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VẬN DỤNG NGHỆ THUẬT MÚA RỐI BÓNG  
TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ  

Trần Vũ Linh1 

Tóm tắt 

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, việc vận 
dụng linh hoạt và đổi mới phương pháp giảng dạy ở các trường phổ thông là một 
việc làm vô cùng cần thiết. Nó không chỉ góp phần thay đổi cách thức, phương 
pháp giảng dạy của giáo viên, hoạt động học tập của học sinh mà còn góp phần 
tạo không gian học tập mới mẻ, hứng thú và sáng tạo… Cùng mối quan tâm đó, 
bằng các phương pháp nghiên cứu thực tiễn, bài viết hướng đến việc giới thiệu 
phương pháp dạy học dự án, trong đó tập trung vào việc vận dụng nghệ thuật 
múa rối bóng trong dạy học môn Lịch sử.  

Từ khoá: Múa rối bóng, dạy học lịch sử, đổi mới phương pháp dạy học. 

1. Đặt vấn đề 
Múa rối bóng là một loại hình nghệ thuật dân gian được du nhập vào Việt 

Nam từ khu vực Trung Á và Ấn Độ2. Trải qua quá trình hình thành và phát triển 
dâu dài, múa rối bóng đã dần định hình được một chỗ đứng vững chắc trong tổng 
thể bức tranh nghệ thuật dân gian ở Việt Nam với những màu sắc riêng biệt, phù 
hợp với đặc trưng văn hoá của dân tộc. Trở thành một trong những loại hình sân 
khấu tiêu biểu cho nền văn hóa dân tộc, thể hiện trí tuệ và sự thông minh, sức 
sáng tạo của con người Việt Nam. Với những thế mạnh vốn có, múa rối bóng dần 
được lồng ghép vào các hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật, sinh hoạt cộng 
đồng, quảng bá hình ảnh…  

Trong giáo dục, việc vận dụng nghệ thuật múa rối bóng vào dạy học, đặc 
biệt là dạy học Lịch sử tại các trường phổ thông còn rất mới mẻ và gần như chưa 
được nghiên cứu một cách chuyên sâu. Khoảng trống này đòi hỏi việc nghiên cứu 
để giới thiệu và bổ khuyết nhưng cũng là thách thức vì phương pháp này rất mới, 
không có nguồn tư liệu và gần như chỉ được rút ra từ các hoạt động thực tế. Bài 
viết này không nằm ngoài mục đích giới thiệu và bổ khuyết khoảng trống đó. 

2. Nội dung 
2.1. Các bước tiến hành một tiết mục múa rối bóng trong môn học Lịch 

sử 

 
1 Th.s – Tập đoàn Giáo dục Văn Lang. Email: linhkaka.mu.74@gmail.com 
2  Lê Công Hội (2019), Độc đáo nghệ thuật múa rối bóng, https://cand.com.vn/doi-song-van-
hoa/Doc-dao-nghe-thuat-mua-roi-bong-i516706/, ngày truy cập: 06/11/2021. 
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Từ kinh nghiệm cá nhân rút ra được trong quá trình dạy học, tác giả mạnh 
dạn giới thiệu các bước cơ bản để hoàn thành một tiết mục múa rối bóng từ dự án 
vận dụng nghệ thuật múa rối bóng trong dạy học lịch sử. 

2.1.1. Xây dựng kế hoạch dự án 
Đây là bước mở đầu và cũng là bước quan trọng nhất quyết định đến toàn 

bộ tiến trình thực hiện dự án. Giáo viên hướng dẫn sẽ là người trực tiếp xây dựng 
kế hoạch với những yêu cầu sau: 

Mục tiêu dự án. Mục tiêu hướng đến của dự án phải bám sát chuẩn kiến 
thức, kỹ năng, thái độ, định hướng phát triển năng lực học sinh theo quy định của 
Bộ Giáo dục và đào tạo. Song song với mục tiêu của bộ môn, giáo viên còn có thể 
xây dựng mục tiêu liên môn (nếu có). Hơn nữa, mục tiêu của dự án còn hướng 
đến việc xây dựng một không gian, phương pháp học tập mới nhằm tạo hứng thú 
học tập môn Lịch sử cũng như tìm hiểu những kỹ năng đặc thù của bộ môn múa 
rối bóng. Bên cạnh đó, cần phải xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm của 
học sinh và nó phải được phổ biến đến học sinh trong quá trình triển khai công 
việc. 

Xây dựng bộ câu hỏi định hướng. Mục tiêu là vạch đích mà dự án hướng 
đến; bộ câu hỏi định hướng được xem là la bàn để chỉ dẫn giáo viên và học sinh 
thực hiện công việc có hiệu quả. Bộ câu hỏi định hướng sẽ bao gồm câu hỏi khái 
quát và câu hỏi bài học. Câu hỏi khái quát đề cập đến mục đích cũng như ý nghĩa 
của việc sử dụng múa rối bóng trong dạy học lịch sử. Câu hỏi bài học nhằm làm 
rõ những nội dung cụ thể của vấn đề lịch sử được lựa chọn. Ví dụ: Vấn đề lịch sử 
nào được lựa chọn để chuyển thể thành kịch rối; Các sự kiện lịch sử nào sẽ được 
đưa vào tác phẩm; Nhân vật chính sẽ xây dựng trong tác phẩm là ai; Bài học lịch 
sử nào được truyền tải thông qua tác phẩm… Những câu hỏi này còn là cơ sở để 
học sinh viết kịch bản, xây dựng hình tượng nhân vật, bối cảnh và thiết kế con rối.   

Kế hoạch đánh giá. Tác giả xây dựng lộ trình đánh giá học sinh qua 3 giai 
đoạn: trước khi thực hiện dự án, trong khi thực hiện dự án và sau khi dự án được 
hoàn thành. Hình thức và nội dung đánh giá trong mỗi giai đoạn có thể khác nhau 
và được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. 

Trước khi thực hiện dự án, học sinh sẽ được làm một bài kiểm tra năng lực. 
Mục đích của bài kiểm tra này nhằm đánh giá mức độ nhận thức của học sinh đối 
với vấn đề lịch sử được lựa chọn cũng như sự hiểu biết về bộ môn múa rối bóng. 
Kết quả của bài kiểm tra này là cơ sở để giáo viên định hướng nội dung lý thuyết 
và điều chỉnh kế hoạch dự án cho phù hợp nhằm phát huy hiệu qủa khả năng tư 
duy, sáng tạo của học sinh. Trong khi thực hiện dự án, học sinh sẽ làm một bài 
khảo sát nhiều mức độ với các nội dung trọng tâm như: mức độ am hiểu về vấn đề 
lịch sử, tiến độ thực hiện dự án, khó khăn khi thực hiện… Bài khảo sát sẽ giúp 
giáo viên theo dõi được tình hình thực hiện dự án, nắm bắt được những khó khăn 
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của học sinh gặp phải để kịp thời hỗ trợ và hướng dẫn, điều chỉnh nếu học sinh 
làm chưa đúng. Cuối cùng là bài đánh giá khi hoàn thành sản phẩm. Tác giả lựa 
chọn hình thức đánh giá cho học sinh là “Viết một bài luận (không quá 1000 từ) 
đánh giá vấn đề lịch sử (đã lựa chọn) qua góc nhìn của tác phẩm múa rối bóng”. 
Bài viết này nhằm đánh giá kiến thức của học sinh với vấn đề lịch sử, đồng thời 
rút ra những nhận xét về dự án dựa trên góc nhìn của học sinh. 

Dự kiến khung thời gian thực hiện. Khung thời gian dự kiến sẽ đi đôi với 
phân công nhiệm vụ theo từng tuần. Điều này giúp giáo viên, học sinh theo dõi và 
thực hiện các nhiệm vụ kịp thời, đúng tiến độ. Khung thời gian dự kiến được thể 
hiện cụ thể như sau: Tuần 1: Thực hiện bài đánh giá năng lực, thành lập nhóm, 
thông báo kế hoạch dự án và bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm; Tuần 2: Lựa chọn nội 
dung và viết kịch bản; Tuần 3: Tiến hành thu âm và chỉnh sửa video; Tuần 4: Học 
cách làm con rối, thực hiện bài khảo sát; Tuần 5: Tiến hành làm con rối theo nội 
dung lựa chọn; Tuần 6: Học cách điều khiển con rối; Tuần 7: Rèn luyện cách biểu 
diễn rối với bản thu âm; Tuần 8: Tổng kết dự án, viết bài luận. 

2.1.2.  Viết kịch bản và thu âm lời thoại 
Kịch bản “là một vỡ kịch, một bộ phim, một chương trình được phác thảo, 

mô hình hoá trên văn bản với tư cách là một đề cương hay chi tiết đến từng chi 
tiết nhỏ (tuỳ theo yêu cầu của mỗi loại hình), là cơ sở chính cho tập thể tác giả 
làm nên, hoàn thiện tác phẩm của mình”3. Nói một cách ngắn gọn thì kịch bản là 
“vỡ kịch ở dạng văn bản”4. Như vậy, kịch bản đóng vai trò như một sợi dây liên 
kết những cá nhân có liên quan đến công việc, liên hệ giữa yếu tố nôi dung, kỹ 
thuật – nghệ thuật, thống nhất hành động, các phương tiện biểu hiện ăn khớp bổ 
trợ cho nhau tạo nên một thể thống nhất. Không quá để nói rằng, kịch bản chính là 
“linh hồn”, là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành công của tác phẩm; 

Khi viết kịch bản múa rối bóng, học sinh cần chú ý đến các yếu tố: 1) Đảm 
bảo tính lịch sử. Đây là yếu tố bắt buộc mà học sinh cần phải đặc biệt lưu ý. Ở đó, 
các sự kiện lịch sử phải đảm bảo tính chính xác về mặt thời gian, sự kiện, nhân vật 
trong xuyên suốt tiến trình; 

2) Xây dựng hình tượng cho các nhân vật (đặc biệt là nhân vật chính). Việc 
xây dựng hình tượng đặc trưng cho từng nhân vật không chỉ giúp người xem dễ 
dàng nhận diện mà còn giúp cho học sinh thuận tiện sáng tạo phần hình ảnh, xây 
dựng tính cách và hành động của các nhân vật. Đương nhiên, hình tượng và tính 
cách của các nhân vật phải bám sát vào nhân vật lịch sử; 

3) Phác thảo chi tiết phần hình ảnh, âm thanh, hành động của từng nhân vật 
(con rối). Điểm đặc biệt trong kịch bản của một vỡ kịch rối đó là bối cảnh, âm 
thanh và hành động của từng con rối phải được ghi chép một cách chi tiết. Bởi lẽ, 

 
3 Dương Xuân Sơn (2011), Giáo trình báo chí truyền hình, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, tr.61. 
4 Hoàng Phê (2003), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, tr.253. 
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con rối là một nhân vật “tĩnh” và nó chỉ thực sự “sống” khi biết kết hợp linh hoạt 
giữa âm thanh và hành động. Nếu kịch bản không thể hiện được yếu tố này thì học 
sinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong lúc luyện tập và biểu diễn.  

Kịch bản trên giấy sẽ được học sinh chuyển thể thành lời thoại bằng việc ghi 
âm. Công đoạn này đòi hỏi việc lựa chọn chất giọng phù hợp với đặc điểm, tính 
cách và thân thế của từng nhân vật. Bên cạnh đó, học sinh sẽ sử dụng thêm một số 
phần mềm chuyên dụng để hỗ trợ việc cắt ghép, chỉnh sửa và chèn các hiệu ứng 
âm thanh. Các em học sinh có thể sử dụng phần mềm Audacity và Proshow 
Producer để thực hiện nhiệm vụ này. 

2.1.3.  Tạo hình rối và sân khấu múa rối 
Lời thoại trong kịch bản giúp khán giả cảm nhận và hiểu rõ nội dung câu 

chuyện, con rối sẽ là hình ảnh bổ trợ cho tính chân thực của vấn đề lịch sử đặt ra. 
Đặc biệt, con rối được tạo ra phải phù hợp với những nét đặc trưng của nhân vật.  
Tại các trường học, các con rối nên được thiết kế một cách đơn giản nhất nhằm 
tiết kiệm chi phí, thời gian nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản để hoạt 
động có hiệu quả. Chất liệu sử dụng để làm rối là những vật liệu dễ tìm hoặc được 
tái sử dụng như “bìa nhựa cứng đựng hồ sơ”, bìa carton, đũa tre, kẽm, dây dù, 
đinh tán... Với những nét đặc trưng riêng biệt, quy trình tạo hình rối bắt đầu từ 
việc vẽ và tách rời từng bộ phận trên cơ thể và trang phục. Bước làm này đòi hỏi 
học sinh phải tìm hiểu kỹ càng về nhân vật, đặc biệt là trang phục của nhân vật 
phải phù hợp với thời kỳ lịch sử. Các phần trên cơ thể con rối sẽ được liên kết với 
nhau bằng đinh tán hoặc dây dù và phải đảm bảo các khớp nối ở tay, chân, đầu so 
với phần thân phải là “khớp động”. Để dễ dàng biểu diễn, mỗi con rối (hình người) 
sẽ được điều khiển bằng 3 cây đũa tre gắn trên đỉnh đầu và bàn tay. Đồng thời, 
nên sử dụng bìa nhựa cứng (có màu) nhằm đảm bảo sự chắc chắn và thẩm mỹ. 
Trong khi đó, các đối tượng khác như: bối cảnh, động vật (ngựa), thuyền, vũ 
khí…, nên làm từ bìa carton, một mặt để tiết kiệm chi phí mặt khác hướng sự tập 
trung của người xem đến các nhân vật chính… 

Về phần sân khấu múa rối bóng. Khác với sân khấu múa rối chuyên nghiệp, 
sân khấu múa rối bóng tại trường học nên thiết kế đơn giản với khung sắt và vải 
trắng với diện tích biểu diễn khoảng 2m2

 (chưa tính phần chân đế). Điểm cần lưu 
ý đó là khi thiết kế phải có điểm tựa cho rối và khoảng cách từ điểm đặt cố định 
bóng đèn đến màn vải không quá xa để thu được ánh sáng tốt nhất. 

2.1.4.  Luyện tập biểu diễn rối.  
Để truyền tải một cách hiệu quả vấn đề lịch sử, bên cạnh các yếu tố như 

kịch bản, hình ảnh thì việc điều khiển con rối là khâu vô cùng quan trọng, quyết 
định trực tiếp đến chất lượng của tác phẩm kịch rối. Bởi lẽ, tác phẩm sẽ chỉ thực 
sự sinh động và thu hút khi con rối thể hiện được các cử chỉ, hành động tương 
xứng với lời thoại. Nói cách khác, điều khiển rối là cách thức để chuyển thể nội 
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dung từ dạng văn bản sang hành động một cách chân thực nhất. Quá trình luyện 
tập được chia thành 2 giai đoạn: luyện tập riêng với rối và luyện tập với sân khấu 
múa rối.  

Học sinh sẽ bắt đầu làm quen với cách cầm con rối và học điều khiển các 
hành động đơn giản của tay, chân, đầu cho đến những hành động phức tạp hơn 
như bước đi, ngồi, quỳ, nằm… Sau khi điều khiển thuần thục, học sinh sẽ được 
luyện tập ở sân khấu múa rối cùng với kịch bản đã thu âm trước đó. Để thực hiện 
hiệu quả, các nhóm sẽ phải phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và mỗi người 
đều phải am hiểu kịch bản và nhân vật mình đảm nhận. Điểm phức tạp và cần 
được luyện tập nhiều nhất là các phân đoạn chuyển cảnh, bởi lẽ bối cảnh và các 
con rối sẽ phải thay đổi vị trí cực nhanh. Hơn nữa, diện tích phía sau sân khấu rất 
hẹp cho nên việc di chuyển của học sinh cũng khá khó khăn. Bước luyện tập biểu 
diễn rối cần thực hiện trong vòng 1 tuần lễ. 

Trên đây là bốn bước cơ bản để hoàn thành một tiết mục múa rối bóng theo 
kinh nghiệm của tác giả rút ra được từ hoạt động dạy học. Những gợi ý này sẽ là 
cơ sở để thầy cô vận dụng sáng tạo, linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế tại 
trường học của mình. 

2.2. Một số nhận xét về việc vận dụng nghệ thuật múa rối bóng vào dạy 
học lịch sử 

Với những kết quả đáng khích lệ, hoạt động vận dụng nghệ thuật múa rối 
bóng vào dạy học lịch sử góp phần quan trọng vào sự đổi mới trong công tác dạy 
và học, giúp học sinh thay đổi nhận thức về môn lịch sử và hướng đến phát triển 
toàn diện cho học sinh… Trên cơ sở đó, có thể rút ra một số nhận xét về việc vận 
dụng nghệ thuật múa rối bóng trong dạy học lịch sử, điển hình là: 

2.2.1. Tạo không gian học tập lý thú, góp phần giúp học sinh yêu thích bộ 
môn lịch sử 

Lịch sử là một môn học vô cùng quan trọng, gắn liền với sự tồn vong của 
quốc gia – dân tộc5. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại môn lịch sử đang không nhận 
được sự quan tâm và phần nào đó là thờ ơ, xem nhẹ của một bộ phận học sinh. 
Nếu như “thế hệ trẻ lớn lên qua nền giáo dục phổ thông mà không yêu mến lịch sử 
dân tộc, không có một vốn hiểu biết cần thiết về lịch sử và văn hoá dân tộc và 
nhân loại, không có một niềm tự tin dân tộc, không kế thừa các truyền thống dân 
tộc, thì làm sao có thể hoàn chỉnh được phẩm chất của người công dân Việt 
Nam”6. Có nhiều yếu tố dẫn đến thực trạng này và nổi bật trong số đó là do môi 
trường học tập truyền thống không còn phù hợp. Thế nên việc kiến tạo một không 

 
5 Phan Huy Lê (2012), Làm sao nâng cao chất lượng giáo dục môn Lịch sử trong trường phổ 
thông, Tạp chí Xưa và nay, số 410, tr.10. 
6 Phan Huy Lê (2012), Làm sao nâng cao chất lượng giáo dục môn Lịch sử trong trường phổ 
thông, Tạp chí Xưa và nay, số 410, tr.11. 
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gian học tập thú vị sẽ là yếu tố cần thiết nhằm thu hút sự chú ý, yêu thích và tham 
gia chủ động của học sinh. Hoạt động vận dụng nghệ thuật múa rối bóng trong 
môn học lịch sử hướng đến việc xây dựng một môi trường học tập mới với các 
yếu tố: sử dụng đa dạng công nghệ thông tin; lồng ghép nghệ thuật múa rối bóng 
vào giảng dạy; tạo không gian cởi mở, hoà đồng và hỗ trợ; khuyến khích tính sáng 
tạo, tự khám phá; duy trì tính “thách thức”; tôn trọng ý kiến phản hồi. Các yếu tố 
này sẽ góp phần xây dựng một môi trường học tập mới lạ, thú vị và sáng tạo. Từ 
đó, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh, giúp học sinh dễ dàng tiếp 
nhận, ghi nhớ kiến thức môn Lịch sử. 

2.2.2. Đổi mới phương pháp dạy học 
Phương pháp dạy học được hiểu một cách đơn giản “là cách thức, là con 

đường hoạt động chung giữa giáo viên và học sinh, trong những điều kiện dạy học 
xác định, nhằm đạt tới mục đích dạy học”7. Như vậy, đổi mới phương pháp dạy 
học là đổi mới cách thức hoạt động dạy và học giữa giáo viên và học sinh nhằm 
mục đích truyền tải nội dung giảng dạy một cách sáng tạo, thú vị, mới lạ và hiệu 
quả.  

Dạy học dự án là phương pháp dạy học được tác giả sử dụng nhằm lồng 
ghép nghệ thuật múa rối bóng vào dạy học lịch sử và bước đầu mang lại kết quả. 
Ở đó, học sinh sẽ thực hiện những nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa 
lí thuyết và thực tiễn với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập8, từ lựa 
chọn nội dung, viết kịch bản và thu âm, thiết kế rối và sân khấu múa rối cho đến 
luyện tập và biểu diễn… Dự án “vận dụng nghệ thuật múa rối bóng trong dạy học 
lịch sử” đã “phá vỡ” không gian lớp học truyền thống, giúp học sinh phát huy tính 
tích cực, tự giác, chủ động và sáng tạo. Đồng thời có thêm những trải nghiệm, 
khám phá mới qua đó tự hình thành kiến thức và năng lực bộ môn. 

2.2.3. Góp phần bảo tồn nghệ thuật múa rối bóng 
Múa rối bóng là một loại hình nghệ thuật dân tộc cần được gìn giữ và quảng 

bá sâu rộng. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập, với sự xuất hiện của nhiều loại 
hình giải trí mới lạ, học sinh ít quan tâm đến nghệ thuật múa rối bóng. Hơn thế 
nữa, có rất ít học sinh hiểu biết về loại hình nghệ thuật này cũng như việc xây 
dựng đội ngũ nghệ nhân kế cận ở nước ta vẫn còn nhiều khó khăn. Tại các trường 
học, số lượng học sinh đã tìm hiểu, đã được xem các vỡ kịch rối bóng không 
nhiều và gần như không một học sinh nào biết cách tạo ra một con rối và biểu 

 
7 Lê Lam (2017), Các phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng trong nhà trường 
THCS,http://taphuan.phuly.edu.vn/resources/cac-
ppdh/cacphuongphapdayhockithuatdayhoctichcucsudungtrongnhatruongthcs, ngày truy cập: 
20/11/2021. 
8 Nghiêm Đình Vỳ (2020), Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử trung học phổ thông, Nxb 
Đại học Sư phạm Hà Nội. 
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diễn rối. Chính vì vậy, việc lồng ghép nghệ thuật múa rối bóng vào dạy học lịch 
sử tại trường phổ thông được xem như một giải pháp mang tính ngắn hạn hết sức 
cần thiết. Giải pháp này không chỉ tạo không gian học tập lý thú cho môn học mà 
còn góp phần nhỏ vào công tác bảo tồn nghệ thuật múa rối bóng nói riêng và bảo 
vệ bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam nói chung. 

3. Tạm kết 
Múa rối bóng là một loại hình nghệ thuật dân gian được tác giả lồng ghép 

linh hoạt vào dạy học bộ môn Lịch sử và bước đầu mang lại những kết quả tích 
cực. Hoạt động này không chỉ tạo ra một môi trường học tập mới lạ, thú vị, kích 
thích khả năng sáng tạo của học sinh mà còn là tiền đề để thầy cô giáo đổi mới 
phương pháp giảng dạy, giúp học sinh yêu thích môn học Lịch sử. Bên cạnh đó, 
dự án còn tạo cơ hội để học sinh thể hiện trách nhiệm của bản thân, góp phần nhỏ 
vào công tác bảo tồn nghệ thuật múa rối bóng ở Việt Nam. Như đã đề cập, với 
kinh nghiệm và hiểu biết hạn chế, tác giả nhất quán rằng bài viết khiêm tốn này 
mang tính gợi mở cho những công trình nghiên cứu sâu hơn trong tương lai. 
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