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PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỌI SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  

CÂU LẠC BỘ TIẾNG HÁT DÂN CA 

NĂM HỌC 2015 - 2016 

                  

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Phòng GD&ĐT 

huyện Duy Tiên; 

Căn Cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Trường Tiểu học 

Đọi Sơn; 

Căn cứ vào kế hoạch xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm 

học 2015-2016 của Trường Tiểu học Đọi Sơn; 

Căn cứ vào thực tế tình hình tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh ở 

trường, trường Tiểu học Đọi Sơn xây dựng kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ 

Tiếng hát dân ca năm học 2015-2016 cụ thể như sau: 

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tạo không khí dân ca vui tươi lành mạnh trong toàn thể học sinh của nhà trường. 

- Tập luyện cho các em biết hát các một số làn điệu dân ca nói chung, các làn 

điệu dân ca Bắc Bộ nói riêng và một số bài đồng dao trong quá trình tổ chức các trò 

chơi dân gian. Thông qua đó giáo dục học sinh tự hào và phát huy nét đẹp truyền 

thống văn hóa của dân tộc. 

- Thúc đẩy phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 

cực” của đơn vị ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. 

- Tập cho các em điệu múa sạp. Từ đó giúp học sinh yêu và biết gìn giữ nét 

văn hóa của dân tộc mình. 

- Tạo điều kiện cho HS sinh hoạt  vui chơi giải trí nhằm thực hiện khẩu hiệu 

mỗi ngày đến trường là một ngày vui. 

- Tuyển chọn và bồi dưỡng những HS có năng khiếu về văn nghệ, tạo cơ hội 

cho các em tham gia các hội thi văn nghệ, dân ca, các buổi giao lưu do các cấp, các 

ngành tổ chức. 

2. Yêu cầu: 

- Ban quản lý Câu lạc bộ xây dựng kế hoạch, lịch trình sinh hoạt, tập luyện hát 

dân ca phù hợp với tình hình nhà trường.  

- Thành viên tham gia Câu lạc bộ phải chấp hành tốt nội qui của Câu lạc bộ đề ra. 
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III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.  

1. Thuận lợi: 

- Phòng GD&ĐT luôn chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện cho các đơn vị đưa 

phong trào hát dân ca vào trường học.  

- Ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm đến hoạt động văn hóa văn nghệ, thể 

thao của nhà trường. 

- Đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường trẻ, năng động, yêu thích văn hóa 

văn nghệ, đặc biệt là nhiều đồng chí có năng khiếu văn nghệ nên thuận lợi cho việc 

tập luyện. 

- Đa số học sinh ngoan, biết vâng lời thầy cô, yêu thích ca hát, hăng hái tham 

gia sinh hoạt tập thể. 

2. Khó khăn: 

- Kinh nghiệm tổ chức hoạt động của câu lạc bộ của các thành viên chưa nhiều, 

chủ yếu vừa tổ chức vừa tìm hiểu học hỏi. 

- Học sinh ít được giao lưu văn hóa văn nghệ nên một số em chưa thật mạnh 

dạn, tự tin, phong cách biểu diễn còn hạn chế. 

IV. THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ 

*Ban chủ nhiệm 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công 

1 Trần Thu Hường Phó hiệu trưởng Ban chỉ đạo - phụ trách chung 

2 Trần Văn Quyết  Giáo viên Âm nhạc Ban chủ nhiệm - tổ chức tập luyện 

3 Nguyễn T. Ngọc Hòa Tổng phụ trách đội Ban chủ nhiệm - tổ chức tập luyện 

4 Chu T. Kim Nguyệt  Giáo viên Ban chủ nhiệm - quản lí học sinh 

*Các thành viên Câu lạc bộ có danh sách kèm theo. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. 

+ Sưu tầm các bài hát dân ca phù hợp với lúa tuổi học sinh. Chú ý đến chủ đề 

chủ điểm về mái trường, về thầy cô, học sinh, quê hương 

+ Tải các bài hò khoan trên website cho học sinh nghe, tham khảo và tập luyện. 

+ Nghiên cứu điệu múa sạp để tập cho HS. 

+ Đ/c Quyết - GV Âm nhạc tăng cường tập luyện cho học sinh các lớp trong 

các tiết học Âm nhạc để tạo phong trào hát dân ca rộng khắp toàn trường. 

+ GVCN, TPT: Tăng cường hướng dẫn học sinh tập luyện trong thời gian sinh 

hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, trong quá trình tổ chức các hoạt động đội và sao 

nhi đồng, hoạt động giáo dục ngoài giờ. 

2. Thời gian sinh hoạt câu lạc bộ. 
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Câu lạc bộ hoạt động chính thức theo thời khóa biểu 2 tuần 1 lần. 

4. Qui chế hoạt động của Câu lạc bộ: 

- Thành viên trong Câu lạc bộ phải tham gia sinh hoạt đầy đủ theo lịch. Câu lạc 

bộ  cho phép kết nạp thêm những thành viên mới của các lớp nếu các em có nguyện 

vọng tham gia. 

- Thành viên Câu lạc bộ phải tuyệt đối chấp hành các yêu cầu của Ban chỉ đạo, 

tham gia tích cực chủ động, nghỉ hoạt động một buổi phải xin phép. 

- Đảm bảo thực hiện tốt các nội qui chung của Câu lạc bộ. Không làm ảnh 

hưởng đến các giờ học văn hóa khác của HS. 

- Ban quản lý Câu lạc bộ thường xuyên kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm 

trong sinh hoạt, tập luyện để kết quả hoạt động câu lạc bộ cao hơn.  

- Tuyên dương, khen thưởng theo học kì năm học những thành viên tích cực, 

tiến bộ nhanh và có nhiều đóng góp cho phong trào của Câu lạc bộ.  

NỘI DUNG SINH HOẠT HÀNG THÁNG CỦA CÂU LẠC BỘ  

 Tháng 9/2015: 

- Đè xuất ban lãnh đạo nhà trường, xây dựng kế hoạch, lên danh sách thành 

viên tham gia Câu lạc bộ, lên  lịch sinh hoạt của Câu lạc bộ. 

- Tập luyện các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị triển khai nhiệm vụ 

năm học, Đại hội Đội, Liên đội TNTP Hồ Chí Minh đầu năm học. 

Tháng 10/2015: 

 - Giới thiệu cho học sinh biết và hiều sơ lược về các làn điệu dân ca nói chung 

và về làn điệu dân ca Bắc Bộ nói riêng. 

- Tổ chức cho học sinh xem, nghe một số tiết mục dân ca do các nghệ nhân 

biểu diễn. 

- Tập hát 1 đến 2 tiết mục dân ca mà học sinh yêu thích. 

- Hoàn thiện các tiết mục và cho tổ chức các em biểu diễn chào mừng ngày 

Phụ nữ Việt Nam 20/10 

Tháng 11/2015: 

- Tổ chức các hoạt động  hướng đến ngày 20 - 11. 

- Biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11. 

Tháng 12/2015:  

- Tổ chức các hoạt động hát dân ca hướng đến ngày 22 - 12. 

- Tập luyện một một số tiết mục văn nghệ mừng Đảng,mừng Xuân.  

Tháng 01, 0 2/2016: 

- Tổ chức các hoạt động hát dân ca mừng Đẳng mừng xuân.  

- Giới thiệu và dạy cho cho học sinh một số bài đồng dao phục vụ chơi các trò 

chơi dân gian.  
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Tháng 3/2016: 

- Dạy cho học sinh hát 1 số các bài đồng dao. 

- Tập luyện văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh 26/3 

Tháng 4/2016: 

- Giới thiệu về làn điệu múa sạp của miền Tây Bắc. 

- Cho các em xem một số bài múa sạp do các đội văn nghệ biểu diễn.  

- Tập luyện tiết mục múa sạp cho giáo viên và học sinh . 

- Biểu diễn các tiết mục múa sạp trong các buổi sinh hoạt tập thể. 

Tháng 5/2016:  

- Tập luyện các tiết mục văn nghệ phục vụ cho Lễ tổng kết năm học. 

- Tổng kết quá trình hoạt động của Câu lạc bộ. 

 

                                                               Đọi Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2015 

           NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                                 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

              Trần Thu Hường                                                Vũ Thị Kim Liên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


