NỘI DUNG HỌC TẬP THÁNG 10
Môn ÂM NHẠC 8
Tuần 5
(từ ngày
4/10 9/10)
- Học hát
Bài
LÍ DĨA
BÁNH
BÒ

Tuần 5
Học hát Bài
LÍ DĨA BÁNH BÒ
1. Hoạt động 1:Tìm hiểu dân ca Nam bộ

Bản đồ hành chính khu vực Nam Bộ

Dân ca Là gì?
Dân ca là những bài hát do nhân dân sáng tạo ra không rõ tác giả, lưu truyền
bằng hình thức truyền miệng và có tính dị bản.
Lí là gì?
Lí là một bộ phận của dân ca. Đó là những bài hát ngắn gọn, súc tích, cấu trúc
mạch lạc.
Dân ca Nam bộ
Thể hiện tình cảm, nếp sống sinh hoạt và đời sống tinh thần của người dân Nam

bộ. Dân ca Nam bộ có giai điệu mộc mạc, giản dị những cũng rất ngọt ngào, sâu
lắng.
Một số bài dân ca phổ biến: Lý cây bông, Lý quạ kêu, Lý áo vá quàng, Lý cái
mơn…
2. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài hát
Bài hát được viết ở nhịp 2/4, có nhịp lấy đà, giọng đô trưởng. Bài hát được chia
thành 4 câu, có dấu luyến, có dấu nhắc lại và khung thay đổi. Vì vậy, bài hát được
hát 2 lần liên tiếp, mỗi lần cách nhau 1,5 phách.

3. Hoạt động 3: Học hát
• Hãy truy cập vào đường Link dưới đây để nghe lại bài hát Lí dĩa bánh bò:
https://www.youtube.com/watch?v=r4l5J45lXW4&t=3s
• Học thuộc lời ca: Yêu cầu học sinh thuộc lời bài hát Lí dĩa bánh bò

Tuần 6
Tuần 6
(từ ngày
NHẠC LÍ: GAM THỨ, GIỌNG THỨ
11/10 ÂNTT: NHẠC SĨ HOÀNG VÂN VÀ BÀI HÁT HÒ KÉO PHÁO
16/10)
Hướng
1. Hoạt động 1: Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ
dẫn HS tự
Là hệ thống 7 bậc âm được sắp xếp liền bậc, dựa trên công thức cung và nữa
học
cung như sau:
1. Nhạc lí:
Gam thứ,
giọng thứ
2. ÂNTT:
Nhạc sĩ
Hoàng
Vân và
bài hát Hò
2. Hoạt động 2: Âm nhạc thường thức – Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo
kéo pháo
pháo
• Nhạc sĩ Hoàng Vân
Hoàng Vân Tên thật là Lê Văn Ngọ. ( Bút
danh là Y-Na), sinh năm 1930 tại Hà Nội.
Ông tham gia kháng chiến chống Pháp từ
khi còn ít tuổi. Sáng tác tiêu biểu thời kì này
là bài hát Hò kéo pháo.
Các tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ như:
Quảng Bình quê ta ơi, Hai chị em, Tôi là
người thợ mỏ, Bài ca xây dựng, Tình ca
Tây Nguyên, Người giáo viên nhân dân, Hát về cây lúa hôm nay….
Ông là “nhạc sĩ của tuổi thơ” và có những sáng tác nổi bật như : Em yêu trường
em, Con chim vành khuyên, Mùa hoa phượng nở, Ca ngợi tổ quốc…
• Bài hát Hò kéo pháo
Bài hat được sáng tác trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hoàng Vân được chứng
kiến mọi diễn biến của chiến dịch, thấy được những gian nan vất vả của bộ đội
ngày đêm phải đưa những cỗ pháo nặng hàng tấn vượt qua dốc núi chiếm lĩnh trận
địa. Những tấm gương hi sinh anh dũng như anh hùng Tô Vĩnh Diện, Phan Đình
Giót và bao đồng đội đã thôi thúc nhạc sĩ viết nên ca khúc.
• Nghe bài hát Hò kéo pháo:
Hãy truy cập vào đường Link dưới đây để nghe bài hát:
https://www.youtube.com/watch?v=VedbbT6QaH0

Tuần 7
(từ ngày
18/10 23/10)
1. Ôn tập
bài hát Lí
dĩa bánh

HÒ KÉO PHÁO
Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo
Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi
Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi
Vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí căm thù
Kéo pháo ta lên trận địa đây vùi xác quân thù
Hai ba nào! Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo
Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi
Gà rừng gáy trên nương rồi dấn bước ta đi lên nào
Kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hửng sáng
Hai ba nào! Sắp tới nơi còn một đợt nữa thôi
Vai ướt đẫm sương đêm cùng mồ hôi
Tới đích rồi Đồng chí pháo binh ơi!
Mai đây nghe pháo gầm vang dậy cùng bộ binh đánh tan đồn thù
Lòng quyết tâm sắt gang nào bằng hò dô
Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo
Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi
Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi
Vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí căm thù
Kéo pháo ta lên trận địa đây vùi xác quân thù
Hai ba nào! Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo
Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi
Dù lửa nóng trong bom đạn bốc cháy chung quanh ta rồi
Bám chắc tay không buông rời quyết tâm bảo vệ pháo
Hai ba nào! Kéo pháo lên trận địa của chúng ta
Tin chắc thắng ta tin tưởng ở ta
Tới đích rồi Đồng chí pháo binh ơi!
Vinh quang thay sức người lao động
Hò dô ta pháo ta vượt đèo
Thề quyết tâm bắn tan đồn thù hò dô .
Tuần 7
ÔN TẬP BAI HAT LI DIA BANH BO
TẬP DỌC NHẠC: TĐN SỐ 8
1. Hoạt động 1: Ôn tập bài hát

Hãy truy cập vào đường Link dưới đây để ôn tập bài hát Lí dĩa bánh bò:
https://www.youtube.com/watch?v=r4l5J45lXW4&t=3s
2. Hoạt động 2: Tập đọc nhạc

bò
2. Tập
đọc nhạc:
TĐN số 8

TÌM HIỂU BÀI TĐN

Câu 1

Câu 3

Câu 2

Câu 3

• Hãy truy cập vào đường Link dưới đây để xem hướng dẫn tập đọc nhạc:
https://youtu.be/FwHNUb2F05w

Tuần 8
(từ ngày
25/10 30/10)
KIỂM
TRA
ĐỊNH
GIỮA KÌ

Tuần 8
KIỂM TRA GIỮA KÌ
(Dành cho HS học trực tuyến)
Học sinh tự chọn ghi âm hoặc quay video 1 trong 4 bài hát sau đây và gửi file cho
Giáo viên Âm nhạc 8 để đánh giá giữa kì:
1. Mùa thu ngày khai trường
2. Lí dĩa bánh bò
3. Tập đọc nhạc số 1 – Chiếc đèn ông sao
4. Tập đọc nhạc số 2 – Trở về Suriento
Lưu ý: File ghi âm hoặc file video gửi về gmail (tanquan2021@gmail.com)
hoặc Zalo(0837666136). Khi gửi nhớ ghi rõ họ tên và lớp hoặc đặt tên File trùng
với họ tên và lớp của HS. Ví dụ: Hoàng Vân Anh lớp 8A1.

KIỂM TRA GIỮA KÌ (Dành cho HS không học online)
Môn Âm nhạc
Lưu ý: HS làm bài kiểm tra từ ngày 25-30/10. Nộp lại cho người đi phát Nội dung học tập tháng 11.
Họ và tên học sinh:………………………………………………………Lớp: ………
Câu 1: Bài hát Mùa thu ngày khai trường của tác giả Vũ Trọng Tường
a) Trình bày nội dung cơ bản của bài hát (2điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Nêu cảm nhận khi nghe bài hát (2điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Trình bày những thông tin cơ bản về nhạc sĩ Hoàng Vân (2điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Ghi tên nốt nhạc tương ứng bên dưới bài TĐN số 2 (4điểm)
TRỞ VỀ SURIENTO
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