THÁNG 10/2021
PHIẾU GIAO BÀI TẬP MÔN MĨ THUẬT 9 (Tuần 5,6)
CHỦ ĐỀ: Vẽ cuộc sống quanh em
BÀI 4: Tập vẽ dáng người.
NỘI DUNG
HƯỚNG DẪN HỌC SINH
I. Quan sát, I. Quan sát, nhận xét:
nhận xét:
- Quan sát tranh mẫu, ảnh mẫu.
- Dáng tĩnh: là dáng đứng yên.
- Dáng động: Là dáng vận động.
- Dáng tĩnh: Đứng, ngồi, nằm, quỳ…
- Dáng động: Đi, chạy, nhảy…

- Khi cúi xuống lưng con người cong lại, trọng tâm rơi vào đôi bàn chân?
- Dáng đứng: Đầu mình thẳng, chân đứng thẳng, tay thả lỏng…

- Dáng chạy: đầu, mình hướng về phía trước, tay đánh tự nhiên, chân trước chân sau
chân nọ tay kia……
- Đi, đứng, chạy, ngồi, bò, nằm...

II. Cách vẽ
dáng người:

- B1: Vẽ phác nét chính.
- B2: Vẽ khái quát chu vi hình dáng.
- B3: Vẽ hình chi tiết.

III.
Thực
hành:
BÀI TẬP: Tự tìm và vẽ lại 2 dáng người: 1 dáng tĩnh và một dáng động.
NỘP BÀI QUA: ZALO: 0764022036 (TOUYEN)

FB: Vu Uyen
ENETVIET: Danh bạ _ giáo viên mỹ thuật
GROUP CLB MT: Facebook HỘI THÍCH VẼ CHI LĂNG

HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU BÀI HỌC - MÔN MĨ THUẬT 9
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
TUẦN 7,8
BÀI 5: Vẽ tranh đề tài tự do.
NỘI DUNG
HƯỚNG DẪN HỌC SINH
GHI BÀI
I. Quan sát, - Quan sát tranh mẫu, ảnh mẫu
nhận xét:
.

II. Cách vẽ
dáng người:

- B1: Vẽ phác nét chính/ phụ.
- B2: Vẽ chi tiết
- B3: Vẽ màu
BÀI TẬP:
III. Thực hành: Vẽ 1 chủ đề tự do trong đó phải thể hiện được nhiều dáng người
đã học ở bài học trước.
Ví du: chủ đề con người đang lao động một sồ ngành nghề, con người
đang chơi thể thao, đang vui chơi, …
NỘP BÀI QUA: ZALO: 0764022036 (TOUYEN)
FB: Vu Uyen
ENETVIET: Danh bạ _ giáo viên mỹ thuật
GROUP CLB MT: Facebook HỘI THÍCH VẼ CHI LĂNG

