợi và khó khăn về mặt khách quan, còn về mặt
chủ quan cũng có nhiều tác động vào hoạt động dạy học Âm nhạc ở trường
TH Thực Nghiệm. Cụ thể khi sử dụng BGĐT vào dạy học Âm nhạc, học
sinh rất hứng thú, tiếp thu bài học nhanh hơn, hào hứng hơn, sôi nổi phát
biểu xây dựng bài hơn. Học sinh chủ động tích cực nắm bắt bài học một
cách tự giác, thậm chí còn sẵn sàng tham gia vào quá trình dạy của GV.
Bên cạnh đó, cũng còn nhiều khó khăn khi sử dụng BGĐT vào dạy học Âm
nhạc, đó là GV phải đảm bảo mọi phương tiện hiện đại hỗ trợ luôn trong
trạng thái hoạt động tốt, không có trục trặc kĩ thuật gì làm gián đoạn bài
học. GV phải chuẩn bị soạn bài rất chi tiết và công phu, từ kênh hình đến
kênh tiếng, tránh không làm học sinh bị phân tâm.
Khi sử dụng BGĐT với những GV tinh thông CNTT, sử dụng linh
hoạt các phương tiện hỗ trợ là rất thuận lợi, nhưng với những GV chỉ biết
và dùng được BGĐT một cách cơ bản thì cũng khá khó khăn nếu không có
đồng nghiệp hỗ trợ hoặc trong giờ học phát sinh các tình huống không
mong muốn. Nhóm Nhạc có 3 giáo viên, trong đó 1 giáo viên biết khai thác
sử dụng công nghệ thông tin ở mức độ tương đối khá, nắm bắt và thao tác
các phần mềm linh hoạt; 1 giáo viên biết sử dụng máy tính và soạn bài
giảng điện tử ở mức trung bình, sử dụng được các tính năng cơ bản của
phần mềm trình chiếu Power Point để tạo bài giảng, nhưng còn khá lúng
túng và hạn chế trong việc thao tác với các phần mềm hỗ trợ hoặc các tính
năng nâng cao trong trình chiếu do hạn chế về ngoại ngữ; còn lại 1 giáo
viên chưa tận dụng khai thác và sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học âm
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nhạc. Chính vì vậy, việc sử dụng phần mềm âm nhạc soạn BGĐT chưa
phát huy được tối đa hiệu quả như mong muốn.
1.2.3.2.

Phương pháp của giáo viên về chương trình, giáo án, giáo

dục, cách thức tổ chức
Giáo viên trường TH Thực Nghiệm nói chung và các giáo viên Âm
nhạc nói riêng rất năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc của
mình. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục được giao và không ngừng tự
nâng cao rèn luyện năng lực chuyên môn. Chính vì vậy chúng tôi luôn luôn
trau dồi, học tập và sử dụng các phương pháp dạy học hay, hữu ích và tiến
bộ của ngành, của các bạn đồng nghiệp đưa vào chương trình dạy học,
công tác giáo dục của mình.
Ngoài sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết
trình, vấn đáp, đàm thoại… giáo viên Âm nhạc còn tích cực sử dụng các
phương pháp chủ yếu lấy người học làm trung tâm, dạy học tích cực và dạy
học phát huy năng lực tích cực chủ động của học sinh như: dạy học giải
quyết vấn đề, phương pháp làm việc nhóm, phương pháp dạy học theo dự
án, phương pháp đóng vai…Phải thực hiện hai chương trình song song
trong cùng một khối học nên GV âm nhạc luôn phải linh hoạt trong việc sử
dụng các phương pháp, không có phương pháp nào là tối ưu, cũng không
có phương pháp nào là duy nhất, mỗi tiết học lại phù hợp với mốt số
phương pháp khác nhau.
Liên quan đến chương trình môn học, giáo viên cũng soạn hai hệ
thống giáo án khác nhau, một cho chương trình của BGD&ĐT và một cho
chương trình Trải nghiệm. Giáo viên vừa sử dụng phương pháp viết tay
vừa sử dụng giáo án đánh máy và soạn nhiều tiết bằng bài giảng điện tử
phục vụ dạy trên lớp, vừa đưa lên đóng góp cho Thư viện bài giảng trực
tuyến.
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Đáp ứng nội dung học tập, cách thức tổ chức giờ học cũng rất đa
dạng, có tiết tôi cho học sinh học tập thể với bảng đen, phấn trắng ở phòng
học; có tiết tôi lại đưa các em ra học nhóm hoặc cả khối tại sân trường; có
tiết tôi triển khai học ở Hội trường; có tiết lại học đóng vai ở sảnh... Với
mỗi giáo án tôi sử dụng một cách thức tổ chức phù hợp, linh hoạt tránh
nhàm chán cho học sinh, luôn tạo cho các em sự mới lạ, hứng khởi.
1.2.3.3.

Khả năng tiếp thu của học sinh trong chương trình chính

khóa, hoạt động ngoại khóa và các hoạt động khác
Học sinh phổ thông nói chung và học sinh Tiểu học nói riêng ngày
nay rất thông minh và linh hoạt. Với nền tảng điều kiện kinh tế hiện nay,
hầu hết các em được tiếp xúc với các môn Nghệ thuật từ nhỏ. Học sinh
trường TH Thực Nghiệm cũng vậy, các em tiếp thu kiến thức môn Âm
nhạc tương đối ổn định . Tuy nhiên đa số là thụ động hoặc đối phó chứ
chưa thực sự chủ động lĩnh hội kiến thức.
Trong các tiết học Âm nhạc chính khóa, GV nhiệt tình truyền đạt cho
các em nội dung bài học. Chẳng hạn như ở lớp 2B có 40 học sinh, một nửa
trong số đó sau khi ghi nhớ kiến thức cơ bản, sẽ xâu chuỗi thành một hệ
thống, nửa còn lại chưa tự tin nắm kiến thức mà phải phụ thuộc vào các bạn
hoặc không tập trung. Ở từng phân môn, dưới sự hướng dẫn của GV, quá
trình dạy học đảm bảo được mục tiêu giờ học. Ở phân môn Học hát, học
sinh nghe giai điệu mẫu từng câu trên đàn rồi hát theo, và ghép nối lại
thành cả bài hát, nhưng nhiều em vẫn có tâm lý sợ sai nên không dám hát
to. Ở phân môn Tập đọc nhạc, học sinh vẫn đa số bị phụ thuộc vào cao độ
trên đàn mới đọc được nhạc.
Ở phân môn Âm nhạc thưởng thức thì đòi hỏi cao hơn với học sinh.
Ví dụ: tiết Nghe nhạc lớp 3C đòi hỏi học sinh phải sử dụng tai nghe để cảm
nhận âm thanh, nhưng chỉ có 10 – 12 em tập trung lắng nghe và trả lời
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được các câu hỏi tìm hiểu bài, còn lại đều chưa hiểu rõ nội dung tác phẩm.
Trong tiết Kể chuyện âm nhạc “Tiếng hát Đào Thị Huệ” lớp 4G, GV phải
biến thành người kể chuyện cho học sinh nghe, rồi gợi ý cho các em tìm
hiểu nội dung tóm tắt của câu chuyện. Ở tiết Giới thiệu nhạc cụ nước ngoài
- lớp 5H, các em chỉ có thể nhìn hình ảnh trong sách và nghe GV thuyết
trình tên, đặc điểm, âm thanh nhạc cụ ra sao chứ thực sự không hiểu rõ lắm.
Tóm lại, Chương trình âm nhạc chính khóa đưa ra tương đối vừa sức
với đa số học sinh Tiểu học nhưng với các cách học truyền thống hiện nay,
GV cũng mất khá nhiều công sức để giúp các em tiếp thu kiến thức theo
yêu cầu.
Còn ở trong các giờ hoạt động ngoại khóa, GV phải vất vả hơn rất
nhiều bởi lượng kiến thức cần truyền đạt, bởi các hoạt động thực hành hay
trải nghiệm phải đảm bảo đến từng học sinh. Các hoạt động ngoại khóa tại
Trường Thực Nghiệm rất được đề cao vì giúp học sinh có thêm nhiều kĩ
năng mềm mà không tự thân các em có được, vì vậy các tiết học ngoại
khóa rất được các em chờ đợi. Tuy nhiên, hiện nay ở gia đình, học sinh ít
được vận động hay rèn luyện các công việc nhẹ nhàng, đa số các em chỉ
biết học, ít tiếp xúc với các sự vật hiện tượng bên ngoài nên muốn đạt được
mục tiêu giờ học GV phải rất vất vả để hướng dẫn, truyền đạt cho các em.
Có thể nói, GV chỉ nhàn với học sinh thực sự có năng khiếu, bởi lúc này
các em nắm bắt nhanh nhẹn hơn. Còn lại phần đông học sinh GV phải
hướng dẫn, chỉ bảo cặn kẽ với từng hành động trong hoạt động.
Với các hoạt động khác như hoạt động tập thể, dân vũ, múa hát tập
thể cũng không dễ dàng hơn, bởi tâm lý chung của học sinh khi ra khỏi lớp
học là thỏa sức vui chơi và thích khám phá cái mới lạ, một mình GV âm
nhạc không thể quán xuyến hết được từng học sinh. Vì vậy, muốn các em
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tham gia hoạt động tập thể một cách tự giác, GV phải rất mất công sức và
thời gian để rèn tính tập thể và sự tập trung chú ý của học sinh.
1.2.3.4.

Đánh giá thực trạng việc dạy học âm nhạc của giáo viên và

học sinh
Thực trạng việc dạy học âm nhạc của giáo viên và học sinh trường
Tiểu học Thực Nghiệm được đánh giá khá tốt, học sinh hoàn thành nội
dung môn học theo chuẩn kiến thức và kĩ năng; giáo viên nhiệt tình, có
nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp, nội dung và cách thức dạy học nhằm
giúp học sinh hứng thú hơn, yêu thích môn học hơn. Điều đó thể hiện ở
ngay biểu hiện của học sinh sau mỗi giờ học, nhiều em lập nhóm luyện tập
bài hát bài múa vừa học. Điều đó cũng được đánh giá qua chất lượng học
sinh vào cuối mỗi học kì và cuối năm học, 100% học sinh đều hoàn thành
chương trình học tập, 50% đạt hoàn thành tốt môn học. Điều đó còn được
đánh giá qua nhận xét của Ban Giám Hiệu và đồng nghiệp qua mỗi tiết dự
giờ đột xuất hoặc Hội giảng.
Tất cả học sinh đều rất thích các giờ học âm nhạc dù là chính khóa
hay tăng cường nhưng muốn phát huy tối đa sự ham học hỏi của học sinh,
GV cần triển khai những tiết học gần gũi, thân thiện, hấp dẫn học sinh, có
nhiều hoạt động mới lạ hoặc các trò chơi vui vẻ chứ không chỉ còn là dạy
và học đơn thuần nữa.
Tiểu kết
Qua nội dung chương 1 đề cập đến, ta có thể thấy được giáo dục Âm
nhạc đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục và phát triển toàn diện
cho học sinh. Việc khai thác và sử dụng hợp lý các phần mềm vào việc
thiết kế BGĐT sẽ góp phần thay đổi cách dạy và học âm nhạc ở trường
Tiểu học Thực Nghiệm, nâng cao hiệu quả giáo dục môn học, góp phần
phát hiện và bồi dưỡng các năng khiếu âm nhạc cho học sinh, phát triển
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toàn diện nhân cách thế hệ công dân toàn cầu trong bối cảnh hội nhập với
khu vực và thế giới.
Tuy nhiên từ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn trên, tình hình thực trạng
việc khai thác và sử dụng các phần mềm âm nhạc vào thiết kế và tổ chức
dạy học âm nhạc đối với giáo viên còn nhiều hạn chế, bất cập cả về chủ
quan và khách quan như điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo, tâm sinh lý
học sinh không ổn định hay sự ì chệ, ngại thay đổi của hầu hết giáo viên, sự
tác động can thiệp thái quá của phụ huynh, v.v…
Do đó nghiên cứu đề xuất việc khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm
âm nhạc vào thiết kế và dạy học âm nhạc cho học sinh trường Tiểu học
Thực Nghiệm sẽ làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo hoạt động dạy học Âm
nhạc, giúp nâng cao chất lượng hiệu quả môn học, đáp ứng được mục tiêu
yêu cầu giáo dục của bậc học Tiểu học. Đây cũng sẽ là cơ sở vững chắc, là
tiền đề giúp tôi tiếp tục thực hiện công việc nghiên cứu và thực nghiệm
những nội dung cụ thể tiếp theo một cách chủ động, sáng tạo.
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Chương 2
SỬ DỤNG PHẦN MỀM ÂM NHẠC
THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Trong thế giới Công nghệ hiện nay có rất nhiều phần mềm âm nhạc
hay, sử dụng phần mềm nào là phụ thuộc vào mục đích sử dụng của người
dùng. Các nhạc sĩ, nhà hoạt động âm nhạc thường chọn các phần mềm
chuyên nghiệp, nhiều tính năng cho công việc sáng tác, hòa âm, phối khí
hay thuận lợi cho việc chỉnh sửa tác phẩm. Giáo viên âm nhạc thì lại lựa
chọn những phần mềm đơn giản, thích hợp cho việc soạn bài giảng điện tử
và dạy học của mình.
Việc sử dụng phần mềm âm nhạc vào soạn bài giảng điện tử có vai
trò rất quan trọng. Bởi nó chính là công cụ để tạo nên các nội dung trong
bài giảng điện tử âm nhạc, mà không lẫn vào bất kì bài giảng điện tử môn
học nào khác. Không có các phần mềm âm nhạc thì không thể có các nốt
nhạc, các bản nhạc, các bài hát, các đoạn phim vừa hay vừa chính xác trong
bài giảng. Không có các phần mềm âm nhạc, giáo viên sẽ rất khó khăn
trong quá trình thiết kế để tạo ra sự hứng khởi cho học sinh với các hoạt
động trong giờ học. Thêm nữa các phần mềm âm nhạc thúc đẩy quá trình
soạn bài giảng điện tử diễn ra nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian cho
giáo viên hơn. Tóm lại để soạn bài giảng điện tử môn âm nhạc, giáo viên
bắt buộc phải sử dụng các phần mềm âm nhạc dù ít dù nhiều để tạo nên
hiệu quả cho bài học.
2.1.

Nguyên tắc soạn bài giảng điện tử âm nhạc
Thiết kế được một bài giảng điện tử âm nhạc có chất lượng cần tuân

thủ những nguyên tắc chung của dạy học. Trước hết đảm bảo nguyên tắc
lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực chủ động và phát triển
năng lực của học sinh, đảm bảo tính vừa sức. Soạn bài giảng điện tử âm
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nhạc đảm bảo trong tiến trình dạy học, học sinh nắm được nội dung chính
của bài. Bản thân học sinh khi tham gia tích cực vào giờ học, sẽ đúc kết
được kiến thức trọng tâm.
Bài giảng điện tử âm nhạc được thiết kế theo ý tưởng sư phạm của
giáo viên. Các ý tưởng, các phần mềm, các tư liệu đều phải dựa vào mục
đích chính là phát huy tính tích cực của công nghệ thông tin để khai thác,
thực hiện.
BGĐT âm nhạc cần sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả của từng phần
mềm âm nhạc. Tùy theo từng phân môn, giáo viên lựa chọn từng phần
mềm phù hợp để soạn bài giảng đáp ứng yêu cầu đề ra như dễ tiếp cận, tích
hợp nhiều thông tin, hỗ trợ tối đa nhận thức của học sinh, giúp các em phát
triển các kĩ năng cuả môn học.
Tóm lại, để giờ học có sử dụng Bài giảng điện tử vừa đạt hiệu quả,
vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, GV âm nhạc cần phải sử dụng các phần
mềm âm nhạc hợp lý và có những biện pháp, cách làm cụ thể với từng phân
môn, từng tiết học.
2.1.1. Theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chương trình âm nhạc chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho
cấp Tiểu học khá vừa sức với đa số học sinh, chỉ có một số tiết ôn được lặp
lại quá nhiều dễ khiến học sinh nhàm chán, giờ học buồn tẻ. Nhưng đại đa
số nội dung các tiết đều được phân bổ hợp lý, đan xen linh hoạt giữa các
nội dung học hát, tập đọc nhạc, âm nhạc thường thức. (Nội dung chi tiết
chương trình các lớp ở phần Phụ lục)

2.1.1.1. Phân tích và minh họa
Ở Tiểu học, chương trình âm nhạc được chia thành hai nhánh, lớp 1
– 2 – 3 có nội dung chính là Học hát (chiếm hơn 50%) tổng số tiết học. Nội
dung còn lại dành cho Âm nhạc thường thức. Lớp 4 – 5 có thêm nội dung
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Tập đọc nhạc. Chương trình âm nhạc Tiểu học góp phần chuẩn bị những
kiến thức cơ bản nhất làm hành trang cho học sinh tự tin bước tiếp vào các
cấp học sau.
Tương ứng với phần nội dung, việc soạn bài giảng điện tử ở hai
nhóm cũng có những điểm riêng biệt cho phù hợp với đối tượng học sinh.
Khối lớp 1 – 2 – 3, các bài giảng điện tử đòi hỏi phải đáp ứng tiêu chí “3
Dễ” (Dễ nhìn, dễ hiểu và dễ nghe). Dễ nhìn: giao diện phải đẹp, nhiều màu
sắc, hiệu ứng hấp dẫn học sinh; câu chữ ngắn gọn, xúc tích, hạn chế nhiều
chữ và cỡ chữ bé.

Hình 2.1. Tiêu chí dễ nhìn - Tiết 32 lớp 2
Dễ hiểu: mọi hoạt động hoặc yêu cầu đều phải trình bày rõ ràng,
không nối tiếp liên tục; ở nhóm lớp này, không cần thiết phải đưa các bản
nhạc bài hát vào trang trình chiếu vì dễ khiến học sinh khó hiểu, khó biết
cách nhìn lời (nhất là với những bài có nhiều lời ca).

44

Hình 2.2. Tiêu chí dễ hiểu - Tiết 25, lớp 3
Dễ nghe: các đoạn nhạc hoặc tác phẩm phải rõ ràng, phần dạo đầu
hoặc dạo giữa không quá dài, nhấn nhịp phách rõ; tiết tấu vừa phải, không
quá nhanh, ưu tiên những đoạn nhạc có tiết tấu sôi nổi, dồn dập ngay từ đầu
giúp học sinh tập trung.

Hình 2.3.. Tiêu chí dễ nghe - Tiết 32, lớp 2.
Các bài giảng điện tử soạn cho khối 4 – 5 đòi hỏi giáo viên cần phải
đầu tư hơn một chút vì thường có nhiều nội dung trong 1 tiết học hơn nhóm
lớp 1 – 2 – 3. Nếu chỉ là các tiết học hát đơn thuần, thì thường bài hát sẽ
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đòi hỏi học sinh phải luyện tập nhiều hơn. Nếu là các tiết khác sẽ có ít nhất
2 nội dung trong một bài học. Tiêu chí để thiết kế một bài giảng điện tử
thích hợp cho âm nhạc lớp 4 – 5 là “3C” (Chất – Chính – Chuyên)
“Chất” tức là chất lượng, mỗi bài giảng điện tử âm nhạc lớp 4 – 5
luôn phải đảm bảo tính chất đẹp - độc - lạ. Mỗi thiết kế giao diện cần đơn
giản nhất, tránh hoa lá cành và màu sắc quá nhiều, nhưng lại cần tính thẩm
mĩ cao, nhìn vào mỗi slide thấy toát lên được sự thanh lịch. Hơn nữa, mỗi
bài giảng điện tử cần độc đáo, không bài nào giống với bài nào tránh học
sinh nhanh cảm thấy nhàm chán. Bởi học sinh lớp 4 – 5 rất nhạy cảm, các
em có thể nhận ra ngay sự giống nhau giữa các bài học và cảm thấy ít hứng
thú nếu bài học đó không có gì mới lạ.

Hình 2.4. Tiêu chí Chất - tiết 23, lớp 4
“Chính” tức là chính xác, giáo viên thiết kế bài giảng điện tử cần tôn
trọng nội dung, chính xác từng hoạt động, từng câu chữ, từng nốt nhạc,
từng kí hiệu âm nhạc. Đặc biệt với các bài Tập đọc nhạc đòi hỏi phải có
bản nhạc đầy đủ, các bài hát cũng có thể đưa hẳn bản nhạc vào trình chiếu
chứ không chỉ còn là lời ca.
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Hình 2.5. Tiêu chí Chính - tiết 23, lớp 4
“Chuyên” tức là chuyên nghiệp, các bài học âm nhạc ở lớp 4 – 5
không còn là các bài hát ngắn hoặc quen thuộc nữa mà nó là các bản nhạc
có nhiều kĩ thuật hơn, nhiều kí hiệu âm nhạc hơn. Cả giáo viên và học sinh
phải giải quyết bài học một cách khoa học, chuyên nghiệp hơn, nhiều kĩ
năng hơn. Thiết kế mỗi bài giảng này cần thể hiện rõ hệ thống kiến thức
từng nội dung đầy đủ.

Hình 2.6. Tiêu chí Chuyên - tiết 12, lớp 5
2.1.1.2. Ứng dụng các nội dung âm nhạc

47
Ứng dụng soạn bài giảng điện tử vào các nội dung âm nhạc thực tế
sẽ thấy được sự linh hoạt của các phương pháp mà giáo viên sử dụng.
Trước hết ở phân môn Học hát. Đây là phân môn cơ bản nhất trong chương
trình âm nhạc Tiểu học, nó chiếm thời lượng nhiều nhất trong các phân
môn.
Học hát giúp học sinh được tiếp xúc với âm nhạc có lời. Mỗi bài hát
trong chương trình có chủ đề, nội dung riêng, và mang lại cho các em
những cảm xúc khác nhau. Ngoại trừ những bài hát hai – ba lời ca như Quả
(âm nhạc lớp 1), Bắc kim thang (âm nhạc lớp 2), Em yêu trường em (âm
nhạc lớp 3)…v,v. Còn lại mỗi bài hát sẽ được phân bổ dạy trong một tiết
học và ôn lại ở một vài tiết học sau.
Mục tiêu cần đạt ở các tiết học hát đó chính là về kiến thức, về kĩ
năng và về thái độ. Trong đó, mục tiêu về kĩ năng được coi là mục tiêu
trọng tâm đối với âm nhạc tiểu học.
Về kiến thức: qua mỗi bài hát, học sinh hiểu và biết thêm về một vấn
đề trong cuộc sống, các em biết bài hát do ai sáng tác hoặc dân ca vùng
miền nào. Bên cạnh đó, lời ca của bài hát còn giúp học sinh phát triển năng
lực ngôn ngữ, vốn từ phong phú hơn.
Về kĩ năng: các tiết học hát giúp học sinh biết hát đúng giai điệu, tiết
tấu, lời ca. Các em biết hát có sắc thái biểu cảm; hát kết hợp với gõ đệm
hoặc vận động phụ họa đơn giản. Hơn thế nữa, các em còn mạnh dạn trình
bày bài hát theo nhiều hình thức biểu diễn như đơn ca, song ca, tốp ca
Về thái độ: Thông qua học hát, giáo dục học sinh thêm yêu quê
hương đất nước; yêu mái trường - thầy cô - bạn bè; yêu thương gia đình và
các sự vật, hiện tượng xung quanh mình…Bên cạnh đó, các em thêm hiểu
vai trò của âm nhạc trong cuộc sống và yêu thích âm nhạc hơn, tự tin tham
gia các hoạt động văn hóa văn nghệ.
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Thiết kế một giáo án điện tử đảm bảo các mục tiêu của phân môn
Học hát, tránh nhàm chán cho học sinh. Ở cách dạy truyền thống, trong tiết
Học hát, giáo viên thường sử dụng tranh ảnh minh họa lời ca bài hát, bảng
phụ chép lời ca bài hát và treo lên bảng trong suốt tiết học. Mới mẻ lắm là
với những bài dân ca, GV sử dụng thêm những tấm bản đồ thế giới hoặc
Việt Nam, nhưng hiệu quả không cao và chỉ sử dụng 1 phút đến 2 phút.
Cách này sẽ gây nhàm chán đến học sinh vì nó quá quen thuộc, chưa kể
nếu hình ảnh nhỏ, mờ học sinh sẽ tập trung nhìn vào sách nhiều hơn là
bảng phụ. Vậy tại sao người GV âm nhạc không biến đổi nó đi một chút để
tạo hiệu quả hơn?
Thực tế với cách giới thiệu bài vẫn bằng tranh ảnh minh họạ nhưng
chất lượng ảnh cao và lại là ảnh động thì quả thật hiệu quả chất lượng nó
vượt xa cách dạy truyền thống. Ví dụ: Phần giới thiệu bài hát Trên ngựa ta
phi nhanh (nhạc sĩ Phong Nhã)

Hình 2.7. Giới thiệu bài hát, tiết 8 - lớp 4
GV đưa ra các bức tranh, ảnh giới thiệu về tác giả, tác phẩm trên màn
hình. Với các hiệu ứng trình chiếu của PowerPoint thì chúng trở thành các
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bức tranh động cùng phần giai điệu của bài được lồng ghép phát ra trực tiếp
nhờ phần mềm thu âm SoundForge. Đó sẽ là điều bất ngờ cho học sinh, các
em vừa quan sát tranh, vừa đọc thông tin tìm hiểu sơ lược bài hát, vừa được
thẩm thấu giai điệu bài hát trọn vẹn.
Ở phần dạy hát, giáo viên có thể làm nhiều slide trình chiếu khác
nhau, đưa các phần nhạc và lời ca hoặc riêng lời ca có đánh dấu rõ ràng
những chỗ cần gõ để hướng dẫn HS hát kết hợp theo ba cách: gõ phách, gõ
nhịp, gõ tiết tấu lời ca. Làm như vậỵ sẽ thu hút học sinh bởi những chữ cần
gõ bình thường ở ngoài sẽ biến thành những kí hiệu vui nhộn biết nhảy
nhót, có màu sắc hấp dẫn khác nhau, giúp HS phân biệt.

Cïng nhau móa xung quanh vßng,
^

^
^
^
^
^
Cïng nhau móa cïng vui.
^
^
^
^
^

Hình 2.8. Hát kết hợp gõ đệm, tiết 6 - lớp 2
Với phần rèn kĩ năng như vận động phụ họa hoặc tập biểu diễn thì
GV có thể lồng ghép các đoạn video clip trực tiếp hoặc các đoạn phim hoạt
hình 3D được thực hiện bởi phần mềm Photoshop hoặc Core Draw. Nó sẽ
giúp HS hào hứng tự động thực hiện các động tác theo mà không thấy e dè
hay ngại ngần khi đứng trước tập thể nữa. Đây cũng là cách nắm bắt tâm
sinh lý học sinh Tiểu học rất linh hoạt của người GV Âm nhạc.
Sang phân môn Tập đọc nhạc, các bài giảng điện tử được ứng dụng
rất nhiều. Như trên đã phân tích, HS lớp 4 – 5 bắt đầu làm quen với phân
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môn Tập đọc nhạc. Tuy đó là những đoạn nhạc đơn giản, giai điệu gần gũi
thân quen với các em nhưng nó vẫn được coi là mới lạ và khó khăn vì các
em không được tập trung vào hát lời mà yêu cầu chính là tập trung vào đọc
nhạc. Chính vì vậy, việc dạy phân môn này là tương đối khó, nó đòi hỏi
GV phải lần lượt rèn cho học sinh các kĩ năng: nắm bắt nhạc lý, luyện cao
độ, luyện tiết tấu, tập đọc nhạc và ghép lời ca. Cách dạy thông thường GV
chỉ cần treo bảng phụ có bản nhạc và dạy từng câu trên đàn, nó làm HS thụ
động, học vẹt, thuộc bài nhanh hơn thuộc nốt. Vì vậy, với phần thiết kế bài
giảng trên máy một cách trực quan sinh động, cụ thể với nhiều slide hướng
dẫn các bước, các kĩ năng cần thực hiện, đảm bảo HS sẽ tiếp thu bài một
cách chủ động, học thật, hiểu thật và có kiến thức căn bản hơn cho các bài
Tập đọc nhạc sau. Chắc chắn các em sẽ tự vỡ được cao độ, tiết tấu mà
không cần đàn mẫu.

Hình 2.9. Phần dạy Tập đọc nhạc, tiết 6 - lớp 4
Được sự trợ giúp của các hiệu ứng, GV có thể làm cho các nốt nhạc
xuất hiện lần lượt theo thứ tự kèm cao độ và trường độ. Hơn thế nữa, với
âm hình tiết tấu, trên màn chiếu sẽ xuất hiện âm thanh của một loại nhạc cụ
gõ khiến HS chú ý hơn. Trong các slide tập đọc nhạc và ghép lời, GV đưa
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ra lần lượt từng câu nhạc, rồi cả bài tập đọc nhạc và cuối cùng lời ca xuất
hiện. Với sự trợ giúp của các hiệu ứng trình chiếu, có thể quy định mỗi cao
độ một màu sắc riêng giúp HS dễ dàng nhận biết và chủ động nắm bắt kiến
thức nhanh hơn.

Hình 2.10. Luyện đọc từng câu, tiết 6 - lớp 4
Tập đọc nhạc chính là một phân môn giúp Học sinh khám phá ra giai
điệu bản nhạc, nắm vững tên nốt nhạc, có kĩ năng giải mã về cao độ và
trường độ của nốt nhạc để đọc đúng giai điệu, biết đọc bài Tập đọc nhạc kết
hợp gõ đệm. Qua đó giúp học sinh phát triển tai nghe, cảm thụ về âm
thanh, tư duy sáng tạo, hỗ trợ việc học hát và phát triển năng khiếu âm nhạc
của các em. Do vậy dạy học với phương pháp sử dụng bài giảng điện tử
trong phân môn này rất phù hợp và có giá trị hữu hiệu đối với cả GV và
HS.
Trong phân môn Âm nhạc thường thức có các dạng bài như nghe
nhạc, kể chuyện âm nhạc, giới thiệu nhạc cụ, v.v…mặc dù thời lượng các
tiết học này không nhiều, nhưng lại chính là mảnh đất màu mỡ để GV sử
dụng bài giảng điện tử. Có thể thấy bình thường các tiết học này đối với HS
có vẻ nhàm chán vì các em không được vận động nhiều. Theo cách dạy
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thông thường, GV chỉ treo tranh ảnh (nơi không có điều kiện thì cho HS
xem tranh trong sách giáo khoa) và thuyết trình nên không tạo được hiệu
quả, HS nghe xong quên ngay, không nắm được kiến thức hoặc thờ ơ
không chú tâm. Ngược lại, với cách khai thác bằng công nghệ thông tin,
GV đưa các bức tranh này lên màn chiếu, đầu tư thêm các đoạn video clip
hay đoạn âm thanh có câu hỏi tương tác thì đây chính là một dạng bài khiến
HS rất hứng thú, muốn khám phá và lĩnh hội tri thức đầy đủ.
Ở các tiết có phần Nghe nhạc, với nhóm lớp 1 – 2 – 3, các em sẽ được
nghe trọn vẹn một tác phẩm: hoặc nhạc không lời, hoặc ca khúc thiếu nhi,
hoặc bài dân ca. Còn với nhóm lớp 4 – 5, các em sẽ được nghe một phần
tác phẩm sau khi được giới thiệu về tác giả hoặc tác phẩm liên quan.
Nghe nhạc giúp học sinh phát triển kĩ năng cảm thụ âm nhạc, phát
triển tai nghe, có thêm những hiểu biết về các tác phẩm trong nước và trên
thế giới. Ngoài ra, nghe nhạc góp phần giáo dục học sinh có thị hiếu âm
nhạc tích cực, bổ sung vào khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú
của các em.
Thông thường GV chỉ bật nhạc cho HS nghe từ một đến hai lần, hỏi
các em một số câu hỏi liên quan tìm hiểu thông tin, làm như vậy không gây
được sự chú ý của các em. Với các bài có tiết tấu sôi nổi, vui tươi HS còn
chăm chú lắng nghe được lần đầu, còn các bài nhạc không lời thì HS không
muốn nghe vì các em thấy khó hiểu và chán.
Để giải quyết bài toán “chán” này, GV chỉ cần đầu tư thay đổi phương
pháp một chút, biến bài dạy bình thường thành bài giảng có sự hỗ trợ đắc
lực của các phương tiện đa màu sắc, kết hợp linh hoạt trong bài giảng điện
tử, không chỉ cho học sinh nghe bằng phần tiếng mà còn nghe bằng phần
nhìn qua các video clip biểu diễn bài hát, các đoạn phim tác phẩm. Cùng sự
hỗ trợ của các phần mềm, GV đưa vào các bức tranh giới thiệu xuất xứ, tác
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giả, nội dung tác phẩm tạo cho HS sự say mê tự nhiên, các em sẽ tập trung
và chắc chắn hiệu quả giờ dạy được nâng lên rõ rệt.

Hình 2.11. Trích xuất video hoạt hình “Mozart thân yêu của chúng ta”
(nguồn Youtube)
Ở dạng bài Giới thiệu nhạc cụ trong phân môn Âm nhạc thường thức
thì sử dụng bài giảng điện tử sẽ giúp GV nhàn hơn rất nhiều mà bài học lại
sinh động, thực tế hơn. Thời lượng dạy nội dung này khoảng 15-20 phút
trong một tiết học. Mục tiêu để học sinh biết về hình dáng, cấu tạo sơ lược,
vai trò của nhạc cụ và được nghe âm sắc của nó. Với điều kiện cơ sở vật
chất các trường học ở Việt Nam hiện nay, ngoại trừ các trường nhạc
chuyên nghiệp, còn lại GV không thể mang nguyên xi tất cả các nhạc cụ có
trong bài học đến giới thiệu trực tiếp trước mắt HS được, do đó sử dụng
hình ảnh của chúng, âm thanh và công dụng của chúng trên màn chiếu là
hợp lý nhất. HS vừa đảm bảo được quan sát tận mắt hình dáng, màu sắc các
loại nhạc cụ, vừa được tìm hiểu công năng và vừa được nghe âm thanh của
chúng. Kết hợp vào đó, GV sử dụng các trò chơi âm nhạc liên quan đến
việc tìm hiểu nhạc cụ hoặc các đoạn clip nghệ sĩ độc tấu hoặc hòa tấu với
âm sắc thực sẽ khiến HS thấy hấp dẫn, cuốn hút vào bài học.
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Hình 2.12. Trích xuất video hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Khúc nhạc ngày
xuân” (nguồn Youtube), tiết 6 - lớp 4
Qua bài giảng điện tử, các dạng bài học về Kể chuyện âm nhạc được
HS đón nhận rất nhiệt tình bởi không chỉ được nghe chuyện, được xem
tranh, xem phim, các em còn được đóng vai thành các nhân vật trong câu
truyện. Đây cũng là một sự thay đổi cách thức dạy học của GV khá tích
cực, tránh lối mòn cũ chỉ GV kể cho HS nghe, hoặc HS tự đọc, các em sẽ
khó cảm nhận hết nội dung và thông điệp câu chuyện muốn truyền tải. Nhờ
sự trợ giúp đắc lực của các phần mềm, GV dễ dàng đưa vào bài dạy câu
chuyện thật sinh động, hấp dẫn và khá gần gũi với HS.

Hình 2.14. Trích phim hoạt hình Nai Ngọc, tiết 16 - lớp 1
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Các câu chuyện âm nhạc giúp học sinh thấy được vai trò, tác dụng
của âm nhạc trong cuộc sống. Sau khi nghe, các em có thể ghi nhớ và kể
tóm tắt lại được nội dung hoặc đóng vai các nhân vật trong câu chuyện. Kể
chuyện âm nhạc còn hướng vào sự phát triển kĩ năng nghe và phân tích tình
huống của học sinh, các em nhận biết được đâu là việc xấu cần tránh và đâu
là việc tốt cần học tập.
Hoạt động kể chuyện âm nhạc thường thời lượng không vượt quá 15
– 20 phút, bởi hầu hết nó chỉ là nội dung lồng ghép trong một tiết học. Giáo
viên có thể sử dụng phương pháp kể như môn Tiếng Việt, hoặc cũng có thể
kết hợp nghe nhạc hoặc biểu diễn giúp học sinh hứng thú hơn.
Một phần không thể thiếu trong chương trình âm nhạc Tiểu học đó
chính là Trò chơi âm nhạc. Nó có thể coi là phần củng cố kiến thức thông
qua các trò chơi sinh động, nhẹ nhàng, cuốn hút học sinh. Nó cũng làm cho
lượng kiến thức học sinh nắm bắt được trong cả tiết học được hệ thống lại
và ghi nhớ rõ ràng đối với học sinh. Nếu không có phương pháp sử dụng
bài giảng điện tử thì để dạy được hoạt động này, GV phải rất vất vả, từ
khâu chuẩn bị làm đồ dùng dạy học đến khâu quản lý, tổ chức trò chơi. Mệt
nhưng chưa chắc hiệu quả đem lại như ý muốn, bởi có thể đồ dùng dạy học
tự làm không đẹp và hấp dẫn như thiết kế bằng các phần mềm trên máy
tính; hoặc cũng có thể vì thời lượng tiết học, HS không được tham gia chơi
hết cả lớp sẽ gây tâm lý chán nản cho các em.
Giờ đây, GV sẽ không còn phải vất vả cắt dán đồ dùng cho trò chơi
hay vừa vất vả điều hành nhóm chơi này vừa phải quán xuyến những HS
còn lại. Bởi đã có công nghệ giúp sức rất nhiều cho công việc đó. Nhờ sự
trợ giúp của các phần mềm thiết kế như Photoshop hay Core Draw hoặc chỉ
đơn giản thiết kế bằng chính các công cụ trên phần mềm trình chiếu Power
Point, GV có thể tạo ra vô số trò chơi âm nhạc rất thú vị và bắt mắt. Tâm lý
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của HS tiểu học là rất thích chơi nên lúc này không cần GV phải nhắc nhở,
HS cũng sẵn sàng tham gia trò chơi một cách sôi nổi, linh hoạt, chủ động.
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Các bạn hãy
thể hiện bản lĩnh
của mình bằng cách
hát và gõ nhịp nào!
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Các bạn hãy hát
và gõ phách
cho thật hay nhé!
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Mình cùng tập
trình bày
bài hát này nào
bạn thân mến!
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Hát và gõ tiết tấu
đi bạn ơi!

Chóng ta
cïng h¸t nối tiếp
c¸c bạn ơi!

Xin mời các bạn
hãy cử 1 nhóm
3 bạn lên hát!
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Hình 2.15. Trò chơi âm nhạc “Khuôn mặt

Hình 2.16. Trò chơi “Thử tài đoán chữ”,

bí ẩn”, tiết 9 - lớp 5

tiết 32 - lớp 2

Ở trò chơi âm nhạc này, GV đưa ra các yêu cầu nhằm củng cố kiến
thức mà người điều khiển chính là HS chư không phải GV. Mỗi một yêu
cầu được cụ thể hóa bằng hình ảnh các khuôn mặt cười ngộ nghĩnh, dễ
thương. Học sinh tự chọn và mở chúng ra, chúng có thể di động cùng với
các hiệu ứng âm thanh khiến lời nói của chúng thực chất là các yêu cầu học
sinh phải thực hiện trở nên hấp dẫn đối với các em, các em muốn khám phá
và thực hiện ngay lời nói đó. Như vậy GV đã đạt được hiệu quả giờ dạy mà
không cần mất nhiều công sức cũng vẫn có không khí giờ học sôi nổi, vui
vẻ.
Có rất nhiều trò chơi âm nhạc mà giáo viên có thể thiết kế bằng các
phần mềm theo từng tiết học nhằm tạo hứng thú cho học sinh. Điều đó tùy
thuộc vào sự linh hoạt, sáng tạo của mỗi giáo viên và tùy thuộc vào lượng
kiến thức mà mỗi GV muốn truyền tải tới HS. Nó rất đa dạng và khó định
hướng bởi Công nghệ thông tin được coi là “Vô bờ bến”.
2.1.2. Theo chương trình Trải nghiệm
Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám Hiệu nhà trường,
môn Âm nhạc ở trường TH Thực Nghiệm được tăng cường thêm 1 tiết so
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với quy định của BGD & ĐT. Vì vậy song song với chương trình âm nhạc
chuẩn kiến thức và kĩ năng của BGD & ĐT, giáo viên âm nhạc nhà trường
vừa tự biên soạn vừa triển khai dạy thực nghiệm chương trình âm nhạc Trải
nghiệm vào các tiết tăng cường này. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan
nên chương trình này mới được thực thi ở các lớp khối 1 và khối 2; còn lại
các khối lớp 3, 4, 5 giáo viên vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và sẽ hoàn thiện
chương trình để triển khai dạy thực nghiệm vào các năm học sau.
Chương trình Trải Nghiệm âm nhạc được hình thành dựa trên tiêu chí
của mô hình Công nghệ giáo dục Nhà trường, đó là phát huy tính tích cực,
chủ động, sáng tạo của cá nhân học sinh. Do đó, mục tiêu của chương trình
cũng rất rõ ràng cùng nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện và đối
tượng học sinh trường TH Thực Nghiệm nhằm đảm bảo cho các em học
sinh “học mà chơi – chơi mà học”.
Thông qua các hoạt động âm nhạc trải nghiệm, trò chơi âm nhạc, cảm
thụ âm nhạc… các em sẽ thêm năng động, tích cực, tự tin. Bên cạnh đó, các
em còn được rèn luyện các kĩ năng cơ bản để đảm bảo phát triển toàn diện
các mặt đức - trí – thể - mĩ.
2.1.2.1. Giáo dục âm nhạc dân gian
Trong chương trình âm nhạc Trải nghiệm sẽ có rất nhiều nội dung
mới ngoài các nội dung quen thuộc của chương trình âm nhạc Chuẩn kiến
thức và kĩ năng như làm quen âm nhạc các vùng miền, các bài hát thiếu nhi
đi cùng năm tháng, hoạt động âm nhạc biểu diễn tập thể, các hoạt động âm
nhạc tích hợp liên môn như Nhạc – Mĩ thuật, Nhạc – Kĩ thuật, Nhạc – Kĩ
năng sống, Nhạc - Tự nhiên xã hội, v.v…
Nội dung được ưu tiên số một đó chính là giáo dục âm nhạc dân gian
cho học sinh. Nhằm bổ sung, giới thiệu thêm một số bài dân ca ngoài
những bài trong chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đưa HS tìm hiểu
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văn hóa nghệ thuật các vùng miền của đất nước cũng như thế giới. Đó đều
là các bài dân ca quen thuộc, dễ nhớ, dễ hát như Trống cơm (dân ca Bắc
Bộ), Đi cấy (dân ca Thanh Hóa), Bà rằng bà rí (dân ca Trung Bộ), Lý cây
bông (dân ca Nam Bộ), Mưa rơi (dân ca Xá)... Thông qua đó giáo dục học
sinh tình yêu quê hương đất nước, có ý thức tôn trọng và bảo tồn nghệ
thuật dân gian, hiểu và đồng cảm với tính chất riêng của môi địa phương.
Với nội dung này, giáo viên cũng khá linh hoạt khi sử dụng đồng
thời cả 2 nhóm phương pháp truyền thống và phương pháp phát huy tính
tích cực chủ động, phát huy năng lực của học sinh với sự hỗ trợ đắc lực của
bài giảng điện tử. GV đưa các thông tin địa lí các vùng miền có trong các
bài dân ca trên slide và giới thiệu sơ qua đặc trưng của từng địa điểm. Cho
HS được trực tiếp mục sở thị phần biểu diễn bài của các bạn thiếu nhi qua
video, chiếu toàn bộ lời ca bài hát cho học sinh quan sát.

Hình 2.18. Giáo dục âm nhạc dân gian
Không chỉ có thế, nội dung giáo dục âm nhạc dân gian còn được đưa
vào với tiết Học múa dân gian, GV hướng dẫn học sinh các điệu múa dân gian
cơ bản, dễ thực hiện gồm: điệu hái đào, điệu múa khăn, điệu cuộn đèn, điệu
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cấy lúa… Ở đây, GV chỉ cần đưa hình ảnh thứ tự các bước của mỗi điệu múa
để HS quan sát và thực hiện theo. Sau khi tập xong, cho HS xem một tác
phẩm múa có sử dụng điệu múa vừa học, cho HS tập nhận biết và có thể thực
hiện theo nhạc. Ứng dụng các điệu múa cơ bản ấy chính là các bài dân vũ
trong chương trình học mà Thầy và Trò cùng triển khai tập luyện.

Hình 2.19. Múa dân gian cuốn ngón tay

Hình 2.20. Trích xuất video clip múa
cuộn tay lớp TC múa (nguồn Youtube)

Không chỉ giáo dục âm nhạc dân gian qua học hát, học múa, GV Âm
nhạc trường TH Thực Nghiệm còn chia nhóm cho HS tham gia trải nghiệm
tự dàn dựng tác phẩm dân ca mà các em thích, rồi lên biểu diễn trước lớp.
Thông qua hoạt động tự trải nghiệm này, kích thích tính sáng tạo và sự
mạnh dạn của HS, khuyến khích tinh thần đoàn kết vì tập thể của các em,
các em sẽ không còn e dè mà cảm thấy tự tin với phần biẻu diễn của mình.
Nhóm nào làm tốt, GV quay lại video làm tư liệu mẫu cho các lớp khác học
hỏi hoặc chiếu lại vào các buổi giao lưu văn nghệ của trường.
2.1.2.2. Giáo dục âm nhạc hiện đại
Song song với nội dung giáo dục âm nhạc dân gian, các tác phẩm
hiện đại cũng được GV đưa vào trong chương trình học khá nhiều. Đó chủ
yếu là các bài hát thiếu nhi đặc sắc, có ý nghĩa theo chủ đề tháng, chủ đề
năm học như bài: Bảy sắc cầu vồng, Điều em muốn, Mùa xuân ơi, Thầy cô
cho em mùa xuân…; hoặc đó là các điệu nhảy tập thể các bài Việt Nam
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hay quốc tế đơn giản, sôi nổi thu hút học sinh như bài: Chú ếch con, Trời
nắng - trời mưa, Pokemon Go…
Qua thực tế cho thấy, các tiết học này được học sinh đón nhận vô
cùng hào hứng, với những bài hát thì HS tiếp thu nhanh hơn, thích hát,
thuộc và hát to hơn các bài hát trong sách giáo khoa dù các em không hề có
bản nhạc hoặc lời ca trong tay mà chỉ quan sát chúng trên màn chiếu. Với
những điệu nhảy thì các em nhiệt tình thực hiện dù làm đẹp hay chưa đẹp,
các em còn tự lập nhóm thực hiện bài nhảy mỗi giờ nghỉ khiến GV thấy rất
hãnh diện.
Bên cạnh học hát, học nhảy, GV cũng triển khai cho HS làm quen
với âm nhạc hiện đại bằng cách cho các em Nghe nhạc những tác phẩm
đang được yêu thích bằng những phong cách biểu diễn mới như Despacito piano remix, Hành khúc thổ nhĩ kì - phim hoạt hình, Nhật kí của mẹ - phim
tranh cát… Tất cả những tác phẩm này đều được hiện lên trên màn chiếu,
video có cả hình và tiếng khiến học sinh vô cùng chăm chú, các em còn tự
lắc lư theo nhạc hoặc nhẩm theo giai điệu của bài một cách say mê.
Một cách thức mà chắc chỉ có trong chương trình âm nhạc Trải
nghiệm mới được thực hiện, đó chính là GV sử dụng phương pháp tích hợp
liên môn âm nhạc – mĩ thuật, tổ chức cho HS ra sân trường vẽ tranh nói về
bài hát mà em yêu thích trong chương trình học. Các em được tự do thỏa
sức sáng tạo với những đường nét, với hình khối, với màu sắc thể hiện nội
dung bài hát. Các em phải hiểu, phải thuộc lời ca bài hát thì mới có thể thể
hiện đầy đủ các ý tưởng trên trang giấy. Qua hoạt động này, cho thấy HS
vừa được thay đổi không gian học tập, vừa được khuyến khích sáng tạo cá
nhân nên rất vui và hoạt động tích cực.
2.1.2.3. Hoạt động trải nghiệm thực tế
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Như trên đã nói, ở trường TH Thực Nghiệm, các hoạt động trải
nghiệm thực tế rất được chú trọng khuyến khích phát triển từ các chương
trình chung của Nhà trường đến các chương trình của các Tổ chuyên môn,
đến các hoạt động riêng của từng lớp hay từng giáo viên bộ môn. Đặc biệt
hơn cả là trong mỗi học kì của năm học, các em sẽ được tổ chức tham gia
xem và giao lưu với các nghệ sĩ được mời về trường biểu diễn văn nghệ
một lần, kì 1 là các trích đoạn văn hóa văn nghệ dân gian như trích đoạn
chèo, quan họ, kịch nói…; kì 2 là văn nghệ hiện đại với các bài hát thiếu
nhi, hiphop, zumba dance, khiêu vũ thể thao…Sau buổi biểu diễn, GV cho
học sinh viết cảm nhận hoặc điền vào phiếu khảo sát ý kiến của các em.
Hoạt động trải nghiệm thứ hai đó chính là các hoạt động văn nghệ và
câu lạc bộ nghệ thuật được triển khai vô cùng sôi nổi ở trường. Ban Giám
Hiệu nhà trường, các tổ chức đoàn thể luôn tạo điều kiện để các hoạt động
này diễn ra thuận lợi. Trong năm học GV Âm nhạc kết hợp với GVCN tổ
chức 2 cuộc thi văn nghệ lớn chào mừng 20/11 và ngày hội vui khỏe tháng
Ba. Ở sân chơi này, mọi học sinh yêu thích văn nghệ đều được tham gia,
các em vận dụng những kiến thức đã học trong các giờ học âm nhạc cùng
lượng kiến thức tích lũy được từ trong cuộc sống xung quanh, tìm tòi và tập
luyện các tiết mục tự chọn để tham gia thi. Mỗi khi tổ chức cuộc thi, Ban tổ
chức vô cùng vất vả vì số lượng tiết mục tham gia rất đông, nhiều tiết mục
chất lượng, để chọn lựa ra các tiết mục tốt nhất biểu diễn trước toàn trường
phải thật sự công tâm. Bên cạnh hai cuộc thi lớn, các lớp đều phải tham gia
biểu diễn văn nghệ đầu tuần, mỗi 1 tuần có hai lớp đăng cai ở hai sảnh
trong giờ chào cờ. Đây cũng có thể coi như là cuộc thi nhỏ trong phạm vi
lớp vì có những lớp rất nhiều tiết mục muốn tham gia biểu diễn khiến giáo
viên chủ nhiệm khó khăn trong việc lựa chọn, phải nhờ đến sự tư vấn, hỗ
trợ của giáo viên âm nhạc. Các tiết mục của các em dù là tự phát nhưng đều
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rất nghiêm túc từ phần hát, phần nhảy múa đến phần nhạc, cho thấy học
sinh rất yêu thích âm nhạc.
Mô hình các câu lạc bộ nghệ thuật cũng được duy trì và phát triển
qua rất nhiều năm học như Thanh nhạc, Hát múa thiếu nhi, Đàn organ và
Piano, kèn Trumpet, Cảm thụ âm nhạc, Nhảy hiện đại, v.v… Ở đây, các
học sinh có năng khiếu sẽ được đào tạo chuyên nghiệp hơn, giúp các em
phát triển kĩ năng đầy đủ hơn. Đây cũng là cái nôi hình thành nên các tiết
mục văn nghệ có chất lượng tham gia biểu diễn trong các chương trình lớn.
2.2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm âm nhạc
TS nghệ thuật học Võ Văn Lý đã nhận định: Với sự phát triển cực kì
nhanh chóng của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông
tin và truyền thông mới, nhân loại đang bước đầu quá độ sang “nền
kinh tế tri thức”. Từ trên nền tảng đó, cùng với những biến đổi lớn
lao về chính trị xã hội vào các thập niên vừa qua, xu thế toàn cầu hóa
đang diễn ra mạnh mẽ. Về công nghệ dạy và học nói chung, tác dụng
của các giác quan trong việc tiếp nhận và lưu trữ tri thức Công nghệ
nói chung là một hợp phần của môi trường, người dạy, người học, có
tác dụng hỗ trợ các tương tác trong quá trình dạy học. Nó giúp tối đa
hóa thời gian mà việc học tập thật sự diễn ra, tối thiểu hóa các lao
động cấp thấp, tạo thuận lợi cho các mối quan hệ tương tác. [23,
tr.71]
Vì vậy việc sử dụng các phần mềm âm nhạc để soạn bài giảng điện
tử và ứng dụng trực tiếp vào các hoạt động âm nhạc là hết sức cần thiết,
nên có trong hành trang của mỗi người giáo viên âm nhạc.
2.2.1. Soạn bài giảng điện tử
Có rất nhiều phần mềm âm nhạc đã được giới thiệu ở chương một
của luận văn, từ phần mềm chép nhạc, phần mềm chỉnh sửa âm thanh –
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hình ảnh, đến các phần mềm thiết kế, phần mềm trình chiếu…. Tất cả các
phần mềm này đều phục vụ đắc lực cho việc soạn bài giảng điện tử âm
nhạc. Bởi bài giảng điện tử âm nhạc chính là bản thể hiện của các hoạt
động dạy học âm nhạc, các nội dung âm nhạc có trong bài học.
Nói đến bài giảng điện tử âm nhạc không thể chỉ có chữ và các tranh
ảnh như ở các môn khác, nó cần phải có các bản nhạc, các câu nhạc, nốt
nhạc, kí hiệu âm nhạc… những cái này không có sẵn trong Power Point mà
bắt buộc cần phải có phần mềm chuyên dụng hỗ trợ tích hợp vào. Lấy ví dụ
ở tiết 6 – âm nhạc lớp 4, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, (2012), “Tập đọc nhạc:
TĐN số 1 Sol – La – Sol; Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc”, tiet6lop4.ppt, Hà Nội.

Hình 2.21. Soạn BGĐT tập đọc nhạc - tiết 6 lớp 4
Bình thường khi soạn bài giảng điện tử tiết học này, GV có thể lấy
ngay ảnh chụp bản nhạc trong sách giáo khoa đưa vào slide, tuy nhiên ảnh
sẽ mờ, nhòe, HS nhìn không thấy dễ chịu, các em sẽ nhìn vào sách của
mình hơn là quan sát trên màn hình. Thêm vào đó, ảnh chụp trong sách
luôn đi kèm lời ca, mà những bước đầu của tiến trình dạy Tập đọc nhạc
không yêu cầu lời ca, như vậy GV đã vô tình làm giảm hiệu suất tiết học và
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cũng làm khó cho chính mình. Nhưng thay vào đó, GV bỏ thêm công sức,
soạn phần bài Tập đọc nhạc trên các phần mềm soạn nhạc rồi liên kết vào
phần trình chiếu như vậy sẽ tạo sự mới lạ cho học sinh, các em sẽ chăm chú
quan sát nội dung hơn.
Đến các bước tiếp theo của bài học là luyện cao độ, luyện tiết tấu,
học từng câu GV có thể thoải mái đưa các nốt nhạc, các hình nốt nhạc soạn
ở phần mềm chép nhạc vào bài soạn giáo án điện tử, với sự sáng tạo riêng
của mỗi người, mỗi nốt nhạc là một màu sắc hoặc mỗi hình nốt nhạc là một
kí hiệu vui nhộn…
Hoặc với các bài hát, nếu không gian học không phải trong lớp, mà
là ngoài sảnh hoặc Hội trường với số lượng học sinh đông, đem theo cái
đàn organ vừa khiến GV vất vả, vừa không bao quát được HS. Khi đó GV
chỉ cần đưa bài nhạc vào phần mềm Sound Forge rồi chỉnh sửa tông nhạc,
tốc độ hoặc cắt ghép câu theo ý mình. GV dùng phần mềm cắt từng câu
nhạc và lưu lại thành một file nhạc riêng, lúc này nếu có máy chiếu thì GV
mở từng câu hay cả bài hát cùng phần lời ca rất thuận tiện cho HS hát. Còn
nếu ở không gian lớn, hoặc ngoài trời không có máy, GV cũng vẫn linh
hoạt mở từng file nhạc bằng loa đài, vừa đảm bảo linh hoạt trong dạy học
vừa đảm bảo bao quát, hướng dẫn được đến từng học sinh.
Còn với các video ca nhạc hoặc phim câu chuyện âm nhạc quá dài
mà nội dung bài học chỉ yêu cầu một phần trong video đó, chẳng lẽ GV
phải tua đoạn phim đến đoạn cần giới thiệu với HS, xong lại tua tiếp…làm
như vậy không hề chuyên nghiệp lại rất mất thời gian và khiến HS cảm
thấy chán nản. GV phải làm thế nào? Rất đơn giản, GV mở video đó bằng
phần mềm Intervideo hoặc Adobe Premier, rồi sử dụng tính năng cắt ghép
video để chọn ra đoạn phim mình cần, sau đó lưu lại thành một file video
mới, lúc này GV chỉ cần liên kết nó trong Power Point là đã có một đoạn
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video ca nhạc hoặc một đoạn phim đưa đến cho HS, vừa đảm bảo nội dung,
thời lượng tiết học, vừa đảm bảo HS được xem liên tục không làm các em
nhàm chán.
Nếu bài học nào không có video sẵn mà chỉ có ảnh, GV chỉ cần nhập
các tranh ảnh đó vào phần mềm InterVideo, rồi ghép chúng liên tiếp lại với
nhau. Đồng thời ghép bài nhạc phù hợp vào sau đó lưu ra thành một file
Video. Lúc này ta đã có một đoạn phim như ý muốn để đưa vào bài giảng
điện tử…. Còn rất nhiều các tính năng khác của các phần mềm âm nhạc mà
GV có thể sử dụng để soạn bài giảng điện tử của mình, nếu liệt kê hết thì
rất dài, trong phạm vi luận văn này, người viết chỉ xin đưa ra một số gợi ý
cho các bạn đồng nghiệp tham khảo thêm.
2.2.2. Ứng dụng vào các hoạt động âm nhạc
Các phần mềm âm nhạc đưa vào các hoạt động âm nhạc rất hữu ích,
tương tự với sự hỗ trợ của chúng cho soạn bài giảng điện tử, các hoạt động
âm nhạc cũng cần đến các phần mềm hỗ trợ khá linh hoạt. Ví dụ hoạt động
dàn dựng hợp xướng, hợp ca thiếu nhi hay hát múa tập thể. GV phải dạy
HS thuộc bài hát trước. Nếu bài hát hay tác phẩm GV muốn cho HS tập chỉ
có nhạc, không có lời, đơn giản GV chỉ cần đánh lời ca trên phần mềm văn
phòng Word rồi in ra phát cho HS là xong. Nhưng điều GV cần là bè phối,
hòa âm, các tuyến giai điệu? vậy làm thế nào để truyền tải đến HS? Lúc
này, GV chỉ cần soạn bài hát bằng phần mềm chép nhạc, sử dụng các thanh
công cụ để chép hoàn chỉnh bản nhạc có kèm lời ca, lúc này muốn hòa âm,
phối bè ra sao, GV thể hiện luôn trên bản nhạc in ra cho HS và hướng dẫn
HS rất dễ dàng.
Hoạt động nhảy, múa GV dùng các phần mềm âm nhạc này cũng rất
hữu hiệu, GV sẽ nhàn hơn rất nhiều trong việc truyền tải kiến thức. Cụ thể,
GV sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy ảnh quay đoạn video hướng
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dẫn động tác mẫu, rồi đưa vào phần mềm Macromedia Authorwave để lập
trình thành file video độ nét cao, định dạng chạy được trên mọi phương tiện
xuất. Sau đó, dán vào Power Point và chỉ việc chiếu lên cho HS tập theo.
Đảm bảo HS vừa quan sát được rõ từng động tác mà GV cũng bao quát,
sửa sai cho HS dễ dàng hơn.
Với hoạt động trải nghiệm như xem biểu diễn nghệ thuật hoặc tập
làm nghệ sĩ thử sức với tiết tấu hoặc nhạc cụ, GV có thể thu âm hoặc ghi lại
video các tiết mục, rồi đưa vào các phần mềm chỉnh sửa âm thanh, hình
ảnh Sound Forge, Intervideo để biến chúng thành các file chất lượng, điều
chỉnh những đoạn không cần thiết, lọc tạp âm và lưu lại làm tư liệu, khi cần
lấy chúng ra sử dụng trong các bài giảng của mình, rất hữu ích.
2.3. Quy trình xây dựng bài giảng điện tử âm nhạc
Bài giảng điện tử hay bất kì một bài giảng thông thường nào đều cần
phải có một quy trình xây dựng cụ thể, theo những bước xác định mới giúp
bài học có tính khoa học, chất lượng giống như muốn xây dựng một ngôi
nhà cần phải có một quy trình đầy đủ. Từ khâu nghiên cứu, nêu ý tưởng,
đến khâu thiết kế thành bản vẽ, đến làm móng, xây tường, đổ mái rồi hoàn
thiện nội - ngoại thất. Một bài giảng điện tử âm nhạc cũng kiên cố và đi
theo trình tự rõ ràng như vậy, có thể gọi đây là “quy trình sáu bước” theo
mô hình sau:
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Từ nghiên cứu đối tượng, nội dung, tư liệu đến thiết kế giáo án tay
hoặc giáo án điện tử, và soạn bài giảng điện tử theo giáo án đó, cuối cùng
là đưa bài giảng vào tiết dạy. Có thể nói quy trình này là một lối mòn
nhưng không cũ, mỗi GV sẽ biến hóa các khâu làm cho các bài giảng của
mình luôn luôn mới và đặc sắc.
2.3.1. Nghiên cứu đối tượng, nội dung, tư liệu
Phần trên đã giới thiệu, khâu đầu tiên của quy trình xây dựng bài giảng
điện tử âm nhạc chính là nghiên cứu đối tượng, nội dung, tư liệu của bài
giảng. Đây chính là bước 1, 2, 3 trong sơ đồ quy trình sáu bước. Bài giảng
này phục vụ cho đối tượng học sinh khối nào, lớp nào, mỗi lứa tuổi học
sinh sẽ có những nhận thức khác nhau và trong mỗi lớp học cũng có những
đối tượng khác nhau, thiết kế giáo án phải đảm bảo tính vừa sức nhưng
cũng đảm bảo có sự phân hóa nhằm đánh giá học sinh dễ dàng hơn.
Nghiên cứu kĩ nội dung bài học cũng quan trọng không kém trong khâu
nghiên cứu này. Tiết học này nội dung chính là tiết học hát, ôn hát hay dạy
Tập đọc nhạc, nghe nhạc hay âm nhạc thường thức, kể chuyện âm nhạc…
Vậy mục tiêu đặt ra cho tiết học này là gì? về kiến thức – sau tiết học Học
sinh nắm được cái gì? về kĩ năng – các em hình thành được những kĩ năng
nào? và về thái độ - giáo dục các em điều gì? Sau khi đã xác định rõ mục
tiêu cần đạt và nội dung bài học, GV sẽ đi tìm những tư liệu liên quan.
Tư liệu cho mỗi bài học là rất phong phú, đó có thể là những bức tranh,
hình ảnh, các thông tin liên quan đến tác phẩm, hay đó là các bài hát, đoạn
nhạc, đoạn phim, các bản nhạc hay đơn giản hơn đó có thể là các hình động
nghộ nghĩnh, các phiếu trắc nghiệm… Khi đã tìm đủ tư liệu phục vụ cho
nội dung bài học, GV cần sắp xếp chúng một cách logic, phù hợp trong một
thư viện tư liệu, để dù có di chuyển bài giảng sang bất cứ máy tính hay ổ
đĩa nào, mọi tư liệu vẫn không bị mất đi.
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2.3.2. Thao tác thuần thục các phần mềm
Khâu thứ hai trong quy trình xây dựng bài giảng điện tử âm nhạc làm
nên nét riêng biệt không thể lẫn vào đâu của bài giảng điện tử âm nhạc
chính là thao tác thuần thục các phần mềm âm nhạc và phần mềm có liên
quan, đây là bước thứ tư và thứ năm trong quy trình sáu bước ở trên.
Đa phương tiện hóa từng đơn vị kiến thức là điểm mấu chốt để phân
biệt bài giảng điện tử với bài giảng truyền thống. Đa phương tiện hóa như
thế nào là cần và đủ? Đầu tiên phải đảm bảo dữ liệu hóa mọi thông tin kiến
thức bài học, rồi phân loại chúng ra thành các loại dữ liệu văn bản (chữ
hoăc bản nhạc) hay ảnh động, ảnh tĩnh hay đoạn phim, trò chơi, v.v…rồi
liên kết chúng vào các phần mềm dạy học phù hợp. Cuối cùng trong bước
này là xử lý các tư liệu đã có bằng các phần mềm chuyên dụng nhằm nâng
cao chất lượng các tư liệu đó, từ đây chuyển sang bước thứ năm.
Muốn xử lý, chỉnh sửa được các tư liệu thì điều quan trọng đó là phải
hiểu, biết và sử dụng thuần thục các phần mềm âm nhạc cũng như các phần
mềm trình diễn bởi mỗi một dạng tư liệu lại cần dùng đến một phần mềm
riêng ( trình bày cụ thể ở mục 1.1.2). Từ đây liên kết vào phần mềm trình
chiếu Power Point. Để công việc này khoa học đòi hỏi GV phải phân chia
tiến trình dạy học thành các hoạt động cụ thể, dựa vào đó để định ra các
trang trình chiếu, và áp đặt trang nào cần sử dụng tư liệu nào, sắp xếp, thiết
kế các slide cho phù hợp.
2.3.3. Xây dựng cấu trúc các bước lên lớp
Đây là khâu cuối cùng của quy trình, thực thi bài giảng điện tử đã
thiết kế. Nhưng trước khi đưa vào dạy học thực tế, GV phải thông qua bước
6 của quy trình sáu bước - chạy thử, sửa chữa và hoàn thiện bài giảng điện
tử. Khi đã thiết kế xong hết các trang trình chiếu, cần phải chạy thử từ đầu
đến cuối chương trình, như là dạy thử mà không có học sinh, để xem chỗ
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nào chưa hợp lý cần chỉnh sửa, chỗ nào cần hủy bỏ, chỗ nào cần thêm vào.
GV không nên ngại mà bỏ qua bước này vì dù có phải chạy thử vài lần mới
hoàn thiện bài giảng nhưng nó sẽ giúp giờ học thật diễn ra trôi chảy, ít xảy
ra lỗi kĩ thuật hoặc các tình huống không mong muốn.
Thiết kế đã hoàn chỉnh, việc cuối cùng là đưa bài giảng điện tử âm
nhạc vào dạy học. Lúc này GV phải đảm bảo nắm chắc 5 bước lên lớp để
điều khiển giờ học một cách tự tin nhất. Năm bước đó là: Ổn định tổ chức,
kiểm tra bài cũ, dạy bài mới, củng cố và dặn dò. Việc thực hiện tiến trình
theo đúng năm bước quy định chung chính là cách giúp GV phân chia thời
gian hợp lý, chủ động trong từng hoạt động, thao tác. Tuy nhiên, không
phải bài học nào cũng cần thực hiện dập khuôn đủ năm bước, mà tùy từng
bài học cụ thể và tình hình thực tế để tiến hành cho phù hợp.
2.4. Thực nghiệm sư phạm
2.4.1. Một số vấn đề chung về thực nghiệm
- Mục đích thực nghiệm: xây dựng 2 BGĐT và triển khai thực
nghiệm kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của việc sử dụng phần mềm
soạn bài giảng điện tử trong dạy học âm nhạc. Khẳng định tác động tích
cực của việc đưa bài giảng điện tử vào dạy học đến học sinh.
- Đối tượng thực nghiệm: học sinh trường TH Thực Nghiệm và
trường TH Đại Áng trong năm học 2016 – 2017 và 2017 – 2018. Mẫu thực
nghiệm được xác định như bảng dưới
Bảng 2.4.1. Mẫu thực nghiệm
Đối tượng
Trường TH Thực

Số lượng học sinh
lớp 2H: 40 em

lớp 1G: 40 em

lớp 2D: 50 em

lớp 1E: 50 em

Nghiệm (Nhóm TN)
Trường TH Đại Áng
(nhóm ĐC)

Ghi chú
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- Thang đánh giá: Đánh giá học sinh về kiến thức, kĩ năng, thái độ đạt
được sau quá trình dạy học. Cụ thể:
Thang điểm

Kiến thức

Kĩ năng

Thái độ

Xuất sắc

4

4

3

4

3

2

3

2

3

2

1

2

2

1

1

Ghi chú

(9 -10)
Giỏi
(8 – 8,9)
Khá
(6 -7,9)
Trung Bình
(5 – 5,9)
Không đạt
( <5)
- Nội dung thực nghiệm: trên cơ sở đánh giá tính cấp thiết và tính khả
thi của các hình thức, lựa chọn thực nghiệm 2 hình thức: thiết kế 2 bài
giảng điện tử mẫu và tổ chức giờ dạy học sử dụng bài giảng điện tử.
- Tổ chức thực nghiệm: Nghiên cứu trong cả năm học 2016 – 2017.
Thực nghiệm được thực hiện vào hai học kì của năm học 2017 – 2018.
Trước khi thực nghiệm, chúng tôi đã tiến hành thu thập số liệu học sinh ở
các nhóm TN và đối chứng.
- Tiêu chí và công cụ đánh giá: để đánh giá thực nghiệm, tôi sử dụng 2
hệ thống đánh giá: hệ thống đánh giá tính hiệu quả và hệ thống đánh giá
tính khả thi.
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2.4.2. Xây dựng hai bài giảng điện tử mẫu
2.4.2.1. Tiết 8 – âm nhạc tăng cường lớp 1
Cảm thụ âm nhạc: Nhạc không lời – Trò chơi tiết tấu
VIỆN KHGD VIỆT NAM

KẾ HOẠCH DẠY HỌC ÂM NHẠC LỚP 1

TRƯỜNG TH THỰC NGHIỆM

BÀI 8: CẢM THỤ ÂM NHẠC : NHẠC KHÔNG LỜI –
TRÒ CHƠI TIẾT TẤU

1. Mục tiêu:
- Kiến thức: học sinh nhận biết, nghe và nắm được giai điệu, tiết tấu,
hình thức biểu diễn , phân biệt được sự khác nhau của mỗi đoạn nhạc.
- Kĩ năng: Học sinh nghe và gõ lại được các câu tiết tấu.
- Thái độ: Học sinh thấy được tác dụng của âm nhạc đem lại cho
cuộc sống, yêu thích các tiết tấu xung quanh
2. Phương tiên dạy học:
- Giáo viên: Đàn organ, nhạc cụ gõ, máy chiếu, máy hắt đa vật thể,
loa đài.
- Học sinh: sách giáo khoa, vở chép nhạc.
- Những từ viết tắt sử dụng trong bài: Giáo viên: GV, Học sinh: HS,
Yêu cầu: YC, Nhận xét: Nx
3. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động
của HS

TG

Nội dung

1’

1.Ổn định -Bắt nhịp một bài hát -Hát và vỗ tay
tổ chức

ngắn
-Giới thiệu nội dung
bài học.

16’ 2.Nghe

-Trình chiếu lần lượt -quan

sát,

nhạc

cho HS nghe 3 đoạn lắng nghe và

không lời

video cùng một giai cảm nhận

Ghi chú
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điệu bài hát Despacito
(Luis Fonsi), nhưng
có hình thức trình bày
khác nhau: sử dụng
bộ gõ bằng bát đĩa, sử
dụng máy tính điện
tử,

sử

dụng

đàn

piano.

-nêu

cảm

-YC HS nêu cảm nhận cá nhân,
nhận về từng đoan cả lớp thực
nhạc đồng thời làm hành

làm

phiếu bài tập trên phiếu bài tập
màn chiếu.

bằng miệng

-Cho HS tập gõ 1
đoạn tiết tấu ngắn
trong bài hát.
-Trình chiếu câu tiẻt
tấu, cho HS đọc âm
hình tiết tấu đó, GV
có thể làm mẫu
-Gọi 1 tổ đọc, 1 tổ vô
tay theo tiết tấu.
-YC HS chỉ vỗ tiết
tấu mà không đọc.
19’ 3.Trò
chơi

-Trò chơi 1: “Thử làm - Nghe phổ
tiết nhạc cụ”, GV chia 4 biến trò chơi,
tổ đóng giả thành 4 nhận vai trò
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tấu

nhạc cụ: trống, còi, của tổ mình,
mõ và chuông. Đại mở ô và thực
diện mỗi tổ sẽ chọn 1 hiện.
câu tiết tấu bất kì để
mở, sau khi nghe
xong, tổ đó phải đọc
lại đúng được câu tiết
tấu bằng âm thanh
của loại nhạc cụ mình
được phân công. Nếu
sai 1 tổ bạn có quyền
đọc câu tiết tấu đó và
giành điểm.
-Trò chơi 2: “Thú
cưng của em”. Trên
gia
màn chiếu có hình -Tham
của các con vật nuôi chơi linh hoạt,
trong nhà, GV yc HS tự tin, vui vẻ.
xung phong chọn con
vật và chỉ 1 bạn tổ
khác phải đọc 1 câu
tiết tấu bất kì tự nghĩ
bằng tiếng kêu của
con vật đó. Nếu đúng
được chọn tiếp, nếu
sai tổ khác được thực
hiện.
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3’

4.Củng cố - YC HS nhắc lại nội -Thực hiện
dung bài học,
-Cho HS làm phiếu
trắc nghiệm điền hình
nốt nhạc vào vị trí
đúng .

1’

5.Dặn dò: -YC HS về tập nghe -Lắng nghe
các tiết tấu bất kì và
thử vỗ tay lại theo tiết
tấu đó.

(Tiến trình bài giảng điện tử chi tiết ở phần Phụ lục 3)
2.4.2.2. Tiết 31 – âm nhạc lớp 2
Ôn tập bài hát: Bắc kim thang
VIỆN KHGD VIỆT NAM
TRƯỜNG TH THỰC NGHIỆM

KẾ HOẠCH DẠY HỌC ÂM NHẠC LỚP 2
BÀI 31: ÔN TẬP BÀI HÁT: BẮC KIM THANG

1. Mục tiêu:
- Kiến thức: học sinh nhớ và hát đúng giai điệu, tiết tấu, lời ca bài hát
Bắc kim thang và hai lời ca mới của nhạc sĩ Việt Anh.
- Kĩ năng: học sinh biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản cho
bài hát.
- Thái độ: giáo dục học sinh biết tự bảo vệ sức khỏe bản thân, phải ăn
chín uống sôi, đi nắng mưa phải đội mũ…
2. Phương tiên dạy học:
Giáo viên: Đàn organ, nhạc cụ gõ, máy chiếu, máy hắt đa vật
thể, loa đài.
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Học sinh: sách giáo khoa, vở chép nhạc.
Những từ viết tắt sử dụng trong bài: Giáo viên: GV, Học sinh:
HS, Yêu cầu: YC, Nhận xét: Nx
3. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động
của HS

TG

Nội dung

1’

1.Ổn định -Bắt nhịp cho hs hát -Hát nhiệt tình
tổ chức

tập thể một bài
-Giới thiệu tiết học, -Lắng nghe
kiểm tra sách vở đồ
dùng .

20’ 2.Ôn tập -Treo tranh ảnh minh -Quan sát và
bài

hát: họa và đưa các câu trả lời câu hỏi

Bắc

kim hỏi gợi mở:

thang

?Các bức tranh diễn
tả bài hát nào đã học?
?Bài hát là dân ca
vùng nào?
- Cho HS

nghe lại -Lắng nghe và

bài hát mẫu 1 lần

nhẩm theo

- Yêu cầu HS hát - Hát theo đàn
đồng thanh bài hát,
GV nhắc HS chú ý
những

chỗ

luyến,

ngắt nghỉ lấy hơi.
- Nhắc qua về 2 lời ca -Các tổ hát

Ghi chú
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mới, chia tổ hát lời cổ các lời ca theo
và lời mới.

phân công

-Chơi trò chơi hát đối -Thực hiện
đáp. GV hướng dẫn,
chỉ huy.
- Yêu cầu HS hát kết -Hát kết hợp
hợp gõ đệm theo nhịp gõ đệm
( tiết tấu), GV nx,
động viên.
-Mời 1 vài cá nhân -thực hiện
HS trình bày trước
lớp. GV nx, động
viên khuyến khích.
-GV làm mẫu từng -Tập

13’
3. Hát kết
hợp

vận

động phụ
họa

từng

động tác, yc HS hát động tác bài
và làm theo.

hát tự tin.

-Cho HS hát kết hợp -Cả lớp thực
vận động cả bài, GV hiện
quan sát, nhận xét,
sửa động tác.
- Mời 1- 2 tổ trình -Các tổ thực
bày.

6’

hiện

4.Củng cố -Mời 1 vài cá nhân -

Học

lên biểu diễn trước trình

sinh
bày

lớp, GV nx, tuyên mạnh dạn, tự
dương

tin

77
-Trò chơi âm nhạc: -Tham

gia

GV hướng dẫn, tổ chơi vui vẻ,
chức, điều khiển.
? Nội dung tiết học
ngày hôm nay?
1’

linh hoạt, sôi
nổi, nhiệt tình.
-Trả lời

5.Dặn dò: -Nhắc HS về học -Lắng nghe
thuộc bài hát, tập
trinh bày cho ông bà
bố mẹ xem
(Tiến trình bài giảng điện tử chi tiết ở phần Phụ lục 3)

2.4.3. Kết quả thực nghiệm
- Phân tích nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm trước khi thực nghiệm:
qua điều tra hồ sơ, phỏng vấn học sinh, đánh giá số liệu học tập và năng lực
của 2 nhóm, cho thấy năng lực trước thực nghiệm là ngang nhau, không
khác biệt, độ tin cậy khoảng 97%. Học sinh của trường Tiểu học Thực
Nghiệm (nhóm Thực nghiệm) và học sinh trường Tiểu học Đại Áng (nhóm
Đối chứng) đều có khả năng tiếp thu, nền tảng kiến thức và năng lực phẩm
chất tương đồng, đa số các em đều yêu thích và háo hức với môn học Âm
nhạc.
- Phân tích so sánh nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm sau khi tổ chức
thực nghiệm. Sau khi triển khai thực nghiệm và đánh giá kết quả ở hai
nhóm học sinh, thấy được học sinh nhóm Thực Nghiệm đảm bảo các tiêu
chí môn học cao hơn hẳn nhóm Đối chứng. (Số liệu thô ở phần phụ lục)
Kết quả thực tế thể hiện ở bảng sau:
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Bảng 2.4.2. Đánh giá kết quả kiểm tra sau Thực nghiệm
của nhóm TN và nhóm ĐC
S.lg

Nhóm

HS

Kết quả kiểm tra (%)
Không Trung
đạt

bình

Khá

Giỏi

xuất
sắc

TN

80

0%

0%

6,25% 40%

53,75%

ĐC

100

0%

10%

40%

20%

30%

Ghi
chú

Quá trình thực nghiệm đã khẳng định đề tài là khả thi, có tác động
tích cực đến nhận thức và năng lực của học sinh. Thông qua thực nghiệm,
học sinh các lớp thuộc nhóm thực nghiệm đã được củng cố các kĩ năng, các
em hứng thú và tiếp thu kiến thức nhanh hơn. Nhóm học sinh được học
bằng phương pháp sử dụng bài giảng điện tử và phần mềm âm nhạc thuần
thục các kĩ năng của bộ môn như hát kết hợp gõ đệm ba cách, hát kết hợp
vận động phụ họa, nghe nhạc, cảm thụ âm nhạc, rèn cao độ - tiết tấu, đọc
nhạc trên khuông, biểu diễn, v.v… với tỉ lệ cao hơn hẳn nhóm đối chứng
chỉ học bằng phương pháp truyền thống.
Hơn nữa, nhóm Thực nghiệm học sinh rất tự tin, mạnh dạn, các em
sẵn sàng chủ động tham gia tất cả các hoạt động mà không cần đến sự giúp
đỡ của giáo viên. Có nhiều em còn tự tổ chức các hoạt động cho các bạn rất
linh hoạt, nhiều sáng tạo. Với kết quả nêu trên có thể khẳng định giả thuyết
của thực nghiệm đã được chứng minh.
Tiểu kết
Sử dụng phần mềm âm nhạc soạn bài giảng điện tử và ứng dụng
trong dạy học hiện nay không phải là phương pháp mới nhưng nó lại là
phương pháp hữu hiệu giúp phát huy tối đa năng lực và tính tích cực, chủ
động, sáng tạo của học sinh. Chính vì vậy nó được các cơ sở giáo dục đào
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tạo khuyến khích giáo viên sử dụng hơn là một phương pháp để thay thế
phương pháp dạy học truyền thống.
Với sự đa dạng về nguồn thông tin, về cơ sở dữ liệu và về các phần
mềm ứng dụng, mỗi giáo viên sẽ tự tìm cho mình được hướng đi đúng đắn
và hiệu quả nhất. Ở trường Tiểu học Thực Nghiệm cũng vậy, bằng sự nhiệt
huyết, say mê tìm tòi sáng tạo và khám phá những cái mới trong tất cả các
hoạt động giáo dục chính khóa cũng như ngoại khóa, các giáo viên âm nhạc
đã cho thấy được tính tích cực, ưu điểm của các biện pháp này. Nó làm cho
công tác dạy và học âm nhạc ở nhà trường bước lên một cấp độ mới, đáp
ứng được mục tiêu và nhiệm vụ năm học nhà trường và môn học đã đặt ra.
Học sinh được tiếp xúc với các bài học sử dụng phần mềm âm nhạc
linh hoạt, nhanh nhẹn hơn, các em thể hiện cá tính của mình trong các tiết
học rất chủ động. Đặc biệt với các chương trình trải nghiệm và hoạt động
ngoại khóa, học sinh vô cùng hào hứng, tự tin thể hiện bản thân. Có thể nói
sử dụng phần mềm soạn bài giảng điện tử âm nhạc là một bước tiến tích
cực, đảm bảo hướng học sinh phát triển toàn diện cũng như thay đổi môi
trường, cách thức học tập tiến bộ hơn.
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KẾT LUẬN
Việc nghiên cứu ứng dụng phần mềm soạn bài giảng điện tử trong
dạy học như kết quả đã triển khai ở chương 1 và chương 2 dựa trên các
nghiên cứu về lý luận và thực tiễn việc khai thác sử dụng phần mềm Âm
nhạc ở trường Tiểu học Thực Nghiệm, Ba Đình, Hà Nội bước đầu có kết
quả rất khả quan. Với mục tiêu đề tài đã đặt ra, qua quá trình nghiên cứu và
thực nghiệm, đề tài đã đảm bảo đưa ra được một số biện pháp soạn bài
giảng điện tử âm nhạc cũng như cho người đọc thấy được phương pháp dạy
học bằng bài giảng điện tử và sử dụng các phần mềm âm nhạc có tác dụng
rất tích cực đối với quá trình dạy và học của giáo viên và học sinh trường
Tiểu học Thực Nghiệm.
Đề tài đã thực hiện nghiêm túc mọi yêu cầu đặt ra cũng như xây
dựng được hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn khoa học. Thực tế đề tài đã
giải quyết được khá nhiều vấn đề khi đây đều có thể coi là các hoạt động
thường xuyên được thực hiện trong các giờ Âm nhạc tại trường Tiểu học
Thực Nghiệm. Bằng cách làm này hiệu quả các tiết học Âm nhạc đã được
nâng lên rõ rệt, học sinh rất hứng thú học tập và tiếp thu bài một cách chủ
động, nhanh chóng. Tính chuyên nghiệp trong các tiết học Âm nhạc dần
được khẳng định, từng bước vượt ra khỏi việc dạy và học âm nhạc một
cách đơn điệu, tẻ nhạt. Phát huy tối đa sự đổi mới phương pháp dạy học
trong trường phổ thông, từ sự thụ động chuyển sang chủ động lĩnh hội tri
thức của học sinh. Sự hiểu biết Âm nhạc của các em được nâng lên rõ rệt,
góp phần giáo dục thẩm mĩ Âm nhạc và định hướng tốt cho việc cảm thụ
và thưởng thức âm nhạc của học sinh về sau này.
Sau khi nghiên cứu đề tài, có thể rút ra một số kết luận mới như sau:
- Việc dạy học sử dụng bài giảng điện tử âm nhạc và phần mềm âm
nhạc ở trường Tiểu học đem lại hiệu quả tích cực, đảm bảo học sinh được
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phát triển đầy đủ theo hướng phát triển năng lực cá nhân và phát huy tính
tích cực chủ động của các em.
- Thiết kế bài giảng điện tử và sử dụng các phần mềm âm nhạc giúp
giáo viên nâng cao hiệu quả chất lượng chuyên môn; tạo động lực để giáo
viên phát huy hết năng lực sáng tạo của mình; tích cực tìm tòi, thử nghiệm
các phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học mới nhằm tạo cho
học sinh hứng thú với hoạt động học tập.
- Với một số kinh nghiệm ít ỏi có được sau khi thực thi đề tài, người
viết hy vọng sẽ góp một phần nhỏ giúp các bạn đồng nghiệp cũng như các
bạn quan tâm đến lĩnh vực này có thêm một số kiến thức để soạn bài giảng
điện tử của mình hay hơn, hấp dẫn học sinh và đáp ứng nhu cầu về kiến
thức bộ môn hơn nữa.
Tóm lại, việc Giáo viên sử dụng phần mềm Âm nhạc một cách hợp lý,
phù hợp với đối tượng, phù hợp với nội dung bài học và các điều kiện cơ sở
vật chất ở nhà trường sẽ thay đổi diện mạo việc dạy và học Âm nhạc, nâng
cao chất lượng giáo dục nghệ thuật trong trường Tiểu học, góp phần phát
hiện và bồi dưỡng các tài năng âm nhạc.
Tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất của trường Tiểu học Thực
Nghiệm còn một số vấn đề chưa đáp ứng được đầy đủ nội dung thực hiện
đề tài, nên người viết muốn đề xuất Ban Giám Hiệu nhà trường và các cấp
ban ngành quản lý tạo điều kiện bổ sung các phòng chức năng như phòng
hát múa, phòng đàn, nhà đa năng có trang bị hệ thống máy chiếu màn chiếu
giúp giáo viên và học sinh thực hiện tốt hơn hoạt động dạy và học của mình
trong những năm học tới.
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Phụ lục 1
CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÁT, TẬP ĐỌC NHẠC, ÂM NHẠC
THƯỞNG THỨC CẤP TIỂU HỌC
Lớp

Học hát

Âm nhạc thường thức

-Quê hương tươi

-Nghe Quốc ca Việt

đẹp (Dân ca Nùng)

Nam.

-Mời bạn vui múa

-Kể chuyện âm nhạc:

ca (Phạm Tuyên)

Tiếng hát Nai Ngọc.

-Tìm bạn thân (Việt

-Phân biệt âm thanh

Anh)

cao thấp.

-Lí cây xanh (Dân ca

-Phân biệt các chuỗi

Nam Bộ)

âm thanh đi lên, đi

-Đàn gà con (Nhạc:

xuống, đi ngang.

Phi-lip-pen-co)

-Trò chơi âm nhạc.

-Sắp đến Tết rồi (Hoàng

1

Tập đọc nhạc

Vân)
-Bầu trời xanh (Nguyễn
Văn Quỳ)
-Tập tầm vông (Lê Hữu
Lộc)
-Quả (Xanh Xanh)
-Hòa bình cho bé (Huy
Trân)
-Đi tới trường (Đức
Bằng)
-Năm ngón tay ngoan
(Trần Văn Thụ)
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-Thật là hay (Hoàng

-Nghe nhạc.

Lân)

-Kể chuyện âm nhạc:

-Múa vui (Lưu Hữu

Mô-da, thần đồng âm

Phước)

nhạc; Tiếng đàn Thạch

-Xòe hoa (Dân ca Thái)

Sanh.

-Chúc mừng sinh nhật

-Phân biệt âm thanh

(Nhạc: Anh)

cao-thấp, dài-ngắn.

-Cộc cách tùng cheng

-Giới thiệu một số

(Phan Trần Bảng)

nhạc cụ gõ dân tộc.

-Chiến sĩ tí hon (Đinh

-Trò chơi âm nhạc.

Nhu)

2

-Trên con đường đến
trường (Ngô Mạnh Thu)
-Hoa lá mùa xuân
(Hoàng Hà)
-Chú chim nhỏ dễ
thương (Nhạc: Pháp)
-Chim chích bông (Văn
Dung)
-Chú ếch con (Phan
Nhân)
-Bắc kim thang (Dân ca
Nam Bộ)

3

-Quốc ca Việt Nam (Văn

-Nghe nhạc.

Cao)

-Kể chuyện âm nhạc:

-Đếm sao (Văn Chung)

Cá heo với âm nhạc;

-Gà gáy (Dân ca Cống)

Chàng Oóc-phê và cây
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-Lớp chúng ta đoàn kết

đàn Lia.

(Mộng Lân)

-Giới thiệu: một vài

-Con chim non (Nhạc:

nhạc cụ dân tộc; tên

Pháp)

nốt nhạc qua trò chơi;

-Ngày mùa vui (Dân ca

khuông nhạc và khóa

Thái)

Son; một số hình nốt

-Em yêu trường em

nhạc.

(Hoàng Vân)

-Tập nhận biết tên một

-Cùng múa hát dưới

số nốt nhạc trên

trăng (Hoàng Lân)

khuông.

-Chị Ong Nâu và em bé

-Tập viết các nốt nhạc

(Tân Huyền)

trên khuông nhạc.

-Tiếng hát bạn bè mình

-Trò chơi âm nhạc.

(Lê Hoàng Minh)
-Em yêu hòa bình

-TĐN số 1- Son

-Nghe nhạc.

(Nguyễn Đức Toàn)

La Son

-Kể chuyện âm nhạc:

-Bạn ơi lắng nghe (Dân -TĐN số 2- Nắng Tiếng hát Đào Thị

4

ca Tây Nguyên)

vàng

Huệ.

-Trên ngựa ta phi

-TĐN số 3- Cùng -Giới thiệu một vài

nhanh (Phong Nhã)

bước đều

nhạc cụ dân tộc.

-Khăn quàng thắm mãi -TĐN số 4- Con -Một số hình thức
vai em (Ngô Ngọc Báu) chim ri
-Cò lả (Dân ca Bắc Bộ) -TĐN số 5- Hoa
-Chúc mừng (Nhạc:

bé ngoan

Nga)

-TĐN số 6- Múa

-Bàn tay mẹ (Bùi Đình vui
Thảo)

-TĐN số 7- Đồng

trình bày bài hát.
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-Chim sáo (Dân ca

lúa bên sông

Khmer)

-TĐN số 8- Bầu

-Chú voi con ở Bản Đôn trời xanh
(Phạm Tuyên)
-Thiếu nhi thế giới liên
hoan (Lưu Hữu Phước)
-Reo vang bình minh

-TĐN số 1- Cùng -Nghe nhạc.

(Lưu Hữu Phước)

vui chơi

-Hãy giữ cho em bầu

-TĐN số 2- Mặt Nghệ sĩ Cao Văn Lầu;

trời xanh (Huy Trân)

trời lên

Khúc nhạc dưới trăng.

-Con chim hay hót (Phan -TĐN số 3- Tôi

-Giới thiệu một số

Huỳnh Điểu)

hát Son La Son

nhạc cụ nước ngoài.

-Những bông hoa,

-TĐN số 4- Nhớ

những bài ca (Hoàng

ơn Bác

Long)

-TĐN số 5- Năm

-Ước mơ (Nhạc: Trung cánh sao vui

5

-Kể chuyện âm nhạc:

Quốc)

-TĐN số 6- Chú

-Hát mừng (Dân ca Tây bộ đội
Nguyên)

-TĐN số 7- Em

-Tre ngà bên Lăng Bác tập lái ô tô
(Hàn Ngọc Bích)

-TĐN số 8- Mây

-Màu xanh quê hương

chiều

(Dân ca Khmer)
-Em vẫn nhớ trường
xưa (Thanh Sơn)
-Dàn đồng ca mùa hạ
(Lê Minh Châu)
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Phụ lục 2
CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG
(Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TUẦ
N

1

2

LỚP 1
Học hát: Bài Quê
hương tươi đẹp

LỚP 2
- Ôn tập các bài hát
lớp 1
- Nghe hát Quốc ca

LỚP 3
Học hát: Bài Quốc
ca Việt Nam (lời 1)

LỚP 4
Ôn tập 3 bài hát và kí
hiệu ghi nhạc đã học
ở lớp 3

LỚP 5
Ôn tập một số bài
hát đã học

Ôn tập bài hát: Quê Học hát: Bài Thật là Học hát: Bài Quốc Học hát: Bài Em yêu Học hát: Bài Reo
hương tươi đẹp

hay

ca Việt Nam (lời 2)

hoà bình

vang bình minh

- Ôn tập bài hát: Em - Ôn tập bài hát: Reo
3

Học hát: Bài Mời Ôn tập bài hát: Thật Học hát: Bài Bài ca yêu hoà bình
bạn vui múa ca

là hay

đi học (lời 1)

vang bình minh

- Bài tập cao độ và - Tập đọc nhạc:
tiết tấu

TĐN số 1
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- Ôn tập bài hát:
Mời bạn vui múa ca
4

- Trò chơi: Theo bài
đồng dao Ngựa ông

- Học hát: Bài Bạn ơi
Học hát: Bài Xoè Học hát: Bài Bài ca
hoa

đi học (lời 2)

đã về

5

- Kể chuyên âm nhạc: giữ cho em bầu trời
Tiếng hát Đào Thị xanh
- Ôn tập bài hát: Bạn - Ôn tập bài hát:

hương

tươi Ôn tập bài hát: Xoè Học hát: Bài Đếm

đẹp, Mời bạn vui hoa

sao

múa ca

6

Học hát: Bài Hãy

Huệ

Ôn tập 2 bài hát:
Quê

lắng nghe

Học hát: Bài Tìm Học hát: Bài Múa
bạn thân

vui

- Ôn tập bài hát:
Đếm sao
- Trò chơi âm nhạc

ơi lắng nghe

Hãy giữ cho em bầu

- Giới thiệu hình nốt trời xanh
trắng

- Tập đọc nhạc:

- Bài tập tiết tấu

TĐN số 2

- Tập đọc nhạc: TĐN
số 1

Học hát: Bài Con

- Giới thiệu một vài chim hay hót
nhạc cụ dân tộc
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- Ôn tập 2 bài hát: Em
7

Học hát: Bài Tìm Ôn tập bài hát: Múa
bạn thân (tt)

vui

yêu hoà bình và Bạn - Ôn tập bài hát:
Học hát: Bài Gà gáy
Con chim hay hót
ơi lắng nghe
- Ôn TĐN số 1, số 2
- Ôn TĐN số 1

- Ôn tập 3 bài hát:

- Ôn tập 2 bài hát:

Thật là hay, Xoè
8

Học hát: Bài Lí cây hoa, Múa vui
xanh

Ôn tập bài hát: Gà Học hát: Bài Trên

- Phân biệt âm thanh gáy

ngựa ta phi nhanh

cao - thấp, dài -

9

cây xanh

mừng sinh nhật

Hãy giữ cho em bầu
trời xanh
- Nghe nhạc

ngắn
Ôn tập bài hát: Lí Học hát: Bài Chúc

Reo vang bình minh,

Ôn tập 3 bài hát: Bài
ca đi học, Đếm sao,
Gà gáy

- Ôn tập bài hát: Trên
ngựa ta phi nhanh
- Tập đọc nhạc: TĐN
số 2

Học hát: Bài Những
bông hoa những bài
ca
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- Ôn tập bài hát:
Ôn tập 2 bài hát:
10

Tìm bạn thân, Lí
cây xanh

Ôn tập bài hát: Chúc Học hát: Bài Lớp
chúng ta đoàn kết

mừng sinh nhật

Học hát: Bài Khăn Những

bông

hoa

quàng thắm mãi vai những bài ca
em

- Giới thiệu một số
nhạc cụ nước ngoài

- Ôn tập bài hát:

11

Học hát: Bài Đàn Học hát: Bài Cộc Ôn tập bài hát: Lớp
gà con

cách tùng cheng

chúng ta đoàn kết

Khăn

quàng

thắm - Tập đọc nhạc:

mãi vai em

TĐN số 3

- Tập đọc nhạc: TĐN - Nghe nhạc
số 3

- Ôn tập bài hát:
Cộc
12

Ôn tập bài hát: Đàn
gà con

cách

tùng

cheng
- Giới thiệu một số
nhạc cụ dân tộc

Học hát: Bài Con
chim non

Học hát: Bài Cò lả

Học hát: Bài Ước
mơ
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- Ôn tập bài hát: Cò - Ôn tập bài hát:
13

Học hát: Bài Sắp Học hát: Bài Chiến Ôn tập bài hát: Con lả
Ước mơ
đến Tết rồi
sĩ tí hon
chim non
- Tập đọc nhạc: TĐN - Tập đọc nhạc:
số 3
- Ôn tập 3 bài hát:
Trên ngựa ta phi

14

Ôn tập bài hát: Sắp Ôn
đến Tết rồi

tập

bài

hát: Học hát: Bài Ngày nhanh, Khăn quàng

Chiến sĩ tí hon

mùa vui (lời 1)

thắm mãi vai em và
Cò lả
- Nghe nhạc

Ôn tập 3 bài hát:
Ôn tập 2 bài hát: Chúc
15

mừng

sinh

Đàn gà con, Sắp nhật, Cộc cách tùng
đến Tết rồi

cheng,Chiến
hon

sĩ

tí

Học bài hát tự chọn:
Học hát: Bài Ngày Dành cho địa phương
mùa vui (lời 2)

tự chọn hoặc bài hát
trong phần phụ lục

TĐN số 4
- Ôn tập 2 bài hát:
Những

bông

hoa

những bài ca,Ước
mơ
- Nghe nhạc

- Ôn TĐN số 3, số 4
- Kể chuyện âm
nhạc
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- Kể chuyện âm
- Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm
- Kể chuyện âm nhạc
nhạc
Ôn tập 3 bài hát
nhạc
- Giới thiệu tên nốt
- Nghe nhạc
- Nghe hát Quốcca
16

Bài hát dành cho địa
phương tự chọn

nhạc qua trò chơi
- Ôn tập 2 bài hát:

17

Học hát: Dành cho
địa phương tự chọn

Học hát: Tập biểu
diễn một vài bài hát
đã học

Reo vang bình minh,
Học hát: Dành cho
địa phương tụ chọn

Ôn tập 2 bài TĐN

Hãy giữ cho em bầu
trời xanh
- Ôn tập TĐN số 2
- Tập biểu diễn 2 bài
hát:

18

Tập biểu diễn

Tập biểu diễn

Tập biểu diễn

Tập biểu diễn

Những

bông

hoa những bài ca,
Ước mơ
- Ôn tập TĐN số 4
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- Học hát: Bài Chúc
19

20

21

Học hát: Bài Bầu
trời xanh

Ôn tập bài hát: Bầu
trời xanh

Học hát: Bài Trên
con

đường

trường

Học hát: Bài Em yêu mừng
Học hát: Bài Hát
đến
- Một số hình thức mừng
trường em (lời 1)
trình bày bài hát

Ôn tập bài hát: Trên
con

đường

đến

trường

- Ôn tập bài hát: - Ôn tập bài hát: Hát
Học hát: Bài Em yêu Chúc mừng
trường em (lời 2)

mừng

- Tập đọc nhạc: TĐN - Tập đọc nhạc:
số 5

TĐN số 5

Học hát: Bài Tập Học hát: Bài Hoa lá Học hát: Bài Cùng Học hát: Bài Bàn tay Học hát: Bài Tre
tầm vông

mùa xuân

múa hát dưới trăng

mẹ

ngà bên Lăng Bác

- Ôn tập bài hát:
Cùng múa hát dưới
22

Ôn tập bài hát: Tập Ôn tập bài hát: Hoa
tầm vông

lá mùa xuân

trăng
- Giới thiệu khuông
nhạc và khoá Son

- Ôn tập bài hát: Bàn - Ôn tập bài hát: Tre
tay mẹ

ngà bên Lăng Bác

- Tập đọc nhạc: TĐN - Tập đọc nhạc:
số 6

TĐN số 6
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- Ôn tập 2 bài hát:
Bầu trời xanh, Tập
23

tầm vông
- Nghe hát (hoặc

- Giới thiệu một số
Học hát: Bài Chú
chim nhỏ dễ thương

nghe nhạc)

hình nốt nhạc

Học hát: Bài Chim Hát mừng, Tre ngà
- Bài đọc thêm: Du
bên Lăng Bác
sáo
Bá Nha – Chung Tử
- Ôn tập TĐN số 6
Kì
Ôn tập 2 bài hát: Em

24

Học hát: Bài Quả Ôn tập bài hát: Chú yêu
(chỉ dạy 3 lời ca)

chim nhỏ dễ thương

trường

em,

Cùng múa hát dưới
trăng

26

- Ôn tập bài hát:
Chim sáo
- Ôn TĐN số 5, số 6
- Ôn tập 3 bài hát:

Ôn tập 2 bài hát:

25

- Ôn tập 2 bài hát:

Học hát: Bài Màu
xanh quê hương
- Ôn tập bài hát:

Màu
xanh
quê
Học hát: Bài Quả Trên con đường đến Học hát: Bài Chị Chúc mừng, Bàn tay
hương
mẹ và Chim sáo
(tt)
trường, Hoa lá mùa Ong nâu và em bé
- Tập đọc nhạc:
- Nghe nhạc
xuân
TĐN số 7
Học hát: Bài Hoà Học hát: Bài Chim Ôn tập bài hát: Chị Học hát: Bài Chú voi Học hát: Bài Em vẫn
bình cho bé

chích bông

Ong nâu và em bé

con ở Bản Đôn

nhớ trường xưa
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- Ôn tập bài hát: Chú - Ôn tập bài hát: Em
27

Học hát: Bài Hoà Ôn tập bài hát: Chim Học hát: Bài Tiếng voi con ở Bản Đôn
bình cho bé (tt)

chích bông

hát bạn bè mình

vẫn nhớ trường xưa

- Tập đọc nhạc: TĐN - Tập đọc nhạc:
số 7

TĐN số 8
- Ôn tập 2 bài hát:

- Ôn tập 2 bài hát:
Quả, Hoà bình cho
28

bé
- Nghe hát (hoặc

Màu
Học hát: Bài Chú
ếch con

Ôn

tập

bài

xanh

quê

hát:

Học hát: Bài Thiếu hương, Em vẫn nhớ
Tiếng hát bạn bè
nhi thế giới liên hoan trường xưa
mình
- Kể chuyện âm

nghe nhạc)

nhạc
- Ôn tập bài hát:

29

Học hát: Bài Đi tới Ôn tập bài hát: Chú
trường

ếch con

Tập viết các nốt Thiếu nhi thế giới - Ôn tập 2 bài TĐN
nhạc trên khuông liên hoan
nhạc

số 7, số 8

- Tập đọc nhạc: TĐN - Nghe nhạc
số 8
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- Kể chuyện âm - Ôn tập 2 bài hát:
30

Ôn tập bài hát: Đi Học hát: Bài Bắc nhạc: Chàng Oóc – Chú voi con ở Bản Học hát: Bài Dàn
tới trường
kim thang
phê và cây đàn Lia Đôn, Thiếu nhi thế đồng ca mùa hạ
- Nghe nhạc

giới liên hoan

- Ôn tập 2 bài hát:
Học hát: Bài Năm

- Ôn tập bài hát:
ngoan. Ôn tập bài hát: Bắc bé, Tiếng hát bạn bè Ôn tập 2 bài TĐN số
Dàn đồng ca mùa
Dành
cho
địa kim thang, tập hát mình
7 và số 8
hạ
phuơng chọn bài lời mới
- Ôn tập các nốt
- Nghe nhạc
thay thế
nhạc
ngón

31

tay

Học hát: Bài Năm
ngón tay ngoan (tt).
32

Chị Ong nâu và em

- Ôn tập 2 bài hát:

Học bài hát tự chọn:
Chim chích bông, Học hát: Dành cho
Bài hát dành cho địa
Dành
cho
địa
Dành cho địa phương
Chú ếch con
địa phương tự chọn
phương tự chọn
phuơng chọn bài
tự chọn
- Nghe nhạc
thay thế
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- Ôn tập và kiểm tra

- Ôn tập bài hát: Đi
tới trường
33

- Ôn tập các nốt
Học hát: Dành cho nhạc

- Học hát: Bài do địa phưong tự chọn

- Tập biểu diễn bài

địa phương tự chọn

hát

2 bài hát: Tre ngà
Ôn tập 3 bài hát

bên Lăng Bác, Màu
xanh quê hương
- Ôn tập TĐN số 6
- Ôn tập và kiểm tra
2 bài hát: Em vẫn

34

Ôn tập và biểu diễn

Ôn tập các bài hát Ôn tập các bài hát
đã học

đã học

nhớ
Ôn tập 2 bài TĐN

trường

xưa,

Dàn đồng ca mùa
hạ
- Ôn tập TĐN số 8

35

Tập biểu diễn

Tập biểu diễn

Tập biểu diễn

Tập biểu diễn

Tập biểu diễn các
bài hát
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Phụ lục 3
CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC TRẢI NGHIỆM

(Trường Tiểu học Thực Nghiệm, học kì I)
KHỐI
LỚP

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
Hát tập thể: Thực Nghiệm trường em

TUẦN
1

ĐIỂM
Phòng
học (PH)

Giới thiệu hình nốt nhạc và tên nốt 2
nhạc cơ bản

Nhảy flasmob: Pokemon Go

ĐỊA

PH

3

PH

4

Sảnh1HT

1

Tập biểu diễn bài nhảy

5

PH

Hát tập thể: Lớp chúng ta đoàn kết

6

PH

Làm quen khuông nhạc, khóa Sol

7

PH

Cảm thụ âm nhạc: tiết tấu thú vị

8

PH

Kể chuyện âm nhạc

9

PH

Hoạt động trải nghiệm: Âm thanh xung 10

Sân

quanh em

trường

Tập viết nốt Sol

11

PH

Nghe nhạc: thầy cô – Tập biểu diễn

12

PH

Nhảy dân vũ Trời nắng trời mưa

13

PH – S1

14
Tập biểu diễn nhảy dân vũ

15

PH

Tập viết nốt Rê

16

PH
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Trò chơi kết hợp đồng dao: kéo cưa lừa 17
xẻ, rồng rắn lên mây.
Kể chuyện âm nhạc – Nghe nhạc

18

Ôn hát tập thể: Thực Nghiệm trường 1
em
Ôn một số kiến thức nhạc lý lớp 1
Nhảy flasmob: Pokemon Go

2

HT
PH
PH
PH

3
PH-S
4

2

Tập biểu diễn nhảy flasmob

5

PH

Học hát: bảy sắc cầu vồng

6

PH

Tập ghi nhạc – đọc nhạc: Thật là hay

7

PH

J

8

PH

Kể chuyện âm nhạc

9

PH

Hoạt động trải nghiệm: Các hình thức

10

diễn xướng

PH

Học hát: Thầy cô cho em mùa xuân

11

PH

Biểu diễn tự chọn chủ đề 20/11

12

PH

Nhảy hiện đại: Em yêu trường em

13
PH-S
14

Tập biểu diễn nhảy

15

Tập ghi nhạc – đọc nhạc: Chúc mừng

16

sinh nhật
Cảm thụ âm nhạc: trò chơi đồng dao

17

Kể chuyện âm nhạc – Nghe nhạc

18

không lời

PH
PH
HT-S
PH
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Phụ lục 4
CHI TIẾT HAI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MẪU
4.1. Bài giảng điện tử tiết 8 – âm nhạc lớp 1, chương trình âm nhạc Trải
nghiệm
NỘI DUNG SLIDE

TT

1.

2.

3.

109
4.

5.

6.

110
7.

8.

9.

111
10.

11.

12.

112
13.

14.

15.

113
16.

4.2. Bài giảng điện tử tiết 31 – âm nhạc lớp 2, chương trình Bộ
GD&ĐT
TT

1.

NỒI DUNG SLIDE

114
2.

3.

4.

115
5.

6.

7.

116
8.

9.

10.

117
11.

12.

13.

118
14.

15.

16.

119
17.

18.
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Phụ lục 5
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ HAI TIẾT THỰC NGHIỆM
5.1. Tiết 31, lớp 2H. Nguồn: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh,(12/4/2018), tiết 31-2h.3gp,
trường TH Thực Nghiệm, Ba Đình, Hà Nội.

Ảnh 1: Kiểm tra bài cũ

Ảnh 2: Ôn tạp bài hát Bác kim thang
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Ảnh 3: Hát đối đáp theo tổ

Ảnh 4: Tập hát lời ca mới

122

Ảnh 5: Hát lĩnh xứong – hòa giọng

Ảnh 6: Nhóm biểu diễn vận động phụ họa

123

Ảnh 7: Trò chơi âm nhạc
5.2. Tiết 8, lớp 1G. Nguồn: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh,(23/9/2017), tiết81g.3gp, trường TH Thực Nghiệm, Ba Đình, Hà Nội.

Ảnh 1: Giới thiệu bài
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