HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC ÂM NHẠC 6
PHIẾU TỰ HỌC THÁNG 9
Họ và tên HS: …………………………………………………….Lớp…………..
1. Hoạt động 1:Tìm hiểu tác giả
-Nhạc sĩ Phan Việt Phương sinh năm 1972 tại Hà Nội.
-Ông tốt nghiệp đại học Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).
-Hiện nhạc sĩ làm công tác giảng dạy, sáng tác âm nhạc và phối khí.
-Nhạc sĩ đã sáng tác nhiều ca khúc, trong đó ca khúc Hân hoan em tới
trường, Mùa khai trường đã được nhiều các em thiếu nhi biết đến và yêu
thích.
2. Hoạt động 2: Học thuộc lời ca
Tuần 1
(từ ngày 6/9 11/9)
Học hát Bài
MÙA KHAI
TRƯỜNG

•Nếu có thể, hãy truy cập cào đường Link dưới đây để nghe bài hát

Mùa khai trường:
https://youtu.be/AXrTOdwnQc4

3. Hoạt động 3: Trình bày nội dung chính của bài hát (gợi ý : nội dung
chính bài hát có thể tham khảo thêm ở phần mô tả video link trên ):
…………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………..……
Tuần 2
Ôn lại bài hát, tập hát cho đúng lời và cao độ
(từ ngày 13/9 - Nếu có thể, hãy truy cập cào đường Link dưới đây để nghe và hát theo
18/9)
nhạc nền( beat):
- Nhạc có lời https://youtu.be/AXrTOdwnQc4
Ôn tập bài hát
- Nhạc nền ( beat ) https://youtu.be/mF08D4asRmY
Mùa khai
trường
I.Tập đọc nhạc số 1 :

Tuần 3
(từ ngày 20/9 25/9)
Học tập đọc
nhạc số 1 + lý
thuyết âm
nhạc

- HS vào link  https://youtu.be/BAccPWXCG0c
- HS đọc đúng tên kí hiệu ghi cao độ (ví dụ: đồ, rê, mi…)
- HS đọc đúng kí hiệu ghi trường độ ( ví dụ : đơn, đen…)
II. Lý thuyết âm nhạc : “ Các thuộc tính cơ bản của âm thanh
có tính nhạc”
* Âm thanh chia làm hai loại :
-Âm thanh không có độ cao thấp rõ rệt, gọi là tiếng động.( tiếng
mưa rơi,nước chảy,tiếng xe cộ…)
-Âm thanh có bốn thuộc tính rõ rệt là âm thanh dùng trong âm
nhạc

* Bốn thuộc tính của âm thanh trong âm nhạc :
1.Cao độ: Độ trầm bổng, cao thấp.
2.Trường độ: Độ ngân dài ngắn.
3.Cường độ: Độ mạnh, nhẹ.
4.Âm sắc: Chỉ sắc thái khác nhau của âm thanh
Tuần 4
(từ ngày 27/9 2/10)

Th ờng
th c m
nhạc: T m
hi u nhạc sĩ
ưu
H uPhư c và
bài hát ên
đàng.

- HS có thể truy cập link https://youtu.be/IAbp5btR5fg để tìm hiểu thêm về
cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Lưu Hưu Phước
- HS nghe và cảm nhận bài hát Lên đàng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước 
https://youtu.be/IftlbxhKb3I

Giáo viên
Trần Thanh Trí

