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I. Phần mở đầu 

I.1. Lý do chọn đề tài 

Trong kho tàng âm nhạc dân gian của nước ta, dân ca được xem là di sản văn 

hóa của dân tộc. Là quốc gia của một cộng đồng với 54 dân tộc anh em chung sống, 

mỗi dân tộc đều có đặc điểm địa lý, khí hậu, điều kiện, hoàn cảnh sống khác nhau. 

Điều đó đã sản sinh ra những bài dân ca mang hương sắc riêng, tô điểm thêm cho 

kho tàng dân ca Việt Nam. Cái hay, cái đẹp, cái tinh túy của dân ca đã được nhân 

dân ta chắt lọc, mài dũa, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dân ca đã gắn bó 

với cuộc sống con người, đi vào đời sống tinh thần, tham gia vào các sinh hoạt văn 

hóa, lao động hàng ngày của mỗi người dân lao động. 

Ngay từ thuở ấu thơ, mỗi trẻ em trong cộng đồng dân tộc Việt đã được tắm 

mình trong những âm điệu ngọt ngào, thiết tha của những câu hát ru. Những làn điệu 

dân ca tiêu biểu, đặc sắc của từng vùng miền đã làm rung động tâm hồn mỗi người 

dân Việt. Cho đến ngày nay, những di sản nghệ thuật quý báu ấy vẫn là những 

nguồn sữa dinh dưỡng để bồi bổ, nuôi dưỡng tâm hồn cho mỗi con người, nhất là 

trong bối cảnh của thời kì hội nhập và toàn cầu hóa, khi mà sự giao thoa và tiếp 

biến các giá trị văn hóa nói chung và văn hóa dân gian nói riêng đã tạo nên 

những trào lưu mới trong xã hội, và cũng tạo nên những ảnh hưởng không ít tới 

sự hình thành và phát triển những nét tâm lý, tính cách của thế hệ trẻ.  

Hát dân ca là một trong những tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam, đã và 

đang được gìn giữ, phát triển. Đối với giáo dục, các bài hát dân ca đã được đưa vào 

trong chương trình học của các bậc học. Tuy nhiên, trong chương trình môn Âm 

nhạc của bậc Tiểu học thì các bài hát dân ca còn rất ít. Do vậy sự hiểu biết của các 

em  học sinh Tiểu học về dân ca chưa thật sự sâu rộng. Mặt khác sự xâm nhập tràn 

lan của những dòng nhạc hiện đại, nhạc giải trí đã khiến cho các em ít quan tâm tới 

việc lưu giữ các làn điệu dân ca riêng của quê hương mình. 

Trong những năm qua, cùng với phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân 

thiện - Học sinh tích cực”,  Nhà trường và Phòng giáo dục & ĐT huyện Krông Ana 

đã tổ chức nhiều Hội thi học sinh Tiểu học hát dân ca. Thông qua hội thi nhằm phát 

triển phong trào hát dân ca trong các trường tiểu học. Tuy nhiên để phong trào đó 

mãi được duy trì như mục tiêu đã định thì đòi hỏi nhà trường và giáo viên cần phải 

có những hoạt động thường xuyên hơn, tích cực hơn. Vì vậy, là một giáo viên Âm 

nhạc, tôi luôn trăn trở và đặt cho mình câu hỏi: Phải làm gì, và làm như thế nào để 

duy trì và phát triển được phong trào hát dân ca trong trường Tiểu học, học sinh đam 

mê tìm hiểu, yêu thích học hát các bài dân ca? Từ thực tế học tập của học sinh và 

qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy, trao đổi với đồng nghiệp cũng như nghiên cứu 

trên các tài liệu, phương tiện thông tin đại chúng, tôi mạnh dạn đưa ra một số kinh 

nghiệm trao đổi với mong muốn định hướng thị hiếu thưởng thức âm nhạc cho học 

sinh, đồng thời góp phần lưu giữ, bảo tồn giá trị văn học truyền thống của dân tộc, 

giúp cho tất cả học sinh Tiểu học yêu thích học hát, hát hay, hát đúng các bài dân ca, 

góp  phần  bảo  tồn và phát huy được những giá trị văn hóa to lớn của dân tộc, thông  
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qua đề tài:  “Một số kinh nghiệm dạy hát dân ca cho học sinh Tiểu học”. 

I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 

Mục tiêu 

Đưa ra những biện pháp để học sinh Tiểu học yêu thích học hát các bài dân ca. Đồng 

thời, giúp các em nhận ra những giá trị văn hóa to lớn, tìm hiểu sâu hơn, tăng cường 

vốn hiểu biết về kho tàng dân ca Việt Nam, từ đó các em thêm trân trọng, yêu quý và 

biết lưu giữ những điệu hồn của dân tộc Việt. 

Nhiệm vụ 

Thực hiện các giải pháp trong đề tài nhằm tạo được tâm lí thoải mái, hào hứng, 

ý thức học tập tốt mỗi khi đến tiết Âm nhạc có nội dung học hát các bài hát dân ca, 

đồng thời kích thích tiềm năng nghệ thuật, kĩ năng sáng tạo, phát triển khả năng cảm 

thụ âm  nhạc, góp phần học tốt các môn học khác.  

I.3. Đối tượng nghiên cứu 

Học sinh trường Tiểu học Krông Ana, năm học 2013- 2014 

I. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Phần dạy – học hát các bài hát dân ca trong chương trình Âm nhạc Tiểu học. 

I.5. Phương pháp nghiên cứu 

- Thu thập các tài liệu về dạy hát dân ca cho học sinh phổ thông. 

- Phương pháp trải nghiệm thực tế: Vận dụng những kinh nghiệm của cá nhân 

vào các tiết dạy hát dân ca ở trường. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Trao đổi với đồng nghiệp về những kết quả 

thu được, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế dạy học tại nhà trường. 

- Phương pháp quan sát sư phạm 

- Phương pháp so sánh 

- Khảo sát trình độ học sinh 

II. Phần nội dung 

II.1. Cơ sở lý luận 

Học sinh Tiểu học ở lứa tuổi từ 6 đến 11, đây là lứa tuổi rất nhạy cảm với Âm 

nhạc. Với nhận thức của học sinh tiểu học thì hát dân ca chiếm vị trí quan trọng 

trong nghệ thuật âm nhạc. Âm nhạc dân gian giúp các em hướng tới cái “Chân - 

Thiện - Mỹ”. Việc đưa dân ca vào trường học không chỉ đơn thuần là dạy dân ca, hát 

dân ca mà quan trọng là giúp học sinh nhận ra được những giá trị to lớn  của dân ca, 

từ đó các em biết trân trọng, yêu quý, biết lưu giữ điệu hồn dân tộc, góp phần giáo 

dục các em trở thành những người phát triển toàn diện. Ngoài ra, còn giúp các em có 

tâm hồn phong phú và bớt mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng. 

Trong chương trình Âm nhạc ở Tiểu học, Học hát là nội dung trọng tâm, được 

thực hiện từ lớp 1 đến lớp 5, đây cũng là phân môn học sinh yêu thích nhất. Phân 

môn Học hát có ba dạng bài là: Bài hát thiếu nhi Việt Nam, dân ca và các bài hát 

nước ngoài. Việc dạy hát dân ca cho học sinh tiểu học là rất khó so với dạy các bài 
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hát thiếu nhi trong chương trình sách giáo khoa. Bởi mỗi bài dân ca trong chương 

trình đều gắn liền với đời sống sinh hoạt, những truyền thống văn hóa tốt đẹp của 

một vùng, hoặc của đặc thù riêng một dân tộc, có cách nói, cách diễn đạt khác nhau 

giữa vùng này với vùng khác, từ thực tiễn đó đã trở thành động cơ để tôi tìm tòi 

khám phá, thử nghiệm bằng kinh nghiệm và năng lực nghiệp vụ của mình để tìm ra 

kinh nghiệm sư phạm, những phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù của dạy hát 

dân ca, giúp các em nhanh tiếp cận với văn hóa âm nhạc dân gian, nhẹ nhàng và hiệu 

quả hơn. 

II.2. Thực trạng 

a. Thuận lợi – khó khăn  

* Thuận lợi: 

Từ nhiều năm nay, Bộ giáo dục đã đưa chương trình dạy dân ca vào các trường 

học phổ thông từ cấp học Mầm non với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Do 

vậy, học sinh sớm được làm quen với các bài hát dân ca, nên khi bước sang Tiểu 

học, nội dung học hát này không còn lạ đối với các em. Theo đó, những điệu hò man 

mát xa khơi, những tiếng ru vời vợi trưa hè, những bài ca thấm đẫm tình đất, tình 

người…đã trở nên quen thuộc đối với nhiều học sinh, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, 

hình thành nhân cách các em ngay từ nhỏ. 

* Khó khăn: 

Theo cấu trúc chương trình bộ môn âm nhạc ở cấp tiểu học mỗi lớp có 12 bài 

hát chính khóa và 6 bài hát học thêm tự chọn. Với thời lượng khiêm tốn đó, rất khó 

để giúp học sinh tìm hiểu được sâu về loại hình văn hóa nghệ thuật này. Hơn nữa cơ 

sở vật chất phục vụ cho giảng dạy dân ca còn nhiều thiếu thốn: phòng dạy môn Âm 

nhạc vẫn còn chung với phòng học các môn học khác, chưa có trang thiết bị tranh 

ảnh, tư liệu, các nhạc cụ dân tộc…chưa sử dụng phương pháp diễn xướng dân ca (lí 

do không đủ thời gian trong một tiết dạy chỉ 35- 40 phút, thiếu không gian biểu 

diễn….) 

Một số CMHS còn chưa quan tâm đến việc học Âm nhạc của con mình. 

b. Thành công – hạn chế 

* Thành công 

Đa số HS đều hào hứng và yêu thích các bài hát dân ca khi được học. 

Bước đầu học sinh được tìm hiểu sâu hơn về kho tàng dân ca Việt Nam. 

Các em đã biết trân trọng, yêu quý, biết lưu giữ những giá trị văn hóa của dân 

tộc.  

Tham gia các cuộc thi Hát dân ca các cấp đạt giải cao. 

* Hạn chế 

- Khả năng tiếp thu và ý thức học tập của một số em còn hạn chế. 

- Một số em chưa tự tin, chưa mạnh dạn khi học hát. 

- Một số bậc cha mẹ học sinh chưa quan tâm nhắc nhở con em mình học tập, 

cũng như chuẩn bị chưa đầy đủ về sách giáo khoa, đồ dùng học tập môn Âm nhạc. 


