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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG TÁC 

 

1. Tên sáng kiến: Ca khúc “ Thực hành Sư phạm ngôi trường của chúng em” 

2. Mục tiêu của sáng kiến:  

- Trường Thực hành Sư phạm có ca khúc riêng của trường. 

- Qua quá trình sử dụng ca khúc làm cho các em học sinh thêm yêu và tự hào ngôi 

trường các em tham gia học tập. 

- Ca khúc có thể tạo thêm động lực cho tất cả các em học sinh, thầy cô, cán bộ viên 

chức nhà trường cố gắng hơn nữa trong học tập, giảng dạy. Trường Thực hành Sư phạm 

ngảy càng có nhiều thành tích cao và ngày càng có nhiều uy tín và niềm tin trong xã hội. 

3. Mô tả nội dung sáng kiến: 

- Cấu trúc âm nhạc: Ca khúc được viết ở hình thức âm nhạc hai đoạn đơn có tái hiện. 

- Nhịp tác phẩm: sử dụng nhịp 4/4. 

- Giọng Đô trưởng. 

- Nhịp độ bài hát : Nhanh vừa 

- Tính chất bài hát: Vui tươi, rộn rang, tự hào. 

- Nội dung bài hát: Ca ngợi mái trường Thực hành Sư phạm, nơi cho các em học 

sinh những bài học hay, nơi chắp cánh ước mơ, mở ra cho các em những chân trời rộng 

lớn. Trường Thực hành Sư phạm nơi nuôi dưỡng những mầm non tương lai của đất 

nước. Trong ngôi trường này các em cảm nhận được tình thương yêu, sự tận tâm của 

những người thầy, sự quý mến của bạn bè. Qua những tình cảm đó các em sẽ có động 

lực quyết tâm hơn nữa trong việc học để làm rạng rỡ ngôi trường các em đang học tập 

đáp lại tình thương yêu của cha mẹ, sự tận tâm của những người thầy.  

4. Phạm vi áp dụng: Trong trường Thực hành Sư phạm  

5. Thời gian áp dụng: Sau khi được nhà trường duyệt và cho phép sử dụng. 

      6. Hiệu quả của sáng kiến :  

      - Ca khúc trở thành bài hát chung của nhà trường. 

      - Thông qua bài hát các em thêm yêu mái trường, yêu quý thầy cô, bạn bè nơi mình 

học tập. Qua đó thắt chặt tình đoàn kết, thân ái, cố gắng học tập, ra sức thi đua rèn luyện 

phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi.  

  

 


