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HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN: MỸ THUẬT - KHỐI: 7
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học:
NỘI DUNG
Tên bài học/ chủ đề :
LỌ HOA VÀ QUẢ
- Khối lớp 7

GHI CHÚ
Bài 2: Vẽ theo mẫu- Cái cốc và quả (SGK/82)
Bài 5: Vẽ trang trí- Tạo dáng và trang trí lọ hoa. (SGK/90)
Bài 6: Vẽ theo mẫu_Lọ hoa và quả “tiết 1- vẽ chì” (SGK/92)
Bài 7: Vẽ theo mẫu_Lọ hoa và quả “tiết 2 – vẽ đậm nhạt”
(SGK/94)

Bài 2:
Vẽ theo mẫu
CÁI CỐC
VÀ QUẢ.

Hoạt động 1 : Quan sát-nhận xét
-Hướng ánh sáng.
-Vị trí
-Tương quan tỉ lệ giữa 2 vật.
-Tương quan đậm nhạt giữa
2 vật.

Hoạt động 2 : Cách vẽ
B1- Dựng khung hình chung
và riêng.

B2-Xác định tỉ lệ bộ phận.

B3-Phác hình bằng nét thẳng.

Một số lưu ý khi đánh chì: B4-Vẽ chi tiết để hoàn thiện
bài vẽ.

Không lên nét quá đậm.

Đan chéo các nét chì khi
cần tăng độ đậm.
Hoạt động 3 : Thực hành
Bài tập: Hoàn thành bài vẽ - Vẽ theo mẫu cái cốc và quả
chì.
- Chất liệu: Chì đen

Bài 5:
Vẽ trang trí:
TẠO DÁNG VÀ
TRANG TRÍ LỌ
HOA

Hoạt động 1 : Quan sát-nhận xét
I - Quan sát nhận xét:
- Có rất nhiều kiểu lọ hoa với
hình dáng và kích thước
khác nhau.
- Cấu tạo: miệng, cổ, vai,
thân, đáy.
- Chất liệu: men, gốm, sứ,
đồng , mây, thủy tinh,…
- Họa tiết thường là hoa, lá,
muông, thú, mây, sóng nước,
phong cảnh, con người,…
- Màu sắc đa dạng, phong
phú.

Hoạt động 2 : Cách vẽ
Bước 1:
1.Tạo dáng
B1: Chọn kích thước. Phác
khung hình chung. Kẻ trục
đối xứng
B2: Xác định tỉ lệ các bộ
phận.
B3: Vẽ chi tiết.

Bước 2:

Bước 3:

2. Trang trí
B1: Chọn họa tiết
B2: Sắp xếp các họa tiết
B3: Tô màu.

Hoạt động 3 : Thực hành
Bài tập: Hoàn thành bài vẽ. - Tạo dáng và trang trí 1 lọ hoa
mà em thích vào giấy A4

*Ứng dụng trên lọ hoa.

Bài 6,7:Vẽ theo mẫu
LỌ HOA VÀ QUẢ

Hoạt động 1 : Quan sát-nhận xét
- Mẫu gồm: lọ và quả
- Lọ: miệng, cổ, thân, đáy
- Quả nằm trước lọ.

Hoạt động 2 : Cách vẽ
B1: Phác khung hình chung, B1:
khung hình riêng. Kẻ trục
đối xứng.
B3: Vẽ phác nét chính.
B4: Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh
hình.
B5: Vẽ đậm nhạt.

B2:

B3:

B4:

B5:

Hoạt động 3 : Thực hành
Bài tập: Hoàn thành bài vẽ. Vẽ theo mẫu Lọ, hoa và quả
(Vẽ chì hoặc vẽ màu)
vào giấy A4 hoặc tập vẽ.

*Tập vẽ thêm hoa tùy thích.
Hoạt động: Kiểm tra, -Hoàn thành 1 trong 3 bài:
đánh giá quá trình tự
Bài 1: - Cái cốc và quả.
học.
- Khuyến khích, tìm
hiểu và hoàn thành các
nội dung.
- Hoàn thành bài vẽ,
nộp bài qua eNetViet
(cô Ngọc- bộ môn: Mỹ
Thuật)
Zalo số điện thoại :
0813072091 cô Ngọc
(*Ghi đầy đủ họ tên,
lớp trong phần yêu cầu Bài 2: - Tạo dáng và trang trí lọ hoa.
kết bạn để cô tiện ghi
nhận/ đánh giá).
-Tham gia câu lạc bộ,
giao lưu học hỏi trên
trang facebook :
(HỘI THÍCH VẼ
CHI LĂNG)

Bài 3:- Vẽ theo mẫu_Lọ hoa và quả.

-Phác mảng màu đậm, nhạt.

-Vẽ màu

2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực
hiện các nhiệm vụ học tập.
 Trường:
 Lớp:
 Họ tên học sinh:

Môn học

Nội dung học tập

*Bài vẽ chụp hình gửi qua eNetViet, zalo.

Câu hỏi của học sinh

