
10 gợi ý để dạy tiếng Anh 
hiệu quả qua bài hát 
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Các em học sinh trong lớp tiếng Anh của bạn có thích ca hát không? 
Âm nhạc là cách học tiếng Anh tuyệt vời nhất đối với trẻ em. Hãy thử những gợi ý dạy tiếng Anh 
qua bài hát của Devon Thagard, người đồng sáng lập trang web Super Simple Songs và là tác giả 
cộng tác viết nhạc cho bộ giáo trình Everybody Up.
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 1  Tạo bầu không khí chào đón bằng những 
bài hát 
Là giáo viên, bạn luôn cố gắng để trang trí thật đẹp 
lớp học của mình. Đừng bỏ qua việc sử dụng âm 
nhạc trong lớp học như một hình thức trang trí nhé! 
Hãy mở nhạc khi các em bước vào lớp. Âm nhạc sẽ 
mang lại bầu không khí tuyệt vời và cũng là dấu hiệu 
cho học sinh biết khi giờ học tiếng Anh bắt đầu.

 2  Hãy bắt đầu buổi học bằng những bài hát
Học sinh đến lớp mỗi ngày với mức độ tích cực khác 
nhau. Một số em rất năng động, nhưng một số em 
khác lại không như vậy. Bắt đầu buổi học bằng một 
hoặc hai bài hát đơn giản và vui nhộn sẽ giúp các 
em khởi động cơ thể và tinh thần. Nghe nhạc cũng 
là cách để học sinh biết rằng các em đang ở trong 
lớp, và sẽ sẵn sàng cho các hoạt động nghe, nói, và 
làm việc cùng nhau.

 3  Sử dụng bài hát làm sự chuyển tiếp giữa 
các hoạt động 
Trẻ rất nhanh chán và mất tập trung khi các em 
không hiểu được yêu cầu của giáo viên. Bài hát là 
cách tốt nhất báo hiệu cho học sinh biết khi giáo 
viên muốn chuyển đổi giữa các hoạt động khác 
nhau. Sử dụng bài hát để chào đón học sinh vào 
lớp, chào nhau, hướng dẫn trẻ vào các hoạt động 
theo từng mốc thời gian, bài hát là dấu hiệu để học 
sinh biết đã đến giờ làm vệ sinh, đến giờ học chữ cái 
hoặc khi giờ kể chuyện bắt đầu, và âm nhạc cũng 
là cách chào tạm biệt sau mỗi giờ học. Khi giáo viên 
sử dụng bài hát một cách nhất quán và đều đặn, 
học sinh tự động sẽ biết phải làm gì ngay khi các em 
nghe thấy một bài hát nào đó.

 4 

 4  Dùng bài hát mới làm nhạc nền trong giờ 
học
Cách dễ nhất để giới thiệu một bài hát mới là mở 
bài hát làm nhạc nền trong khi học sinh đang làm 
những hoạt động khác. Hãy để máy nghe nhạc ở 
chế độ ‘lặp lại’ và mở bài hát làm nhạc nền trong 
suốt thời gian trẻ tô màu, làm thủ công hoặc làm bài 
tập. Mục đích của việc làm này không phải là giúp 
trẻ nhớ được nội dung bài hát nhưng sẽ giúp trẻ làm 
quen và thấy thích thú với bài hát mới. Bài hát sẽ 
từ từ thấm sâu vào trí nhớ trong khi trẻ vẫn tiếp tục 
làm những hoạt động khác. Một vài em sẽ có thể 
bắt đầu ngân nga theo giai điệu bài hát. Một số em 
khác sẽ có thể bắt đầu hát được một vài đoạn trong 
bài hát. Trong những buổi học tiếp theo hãy mở lại 
bài hát này khi trẻ đến lớp. Cứ tiếp tục làm như vậy 
cho đến khi bạn chính thức dạy bài hát này thì trẻ 
cũng đã khá quen thuộc với nó rồi.

 5  Hãy cho trẻ nghe lại những bài hát quen 
thuộc    
Trẻ thường không bận tâm đến việc phải nghe đi 
nghe lại một bài hát, đây cũng chính là một trong 
những điều kì diệu của âm nhạc. Hãy sắp xếp danh 
mục bài hát của bạn sao cho số lần lặp lại là phù 
hợp với độ tuổi của trẻ. Thông thường trẻ dưới 4 tuổi 
sẽ thích hát lại những bài hát quen thuộc mỗi tuần. 
Do vậy giáo viên có thể sử dụng một bài hát trong 
nhiều tuần liền. Khi trẻ bắt đầu học ở bậc Tiểu học, 
trẻ sẽ mong muốn nhiều bài hát đa dạng hơn. Tuy 
nhiên trẻ vẫn thích được nghe lại bài hát yêu thích 
của chúng, nhưng không phải với mức độ liên tục 
cho từng buổi học. Với học sinh Tiểu học, bạn chỉ 
nên cho trẻ hát một bài hát trong 2 buổi học liên 
tục, sau đó bỏ qua bài hát đó trong một vài tuần. 
Khoảng vài tuần sau, bạn mở lại bài hát này trên lớp 
để giúp học sinh nhớ lại bài, và từ lúc này bạn có thể 
hát cùng trẻ bài hát này bất kể thời gian nào trong 
suốt năm học.
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 6  Bạn nên chuẩn bị nhiều bài hát để dự 
phòng
Đôi khi mọi việc không diễn ra đúng như bạn sắp 
xếp, và bạn buộc phải thay đổi kế hoạch của mình. 
Có thể là do một hoạt động nào đó không như 
mong đợi, hoặc tài liệu bị thiếu, cũng có thể do học 
sinh cảm thấy mệt. Âm nhạc là cách nhanh nhất để 
thay đổi không khí khi gặp những trường hợp như 
vậy. Bạn hãy luôn chuẩn bị sẵn những bài hát yêu 
thích của học sinh trên máy. Khi gặp phải những tình 
huống ngoài mong đợi, bạn có thể giúp học sinh lấy 
lại tinh thần bằng việc hát một bài hát vui nhộn.

 7  Hãy để học sinh lựa chọn
Một tính năng tuyệt vời khác của việc dạy ngôn ngữ 
qua bài hát trong giờ học là không mất quá nhiều 
thời gian trên lớp. Hát một bài hát chỉ mất khoảng 
2-3 phút nhưng có thể giúp học sinh ôn tập từ vựng 
và cấu trúc đã học ở bài trước một cách hiệu quả. 
Hãy dành chút thời gian cuối giờ cho học sinh chọn 
một bài hát mà các em muốn hát. Việc này có thể 
thực hiện một cách ngẫu nhiên (học sinh chọn một 
bài hát được chuẩn bị sẵn trong cái nón), hoặc như 
một phần thưởng cho người thắng trò chơi trên lớp 
(đội thắng sẽ được bốc thăm chọn bài hát), hoặc 
chọn một bài hát do cả lớp yêu cầu. Hát cùng nhau 
vào cuối giờ học sẽ giúp các em có tâm trạng sảng 
khoái và ngân nga bài hát tiếng Anh trên đoạn 
đường về nhà.

8  Bạn nên tập cho trẻ nghe bài hát trước khi 
hát
Hãy luôn nhớ rằng quá trình tiếp thu diễn ra trước 
quá trình vận dụng. Do vậy, các em cần phải được 
nghe, làm quen với ngôn ngữ trước rồi mới nói được. 
Với âm nhạc cũng như thế, phải để các em nghe 
trước và hát sau. Đừng hy vọng trẻ có thể hát được 
ngay lập tức. Khi bạn giới thiệu một bài hát mới, hãy 
mở bài hát cho học sinh nghe và minh họa theo bài 
hát trước. Trẻ sẽ quan sát bạn và bắt chước theo 
trong suốt thời gian học hát. Sau một hoặc hai phút, 
học sinh có thể hát theo nhạc mà không cần bất cứ 
sự hỗ trợ nào của bạn. Nến thích, bạn cũng có thể 
múa minh họa các hoạt động trong bài hát trước, 
sau đó mở nhạc và múa theo bài hát, và bước cuối 
cùng là múa và hát.

 9  Sử dụng bài hát như bài tập luyện nghe
Trẻ sẽ không còn hào hứng với việc hát và múa minh 
họa khi các em lớn hơn. Như vậy cũng không sao, 
không có nghĩa là trẻ không thích học hát nữa. Hãy 
sử dụng bài hát như một bài tập luyện nghe. Mở 
nhạc lên và yêu cầu học sinh giơ tay phát biểu khi 
các em nghe được từ nào đó trong bài hát. Hoặc 
bạn thiết kế một bài tập điền vào chỗ trống rồi cho 
các em nghe. Sau khi nghe bài hát một vài lần dưới 
dạng bài tập nghe, bạn sẽ thấy rằng các em cũng 
sẽ bắt đầu hát theo. Ngay cả khi bạn không mở lại 
bài hát trên lớp nữa thì bài hát vẫn theo trẻ một thời 
gian dài khi lớp học đã kết thúc.

 10  Khuyến khích trẻ tập nghe ở nhà
Sẽ rất hữu ích khi bạn sử dụng tài liệu dạy học có bài 
hát kèm theo vì như vậy học sinh có thể nghe ở bất 
cứ nơi đâu ngoài lớp học. Bạn nên khuyến khích phụ 
huynh mở nhạc tiếng Anh thường xuyên khi ở nhà 
hoặc trên xe. Điều này không quá khó để thực hiện, 
nhưng đem lại niềm vui và giúp cho trẻ tiếp nhận 
tiếng Anh trong suốt cả tuần.

Devon Thagard là người đồng sáng lập website 
Super Simple Songs (www.supersimplesongs.com)  
và là người góp phần viết nhạc cho Everybody 
Up của Nhà xuất bản Đại học Oxford.

Hãy cùng vui ca hát!


