HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC ÂM NHẠC 8
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
PHIẾU TỰ HỌC THÁNG 9
(Chú ý: Nộp lại phiếu khi đi học trở lại để đánh giá kết quả học tập)
Họ và tên HS: …………………………………………………….Lớp…………..

Tuần 1
(từ ngày 6/9 11/9)
Học hát Bài
MÙA THU
NGÀY KHAI
TRƯỜNG

1. Hoạt động 1:Tìm hiểu tác giả
Nhạc sĩ Vũ Trọng Tường sinh
ngày 4 tháng 9 năm 1946, quê ở Thành
phố Hải Dương, nguyên là Trưởng
phòng Hội viên thuộc Văn phòng Hội
Nhạc sĩ Việt Nam. Đã nghỉ hưu. Hiện
cư trú tại Hà Nội.
Vũ Trọng Tường hoạt động nghệ
thuật từ năm 1965. Hồi đó, ông là chỉ
đạo nghệ thuật ở Đội tuyển văn Binh
chủng Ra-đa thuộc Quân chủng Phòng
không – Không quân. Từ năm 1970 đến
năm 1973, ông học xong Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, sau đó hoạt động trong
ngành giáo dục (1974 – 1994). Từ năm 1994, ông chuyển công tác về Hội
Nhạc sĩ Việt Nam. Sở trường của ông là viết ca khúc cho thiếu nhi, các bài hát
nổi bật của nhạc sĩ là: Câybàng mùa hạ, Lời ru của mẹ, Hát nắng sân trường.
2. Hoạt động 2: Học thuộc lời ca (trang 5 sgk)
• Nếu có thể, hãy truy cập cào đường Link dưới đây để nghe bài hát
Mùa thu ngày khai trường:
https://www.youtube.com/watch?v=v4WLVqX_ojg&t=47s
3. Hoạt động 3: Trình bày nội dung chính của bài hát (khoảng 3-5 dòng):
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………..……

Bài Tập đọc nhạc Chiếc đèn ông sao (trang 6 sgk)
Tuần 2
(từ ngày 13/9 - 1. Hoạt động 1: Đọc đúng tên kí hiệu ghi cao độ (ví dụ: đồ, rê, mi…)
18/9)
2. Hoạt động 2: Đọc đúng tên kí hiệu ghi trường độ (ví dụ: nốt đen, đơn kép)
Tập đọc nhạc
 Nếu có thể, hãy truy cập cào đường Link dưới đây để tập đọc nhạc:
số 1
https://www.youtube.com/watch?v=biMzVKsebJE

1. Hoạt động 1: Đọc hiểu nội dung (trang 9 sgk)
2. Hoạt động 2: Trình bày ngắn gọn những hiểu biết về nhạc sĩ Trần Hoàn

Tuần 3
(từ ngày 20/9 25/9)
Âm nhạc
thường thức:
Nhạc sĩ Trần
Hoàn và bài
hát một mùa
xuân nho nhỏ

Tên:……………………………………………………………………….…………..
Quê quán………………………………………………………….……….………….
Quá trình công tác: …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Những cống hiến………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………..
Tác phẩm tiêu biểu…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Nếu có thể, hãy truy cập cào đường Link dưới đây để nghe bài hát Một mùa xuân
nho nhỏ:
https://www.youtube.com/watch?v=dC_Bi1r7aaE

1. Hoạt động 1: Học thuộc lời ca (trang 12 sgk)
Nếu có thể, hãy truy cập cào đường Link dưới đây để nghe bài hát:
https://www.youtube.com/watch?v=iI8ldzeiyAc

Tuần 4
(từ ngày 27/9 2/10)
Học hát Bài
2. Hoạt động 2: Trình bày ý nghĩa của bài hát (khoảng 2-4 dòng):
MÙA THU
………………………………………………………………………………
NGÀY KHAI
…………………………………………………………………………..………
TRƯỜNG
……………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………..……

Giáo viên
Nguyễn Tấn Quân

