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Nhạc và lời: Phạm Tuyên
1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm:
a. Tác giả:
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh ngày 12/01/1930 tại Hải Dương
- Ông nguyên là trưởng ban âm nhạc đài tiếng nói Việt Nam và trưởng ban
văn nghệ đài truyền hình Việt Nam, uỷ viên
thường vụ Hội nhạc sĩ Việt Nam.
b. T p ẩm:
- Ông là tác giả của nhiều ca khúc như: Gặp
nhau dưới trời thu Hà Nội, Chiếc đèn ông
sao, Tiến lên đoàn viên,…
- Bài hát “Tiếng chuông và ngon cờ” được
sáng tác năm 1985, khi ông hưởng ứng
phong trào thiếu nhi quốc tế “Ngọn cờ hoà
bình”
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Học sinh có thể truy cập vào link sau để nghe bài hát:

https://youtu.be/91f181ft97A
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Học sinh truy cập link sau để nghe và hát theo nốt :
https://youtu.be/eW0f0WYUdEA
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- Nghe nh
Ti n về H Nội.
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Học sinh truy cập link sau để nghe và hát theo nốt :
https://youtu.be/eW0f0WYUdEA
II. T ư ng thứ

c: Nh

sĩ Vă C o

Nhạc sĩ Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao, ông sinh ngày
15/11/1923 ở Hải Phòng. Những bài hát của nhạc sĩ Văn Cao đã đi
cùng những năm tháng quan trọng nhất của đất nước khi trải dài từ thời
kỳ đầu của nền tân nhạc cho đến những bản tình ca ra đời trong khói
lửa chiến tranh và cả những năm tháng hoà bình.
Lịch sử âm nhạc Việt Nam sẽ còn mãi nhắc tên nhạc sĩ Văn Cao,
không chỉ vì ông là người sáng tác ca khúc "Tiến quân ca" mà còn vì
những cống hiến lớn lao cho nền nghệ thuật nước nhà ở 3 lĩnh vực: âm

nhạc, hội họa, thơ ca.
Nhạc sĩ Văn Cao viết những bản tình ca đầu tiên từ cuối thập niên 30,
khi nền tân nhạc Việt Nam còn đang giai đoạn hình thành. Những ca khúc
mang đậm không khí thi ca cổ phương Đông kết hợp nét nhạc cổ điển
phương Tây trở thành những tác phẩm kinh điển của của dòng âm nhạc
lãng mạn như: Buồn tàn thu, Bến xuân, Suối mơ, Thiên thai, Trương
Chi…
Những năm tháng kháng chiến giành độc lập cho đất nước chắp cánh
thêm cho tài năng sáng tạo của Văn Cao với những bản hùng ca về những
chiến công oanh liệt như: Trường ca sông Lô, Tiến về Hà Nội… Xen lẫn
những ca khúc dịu dàng, đẹp đẽ về một tương lai tươi sáng cho quê hương
đất nước như: Làng tôi, Mùa xuân đầu tiên… Văn Cao là con người mà
dường như cả cuộc đời chỉ tận hiến cho nghệ thuật, gửi gắm tất cả tâm sự,
chia sẻ câu chuyện đời ông vào từng tác phẩm.
III. Nghe nh
T n về H Nội :
Học sinh truy cập link sau để nghe :
https://youtu.be/MV5RLosE28E
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1/ Bài hát : Mùa khai trường : https://youtu.be/AXrTOdwnQc4
Beat Mùa khai trường : https://youtu.be/mF08D4asRmY
2/ Bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ : https://youtu.be/91f181ft97A
2/ Tập đọc nhạc Số 1 : https://youtu.be/BAccPWXCG0c
3/ Tập đọc nhạc Số 2 : https://youtu.be/eW0f0WYUdEA

Ví dụ : Nếu bạn chọn bài Mùa khai trường, sau khi vừa hát theo nhạc vừa
thu âm xong gửi vào địa chỉ mail trên với tên như sau : Lop 6a*-TrầnVăn
A- Mùa khai trường.

Giáo viên
Trần Thanh Trí

