Tiết 15:
- ÔN BÀI HÁT: ĐI CẤY
- ÔN TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 5
- ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: SƠ LƯỢC VỀ
MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN TỘC PHỔ BIẾN
I/ Mục tiêu:
- HS tiếp tục được ôn tập thêm bài hát “Đi cấy”.
- HS tiếp tục ôn bài Tập đọc nhạc: TĐN số 5.
- HS có thêm những hiểu biết về các nhạc cụ dân tộc phổ biến qua phần âm
nhạc thường thức.
II/ Chuẩn bị của Giáo viên – HS:
* Giáo viên:
- Đàn organ.
- Đàn và hát thuần thục bài hát “Đi cấy”, bài Tập đọc nhạc số 5.
- Chuẩn bị máy chiếu, một số tranh ảnh và âm thanh các lọa nhạc cụ dân tộc.
* Học sinh:
- SGK âm nhạc 6 và vở ghi.
- Chuẩn bị bài.
- Chuẩn bị một số tranh ảnh giới thiệu về các nhạc cụ dân tộc phổ biến.
III/ Tiến trình dạy học:
1/ Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số HS.
2/ Kiểm tra bài cũ:
Cho lớp nghe nhạc xem hình ảnh đoán tên bài hát.
3/ Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS
- Ghi bảng.
- Ghi bài.
1. Ôn tập bài hát: Đi cấy
- GV hỏi
- Em hãy nêu hiểu biết của mình về bài hát Đi - HS trả lời
cấy?
- GV đàn hát - Lớp nghe lại giai điệu bài hát.
- HS nghe
- GV đàn
- Luyện thanh
- Luyện thanh.
- GV đàn
- Cả lớp trình bày lại bài hát
- HS hát
- GV sửa
- Sửa sai (nếu có)
- HS sửa sai

- GV đàn
- GV chỉ huy
- GV yêu cầu
-GV chỉ định
- GV yêu cầu
- GV chiếu
hình ảnh

- Hát kết hợp thanh phách
- Hát thi đua theo đội
- Kiểm tra cá nhân
- Đặt lời mới cho bài “Đi cấy”

- Hát + gõ
- Hát thi đua
- HS kiểm tra
- HS biểu diễn

- Những bức ảnh trên cho em thấy điều gì?

- Nghe và trả
lời.

- Ghi bảng

2. Ôn Tập đọc nhạc: “TĐN số 5”.

- Viết bài

- GV hỏi
- GV đàn

- Em hãy nêu nhận xét về bài TĐN số 5
- Nghe lại giai điệu bài TĐN

- Nêu nhận xét
- HS nghe

- GV đàn

- Luyện cao độ:

- Thực hiện

- GV đàn

- GV đàn

- Cả lớp đọc nhạc và hát lời ca bài Vào rừng - Đọc nhạc, hát
lời
hoa.
TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 5
VÀO RỪNG HOA
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- GV đàn
- Yêu cầu
- Chỉ định
- GV đàn
- Yêu cầu
- Gọi nhận xét
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- Đọc nhạc kết hợp gõ phách
- Thi đua giữa 2 đội Sơn Ca và Hoạ Mi
- Kiểm tra cá nhân
- Đọc nhạc, gõ phách, hát lời
- Hoạt động nhóm
- Chữa bài tập nhóm

- Đọc + gõ
- Thi đua
- Kiểm tra
- Thực hiện
- Thực hiện
- Nhận xét

- Chiếu video
- GV hỏi

- Theo dõi
- HS trả lời

- Yêu cầu

- Video hòa tấu các nhạc cụ dân tộc
- Em hãy cho biết trong đoạn video trên các
nhạc cụ nào đã được sử dụng?
3. Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số
nhạc cụ dân tộc phổ biến
- Đại diện của đội Họa Mi lên trình bầy

- Chỉ định

- Nhận xét phần trình bầy của đội Họa Mi

- Nhận xét

- Yêu cầu

- Đại diện của đội Sơn Ca lên trình bầy

- Thực hiện

- Chỉ định

- Nhận xét phần trình bầy của đội Sơn Ca

- Nhận xét

- Giới thiệu

- HS nghe
* Trò chơi: Nghe nhạc đoàn tên nhạc cụ
Luật chơi:
- Các em nghe từng đoạn nhạc và đoán xem .
đoạn nhạc đó được phát ra từ nhạc cụ nào?

- Ghi bảng

- Ghi bài.
- Thực hiện

- Bạn nào giơ tay trước sẽ giành được quyền
trả lời:
+ Nếu trả lời đúng thì đội đó sẽ nhận được
1 nốt nhạc
+ Nếu trả lời sai thi đội kia sẽ có quyền trả
lời
- Điều khiển.

- Chơi trò chơi

- Thực hiện

- Giới thiệu
- GV giảng

- Chiếu đoạn video dàn nhạc dân tộc biểu - Xem video
diễn
- Chốt và tích hợp giáo dục
- HS nghe

- Tổng hợp

- Xếp loại thi đua giữa 2 đội

- HS theo dõi

4/ Củng cố:
- Lớp đọc lại bài TĐN số 5.
- Nhận xét tiết học.
5/ Dặn dò:
- Học thuộc bài hát: “Đi cấy” - Dân ca Thanh Hóa.
- Đọc thuần thục và chép nhạc bài TĐN số 5
- Tìm hiểu thêm về các nhạc cụ dân tộc
- Xem trước tiết 16 ôn tập và kiểm tra.

