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PHẦN I: MỞ ĐẦU 

I. Lý do chọn đề tài: 

Nh chóng ta ®· biÕt trÎ em lµ h¹nh phóc cña gia ®×nh lµ t¬ng lai cña ®Êt 
níc lµ líp ngêi kÕ tôc sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. ChÝnh v× vËy nghÞ 
quyÕt §¹i héi VII cña Ban chÊp hµnh Trung  Ương ®· kh¼ng ®Þnh: “ Gi¸o dôc -

®µo t¹o” lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. 
§ã lµ ®éng lùc thóc ®Èy lµ mét ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn 

nh÷ng môc tiªu kinh tÕ, x· héi, x©y dùng b¶o vÖ ®Êt níc. §Ó thùc hiÖn t tëng 
®ã ph¶i coi ®Çu t gi¸o dôc lµ mét trong nh÷ng híng chÝnh cña ®Çu t ph¸t triÓn. 
§¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vai trß cña ngµnh häc mÇm non lµ kh©u ®Çu tiªn 
trong hÖ thèng gi¸o dôc trÎ ngay tõ thuë ban ®Çu, thuë “Êu th¬”. Mçi chóng ta lµ 
mét con ngêi ®i tríc ®Òu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ trë thµnh con 
ngêi míi ph¸t triÓn toµn diÖn. Do vËy muèn trÎ ngoan ngo·n, häc giái vµ lµ 
ngêi cã Ých cho x· héi th× mçi chóng ta lµ c« gi¸o mÇm non ph¶i x¸c ®Þnh ®îc 
vai trß vµ tr¸ch nhiÖm d¹y trÎ ngay tõ thña ban ®Çu, ®iÒu quan träng nhÊt lµ: “C« 
gi¸o ph¶i lµ ngêi yªu nghÒ, mÕn trÎ, yªu th¬ng trÎ nh chÝnh con em m×nh ë 
mäi lóc, mäi n¬i vµ hµng ngµy lªn líp dËy trÎ ®Òu ph¶i híng trÎ vµo c¸c ho¹t 
®éng, c¸c lÜnh vùc trong ch¬ng tr×nh nhÊt lµ lÜnh vùc gi¸o dôc ph¸t triÓn thÈm 
mü "Gi¸o dôc ©m nh¹c". ë trêng mÇm non lµ ho¹t ®éng mang tÝnh nghÖ thuËt vµ 
chiÕm vÞ trÝ quan träng trong ngµnh häc mÇm non. V× vËy lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t 
triÓn vµ hoµn thiÖn vÒ ng«n ng÷. ë lÜnh vùc nµy kh«ng chØ ph¸t triÓn ng«n ng÷ mµ 
nã cßn luyÖn trÝ nhí, luyÖn m¾t, luyÖn tay- §ång thêi nã cßn gióp trÎ cã thÈm 
mü, gi¸o dôc, t×nh c¶m, ®¹o ®øc cho trÎ. Tõ ®ã trÎ cã vèn tÝch lòy ®Ó häc tËp tèt. 

 

PHẦN II: NỘI DUNG 

I. Những nội dung chính liên quan đến đề tài. 

Âm nhạc vốn rất gần gũi với trẻ em nhưng ở những năm đầu tiên của cuộc 

sống, những phản ứng vui vẻ của trẻ khi nghe âm nhạc vẫn còn mơ hồ, thậm chí 

nhiều khi còn lẫn lộn giữa âm nhạc với các âm thanh khác nhau ở xung quanh. 

Khi trẻ bước vào tuổi mẫu giáo, nhất là từ 4 tuổi trở lên thì trẻ đã cảm nhận được 

những bài hát và những điệu nhạc này. Tuy nhiên lòng yêu thích âm nhạc ở các 

cháu lại ở nhiều mức độ khác nhau. Có cháu yêu đến độ say mê, có cháu lại rất 

thờ ơ khi nhạc vang lên. Và mức độ yêu âm nhạc phần lớn do hoàn cảnh cuộc 

sống, giáo dục của người lớn xung quanh. Vì thế cho nên giáo dục âm nhạc là 

phương tiện giáo dục thẩm mỹ, giáo dục đạo đức, góp phần phát triển trí tuệ và 

có sự tác động lớn đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Tất cả những nội dung 
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trên cần được tiến hành thường xuyên đối với trẻ. 

Đặc biệt để nâng cao chất lượng, sự yêu thích âm nhạc đối với trẻ giáo viên 

phải tự tạo nhiều đồ chơi, đồ dùng dạy học phù hợp, tích hợp giáo dục âm nhạc 

với các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày ở trường Mầm non một cách lôgic, 

có hiệu quả. 

Bởi vậy, muốn thực hiện tốt việc cho trẻ làm quen với phong cách biểu diễn 

thì cô giáo cần có năng khiếu về âm nhạc, tìm các động tác phù hợp với lời bài 

hát, qua đó lồng ghép nhuần nhuyễn với các trò chơi mới trong hoạt động giáo 

dục âm nhạc hoặc trong các ngày hội ngày lễ. Để thực hiện tốt chúng ta cần sử 

dụng đầy đủ 3 phương pháp cơ bản của giáo dục âm nhạc là : 

- Phương pháp trực quan thích giác: Là phương pháp đặc thù của giáo dục âm 

nhạc, trong đó âm nhạc gợi lên những tâm trạng, cảm xúc, tình cảm đa dạng, gần 

gũi trẻ. 

- Phương pháp dùng từ (giảng giải, chỉ dẫn...):  Đối với trẻ, lời nói cụ thể và có 

hình ảnh của giáo viên là một trong những phương tiện nhận thức đặc biệt gần 

gũi, dễ hiểu. 

- Phương pháp thực hành nghệ thuật : Trẻ hát, chơi trò chơi âm nhạc, vận động, 

sử dụng nhạc cụ, hoạt động sáng tạo dưới  sự hướng dẫn của giáo viên. 

Cho nên việc tổ chức lồng ghép giáo dục âm nhạc trong các hoạt động  từ 

thể dục buổi sáng cho đến hoạt động  chiều cũng đã áp dụng và có hiệu quả, cải 

biên, sưu tầm, sáng tác một số trò chơi có phần phong phú hơn. 

II. Thực trạng của nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với phong cách 

biểu diễn âm nhạc. 

* Những thuận lợi: 

Năm học 2015 - 2016 được sự quan tâm của Đảng Uỷ - UBND xã,  và cán 

bộ chuyên môn phòng giáo dục, ban giám hiệu nhà trường và các bạn đồng 

nghiệp, bên cạnh đó còn có sự quan tâm của các bậc phụ huynh tạo điều kiện để 

trẻ học tập tốt, các cháu đến trường đều ngoan, thích học và vui chơi cùng bạn 

bè.  

Cô giáo có trình độ chuyên môn “Yêu nghề mến trẻ” có phòng học sạch 

mát, trang trí hài hoà tạo môi trường cho trẻ được hoạt động một cách tích cực. 
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* Những khó khăn: 

- Trường mầm non Tiền Phong là trường thuộc khu vực nông thôn, cơ sở vật 

chất còn hạn chế. 

Gồm có 09 nhóm lớp:  + 2 nhóm nhà trẻ 

                                    + 3 lớp mẫu giáo bé 

                                    + 2 lớp mẫu giáo nhỡ 

                                    + 2 lớp mẫu giáo lớn 

Năm học 2015 - 2016 tôi áp dụng vào lớp Mẫu giáo 5- 6 tuổi với tổng số 31 

trẻ. 

Đứng trước tình trạng trên tôi đã tìm tòi, khám phá, sưu tầm đĩa nhạc hát, 

video thiếu nhi để trẻ thường xuyên được tiếp xúc với âm nhạc thông qua mọi 

hoạt động ở mọi lúc, mọi nơi nhằm giúp trẻ thực hiện dưới mọi hình thức để đạt 

hiệu quả tối đa. 

* Đánh giá thực trạng việc trẻ hoạt động âm nhạc tại lớp 5 tuổi A1 trường 

mầm non Tiền Phong 

- Qua khảo sát ở lớp tôi nhân thấy một số vấn đề sau: Nhìn chung  trẻ trong lớp 

nhận thức về kiến thức âm nhạc còn hạn chế, nhiêu trẻ hát còn sai nhạc, khi vô 

tay hay gõ nhịp theo lời bài hát thì đa phần trẻ trong lớp gõ còn sai nhạc chưa 

khớp với lời bài hát. Bên cạnh đó còn một số trẻ chưa thuộc được nhiều bài hát 

khi hát cón sai lời, một số trẻ thì không hứng thú với môn âm nhạc. Đồ dùng cho 

hoạt động âmnhạc còn hạn chế. Đứng trước thực trạng đó tôi mạnh dạn đưa ra 

“Một số  biện pháp giáo dục phát triển thẩm mỹ cho trẻ 5 tuôi thông qua hoạt 

động giáo dục âm nhạc” 

III. Một số biện pháp giáo dục trẻ phát triển thẩm mỹ cho trẻ 5 tuôi thông 

qua hoạt động giáo dục âm nhạc. 

 1. Đưa âm nhạc đến với trẻ qua các hoạt động 
Để giúp trẻ tham vào hoạt động một cách hứng thú ,tích cực , giáo viên cần tạo 

nên 

 tạo những yếu tố bất ngờ như đóng vai các nhân vật ,sử dụng một số trang phục 
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,đạo cụ biểu diễn. 

1. Biện pháp 1 : 

*Giờ đón trẻ                               
          Giáo dục âm nhạc là hoạt động nghệ thuật có tác dụng giáo dục thẩm mỹ, 

giúp trẻ phát triển trí tuệ, trẻ có khả năng trải nghiệm những cảm xúc trong quá 

trình cảm thụ và thể hiện âm nhạc: Khi nghe nhạc, trẻ cảm nhận được tính chất, 

tình cảm của âm nhạc, ảnh  hưởng những trạng thái cảm xúc có trong tác phẩm. 

Đồng thời âm nhạc cũng dẫn dắt trẻ đến với những hiện tượng sống động của đời 

sống, giúp trẻ hình thành sự liên tưởng. Nhịp điệu rắn rỏi của bản hành khúc gợi 

cho trẻ niềm vui, hào hứng phấn khởi… Bài hát êm dịu đưa trẻ đến tình cảm nhẹ 

nhàng… Chính vì thế mà trong giờ đón trẻ là lúc cần tạo không khí vui vẻ, lôi 

cuốn trẻ đến trường, . Giai đoạn này trẻ tạm thời bứt ra những tinh cảm âu yếm 

mà bố mẹ dành cho để đến trường, lúc này âm nhạc góp phần tác động rất lớn. 

Biết rằng biện pháp này rất bình thường đối với tất cả giáo viên ở hầu hết các 

trường nhưng một số giáo viên chưa biết chọn những ca khúc nào cho phù hợp 

và tôi đó suy nghĩ, đưa ra một số bài hát rất lôi cuốn trẻ như : 

   VD1 :Ca khúc “Trường chúng cháu là trường Mầm non”của Phạm Tuyên. 

  VD2 : Hoà với khung cảnh thiên nhiên, niềm phấn chấn đến trường của trẻ qua 

bài hát “Con chim hót trên cành cây”. Rồi một ngày mới lại bắt đầu sôi động 

với âm thanh và màu sắc thiên nhiên qua bài “Vui đến trường” của Hồ Bắc. 

            Ngoài ra, để tạo cho trẻ nề nếp trước khi vào lớp: phải lễ phép với người 

lớn qua bài “Lời chào buổi sáng”của Nguyễn Thị Nhung nhắc nhở cháu phải 

chào bố mẹ… 

             Cho trẻ nghe những bài trẻ có thể hát theo được như ở trên. Ngoài tác 

động âm nhạc cũng giúp trẻ làm quen, củng cố các bài trong chương trình trẻ 

phải học hát. Cũng có nhiều bài hát không cần trẻ phải hát được cũng tạo không 

khí vui vẻ khi đến trường: “Đi học” của Bùi Đình Thảo, “Bài ca đi học” của 

Phan Trần Bảng khụng chỉ giúp trẻ làm quen, nhận biết cuộc sống xung quanh 

mà cũng chăm từng bữa ăn giấc ngủ : “Cô giáo như mẹ hiền”. 

*Giờ hoạt động chung: 

Ngoài giờ  hoạt động âm nhạc ra thì có thể coi âm nhạc là một thành phần không 

thể thiếu trong tất cả các giờ học khác, đặc biệt là đối với các tiết học  như LQ 

Với Toán, Hoạt động khám phá, thể dục, tạo hình, văn học…thì âm nhạc là một 

thành phần quyết định rất nhiều đến thành công của tiết học. 

VD: Khi cho trẻ học thơ: “Cô giáo của con” thì mở bài cô có thể cho trẻ hát ca 

khúc “Cháu đi mẫu giáo” 

Hay khi cho trẻ khám phá về “Con cá” thì để gây hứng thú cho trẻ tôi cho các 
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con vừa hát vừa làm động tác bài hát “Cá vàng bơi”. 

Trong hoạt động tạo hình “Tô màu bức tranh Lăng Bác Hồ” cô và cháu cùng 

hát bài “ Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”. 

   * Giáo dục âm nhạc thông qua giờ hoạt động góc: 
Theo chương trình giáo dục Mầm non mới hiện nay hoạt động góc đi đôi với 

Hoạt động học có chủ đích. Ở Hoạt động học có chủ đích, mỗi tuần chỉ có một 

giờ hoạt động, vì vậy việc hướng dẫn trẻ hoạt động theo nhạc thông qua các giờ 

hoạt động cũng là biện pháp rất cần thiết. Phương pháp này nhằm phát triển ở trẻ 

cảm giác nhịp điệu về âm nhạc, qua đó giúp trẻ thể hiện nhịp điệu âm nhạc bằng 

chính hoạt động của mình. Trẻ có thể cảm nhận và tự vận động theo ý thích của 

mình. Tự hướng dẫn trẻ vận động dưới nhiều hình thức: 

– Hát kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát. 

– Hát kết hợp nhún nhảy, lắc lư, giậm chân… 

   –  kết hợp một số động tác đơn giản như vẫy cách tay, cuộn cổ tay,  đi, chạy. 

– kết hợp minh họa theo lời ca. 

Để thực hiện  hiệu quả các  hinh thức ,  hướng dẫn thực hiện bằng cách: 

           + Bắt nhịp cho trẻ hát và cho trẻ vỗ tay cùng cô (cô vỗ tay chậm, nhịp 

nhàng để trẻ vỗ theo) 

           + Bắt nhịp cho trẻ hát hoặc bật băng casset, cô và trẻ cùng nhún nhảy 

hoặc lắc lư theo bài hát. 

          +  Bài hát nào có thể múa minh hoạ, cô cho trẻ vừa hát theo băng nhạc vừa 

làm động tác minh hoạ cùng cô. 

Việc cho trẻ vận động theo nhạc ở Hoạt động góc chủ yếu giúp trẻ biết hưởng 

ứng cảm xúc bằng chính những phản ứng của cơ thể sao cho phù hợp với nhịp 

điệu âm nhạc, không nhất thiết yêu cầu trẻ phải vận động giống như cô. 

* Giờ ngủ trưa 
– Đối với trẻ mẫu giáo giấc ngủ là rất quan trọng, trẻ càng nhỏ thì nhu cầu thời 

gian kéo dài của giấc ngủ càng lớn. Một giấc ngủ đảm bảo cả về thời gian lẫn độ 

sâu thì sẽ có tác dụng rất tốt tới sức khỏe và tâm lý của trẻ. Vậy làm thế nào để 

đưa trẻ vào giấc ngủ trưa thật say, thật sâu vừa đảm bảo về mặt thời gian thì qua 

tìm hiểu tôi nhận thấy trẻ lớp tôi rất thích nghe nhạc trước khi ngủ.  Những bản 
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nhạc du dương, trầm ấm, mang âm điệu êm dịu sẽ giúp trẻ đi vào giấc ngủ tốt 

hơn. Qua đó tôi đã lựa chọn những đĩa nhạc không lời của các thiên tài âm nhạc 

     *Kết quả : sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc mầm non 

+ Giúp trẻ thích đến trường và gần gũi với cô giáo các bạn . 

+ Âm nhạc là hoạt động nghệ thuật có tác dụng giúp trẻ có khả năng cảm nhận 

được tính chất tình cảm của âm nhạc. 

+ Trẻ có không khí vui vẻ lôi cuốn trẻ đến trường lúc này âm nhạc có tác động 

rất lớn . 

*. Dạy trẻ mẫu giáo bé học hát có hiệu quả. 
– Dạy trẻ hát có hiệu quả nhằm giúp trẻ biết cảm thụ và thể hiện qua giọng hát, 

nét mặt, cử chỉ, điệu bộ minh hoạ bài hát .Vì vậy giáo viên cần giúp trẻ thể hiện 

cảm xúc một cách tự nhiên và bộc lộ hết khả năng của mình. 

 * Lựa chọn bài hát dạy trẻ “sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc mầm non” 
         Lựa chọn bài hát phù hợp với trẻ cả về lời ca, về âm nhạc là 1 trong những 

việc quan trọng đối với quá trình dạy hát cho trẻ, cụ thể: 

– Về lời ca: Các bài hát phải có nội dung phù hợp với chủ đề giáo dục . Ngôn 

ngữ bài hát phải đơn giản, dễ hiểu, nhịp điệu vui tươi, nội dung bài hát phải gần 

gũi đối với trẻ thì trẻ sẽ dễ dàng cảm nhận một cách tốt nhất. Với trẻ mẫu giáo bé 

chúng ta chỉ nên dùng những bài hát ngắn gọn, có một lời như: 

              VD1: Chủ đề “Tết và mùa xuân” – bài “Sắp đến tết rồi”. Bài hát ngắn 

chỉ có 1 lời với 5 câu hát ngôn ngữ của bài hát đơn giản dễ hiểu phù hợp với trẻ 

mẫu giáo bé. 

              VD2 :Chủ đề “Nghề nghiệp” – Bài “Làm chú bộ đội”, “ Trên cát ” 

              VD3 :  Chủ đề “Thực vật”- bài “ Màu hoa” 

 – Về âm nhạc: Cần có hình tượng rõ ràng được thể hiện qua lời ca. Âm điệu và 

nhịp điệu dễ nhớ, dễ hát, điệu thức cũng như cấu trúc mang tính dân tộc (điệu 

thức 5 âm dân tộc không dùng nửa cung để trẻ hát), tiết tấu nốt trắng, nốt đen, 

móc đơn, lặng đen, lặng đơn, không nên dùng những bài có chấm dôi, móc kép. 

Âm vực từ quãng 6 đến quãng 8 thứ nhất. 

 – Về cấu trúc: Đối với mẫu giáo bé bài hát nên có cấu trúc dài từ 8 đến 12 nhịp. 

         + VD 4: Bài “Quà 8-3”, bài hát có một lời, mười nhịp, bốn câu, tiết tấu là 

nốt đen, móc đơn, lặng đơn, lặng đen, ngôn ngữ dễ hiểu phù hợp với trẻ mẫu 

giáo bé 

         + Hay 1 số bài như : “chiếc khăn tay”, “Cô và mẹ”, “Làm chú bộ đội”,... 

          Trong thực tế giảng dạy, khi tôi đã lựa chọn bài hát đáp ứng được những 
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yêu cầu trên thấy trẻ rất hào hứng tham gia học hát, trẻ nhanh thuộc và hát chuẩn 

hơn cả về giai điệu và lời ca 

 *  Cho trẻ làm quen với bài hát “sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc mầm 

non” 
          Đối với trẻ mẫu giáo bé khả năng tiếp thu kiến thức còn hạn chế, trẻ dễ 

nhớ, mau quên, khả năng ngôn ngữ cũng chưa tốt. Vì vậy để việc học hát cho trẻ 

có hiệu quả thì cho trẻ làm quen với bài hát trước là điều cần thiết. Trẻ có thể 

làm quen với các tác phẩm qua các phương tiện truyền thông: cô có thể định 

hướng từ cuối tiết học trước bằng cách cho trẻ nghe bài hát sắp dạy, có thể cho 

trẻ nghe vào các thời diểm khác trong ngày như: giờ đón trẻ, hoạt động chiều, 

những lúc chuẩn bị đến giờ ăn. Khi cho trẻ làm quen cô giới thiệu tên bài hát, tên 

tác giả, với nội dung bài hát để giới thiệu. Tùy vào tính chất nội dung, giáo viên 

lựa chọn, sử dụng linh hoạt cho phù hợp với nhận thức của trẻ . 

 *Cách bắt nhịp – bắt giọng 
– Cách bắt giọng: 

           Bắt giọng cho trẻ hát phải bằng thanh vang tự nhiên là cách tốt nhất để trẻ 

hát thoải mái, không bị ức chế hay căng thẳng, giúp các cháu hát đúng, hát hay. 

Tránh âm vực giọng quá cao hay quá thấp bằng cách dịch giọng cho phù hợp khi 

kết hợp sử dụng nhạc cụ để bảo vệ và phát triển giọng hát của trẻ. 

– Cách bắt nhịp: 

           Trẻ học hát thông qua bắt chước giáo viên, do đó giáo viên vừa hát vừa 

bắt nhịp bằng tay để giữ tốc độ cho đều khi trẻ hát. Giáo viên cần thận trọng với 

những bài hát có nhịp lấy đà, phân biệt hướng đi của nhịp 2 phách, nhịp 3 phách 

để bắt nhịp cho đúng, không bị ngược phách. Khi phối hợp hát cùng nhạc cụ 

đệm, giáo viên vừa hát vừa bắt nhịp, vừa lắng nghe nhạc đệm để điều khiển trẻ 

hát khớp nhạc. Nếu trẻ nghe chưa rõ lời của bài hát, cô giáo có thể đọc lời bài hát 

theo âm hình tiết tấu 1 cách chậm rãi, diễn cảm hoặc đọc lời trên nền nhạc của 

bài hát. Trong quá trình dạy hát, với kỹ năng hát du dương, tạo âm ngân dài, cô 

có thể hát mẫu ngân dài kết hợp dùng tay đưa sang ngang làm động tác so sánh 

trực quan. 

          + VD: Bài “ Màu hoa”   Nhạc và lời:  Hồng Đăng 

“Màu hoa tím, màu hoa đỏ, màu hoa vàng, nhiều hoa xinh thế” (Chữ “thế” trong 

khi ngân 3 phách cô đưa tay sang ngang ) Trẻ vừa nghe cô hát vừa nhìn động tác 

tay sang ngang của cô sẽ hiểu rằng chữ “thế” phải ngân mà không được ngắt. 

Nếu gặp chỗ khó trong giai điệu hoặc tiết tấu phải tập riêng. 

Nếu trẻ còn hát sai âm điệu ( Luyến chưa đúng), cô hát mẫu riêng chỗ cần sửa và 
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cho trẻ nghe trên đàn nhiều lần. 

 * Lựa chọn hình thức tổ chức dạy hát : 
– Để việc học hát của trẻ thành công và đạt hiệu quả cao tôi thường chú ý đến 

việc lựa chọn hình thức tổ chức giờ học sao cho luôn mới mẻ và hấp dẫn với trẻ 

cụ thể như là cô có thể tổ chức giờ học dưới hình thức 1 cuộc thi hay chương 

trình văn nghệ: 

         + “Bé mầm non vui hát dân ca”;  “Liên hoan văn nghệ mừng đón xuân 

mới” (Chủ đề tết- mùa xuân ) 

         + “Bé vui hát về gia đình”- (Chủ đề gia đình). 

         + “ Chúng tôi  là chiến sĩ ”– (Chủ đề nghề nghiệp). 

– VD: Chủ đề “Nghề nghiệp” 

Đề tài: – Dạy vận động: Làm chú bộ đội 

            –  Nghe hát:         Ước mơ xanh 

            –  TC:                   Đoán tên bài hát 

Chuẩn bị: – Đàn oocgan 

                 – Mỗi trẻ 1 khẩu súng do cô làm 

Biện pháp 2:  

* Thái độ cần có của mỗi  cô giáo Mầm non: 

           Giáo viên không nhất thiết phải có biệt tài gì trong việc múa hát mới 

thành công trong việc dạy nhạc, vận động và dạy trẻ biểu diễn, bởi vì đức tính 

quan trọng nhất của một cô giáo là có một thái độ tích cực, công nhận và trân 

trọng các biểu hiện của trẻ. Mỗi trẻ cần có một môi trường mang thông điệp:“Ở 

đây con làm gì cũng được, cách sáng tạo của con thật tuyệt vời vì con đã tự nghĩ 

ra”. Giáo viên phải biết động viên, khen ngợi trẻ kịp thời, có thể thổi vào trẻ bầu 

không khí tin tưởng bằng những hành động sáng tạo và chơi trò chơi đóng kịch. 

Khi trẻ nhận ra rằng cô giáo tôn trọng và hoan nghênh các biểu hiện cá nhân của 

chính mình, thì trẻ sẽ tự tin hơn .Đồng thời giúp trẻ say sưa, thích thú hơn trong 

nhiều giờ hoạt động khác. 

* Chuẩn bị của giáo viên cho hoạt động Giáo dục âm nhạc: 

Dựa vào tình hình thực tế ở địa phương, bản thân giáo viên tự xây dựng kế 

hoạch cho lớp của mình, vì vậy trước khi bắt đầu bất cứ hoạt động âm nhạc nào 

với một nhóm trẻ, giáo viên nên vạch sẵn một loạt các hoạt động giúp cân bằng 
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giữa yên tĩnh và ồn ào, giữa năng động với nghỉ ngơi. Từ đó có thể phát hiện 

những kinh nghiệm của trẻ và tạo bồi dưỡng cho từng cá nhân trẻ, giúp trẻ lựa 

chọn nội dung phù hợp cho bản thân. 

Để tổ chức tốt trò chơi, vận động sáng tạo theo nhạc cho trẻ đòi hỏi giáo 

viên phải lập kế hoạch và tập duyệt nghiêm túc như thể sẽ biểu diễn thực sự 

trước khán giả. Nếu giáo viên thiếu tự tin khi nhớ thiếu lời bài hát thì sao giáo 

viên có thể để lôi kéo trẻ tập trung được? Giảng dạy hiệu quả đòi hỏi cô giáo 

phải  “làm bài tập ở nhà”. Cô giáo cũng sẽ đạt được sự tự tin qua luyện tập như 

các trẻ nhỏ mà thôi. 

* Giáo dục âm nhạc trong đời sống hằng ngày đối với trẻ ở trường Mầm non: 

Giáo dục âm nhạc là một hoạt động nghệ thuật mang tính trừu tượng 

nhưng thiết thực với trẻ mầm non nhằm giáo dục tình cảm đạo đức, thẩm mỹ 

đồng thời tạo điều kiện để trẻ phát huy năng khiếu góp phần phát triển trí tuệ và 

thể chất cho nên hướng dẫn trẻ hoạt động với âm nhạc là việc làm cần thiết. Vì 

nhà trường là môi trường sống quan trọng nhất đối với trẻ. Tạo điều kiện cho trẻ 

hoạt động với âm nhạc là góp phần phát triển toàn diện về các mặt. Do vậy nếu 

chúng ta không tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động thường xuyên thì năng 

khiếu của trẻ sẽ mai một đi. 

* Hoạt động âm nhạc trước giờ học buổi sáng : 

          Giờ đón trẻ là lúc cần tạo không khí vui vẻ, lôi cuốn trẻ đến trường, vì các 

cháu chưa tự giác. Giai đoạn này trẻ tạm thời bức ra những tình cảm âu yếm mà 

bố mẹ dành cho để đến trường, lúc này âm nhạc góp phần tác động rất lớn. Biết 

rằng biện pháp này rất bình thường nhưng nếu biết chọn bài sao cho cho phù hợp 

với từng thời điểm mới là quan trọng và tôi đã suy nghĩ, đưa ra một số bài hát rất 

lôi cuốn trẻ như ca khúc: “Em đi Mẫu giáo” sáng tác Dương Minh Viên bởi vì 

bài hát có nhịp điệu vừa phải, sắc thái vui vẻ trong lời ca: “Nắng vừa lên em đi 

Mẫu giáo, chmi chuyền cành hót chào chúng em  cô giáo khen em chăm học, 

 mừng vui đón em vào trường...” 

Rồi những bài  “Cháu đi Mẫu giáo” của Phạm Thanh Hưng, Hoà với khung 

cảnh thiên nhiên, niềm phấn chấn đến trường của trẻ qua bài hát“Con chim 

hót trên cành cây”. Rồi một ngày mới lại bắt đầu sôi động với âm thanh và màu 

sắc thiên nhiên qua bài “Vui đến trường” của Hồ Bắc. 

          Ngoài ra, để tạo cho trẻ nề nếp trước khi vào lớp phải lễ phép, tự tin qua 

bài “Lời chào buổi sáng”của Nguyễn Thị Nhung nhắc nhở cháu phải chào bố 
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mẹ... 

Con  chào  bố  ạ.  Con chào mẹ   yêu  con  đi  học nhé  chiều  con  lại  về 

Cho trẻ nghe những bài trẻ có thể hát theo được như ở trên. Ngoài tác 

động âm nhạc còn giúp trẻ làm quen, củng cố các bài trong chương trình trẻ phải 

học hát. Còn có nhiều bài hát không cần trẻ phải hát được cũng tạo không khí vui 

vẻ khi đến trường: “Đi học” của Bùi Đình Thảo, “Bài ca đi học”của Phan Trần 

Bảng không chỉ giúp trẻ làm quen, nhận biết cuộc sống xung quanh mà còn 

chăm từng bữa ăn giấc ngủ : “Ngày đầu tiên đi học” của Nguyễn Ngọc Thiện. 

* Hoạt động âm nhạc trong giờ học âm nhạc: 

 Thường xuyên cho trẻ tiếp xúc với âm nhạc ở mọi lúc mọi nơi và làm quen 

với các âm điệu của các bài hát trong các chủ đề. Khi vào tiết học chính cô 

hướng dẫn trẻ biểu diễn với nhiều phong cách khác nhau phù hợp với lời của bài 

hát: Ví dụ: Bài “cả nhà đều yêu”  Tìm các động tác nhẹ nhàng, múa dẻo phù 

hợp với lời bài hát thể hiện tình cảm của mình đối với mẹ qua lời bài hát. “Múa 

với bạn Tây Nguyên” Tìm các động tác của vùng Tây Nguyên như động tác 

đánh cồng, chiêng để thể hiện tình cảm của mình đối với vùng Tây Nguyên yêu 

dấu… 

Trẻ được hát các bài hát trong chủ đề trẻ hiểu thêm về cuộc sống xung 

quanhvà yêu quê hương đất nước. Từ đó tạo cho trẻ cảm nhận về nghệ thuật và 

liên hệ đến việc giáo dục tình cảm đạo đức, thẩm mỹ thông qua bài hát.  Trong 

các giờ biểu diễn nghệ thuật cho trẻ sử dụng các nhạc cụ: phách tre, xắc xô, 

trống, quạt, bông múa… sao cho phù hợp với từng bài hát để chọn nhạc cụ cho 

phù hợp. Hơn nữa cũng cần chọn trang phục cho trẻ khi biểu diễn các bài 

hát.Ngoài giờ âm nhạc, còn tổ chức nghe nhạc trong các giờ khác, lồng ghép âm 

nhạc vào các giờ học sao cho phù hợp . 

* Hoạt động âm nhạc trong hoạt động làm quen chữ viết : 

Trong giờ LQCV yêu cầu cháu nhận mặt chữ bằng nhiều biện pháp khác 

nhau thì song song với việc nhận biết chữ cái, âm nhạc nghe trong giờ học cũng 

góp phần giúp trẻ nhận biết thêm như : Ôn nhóm chữ cái o,ô,ơ ; a, ă, â qua bài 

hát “Sói và gà cánh tiên” của Trần Ngọc.       

     Ta vui học chữ “a”có kèm theo cái móc.  Ta vui  học chữ “o” có  mọc  
thêm  cái  râu.  Ta  vui  học  chữ “ô” trên  đầu che  cái  nón... 

Mặc dù phần nội dung này không đi sâu vào cấu trúc giờ dạy nhưng khi trẻ 
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thuộc bài hát thì trẻ nhớ được chữ và phân biệt được sự giống và khác nhau giữa 

các chữ cái đó. 

* Hoạt động âm nhạc trong hoạt động làm quen văn học : 

Trong giờ LQVH giáo viên dạy trẻ cảm thụ bài thơ, câu chuyện thông qua 

việc đọc diễn cảm, hiểu nội dung... để truyền đạt tới trẻ những vẻ đẹp của tiếng 

nói dân tộc, sản phẩm trí tuệ và tình cảm của bao thế hệ người Việt Nam nối tiếp 

nhau. 

Thông qua việc dạy bài thơ “Hạt gạo làng ta” của Trần Đăng Khoa, sau 

khi trẻ đọc thơ xong cô kết hợp cho trẻ nghe bài hát “Hạt gạo làng ta” do Trần 

Viết Bính phổ nhạc. Và chính giai điệu trữ tình của bài hát giúp cho ý thơ trong 

bài thơ được nâng cao, tiết học thêm sinh động, phong phú và trẻ rất chú ý. 

Khi cho trẻ đọc bài thơ “Bác Hồ của em” kết hợp nghe hát bài “Nhớ 

ơn Bác” của Phan Huỳnh Điểu; Thơ “Chú bộ đội hành quân trong mưa” kết 

hợp nghe hát bài “Màu áo chú bộ đội” của Nguyễn Văn Tý. 

Khi đọc ban giám khảo sẽ cho là bình thường nhưng trong quá trình thực 

hiện đây là một kinh nghiệm làm cho các tiết thơ, truyện sinh động, hấp dẫn 

đồng thời giúp trẻ cảm thụ nội dung của bài thơ, câu chuyện đó qua bài hát đó 

chứ không phải là một nội dung lồng ghép để chuyển tiếp cho hay. 

Ngoài ra một số bài đồng dao, thơ, truyện trong chương trình cũng được 

nhiều nhạc sĩ sáng tác thành nhạc và cũng từng được xoay chuyển hát như: 

               “Gánh gánh gồng gồng” 

               “Chi chi chành chành” 

                       “Rềnh rềnh ràng ràng” 

Giúp trẻ tiếp thu nhanh, mau thuộc và gây hứng thú trong quá trình học của 

cháu. 

* Hoạt động âm nhạc trong hoạt động khám phá khoa học: 

Để giúp trẻ hiểu đúng đắn về những đề tài của giờ hoạt động chung làm 

quen khám phá khoa học thông qua việc trò chuyện, đàm thoại, quan sát, trò 

chơi...thì việc kết hợp sử dụng âm nhạc trong giờ học góp phần tạo cho trẻ có 

cảm xúc với các đối tượng như bài “Giới thiệu một số loài hoa” yêu cầu là trẻ 

phân biệt được một số loại hoa, so sánh, nhận xét sự giống và khác nhau...biết 
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thưởng thức vẻ đẹp, mùi thơm, yêu quí, bảo vệ...Sau đó ta cho trẻ nghe 

bài “Hoa trong vườn” hoặc có thể cho cháu nghe bài “Ra vườn hoa” của Văn 

Tấn. Và còn nhiều chủ đề khác cũng vậy, ở đây chúng ta không nên dừng lại ở 

phần nghe để chuyển tiếp mà nghe hát để nắm thêm nội dung thông qua đề tài 

dạy đó… 

Chính vì vậy mà để nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc thông qua tình 

hình thực tế ở trường, lớp giáo viên cần hướng dẫn, gợi ý như sau: là cô giáo 

Mầm non, khi bắt đầu tiến hành hoạt động nào đó với trẻ, cô giáo  nên khởi đầu 

bằng các trò chơi, hát bài hát dân ca, nghe các giai điệu nhẹ nhàng và cho trẻ hát 

các bài hát ngắn, dễ nhớ. Cô giáo có thể ghi âm các bản nhạc hay để phục vụ tốt 

cho các hoạt động này.Một thủ thuật thông dụng là cho chơi các trò chơi hay hát 

đồng ca để tập trung sự chú ý của trẻ, rồi sau đó chuyển nhanh sang hoạt động 

khác. Duy trì cân đối giữa vận động “Động và tĩnh”. Khi kết thúc một hoạt động 

nên làm cho nhóm trẻ lắng dịu xuống bằng giai điệu hay bài tập thư giãn thì sẽ 

đạt kết quả cao nhất khi  tạo sự chuyển tiếp ngọt ngào, uyển chuyển giữa các 

hoạt động. Nếu dừng lại đột ngột, đứt quãng khi chuyển sang hoạt động kế tiếp 

sẽ làm cho trẻ mất tập trung, dễ xảy ra lộn xộn. Khi trẻ có nhiều kinh nghiệm âm 

nhạc, vận động và tự tin hơn, kích thích khả năng sáng tạo của trẻ trong quá trình 

khám phá, tìm hiểu thế giới xung quanh. Do vậy, giáo viên mầm non cần trau dồi 

kiến thức, kỹ năng cảm nhận và thể hiện cái đẹp xung quanh hơn nữa, để vận 

dụng tổ chức tốt các hình thức cho trẻ tập hát, nghe nhạc, vận động, chơi trò chơi 

đóng vai, đóng kịch phù hợp, hiệu quả hơn với trẻ. 

3. Biện pháp 3: Cải biên, sáng tác một số trò chơi phục vụ âm nhạc: 

Đối với trẻ thơ, được hoạt động với âm nhạc thông qua các trò chơi là một 

biện pháp hữu hiệu nhất. Trò chơi đã trở thành phương tịên để đem đến cho trẻ 

các yếu tố diễn tả của nhệ thuật sinh động, nó có tác dụng mạnh mẽ nhưng lại 

đến với trẻ một cách nhẹ nhàng, thoả mái. 

Hiện nay, trò chơi âm nhạc được coi là một trong các hình thức vận động 

theo nhạc của chương trình giáo dục âm nhạc Mầm non. Nó có vai trò quan 

trọng giúp trẻ luyện tai nghe nhạc, củng cố ca hát, tạo cảm giác nhịp điệu, phát 

triển năng khiếu âm nhạc. Các yếu tố đó góp phần làm cho trẻ cảm thụ âm nhạc. 

Mỗi loại trò chơi đều có ý nghĩa giúp trẻ phát triển trí tuệ, tạo cho trẻ có 

những phản xạ nhanh, nhạy, có tác dụng trong việc củng cố và tiếp thu những 

nội dung giáo dục. Đặc biệt trò chơi âm nhạc còn rèn luyện cho trẻ có kĩ năng 

thông qua tai nghe âm nhạc. 
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Chính vì vậy bản thân đã tìm tòi, sáng tác, cải biên một số trò chơi nhằm 

làm tăng thêm sự phong phú âm nhạc cho trẻ. 

* Trò chơi “Nghe thấu hát tài” : 

Trò chơi giúp trẻ nhanh nhẹn, linh hoạt, truyền tin cho bạn đúng. 

- Chuẩn bị : Một số câu hát trong các bài hát trong chương trình mà trẻ đã thuộc. 

- Cách chơi: Thành viên thứ nhất của 2 đội ra ngoài lớp, cô nói thầm vào tai 

từng trẻ đại diện của 2 đội một câu hát giống nhau. Sau đó 2 trẻ có trách nhiệm 

chạy về đội của mình và nói lại câu hát đó cho bạn thứ 2, bạn thứ 2 nói thầm vào 

tai cho bạn thứ 3...Và cứ thế tiếp tục cho đến trẻ cuối cùng của đội, trẻ cuối cùng 

lên hát lại câu hát đó. Nếu đội nào hát đúng và nhanh hơn thì thắng cuộc. 

* Ví dụ: Cô nói thầm vào tai trẻ đại diện 2 đội câu hát: “Yêu chú công nhân”, “ 

lớn lên cháu lái máy cày”. Hai trẻ đại diện chạy về nói thầm vào tai cho bạn thứ 

2 của đội mình...Và cứ thế cho đến bạn cuối cùng của đội lên hát lại đúng lời của 

câu hát trên và nhanh trước đội kia là thắng cuộc. 

* Trò chơi: “Tai ai thính” 

Trò chơi tạo cho trẻ sự tập trung chú ý lắng nghe các âm thanh của các nhạc 

cụ khác nhau và trẻ hứng thú được khám phá, trải nghiệm các nhạc cụ. 

- Chuẩn bị: Một số nhạc cụ âm nhạc như sau: 

Đàn Organ bằng đồ chơi điện tử, kèn nhựa, kèn bằng vỏ ốc, phách gõ bằng 

tre, bằng vỏ nghêu, dàn gõ bằng tre, trống gõ bằng lon, bằng quả bầu khô... 

 - Cách chơi : Trẻ nghe và phân biệt âm thanh của các nhạc cụ. Cô giới thiệu cho 

trẻ biết từng loại nhạc cụ và âm thanh của các loại nhạc cụ đó như: 

+  Cô đàn organ và nói cho trẻ biết đó là tiếng đàn organ. 

+  Cô thổi kèn bằng nhựa và cho trẻ biết đó là tiếng kèn bằng nhựa. 

+  Cô gõ phách bằng tre và cho trẻ biết đó là tiếng gõ bằng phách tre... 

Sau khi giới thiệu hết các loại nhạc cụ, cô lần lượt đánh đàn, gõ các loại 

nhạc cụ cho trẻ vừa nghe, vừa xem và cô hỏi trẻ tiếng nhạc cụ gì? Khi trẻ đã 

quen, cô cho trẻ ngồi không nhìn thấy nhạc cụ, sau đó cô đánh đàn, gõ, thổi các 
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loại nhạc cụ và hỏi xem trẻ nhận biết được âm thanh của loại nhạc cụ nào. Sau 

đó cho trẻ chia làm 2 đội và thi đua, nếu đội nào đoán sai phải hát một bài theo 

yêu cầu của đội đoán đúng. Nếu đoán đúng sẽ được khám phá, trải nghiệm với 

nhạc cụ đó. 

* Trò chơi: “Giai điệu thân quen” 

Trò chơi này giúp trẻ củng cố kiến thức về tên bài hát và củng cố lại giai 

điệu bài hát đã học, đồng thời tạo cho trẻ sự tập trung chú ý lắng nghe và nhanh 

nhẹn, linh hoạt, trả lời rõ ràng, chính xác tên bài hát. 

 - Chuẩn bị: Băng nhạc có các bài hát trong chương trình mà trẻ đã được học, 

casset. 

 - Cách chơi: Cô mở băng casset cho trẻ nghe giai điệu bài hát, 2 đội rung 

chuông giành quyền trả lời bằng cách nói rõ tên bài hát vừa nghe, nếu đúng mỗi 

trẻ trong đội được tặng một bông hoa, nếu sai quyền trả lời thuộc về đội bạn. 

* Ví dụ: Cho trẻ nghe giai điệu “Lá xanh vẫy vẫy như gọi em đi nhanh đi 

nhanh...” thì trẻ phải nêu được đó là bài hát “Lá xanh”. 

Biện pháp4: Hướng dẫn trẻ vận động theo nhạc ở hoạt động góc: 

Biện pháp này rất cần thiết. Phương pháp này nhằm phát triển ở trẻ cảm 

giác nhịp điệu về âm nhạc, qua đó giúp trẻ thể hiện nhịp điệu âm nhạc bằng 

chính hoạt động của mình. Trẻ có thể cảm nhận và tự vận động theo ý thích của 

mình. Cho nên tôi đã khuyến khích trẻ vận động dưới nhiều hình thức: 

- Hát kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát: Theo nhịp, tiết tấu kết hợp. Vỗ theo lời bài 

hát… 

- Hát kết hợp nhún nhảy, lắc lư, giậm chân... 

- Hát kết hợp một số động tác đơn giản như vẫy cánh tay, cuộn cổ tay, nhún, đi, 

chạy... 

- Hát kết hợp minh hoạ theo lời ca. 

Để thực hiện có hiệu quả các hình thức trên, tôi đã thực hiện bằng cách: 

+ Bắt nhịp cho trẻ hát và cho trẻ vỗ tay cùng cô ( cô vỗ tay chậm, nhịp nhàng để 
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trẻ vỗ theo). 

+ Bắt nhịp cho trẻ hát hoặc bật băng casset, cô và trẻ cùng nhún nhảy hoặc lắc lư 

theo bài hát. 

+ Những bài hát nào có thể múa minh hoạ, cô cho trẻ vừa hát theo băng nhạc vừa 

làm động tác minh hoạ cùng cô. 

Việc cho trẻ vận động theo nhạc ở hoạt động góc chủ yếu giúp trẻ biết 

hưởng ứng cảm xúc bằng chính những phản ứng của cơ thể sao cho phù hợp với 

nhịp điệu âm nhạc, không nhất thiết yêu cầu trẻ phải vận động giống như cô. 

 IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 

Bản thân tôi áp dụng vào  lớp mẫu giáo (5-6 tuổi). Với sự cố gắng nỗ lực, 

phấn đấu của bản thân, sự giúp đỡ tận tình của BGH nhà trường và chị em đồng 

nghiệp sau một năm lớp A1 5 - 6 tuổi đã đạt được kết quả như sau: 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

NỘI DUNG 

ĐIỀU TRA 

ĐẦU NĂM Giữa kì 1 CUỐI NĂM 

Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ 
 Tỉ lệ % 

Số trẻ 
  Tỉ lệ % 

- Số trẻ hát đúng 

nhạc. 

18/31 58% 25/31 80,6% 30/31 97% 

- Số trẻ biết nhún 

nhảy theo nhịp bài 

hát. 

10/31 32,2% 22/31 71 % 29/31 93,5% 

- 95% trẻ say sưa húng thú trong hoạt động âm nhạc 

- Hát đúng câu, đúng từ hát rõ lời, đúng nhịp điệu bài hát. 

- Trẻ có một số kỹ năng biểu diễn các bài hát, tự làm các động tác phù hợp với 

câu hát trong bài. 

- Có phong cách biểu diễn âm nhạc trên sân khấu. Trẻ mạnh dạn tự tin khi biểu 

diễn. 

- Trẻ có kỹ năng biểu diễn tập thể, cá nhân, nhóm. Hát song ca, đơn ca, nhóm, 

đồng ca, hát lĩnh xướng… 
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- Đã tổ chức và tham gia biểu diễn trong các ngày hội ngày lễ: Ngày hội đến 

trường của bé, tết trung thu, .. 

- Tham gia biểu diễn các ngày hội ngày lễ do xã mời: Chào mừng đại hội phụ nữ 

cấp xã, Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/11…. 

- Đã tổ chức thao giảng lồng ghép giáo dục âm nhạc theo biện pháp nêu trên có 

hiệu quả. 

- 90 % trẻ thực sự thích thú khi học giáo dục âm nhạc, tích cực tham gia chơi, 

chơi thành thạo các các trò chơi ...tạo không khí vui tươi, hào hứng khi học âm 

nhạc. Cho nên hoạt động giáo dục âm nhạc đạt hiệu quả rất cao. 

- Từ đó cô giáo luôn luôn xây dựng phong trào và sưu tầm, sáng tác các trò chơi 

âm nhạc, đặc biệt hơn là đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của phụ huynh. 

Phụ huynh đã tham gia cùng nhà trường động viên, giúp đỡ trẻ trong các hội thi, 

thao giảng, các ngày hội, ngày lễ... Phụ huynh rất phấn khởi và yên tâm khi thấy 

con em mình mạnh dạn, tự tin và có phong cách biểu diễn âm nhạc. 

V.  Bài học kinh nghiệm:  

Để làm tốt công tác đưa trẻ vào hoạt động âm nhạc một cách dễ dàng và có 

hiệu quả bản thân phải thực sự yêu nghề, mến trẻ, dồn hết tâm huyết cho nghề. 

Trong chuyên môn luôn tự học hỏi tìm tòi, sáng tạo, áp dụng đổi mới phương 

pháp. Tích hợp lồng ghép âm nhạc sao cho phù hợp với từng hoạt động, từng chủ đề. 

Tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động với âm nhạc ở mọi lúc, mọi nơi.Tích 

cực làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học. 

Sử dụng đồ dùng đồ chơi hợp lý tránh gò ép đối với trẻ. Động viên khích lệ 

trẻ kịp thời. 

VI. Khả năng ứng dụng của đề tài. 

Qua một năm thực hiện thường xuyên các biện pháp nâng cao chất lượng 

cho trẻ Tiền Phong. 95% trẻ ở lớp đã biết hát đúng giai điệu và biết nhún nhảy 

theo giai điệu của bài hát... Làm góp phần phát triển toàn diện cho trẻ, tạo nên 

nền móng vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1. 

Qua đó thấy được các biện pháp trên có thể áp dụng cho các lớp mẫu giáo 
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khi cho trẻ hoạt động âm nhạc. 

PHẦN III: KẾT LUẬN 

I. Kết luận: 

Qua 1 n¨m thùc hiÖn viÖc ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p, biÖn ph¸p trªn vµo tiÕt häc 

kÓ chuyÖn cña trÎ th«ng qua ch¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ 4 - 5 tuæi . T«i ®· 

thu ®îc kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ 100% trÎ høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng 

kÓ chuyÖn, trÎ thÝch thó nghe chuyÖn vµ kÓ l¹i chuyÖn, ®ãng kÞch theo néi dung 

c¸c c©u chuyÖn, biÕt kÓ chuyÖn s¸ng t¹o mét c¸ch say sưa. Tõ ®ã mµ c¸c tiÕt häc 

kÓ chuyÖn cña t«i lu«n ®ưîc ®¸nh gi¸ cao qua c¸c ®ît thanh kiÓm tra cña nhµ                      

trường  , phòng gi¸o dôc,  

 - Bªn c¹nh ®ã ®Çu  vµo ®å dïng, ®å ch¬i, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô 

cho tiÕt häc kÓ chuyÖn phong phó, ®a d¹ng, khoa häc cã thÈm mü cao cã thÓ  dÔ 

lµm, dÔ sö dông nhưng vÉn l«i cuèn trÎ tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng. NhÊt lµ 

nh÷ng ®å dïng ®ã l¹i ®îc sö dông hµi hoµ cïng cö chØ ®iÖu bé, nÐt mÆt, giäng kÓ 

cña gi¸o viªn khi thÓ hiÖn tÝch c¸ch nh©n vËt nªn ®· thu ®îc kÕt qu¶ rÊt cao .- Kết 

hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để có sự giúp đỡ theo yêu cầu của nhà 

trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện. 

II. Một số kiến nghị.   

Để thực hiện tốt hoạt động Giáo dục âm nhạc cho trẻ Mầm non trong giai 

đoạn hiện nay thông qua việc thực hiện các biện pháp trên đã phần nào đạt được 

một số kết quả như đã nêu. Bản thân xin có một số đề xuất sau : 

* Đối với Phòng Giáo dục: 

- Tăng cường hơn nữa các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng ca hát, vận động theo 

nhạc, tổ chức các lớp dạy đàn, dạy múa... 

- Cung cấp các tiến bộ khoa học kỹ thuật như: Học tập qua băng hình, đĩa ghi 

hình...để cung cấp thêm tư liệu cho giáo viên. 
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- Tham mưu, đầu tư thêm cơ sở vật chất nhất là phòng chức năng để hoạt động 

âm nhạc đạt hiệu quả cao hơn. 

* Đối với trường; 

- Tạo điều kiện cho giáo viên tham quan học tập ở các đơn vị bạn để trao đổi, 

học hỏi kinh nghiệm. 

- Có các biện pháp, kiến nghị để mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng ca hát, vận động 

theo nhạc cho đội ngũ giáo viên. 

Trên đây là một số kinh nghiệm về việc: “Một số biện pháp giáo dục phát 

triển thẩm mỹ cho trẻ 5 tuổi thông qua hoạt động giáo dục âm nhạc”. 

        Sáng kiến kinh nghiệm này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất 

mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của BGH nhà trường, tổ chuyên môn 

phòng GD&ĐT Ân Thi.  để bản thân tôi học tập và áp dụng trong quá trình dạy 

trong những tháng tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn./. 

§©y lµ s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña b¶n th©n t«i  kh«ng sao chÐp  néi dung cña 

ngêi kh¸c                                                  

                                 Xin trân trọng cảm ơn./. 

                                Tiền Phong, ngày 2 tháng 03 năm 2016                                 

                   

                                                           Người viết 

 

                                                   Nguyễn Thị Huyền 
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XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 

TRƯỜNG MẦM NON TIỀN PHONG 

       Tổng điểm                                                                           Xếp loại                                                                                               

  

T/M Hội đồng khoa học 

Hiệu trưởng 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………. 

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN ÂN THI 

       Tổng diểm                                                                          Xếp loại 

 

T/M Hội đồng khoa học 

Trưởng phòng 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………… 
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