PHIẾU GIAO BÀI TẬP MÔN MĨ THUẬT 9 (Tuần 1,2)
Chủ đề 1: VẼ TĨNH VẬT CÓ BA VẬT MẪU
Tuần 1
1. Vẽ hình:
- Hs chọn 3 đồ vật có dạng hình tròn (1 số loại quả như cam, bưởi, …), hình vuông
(Có thể tự làm từ bìa cactong bọc giấy trắng), hình trụ (ấm tích hoặc chai nhựa,
thủy tinh…)
- Sắp xếp vật mẫu lên bàn sao cho hài hòa, có thể xếp thành nhóm chính(2 vật mẫu
gần nhau), nhóm phụ (1 vật mẫu), có vật mẫu đứng trước, có vật mẫu đứng sau.
VD:

- HS chuẩn bị giấy A4, bút chì, quan sát mẫu và vẽ theo mẫu đã sắp xếp trên bàn
theo các bước sau:
+ Vẽ khung hình chung: Đo chiều dài, rộng của cả 3 vật mẫu, ước lượng tỉ lệ,
vẽ khung hình.
+ Vẽ khung hình riêng và tìm tỉ lệ: Đo chiều cao, ngang của từng vật mẫu, so
sánh tỉ lệ giữa các vật mẫu, phác khung hình riêng. Tìm tỉ lệ các bộ phận của từng
hình.
+ Vẽ phác các nét chính.
+ Chỉnh sửa và vẽ chi tiết.
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2. Vẽ đậm nhạt
- Sắp đặt mẫu như tuần 1.
- Quan sát mẫu để nhận biết các mảng đạm nhạt lớn trên mẫu.
- Vẽ đậm nhạt theo bước sau:
+ Xác định tỉ lệ độ đậm nhạt trên mẫu: mảng Đậm, đậm vừa, nhạt.
+ Vẽ đậm nhạt tạo khối cho hình vẽ và không gian cho tranh tĩnh vật.
Dặn dò:
- HS hoàn thiện bài vẽ đậm nhạt. Có thể vẽ thêm các bài vẽ tĩnh vật màu, xé
dán…

PHIẾU GIAO BÀI TẬP MÔN MĨ THUẬT 9 (Tuần 3,4)

BÀI 3: Tạo dáng và trang trí.
Sử dụng sản phẩm đã học để trang trí túi xách hoặc bìa lịch
Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát, nhận xét:
Nội dung:
HS xem một số túi xách và bài trang trí mẫu.

PHẦN NỘI DUNG BÀI HỌC
I. Quan sát, nhận xét:
- Túi xách dùng để đựng các đồ vật, sách vở...
- Quan sát vật mẫu

- Phong phú đa dạng với nhiều loại khác nhau (vuông, ròn, trái tim, thang...); có loại có
quai xách, có loại có dây đeo.
- Đa dạng : Mây, tre, nan, nứa vải, len mềm, nhựa...
- Độc đáo và sáng tạo: Có thể dùng những hoa văn mây, sóng, hoa văn trên trống đồng,
hình ảnh cuộc sống sinh hoạt của mỗi con người.
- Trong trẻo hoặc trầm tuỳ theo ý thích và mục đích sử dụng của người vẽ .
- Ngày nay người ta có xu hướng chọn những hoạ tiết độc đáo và cách điệu lạ mắt, màu
sắc ấn tượng.
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn cách tạo dáng và trang trí túi xách:
b) Nội dung:
Xem đoạn phim sau
https://youtu.be/VZqDBdTlvGc

II. Tạo dáng và trang trí túi xách:
1.Tạo dáng
+ Phác hình dáng chung của túi (vuông, chữ nhật, hình thang... Tìm và phác các đường
trục ngay, trục dọc để vẽ hình túi cho cân xứng.

Tìm hình cho quai túi (dài, ngắn...) sao cho phù hợp với kiểu túi.
Có thể sáng tạo những kiểu túi, kiểu quai độc đáo theo ý tưởng riêng.
2: Trang trí:
+ Có thể sử dụng hoạ tiết hoa, lá, chim, thú... hoặc đồ vật, hình mảng đã cách điệu để
trang trí.
Có thể trang trí ít hoặc nhiều hoạ tiết, dùng ít hoặc nhiều màu để trang trí.
Chọn những màu phù hợp với hoạ tiết trang trí và màu nền của túi. Nên dùng ít màu
và dùng màu tươi sáng.
3. Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh thực hành:
III. Thực hành:
- Yêu cầu: tạo dáng và trang trí 1 chiếc túi xách.
- Vẽ bài vào vở vẽ, kích thước tùy chọn.

