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HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN: MỸ THUẬT - KHỐI: 8
PHIẾU GIAO BÀI TẬP MÔN MĨ THUẬT (Tháng 9)
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học:
NỘI DUNG
Tên bài học:
Chủ đề 1: TẾT
TRUNG THU.
Hoạt động 1: Đọc tài
liệu và thực hiện các
yêu cầu.
- HS quan sát các hoạt
động của người thân
trong gia đình, nhận xét
về sự thay đổi về tư thế,
động tác của dáng
người trong mỗi hoạt
động (Ví dụ như: dáng
đi, chạy, ngồi, cúi…)

GHI CHÚ
TÍCH HỢP 2 BÀI TRANG TRÍ: Bài 1, Bài 7+8 (trong SGK)
- TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ QUẠT GIẤY
- TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ MẶT NẠ

1. Kí họa
- Kí họa lại một số dáng theo cách sau:
+ Quan sát đặc điểm, hình dáng của đối tượng.
+ Nắm bắt tư thế, ước lượng tỉ lệ các bộ phận cơ thể.
+ Vẽ phác nét chính, sau đó vẽ chi tiết.
- Chuẩn bị giấy A4, bút chì. Có thể vẽ 2 đến 3 dáng người trên
1 tờ giấy A4.
- HS tham khảo một số dáng người sau:

2. Tạo hình
Lựa chọn hình kí họa ở tuần 1, dựa vào đó tạo dáng người
hoạt động theo chủ đề Tết Trung thu. (Có thể vẽ 1 bức tranh
chủ đề Tết Trung thu, hoặc xé dán, hay làm mô hình bằng cách
vẽ hình, tô màu, dán lên bìa cactong, cuối cùng cắt hình dáng
người)

HS tham khảo một số tranh Tết Trung thu (Không chép theo)

Dặn dò: HS chuẩn bị tuần 3: bìa cactong, kéo, keo nến, súng
bắn keo , giấy màu…

TẠO DÁNG VÀ TRANG
TRÍ QUẠT GIẤY

- Có hai lọai quạt: nan
và giấy.
Tùy theo mục đích sử
dụng mà lựa chọn chất
liệu
- Tìm hiểu cách trang
trí quạt giấy.
- Quan sát một số loại
quạt giấy.

- Quạt giấy có dáng hình nửa tròn
- Được trang trí bằng những họa tiết hoa văn phong phú
- Màu sắc hài hòa đẹp mắt.
(Sử dụng trong đời sống hàng ngày, biểu diễn nghệ thuật,
trang trí)
- Quan sát một số loại quạt.
(Có nhiều hình dáng khác nhau: hình tròn, nửa hình tròn, bầu
dục…)
- Các loại quạt trên được làm bằng chất liệu gì?
(nan tre, nhựa, gỗ, vải…

A : Quan sát - nhận xét
? Quạt giấy dùng để làm gì
- GV cho học sinh xem các
loại quạt giấy có hình dáng
khác nhau
? Em hãy cho biết những
chiếc quạt sau có hình dáng
như thế nào
?Màu sắc của quạt giấy như
thế nào

- Dùng trong đời sống hằng
ngày, dùng để biểu diễn nghệ
thuật và dùng để trang trí

- Hình dáng : phong phú, đa
dạng: hình tròn, hình tam
giác
- Nền tối thì màu sáng, nền
- Quạt giấy có nhiều hình sáng thì màu trầm, Gam màu
dáng và màu sắc khác nhau hài hoà đẹp mắt.
tuỳ thuộc vào mục đích sử
dụng...

B : Cách trang trí quạt giấy

- Yêu cầu: họa tiết có
chính phụ, màu sắc hợp
lí:
+ Bố cục
+ Hình vẽ
+ Màu sắc

-Trang trí đối xứng qua trục, và
trang trí tự do
- Hoạ tiết hoa lá, hình mảng kỷ hà,
các con vật ...
* Các bước:
? Nêu các bước cơ bản B1- Tạo dáng cho quạt giấy
của một bài vẽ trang trí B2- Tìm bố cục
B3- Vẽ hoạ tiết
B4- Tô màu
? Những chiếc quạt sau
được trang trí theo
nguyên tắc nào, sử dụng
những hoạ tiết gì

Bước 1: Tìm bố cục.

Bước 2: Vẽ hoạ tiết.

Bước 3: Tô Màu.

TẠO DÁNG VÀ TRANG
TRÍ MẶT NẠ

I.Quan sát, nhận xét:
- Mặt nạ thường được
dùng để làm gì? Vào
những dịp nào?
- Mặt nạ có những hình
dáng như thế nào?
- Có những loại mặt nạ
như thế nào?
- Hình mảng của mặt nạ
như thế nào?
- Mặt nạ thường được
làm bằng những chất
liệu gì?
- Màu sắc trang trí mặt
nạ như thế nào?

II.Cách tạo dáng và
trang trí mặt nạ:

- Mặt nạ thường được dùng để
trang trí, biểu diễn trên sân khấu,
trong lễ hội hay cho thiếu nhi vui
chơi vào dịp tết trung thu, …
- Mặt nạ có nhiều hình dáng khác
nhau: hình tròn, hình trái xoan,
hình vuông, … vừa với mặt người.
- Có nhiều loại mặt nạ: mặt nạ
người, mặt nạ thú, được trang trí
đẹp. Có loại mặt nạ trông dữ tợn
hay hiền lành, hay vui vẻ, hay hài
hước, …
- Mặt nạ được cách điệu cao về
hình mảng và màu sắc nhưng vẫn
giữ được dáng vẻ của hình thực và
đặc điểm của nhân vật.
- Mặt nạ thường được làm bằng
bìa cứng, nhựa hoặc đan bằng nan
sau đó bồi giấy lên khuôn hình
- Mặt nạ được trang trí với màu sắc
phù hợp với tính cách, được điểm
nhân vật.

1. Tạo dáng mặt nạ
- Chọn loại mặt nạ: phù hợp với
khuôn mặt (hình mặt người hoặc
mặt con thú,…)
- Tìm hình dáng chung: hình tròn,
ô van, hình vuông, hình chữ nhật
hay đa giác, …
- Tạo dáng cho giống nhân vật
định biểu hiện: người hay thú.
- Kẻ trục để vẽ hình cho cân đối.

2. Trang trí
- Tìm mảng hình trang trí; phù hợp
với dáng mặt nạ, tính cách nhân
vật định miêu tả (hiền lành, hay
độc ác, dữ tợn…)
- Vẽ màu: phù hợp với nhân vật,
tính cách nhân vật.
+ Vẽ màu nhẹ nhàng với nhân
vật hiền, thiện,…
+ Vẽ màu sắc tương phản, mạnh
mẽ với các nhân vật ác, dữ tợn,…

C : Thực hành
- Vẽ trang trí quạt giấy, trang trí mặt nạ mà em thích trên giấy
A4/A3
- Màu tự chọn.
Hoạt động 2: Kiểm *TÓM TẮT: -Hoàn thành 1 trong những nội dung:
tra, đánh giá quá trình
tự học.
1/ Kí họa: - Chuẩn bị giấy A4, bút chì. Có thể vẽ 2 đến 3 dáng
- Khuyến khích, tìm người trên 1 tờ giấy A4.
hiểu và hoàn thành các 2/ Vẽ tranh đề tài Tết Trung thu.
nội dung.
- Hoàn thành bài vẽ, 3/ Vẽ trang trí quạt giấy.
nộp bài qua eNetViet 4/ Vẽ trang trí mặt nạ.
(cô Lê Thị Bích Ngọcbộ môn: Mỹ Thuật)
*Chuẩn bị bài 2:
Zalo số điện thoại : - Sơ lược về mĩ thuật thời Lê, trong đó tìm hiểu bối cảnh lịch
0813072091 cô Ngọc sử xã hội thời Lê, gồm mấy loại hình nghệ thuật ;
(*Ghi đầy đủ họ tên, -Sưu tầm tranh ảnh liên quan đến Mĩ thuật thời Lê.
lớp trong phần yêu cầu => Với những bạn trả lời được câu hỏi, có tìm hiểu trước bài
kết bạn để cô tiện ghi học. Cô sẽ ghi nhận và đánh giá như hoàn thành 1 bài vẽ.
nhận/ đánh giá).
-Tham gia câu lạc bộ,
giao lưu học hỏi trên
trang facebook :
(HỘI THÍCH VẼ
CHI LĂNG)

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

