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TT Nội dung 

dạy học 

Tên thiết bị Mục đích sử 

dụng 

Mô tả chi tiết thiết bị  Đối tượng 

sử dụng 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Ghi chú 

GV HS 

I Nhạc cụ thể hiện tiết tấu 

1  Trống nhỏ HS luyện tập 

tiết tấu 

Theo mẫu của loại trống thông dụng, gồm trống và một 

dùi gõ. Trống có đường kính 180mm, chiều cao 75mm. 

x x Bộ 05 bộ/ 

GV 

Dùng cho 

lớp 6, 7 

2  Song loan HS luyện tập 

tiết tấu 

Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc, gồm hai mảnh gỗ 

hình tròn (có kích thước khác nhau) được nối với 

nhau bằng một thanh mỏng. 

x x Cái 10 cái/ 

GV 

Dùng cho 

lớp 6, 7, 

8, 9 

3  Thanh 

phách 

HS luyện tập 

tiết tấu 

Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc, gồm hai thanh 

phách làm bằng tre hoặc gỗ. 

x x Cặp 20 cặp/ 

GV 

Dùng cho 

lớp 6, 7 

4  Triangle HS luyện tập 

tiết tấu 

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, gồm triangle và 

thanh gõ đều bằng kim loại. Loại phổ biến có chiều 

dài mỗi cạnh của tam giác là 180mm. 

x x Bộ 05 bộ/ 

GV 

Dùng cho 

lớp 6, 7, 

8, 9 

5  Tambourine HS luyện tập 

tiết tấu 

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng. Loại phổ biến, 

đường kính 270mm, chiều cao 50mm. 

x x Cái 05 cái/ 

GV 

Dùng cho 

lớp 6, 7, 

8, 9 

6  Bells 

Instrument 

HS luyện tập 

tiết tấu 

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng (loại chuông 

không có cao độ), gồm tối thiểu 5 quả chuông nhỏ 

được làm từ kim loại, gắn với nhau bằng dây hoặc 

giá đỡ. 

x x Cái 05 cái/ 

GV 

Dùng cho 

lớp 7, 8, 

9 

7  Maracas HS luyện tập 

tiết tấu 

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, gồm hai bầu 

rỗng bằng nhựa hoặc gỗ, có tay cầm, bên trong 

đựng những hạt đậu hoặc viên đá nhỏ. 

x x Cặp 05 cặp/ 

GV 

Dùng cho 

lớp 7, 8, 

9 

8  Woodblock HS luyện tập 

tiết tấu 

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, gồm ống gỗ 

được gắn với tay cầm và dùi gõ. Ống gỗ có một 

phần tạo ra âm thanh thấp, một phần tạo ra âm 

thanh cao. 

x x Cái 03 cái/ 

GV 

Dùng cho 

lớp 7, 8, 

9 
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II Nhạc cụ thể hiện giai điệu, hoà âm 

1  Kèn phím HS luyện tập 

giai điệu, hoà 

âm 

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, có 32 phím. 

Nhạc cụ này có nhiều tên gọi như: melodica, 

pianica, melodeon, blow-organ, key harmonica, 

free-reed clarinet, melodyhorn,... 

x x Cái 10 cái/ 

GV 

Dùng cho 

lớp 6, 7, 

8, 9 

2  Recorder HS luyện tập 

giai điệu, hoà 

âm 

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng. Loại sáo dọc 

soprano recorder làm bằng nhựa, dài 330mm, phía 

trước có 7 lỗ bấm, phía sau có 1 lỗ bấm, dùng hệ 

thống bấm Baroque. 

x x Cái 25 cái/ 

GV 

Dùng cho 

lớp 6, 7, 

8, 9 

3  Xylophone HS luyện tập 

giai điệu, hoà 

âm 

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng. Gồm những 

thanh kim loại hoặc gỗ (loại có 15 thanh) được gắn 

với nhau vào giá đỡ, có hai dùi gõ. 

x x Cái 03 cái/ 

GV 

Dùng cho 

lớp 6, 7, 

8, 9 

4  Ukulele HS luyện tập 

giai điệu, hoà 

âm 

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, loại ukulele 

concert làm bằng gỗ, có 4 dây. 

x x Cây 05 cây/ 

GV 

Dùng cho 

lớp 7, 8, 

9 

5  Electric 

keyboard 

(đàn phím 

điện tử) 

GV thực 

hành, làm 

mẫu, giảng 

dạy 

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng; có tối thiểu 61 

phím cỡ chuẩn; có tối thiểu 100 âm sắc và tối thiểu 

100 tiết điệu. Đàn có bộ nhớ để thu âm, ghi âm; có 

đường kết nối với các thiết bị di động (smartphone, 

tablet,...). 

x  Cây 01 cây/ 

GV 

Dùng cho 

lớp 6, 7, 

8, 9 

III Thiết bị dùng chung cho các nội dung 

1  Thiết bị âm 

thanh đa 

năng di 

động 

GV và HS sử 

dụng khi 

nghe nhạc và 

các hoạt động 

âm nhạc khác 

- Tích hợp được nhiều tính năng âm ly, loa, micro, 

đọc phát các định dạng tối thiểu ghi trên SD, USB 

trên thiết bị. 

- Kết nối line-in, audio in, bluetooth với nguồn phát 

âm thanh. 

- Công suất phù hợp với lớp học. 

- Nguồn điện: AC 220V/50Hz; DC, có ắc quy/pin 

sạc. 

- Kèm theo micro.  

x x Bộ 01 bộ/ 

GV 

Dùng cho 

lớp 6, 7, 

8, 9 

(Có thể 

sử dụng 

thiết bị 

dùng 

chung) 

 

Ghi chú:  

- Nhà trường có thể thay thế những nhạc cụ trên bằng nhạc cụ phổ biến ở địa phương hoặc nhạc cụ tự làm, cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi vùng 

miền.  

- Giáo viên có thể khai thác các thiết bị, tranh ảnh, tư liệu khác phục vụ cho môn học. 

- Với thiết bị tính trên đơn vị “trường”, “GV”, “HS”, “PHBM”, căn cứ điều kiện thực tiễn về quy mô lớp/trường, điểm trường để điều chỉnh tăng/giảm số 

lượng cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho dạy và học. 
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- Các từ viết tắt trong danh mục: 

     + HS: Học sinh; 

    + GV: Giáo viên; 

    + PHBM: Phòng học bộ môn. 

 


