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PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 

Đất nước Việt Nam hơn bốn ngàn năm lịch sử đã hình thành nên một nền văn 

hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đó, âm nhạc dân gian nói chung, 

dân ca nói riêng là tinh hoa văn hóa đặc sắc, là linh hồn của dân tộc Việt Nam ta. Âm 

nhạc được coi là một món ăn tinh thần trong đời sống của người dân Việt Nam. Âm 

nhạc phản ánh cuộc sống của con người bằng những hình tượng âm nhạc. Một nhà văn 

hóa đã ví dân ca: “…Như dòng sông mênh mông tình đất, tình người, chắt lọc từ mạch 

nguồn cuộc sống, chảy qua nhiều thời đại, phản ánh tâm tư tình cảm, ước mơ khát 

vọng của con người trên mảnh đất quê hương của mình…”.Trải qua bao biến cố thăng 

trầm của lịch sử, dân ca vẫn có sức sống bền chặt trong lòng mỗi người dân Việt Nam, 

là nhịp cầu thời gian để ta trở về với cội nguồn của cha ông, dân tộc mình. 

Sau nhiều năm đổi mới, bộ mặt đất nước ta có nhiều thay đổi đáng kể. Kinh tế 

phát triển kéo theo sự phát triển của văn hóa, xã hội…Bên cạnh những giá trị tích cực 

do nền kinh tế thị trường mang lại thì những hạn chế tiêu cực vẫn còn tồn tại và len lỏi 

vào những ngóc ngách của đời sống. Tình cảm xuống cấp về mặt đạo đức ở thanh 

thiếu niên đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Bên cạnh đó, hầu hết trẻ em hiện 

nay gần như quên hẳn các trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca vốn rất phong phú và 

đa dạng mà ông cha ta đã để lại. Trẻ dần lãng quên bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là 

dân ca, phần lớn là do cuộc sống hiện đại, cuộc sống của thời đại công nghệ thông tin 

chi phối. Trẻ em được tiếp xúc nhiều với luồng văn hóa ngoại lai, nhất là luồng văn 

hóa Phương Tây. Trên thực tế, đa phần lớp trẻ ngày nay thích nghe và thích hát những 

bài hát trẻ trung, những bài nhạc trẻ sôi động….hơn là thưởng thức những làn điệu dân 

ca, thậm chí chẳng bao giờ tiếp xúc với bài hát dân ca. Chính vì thế bản sắc văn hóa 

dân tộc ngày càng bị nhạt phai trong lòng giới trẻ. Nghị quyết Trung Ương V của 

Đảng đã chỉ rõ:“Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tiếp thu những tiến bộ của khoa học kĩ thuật 

phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển, nhưng vẫn luôn luôn phải bảo vệ và giữ 

gìn bản sắc văn hóa dân tộc.  
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Đối với trẻ Mầm Non, âm nhạc, đặc biệt là dân ca có vai trò vô cùng quan 

trọng. Là phương tiện giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh, phát triển ngôn ngữ, 

giao tiếp, trao đổi tình cảm. Vì vậy, ngay từ còn trong nôi, chúng ta hãy đem đến cho 

trẻ những nguồn vui trong nghệ thuật dân ca Việt Nam. Những lời ru của bà, của mẹ, 

những câu hát mộc mạc, gần gũi đã nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Tình yêu gia đình, 

quê hương cũng lớn lên từ tiếng hát, lời ru đó. Để hun đúc cho trẻ có tâm hồn dân tộc 

thì giáo dục nghệ thuật cổ truyền đóng vai trò hết sức quan trọng. Những cái hay, cái 

đẹp, những nét đặc sắc của dân tộc từ đời này qua đời khác đã theo các làn điệu dân ca 

tác động đến nhiều thế hệ. Vì thế, hãy tạo mọi điều kiện để những làn điệu dân ca luôn 

có mặt trong đời sống của trẻ, dạy trẻ chơi các trò chơi dân gian gắn với các bài hát 

dân gian, cho trẻ nghe những bài hát dân ca….Nếu như trẻ tiếp xúc với dân ca quá 

muộn hoặc không được nghe dân ca thì khi trưởng thành sẽ thờ ơ với dân ca hoặc có 

ưa thích thì cũng chỉ là âm nhạc tầm thường. 

Trong chương trình giáo dục hiện nay, những bài hát dân ca dành cho trẻ còn 

rất ít, nếu có thì chỉ được dàn dựng biểu diễn trong những ngày lễ hội. Trẻ được tiếp 

xúc với dân ca chủ yếu dưới hình thức nghe cô hát. Những bài hát dân ca mà cô hát lại 

không gần gũi với trẻ, làm cho trẻ không hứng thú lắm với dân ca. Vì thế, tôi đã chọn 

và nghiên cứu đề tài : “Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với 

trẻ Mẫu Giáo 5 – 6 tuổi” với mong muốn đưa dân ca đến gần trẻ hơn, hình thành ở 

trẻ niềm tự hào, lòng yêu quê hương, đất nước. 

Từ những bài hát dân ca trong đó chứa đựng những cung bậc thể hiện đặc trưng 

tình cảm của người Việt Nam, với những nội dung sâu đậm về tình yêu thương và lòng 

hiếu thảo thủy chung sẽ góp phần quan trọng trong sự phát triển và hình thành nhân 

cách trẻ thơ. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Đưa ra một số hình thức tổ chức các hoạt động nhằm đưa dân ca đến với trẻ 

MG 5 – 6 tuổi. 
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3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: 

Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ Mẫu Giáo 5 – 6 

tuổi. 

3.2. Khách thể nghiên cứu: 

Hoạt động tổ chức âm nhạc của GV khối lá ở một số trường Mầm Non trên địa 

bàn TP.HCM.  

4. Phạm vi nghiên cứu 

Một số trường Mầm Non trên địa bàn TP.HCM. 

 Trường Mầm Non Hoa Mai 

 Trường Mầm Non Quận Tân Bình 

 Trường Mầm Non Tuổi Thơ 7 

 Trường Mẫu giáo Dân lập Sơn Ca 5 

5. Giả thuyết khoa học 

Việc tổ chức các hoạt động nhằm đưa dân ca đến gần hơn với trẻ Mẫu giáo 

đang được hầu hết các trường mầm non rất quan tâm. 

Nếu biết cách ứng dụng các hình thức tổ chức hoạt động âm nhạc nhằm đưa dân 

ca đến gần hơn với trẻ thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục thẫm mỹ 

âm nhạc cho trẻ, nhận thức vẻ đẹp và có tình cảm yêu quý, trân trọng nền âm nhạc dân 

gian và âm nhạc dân tộc. 

6. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ 

MG 5 – 6 tuổi. 

Khảo sát thực trạng việc tổ chức các bài hát dân ca cho trẻ MG 5 - 6 tuổi ở một 

số trường MN trên địa bàn TP.HCM. 

Đề xuất một số hình thức tổ chức các hoạt động dân ca cho trẻ  5 - 6 tuổi tại 

trường MN. 

7. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp quan sát: Quan sát quá trình tổ chức các hoạt động âm nhạc cho 

trẻ tại trường. 
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Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi (anket). 

Phương pháp thống kê toán học: Sau khi phát phiếu điều tra, tiến hành trắc 

nghiệm, xử lý số liệu  khách quan. Từ đó thống kê kết quả nghiên cứu thực trạng của 

vấn đề, tìm hiểu nguyên nhân và rút ra kết luận. 

8. Đóng góp của đề tài 

Về mặt lí luận: Đề tài xây dựng hệ thống cơ sở lí luận về việc tổ chức các hoạt 

động dân ca. 

Về mặt thực tiễn: Đề tài xây dựng các hình thức tổ chức các hoạt động nhằm 

đưa dân ca đến gần hơn với trẻ MG. 

9. Cấu trúc luận văn 

Phần 1: Phần mở đầu 

Phần 2: Phần nội dung nghiên cứu 

Chương 1: Cơ sở lý luận về việc tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ 

Mẫu Giáo. 

Chương 2: Thực trạng việc tổ chức các bài hát dân ca trong trường Mầm non. 

Chương 3: Một số hình thức tổ chức các hoạt động nhằm đưa dân ca đến với trẻ 

Mẫu Giáo. 

Phần 3: Kết luận và kiến nghị sư phạm 

Phụ lục 

Tài liệu tham khảo 
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PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT 

ĐỘNG ĐƯA DÂN CA ĐẾN VỚI TRẺ MẪU GIÁO 

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Trên thế giới có rất nhiều công trình nghiên cứu về vai trò của âm nhạc đối với 

trẻ mầm non cũng như sự tác động của âm nhạc đối với sự hình thành và phát triển 

nhân cách của trẻ. Ở Việt Nam cũng có một số nhà sư phạm nghiên cứu đưa dân ca 

vào chương trình giáo dục phổ cập. Trong chương trình tiểu học có “Inh lả ơi” (Dân ca 

Thái), “Màu xanh quê hương” (Dân ca Kh’mer). 

Đối với chương trình giáo dục mầm non thì chú trọng cho trẻ làm quen với dân 

ca dưới hình thức nghe cô hát. Năm 1993 – 1996 Vụ giáo dục mầm non đã thực hiện 

chuyên đề giáo dục âm nhạc. Việc lựa chọn và dạy dân ca cho trẻ, đặc biệt là trẻ Mẫu 

Giáo còn là vấn đề mới mẻ. Luận văn tốt nghiệp Đại học của Phan Đông Phương         

“ Bước đầu dạy hát đồng dao phổ nhạc của Phạm Tuyên” cho trẻ mẫu giáo. Gần đây 

hơn là luận án thạc sĩ của Phạm Thị Hòa “Nghiên cứu âm nhạc đối với trẻ mẫu giáo” 

là công trình nghiên cứu cơ bản trong chương trình  “Tính giáo dục truyền thống thông 

qua hoạt động âm nhạc”. Tác giả đã sưu tầm và phân tích một số bài dân ca vừa sức để 

cho trẻ bước đầu làm quen. 

1.2. Đặc điểm và khả năng nghe nhạc dân ca của trẻ MG 5 -6 tuổi 

Khả năng âm nhạc của trẻ được phát triển trong quá trình hoạt động tích cực. 

Nhiệm vụ của nhà sư phạm là hướng nó có hệ thống, có tổ chức ngay từ tuổi ấu thơ. 

Khái niệm “phát triển âm nhạc” đối với trẻ bao gồm các mặt: 

 Tri giác âm nhạc là cảm giác tai nghe, nghe âm nhạc, cảm xúc âm nhạc. 

 Kĩ năng hát, vận động theo nhạc ở mức độ đơn giản. 

5 – 6 tuổi là giai đoạn chuẩn bị cho trẻ vào trường tiểu học. Trẻ biết tập trung 

nghe âm nhạc, cảm nhận được trạng thái chung của âm nhạc. Trẻ có khả năng tri giác 

toàn vẹn hình tượng âm nhạc cùng với những kinh nghiệm được tích lũy từ trước như 

nghe hát cùng đàn đệm, xem động tác, điệu bộ. Trẻ có thể chuyển đổi điệu bộ theo âm 
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nhạc, biết kết hợp khăng khít giữa thời gian với âm nhạc, vận động phối hợp toàn thân 

với một trình tự tương đối phức tạp trong các điệu múa hay tái hiện một số tiết tấu 

khó. Trẻ có thể sử dụng nhạc cụ có bàn phím ở mức độ đơn giản, có nhu cầu hoạt động 

âm nhạc, biết thể hiện cảm giác khi hát múa. Tuy nhiên, ở độ tuổi này sự nhạy cảm về 

âm nhạc bắt đầu giảm dần. Trẻ có ấn tượng sâu sắc khi nghe nhạc qua đài, xem băng 

đĩa…biết so sánh một vài thể loại âm nhạc về âm thanh, tính chất, lời ca. 

Ngoài ra, nếu trẻ được nghe nhạc có quá trình thì có thể hình thành cho trẻ thói 

quen tập trung, theo dõi sự phát triển của bài hát, hiểu được tính chất chung và một số 

đặc điểm như âm thanh cao thấp, to nhỏ, nhanh chậm… của bài hát được nghe, so sánh 

một số đặc điểm của bài được nghe với các hiện tượng gần gũi trong cuộc sống. Đặc 

biệt, trẻ có thể thể hiện rõ sự lựa chọn bài mình thích trong số các bài hát được nghe, 

thậm chí trẻ còn có thể giải thích vì sao mà mình thích nghe bài hát đó. 

Âm vực giọng của trẻ: từ Đồ đến Đố. 

Lịch sử cho thấy ở lứa tuổi này, những năng khiếu âm nhạc đặc biệt xuất hiện 

nhiều hơn ở bất kì lĩnh vực nào khác. Nhiều công trình nghiên cứu sự phát triển của trẻ 

đã xác định rằng, tiến hành việc giáo dục âm nhạc ở tuổi MG sẽ thu được kết quả tốt. 

Bỏ qua giai đoạn này là một thiệt thòi lớn cho các cháu trong các lứa tuổi sau. Đặc 

điểm lứa tuổi về sự phát triển âm nhạc của trẻ giúp cho nhà sư phạm lựa chọn bài hát, 

nội dung cho phù hợp. 

1.3. Một số vấn đề lý luận về dân ca Việt Nam: 

1.3.1. Khái niệm dân ca 

Theo GS.Trần Văn Khê: Dân ca là những bài hát truyền khẩu phát sinh trong 

dân chúng, được truyền tụng và phổ biến trong dân chúng.[1].  

Theo Hùng Lân: Dân ca là những bài hát do dân chúng truyền khẩu cho nhau, 

nhiều khi không biết ai là tác giả tiên khởi, không biết ra đời từ thời nào, gốc gác từ 

đâu, mà chỉ biết rằng cốt cách bên trong thì khác xa với những bản tân nhạc ngày 

nay[2]. 

                                              
[1] Trần Văn Khê, Các loại dân nhạc Việt Nam, Báo Bách Khoa số 41, tr. 21. 
[2] Hùng Lân, Dân ca Việt Nam, chương IV 
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Tóm lại, Dân ca là những bài hát thường ngày, là bài hát không có tác giả và 

được sáng tác do nhu cầu thực tế của đời sống nhân dân, tùy theo thẫm mỹ âm nhạc 

của từng vùng, từng dân tộc. Dân ca là những bài hát do tập thể nhân dân sáng tạo và 

được phổ biến bằng truyền khẩu từ đời này sang đời khác, từ vùng này sang vùng 

khác[3]. 

1.3.2. Nguồn gốc, đặc tính của dân ca 

1.3.2.1. Nguồn gốc 

Dân ca không phải được sáng tạo một cách ngẫu nhiên, không phải trong một 

vài năm và cũng không phải do một vài người mà được hình thành. Giải thích nguồn 

gốc của dân ca nói riêng, nguồn gốc âm nhạc nói chung, có nhiều ý kiến nhưng ý kiến 

được ủng hộ nhất là nguồn gốc từ lao động. Hơn nữa, những sinh hoạt trong các hội 

hè, đình đám, sinh hoạt tín ngưỡng trong dân gian, tình yêu đất nước, con 

người…cũng là những cội nguồn sản sinh ra các làn điệu dân ca. 

Trong khi làm việc, nhất là làm việc tập thể, nhịp điệu của động tác lao động, 

hiệu lệnh chỉ huy sự hợp sức cùng làm một việc nặng nào đó hoặc sự phối hợp các 

động tác tập thể người lao động đã trở thành những tiết tấu và âm điệu của những bài 

hát lao động. Nhiều điệu hò lao động như: hò dô ta, hò kéo thác, hò giã gạo…đã được 

hình thành trực tiếp từ lao động. Lao động là một trong những cội nguồn đầu tiên của 

dân ca. 

Những hoa văn trên di vật khảo cổ trống đồng đã cho thấy những sinh hoạt đầu 

tiên của người Việt gắn liền với các cuộc tế lễ, hội làng, ma chay,…Chính những 

phong tục tập quán của từng vùng, từng dân tộc; những hội hè đình đám, sinh hoạt dân 

gian, sinh hoat gia đình và của cộng đồng là tiền đề cho sáng tạo âm nhạc, âm nhạc 

dân gian, dân ca. 

Mặt khác, trong lao động, trong những cuộc tế lễ, hội đám, cuộc vui giải trí, thi 

hát dân gian trong dân gian, tình yêu nam nữ, những ước mơ…đã trở thành đề tài của 

vô số làn điệu dân ca. Đó cũng chính là chủ đề chính của nền nghệ thuật ca hát dân 

gian. Tình yêu nam nữ dần đến tình yêu đời, yêu đất nước, quê hương, là cội nguồn 

                                              
[3] Tri Văn Vinh, Dân ca Việt Nam, Nhà xuất bản Âm nhạc, tr. 2. 
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của những làn điệu dân ca trữ tình, là những câu hát ca ngợi cảnh trí thiên nhiên, ca 

ngợi đất nước. 

Do đặc điểm về âm điệu tiếng nói từng vùng có khác nhau, mỗi nơi lại có 

những phong tục tập quán khác nhau nên dân ca mỗi nơi cũng có những đặc điểm khác 

nhau. Ví dụ, cùng một điệu “Lý Con Sáo” mà chúng ta có hàng chục bài dân ca “Lý 

con sáo”với các làn điệu khác nhau, với âm điệu khác nhau, tiết tấu khác nhau. Đó là 

do ảnh hưởng của âm điệu tiếng nói, đặc điểm phong tục tập quán ở mỗi địa phương. 

Càng đi nhiều nơi thì ta lại càng biết thêm nhiều điệu hát, hiểu thêm sự phong phú 

cũng như sự khác biệt tinh tế của phong cách dân ca từng vùng. Nhưng dù thế nào đi 

nữa, chúng vẫn có đặc điểm chung là khá thân thiết, dễ hát và dễ nhớ. 

Tóm lại, bắt nguồn từ thực tế lao động, từ những phong tục tập quán, từ tình 

cảm và tiếng nói dân tộc, từ phong cảnh thiên nhiên của từng vùng, từng miền khác 

nhau. Dân ca mang màu sắc, hình ảnh con người Việt Nam và đồng thời mang những 

đặc trưng riêng của dân tộc, của địa phương đã sản sinh ra nó [4]. 

1.3.2.2. Đặc tính của dân ca 

 Dân ca là những bài ca, bài hát của dân chúng 

Dân chúng ở đây làm ta nghĩ đến đa số nhân dân lao động, những người có 

cuộc đời lam lũ, vất vả với những công việc chân tay, những công việc ngoài đồng 

ruộng hay trên nương rẫy…Họ là những người nông dân hay công nhân với nghề 

ruộng rẫy quanh năm, với nghề tiểu thủ công nghệ gia truyền. Họ là những người ít 

học hay mù chữ. Họ là những con người nghèo tiền yếu thế, thấp cổ bé miệng và chịu 

nhiều thiệt thòi trong xã hội. Họ là những con người có cuộc sống âm thầm, êm đềm, 

an phận nhưng có một tâm hồn thật sự thoải mái, tâm hồn gần gũi với thiên nhiên, với 

nền nếp thôn làng. Do đó, ở mọi nơi mọi chỗ, khi làm việc cũng như khi nghỉ ngơi, lúc 

chung vui cũng như lúc thanh vắng cô đơn, họ đều ca hát. Hát ca là một nhu cầu cần 

thiết trong cuộc sống của họ. Khi vui, họ hát với nhau hay ngân nga một mình. Khi 

buồn, họ cũng hát, hát cho người khác nghe để thông cảm. Họ mượn lời ca tiếng hát để 

nói lên niềm vui nỗi buồn. Do đó, mỗi nơi đều có nhưng bài hát khác nhau, tùy theo 
                                              
[4] Khoa Lý luận – Sáng tác – Chỉ huy, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm (Biên soạn), Giáo trình môn dân ca, 

Bộ Văn Hóa Thông tin. Tr. 4,5  
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hoàn cảnh sống, tùy theo phong tục tập quán của từng vùng miền. Có những bài hát 

đơn sơ, dễ hát, dễ nhớ nên nhiều người thuộc. Có những bài hát lại có những cung điệu 

khó hơn, hoặc không thích hợp với khả năng, trình độ của đa số quần chúng thì chỉ có 

nghệ nhân mới hát được. Vì thế đã nảy sinh ra biết bao nhiêu bài dân ca với đầy đủ 

màu sắc. Và chính đó là kho tàng  quý giá của dân tộc mà ta gọi là “dân ca”. Dân ca là 

lời ca tiếng hát ở đầu môi chót lưỡi của người dân với nếp sống bình dị, hiền hòa, đơn 

sơ. 

 Dân ca là những bài ca giản dị 

Đa số những bài dân ca là những bài ca giản dị, hát mà không cần đến nhạc khí 

phụ họa hay giữ nhịp một cách khắc khe, đôi khi có được một nhạc khí đơn sơ gọi là 

cho có màu mè, chứ không cần đến một dàn nhạc năm bảy thứ nhạc khí hòa đệm như 

những loại nhạc chuyên nghiệp như nhạc lễ, nhạc triều, nhạc sân khấu… Đây là những 

bài ca không chuyên, tùy khả năng của người hát, lại có khi tùy hứng khởi, không cần 

đến cao độ đến mức độ chính xác như nhạc bác học hay theo đúng nhạc Pháp. 

 Dân ca là những bài ca truyền khẩu 

Dân ca xuất hiện từ rất sớm, dù không được ghi lại bằng giấy trắng mực đen 

nhưng dân ca có thể tự tồn tại vì được khắc ghi sâu vào lòng người dân, và truyền lại 

cho hậu thế nhờ cái “bia miệng” rất độc đáo và hữu hiệu, ca dao Việt Nam có câu: 

Trăm năm bia đá thì mòn 

Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. 

Những câu hát hay thường được người nghe cố gắng học thuộc lòng, cố nhớ để 

có dịp hát lên cho mọi người nghe hay thưởng thức, tỉ tê một mình theo điệu hát. Và 

cứ như thế, dân ca đã trải qua biết bao thời, biết bao thế hệ. Đó là con đường sinh tồn 

duy nhất của dân ca. 

Ngày nay, chúng ta có được những bảo vật quý giá “bài dân ca được kí âm” là 

nhờ những sáng kiến ghi chép những bài hát trong dân chúng của khoa văn minh học, 

nhân chủng học và âm nhạc học gợi ra. 

 

 Dân ca là những bài hát không rõ tác giả 
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Những bài hát dân ca hiện có chúng ta khó có thể biết ai là tác giả. Nếu có cũng 

chỉ biết được tên người sưu tầm hoặc tên người hát, người ký âm lại mà thôi. Đối với 

những bài dân ca cải biên thì có tên tác giả của nó. Những bài dân ca này được gọt 

giũa và ký âm theo cốt cách của những bài dân ca truyền khẩu từ xa xưa của dân tộc. 

Điều này cũng không làm cho chúng ta phải ngạc nhiên vì dân ca vốn có từ rất lâu đời, 

lại không được ghi chép bằng văn bản để lưu lại hậu thế, thì dù có tên tác giả, cũng 

đương nhiên có thể bị thất lạc và quên lãng. Hơn nữa, người xưa chưa ý thức về “tác 

quyền”  nên có mấy ai gầy công nhớ tên tác giả của bài hát khi mà họ hát đến. Và nhất 

là giới ca hát đó lại là đa số quần chúng bình dân, quê mùa…thì có cần chi là tác giả, 

họ hát chỉ để thỏa mãn nhu cầu ca hát mà thôi. Điều này chúng ta cũng nhận thấy mọi 

các bài dân ca trên thế giới cũng vậy. 

 Dân ca là những bài ca không biết ra đời ngày nào hay thời nào 

Các tác phẩm mang tính chất vật chất cụ thể như các tác phẩm hội họa, điêu 

khắc, kiến trúc…thì khoa khảo – cổ - học, với phương tiện khoa học phân tích vật thể 

và dữ kiện lịch sử, người ta có thể biết được “tuổi” của nghệ phẩm đó. Nhưng đối với 

dân ca thì không tài nào người ta có thể phẩm định “tuổi tác” của nó được. Vì trước 

hết, người ta không biết ai là người sáng tác nó, sáng tác vào thời nào? Kế đó, người ta 

không thể “phân chất” có tính cách vật thể được vì nó chỉ là những âm thanh được 

truyền lại và sự hiện diện của nó rất vô hình khi ẩn hiện qua bia miệng mà thôi. Dân ca 

đúng là những đứa con được sinh ra trong “mai danh ẩn tích” mà cho dù sử liệu hay 

các sự kiện lịch sử có trong lời ca cũng khó có thể chứng minh được tuổi thọ của nó. 

Vì đôi khi nhạc và lời ca được sáng tác riêng biệt và không cùng một lúc. Tuy nhiên, 

đối với một số bài ca, người ta cũng có thể ước định một cách mơ hồ thời gian xuất 

hiện của nó, mà khó có thể định một cách chính xác được. 

 Dân ca có xuất xứ từ đâu? 

Một bài dân ca tuy không có xuất xứ rõ rệt nhưng chúng ta cũng có thể biết 

được nó thuộc vùng nào, miền nào mặc dù nó có thể lưu truyền đó đây. Có những bài 

dân ca được quen hát trong vùng, trong miền của nó thì chúng ta rất dễ nhận biết được 

xuất xứ của nó. Tuy nhiên, có những bài dân ca được ra truyền từ nơi này sang nơi 
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khác, do những người chuyên làm nghề ca hát…Nhưng để biết được xuất xứ của một 

bài dân ca, chúng ta có thể dựa vào một số yếu tố sau đây: 

 Những tiếng địa phương: Trong mỗi bài dân ca, không ít thì nhiều có pha lẫn 

những tiếng địa phương trong lời ca hay cách đọc khác nhau của mỗi miền: 

+ Sự khác biệt các dấu giọng của 3 miền Bắc Trung Nam ( các dấu sắc, 

ngã, huyền, hỏi, nặng…) 

+ Sự khác biệt về các chữ địa phương hay các chữ đệm riêng biệt: con 

trâu (Miền Nam, Bắc), con tru (Miền Trung) hay các tiếng đệm tình bằng, ố 

tang…(Miền Bắc), ầu ơ, mà, dìa….(Miền Nam), mô, tê, răng, rứa, bên 

ni…(Miền Trung). 

Vì những nét đặc thù đó, nên khi hát dân ca chúng ta cần quan tâm đến cách 

phát âm của mỗi miền hay mỗi địa phương, để làm sao cho đúng địa phương thì mới 

khéo, mới tài. Như vậy mới gọi là “Hát Dân Ca”. 

 Những địa danh, danh nhân: Đôi khi trong những bài dân ca lại có nhưng tên 

địa danh hay tên riêng của của một nhân vật. Điều này cũng giúp chúng ta tìm được 

xuất xứ của một bài dân ca. 

Ví dụ: “Hát Cò Lả” có những địa danh Đồng Đăng, Kỳ Lừa, chùa Tam Thanh, 

xứ Lạng cho chúng ta biết được xuất xứ bài dân ca này có từ Miền Bắc. 

Ví dụ: “Ru Con” có có những địa danh như chợ Quán, chợ Cầu, chợ Dinh, 

Nam Phổ, Triều Sơn…thuộc miền Trung Việt Nam. Và đây là một bài dân ca Miền 

Trung. 

Tuy nhiên trong một số bài dân ca lại có tên địa danh hay tên danh nhân mà lại 

không phải là dân ca của miền đó hay xứ đó. Những địa danh này được dùng trong 

nghĩa bóng. 

Ví dụ: “Lý Cái Mơn”  

Ngay tựa bài đã nói lên được xuất xứ của bài dân ca này là thuộc dân ca Miền 

Nam, nhưng trong bài lại có nhắc đến Hằng Nga, sông Ngân, Ô Thước là nhân vật ở 

bên Tàu, là con sông ở bên Tàu, mà qua đó muốn nói lên sự chia ly não nề như qua sự 

tích này. 
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Và nhất là đối với những bài dân ca được dệt thêm sau lời ca gốc thì các địa 

danh hay danh nhân không thể xác định được nơi xuất xứ của bài dân ca đó. 

 Những cung bậc đặc thù: Mỗi miền đều có nét nhạc ít nhiều khác nhau. Sự khác 

biệt này tạo nên hệ thống thang âm riêng biệt, tạo nên nét độc đáo của nhạc điệu bài 

hát, mặc dù có thể pha lẫn nhiều sắc thái từ nhiều ảnh hưởng khác nhau. Những thang 

âm này có được là do sự ngẫu nhiên trong bản tính tự nhiên của ba miền Bắc Trung 

Nam. Và dĩ nhiên, dân ca có được tính chất riêng biệt này cũng là do nhiều yếu tố và 

hoàn cảnh nội tại hay ngoại tại gây nên. 

Tóm lại, có nhiều yếu tố để xác định được xuất xứ của một bài dân ca. Từ 

những tiếng địa phương, địa danh, danh nhân được dùng trong bài cho đến âm điệu 

của từng vùng miền. Tuy nhiên, phần âm điệu đóng vai trò quan trọng nhất để ta phân 

biệt được nguồn gốc phát xuất của một bài dân ca.  

 Nội dung dân ca đi đôi với đời sống hằng ngày. 

Dân ca là tiếng hát của người dân nên dân ca phản ánh cả cuộc đời của họ: 

những lắng lo, những khó nhọc, kể cả những niềm vui và nỗi nhớ, cho đến chuyện làm 

ăn, cách trao đổi tình cảm hay bất cứ một việc gì xảy ra trong cuộc đời của họ. Nói 

chung, dân ca chính là tiếng nói tâm hồn, của con tim, của cuộc sống. Lời ca đi vào 

tiếng hát ru con của người mẹ, người chị đưa trẻ vào giấc ngủ êm đềm của dân tộc, đến 

tiếng hát hòa nhịp câu hò, câu lý khi bàn tay bàn chân đang lao động theo nhịp chài giã 

gạo, nhịp chèo ghe, nhịp kéo gỗ, kéo chài…Những tiếng hát ấy còn đi vào trong cả 

những ngày lễ hội. 

 Dân ca là một bản tình ca. 

Hầu hết các bài dân ca là những bản tình ca, nói lên tất cả tình cảm của con 

người. Những câu hát, lời ru tuy nói với con nhưng tâm hồn thì hướng về người tình, 

người chồng ở nơi xa xăm hoặc với lời chờ mong, nhớ thương hoặc với lời trách móc 

với kẻ bạc tình… 

“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ 

Năm canh chầy thức đủ vừa năm. 

Hỡi chàng ơi! Hỡi người người ơi! 

Nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng!” 
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Hay: 

“ Ầu ơ! Cây đa trước miễu, ai biểu cây đa tàn 

Bao nhiêu lá rụng em thương chàng bấy nhiêu” 

Hay những lời ca đối với non sông đất nước, đối với muôn cây hoa lá và đối với 

cảnh thanh bình của quê hương đất nước, đối với thiên nhiên vô cùng gần gũi với con 

người: 

“Cảnh hương bình quen gọi thần kính 

Tình nước non như thơ mộng gây tình. 

Gây tình là tình gió tình trăng, 

Cảnh hương bình lắm khách tao nhân”. 

Hay: 

“Ngồi tựa mạn thuyền, trăng in mặt nước, cùng nhìn non nước càng xinh. 

Sơn thủy hữu tình, thơ ngâm ngoài lái, rượu bình giải trí trong khoang. 

Tay tựa cung đàn, tiến cao gieo rắc, tiếng trầm năn nỉ thiết tha”. 

Hay trong những bài ca ngợi việc lao động nói lên tình cảm yêu lao động của 

người dân ta, nói lên tâm tình gắn bó với cuộc sống chân tay, cho dù vất vả nhưng họ 

luôn tìm thấy niềm vui. Và cũng chính trong lao động, họ tìm thấy được tình người. 

“ Lúa vàng gợn sóng, chân trời xa, 

Lũy tre xanh rộn vang câu hát mùa vui. 

Bỏ công bao ngày cuốc bẫm cày sâu, 

Ta cày, ta cấy mới có đầy bát cơm”. 

Tình yêu ấy không chỉ giữa người với người và còn giữa con người với chim 

muông. Điều này cũng nói lên con người rất gần gũi với thiên nhiên và chan chứa tình 

yêu thiên nhiên 

“ Ai đem con sáo sang sông, 

Để cho con sáo sổ lồng bay xa”. 

 

     Hay   “Khớp con ngựa ô…Ngựa ô anh thắng kiệu vàng, 

Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen, búp sen lá dặm, dây cương 

đầm thấm, cán roi anh bịt đồng thà. Anh đưa nàng về dinh”. 
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    Hay   “ Đố ai kiếm được cái vẩy con cá trê vàng, 

Cái gan con tép bạc, mấy ngàn tôi cũng mua”.  

Tóm lại, trong dân ca, chúng ta thấy được tình cảm của người nông dân đối với 

quê hương, đất nước, đối với người và cảnh vật vô cùng tha thiết. Một tình cảm dạt 

dào, trong sáng, thân thương đầy tình người. Như thế chúng ta có thể nói rằng: “Dân 

ca là một bản tình ca của quê hương, của dân tộc”.  

DÂN CA, là tâm tình dạt dào của người dân quê được diễn tả cách hòa hợp 

giữa lời nói, hoặc văn xuôi hay văn vần với cung điệu sẵn có trong tiếng nói do dấu 

giọng tạo nên, và từ mang nhiều nhạc tính cách tự nhiên. Đó là một quá trình lâu dài, 

một hành trình của dân ca đi từ tiếng nói đến tiếng hát. Kết cấu của dân ca gồm có lời 

ca và dòng giai điệu. Lời ca thuộc tiếng nói, thường có trước. Giai điệu thì tùy thuộc 

vào sự long trọng hóa lời ca mà hình thành. 

Ngôn ngữ tinh túy thì thành thơ, 

Thơ long trọng hóa thì thành nhạc[5]. 

1.3.3. Bản chất và đặc trưng nghệ thuật của dân ca 

Tiếng Việt của chúng ta có thể coi là một biểu hiện của thơ – ca và nhạc do có 

các dấu thanh. Mỗi từ trong Tiếng Việt khi được phát âm đã có âm điệu trầm bổng 

riêng, mang nhạc tính. Trong mỗi câu văn, thơ cũng có nhịp điệu riêng. Trên nền tảng 

âm điệu và nhịp điệu của thơ dân gian, nhân dân đã xây dựng và phát triển thành 

những bài dân ca. Nói cách khác, khi tước bỏ những tiếng láy, tiếng đệm, những âm 

láy, âm đệm đưa hơi….những bài dân ca chỉ là những bài thơ dân gian. Đó là những 

bài thơ bốn chữ, năm chữ, lục bát, song thất lục bát, bảy chữ, tám chữ, thơ tự 

do….được những giọng hát dân gian ở các địa phương “phổ nhạc” trở thành những bài 

hát ru, điệu hò, điệu lý… 

Như vậy, dân ca là ca dao, thơ dân gian được phổ nhạc, là sự phát triển thành 

âm nhạc của thơ ca dân gian. Nghệ thuật phổ nhạc vào thơ ca dân gian có thể tóm tắt 

trên một số phương pháp như: 

 

                                              
[5]  Tri Văn Vinh, Dân ca Việt Nam, Nhà xuất bản Âm nhạc, tr. 3 - 22. 
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 Lặp lại một số từ (điệp từ) trong câu. 

 Thêm nguyên âm, đưa vào những tiếng láy đưa hơi như: a, i, ư, ơi …. 

 Dùng tiếng đệm, tiếng phụ nghĩa (có hoặc không có nghĩa) như: mà, cái 

mà, mà để, chung tình, tình bằng, tình tang… 

 Đảo lộn, cắt xén câu thơ hoặc đưa các nhân tố mới, nhân tố bên ngoài 

vào. 

Có thể thấy những nguyên âm, âm đệm, tiếng lót…trong dân ca mang nhiều ý 

nghĩa: nó góp phần xây dựng và phát triển giai điệu dân ca; làm phong phú, đa dạng 

các làn điệu; là đặc điểm của từng thể loại, từng vùng dân ca và là một tiêu chí trong 

xem xét, phân tích dân ca. 

Những làn điệu dân ca mà ngày nay chúng ta được nghe hoặc hát không hoàn 

toàn giống như những làn điệu lúc mới hình thành. Những bài bản đầu tiên bao giờ 

cũng có hình thức thô sơ, đơn giản. Do thẫm mỹ ngày một phát triển, do giao lưu, tiếp 

thu các thể loại âm nhạc, dân ca từ nơi khác mang đến và do sức sáng tạo của nhân 

dân, dân ca cũng do đó có nhiều thay đổi. Những bài hát dân gian ngày càng phát triển 

nhịp nhàng cân đối hơn, lời ca được trao chuốt hơn, nhiều hình ảnh, biểu cảm hơn và 

phù hợp với tình cảm, cách sống ngày càng phát triển của nhân dân. Tính thay đổi, 

phát triển không ngừng là một trong những bản chất của dân ca. 

Mặt khác, do phổ biến bằng truyền khẩu, không có ghi chép nhất định nên dân 

ca cũng có nhiều dị bản và liên tục được sáng tạo thành những bài bản mới. Sự phổ 

biến bằng truyền khẩu từ vùng này sang vùng khác đã xuất hiện quá trình làm thay đổi 

âm điệu do phương ngôn của từng vùng. Đó cũng là nguyên nhân làm dân ca có nhiều 

dị bản đồng thời là nguyên nhân của việc phát triển thành nhiều làn điệu của dân ca. 

Dân ca là những bài hát thường ngày của nhân dân, phản ánh cảm xúc, tình 

cảm, ước mơ, hoài bảo của người dân; thể hiện phong tục tập quán, văn hóa của từng 

dân tộc, từng địa phương. Nội dung dân ca ca ngợi tình yêu thiên nhiên, đất nước, con 

người, tình yêu lao động, tình yêu nam nữ; dân ca thúc đẩy sự phát triển văn hóa dân 

tộc. 

Chính do sự phát triển phù hợp với tình cảm, thẫm mỹ của nhân dân, ở mọi thời 

đại những làn điệu dân ca không bị lạc lỏng, mai một mà ngược lại nó có sức truyền 
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cảm sâu sắc, được phổ biến rộng rãi. Dân ca là tiếng nói chân thật của người dân lao 

động, thể hiện những đặc điểm của dân gian, mang đầy đủ bản sắc dân tộc, có tính 

khái quát văn hóa và tính nghệ thuật cao. [6]. 

1.3.4. Một số làn điệu dân ca truyền thống Việt Nam: 

1.3.4.1. Lý 

1.3.4.1.1. Lý ở vùng Nam Bộ 

Nam Bộ là vùng đất có địa hình bằng phẳng, khí hậu thuận hòa, thiên nhiên 

tương đối ưu đãi, cuộc sống dễ chịu. Người Nam Bộ có nếp sống đơn giản, phong cách 

sống rộng rãi, phóng khoáng, tính cách bộc trực, mộc mạc, lởi xởi…Dân ca cũng 

mang đậm phong cách của người dân Nam Bộ. Ca từ mộc mạc, giàu tình cảm, chân 

thực, hồn nhiên, giai điệu gắn liền với bản ngữ phương ngôn, tiết tấu rõ ràng, gẩy gọn, 

tiết tấu từ vừa phải đến nhanh… 

Ngoài ra, đặc điểm phương ngôn cũng ảnh hưởng trong dân ca Nam Bộ. Lối 

phát âm Nam Bộ phân biệt rõ các dấu thanh trừ các dấu hỏi và dấu ngã, lối phát âm 

thường không chính xác ở các phụ âm cuối v.v… thể hiện rõ trong hầu hết các làn điệu 

dân ca.  

Quán xuyến toàn bộ nội dung trong dân ca Nam Bộ là chủ đề tình yêu: yêu đất 

nước, yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu những nết xấu lẫn nết tốt trong dân gian, 

tình yêu cha con, mẹ con… 

Như chúng ta đã biết, dân ca Nam Bộ rất phong phú về thể loại như hò, lý, hát 

ru, hát huê tình, hát đối đáp, hát sắc bù, đồng dao, nói thơ, nói vè…Mỗi thể loại đều có 

những hình thức cùng giá trị nghệ thuật độc đáo và có những lề lối diễn xướng riêng. 

Nhưng đối với sự phát triển tâm lý của trẻ Mầm Non: lối hát đơn giản, dí dỏm, vần 

điệu… làm cho trẻ cảm thụ âm nhạc một cách tốt nhất, trẻ hứng thú với bài hát, nhớ 

lời bài hát. Những thể loại dân ca Nam Bộ được sử dụng nhiều nhất trong sự phát triển 

âm nhạc cho trẻ Mầm Non là các điệu Lý. 

                                              
[6] Khoa Lý luận – Sáng tác – Chỉ huy, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm (Biên soạn), Giáo trình môn dân ca, 

Bộ Văn Hóa Thông tin., tr. 5,6.   
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Lý là thể loại ca hát dân gian chiếm tỷ lệ khá lớn trong dân ca Nam Bộ. Lý 

được hát mọi lúc mọi nơi, không cần môi trường diễn xướng, không cần thời điểm, 

không có tổ chức hay nghi thức, thủ tục khi hát. Lý cũng không là điệu hát thi thố. 

Lý Nam Bộ được sinh ra phần lớn từ những câu ca dao, có nhiều làn điệu được 

sáng tác cùng dựa trên một câu ca dao nên rất phong phú về số lượng cũng như về làn 

điệu. Cấu trúc các bài lý Nam Bộ thường ngắn gọn, câu cú mạch lạc (thường là một 

câu thơ lục bát), tiết điệu khúc chiết,  giai điệu phong phú, gợi hình, gợi cảm, Tính 

chất âm nhạc mộc mạc, chân chất, hồn nhiên, trữ tình, tốc độ từ vừa phải đến nhanh. 

Ví dụ: Bài “Lý cây bông” được sáng tác dựa trên câu ca dao: 

Bông xanh bông trắng bông vàng 

Bông lê bông lựu đố nàng mấy bông 

Nội dung của Lý thể hiện mọi khía cạnh, hiện tượng của cuộc sống, phản ánh 

bối cảnh xã hội đương thời: Nhiều bài Lý mang nội dung ngụ ngôn như Lý con chuột, 

Lý Con Mèo, Lý Con Cua, Lý Con Sam, Lý Con Khỉ….có sắc thái dí dỏm nhưng không 

phải hoàn toàn mang tính chất của những bài đồng dao, loại bài này mang yếu tố bông 

bùa, vừa có tính kể chuyện[7]. 

Bên cạnh những bài mang nội dung tình yêu còn có những bài lý đề cập đến 

những mối quan hệ xã hội, quan hệ giữa những người cùng sống trong cộng đồng, thái 

độ phê phán những thói hư tật xấu trong dân gian. Những bài này rất thích hợp với trẻ 

nhỏ mà chúng ta nên cho trẻ làm quen. 

Lý Nam Bộ có hệ thống tiếng lót, đệm phụ nghĩa, láy đưa hơi…phong phú. Đó 

cũng là nghệ thuật phát triển ca dao thành dân ca của hình thức Lý. Với số lượng hơn 

300 bài và vô số dị bản, có thể tạm chia theo các nhóm: 

 Các điệu Lý có tên bài là nội dung các câu ca dao: Lý con Sáo, Lý Con Cúm 

Núm… 

 Các điệu Lý có tên bài là một vài chữ đầu của điệu hát: Lý Con Chuột, Lý Ba 

Xa Kéo Chỉ… 

                                              
[7] Lư Nhất Vũ, Lê Giang, Tìm hiểu dân ca Nam Bộ, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 

1988, tr.74. 
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 Các điệu Lý có tên bài là hệ thống tiếng đệm: Lý Bằng Răng, Lý Í Á, Lý Lu 

Là, Lý Yến Anh… 

Một điểm đáng chú ý là Lý Nam Bộ có số dị bản rất lớn với 2 đặc điểm chung 

là: 

 Các dị bản có cùng tên gọi nhưng khác hẳn về làn điệu (Lý Con Sáo), những 

bài này thường có tên gọi kèm theo tên địa phương như: Lý Con Sáo Gò 

Công, Lý Con Sáo Bạc Liêu… 

 Các dị bản có cùng làn điệu nhưng chỉ khác lời như: Lý Con Cua, Lý Chim 

Quyên, Lý Cầu Tràm…những bài này có cùng làn điệu với bài Lý Chim 

Quyên. 

1.3.4.1.2. Lý ở vùng Trung Bộ 

Trung Bộ là vùng đất ven biển quanh năm chịu nhiều thiên tai, hạn hán, gió 

bão, lụt lội. Những lao động nghề biển là cội nguồn của nhiều làn điệu dân ca Trung 

Bộ. Ngữ điệu ở mỗi tỉnh có những đặc điểm khác nhau nhưng nhìn chung là: 

Cách phát âm những nguyên âm đều có đặc điểm: âm “a” được phát âm gần 

như “e”, âm “ư” gần như “ươ”, nguyên âm ghép “oa”, “oai” phát âm như “o”… 

Dấu thanh cũng được phát âm khác biệt so với các vùng khác: dấu hỏi, ngã 

không phân biệt. Các thanh ngang, sắc, huyền, nặng đôi khi được phát âm không phân 

biệt độ cao. 

Hầu hết các làn điệu dân ca sử dụng cung hơi Nam. Tiết tấu linh hoạt, dí dỏm, 

đa số có phân nhịp. Nhịp độ từ vừa phải đến nhanh. Tính chất âm nhạc trong sáng, tự 

tin, yêu đời…Những thể loại dân ca Trung Bộ được sử dụng  nhiều nhất trong sự phát 

triển âm nhạc cho trẻ Mầm Non là các điệu Lý. 

Lý là thể loại phổ biến , phát triển mạnh về số lượng và chất lượng ở 3 tỉnh 

Nam Trung Bộ. Các điệu lý ở đây mang tính trữ tình, nội dung phản ánh đời sống, sinh 

hoạt hằng ngày của người dân; quan niệm sống , giáo dục lối sống theo tiêu chuẩn 

“Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín” như: Lý con sáo, Lý vẽ rồng, Lý hoa thơm, Lý nước 

đứng… Phản ánh tình cảm, tình yêu, ước mơ đôi lứa… 
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Tính chất âm nhạc của các điệu lý Nam Trung Bộ nhìn chung duyên dáng, dí 

dỏm, vui tươi; ít chịu ảnh hưởng của tiết tấu và tính chất âm nhạc của động tác lao 

động; sử dụng thang âm ngũ cung và chịu ảnh hưởng ngữ điệu phương ngôn rõ rệt. 

Một điểm khác là các điệu lý Nam Trung Bộ thường lấy các đề tài điệu lý ở 

Thừa Thiên Huế như: Lý chiều chiều, lý con sáo…nhưng có làn điệu hoàn toàn khác, 

tính chất âm nhạc mới mẻ, dí dỏm đậm nét Nam Trung Bộ[8]. 

1.3.4.2. Dân ca Quan Họ Bắc Ninh: 

Bắc Bộ là vùng đất lịch sử lâu đời của người Việt đồng thời là cái nôi hình 

thành văn hóa, văn minh Việt từ buổi ban đầu và hiện tại là vùng văn hóa bảo lưu được 

nhiều giá trị truyền thống hơn cả. Trong đó dân ca Quan Họ Bắc Ninh được xem là sản 

phẩm đặc sắc trong nền văn hóa dân gian cổ truyền Việt Nam. Vì thế, để dòng âm 

nhạc ấy sống mãi trong lòng dân tộc thì ngay từ thế hệ trẻ, chúng ta cần hun đúc cho 

các em một tinh thần dân tộc, cho các em tiếp cận với nền âm nhạc dân gian ấy.  

Dân ca Quan Họ Bắc Ninh là thể loại dân ca phong phú nhất về mặt giai điệu 

trong kho tàng dân ca Việt Nam. Phát triển hơn Hát Ghẹo một bước, Quan Họ là loại 

dân ca nhiều giọng điệu, có lề lối, nghi thức nhất định và đòi hỏi người hát phải có sự 

luyện tập công phu, được tập họp trong một tổ chức nhất định. Quan Họ là lối sinh 

hoạt ca hát giao duyên, là hát đối đáp, đôi khi là hát thi thố giữ các nhóm nam nữ. 

Quan Họ là lối hát đối lời, đối ý, đối làm điệu, thi đua nghệ thuật hát và sáng tác. Quan 

Họ gắn liền với tục kết nghĩa, kết bạn. 

Trong những dịp sang trọng, khi hát Quan Họ nam mặc áo lụa, áo the, quần ống 

sớ, khăn xếp, ô lục soạn; Quan Họ nữ thì nón thúng quai thao, mặc áo mớ bảy mớ ba, 

áo tứ thân nhiễu điều, yếm đào xẻ con nhạn, thắt lưng hoa đào, hoa lý, đeo khuyên 

vàng, xà tích bạc… 

Sáng tạo của Quan Họ dựa vào các giọng điệu thuộc các thể loại nhạc hát dân 

gian khác như: hát ru, hát chầu văn hay lý…. 

Dân ca Quan Họ có 213 giọng khác nhau, với hơn 400 bài ca. Lời một bài ca có 

2 phần: lời chính và lời phụ. Lời chính là phần cốt lõi, phản ánh nội dung của lời ca. 
                                              
[8]  Khoa Lý luận – Sáng tác – Chỉ huy, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm (Biên soạn), Giáo trình môn dân ca, 

Bộ Văn Hóa Thông tin,  tr. 96.   
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Lời phụ gồm tất cả những tiếng nằm ngoài lời ca chính, là tiếng đệm, tiếng đưa hơi 

như i hi, ư hư, a ha v.v… 

Dân ca Quan Họ chủ yếu là nghệ thuật phổ lời ca dao và thơ. Nghệ thuật này 

đòi hỏi phải sử dụng những tiếng phụ, lời phụ bên cạnh những tiếng chính, lời chính 

nhằm làm cho tiếng hát trôi chảy, bổ sung ý nghĩa cho lời ca chính, làm cho lời ca 

thêm phong phú, linh hoạt, tăng cường tính nhạc của bài ca, phát triển giai điệu làm 

cho âm nhạc của bài trở nên sinh động, bố cục trở nên hợp lí. Nếu không dùng tiếng 

phụ, lời phụ thì lời ca sẽ trở nên đơn điệu và mất cân đối. 

Trẻ ở lứa tuổi Mầm Non, chúng ta cũng cần cho trẻ tiếp xúc,  làm quen dần với 

các giai điệu dân ca Quan Họ quen thuộc. Điều đó góp phần rất lớn trong việc bảo tồn 

và phát huy giá trị của di sản Quan Họ. Dưới đây là một số bài Dân Ca Quan Họ mà 

chúng ta có thể cho trẻ làm quen: Lý cây đa, Trống cơm, Cây trúc xinh, Hoa thơm 

bướm lượn, Xe chỉ luồn kim, Bèo dạt mây trôi... 

Tính chất âm nhạc của hát Quan Họ là trữ tình, vui tươi, yêu đời. Sử dụng ngũ 

cung, có chuyển hệ rất nhiều, đôi khi trong một bài hát ngắn có chuyển hệ 3 đến 4 lần. 

Giai điệu không có quãng nhảy xa, thường liền bậc, nhiều nốt hoa mỹ, không có 

đồng âm; các âm có trường độ lớn thường được chia nhỏ ra và luyến láy. 

Phần lớn các làn điệu là phổ nhạc các bài thơ lục bát, sử dụng các tiếng đệm: có 

mấy, ối a, i, hi, hà, thời mà, chung tình, ố mấy… 

Nổi bật của lối hát Quan Họ là nghệ thuật ngân “nẩy hạt” và dùng hơi cổ bật âm 

đưa hơi. Đó cũng là lí do mà vì sao Quan Họ hay dùng phụ âm “ h” (i hi) trong những 

chỗ ngân dài. Ngoài ra phong cách hát Quan Họ cũng tránh sử dụng những từ đưa hơi 

có khẩu hình phát âm rộng ( như âm a, ư). 

Sự phát triển từ thơ ca dân gian thành những làn điệu Quan Họ là một bước 

phát triển nghệ thuật tuyệt vời của nghệ thuật dân gian Việt Nam. Dân ca Quan Họ 

Bắc Ninh rất đặc sắc, những làn điệu Quan Họ dù mới được sáng tác nhưng vẫn mang 

một phong cách riêng, một đặc điểm riêng của lối hát Quan Họ. Mỗi làn điệu đều có 

một nội dung nghệ thuật, một hình tượng âm nhạc riêng, đều mang một nét mới, đẹp 



 

28 

 

riêng, không bài nào giống bài nào. Quan Họ được giới thiệu như một đại diện của nền 

âm nhạc dân gian Việt Nam[9]. 

1.3.5. Ý nghĩa của việc đưa dân ca đến với trẻ Mầm Non 

1.3.5.1. Giáo dục nghệ thuật, bồi dưỡng tình cảm dân tộc cho trẻ: 

Mỗi đất nước, mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa riêng. Những nét văn hóa 

đó chính là những phong tục tập quán, những truyền thống quý báo của dân tộc ta 

được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó, có dân ca – một báu vật mà bất cứ 

dân tộc nào cũng ra sức nâng niu, gìn giữ. Từ những điệu hát trữ tình mượt mà ở quê 

hương Nam Bộ đến những bài hát giao duyên, các làn điệu dân ca Quan Họ cùng hòa 

với giai điệu bay bổng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ; những bài hát chan chứa tình cảm 

mô tả cuộc sống hạnh phúc, thanh bình, rồi những điệu hò điệu lý ở miền Nam Trung 

Bộ vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp ca ngợi cảnh sắc của quê hương đất nước. Vì thế, 

cho trẻ tiếp xúc và hoạt động với dân ca sẽ sớm hình thành ở trẻ lòng yêu mến và tự 

hào về nhân dân ta, đất nước ta. Bởi vì dân ca là sản phẩm tinh thần quý giá cha ông 

để lại, càng phải trân trọng, giữ gìn và phát huy. 

1.3.5.2. Hình thành và phát triển nhân cách dân tộc cho trẻ: 

Âm nhạc như là một món ăn tinh thần đối với trẻ nhỏ, mà thiếu nó thì trẻ em chỉ 

còn là những bông hoa khô héo. Những giai điệu trầm bổng, những tiết tấu nhịp nhàng 

của dân ca đưa trẻ vào thế giới cái đẹp một cách thích thú và hấp dẫn. Những âm thanh 

có tổ chức chặt chẽ của âm nhạc góp phần quan trọng vào việc phát triển đạo đức, trí 

tuệ, thể chất, thẫm mĩ cho trẻ. Mà hầu như tất cả các nhà giáo dục trên thế giới đều 

khẳng định điều đó. Đại văn hào M. Go – rơ – ki thì nhận xét: “Âm nhạc tác động một 

cách kì diệu đến tận đáy lòng. Nó khám phá ra cái phẩm chất cao quý ở con người[10]. 

Chính vì vậy mà người lớn cần quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục âm nhạc cho trẻ 

càng sớm càng tốt.  

Giáo sư Tô Ngọc Thanh đã từng nói dân ca nói chung và hát ru nói riêng là 

“Bài học vỡ lòng về văn hóa dân tộc”. Thật vậy, các bài hát dân ca không chỉ cung cấp 
                                              
[9] Khoa Lý luận – Sáng tác – Chỉ huy, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm (Biên soạn), Giáo trình môn dân ca, 

Bộ Văn Hóa Thông tin, tr. 43. 
[10] Phạm Thị Hòa, Giáo trình tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ Mầm Non (dành cho hệ cao đẳng sư 

phạm Mầm Non), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tr. 7. 
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cho trẻ những tri thức về giai điệu âm nhạc, về lời ca và nhịp điệu dân tộc, mà thông 

qua các bài hát, trẻ còn nhận ra được sự đùm bọc, chở che, nhận được tình cảm của bà, 

của mẹ, của mọi người với niềm tin cậy thật sự để rồi từ đó tạo cho trẻ sự cân bằng, 

yên ổn về tâm lý. Như vậy, trong lời bài hát dân ca chứa đựng muôn vàn điều tốt đẹp 

được lưu truyền từ bao đời sẽ đến với trẻ thông qua việc tiếp xúc với chúng [11]. 

Âm nhạc quan trọng thì âm nhạc cổ truyền, âm nhạc dân tộc lại càng quan trọng 

hơn đối với trẻ. Góp phần to lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách một 

cách toàn diện. 

1.3.5.3. Nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 

Tạo điều kiện cho trẻ có đời sống âm nhạc phong phú, nâng cao kỹ năng âm 

nhạc cho trẻ. Hát, múa nhuần nhuyễn các bài hát, đặc biệt là những bài dân ca. 

Trong việc giáo dục lòng yêu thích âm nhạc cho trẻ thì âm nhạc dân gian đóng 

một vai trò hết sức quan trọng. Trong đó, không thể không kể đến dòng nhạc dân ca. 

Dân ca thường bắt nguồn từ tiếng nói riêng của mỗi dân tộc. Có thể nói những bài hát 

dân gian của mỗi dân tộc được sáng tác ra đều dựa trên đặc điểm riêng của từng tiếng 

nói khác nhau. Thật đáng tự hào về kho tàng dân ca hết sức phong phú của nước ta. 

Dân ca là tiếng nói tình cảm đằm thắm và hồn nhiên của nhân dân. Những cái hay, cái 

đẹp, những nét đặc sắc của dân tộc từ đời này qua đời khác đã theo các làn điệu dân ca 

mà tác động đến nhiều thế hệ, hun đúc, hình thành cho các em một tâm hồn Việt. 

1.3.5.4. Phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn hiểu biết về môi trường xung quanh 

Việc cho trẻ tiếp xúc với các bài hát dân ca góp phần rất lớn trong việc phát 

triển ngôn ngữ nói chung và phát triển vốn từ nói riêng. Đến với các bài hát dân ca 

khác nhau, trẻ sẽ hiểu được nội dung của bài hát đó, hiểu được những từ ngữ trong bài 

hát của các vùng miền khác nhau góp phần làm phong phú vốn từ cho trẻ. Ngoài ra, 

tiếp xúc với dân ca, trẻ sẽ mở rộng vốn hiểu biết của mình về môi trường xung quanh. 

Qua đó, hình thành ở trẻ thái độ, cách ứng xử phù hợp với mọi tình huống trong cuộc 

sống hằng ngày. 

  

                                              
[11] Hoàng Văn Yến, Nghệ thuật âm nhạc với trẻ Mầm non, Nhà xuất bản Giáo dục, tr.94 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Âm nhạc dân gian như dòng sữa mẹ nuôi dưỡng thế giới tinh thần của trẻ thơ. 

Đối với trẻ em, âm nhạc là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống hằng ngày, tuy 

nhiên trẻ cũng chỉ yêu thích những gì phù hợp. Âm nhạc của trẻ thường gắn liền với 

trò chơi, được thể hiện rõ qua các bài hát dân ca. Trò chơi và âm nhạc, âm nhạc và trò 

chơi, hai loại hình này đã hòa quyện lại với nhau tạo cho trẻ một sự hứng thú và cũng 

thông qua hoạt động này đã góp phần hình thành những kỹ năng khéo léo, phát triển tư 

duy và nhân cách. 
Việc đưa các làn điệu dân ca thuộc các vùng miền khác nhau vào các hoạt động 

giáo dục âm nhạc trong trường Mầm Non không chỉ có tác dụng to lớn đối với việc 

bảo tồn và lưu giữ các giá trị tinh thần to lớn mà cha ông để lại mà còn mang lại cho 

các em sự thích thú khi được tìm hiểu về đời sống tinh thần, những nét văn hóa đặc sắc 

của quê hương mình, của dân tộc mình. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC CÁC BÀI HÁT DÂN 

TRONG TRƯỜNG MẦM NON 
 

2.1.  Khái quát khảo sát thực trạng 

 2.1.1.  Mục đích khảo sát 

Bước đầu tìm hiểu ý kiến của giáo viên trong trường Mầm Non về việc tổ chức 

các bài hát dân ca cho trẻ. 

2.1.2.  Nhiệm vụ khảo sát 

Tìm hiểu thực trạng của việc tổ chức các bài hát dân ca trong trường Mầm Non 

cho trẻ thông qua việc phỏng vấn giáo viên bằng phiếu hỏi. 

Tổng hợp và xử lý các phiếu phỏng vấn giáo viên khối Lá ở một số trường 

Mầm Non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để rút ra nhận xét và kết luận. 

2.1.3. Khách thể khảo sát 

38 giáo viên khối Lá tại 4 trường Mầm Non của Thành phố Hồ Chí Minh ( số 

phiếu phát ra là 38, thu về 38). (SP: Số phiếu) 

2.1.4. Địa bàn khảo sát 

Một số trường Mầm Non trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh. 

2.1.5. Phương pháp khảo sát 

Phát phiếu thăm dò giáo viên tại khối Lá của các trường Mầm Non để tham 

khảo ý kiến, cách nhìn của giáo viên về vấn đề tổ chức các bài hát dân ca cho trẻ tại 

trường MN. 

Phương pháp thống kê, xử lý số liệu đã thu nhận được. 
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2.2. Phân tích kết quả khảo sát thực trạng 

Bảng 1: Ý kiến của giáo viên về việc tổ chức cho trẻ làm quen với các thể loại 

âm nhạc 

Thể loại Các ca khúc thiếu nhi Các bài hát dân ca Cả 2 loại trên 

Trường SL % SL % SL % 

MN Sơn Ca 5 6 50 0 0 6 50 

MN Quận TB 1 10 0 0 9 90 

MN Hoa Mai 1 16.7 0 0 5 83.3 

MN Tuổi Thơ 7 3 30 0 0 7 70 

 

Từ bảng số liệu trên, chúng tôi tính theo số liệu phần trăm (%), và minh họa 

bằng biểu đồ sau:  

 

Biểu đồ 1: Ý kiến của giáo viên về việc tổ chức cho trẻ làm quen các thể loại âm nhạc  
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Từ biểu đồ trên chúng ta thấy: Hiện nay, việc tổ chức cho trẻ làm quen với tác 

phẩm âm nhạc đang rất được giáo viên quan tâm. Giáo viên không chỉ quan tâm, chú 

trọng đến việc cho trẻ làm quen với các ca khúc thiếu nhi mà con cho trẻ làm quen với 

các bài hát dân ca quen thuộc. Tuy nhiên, mức độ chênh lệch giữa 2 thể loại âm nhạc 

này còn chênh lệch khá cao. 

Bảng 2: Thể loại âm nhạc mà giáo viên ưu tiên tổ chức cho trẻ làm quen 

 

Từ bảng số liệu trên, chúng tôi tính theo số liệu phần trăm (%), và minh họa 

bằng biểu đồ sau: 

 

 

Biểu đồ 2: Thể loại âm nhạc mà giáo viên ưu tiên cho trẻ làm quen 

 

Tỉ lệ 

Thể loại 
SL  % 

Các ca khúc thiếu nhi 35 92.1 

Các bài hát dân ca 3 7.9 

TỔNG 38 100 

7.9 % 

Các ca khúc thiếu nhi 
Các thể loại dân ca 
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Từ biểu đồ trên chúng ta thấy: Hiện nay ở các trường Mầm non, tỉ lệ sử dụng 

các ca khúc dân ca cho trẻ làm quen còn rất ít (7.9%) so với các ca khúc thiếu nhi 

(92.1%). Sở dĩ có sự chênh lệch cao như vậy là do các ca khúc thiếu nhi thường có giai 

điệu vui tươi, gần gũi, dễ hiểu, phù hợp đối với trẻ hơn là các ca khúc dân ca. Chính 

thực trạng này đã làm cho các thể loại dân ca dần mai một và trở nên xa lạ  đối với trẻ.  

Do đó, việc tôi phân tích thực trạng và đưa ra “những hình thức tổ chức các hoạt 

động đưa dân ca đến với trẻ Mẫu Giáo” là thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế. 

 

Bảng 3: Mức độ thích thú của trẻ đối với các thể loại âm nhạc mà cô cho trẻ 

làm quen. 

 

  

Mức độ 

Thể loại SL  % 

Các ca khúc thiếu nhi 30 78.9 

Các bài hát dân ca 8 21.1 

TỔNG 38 100 
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Từ bảng số liệu trên, chúng tôi tính theo số liệu phần trăm (%), và minh họa 

bằng biểu đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3: Mức độ thích thú của trẻ đối với các thể loại âm nhạc 

 

Từ biểu đồ trên chúng ta thấy: Trẻ mầm non hiện nay tỏ ra rất thích thú với 

các ca khúc thiếu nhi (79%). Vì các ca khúc thiếu nhi thường sinh động, vui tươi, dí 

dỏm, hài hước đối với trẻ. Bên cạnh đó, một số trẻ vẫn say mê, hứng thú khi nghe cô 

hát, biểu diễn một bài dân ca, chiếm (21%). Sở dĩ trẻ chưa có sự ham thích dân ca là vì 

phần lớn giáo viên tổ chức cho trẻ tiếp xúc với các ca khúc thiếu nhi sinh động hơn là 

cho trẻ thưởng thức những làn điệu dân ca, thậm chí có nhóm lớp chẳng bao giờ cho 

trẻ tiếp xúc với bài hát dân ca. Chính vì thế, bản sắc văn hóa của dân tộc ngày càng bị 

phai mờ trong lòng của giới trẻ. Vì thế, chúng ta hãy mang đến cho trẻ những nguồn 

vui trong nghệ thuật dân ca nói chung và các bài hát dân ca nói riêng bằng cách tổ 

chức cho trẻ làm quen với dân ca dưới nhiều hình thức khác nhau. 
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Bảng 4: Quan điểm của giáo viên ở các trường mầm non về tầm quan trọng 

của việc cho trẻ làm quen với dân ca. 

 

Mức độ SL % 

Rất cần thiết 4 10.5 

Cần thiết 31 81.6 

Không cần thiết 3 7.9 

TỔNG 38 100 

 

Từ bảng số liệu trên, chúng tôi tính theo số liệu phần trăm (%), và minh họa 

bằng biểu đồ sau: 

 

 

Biểu đồ 4: Quan điểm của giáo viên về tầm quan trọng của việc cho trẻ làm quen với 

dân ca 
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Từ biểu đồ trên chúng ta thấy: Giáo viên cho rằng việc cho trẻ làm quen với 

dân ca là rất cần thiết, chiếm tỉ lệ (10.5%), tiếp đến là cần thiết chiếm cao nhất 

(81.6%), trong khi đó mức độ giáo viên coi việc cho trẻ làm quen với dân ca là không 

cần thiết chiếm rất thấp chỉ (7.9%). Điều này chứng tỏ, việc cho trẻ làm quen với dân 

ca ngay từ lứa tuôi Mầm Non là quan trọng và cần thiết. Do đó, việc chúng tôi phân 

tích thực trạng việc tổ chức cho trẻ làm quen với dân ca là thiết thực, phù hợp với nhu 

cầu thực tế. 

Bảng 5 : Nhận thức của giáo viên về vai trò và ý nghĩa của dân ca đối với sự 

phát triển của trẻ. 

 

Vai trò và ý nghĩa của dân ca đối với sự phát triển của trẻ lớp lá được giáo viên 

đánh giá như sau: 

21/38 phiếu cho rằng: “Phát triển ngôn ngữ, trí nhớ, trí tưởng tượng cho trẻ”, 

chiếm 55.3% 

35/38 phiếu cho rằng: “Phát triển óc thẫm mỹ, khả năng cảm thụ âm nhạc cho 

trẻ”, chiếm 92.1% 

36/38 phiếu cho rằng: “Hình thành, phát triển và bồi dưỡng tình cảm dân tộc 

cho trẻ”, chiếm 94.7% 

4/38 phiếu cho rằng: “Ý kiến khác”, chiếm 10.5% 

 

STT Vai trò và ý nghĩa của dân ca đối với sự phát triển của trẻ. SP % 

1 Phát triển ngôn ngữ, trí nhớ, trí tưởng tượng cho trẻ. 21 55.3 

2 Phát triển óc thẫm mỹ, khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ. 35 92.1 

3 Hình thành, phát triển và bồi dưỡng tình cảm dân tộc cho trẻ. 36 94.7 

4 Ý kiến khác. 4 10.5 
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Qua kết quả khảo sát cho thấy: 

Giáo viên đánh giá rất cao về vai trò và ý nghĩa của dân ca đối với sự phát triển 

của trẻ. Bởi vì nó góp phần rất lớn vào việc giáo dục  phát triển óc thẫm mỹ, khả năng 

cảm thụ âm nhạc của trẻ cũng như hỗ trợ đắc lực cho công tác dạy và học của trẻ mẫu 

giáo lớn. 

Ngoài ra, các giáo viên còn cho rằng việc cho trẻ làm quen với dân ca còn giúp 

cho trẻ phát triển ngôn ngữ, trí nhớ, trí tưởng tượng và quan trọng hơn hết là hình 

thành, phát triển và bồi dưỡng tình cảm dân tộc cho trẻ. 

 

Bảng 6: Một số thể loại dân ca mà giáo viên thường tổ chức cho trẻ làm quen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức độ 

Thể loại 
SL  % 

Hát đồng dao 31 85.6 

Lý 25 65.8 

Hò 5 13.2 

Hát ru 8 21.1 
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Từ bảng số liệu trên, chúng tôi tính theo số liệu phần trăm (%), và minh họa 

bằng biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ 5: Một số thể loại dân ca mà giáo viên thường cho trẻ làm quen 

 

Từ biểu đồ trên chúng ta thấy: Ở trường giáo viên tổ chức cho trẻ làm quen 

với dân ca phần lớn là cho trẻ làm quen với các bài hát đồng dao (85.6%), tiếp đến là 

những bài Lý (65.8%), Hát ru (21.1%) và ít nhất là các bài thuộc thể loại Hò (13.2%). 

Điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng: nên cho trẻ làm quen với tất cả các thể loại dân 

ca để trẻ nhận ra được sự phong phú, đa dạng của các thể loại trong kho tàng âm nhạc 

dân gian của dân tộc ta. Điều đó cũng góp phần vào việc giúp trẻ thể hiện niềm tự hào 

đối với nền âm nhạc cổ truyền của dân tộc. 
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Bảng 7 : Những thuận lợi và khó khăn của giáo viên khi tổ chức các bài dân 

ca cho trẻ tại trường. 

Bảng 7.1: Những thuận lợi của giáo viên khi tổ chức các bài hát dân ca 

 

 Với bảng 7.1 kết quả thu được như sau: 

 Những nốt nhạc luyến láy của dân ca tạo nên những âm thanh dễ đi vào lòng 

người, trẻ thích hát, thích nghe và thuộc rất nhanh các bài dân ca. 

24.38 phiếu đánh giá là có, chiếm 63.2% 

 Đồ dùng âm nhạc và trang phục âm nhạc đầy đủ. 

13/38 phiếu đánh giá là có, chiếm 34.2% 

 Giáo viên được đào tạo qua trường lớp và có năng khiếu về hát nhạc dân ca. 

7/38 phiếu đánh giá là có, chiếm 5.3% 

  

STT Thuận Lợi SP % 

1 

Những nốt nhạc luyến láy của dân ca tạo nên những 

âm thanh dễ đi vào lòng người, trẻ thích hát, thích 

nghe và thuộc rất nhanh các bài dân ca. 

24 63.2 

2 Đồ dùng âm nhạc và trang phục âm nhạc đầy đủ. 13 34.2 

3 
Giáo viên được đào tạo qua trường lớp và có năng 

khiếu về âm nhạc 
7 5.3 



 

41 

 

Bảng 7.2: Những khó khăn giáo viên gặp phải khi tổ chức các bài hát dân ca 

 

Với kết quả trên cho thấy: 

Việc cho trẻ tiếp cận, làm quen với nền âm nhạc dân ca của dân tộc hiện nay 

được xem là một việc vô cùng cần thiết và có ý nghĩa bởi vì có nhiều thuận lợi. Trước 

tiên là hầu hết giáo viên cho rằng giai điệu của bài hát dân ca tạo nên những âm thanh 

dễ đi vào lòng người, trẻ thích hát, thích nghe và thuộc nhanh các bài dân ca. Bởi vì lí 

do này mà nên việc đưa các bài dân ca đến với trẻ là một điều vô cùng thuận lợi vì một 

khi trẻ đã thích vì trẻ sẽ nổ lực, cố gắng rất nhiều để thuộc cũng như thể hiện được tình 

cảm của mình qua các bài hát dân ca. Ngoài ra, đồ dùng âm nhạc và trang phục âm 

nhạc cũng góp phần rất lớn trong  quá trình cảm thụ âm nhạc của trẻ. Trẻ sẽ cảm thấy 

say mê, thích thú hơn. 

Bên cạnh những thuận lợi thì cũng có không ít những khó khăn mà giáo viên 

gặp phải khi tổ chức các bài dân ca đó là: 

 Những bài hát dân ca thường gặp trong chương trình chủ yếu là cô hát 

cho trẻ nghe, rất ít các bài dạy cho cháu hát. 

 Giáo viên hầu hết được đào tạo qua trường lớp và có khả năng về âm 

nhạc. Tuy nhiên, về việc hát dân ca đối với các cô còn rất khó vì dân ca mang tính 

chất vùng miền rõ rệt, có những bài không phù hợp với chất giọng của giáo viên. 

Có nhiều nốt luyến láy khó hát. 

 Trang phục âm nhạc và đồ dùng âm nhạc tuy có nhưng vẫn còn hạn chế, 

vẫn còn thiếu so với trẻ. 

STT Khó khăn SP % 

1 Số lượng các bài hát dân ca dành cho trẻ còn quá ít. 21 55.3 

2 
Đồ dùng âm nhạc và trang phục âm nhạc còn nhiều 

hạn chế. 
15 39.5 

3 Dân ca khó hát vì mang tính chất vùng miền rõ rệt. 35 92.1 
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Bảng 8: Mức độ giáo viên tổ chức cho trẻ làm quen với các làn điệu dân ca. 

 

Từ bảng số liệu trên, chúng tôi tính theo số liệu phần trăm (%), và minh họa 

bằng biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ 6: Mức độ giáo viên tổ chức cho trẻ làm quen với các làn điệu dân ca 

 

Mức độ SL  % 

Rất thường xuyên 0 0 

Thường xuyên 9 23.7 

Thỉnh thoảng 22 57.9 

Rất hiếm khi 5 13.2 

Không bao giờ 2 5.3 

TỔNG 38 100 

24% 

58% 

13% 

5% 

Mức Độ Giáo Viên Tổ Chức Cho Trẻ Làm Quen Với Các 
Làn Điệu Dân Ca 

Rất thường xuyên 
Thường xuyên 
Thỉnh thoảng 
Rất hiếm khi 
Không bao giờ 
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 Từ biểu đồ trên chúng ta thấy được rằng: Hiện nay giáo viên rất ít khi tổ chức 

các hoạt động âm nhạc cho trẻ làm quen với các làn điệu dân ca của dân tộc.  Tần suất 

giáo viên cho trẻ làm quen với dân ca còn rất thấp so với các ca khúc thiếu nhi vui 

nhộn, có những giáo viên thường xuyên tổ chức, nhưng tỉ lệ đó chỉ chiếm khoảng 

24%, thường thì thỉnh thoảng giáo viên mới tổ chức cho trẻ tiếp xúc với dân ca một lần 

( chiếm 58%), và cũng có trường hợp giáo viên rất hiếm khi (13%) hay không bao giờ 

(5%) tổ chức cho trẻ làm quen. Thực trạng đó cũng cho chúng ta thấy rằng: điều mà 

giáo viên nên làm từ lúc này là tăng cường tổ chức cho trẻ làm quen với loại hình nghệ 

thuật dân gian nói chung và dân ca nói riêng để sớm hình thành ở trẻ lòng yêu quê 

hương đất nước, niềm tự hào về dân tộc, đất nước của mình. 

 

Bảng 9: Cách thức giáo viên tổ chức cho trẻ tiếp cận với dân ca. 

 

  

Cách thức SL  % 

Nghe hát 29 76.3 

Dạy hát 10 26.3 

Vân động theo nhạc 7 18.4 

Chơi trò chơi âm nhạc 15 39.5 



 

44 

 

Từ bảng số liệu trên, chúng tôi tính theo số liệu phần trăm (%), và minh họa 

bằng biểu đồ sau: 

 

 

Biểu đồ 7: Cách thức giáo viên tổ chức cho trẻ tiếp cận với dân ca 

 

Qua kết quả khảo sát cho thấy: Việc giáo dục âm nhạc cho trẻ nói chung và 

việc đưa dân ca vào chương trình học của trẻ nói riêng thường các cô tổ chức cho trẻ 

tiếp xúc với âm nhạc bằng cách nghe hát là chính để hướng dẫn trẻ cảm nhận được 

tính chất của giai điệu bài hát.  

Giải thích cho điều này tôi cho rằng do tính chất đặc thù của quá trình cảm thụ 

âm nhạc của trẻ luôn gắn liền với phương pháp trực quan thính giác. Do đó, cách thức 

dạy học phù hợp với trẻ và mang lại hiệu quả cao là tăng cường cho trẻ nghe nhạc. 

Việc cho trẻ nghe dân ca thường xuyên sẽ góp phần rất lớn vào việc phát triển trí tuệ, 

ngôn ngữ, thẫm mỹ cho trẻ. Đồng thời còn giúp trẻ tiếp thu nền văn hóa truyền thống 

một cách tích cực và phù hợp. 

Ngoài ra, ở một số trường mầm non GV còn tổ chức dạy hát dân ca, vận động 

theo bài hát, hay tổ chức các trò chơi âm nhạc để phát triển tai nghe và khả năng cảm 
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thụ âm nhạc của trẻ… Bởi vì, cho trẻ nghe dân ca thì chưa đủ mà điều quan trọng hơn 

là cần cho trẻ trải nghiệm hóa thân vào những  nhân vật trong các bài dân ca. Điều đó 

sẽ khắc sâu trong trẻ những hình thượng về con người của từng vùng miền trên đất 

nước Việt Nam. Đây cũng là những cách thức hỗ trợ rất nhiều để việc dạy dân ca cho 

trẻ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. 

Bảng 10: Các hình thức giáo viên lựa chọn để tổ chức cho trẻ tiếp cận với 

dân ca. 

 

Từ bảng số liệu trên, chúng tôi tính theo số liệu phần trăm (%), và minh họa 

bằng biểu đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 8: Một số hình thức tổ chức giáo viên lựa chọn tổ chức một bài hát dân ca 

 

Hình Thức SP % 

Tổ chức các hoạt động âm nhạc (HĐ có chủ đích) 32 84.2 

Trong các hoạt động hằng ngày 9 23.7 

Trong các ngày lễ hội 7 18.4 
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Qua kết quả khảo sát cho thấy: Đa số GV tổ chức cho trẻ làm quen với dân ca 

dưới giờ hoạt động học có chủ đích. Ngoài ra, ở một số trường còn tổ chức cho trẻ 

nghe hát nhạc dân ca mọi lúc mọi nơi, trong các hoạt động hằng ngày và cả trong các 

ngày lễ hội. Giải thích điều này tôi cho rằng do đặc điểm tâm lý của lứa tuổi này tiếp 

thu rất nhanh song cũng rất mau quên nếu không được luyện tập thường xuyên. Vì thế, 

ngoài giờ học có chủ đích, giáo viên nên cho trẻ nghe, hát lại những bài dân ca đã 

được học khi có thể. Để trẻ có thể cảm được bài hát về cả nội dung lẫn nghệ thuật thì 

đòi hỏi có một quá trình lâu dài và xuyên suốt. Quá trình lặp đi lặp lại này sẽ giúp trẻ 

nhanh chóng khắc sâu những điều đã được học, được nghe. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 
Dân ca được ví như những viên ngọc quý trong kho tàng âm nhạc, như dòng 

sữa mẹ nuôi dưỡng thế giới tinh thần của trẻ. Việc cho trẻ làm quen với dân ca hiện 

nay được xem là quan trọng và vô cùng cần thiết. Nhưng trên thực tế, trong chương 

trình giáo dục trẻ hiện nay đa phần giáo viên cho trẻ tiếp xúc với các ca khúc thiếu nhi 

sinh động, vui nhộn. Tuy hiểu được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của âm nhạc dân 

gian đối với sự phát triển của trẻ nhưng tỉ lệ phần trăm giáo viên tổ chức cho trẻ làm 

quen với dân ca còn rất thấp. Hình thức tổ chức còn nhiều hạn chế, bị gò bó trong một 

khuôn khổ nhất định, chưa linh hoạt. Thậm chí, nhiều nhóm lớp còn bỏ trống việc cho 

trẻ tiếp xúc với dân ca. Ít được tiếp xúc với dân ca trẻ sẽ tỏ ra rất thờ ơ, lạnh nhạt với 

nền âm nhạc cổ truyền của dân tộc, hoặc nếu có thích thì đó cũng chỉ là một sự ưa 

thích tầm thường. Đó là một trong những nguyên nhân sâu xa nhất dẫn đến tình trạng 

xuống cấp nghiêm trọng về việc thông hiểu cũng như giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản 

sắc của nền văn hóa dân tộc. Do đó, ngay từ lứa tuổi Mầm Non, giáo viên chúng ta cần 

phải giáo dục trẻ để trẻ hiểu được nền âm nhạc truyền thống dân tộc mình, góp phần 

thực hiện Nghị quyết Trung Ương V của Đảng:“Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, 

đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”. Muốn vậy chúng ta phải tổ chức ra môi trường tốt 

để trẻ hoạt động với những hình thức phong phú và đa dạng. 

  



 

48 

 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

NHẰM ĐƯA DÂN CA ĐẾN VỚI TRẺ MẪU GIÁO 

 

Đối với trẻ em, âm nhạc là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, 

tuy nhiên trẻ cũng chỉ yêu thích những gì phù hợp. Đối với trẻ, tuổi của vui chơi múa 

hát, thì âm nhạc và trò chơi lại càng có một vai trò quan trọng trong sự phát triển. Trò 

chơi và âm nhạc, âm nhạc và trò chơi, hai loại hình đó đã hòa quyện với nhau tạo cho 

trẻ một sự hứng thú và thông qua hoạt động này, đã góp phần hình thành ở trẻ những 

kỹ năng khéo léo, phát triển tư duy và nhân cách. Ngày nay với các điều kiện thuận lợi 

hơn nhiều, các em được tiếp xúc với các loại hình nghệ thuật phong phú, đa dạng. 

Hàng trăm, hàng ngàn bài hát do các nhạc sĩ chuyên nghiệp sáng tác và vô vàn trò chơi 

hiện đại hấp dẫn các em thì dân ca ngày càng trở nên xa lạ đối với trẻ. Do đó, chúng ta 

hãy vận dụng một cách linh hoạt các hình thức tổ chức các hoạt để giúp trẻ xích lại gần 

hơn với dân ca – với nền âm nhạc của dân tộc. Dưới đây mà một số hình thức mà tôi 

nghĩ rằng sẽ góp phần rất lớn giúp trẻ cảm thấy thích thú hơn với nền âm nhạc dân 

gian của dân tộc. 

3.1. Tổ chức các hoạt động dân ca. 

Đây là hình thức cơ bản nhất, được tổ chức trong giờ hoạt động có chủ đích. 

Trẻ được học các kỹ năng, cách cảm thụ cũng như cách thể hiện một bài dân ca dưới 

sự tổ chức, điều khiển, chỉ dẫn của giáo viên. 

Trong tiết học âm nhạc này, các hoạt động nghe nhạc, tập hát, tập vận động và 

trò chơi âm nhạc diễn ra liên tục, nối tiếp nhau. Trong đó, trẻ sẽ được ôn lại các bài 

dân ca mình đã biết, luyện tập bài mình đang học và được giới thiệu để chuẩn bị tập 

tiếp một bài dân ca mới. Với quan điểm giáo dục tích hợp hiện nay, giáo viên đóng 

một vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra môi trường, cơ hội để trẻ học tập, vui 

chơi, tìm tòi và khám phá.  

Điều quan trọng là người giáo viên cần làm ở đây là việc giáo viên lựa chọn 

những bài dân ca nào phù hợp để đưa vào chương trình dạy cho trẻ. Những bài dân ca 

nào để cho trẻ nghe, những bài dân ca nào dạy cho trẻ hát và cả những bài dân ca cho 

trẻ vận động và chơi trò chơi. 
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Dân ca nhằm mục đích cho trẻ tiếp thu nền văn hóa truyền thống một cách tích 

cực, phù hợp. Mỗi bài dân ca đều có nét đặc sắc riêng, mỗi giai điệu, tiết tấu trong bài 

dân ca thể hiện tính chất trữ tình, phản ánh sinh hoạt, cuộc sống, tình cảm của nhân 

dân. Dân ca Việt Nam mang tính chất vùng miền rõ rệt. Mỗi miền có có thể loại dân ca 

riêng mà khi hát lên người ta sẽ nhận ra ngay đó là dân ca miền nào. Điều đó tạo nên 

nét đặc sắc của dân ca Việt Nam. Sự đa dạng, phong phú giúp trẻ dễ tiếp xúc, dễ thuộc, 

dễ hát, giúp tăng vốn từ cho trẻ, giúp trẻ hiểu thêm phong tục tập quán của từng vùng 

miền qua các giai điệu, tiết tấu, động tác múa, trang phục….. Với những nội dung nêu 

trên, ta có thể tổ chức cho trẻ nghe các bài dân ca với những nét giai điệu điển hình, 

mô tả thiên nhiên, sinh hoạt của người dân Việt Nam. Dân ca Nam Bộ với những bài 

Lý nhẹ nhàng đi vào lòng người với những sản vật trù phú của Nam Bộ. Dân ca Bắc 

Bộ vui vẻ, hóm hỉnh thể hiện cuộc sống lao động vất vả của người nông dân Bắc Bộ. 

Dân ca Trung Bộ thì sâu lắng và trữ tình. Mỗi một miền lại thể hiện những động tác, 

những trang phục riêng khác nhau. Đó chính là nét đẹp của con người Việt Nam. Trẻ 

tiếp xúc và hoạt động với các bài dân ca hình thành ở trẻ tình yêu quê hương đất nước 

sâu đậm. Có thể tổ chức cho trẻ làm quen với dân ca bằng nhiều hình thức hoạt động 

khác nhau: 

3.1.1. Nghe hát 

Ví dụ: Bài “Lý Kéo Chài” – thể hiện nhịp điệu lao động rắn rỏi, sinh động. Kết 

hợp với việc nghe hát, cô giáo có thể làm động tác mô phỏng động tác kéo chài, đầu 

chít khăn, áo thắt lưng, quần túm ống….để qua đó trẻ biết và nhận ra đó là hình ảnh 

của người dân lao động miền Nam , trẻ sẽ cảm thấy thích thú hơn bởi sự tiếp cận đồng 

bộ thông qua thị giác và thính giác. 

Bài “Cây trúc xinh” với nhiều nốt luyến láy, lời ca du dương dễ dàng đi vào 

lòng của trẻ, trẻ cảm nhận được giai điệu của bài hát và trẻ biết được bài hát thuộc làn 

điệu dân ca Quan Họ Bắc Ninh. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, mềm mại thể hiện nét 

thanh lịch, vẻ đẹp dịu dàng, thướt tha của những cô gái vùng Quan Họ. Đồng thời 

cũng thể hiện vẻ đẹp của cây trúc ở làng quê Việt Nam. Nói lên cuộc sống gắn bó của 

con người và thiên nhiên. Qua đó, giáo viên có thể giới thiệu với trẻ về nét đẹp dân dã 

của phong cảnh quê hương qua những hình ảnh, sự vật hết sức quen thuộc như: những 
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hàng trúc xanh mát ven bờ ao, những con đường, những lối mòn nhỏ rợp bóng 

trúc….Từ đó giúp trẻ càng yêu thêm quê hương, đất nước của mình. Với bài hát Quan 

Họ, giáo viên có thể làm tăng sự thích thú của trẻ bằng cách cho trẻ giả làm các cô gái 

Quan Họ, mặc áo mớ ba mớ bảy, đội nón quai thao hay khăn mỏ quạ, và thắt lưng đeo 

dây xà tích. 

 Bài “Cái Bống”, bài dân ca Bắc Bộ,  bài hát tiêu biểu cho việc làm đẹp của 

con người. Bài hát miêu tả cái Bống giúp mẹ với những việc làm rất khéo léo “Khéo 

sẩy khéo sàng”…và giúp mẹ gánh gồng để chạy một cơn mưa. Bài hát này có những 

từ ngữ địa phương, do đó khi giới thiệu cho trẻ thì giáo viên phải giải thích cho trẻ 

hiểu được những từ ngữ khó trong bài hát. “Bống” là tên riêng của một cô bé người 

miền Bắc, ở miền Bắc người ta thường hay dùng từ “cái” để gọi trước tên riêng. “Khéo 

sẩy khéo sàng” là là động tác sàng lúa một cách khéo léo. Hình ảnh cái Bống dùng một 

cái sàng xoay tròn để những hạt lúa lép rơi ra ngoài. Đồng thời, bài hát ca ngợi tấm 

lòng hiểu thảo của Bống, tuy còn nhỏ nhưng Bống đã giúp mẹ làm những việc đơn 

giản. Qua đó, giáo viên giáo dục cho trẻ tình cảm gia đình, là con phải biết yêu 

thương, kính trọng, hiếu thảo và luôn biết giúp đỡ bố mẹ. 

Hay chúng ta có thể cho trẻ nghe bài “Lý cây ổi” hay “Lý đất giồng” thuộc thể 

loại dân ca Nam bộ. Bài hát ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu. Bài hát góp phần mở rộng vốn 

hiểu biết của trẻ về môi trường xung quanh : về tên gọi cũng như những đặc điểm nổi 

bật của các loại rau, hoa quả quen thuộc cùng môi trường sống của chúng. Qua đó 

cũng góp phần giáo dục trẻ bảo vệ môi trường và chăm sóc, bảo vệ cây xanh. 

Ngoài ra, để giáo dục trẻ về lòng yêu thiên nhiên đất nước, lòng biết ơn đối với 

những người có công xây dựng đất nước chúng ta có thể chọn bài “Gửi anh một khúc 

dân ca”, bài hát được sáng tác dựa âm hưởng làn điệu dân ca Nam Bộ. Với giai điệu 

trữ tình, thắm thiết, bài hát gợi lên một khung cảnh đất nước yên bình với những cánh 

én, cánh buớm bay lượn, với những vầng trăng sáng vằng vặc…với sự nhiệt tình hy 

sinh canh giữ biên cương của các anh chiến sĩ.  

Ngoài các bài lý, hò nêu trên chúng ta có thể chọn những bài đồng dao gắn liền 

với các trò chơi dân gian đã được phổ nhạc để cho trẻ làm quen. Việc cho trẻ làm quen 
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các bài dân ca qua hình thức nghe hát góp phần rất lớn trong việc dạy hát cho trẻ. Dưới 

đây là một số bài dân ca chúng ta có thể cho trẻ làm quen: 

 

TÊN BÀI HÁT THỂ LOẠI 

1. Cái Bống 

2. Bà Còng 

3. Cò lả 

4. Đèn cù 

5. Qua cầu gió bay 

6. Hát ru con 

7. Khúc nhạc mùa xuân 

8. Hái hoa 

9. Ru con 

10. Cô giáo miền xuôi 

11. Hò ba lý 

12. Lý con sáo quảng 

13. Lý tình tang 

14. Hoa trong vườn 

15. Trống cơm 

16. Cây trúc xinh 

17. Hoa thơm bướm lượn 

18. Lý cây đa 

19. Xe chỉ luồn kim 

20. Bèo dạt mây trôi 

21. Thật đáng chê 

22. Bươm bướm bay 

23. Ca dao mẹ 

24. Cái Tánh leo trèo 

25. Cô dạy hát 

Dân ca Bắc Bộ 

Dân ca Bắc Bộ 

Dân ca Bắc Bộ 

Dân ca Bắc Bộ 

Dân ca Bắc Bộ 

Dân ca Bắc Bộ 

Dân ca Bắc Bộ 

Dân ca Bắc Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Theo làn điệu dân ca Bắc Bộ 

Dân ca Trung Bộ 

Dân ca Trung Bộ 

Dân ca Trung Bộ 

Dân ca Thanh Hóa 

Dân ca Quan Họ Bắc Ninh 

Dân ca Quan Họ Bắc Ninh 

Dân ca Quan Họ Bắc Ninh 

Dân ca Quan Họ Bắc Ninh 

Dân ca Quan Họ Bắc Ninh 

Dân ca Quan Họ Bắc Ninh 

Theo điệu Bắt kim thang 

Hát theo điệu Lý cây đa 

Âm hưởng dân ca Nam Bộ 

Hát theo điệu Lý con cúm núm 

 Hát theo điệu Lý cây bông 
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26. Cu Tí lười 

27. Giai điệu quê hương 

28. Khúc nhạc vui 

29. Mưa rơi 

30. Thăm lúa 

31. Lý chiều chiều 

32. Lý cây bông 

33. Lý cây ổi 

34. Lý trái bắp 

35. Lý cây xanh 

36. Lý cây chanh  

37. Lý cây khế 

38. Lý đất giồng 

39. Lý quạ kêu 

40. Lý ngựa ô 

41. Bầu và bí 

42. Con chim hay hót 

43. Con chim manh manh 

44. Lý con mèo 

45. Lý con khỉ 

46. Lý con cua 

47. Lý áo vá quàng 

48. Lý con sam 

49. Lý com cúm núm 

50. Lý con chuột 

51. Lý con cò 

52. Lý con cóc 

53. Lý con cá lóc 

54. Lý chim quyên 

Hát theo điệu Lý quạ kêu 

Hát theo điệu Lý chiều chiều 

Hát theo điệu Lý bằng thu thủy 

Hát theo điệu Lý bằng răng 

Hát theo điệu Lý cái phảng 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 
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55. Lý kéo chài 

56. Lý cái kéo 

57. Lý trái mướp 

58. Lý rẫy láy vườn 

59. Lý con sáo Gò Công 

60. Lý son sắt 

61. Lý bằng răng 

62. Bắt kim thang 

63. Tập làm vông 

64. Úp lá khoai 

65. Rềnh rềnh ràng ràng 

66. Gửi anh một khúc dân ca 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

Dân ca Nam Bộ 

 

Việc cho trẻ làm quen với các làn điệu dân ca dân tộc giúp cho trẻ tiếp nhận dần 

những hiểu biết cũng như thái độ ứng xử trong đời sống phong phú, môi trường đa 

dạng, những ấn tượng đẹp mà trẻ đã và đang sống. Âm nhạc nói chung và dân ca nói 

riêng đã góp phần phát triển trí tuệ, mở mang nhận thức cho trẻ; giúp trẻ hiểu biết 

thêm về âm nhạc dân tộc mình. Đó cũng chính là một trong những mục đích sư phạm 

của giáo dục âm nhạc cho trẻ. 

3.1.2. Dạy hát 

Việc cho trẻ làm quen với các làn điệu dân ca không chỉ dừng lại ở việc cho trẻ 

nghe hát. Giáo viên có thể lựa chọn ra một số bài đơn giản, dễ học, dễ nhớ để dạy cho 

trẻ hát. Điều quan trọng mà giáo viên cần làm ở đây là lựa chọn những bài dân ca nào 

phù hợp để đưa vào các chủ điểm trong chương trình giáo dục mầm non. Giáo viên 

nên sử dụng các bài dân ca đã cho trẻ nghe trước đó để dạy cho trẻ hát. 

Với chủ điểm thực vật, tôi có thể chọn bài “Lý cây bông”, “Hoa trong vườn” 

hoặc bài “Bầu và bí” để dạy cho trẻ hát, để giới thiệu với trẻ về một số loại hoa, loại 

rau quen thuộc. Cũng có thể cho trẻ nhận biết về số lượng, màu sắc. Qua đó, giáo viên 

giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ cây, đặc biệt nói cho trẻ biết về tình yêu thương, đoàn 

kết giúp đỡ lẫn nhau của cùng một dân tộc, một giống nòi. 
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Với chủ điểm động vật, tôi chọn bài hát “Con chim hay hót”, “Lý con khỉ” hay 

bài “Chim sáo” giới thiệu với trẻ về một số loài động vật sống trong rừng, trong 

nhà…cho trẻ biết về tiếng hót của chim sáo và một số loại chim khác, chim cất tiếng 

hót vang trong rừng, hót vang trên cành cây, trên đồng lúa gợi lên cho thấy khung cảnh 

miền quê thật thanh bình, yên ã, thơ mộng. Dạy trẻ biết về con khỉ, về vùng đất gọi là 

đảo khỉ nơi mà khỉ và con người sống chung. 

Với chủ điểm bản thân và gia đình, tôi chọn bài hát “Bà Còng” – bài dân ca 

được phổ nhạc từ lời ca dao tuy đơn giản nhưng có một ý nghĩa rất lớn trong việc giáo 

dục trẻ. Bài hát nói về một người bà đã già và lưng còng, bà đi chợ lúc trời mưa, do 

không cẩn thận, bà đã đánh rơi tiền. “Cái tôm cái tép” được nhắc đến trong bài hát 

chính là hình ảnh các bạn nhỏ khi nhìn thấy của rơi đã nhặt lên trả lại cho bà. Qua đó, 

giáo dục trẻ lòng kính trọng, biết giúp đỡ người khác đặc biệt những người lớn tuổi 

như ông bà, cha mẹ….giáo dục trẻ thái độ biết kính trọng người khác. Ngoài ra còn có 

các bài khác như: Cái Bống (Dân ca Bắc Bộ), Cu tí lười ( Theo điệu Lý quạ kêu), Thật 

đáng chê (Theo điệu Bắt kim thang)… 

Với chủ điểm quê hương đất nước, tôi chọn bài “Cò lả”. Bài hát nói về cảnh 

đẹp của đất nước Việt Nam, một vùng đồng bằng Bắc Bộ trù phú với những cánh đồng 

cò bay thẳng cánh. Nơi đó có những con người chịu thương chịu khó mà bất cứ một 

người nào gặp một lần rồi cũng sẽ nhớ. Bài hát giáo dục trẻ yêu mến, thể hiện niềm tự 

hào về những danh lam thắng cảnh của đất nước. Đồng thời giáo dục trẻ phải biết kính 

trọng, yêu quý những người lao động. Ngoài ra còn có các bài khác như: Giai điệu quê 

hương (Theo điệu Lý chiều chiều)… 

Ngoài ra, cần cho trẻ làm quen với các bài hát phản ánh các sinh hoạt vui chơi 

ngộ nghĩnh, hóm hỉnh, các hoạt động vui chơi tập thể (các bài hát và trò chơi đồng 

dao) phù hợp hấp dẫn với trẻ. Thông qua tiết mục âm nhạc, trẻ thể hiện chức năng sinh 

hoạt của mình, do đó dòng nhạc dân ca phải thể hiện tính chất vui tươi, trong sáng. Do 

đó, ta có thể chọn những bài hát đồng dao để dạy cho trẻ. 

 Ví dụ: Với bài hát “Tập làm vông”, “Xúc xắc xúc xẻ”, “Rềnh rềnh ràng 

ràng”,…chúng ta sẽ dạy cho trẻ hát kết hợp với các hành động thể theo lời bài hát. Trẻ 
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sẽ cảm thấy thích thú hơn. Từ đó, việc thuộc bài hát cũng dân trở nên dễ dàng hơn đối 

với trẻ. 

3.1.3. Vận động theo nhạc 

Nhà chỉ huy Lô - tô – kốp – xki viết: “Cả người lớn, cả trẻ em, thông thường 

khi nghe nhạc đều có ý muốn cử động theo nhịp tiết tấu. Tay họ đung đưa, chân gõ 

nhịp, đầu lắc lư. Đó là hình thức múa tự phát. Nhiều khi các em nhỏ vừa nghe nhạc, 

vừa ngẫu hứng điệu múa có tiết tấu độc đáo của mình”[12]. 

Đối với trẻ, do đặc điểm hồn nhiên, ham hoạt động nên mối quan hệ giữa âm 

nhạc và vận động được hình thành một cách dễ dàng. Do đó, khi cho trẻ nghe nhạc, hát 

nhạc dân ca thì chúng ta cũng không quên cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo giai điệu 

của bài hát. Với những bài dân ca chúng ta có thể cho trẻ vận động bằng cách múa 

minh họa hay gõ đệm. 

3.1.3.1. Múa minh họa theo bài hát: 

 Để làm được điều này giáo viên phải chuẩn bị từ trước, suy nghĩ các động tác 

nào phù hợp để trẻ có thể múa được dễ dàng. Ngoài ra, cần phải chuẩn bị thêm đạo cụ, 

trang phục cho trẻ. 

Ví dụ: Chọn bài nhạc “Lý cây bông” có tiết tấu nhanh, vui tươi, hồn nhiên, phù 

hợp với trẻ lớp Lá ở trường Mầm Non. Trẻ có thể hát nhẩm bài hát này. 

Bài hát thể hiện vẻ đẹp của đất trời khi vào xuân, qua đó giới thiệu cho trẻ vẻ 

đẹp muôn màu muôn sắc của các loại hoa khac nhau ở miền Nam . Bài hát mô phỏng 

lại cảnh các bạn nhỏ ở Nam Bộ đang đi dạo chơi trong vườn hoa mùa xuân. 

Giáo viên có thể hướng dẫn trẻ múa minh họa cho bài hát bằng các động tác: 

  

                                              
[12]  Phạm Thị Hòa, Giáo trình tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ Mầm Non (dành cho hệ cao đẳng sư 

phạm Mầm Non), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tr. 62 
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Đoạn 1: Nhạc dạo 2C_4N 

Trẻ bước ra, nhún mềm theo nhịp, đầu nghiêng sang 2 bên. 

Đoạn 2: Lời 1 4C_4N, 3N, 4N, 4N. 

C1_4N: Tay phải chống hông (dùng mu bàn tay) vuốt tay trái lên cao sang 

ngang (vào chữ “xanh”), và ngược lại vuốt tay phải sang ngang lên cao (vào chữ 

“trắng”) kết hợp nhúm mềm theo nhịp. 

C2_3N: Trẻ chống hông sau lưng (bằng mu bàn tay) đồng thời nhún mềm theo 

nhịp, kết hợp đầu nghiêng 2 bên (luật động đầu của động tác vuốt guộn đuổi). 

C3_4N: Tay trái chống hông, tay phải guộn cổ tay (hái đào) kết hợp nhún mềm 

theo nhịp. 

C4_4N: Làm động tác như câu 3 nhưng đổi bên. 

Đoạn 3: 4C_4N, 3N, 4N, 4N 

C1_4N: Trẻ nhún mềm (kí chân thế 6) 2 lần, tay đánh tự nhiên, tay này chân 

kia. 

C2_3N: Bước nhún mềm kí thế 6 sang 2 bên theo nhịp bài hát, bước chân về 

bên nào thì 2 tay hái đào về bên đó. 

C3_4N: Trẻ nhảy chân sáo sang bên phải. 

C4_4N: Trẻ nhảy chân sáo sang bên trái. 

Đoạn 4: Lời 2 4C_4N,3N,4N,4N 

Làm lại động tác giống như đoạn 1 và kết thúc. 

Hay bài “Bà Còng”, giáo viên cho trẻ hóa thân thành các nhân vật trong bài hát 

và múa minh họa theo nội dung của bài. Một trẻ sẽ mặc áo bà ba, đội khăn, cầm giỏ 

xách đóng vai làm Bà Còng, các trẻ còn lại sẽ đóng vai cái tôm cái tép đưa bà Còng đi 

chợ. Việc hóa thân thành các nhân vật trong bài hát làm cho trẻ cảm thấy thích thú, sẽ 

tạo cho trẻ có những ấn tượng tốt về bài hát, khơi gợi ở trẻ lòng mong muốn được tìm 

về với cội nguồn của dân tộc, đặc biệt là về với âm nhạc dân tộc. Một trong các hình 

thức nhằm lưu truyền và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc mình. 

 Lưu ý: Dạy múa cho trẻ nên chọn những bài hát đơn giản, ít có sự thay đổi liên 

tục của tiết tấu giữa các đoạn nhạc. 
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3.1.3.2. Gõ đệm minh họa: 

Tùy thuộc vào tính chất, nhịp điệu âm nhạc của bài hát mà giáo viên có thể lựa 

chọn một trong sáu hình thức gõ đệm dưới đây để cho trẻ sử dụng trong các bài hát 

dân ca: 

 Gõ theo nhịp 

 Gõ theo phách 

 Gõ theo tiết tấu lời ca 

 Gõ theo tiết tấu chậm 

 Gõ theo tiết tấu nhanh 

 Gõ theo tiết tấu phối hợp. 

Ví dụ: 

Với bài hát “Lý ngựa ô” có cấu trúc khá cân đối, cô cho trẻ vừa hát vừa vỗ tay, 

gõ, hoạt động hình thể chân tay theo âm hình: gõ theo phách.  

Bài hát “Tập làm vông” với giai điệu nhanh, vui tươi, sinh động, cô cho trẻ vừa 

hát vừa vỗ tay theo âm hình: gõ theo tiết tấu phối hợp ( 1 nốt đen, 2 móc đơn, 1 nốt 

đen, 1 lặng đen). 

q  n  q  Q 
 Vỗ     vỗ  vỗ   vỗ mở tay 

 
Bài hát “Bèo dạt mây trôi” với giai điệu nhẹ nhàng, cô có thể cho trẻ vừa hát 

vừa vồ tay theo âm hình: gõ theo nhịp của bài hát ( chỉ gõ vào phách mạnh). 

Bên cạnh đó, để dạng hóa các vận động để cho trẻ đỡ chán, giáo viên có thể kết 

hợp thêm các dụng cụ cho trẻ gõ: song loan, thanh tre, thanh nứa…Đồng thời, có thể 

mời trẻ lên chơi cùng với cô: trẻ vỗ tay – cô gõ trống, hay mỗi trẻ sử dụng một dụng 

cụ gõ khác nhau - cô vỗ tay… 

 q     q    q     Q 
 Trẻ gõ  trẻ gõ trẻ gõ  cô vỗ tay 
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Hay có thể thay đổi vận động bằng cách lắc tay 3 phách đầu, phách thứ 4 giơ 

hai tay lên cao và vỗ vào nhau: 

q   q   q    Q 
 Lắc  lắc  lắc  vỗ tay 

Hay dựa vào các trò chơi dân gian, có thể tổ chức cho 2 trẻ ngồi đối diện với 

nhau, 3 phách vỗ chéo tay với nhau, phách 4 tự vỗ hai tay của mình. 

q     q     q      Q 
 vỗ chéo tay  vỗ chéo tay  vỗ chéo tay  tự vỗ hai tay 

 

Trên đây là một số hình thức vận động theo bài nhạc mà giáo viên có thể cho 

trẻ làm quen. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với dân ca, trẻ cảm nhận, bộc lộ cảm xúc bằng 

các hoạt động hình thể một cách rất ngẫu hứng, tự nhiên nhưng không nhất thiết mọi 

trẻ phải giống nhau. Giáo viên không bắt buộc trẻ phải thể hiện theo giáo viên mà giáo 

viên sẽ là người gợi ý giúp trẻ cảm thụ tính chất giai điệu, nhịp điệu âm nhạc. 

Do đặc điểm của trẻ là học thông qua bắt chước nên giáo viên phải làm mẫu 

nhiều lần. Những động tác làm mẫu phải rõ ràng, phù hợp với tính chất âm nhạc. Trẻ 

bắt chước có thể hoàn toàn không như giáo viên nhưng tất cả những gì trẻ nghe, trẻ 

nhìn thấy qua làm mẫu sẽ khắc sâu ấn tượng, góp phần phát triển thẫm mĩ cho trẻ. 

3.1.4. Trò chơi âm nhạc 

Ở tuổi mầm non, trẻ học thông qua vui chơi. Các hoạt động âm nhạc như ca hát, 

vận động, nghe nhạc…tổ chức dưới dạng trò chơi là hình thức hấp dẫn và thực sự lôi 

cuốn trẻ, thường được mọi trẻ yêu thích. Trong thực tế, các loại trò chơi âm nhạc được 

lồng vào quá trình học hát và vận động. Dù ở hình thức nào, trò chơi âm nhạc cũng 

tuân theo nguyên tắc: âm nhạc quyết định nội dung và tính chất các hoạt động nhằm 

phát triển cảm giác nghe nhạy bén cho trẻ. Trẻ được tự do tìm cách thể hiện nhân vật, 

thể hiện bản thân, hoạt động một cách tích cực và sáng tạo. Tham gia chơi với nhau 

giúp trẻ có sự tưởng tượng phong phú, tinh thần tập thể, phát triển trí nhớ và rèn luyện 

phản xạ nhanh nhẹn. 
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Để góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại hiện nay thì việc 

cho trẻ tiếp xúc với nên âm nhạc cổ truyền của dân tộc là điều hết sức cần thiết. Ngoài 

việc cho trẻ làm quen với các bài hát dân ca thì cũng cần cho trẻ làm quen, cho trẻ biết 

về những nhạc cụ của dân tộc như sáo trúc, đàn tranh, đàn cò (đàn nhị), đàn nguyệt, 

đàn tì bà, đàn bầu, đàn ghi ta phím lõm, trống, song loan. 

3.1.4.1. Trò chơi rèn luyện thuộc tính âm nhạc 

1. Trò chơi: “Chọn đúng nhạc cụ” 

Mục đích: Giới thiệu cho trẻ biết tính năng của một số nhạc cụ dân tộc: tên nhạc 

cụ, hình dáng, cách sử dụng. Tập cho trẻ lắng nghe và nhận biết âm sắc và tên gọi của 

nhạc cụ. 

Chuẩn bị: Tranh ảnh của một số lại nhạc cụ dân tộc: trống, song loan, sáo trúc, 

đàn tranh, đàn nguyệt, đàn bầu, đàn cò, đàn ghi ta phím lõm, đàn tì bà. Đàn phím điện 

tử mô phỏng âm sắc của các loại nhạc cụ  trên. Hoặc giáo viên có thể chuẩn bị trò chơi 

này trên Powerpoint để trẻ chơi. 
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Cách chơi: Cho trẻ xem xanh các loại nhạc cụ và giải thích cho trẻ biết cách 

diễn tấu của từng loại: thổi sáo, đánh trống, kéo đàn nhị, kéo đàn cò, gảy đàn tranh, 

gảy đàn bầu gảy đàn tì bà …Cho trẻ nhắc lại tên của từng loại nhạc cụ và nghe âm 

thanh mô phỏng từng loại nhạc cụ. Sau khi cho trẻ làm quen với hình ảnh, tên gọi và 

âm thanh đặc trưng của từng loại nhạc cụ, giáo viên sẽ chỉnh bất kì âm thanh của nhạc 

cụ nào thì trẻ sẽ nói tên, cách diễn tấu của nhạc cụ và chỉ đúng tranh nhạc cụ đó. 

Ngoài ra, để rèn luyện phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ, giáo viên có thể để nhiều 

tranh với các loại nhạc cụ khác nhau cho trẻ thi đua chọn nhanh và đúng. 

2. Trò chơi “ Âm thanh nhạc cụ gì?” 

Mục đích: Trẻ phân biệt được âm thanh, đoán được tên của một số loại nhạc cụ 

dân tộc. Tập cho trẻ lắng nghe và nhận biết âm sắc của nhạc cụ trong trong một bài 

nhạc. 

Chuẩn bị: Một số bài nhạc song tấu của 2 loại nhạc cụ: sáo và đàn tranh, đàn 

bầu và đàn tranh,… 

Cách chơi: Cô cho trẻ nghe một đoạn song tấu của 2 loại nhạc cụ. Trẻ lắng nghe 

và cho cô biết trong đoạn nhạc đó đã sử dụng các nhạc cụ nào. Để làm được điều này 

thì trước đó giáo viên phải thường xuyên cho trẻ làm quen với âm thanh của các loại 

nhạc cụ dân tộc thì trẻ mới có thể làm đuợc. 

3. Trò chơi “Tai ai thính?” 

Mục đích: Rèn tai nghe cho trẻ, nghe và phân biệt âm sắc giọng hát của bạn và 

nhận ra các bài hát quen thuộc. 

Chuẩn bị: Một số bài dân ca quen thuộc cho trẻ hát : Lý cây bông, Bà còng, Cò 

lả, Hoa trong vườn,Cô giáo miền xuôi….và khăn bịt mắt. 

Cách chơi: Cô mời một trẻ đứng lên lấy khăn bịt mắt lại và chỉ một em khác hát 

một bài hát dân ca mà mình đã được học. Sau khi hát được một đoạn cô mở khăn ra và 

hỏi: Bạn nào hát? Hát bài gì?... Những lần chơi tiếp theo sau cô có thể thay đổi và hỏi 

thêm: Một hay nhiều bạn hát? Bài hát thuộc dân ca miền nào? 
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3.1.4.2. Trò chơi luyện trí nhớ âm nhạc 

1. Trò chơi: “Ai nhanh hơn?” 

Mục đích: Trò chơi góp phần rèn trí nhớ âm nhạc, rèn phản xạ nhanh cho trẻ, 

giúp trẻ nhớ lại các bài dân ca đã học thông qua giai điệu của bài hát. 

Chuẩn bị: Powerpoint với tranh nền minh họa cho một số bài dân ca mà trẻ đã 

học. Nhạc bài hát của các bài dân ca đó. 

Cách chơi: Trẻ sẽ được xem các tranh nền trước. Sau đó, cô mở bài hát nói về 

các tranh nền đó. Trẻ phải chú ý lắng nghe và nghĩ xem bài hát đó tương ứng với tranh 

nền nào. Trẻ nào biết thì giơ tay đưa ra ý kiến. Sau khi trẻ chọn tranh nền cô sẽ hỏi trẻ 

thêm: “Đây là bài hát gì? Bài hát có nội dung gì? Thuộc dân ca miền nào?”. Nếu trẻ 

đoán đúng thì cô tiếp tục cho trẻ nghe bài hát khác và cho trẻ đoán tiếp. Còn nếu trẻ trả 

lời sai thì cô cho trẻ nghe lại một lần bài hát đó và cho trẻ đoán lại. Trò chơi cứ tiếp 

tục như thế. Để sinh động hơn thì giáo viên có thể thay đổi tranh nền với các bài hát 

khác để trẻ cảm thấy thích thú hơn. 

2. Trò chơi “ Đoán bài hát qua hình nền” 

Mục đích: Rèn luyện phản xạ, trí nhớ âm nhạc cho trẻ. Với những bài hát dân 

ca trẻ đã được học, thông qua các hình ảnh trẻ có thể nhớ lại tên bài hát có liên quan 

với hình ảnh. Trò chơi áp dụng cho mọi bài hát dân ca mà trẻ được học (thay đổi hình 

nền cho phù hợp). 

Chuẩn bị: Tranh nền thể hiện nội dung của bài hát. 

Cách chơi: Trẻ quan sát và tự nhớ lại xem hình ảnh này phù hợp với nội dung 

bài hát nào? Cô cho trẻ thời gian suy nghĩ, hết thời gian trẻ sẽ đưa ra câu trả lời: đó là 

tên bài hát. Sau đó cô có thể yêu cầu trẻ thể hiện bài hát đó bằng ý tưởng riêng của trẻ. 

3. Trò chơi: “Nốt nhạc vui”. 

Mục đích: Rèn trí nhớ âm nhạc và khả năng phản xạ nhanh của trẻ trước giai 

điệu của một bài hát. Tập cho trẻ lắng nghe và nhận biết tên bài hát thông qua giai 

điệu. 

Chuẩn bị: Nhạc nền của một số bài hát dân ca mà trẻ đã được làm quen từ trước 

(thiết kế trên Powerpoint). 
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Cách chơi: Cô cho trẻ ngồi thành vòng tròn. Cô mở nhạc nền của một bài dân 

ca mà trẻ đã biết cho trẻ nghe. Trẻ phải lắng nghe và nhớ lại xem bài hát đó tên gì? Trẻ 

nào phát hiện ra trong thời gian sớm nhất trẻ đó trẻ đó sẽ là người thắng cuộc. Sau khi 

trẻ nói đúng tên bài hát, vùng miền thì cô sẽ yêu cầu trẻ hát lại bài hát đó. Cô thay đổi 

nhạc nền và cho trẻ chơi tiếp tục. Với trò chơi này, cô có thể tổ chức cho trẻ chơi theo 

đội hay nhóm. Từng nhóm sẽ thể hiện bài hát theo ý tưởng của nhóm mình. 

4. Trò chơi “ Phản xạ nhanh” 

Mục đích: Rèn trí nhớ âm nhạc và phản xạ nhanh của trẻ trước một bài hát. Với 

các bài dân ca trẻ đã được học, cô sẽ cho trẻ nghe bài dân ca để trẻ đoán ra từ còn thiếu 

trong đoạn nhạc. 

Chuẩn bị: Các bài dân ca trẻ đã được làm quen (thiết kế trên Powerpoint). 

Cách chơi: Cô cho trẻ nghe một bài hát dân ca còn thiếu một vài từ. Nhiệm vụ 

của trẻ là chú ý lắng nghe và đoán xem từ còn thiếu trong đoạn nhạc là từ gì. Sau khi 

đoán được từ còn thiếu cô sẽ hỏi trẻ thêm về tên bài hát và yêu cầu trẻ hát lại đúng giai 

điệu của bài hát. 
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5. Trò chơi “Nào ta cùng hát?” 

Mục đích: Giúp trẻ nhớ lại các bài dân ca đã được làm quen. 

Cách chơi: Chia trẻ ra làm thành 2 đội thi đua hát với nhau. Từng đội sẽ lần 

lượt hát với nhau các bài hát dân ca. Nhiệm vụ của trẻ là sẽ phải nhớ lại các bài dân ca 

mà mình đã được học, hát đúng lời cũng như giai điệu của bài hát. Khuyến khích các 

đội thể hiện bài hát theo cảm nhận riêng của mình. Đội 1 hát trước, khi kết thúc bài hát 

thì đội 2 sẽ bắt đầu một bài hát khác. Trước khi hát thì đội phải nói bài hát đó tên gì? 

Thuộc dân ca miền nào? Đội nào chậm , hay hát lặp lại bài mà đội kia vừa hát thì sẽ bị 

loại. 

6.  Trò chơi “Tập làm nhạc công – ca sĩ” 

Mục đích: Giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong vai diễn của mình. 

Chuẩn bị: Các bài hát dân ca quen thuộc. 

Cách chơi: Cô tổ chức cho trẻ chơi bằng cách mời vài trẻ lên làm ca sĩ , một vài 

trẻ lên đóng vai những nhạc công để chơi các loại nhạc cụ khác nhau. Trong quá trình 

các ca sĩ hát thì các nhạc công giả làm động tác chơi đàn ghi ta, thồi sáo, đánh trống, 

gảy đàn tranh…vai ca sĩ thì giả làm động tác cầm micro và hát. Các trẻ còn lại thì làm 

khan giả cỗ vũ cho bạn mình biểu diễn. Có thể thay đổi hoặc kết hợp cho các trẻ khác 

làm động tác minh họa bài hát theo nhịp điệu. Cùng lúc, trẻ thể hiện các động tác khác 

nhau làm cho không khí trở nên sinh động, vừa đỡ nhàm chán, vừa giúp trẻ không bị 

mệt mỏi vì hát quá nhiều. 

3.2. Tổ chức các hoạt động dân ca trong giờ sinh hoạt 

Trẻ tiếp nhận văn hóa dân tộc, trong đó có âm nhạc dân gian trong điều kiện 

môi trường sống xung quanh. Việc giáo dục âm nhạc dân gian được thực hiện phù hợp 

với chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non có ý nghĩa rất lớn, nhờ đó cuộc sống 

của trẻ thêm vui vẻ, hồn nhiên. 

Tổ chức hoạt động dân ca trong giờ sinh hoạt không có nghĩa là lúc nào cũng 

bắt trẻ hát, múa dân ca như vậy sẽ dễ gây nhàm chán cho trẻ. Do đó, giáo viên cần phải 

linh hoạt áp dụng vào các hoạt động trong ngày của trẻ. Hay có thể lồng ghép vào các 

môn học khác: Làm quen văn học, làm quen môi trường xung quanh, hoạt động ngoài 

trời… 
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3.2.1. Giờ hoạt động làm quen với văn học: 

Trong tiết làm quen với văn học. Giáo viên dạy trẻ cảm thụ thơ, truyện thông 

qua cách đọc diễn cảm, giải thích nội dung và cảm nhận nhịp điệu kết hợp với việc 

lồng các bài nhạc dân ca…để truyền đạt cho trẻ vẻ đẹp của tiếng nói dân tộc, sản phẩm 

trí tuệ và tình cảm của bao thế hệ người Việt Nam nối tiếp nhau. Qua đó, các em thêm 

yêu thiên nhiên, đất nước, hình thành tình cảm trong sáng, cao đẹp. Câu chuyện “ Quả 

bầu tiên” là một ví dụ: 

Với câu chuyện “Quả bầu tiên” cô có thể dẫn dắt trẻ vào bài bằng cách cho trẻ 

nghe bài dân ca “Bầu và bí”. Cô hướng trẻ đến tình đoàn kết dân tộc, thương yêu đồng 

loại, tình cảm gắn bó, yêu thương các loài vật xung quanh. Từ đó, giáo dục trẻ phải 

biết yêu thương giúp đỡ người khác, một nhân cách cao đẹp, một truyền thống quý báo 

của dân tộc ta. Ngoài ra trong quá trình kể chuyện, giáo viên có thể lồng âm nhạc dân 

ca vào để cho câu chuyện trở nên sinh động, hấp dẫn hơn đối với trẻ. Giai điệu trữ tình 

của bài hát nâng ý truyện lên tầm cao của sự cảm thụ nghệ thuật. Phần đầu câu chuyện, 

giáo viên đưa nhạc không lời của bài hát ấy vào để khơi gợi, dẫn dắt trẻ vào nội dung 

câu chuyện. Phần chính câu chuyện giáo viên vẫn lồng âm nhạc kết hợp với âm thanh 

tiếng động. Riêng ở phần kết, giáo viên đưa cả nhạc và lời của bài hát vào để tạo cho 

trẻ một ấn tượng khi kết thúc câu chuyện. Việc lồng âm nhạc dân ca vào quá trình kể 

chuyện cũng là một hình thức giúp trẻ làm quen với âm nhạc dân tộc. Ngoài ra, âm 

nhạc hỗ trợ rất nhiều trong quá trình giáo viên kể chuyện cho trẻ nghe. Nếu trẻ thực sự 

thích câu chuyện trẻ sẽ nhớ lại được bài hát gắn với câu chuyện đó và ngược lại. Điều 

này có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp trẻ cảm thụ được giai điệu của âm nhạc dân ca. 

Tuy nhiên, có những bài hát không trùng với nội dung câu chuyện, do hiện nay 

các bài hát dân ca trong chương trình dành cho trẻ còn rất ít thì chúng ta chỉ dựa vào 

tính chất âm nhạc cùng tính chất của câu chuyện mà đưa vào sao cho phù hợp, không 

đưa lời mà chỉ đưa âm nhạc phụ họa. Nếu câu chuyện vui thì ta chọn những bài dân ca 

có giai điệu vui. Nếu câu chuyện buồn thì ta chọn các bài dân ca có giai điệu êm dịu.  

Với phương pháp vận dụng âm nhạc trong giờ học tương tự, khi trẻ học Câu 

chuyện “Cây táo thần” (Theo truyện nước ngoài) có thể kết hợp cho nghe nhạc không 

lời bài “Lý cây đa” dân ca Quan Họ Bắc Ninh  để lồng vào trong quá trình kể chuyện. 
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Câu chuyện với tính chất vui vẻ, sinh động giáo dục trẻ tấm lòng yêu thương mọi 

người, biết chia sẻ, đoàn kết với nhau và biết nhận lỗi khi mình làm sai. Kể chuyện Sự 

tích bông hoa cúc trắng (Theo truyện cổ Nhật Bản) kết hợp cho nghe bài Hoa trong 

vườn dân ca Thanh Hóa. Kể chuyện Tấm Cám kết hợp cho nghe bài Lý áo vá quàng 

dân ca Nam Bộ. Hay kể chuyện Sự tích cây khoai lang (theo báo Hoạ Mi) kết hợp cho 

nghe bài Lý đất giồng dân ca Nam Bộ.  Đọc đồng dao Cái Bống là cái Bống bang kết 

hợp cho nghe bài Cái Bống dân ca Bắc Bộ. Đọc thơ Con chim hay hót kết hợp cho 

nghe bài Con chim hay hót của Phan Huỳnh Điểu… 

Nhiều nhạc sĩ tìm ý thơ phổ nhạc để có lời ca giàu hình ảnh đã có tác dụng 

nhiều mặt, vì khi các bài thơ, các bài đồng dao trở thành bài hát, trẻ sẽ rất dễ nhớ, tăng 

cường sự cảm thụ và lòng yêu thích nghệ thuật cho trẻ. Đặc biệt, nhạc sĩ Phạm Tuyên 

và Phan Huỳnh Điểu đã dựa vào các bài đồng dao trong chương trình của các cháu để 

phổ nhạc một số bài đạt nghệ thuật chất lượng cao: Gánh gánh gồng gồng, Rềnh rềnh 

ràng ràng, Tập làm vông, Bà còng, Con chim hay hót….. 

Ngoài ra, với nội dung câu chuyện đã có, giáo viên có thể biến nội dung câu 

chuyện ấy thành một kịch bản, cho trẻ hóa thân thành các nhân vật trong câu chuyện 

ấy và diễn lại câu chuyện theo trình tự nhất định trên nền của một bài hát dân ca (có lời 

hoặc không lời). 

Ví dụ: Với câu chuyện “Ăn khế trả vàng” giáo viên có thể xây dựng thành kịch 

bản như sau: 

ĂN KHẾ TRẢ VÀNG 

 

Người Dẫn: Ngày xưa, có hai anh em nhà nọ, bố mẹ mất sớm, người anh tham 

lam giành hết gia tài của cải, chỉ để lại cho người em một cái chòi nhỏ và một cây khế. 

Nhưng người em không so đo tính toán gì hết mà suốt ngày chăm chỉ chăm sóc cho 

cây khế. 

Em: Khế đợt này cho nhiều trái quá. Nhờ có mi mà ta mới có tiền đong gạo. Ta 

làm thuê cuốc mướn mà có đủ ăn đâu. Ngoài anh hai ra thì mi là thứ quý nhất mà ta có 

được. 

Người dẫn: Trong lúc đi ra đồng ngang qua nhà anh hai, cậu cất tiếng chào: 
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Em: Chào anh hai, chị hai, em đi ra đồng đây! 

Anh: Uhm 

Chị: Mình nè! Chú út sống kham khổ như vậy mà lúc nào chú ấy cũng vui vẻ! 

Anh: Trời ơi! Lo làm gì, nó sống cực khổ quen rồi, hơn nữa nó khỏe mạnh như 

vậy, làm việc siêng năng chẳng mấy chốc nó giàu như mình thôi. 

Người dẫn: Tuy công việc vất vả nhưng khi đi làm về người em rất vui vẻ: 

Em: Ôi! Cuộc đời đẹp làm sao! Mình sẽ hái khế đem ra chợ bán lấy tiền đong 

gạo. 

Người dẫn: Nói rồi người em về nhà. Khi về đến nhà thì người em bỗng thấy 

có một chú chim lạ từ đâu bay đến đậu trên cây khế trước nhà. 

Chim: Ôi! Khế ngọt quá! Mình phải ăn mới được. 

Em: Nè…nè chim ơi! Nhà tôi chỉ có mỗi cây khế này thôi. Tôi định hái khế 

kiếm tiền đong gạo, chim ăn hết rồi thì…thì tôi biết sống bằng gì đây? 

Chim: Ta ăn một quả, trả một cục vàng 

May túi ba gang, mang theo mà đựng. 

Em: Thật sao? Chim không gạt tôi chứ! 

Chim: Ta thế này sao lại lừa một người nghèo như ngươi chứ! Thôi hãy về 

chuẩn bị sáng mai ta đến rồi đi. 

Người dẫn: Đúng như lời hẹn, sáng hôm sau chim Phượng Hoàng bay đến và 

chở người em đi. 

Chim: Ngươi leo lên lưng ta và nhớ bám chặt. Chúng ta sẽ đi đến một hòn đảo 

khá xa đấy! 

Người dẫn: Thế rồi, chim chở người em đi qua không biết bao nhiêu núi, biển 

đến một đảo vàng chim thả người em xuống. 

Em: Ôi! Đã quá… 

Người dẫn: Người em lấy vàng bỏ vào túi và leo lên lưng chim trở về nhà. Từ 

đó người em trở nên giàu có. Cậu thường xuyên cho gạo, giúp đỡ nhưng người nghèo 

khó. Hay tin người anh mới dò hỏi. Người em thật thà kể hết chuyện cho anh nghe. 

Thế là người anh quyết định đổi gia tài của mình lấy túp lều nhỏ và cây khế. Suốt ngày 

anh cứ ngồi bên cây khế đợi chim đến. Một hôm chim cũng bay tới ăn khế và chở 
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người anh đi ra đảo lấy vàng. Nhưng vì tham lam nên người anh đã nhét đầy vàng vào 

túi 12 gang. Nặng quá, cánh chim chao đảo và người anh đã rơi tõm xuống biển. 

Câu chuyện “Ăn khế trả vàng” là một câu chuyện mà trẻ rất thích. Chính vì 

vậy, trong quá trình trẻ đóng vai diễn lại tác phẩm tôi đã kết hợp với những giai điệu 

của nghệ thuật âm nhạc dân gian đó là bài dân ca “Lý cây khế” (không lời). Từ đó giúp 

trẻ cảm nhận dễ dàng, phù hợp với tư duy hồn nhiên của trẻ nhưng vẫn có tính chất 

giáo dục thông qua các bài học, các thông điệp từ vở diễn: ở hiền gặp lành, cây ngay 

không sợ chết đứng, gieo nhân nào gặp quả ấy, làm người không được tham lam độc 

ác…. Qua câu chuyện trẻ học được tính chăm chỉ, siêng năng làm việc cùng với tính 

thật thà của người em. Đó là những đức tính tốt mà trẻ cần noi theo. Đồng thời, trẻ 

cũng nhận thấy những tính chưa tốt ở người anh: tham lam, coi thường em mình. Từ 

đó giáo dục trẻ tránh xa những thói hư tật xấu. Những điều đó tưởng chừng như đơn 

giản nhưng là cả một bài học lớn trong suốt cuộc đời của mỗi người. 

3.2.2. Giờ hoạt động làm quen với môi trường xung quanh 

Trong giờ tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh, trẻ 

còn được làm quen với thế giới thực vật: hoa, lá, cây…nhận biết thế giới động vật 

cùng một số hiện tượng thiên nhiên như nắng, mưa, mây, gió và các mùa trong năm. 

Để hiểu đúng về các đối tượng trẻ phải được quan sát, tiếp xúc nhiều lần bằng 

các giác quan. Việc kết hợp sử dụng âm nhạc dân ca trong giờ học góp phần tạo cho 

trẻ có cảm xúc với các đối tượng.  

Ví dụ: Để giới thiệu với trẻ về các loại hoa và yêu cầu trẻ phân biệt được một số 

loài hoa và so sánh, nhận xét sự giống và khác nhau về cấu tạo, hình dáng, màu sắc, 

hương thơm.; biết thưởng thức vẻ đẹp của hoa, biết bảo vệ chăm sóc cây. Cho trẻ nghe 

bài Đi cấy (Dân ca Thanh Hóa) nay được đặt lời mới dưới tên Hoa trong vườn, Hoa 

thơm bướm lượn dân ca Quan họ Bắc Ninh hay bài Lý Cây Bông dân ca Nam Bộ vừa 

nhằm mục đích cho trẻ được tiếp xúc với làn điệu dân ca, vừa mang ý nghĩa giáo dục 

đạo đức cho trẻ. 

Để trẻ nhận biết về môi trường xã hội, hiểu được công việc lao động của một số 

nghề trong xã hội và ý nghĩa của công việc đó để từ đó trẻ kính trọng, yêu quý người 

lao động và biết giữ gìn đồ chơi. Kết hợp cho trẻ nghe các bài đồng dao đã được phổ 
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nhạc như: Rềnh rềnh ràng ràng, Tập làm vông, Kéo cưa lừa xẻ nhạc và lời Phạm Thị 

Sửu, Xe chỉ luồn kim dân ca Quan Họ Bắc Ninh… 

Trẻ rất yêu thích các con vật, trẻ thường được làm quen qua các câu chuyện kể, 

qua tranh ảnh, sách vở…Để dạy trẻ nhận biết về một số loài động vật, yêu cầu trẻ biết 

về tên gọi, đặc điểm, phân loại các con vật điển hình sống trong các môi trường khác 

nhau như dưới nước, trên cạn, trên không cũng như cách chăm sóc các loài vật,  kết 

hợp cho trẻ nghe các bài lý như: Lý con mèo, Lý con khỉ, Lý con cua, Lý áo vá quàng, 

Lý bắt ốc, Lý con cá lóc, Lý chim quyên, Lý quạ kêu, Lý ngựa ô…. Tùy vào từng nội 

dung cụ thể mà giáo viên có thể chọn cho trẻ nghe kết hợp các bài hát dân ca. 

Tóm lại, giờ tổ chức cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh 

nhằm mục đích phát triển trí tuệ cho trẻ. Trong tiết học, giáo viên có thể kết hợp với 

việc cho trẻ nghe dân ca nhằm kích thích, gây hứng thú cho trẻ trong quá trình trẻ học 

hỏi và khám phá. 

3.2.3. Giờ hoạt động ngoài trời 

Bên cạnh hoạt động góc, giáo viên cần tổ chức cho trẻ vui chơi ngoài trời. 

Thông qua hoạt động ngoài trời trẻ được tiếp xúc gần hơn với thiên nhiên qua các trò 

chơi. Trong đó các trò chơi vận động được trẻ quan tâm hơn, đặc biệt là các trò chơi 

dân gian. Giáo viên tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian, thông qua đó cô giới thiệu 

cho trẻ bài dân ca gắn với trò chơi dân gian đó (nếu có). Điều này cũng góp phần rất 

lớn trong việc giáo dục trẻ, hình thành ở trẻ những phẩm chất của con người Việt 

Nam. Nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu và đánh giá cao vai trò nghệ thuật của những 

bài hát dân gian trẻ em. Trong công trình nghiên cứu của PGS. Ns Ngọc Tú đã tổng 

kết, thì ở loại hình này có những đặc điểm rất gẫn gũi với trẻ em như sau: 

 Mỗi bài hát gắn liền với một cách chơi, một trò chơi. 

 Nhịp điệu theo chu kỳ. 

 Âm điệu theo tiêng nói. 
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Dưới đây là một số trò chơi dân gian mà giáo viên có thể tổ chức cho trẻ trong 

giờ hoạt động ngoài trời: 

 Cùm nụm cùm niệu:  

Cách chơi: Ba bốn em gái nhỏ ngồi chung quanh nhau. Mỗi em lần lượt nắm 

tay lại và các nắm tay chồng lên nhau, xen kẽ, lần lượt. Mỗi lần hát một từ trong bài 

đồng dao thì một em lấy tay chỉ lần lượt vào các nắm tay ấy. Cứ tuần tự từ dưới lên 

trên và từ trên xuống dưới. Khi em đó chỉ vào các nắm tay thì các em còn lại cùng hát 

bài “Cùm nụm cùm niệu”. (Có nơi các em dùng cây gậy đặt ở giữa, các em nắm tay 

tròn xung quanh cây gậy). 

Bài hát này rất phổ biến ở Nam Bộ, nét nhạc bình dị, chỉ vận động quanh trục 3 

âm (đồ - pha – sol) và tầm cữ không vượt ngoài quãng 5 đúng (đồ - sol) gợi cho chúng 

ta những kí ức của thời thơ ấu. 
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 Bắt kim thang  

Cách chơi: Bắt Kim Thang là điệu hát kết hợp với trò chơi của mấy em thiếu 

niên. Trong những đêm trăng sáng, các em quay quần lại bên nhau, mỗi tốp chừng ba 

bốn em, nắm tay thành vòng tròn và xoay lưng vào trong, chân trái xỏ “rế” lẫn nhau, 

sau đó buông tay, vừa vỗ tay vừa nhảy lò cò bằng chân phải, miệng thì hát bài Bắt kim 

thang nhịp nhàng. Nếu em nào té thì thua cuộc và phải cõng lần lượt các em kia đi một 

quãng hoặc bị búng vào tai một cái. 

Bài hát thuộc điệu Bắc[13] (rê mi sol la si) vui tươi, trong sáng, tốc độ nhanh 

vừa, nhịp điệu nhảy múa, gồm 6 câu, mỗi câu 7 chữ: 

  

                                              
[13] Điệu Bắc ( Đô – rê – fa – sol – la): Thể hiện sác thái khỏe khoắn, sáng sủa vui tươi…Được cấu tạo 

bởi hai phần giống nhau (quãng 2 trưởng, quãng 3 thứ).  
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 Tập làm vông 

Bài 1: 

Cách chơi:  Hai em ngồi dối mặt vào nhau, vừa hát vừa vỗ tay. 

Nhịp thứ 1: Mỗi em tự vỗ tay. 

Nhịp thứ 2: Tay phải em này vỗ chéo qua tay phải của em kia. 

Nhịp thứ 3: Mỗi em tự vỗ tay. 

Nhịp thứ 4: Tay trái em này vỗ chéo qua tay trái em kia. 

Và cứ thế vừa vỗ tay vừa hát tiếp với tốc độ nhịp nhàng, từ chậm đến nhanh 

dồn dập. Càng hát nhanh thì càng vỗ nhanh nhưng cho đúng cách và đúng nhịp. 

Bài 2: 

Ngoài ra còn có một dị bản của bài Tập làm vông nhưng được trẻ em ở nhiều 

vùng Nam Bộ ưa thích. 

Cách chơi: Đây là bài hát vừa chơi vừa đố xem tay nào có cầm vật, trong khi 

hát thì một trẻ chuyền vật từ tay này sang taykia một cách khéo léo. Trẻ cầm vật sẽ đố 

các bạn còn lại xem vật ở trong tay nào. Trong khi hát, trẻ cầm vật sẽ chuyền, còn các 

em khác thì theo dõi việc trao chuyền, để đến cuối bài, dừng hai tay chuyền thì các em 

phải chỉ xem tay nào có cầm vật. Nếu đúng thì em chủ phải làm lại, Nếu sai thì em chủ 

đó phải làm em chủ. Và cuộc chơi bắt đầu lại. 

Tập làm vông là một điệu hát nói rất đơn giản, được trẻ em ưa chuộng. Lời bài 

hát là thể thơ 3 chữ, nhịp ¼ sắc thái gọn, đều đặn. Sử dụng thang ngũ âm hơi Bắc (vui) 

nằm trong thang âm Rê Bắc [14]. 

  

                                              
[14] Rê Bắc:  ( Rê – mi – sol – la – si). 
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 Con chim manh manh 

Cách chơi: Con chim manh manh là bài hát đồng dao rất quen thuộc với nét nhạc xinh 

xắn,dễ thương. Các em nhỏ vừa hát vừa vỗ tay, nhảy múa, xòe hai cánh tay theo nhịp 

lên xuống, chân thì nhảy lò cò. Lời và nhạc bài này cứ lặp lại theo kiểu vòng tròn, 

“dần lân” không có chỗ dừng. 
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 Úp lá khoai 

Cách chơi: Các em sẽ ngồi xung quanh thành một vòng tròn và đưa bàn tay 

mình ra. Cử một em làm chủ đứng ra giữa vòng tròn. Các em sẽ cùng nhau hát bài dân 

ca “Úp lá khoai”, đang khi đọc thì em chủ dùng tay mình trỏ nhẹ vào bàn tay của từng 

bạn theo thứ tự vòng tròn. Đến chữ “úi da (cúc hà)”, em chủ trỏ vào tay bạn nào thì 

bạn đó phải thụt tay vào nhanh. Nếu không thụt tay lại kịp thì sẽ được mời ra giữa 

vòng hay làm em thay thế. 
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 Xúc xắc xúc xẻ: 

Cách chơi: Đây là bài hát rong mà trẻ em thường hát vào dip lễ Tết Nguyên 

Đán. Các trẻ rủ nhau đến những nhà giàu để xin tiền tết, bằng cách gõ cửa nhà, các trẻ 

bước vào vừa hát vừa lắc mấy ống tre có đựng các đồng tiền kẽm để phụ họa và giữ 

nhịp cho bài hát: 

Xúc xắc xúc xẻ, xúc xắc xúc xẻ 

Nhà nào còn đèn còn lửa 

Mở cửa cho anh em chúng tôi vào. 

Bước lên giường cao – thấy đôi rồng ấp. 

Bước xuống giường thấp - thấy đôi rồng chầu. 

Bước ra đằng sau – thấy nhà lợp ngói. 

Voi ông còn buộc – ngựa ông còn cầm. 

Ông sống một trăm, thêm năm tuổi lẻ. 

Vợ ông sinh đẻ - những con như rối. 

Những con như tranh – những con tốt lành… 

Đây là trò hát và chơi của trẻ em theo tục lệ của ngày tết, ngày xuân, cũng 

giống như tục lệ múa lân của người lớn trong ngày xuân. 

 

 Chi chi chành chành: 
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Cách chơi: Một em xòe bàn tay ra, các em khác dùng ngón trỏ của mình lên bàn 

tay của bạn, đồng thời hát các câu vè. Đến chữ “ù ập” thì em này nắm tay lại, các em 

khác phải rút tay mình lên thật nhanh. Nếu em nào bị nắm bắt ngón tay thì sẽ phải 

nhắm mắt lại để các em kia chạy trốn, sau đó phải đi tìm cho được hết các bạn. 

 

 Xỉa cá mè: 

 

Cách chơi: Mỗi vòng tròn khoảng 10 trẻ đứng quay mặt vào trong, tay phải đưa 

ra trước mặt. Cử một em ra đứng ở giữa vòng tròn, vừa đi vừa đập nhẹ vào tay các bạn 

theo thứ tự và theo nhịp điệu của bài vè. Tiếng sau cùng của bài nhằm đúng vào tay 

bạn nào thì bạn đó phải ra để đuổi bắt các em khác. Em này ra một góc, các em còn lại 

thì chuẩn bị chạy. Cuộc đuổi bắt thực hiện trong phạm vi nhất định. Em nào bị bắt sẽ 

làm em chủ và trò chơi bắt đầu trở lại từ đầu. 

Ngoài ra còn rất nhiều trò chơi khác với các bài hát như: Nu na nu nống - là trò 

chơi đếm chân; Dung dăng dung dẻ -là trò chơi ngoài sân, các em dắt tay nhau đi chơi; 

Chơi chuyền, vừa chuyền cách chiếc đũa và hòn sỏi và hát theo giai điệu của bài hát. 
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3.3. Tổ chức các hoạt động dân ca trong các ngày lễ hội 

Giáo dục âm nhạc dân ca cho trẻ ở trường mầm non không chỉ thực hiện trong 

giờ học, trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của trẻ mà còn được thể hiện qua các ngày 

hội, ngày lễ.  Để dòng âm nhạc dân gian trong ngày lễ hội  không bị thụ động mà trở 

thành chủ thể hoạt động sáng tạo. Để đảm bảo cho chương trình văn nghệ này có chất 

lượng, đem lại niềm vui cho trẻ thì giáo viên cần phải tuyên truyền với phụ huynh biết 

lợi ích của việc mang dân ca đến gần hơn với trẻ. Để từ đó phụ huynh có thể phối hợp 

cùng giáo viên trong việc dạy dân ca cho trẻ bằng cách hát ru hoặc hát dân ca cho trẻ 

nghe vào mỗi tối. Nếu có điều kiện, phụ huynh có thể mua băng đĩa có các bài dân ca 

cho trẻ xem. Với những bài dân ca mà trẻ đã được nghe, được xem thì khi đến trường 

cô dạy hát hoặc dạy cho trẻ nghe sẽ gây cho trẻ hứng thú, trẻ sẽ hát hay hơn, múa đẹp 

hơn. Ngoài ra, việc thể hiện các tiết mục dân ca đúng theo chủ đề mang tính giáo dục 

của các ngày lễ hội sẽ có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục tình cảm đạo đức cho trẻ.  

Qua đó, gợi mở dẫn dắt trẻ quay về với chính nguồn cội của dân tộc mình, tìm lại với 

kho tàng âm nhạc dân tộc, với truyền thống quý báo ngàn đời của dân tộc ta, hình 

thành ở trẻ lòng yêu quê hương đất nước của mình, niềm tự hào về chính bản sắc văn 

hóa của dân tộc. 

Giáo viên cần phải sưu tầm, chuẩn bị tiết mục múa, hát dân ca cho lớp mình từ 

trước. Nếu có điều kiện thì nhà trường có thể mời các đoàn nghệ thuật chuyên hát dân 

ca về biểu diễn cho trẻ xem để tăng thêm sự hấp dẫn, để chương trình thêm đặc sắc, đa 

dạng hơn.. Bên cạnh đó, giáo viên hay phụ huynh cũng có thể tham gia biểu diễn cùng 

trẻ vài tiết mục. Thực tế cho thấy, nếu chương trình văn nghệ có sự đầu tư tốt thường 

đạt được chất lượng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người, đặc biệt là đối với 

trẻ.  

Ví dụ: Tết Nguyên Đán là Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Cần tổ chức cho 

trẻ đón xuân đón tết với tâm trạng háo hức vui mừng. Giáo dục trẻ tình yêu thiên 

nhiên, tình cảm gắn bó giữa con người và các dân tộc. GV có thể xây dựng một vài tiết 

mục múa hát dân ca : Múa “Cây Trúc xinh” và  hát múa minh họa bài “Khúc nhạc 

mùa xuân”. 
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Bài hát  “Cây trúc xinh” nói lên cuộc sống gắn bó giữa con người và thiên 

nhiên, giới thiệu cho trẻ về nét đẹp dân dã của phong cảnh quê hương qua những sự 

vật hết sức gần gũi. Từ đó, giáo dục trẻ lòng yêu thiên nhiên đất nước. Với bài hát này, 

GV có thể dàn dựng bài múa như sau: 

 Đoạn 1: 

• C1 – 4N: 

Trẻ quỳ 2 hàng ngang, mỗi hàng 4 trẻ, xoay lưng lại khán giả. 

2N đầu xoay người lại, hay tay từ dưới vuốt lên tạo ra chữ V trên đầu (đổi 

giáo). N3 – N4 nghiêng đàng về 2 bên vuốt guộn đuổi. 

• C2 – 4N: 

Hàng 2 lặp lại tổ hợp hàng 1, đồng thời hàng 1 lặp lại tổ hợp tay và đầu 1 lần 

nữa. 

• C3 – 4N: 

2 hàng lặp lại phần tay và đầu kết hợp quỳ dựng người và nhún xuống (nhún 

mềm) theo từng nhịp. 

• C4 – 4N: 

2 hàng lặp lại tổ hợp trên về phần tay và đầu, riêng chân chỉ lặp lại 2N đầu, 2N 

sau co chân đứng lên. 

 Đoạn 2 

• C1 – 8N 

2 hàng đi lên (đi lướt) vào N1 – N2 kết hợp 2 tay vuốt theo 2 vòng tròn lớn trên 

đầu ra bên cạnh 2 vòng kết thúc N2 tạo hình 2 tay bắt chéo giữa người (đổi giáo), chân 

phải đặt sau, chân trái đặt trước nhún cả 2 chân. N3 _ N4 tay giữ nguyên tạo hình. 

Người giữ nguyên cao độ thấp vắt chân chéo qua phải về hướng 4 xoay người 1 vòng. 

N5 2 chân nhón gót chuyển trọng tâm từ sau ra trước. N6 trả lại như vậy về sau, tay 

giữ nguyên tạo hình từ kết thúc N2 đến N4. N5 tay giữ nguyên khung tay thả lỏng, cổ 

tay quạt rơi mũi về trước tự nhiên. N6 trả lại tư thế N4. 

N7 _ N8: Tay chân lặp lại như vậy có đổi bên. 

• C2 _ 11N: 

N1 _N2: Hàng 1 chân buớc sang phải nhún mềm. 
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N3 _N4: Lặp lại bên kia tay làm lại luật động (đổi giáo) của N1_N2 câu trước. 

Hàng 2 thực hiện tổ hợp của hàng 1 nhưng bước về bên trái trước. Khi làm 1 trẻ hàng 

1 và 1 trẻ hàng 2 sẽ quay mặt vào nhau tạo thành sự giao lưu giữa 4 cặp. 

N5_N6: 4 cặp đi thành 4 vòng tròn nhỏ theo một chiều (đi lướt). 

N7_N8: Nhập lại còn 2 vòng tròn trong 

N9_N10: 1 vòng tròn đi lên, 1 vòng tròn đi xuống theo đường dích zac đan xen 

qua nhau, kết thúc N11  tất cả xoay mặt lại hướng 5 đội hình 1 hàng dọc người trên 

quỳ thấp nhất và cao dần lên phía sau. 

 Đoạn 3: Dãn tấu 4C x 4N 

• C1 – 4N:  

Tay đưa thẳng lên đầu vòng qua người lần vào N1_N2 kết ở tư thế 2 tay cầm 

quạt bắt chéo trước ngực. N3 – N4 tay giữ nguyên nhún nhẹ 2 cái đưa hông ra 2 bên. 

• C2_4N:  

Tay lặp lại luật động của N1_N2 câu trước kết thúc về tư thế quạt chữ V trên 

đầu.  N3_N4 nghiêng đầu về hai bên kết hợp nhún 2 cái nhẹ đưa hông theo đầu qua 2 

bên. 

• C3_4N:  

Tay và hông lặp lại luật động C1_4N, chân từ từ đứng lên. 

• C4_4N:  

Lặp lại các luật động của C2_4N, tất cả ở tư thế đứng. 

 Đoạn 4 (Lời 2: 1C8N, 1C16N) 

• C1 _8N: 

Từ một hàng dọc chạy lên một hàng ngang vào N1_N2, 2 tay vẫn thực hiện luật 

động đưa cao vòng ra 2 bên kết N2; tay các bạn hàng 1 bắt chéo qua nhau (Bái quan), 

hàng thứ 2 để tay lên trên đầu tạo hình chữ V. Hàng trước chân nhún, hàng sau chân 

thẳng.N3_N4: Chạy lùi về tạo thành hàng dọc. (Kết thúc câu cưới đoạn trước). 

N5_N6: Lặp lại N1_N2. N7_N8 quay tại chỗ 1 vòng sang trái. 

• C2_16N:  

N1_N2: Hàng 1 ngồi, 2 tay vào tư thế chữ V (Đổi giáo). Hàng 2 đứng 2 tay 

vòng ra ngoài (đổi giáo) vào tư thế trước ngực. 
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N3_N4: Đổi luật động của 2 hàng cho nhau. 

N5_N6: Đơi luật động tiếp của N3_N4 của 2 hàng cho nhau kết hợp hàng trên 

xoay nửa vòng quay mặt xuống hướng 5. 

N7_N8: 2 hàng xoay vai qua, hai chân bước chéo kết hợp với nhún nhẹ 2 cái. 

N9_N10_N11_N12_N13_N14_N15: Hai hàng đi ra 2 bên vòng xuống dưới (đi 

lướt), lên thành một hàng dọc, hai tay vẽ đưa lên đầu rồi đưa ra ngoài (đổi giáo liên tục 

4N). Xoay tại chỗ trên hàng dọc (2N), quỳ xuống vào đội hình của đoạn 3 (Dãn tấu) để 

kết thúc bài múa. 

Tết Trung thu: là ngày tết cổ truyền dành cho các em thiếu nhi: cho trẻ múa bài 

Trống cơm (DC Quan Họ Bắc Ninh). 

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3: Cần tạo ra được quang cảnh để trẻ nhận biết ngày 

8/3 là ngày vui của phụ nữ. Giáo dục trẻ sự kính trọng, lòng biết ơn và tình cảm của trẻ 

đối với bà, mẹ, cô giáo và tôn trọng các bạn gái: cho trẻ hát bài Hoa trong vườn (DC 

Thanh Hóa), Hát múa “Cô dạy hát”. 

Ngày quốc phòng toàn dân 22/12: Trẻ biết được những gian khổ hy sinh của 

các chú bộ đội đã canh giữ để cuộc sống các cháu được hạnh phúc vui tươi. Từ đó giáo 

dục trẻ lòng yêu thương kính trọng đối với người có công với Tổ quốc: cho trẻ múa hát 

bài: Gởi anh một khúc dân ca (DC Nam Bộ), Múa “Giai điệu quê hương”. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Dân ca là linh hồn của dân tộc. Trải qua bao thế hệ thăng trầm. Đất nước còn, 

dân tộc còn, dân ca còn. Dân ca là tiếng nói, là tinh thần, là tình cảm, là ưu tư lo lắng, 

là niềm vui, là nỗi nhớ thương, là lao động trong đời sống hằng ngày của người Việt 

Nam khắp ba miền đất nước. Dân ca là sức sống của dân tộc đã lần qua lịch sử cho đến 

ngày nay. Nó sẽ sống và sẽ sống mãi trong lòng dân tộc ta một cách hiên ngang, tự 

nhiên như muôn cây, muôn vật, muôn thú, như hơi thở của con người. Tuy nhiên, với 

các điều kiện thuận lợi như hiện nay, trẻ được tiếp xúc với các loại hình nghệ thuật 

thật phong phú và đa dạng. Vì thế, âm nhạc dân tộc đặc biệt là dân ca dần bị phai mờ 

trong lòng giới trẻ. Vì thế để dòng âm nhạc ấy sống mãi trong lòng giới trẻ thì ngay từ 

bây giờ, từ lứa tuổi mầm non giáo viên chúng ta hãy cho trẻ được tiếp xúc với âm nhạc 

cổ truyền dưới nhiều hình thức khác nhau. Có khá nhiều hình thức giáo viên có thể tổ 

chức để đưa trẻ đến gần hơn với các làn điệu dân ca của dân tộc. Do đó cần vận dụng, 

phối hợp một cách linh hoạt các hình thức ấy để trẻ cảm thấy thích thú, ấn tượng hơn 

khi được làm quen với các làm điệu dân ca. Từ việc tổ chức cho trẻ làm quen với dân 

ca trong các hoạt động âm nhạc, giáo viên có thể mở rộng ra bằng lồng ghép dân ca 

vào trong tất cả các hoạt động hằng ngày của trẻ, trong học tập cũng như trong vui 

chơi và kể cả trong những ngày lễ hội của nhà trường. Được tiếp xúc với dân ca 

thường xuyên sẽ dần hình thành ở trẻ niềm yêu thích đối với dân ca, từ đó trẻ muốn 

được tiếp xúc, hát được các bài dân ca ấy. Đó là một trong các cách để bảo tồn và phát 

huy được nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. 
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PHẦN 3: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 
1. Kết luận 

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích tổng hợp tài liệu và tìm hiểu thực tế nhận 

thức của giáo viên về việc đưa dân ca đến gần với trẻ Mẫu giáo lớp lá nhằm góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc toàn diện trong nhà trường tại một số trường 

mầm non cho phép tôi rút ra một số kết luận sau: 

Âm nhạc cổ truyền của dân tộc Việt Nam,  đặc biệt là dân ca  rất phong phú và 

đa dạng, ngoài chức năng phục vụ đời sống tinh thần của con người nó còn góp phần 

hoàn thiện nhân cách của trẻ. Để tìm hiểu và học hỏi thì cần rất nhiều thời gian. Trong 

phạm vi hạn hẹp cho phép, tôi đã sưu tầm được một số nội dung về dân ca ba miền 

phù hợp với nhận thức của lứa tuổi mầm non để góp phần đưa dân ca Việt Nam vào 

hoạt động của trẻ tại trường Mầm non. 

Dạy hát âm nhạc đã khó thì việc tổ chức cho trẻ làm quen với dân ca thông qua 

các hình thức nghe hát, dạy hát, vận động minh họa lại càng không thể dễ dàng. Đặc 

biệt đối tượng ở đây lại là trẻ mầm non. Chính vì vậy, người dạy cần phải có những kỹ 

năng, trình độ chuyên môn nhất định về âm nhạc dân gian, biết cách làm cho giờ học 

dân ca trở nên gần gũi, vui vẻ, tạo cho các em niềm say mê, hứng thú. 

Giáo viên cần tìm tòi, sáng tạo và lồng ghép dân ca trong các hoạt động khác để 

tạo cho trẻ niềm vui, hứng thú và lòng tự hào khi được tiếp xúc, tìm hiểu các bài dân 

ca của chính quê hương, đất nước mình. 

Việc cho trẻ tìm hiểu các làn điệu dân ca không chỉ dừng lại ở việc trẻ biết hát, 

biết tên bài hát, hát đúng cao độ…của bài mà cần phải làm cho trẻ hiểu được nguồn 

gốc xuất xứ cũng như nét đẹp tâm hồn, cốt cách của con người Việt Nam trong những 

làn điệu, bài hát mà trẻ được làm quen. 

Giáo dục toàn diện, trong đó giáo dục tình yêu đối với truyền thống quý báo của 

dân tộc cho thế hệ trẻ hiện nay là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, là điều vô cùng 

cần thiết, có vị trí hàng đầu của các nhà giáo dục nói chung và của giáo viên mầm non 

nói riêng cần phải quan tâm sâu sắc và thực hiện một cách nghiêm túc. 
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Do vậy, những cán bộ chuyên ngành, những người đã và đang công tác trong 

ngành mầm non cần phải nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận cùng với các phương 

pháp, các hình thức tổ chức hoạt động đưa dân ca đến với trẻ trong các giờ học ở 

trường mầm non. Làm tốt nhiệm vụ này là góp phần vào việc hoàn thiện nhân cách, 

bồi dưỡng tình cảm dân tộc cho trẻ mà Đảng và nhà nước đã đề ra trong Nghị quyết 

Trung Ương V của Đảng: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa 

dân tộc”. 

2. Kiến nghị 

Sau khi nghiên cứu tài liệu và thăm dò thực tế về nhận thức của giáo viên về 

việc tổ chức các bài hát dân ca cho trẻ lớp lá tại trường mầm non, tôi xin được đề xuất 

một số ý kiến sau: 

Đưa dân ca vào dạy cho trẻ tại trường mầm non là không hề đơn giản. Cần có 

sự hướng dẫn, chỉ đạo đồng bộ từ Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục cho đến 

các trường và đội ngũ giáo viên đứng lớp. 

Cần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng cảm thụ âm nhạc và kỹ 

năng hát dân ca của giáo viên. 

Cần tổ chức các đợt chuyên đề tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo viên về bản 

sắc văn hóa dân tộc trong dân ca để họ có thể truyền lại cho trẻ trong quá trình dạy học 

và trong các hoạt động khác của trẻ tại trường mầm non. 

Cần tìm nội dung bài hát, các làn điệu dân ca cơ bản, gần gũi, phù hợp với nhận 

thức cũng như khả năng của trẻ để tập hợp thành một tài liệu hỗ trợ cho việc tổ chức 

các bài hát dân cho trẻ tại trường mầm non. 

Thông qua các tiết mục được biểu diễn trong các ngày lễ hội giáo viên giúp trẻ 

làm giàu vốn sống, giáo dục đạo đức truyền thống, phát huy khả năng tích cực sáng tạo 

cũng như khả năng cảm thụ âm nhac dân tộc cho trẻ. Giáo viên cần tạo nhiều cơ hội để 

cho các trẻ trong lớp đều được tham gia vào các tiết mục biểu diễn dân ca dưới nhiều 

hình thức khác nhau phù hợp với trẻ. Qua đó hình thành, phát triển và bồi dưỡng tình 

cảm dân tộc cho trẻ. 

Để tiến hành tổ chức các bài hát dân ca cho trẻ lớp lá trong trường một cách có 

hiệu quả cần phải kết hợp linh hoạt dưới nhiều hình thức. Bên cạnh đưa dân ca vào 
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trong hoạt động có chủ đích thì cần tăng cường cho trẻ làm quen với dân ca thông qua 

các hoạt động khác của trẻ hay qua các tiết mục biểu diễn trong ngày lễ hội để khơi 

gợi ở trẻ sự yêu thích đối với âm nhạc của dân tộc. 

Việc tổ chức cho trẻ làm quen với nền âm nhạc cổ truyền của dân tộc chỉ đạt 

hiệu quả khi có sự kết hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa giáo viên với nhà trường và gia 

đình của trẻ cũng như sự quan tâm sâu sắc từ phía các tổ chức liên quan và của toàn xã 

hội. Đặc biệt, nhà trường cần quan tâm và tạo điều kiên tốt nhất để giáo viên và trẻ có 

được một môi trường thuận lợi: cung cấp băng đĩa, đĩa ghi hình, tranh ảnh các chương 

trình ca múa nhạc dân ca, trang bị đầy đủ các phương tiện nghe nhìn, các trang phục và 

đạo cụ dân tộc: trống, kèn, sáo, quạt, song loan….phục vụ cho quá trình dạy hát và 

biễu diễn văn nghệ. Kết hợp với cơ quan chuyên ngành để tổ chức cho trẻ đến với các 

buổi biễu diễn nhạc cụ dân tộc, tìm về với cội nguồn dân tộc trong địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh. 
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PHỤ LỤC 1 
BẢNG CÂU HỎI 

TÌM HIỂU VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC BÀI HÁT DÂN CA 

TRONG TRƯỜNG MẦM NON 
Nhóm lớp: 5 – 6 tuổi 

Trường Mầm Non : 

 

Câu 1: Trong nhóm lớp Mầm Non, chị thường tổ chức cho trẻ làm quen với thể 

loại âm nhạc nào? 

 Các ca khúc thiếu nhi. 

 Các thể loại dân ca. 

 Cả 2 loại trên. 

Câu 2: Thể loại âm nhạc nào mà chị thường tổ chức cho trẻ làm quen hơn? Vì 

sao? 

 Các ca khúc thiếu nhi. 

 Các thể loại dân ca. 

Lí do: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Thể loại âm nhạc nào trẻ cảm thấy thích thú hơn? Vì sao? 

 Các ca khúc thiếu nhi. 

 Các thể loại dân ca. 

Lí do: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Câu 4: Hiện nay, việc tổ chức cho trẻ làm quen với dân ca theo chị có cần thiết 

hay không? 

 Rất cần thiết. 

 Cần thiết. 

 Không cần thiết. 

Câu 5: Những thuận lợi mà chị có được khi tổ chức cho trẻ làm quen với một 

bài dân ca: 

  Những nốt nhạc luyến láy của dân ca tạo nên những âm thanh dễ đi vào lòng 

người, trẻ thích hát, thích nghe và thuộc rất nhanh các bài dân ca. 

  Đồ dùng âm nhạc và trang phục âm nhạc đầy đủ. 

  Giáo viên được đào tạo qua trường lớp và có năng khiếu về âm nhạc. 

Câu 6: Hiện nay trong trường Mầm Non, việc tổ chức cho trẻ làm quen với một 

bài hát dân ca còn nhiều hạn chế. Theo chị, những lý do nào làm giáo viên ngại khi tổ 

chức cho trẻ làm quen với dân ca? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

Câu 7: Trong hoạt động có chủ đích, khi cho trẻ làm quen với một giai điệu dân 

ca, chị thường tổ chức cho trẻ làm quen với thể loại nào? 

 Hát đồng dao, vè. 

 Lý. 

 Hò. 

 Hát ru. 

Câu 8: Theo chị, việc tổ chức cho trẻ làm quen với các thể loại dân ca có tác 

dụng gì? 

 Phát triển ngôn ngữ, trí nhớ, trí tưởng tượng cho trẻ. 

 Phát triển óc thẩm mỹ, khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ. 

 Hình thành, phát triển và bồi dưỡng tình cảm dân tộc cho trẻ. 

 Khác 
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………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Câu 9: Ở lớp chị có thường tổ chức cho trẻ làm quen với các làn điệu dân ca 

hay không? 

 Rất thường xuyên (80%). 

 Thường xuyên (50%) 

 Thỉnh thoảng (25%). 

 Rất hiếm khi  (10%). 

 Không bao giờ (0%). 

Câu 10: Nếu có, chị đã tổ chức cho trẻ tiếp cận với dân ca bằng cách nào? 

 Nghe dân ca. 

 Dạy hát dân ca. 

 Vận động theo nhạc. 

 Chơi trò chơi âm nhạc. 

Câu 11: Chị đã tổ chức cho trẻ tiếp cận với dân ca dưới những hình thức nào? 

 Tổ chức các hoạt động âm nhạc. 

 Trong các hoạt động hằng ngày. 

 Trong các ngày lễ hội. 
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PHỤ LỤC 2 
MỘT SỐ BÀI HÁT ĐƯỢC ĐẶT LỜI MỚI DỰA TRÊN CÁC LÀN ĐIỆU 

DÂN CA ĐÃ CÓ 
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GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG 

Theo điệu Lý Chiều Chiều – Dân Ca Nam Bộ 
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