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LỜI NÓI ĐẦU
Nhằm giúp cho các giáo viên mĩ thuật tiểu học hiểu rõ những nội dung cơ bản của 
Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật ban hành theo Thông tư số 32/2018/
TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức thực 
hiện dạy học môn Mĩ thuật theo sách giáo khoa Mĩ thuật 1 mới hiệu quả, Nhà xuất 
bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy 
học theo sách giáo khoa mới môn Mĩ thuật 1 (Triết lí bộ sách: Vì sự bình đẳng và  
dân chủ trong giáo dục).

Cuốn tài liệu được cấu trúc gồm 3 phần:

Phần một: Hướng dẫn chung. Nội dung phần này tập trung giới thiệu về sách giáo 
khoa môn Mĩ thuật lớp 1; về cấu trúc sách và cấu trúc bài học trong sách giáo khoa  
Mĩ thuật 1; về phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động; về kiểm tra, đánh giá kết quả 
học tập môn Mĩ thuật; về khai thác thiết bị và học liệu trong dạy học môn Mĩ thuật 
cũng như cách khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong dạy học môn Mĩ thuật.

Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số dạng bài/tổ chức hoạt động.  
Nội dung phần này chủ yếu gợi ý, hướng dẫn cho giáo viên cách tổ chức dạy học 
một số dạng bài cơ bản trong sách giáo khoa Mĩ thuật 1 đó là: dạng bài về các yếu tố  
mĩ thuật, dạng bài thuộc Mĩ thuật tạo hình và dạng bài thuộc Mĩ thuật ứng dụng. 

Phần ba: Các nội dung khác. Nội dung phần này chú trọng giới thiệu và hướng dẫn 
cho giáo viên cách sử dụng hiệu quả sách giáo viên Mĩ thuật và các sách bổ trợ,  
sách tham khảo môn Mĩ thuật.

Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Mĩ thuật 1 
được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới và trên cơ sở kế thừa, phát 
triển những thành tựu đổi mới về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Mĩ 
thuật theo định hướng phát triển năng lực, do đó các tác giả hi vọng đây sẽ là tài liệu 
hữu ích, thiết thực cho các giáo viên mĩ thuật khi triển khai đồng bộ, đại trà chương 
trình và sách giáo khoa Mĩ thuật mới. Đồng thời tài liệu cũng được biên soạn theo 
hướng mở nhằm giúp giáo viên có thể chủ động, linh hoạt trong tổ chức dạy học để 
phù hợp với điều kiện của các địa phương và năng lực thực tế của học sinh trên mọi 
vùng miền đất nước. 

Các tác giả rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý thầy cô giáo và độc giả để tài liệu 
được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau. 

Trân trọng cảm ơn!

CÁC TÁC GIẢ
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1. GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA MÔN MĨ THUẬT LỚP 1

1.1. Quan điểm biên soạn sách giáo khoa môn Mĩ thuật ở cấp Tiểu học nói chung 
và lớp 1 nói riêng

1.1.1. Quan điểm biên soạn

Với mục đích biên soạn một tài liệu giáo khoa cụ thể hoá các yêu cầu của Chương trình 
giáo dục phổ thông mới, mang lại cho học sinh (HS), giáo viên (GV) một tài liệu dạy – 
học môn Mĩ thuật nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho HS, sách giáo 
khoa (SGK) Mĩ thuật cấp Tiểu học nói chung, Mĩ thuật 1 nói riêng của Bộ sách Vì sự bình 
đẳng và dân chủ trong giáo dục được biên soạn dựa trên các quan điểm sau đây:

–  Một là, theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông được thể hiện qua các văn bản 
pháp lí sau:

+  Nghị quyết 29–NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

+  Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về Đổi mới chương 
trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

+  Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình giáo dục phổ thông môn 
Mĩ thuật được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT–BGDĐT ngày 26 tháng 12  
năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+  Luật Giáo dục năm 2019.

–  Hai là, bám sát các tiêu chuẩn SGK mới ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017  
ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

–  Ba là, theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình 
giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật, với trọng tâm là chuyển từ giáo dục truyền thụ kiến 
thức sang dạy học hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho HS.

HƯỚNG DẪN CHUNG

PHẦN MỘT
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–  Bốn là, theo tư tưởng chủ đạo của Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. 
Theo đó, SGK Mĩ thuật được định hướng biên soạn cho HS:

+  Cơ hội tiếp cận tri thức như nhau;

+  Phù hợp với năng lực nhận thức khác nhau;

+  Cơ hội phát triển năng lực như nhau;  

+  Tự chủ trong học tập;

+  Chủ động trong học tập;

+  Tự do trong sáng tạo;

+  Chủ động trong giải quyết các vấn đề liên quan đến mĩ thuật.

Với tư tưởng này, nội dung và các hoạt động học trong SGK Mĩ thuật nhằm phát triển 
các phẩm chất và năng lực chung, năng lực đặc thù được quy định trong Chương trình 
giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật.

1.1.2. Cơ sở khoa học và thực tiễn

Khi biên soạn SGK Mĩ thuật 1, các tác giả tiếp cận một cách hệ thống dựa trên các cơ sở 
khoa học và cơ sở thực tiễn sau:

–  Cơ sở khoa học: Tham khảo các lí thuyết về Tâm lí giáo dục trên thế giới như:

+  Lí thuyết về phát triển nhận thức của Jean Piaget;

+  Lí thuyết phát triển tâm lí xã hội của Erik Erikson;

+  Lí thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner;

+  Lí thuyết học tập trải nghiệm của David Kolb;

+  Lí thuyết về phát triển nhân cách và đạo đức của Darcia Narvaez.

–  Cơ sở thực tiễn:

+  Dựa trên kết quả đánh giá của Dự án “Hỗ trợ giáo dục Mĩ thuật cấp Tiểu học” từ  
năm 2006 đến năm 2010 (Chương trình hợp tác phát triển về văn hoá giáo dục giữa 
Việt Nam và Đan Mạch).

+  Dựa vào kết quả thực nghiệm và triển khai đại trà bộ sách Học Mĩ thuật theo định 
hướng phát triển năng lực và Dạy Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực của 
NXB Giáo dục Việt Nam từ năm học 2016 – 2017 đến nay tại 61/63 tỉnh thành trên cả 
nước nhằm hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học Mĩ thuật trong chương trình giáo dục  
phổ thông.

+  Kế thừa các phương pháp dạy học tích cực của một số dự án và tham khảo, vận dụng 
có chọn lọc, điều chỉnh chương trình môn Mĩ thuật của một số nước tiên tiến để phù 
hợp với thực tiễn Việt Nam.
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1.2. Những điểm mới của sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 1

1.2.1. Đổi mới về mục tiêu

SGK Mĩ thuật 1 hiện thực hoá mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông môn  
Mĩ thuật phù hợp với bối cảnh lịch sử Việt Nam bằng các mục tiêu cụ thể như:

–  Trang bị những kiến thức về ngôn ngữ cơ bản của nghệ thuật tạo hình để làm cơ sở 
cho HS hình thành quan niệm và nhận thức riêng về các giá trị thẩm mĩ trong nghệ 
thuật và cuộc sống.

–  Tạo cơ hội cho HS kết nối các kiến thức trong bài học với thực tế cuộc sống để đáp ứng 
việc học đi đôi với hành.

–  Khuyến khích HS sử dụng và phối hợp các loại vật liệu sẵn có ở địa phương sáng tạo 
sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật nhằm giáo dục ý thức về môi trường.

–  Lồng ghép một số ngành nghề thủ công mĩ nghệ truyền thống vào các bài học nhằm 
giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, giúp HS nhận biết thêm vẻ đẹp của quê hương, 
đất nước mình.

–  Tạo cơ hội tiếp cận và phát huy những thành tựu văn hoá, nghệ thuật đặc sắc của đất 
nước, bồi dưỡng tinh thần yêu quê hương đất nước ở mỗi HS.

1.2.2. Đổi mới về nội dung

Nội dung SGK Mĩ thuật 1 được biên soạn trên nguyên tắc lấy yếu tố, nguyên lí tạo hình 
làm cơ sở, nền tảng cho mọi hoạt động thực hành, sáng tạo và thảo luận thông qua các 
chủ đề giáo dục. Nội dung các bài học được kết nối với nhau theo một tiến trình, mà ở 
đó kết thúc hoạt động này là khởi đầu cho hoạt động tiếp theo, để hình thành năng lực 
sáng tạo và sáng tạo không ngừng cho HS.

Kiến thức nền tảng của Mĩ thuật được đưa vào các bài học theo tiến trình từ đơn giản 
đến phức tạp và được lồng ghép trong các chủ đề. Trong đó, yếu tố tạo hình được coi là 
nguyên liệu, là những viên gạch; còn các nguyên lí tạo hình được coi là phương tiện để 
HS biểu đạt tư tưởng, cảm xúc của mình.

Hình 1. Mối quan hệ giữa các yếu tố tạo hình và nguyên lí tạo hình trong mĩ thuật

Cân bằng

Tương phản

Lặp lại

Nhịp điệu

Nhấn mạnh

Chuyển động

Hài hòa

Chấm Nét Màu Hình Khối Chất cảm Đậm nhạt Không gian
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1.2.3. Đổi mới về phương pháp dạy học 

Cấu trúc các bài học trong SGK Mĩ thuật 1 được xây dựng 
dựa theo mô hình nhận thức của nhà nghiên cứu giáo dục 
David Kolb và trên cơ sở kế thừa những thành tựu của Dự 
án “Hỗ trợ giáo dục Mĩ thuật cấp Tiểu học” theo Chương 
trình Hợp tác phát triển Văn hoá của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo với Chính phủ Đan Mạch từ năm 2005 – 2015. Theo đó, 
các bài học trong SGK Mĩ thuật 1 được thiết kế với nhiều 
hình thức hoạt động mĩ thuật khác nhau để HS có cơ hội Khám phá, Kiến tạo kiến thức –  
kĩ năng, Luyện tập – sáng tạo, Phân tích – đánh giá và Vận dụng – phát triển kiến thức một 
cách chủ động, hiệu quả.

Dựa vào các thành tố trên, Hình 3 sẽ thể hiện đầy đủ, trọn vẹn cấu trúc bộ SGK Mĩ thuật 
với những đổi mới căn bản và đột phá, tạo ra con đường dẫn đến sự hình thành và phát 
triển cho HS các năng lực chung, năng lực mĩ thuật và các phẩm chất cần đạt một cách 
khoa học để giúp HS trở thành người công dân tự tin, chủ động trong cuộc sống trước 
tất cả các vấn đề liên quan đến mĩ thuật.

      

Khám phá
Kiến tạo
 kiến thức,
 kĩ năng

Phát triển
 mở rộng

Phân tích 
đánh giá

Vận dụng 
sáng tạo

Cân bằng

Tương phản

Lặp lại

Nhịp điệu

Nhấn mạnh

Chuyển động

Hài hòa

Chấm Nét Màu Hình Khối Chất cảm Đậm nhạt Không gian

Hình 3

MĨ THUẬT TẠO HÌNH

 MĨ THUẬT ỨNG DỤNG

CHỦ 
ĐỀ

Hội hoạ

Thủ công

Đồ hoạ 
(in)

Điêu khắc

Hình 2. Mô hình nhận thức bài học

Khám phá
Kiến tạo
 kiến thức,
 kĩ năng

Phát triển
 mở rộng

Phân tích 
đánh giá

Vận dụng 
sáng tạo

Vẽ In Nặn ...

Cắt 
dán Đan

Gấp 
giấy ...

Yêu nước Trung thực

Chăm chỉ Nhân ái

Trách nhiệm

CÁC NĂNG 
LỰC CHUNG

Phân tích 
đánh giá

Quan sát 
nhận thức

Sáng tạo
ứng dụng

 NĂNG LỰC MĨ THUẬT

Yếu tố và nguyên lí tạo hình

Mô hình bài học

Năng lực

Phẩm chất Mạch nội dung và hình thức thể hiện
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1.2.4. Đổi mới về đánh giá

Việc đánh giá trong SGK Mĩ thuật 1 được định hướng nhằm:

–  Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt 
về các năng lực thẩm mĩ, các phẩm chất cần hình thành ở HS thông qua các hoạt động.

–  Giúp GV điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, hoạt 
động trải nghiệm ngay trong quá trình dạy học và kết thúc mỗi giai đoạn dạy học, giáo 
dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của HS để động viên, khích lệ và phát 
hiện những khó khăn, hạn chế của HS để hướng dẫn, giúp đỡ; đưa ra nhận định đúng 
về những ưu điểm nổi bật và những hạn chế của mỗi HS để có giải pháp kịp thời nhằm 
nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, rèn luyện của HS; góp phần thực hiện mục tiêu 
giáo dục ở bậc tiểu học. 

–  Giúp HS có năng lực tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; 
giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ. 

–  Giúp cha mẹ HS tham gia vào đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá 
trình hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của con em mình; tích cực hợp tác 
với nhà trường trong các hoạt động giáo dục HS. 

–  Giúp cán bộ quản lí giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới 
phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục.

2. CẤU TRÚC SÁCH VÀ CẤU TRÚC BÀI HỌC

2.1. Cấu trúc sách giáo khoa Mĩ thuật 1

Căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lí và các mối quan hệ cơ bản của lứa tuổi HS lớp 1 như 
quan hệ với gia đình, với nhà trường, với cuộc sống xung quanh (thiên nhiên, động vật, 
thực vật, đồ vật, đồ chơi) đồng thời dựa trên các mạch nội dung theo quy định của Chương 
trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật, SGK Mĩ thuật 1 được cấu trúc thành 6 chủ đề  
(gồm: Mĩ thuật trong cuộc sống; Thiên nhiên; Con người; Gia đình; Nhà trường; Đồ chơi – 
đồ dùng học tập) với 18 bài. Cụ thể như sau:
–  1 bài giới thiệu chung về Mĩ thuật trong cuộc sống (1 tiết);
–  10 bài Mĩ thuật tạo hình, mỗi bài 2 tiết (20 tiết); 
–  5 bài Mĩ thuật ứng dụng, mỗi bài 2 tiết (10 tiết); 
–  2 bài Ôn tập (cuối học kì I và cuối năm học) (4 tiết). 
Với hệ thống chủ đề và bài học trên, ngoài việc cung cấp kiến thức mĩ thuật, HS còn  
được biết thêm kiến thức liên môn và hình thành các phẩm chất qua các chủ đề, đáp ứng 
mục tiêu giáo dục con người phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất qua môn  
Mĩ thuật.
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2.2. Cấu trúc chủ đề/bài học trong SGK Mĩ thuật 1
2.2.1. Đặc điểm của cấu trúc chủ đề bài học

Đặc thù của môn Mĩ thuật là môn học hướng tới các giá trị về thẩm mĩ, truyền thống 
văn hoá lịch sử, kĩ năng thực hành sáng tạo, vận dụng vào thực tế cuộc sống và học 
tập, khơi dậy cảm xúc tích cực cho HS. Xuất phát từ đặc thù đó, dựa trên yêu cầu của  
Thông tư 33/2017/TT/BGDĐT và các thành tựu về đổi mới phương pháp và hình thức tổ 
chức dạy học của Dự án “Hỗ trợ giáo dục Mĩ thuật cấp Tiểu học” những năm gần đây, 
cấu trúc bài học trong SGK Mĩ thuật 1 được xây dựng như sau:

Cấu trúc bài học theo
Thông tư 33/2017/TT/BGDĐT

Cấu trúc bài học SGK Mĩ thuật 1

MỞ ĐẦU Khám phá: Huy động cảm xúc, kinh nghiệm, sự 
trải nghiệm để hướng tới nội dung bài học.

KIẾN THỨC MỚI Kiến tạo kiến thức – kĩ năng: Hình thành  
kiến thức – kĩ năng mới trong bài học.

LUYỆN TẬP Luyện tập – sáng tạo: Luyện tập, thực hành,  
sáng tạo dựa trên kiến thức, kĩ năng vừa được học.

VẬN DỤNG

Phân tích – đánh giá: Giới thiệu, chia sẻ cảm 
nhận, giao tiếp, nhận xét, rút kinh nghiệm sau luyện 
tập sáng tạo để hoàn chỉnh kiến thức, kĩ năng mới.
Vận dụng – phát triển: Vận dụng kiến thức,  
kĩ năng, sản phẩm vào thực tiễn cuộc sống và các 
hoạt động học tập tích hợp với mĩ thuật.

Các bài học trong SGK Mĩ thuật 1 được biên soạn phù hợp với lứa tuổi HS lớp 1 và theo 
mạch nội dung của Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng với các chủ đề tương ứng 
như: Thiên nhiên; Con người; Gia đình; Nhà trường và Đồ chơi, Đồ dùng học tập.

Với định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho HS, SGK Mĩ thuật 1 theo Chương 
trình giáo dục phổ thông mới có một số điểm khác biệt căn bản so với SGK chú trọng 
truyền thụ kiến thức như sau:

SGK truyền thụ kiến thức SGK theo định hướng phát triển năng lực

1. Theo bài học; 1 tiết/bài; 35 tiết. 1. Theo chủ đề; 2 tiết/bài; 35 tiết (kiến thức các 
bài học liên quan đến nhau theo một tiến trình).

2. Kiến thức, kĩ năng mĩ thuật 
từng bài theo phân môn độc lập 
(kiến thức mĩ thuật).

2. Kiến thức, kĩ năng mĩ thuật nằm trong các chủ 
đề dựa trên sự liên kết các hình thức mĩ thuật  
(kiến thức liên môn).
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3. Mục tiêu HS cần đạt dựa theo 
chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ 
của từng bài học độc lập (kiến 
thức đóng).

3. Mục tiêu HS cần đạt theo mạch của chủ đề, có 
sự tích hợp với kiến thức, kĩ năng của các môn 
học khác. Do đó các năng lực hợp tác, sáng tạo, 
biểu đạt bằng tạo hình và ngôn ngữ được phát triển  
(kiến thức mở).

4. Phương pháp dạy học: GV 
hướng dẫn lí thuyết, HS thực 
hành theo, học thụ động (GV là 
trung tâm).

4. Phương pháp dạy học mở, dựa vào thực tế, dựa 
trên sự trải nghiệm để HS tự khám phá kiến thức 
qua các quy trình mĩ thuật dưới sự hướng dẫn của 
GV (HS là trung tâm).

5. GV đánh giá kết quả học tập 
qua sản phẩm của HS (đánh giá 
một chiều).

5. Ngoài việc GV đánh giá kết quả hoạt động của 
HS, thì HS còn được tự đánh giá và tham gia đánh 
giá lẫn nhau trong các hoạt động học tập để thúc 
đẩy các năng lực: Tự chủ và tự học, Hợp tác và 
giao tiếp, Giải quyết vấn đề và sáng tạo (GV đánh 
giá, tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng).

Nội dung SGK Mĩ thuật 1 gồm 18 bài, được sắp xếp theo 6 chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc 
sống; Thiên nhiên; Con người; Gia đình; Nhà trường; Đồ chơi – đồ dùng học tập. Mỗi 
bài học được tiến hành thông qua 5 hoạt động, và ở từng hoạt động, HS sẽ phải thực hiện 
một hoặc một số nhiệm vụ học tập nhất định. Cụ thể như sau:

–  Ở hoạt động Khám phá: HS có thể bắt đầu bài học bằng cách quan sát thực tế, tranh, 
ảnh, sản phẩm mĩ thuật hay trải nghiệm,...

–  Ở hoạt động Kiến tạo kiến thức – kĩ năng: HS quan sát, trải nghiệm và tìm hiểu cách 
thực hiện để rút ra kiến thức, kĩ năng mới.

–  Ở hoạt động Luyện tập – sáng tạo: HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành, 
sáng tạo sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật cá nhân hoặc nhóm.

–  Ở hoạt động Phân tích – đánh giá: HS tham gia trưng bày, chia sẻ cảm nhận về sản 
phẩm của mình, của bạn.

–  Ở hoạt động Vận dụng – phát triển: HS củng cố và kết nối kiến thức mĩ thuật với cuộc 
sống và với các môn học có liên quan.

2.2.2. Một số chủ đề/bài học đặc trưng trong môn Mĩ thuật lớp 1

Những chủ đề được định hướng trong Chương trình Mĩ thuật lớp 1 là sự khác biệt rõ 
nhất của SGK Mĩ thuật mới so với SGK Mĩ thuật hiện hành. 

Sau đây là một số bài học đặc trưng trong SGK Mĩ thuật 1:
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Bài: NGÔI NHÀ CỦA EM

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Nhận biết được một số hình cơ bản.

2. Kĩ năng: Tạo được ngôi nhà bằng cách xé và ghép các hình cơ bản từ giấy màu.

3. Thái độ: Nhận biết được vẻ đẹp của các hình ảnh trong cuộc sống.

4. Định hướng phát triển năng lực: Biết cách sử dụng các hình cơ bản để tạo  
sản phẩm mĩ thuật.

Dạng bài học này được bắt đầu bằng trí tưởng tượng và sự liên tưởng (sáng tạo qua  
tưởng tượng); chú trọng khuyến khích và tạo cơ hội cho HS phát triển kĩ năng vận động 
tinh và trí thông minh về không gian hình ảnh trong việc sử dụng, kết hợp các hình cơ 
bản để tạo sản phẩm mĩ thuật. 
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Bài: ÔNG MẶT TRỜI VÀ NHỮNG ĐÁM MÂY

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Nhận biết hình cắt giấy có thể tạo được sản phẩm mĩ thuật.

2. Kĩ năng: Tạo được bức tranh bằng cách cắt dán giấy màu.

3. Thái độ: Thêm yêu mến vẻ đẹp của thiên nhiên. 

4. Định hướng phát triển năng lực: Biết cách kết hợp hài hoà hình và màu để tạo 
sản phẩm mĩ thuật.

Dạng bài học này gợi cho HS nhớ lại những hình ảnh đã quan sát được trong thực tế 
và kinh nghiệm bản thân (sáng tạo qua trí nhớ). HS phát triển được kĩ năng, kĩ thuật  
thể hiện, lựa chọn màu sắc và cách kết hợp nét, hình, màu để tạo sản phẩm mĩ thuật.
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Bài: GƯƠNG MẶT ĐÁNG YÊU

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Biết cách vẽ chân dung đơn giản.

2. Kĩ năng: Vẽ được tranh chân dung theo cảm nhận riêng.

3. Thái độ: Nhận ra điểm đáng yêu của bạn.

4.  Định hướng phát triển năng lực: Biết cách sử dụng nét, hình, màu để vẽ tranh 
chân dung.

Dạng bài học này tạo cơ hội cho HS phát triển khả năng quan sát, so sánh và biết cách sử 
dụng nét, hình, màu trong tranh vẽ (sáng tạo qua quan sát).
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3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

3.1. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học môn Mĩ thuật

Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật quy định “Môn Mĩ thuật phát triển hai 
mạch nội dung Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng, trong đó nền tảng kiến thức 
cơ bản dựa trên yếu tố và nguyên lí tạo hình. Ở cấp Tiểu học, nội dung giáo dục gồm 
Lí luận và lịch sử mĩ thuật, Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Thủ công; trong đó, nội dung 
Lí luận và lịch sử mĩ thuật được giới hạn trong phạm vi làm quen với tìm hiểu tác giả, 
sản phẩm, tác phẩm, di sản văn hoá nghệ thuật và được giới thiệu, lồng ghép trong thực 
hành, thảo luận mĩ thuật”. Để thực hiện nội dung giáo dục cốt lõi đó, phương pháp dạy 
học mĩ thuật mới ngoài việc vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đặc 
trưng của môn Mĩ thuật, cần kết hợp với kiến thức lịch sử Mĩ thuật và kiến thức liên môn 
trong mỗi chủ đề, bài học.

3.1.1. Mục tiêu của giáo dục Mĩ thuật mới

–  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện những quy trình dạy học Mĩ thuật theo Chương 
trình giáo dục phổ thông mới hiệu quả ở những môi trường học tập khác nhau và tạo 
cảm hứng học tập tích cực cho HS, bao gồm cả trong và ngoài lớp học. 

–  Tổ chức các hoạt động dạy Mĩ thuật một cách linh hoạt và sáng tạo, phù hợp với thực 
tế văn hoá – xã hội, cơ sở vật chất tại địa phương. 
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–  Thực hiện và hỗ trợ hoạt động Mĩ thuật theo chủ đề, có sự tích hợp liên môn dựa trên 
các nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật mới. 

–  Đánh giá liên tục trong quá trình dạy học Mĩ thuật để phát triển các năng lực học tập, 
khả năng sáng tạo và kĩ năng sống cho mỗi HS. 

–  Phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp khi xây dựng kế hoạch giảng dạy, 
thực hiện các quy trình dạy học Mĩ thuật trong mỗi chủ đề và tích hợp kiến thức liên 
môn trong dạy – học. 

–  Giúp cho cha mẹ HS, cộng đồng xã hội nhận thấy được tầm quan trọng của Mĩ thuật 
và hoạt động giáo dục Mĩ thuật trong nhà trường, trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

3.1.2. Điều kiện tiên quyết trong dạy học Mĩ thuật

Để việc giảng dạy đạt được kết quả như mong muốn, GV cần:

– Tạo điều kiện để HS học qua nhiều kênh.

– Chú ý đến phong cách học của từng HS. 

– Kết hợp kiến thức của bản thân HS và chiến lược học tập.

– Xây dựng một môi trường học tập thân thiện, truyền cảm hứng cho HS.

a) Các kênh học tập trong mỗi bài học 

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là quá trình HS tích luỹ thông tin từ nhiều 
nguồn khác nhau: từ chính bản thân các em và cả từ môi trường bên ngoài. Trong quá 
trình này, có 4 giác quan đóng vai trò quan trọng đối với việc tiếp nhận và xử lí thông 
tin, đó là: 

–  Giác quan vận động: HS học thông qua quá trình vận động cơ thể trong những tình 
huống cụ thể.

–  Giác quan xúc giác: HS học thông qua việc sử dụng đôi tay trong các hoạt động thực hành.

–  Giác quan thị giác: HS học thông qua quan sát ngôn ngữ hình ảnh hoặc đồ vật.

–  Giác quan thính giác: HS học thông qua hoạt động nói, nghe và thảo luận.  

Lưu ý: Thông thường, chúng ta có thể sử dụng vài giác quan trong một kênh học tập, 
thậm chí là vài kênh, trong đó có một hoặc hai giác quan đóng vai trò chủ đạo.Vì vậy, khi 
xây dựng kế hoạch và dạy học, nhiệm vụ của các GV là kích thích tất cả các giác quan của 
HS vì không phải em nào cũng thích sử dụng các kênh học tập như nhau. 

b) Phong cách học tập 

Kết quả của việc học phụ thuộc vào khả năng HS tiếp thu kiến thức mới thông qua việc 
xử lí thông tin ở mỗi cá nhân HS. Cách xử lí khác nhau dẫn đến có nhiều phong cách 
học tập khác nhau. 
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–  Phong cách học toàn diện: Đây là phong cách học hay gặp ở những HS thường chú ý 
đến tổng thể hơn trước khi đi vào chi tiết. Các em thường thích làm việc theo nhóm, 
có thể nghe nhạc khi làm việc. 

–  Phong cách học theo thứ tự: Đây là phong cách học thường thấy ở những HS thích tìm 
hiểu về chi tiết trước khi đi vào tổng thể. Các em muốn thông tin được thể hiện theo 
thứ tự trước sau và sắp xếp theo tầm quan trọng. Các HS này thường thích làm việc 
một mình trong một không gian yên tĩnh.

–  Phong cách học linh hoạt: Đây là phong cách học kết hợp cả hai phong cách ở trên. 
HS có phong cách này thường tự điều chỉnh cách học của mình để thích nghi với môi 
trường học tập và tình huống thực tế. 

Lưu ý: Trong mỗi lớp học luôn tồn tại nhiều phong cách học khác nhau, vì vậy các GV 
phải cân nhắc khi lên kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học. 

c) Chiến lược học tập 

HS sử dụng phương pháp học tập khác nhau để tương tác với môi trường xung quanh 
nhằm tìm hiểu và giải thích sự vật, sự việc. Bởi theo quan niệm của nhà tâm lí học  
Howard Gardner thì “Trí thông minh” là một tập hợp những hoạt động xử lí thông tin 
song mỗi người lại có một số loại hình trí thông minh vượt trội khác nhau khi tiếp cận 
và xử lí kiến thức. 

d) Môi trường học tập

Nhìn chung, một môi trường học tập thoải mái và thú vị hỗ trợ rất nhiều cho quá trình 
dạy và học. Nội dung các hoạt động phù hợp, ý nghĩa với HS sẽ giúp các em hiểu hơn về 
mục đích học tập. Trong môi trường đó, GV chia sẻ với HS mục tiêu học tập và kết quả 
mong đợi, động viên các em học tập tốt để đạt được mục tiêu đó. Môi trường học tập bao 
gồm các hoạt động như: 

–  Sơ đồ tư duy: HS suy nghĩ về một chủ đề nào đó, chẳng hạn “Ngôi nhà”. HS sử dụng sơ 
đồ tư duy để liệt kê tất cả những ngôi nhà mà mình biết. Trên sơ đồ này, GV hướng 
dẫn HS phân loại các ngôi nhà theo ý kiến của các em thành từng nhóm nhà thuộc các 
vùng miền khác nhau. Từ những kiến thức khái quát này, trong giai đoạn tiếp theo, HS 
sẽ lựa chọn nội dung và trọng tâm chủ đề để phát triển bài học. 

–  Thảo luận: HS ghi lại những kiến thức, suy nghĩ, trải nghiệm và cảm nhận về một chủ 
đề nhất định. Sau đó, HS có thể thảo luận với nhau theo cặp hoặc theo nhóm. Cuối 
cùng, đại diện nhóm trình bày trước lớp. 

–  Giải quyết vấn đề: Thay vì đưa ra những bài tập có đáp án cụ thể, GV hãy thử thách HS 
bằng cách yêu cầu các em giải quyết một vấn đề. Ví dụ: Làm thế nào để kết hợp các vật 
liệu sẵn có? Làm thế nào để tạo ra màu xanh? Theo đó, HS sẽ phải đi tìm hướng giải 
quyết trước khi được GV hỗ trợ. Cách tiếp cận này kích thích trí tò mò của HS, khuyến 
khích các em hợp tác với nhau và làm rõ hơn mục đích của việc học.
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–  Học đi đôi với hành: HS áp dụng ngay những gì mình học vào cuộc sống hằng ngày, qua 
đó các em có dịp trải nghiệm một kĩ năng mới, kiến thức mới, đồng thời hiểu và nhớ 
kiến thức lâu hơn. Trong quá trình học, HS phân tích, thảo luận và đánh giá kết quả, 
từ đó các em hiểu hơn về mục đích của việc học.   

–  Kể chuyện: Những câu chuyện cổ tích, thần thoại, truyền thuyết đều là những sản 
phẩm văn hoá quan trọng góp phần truyền cảm hứng cho HS. Sẽ rất thú vị nếu các GV 
mĩ thuật và HS cùng nhau chia sẻ, thảo luận những câu chuyện đó và liên kết với quá 
trình cảm thụ thẩm mĩ.       

–  Hoạt động tích hợp trong chương trình: Các GV dạy các bộ môn khác nhau cùng  
hợp tác để giúp việc học của HS đạt được hiệu quả cao nhất. Các GV mĩ thuật có thể 
mời các GV của môn khác cùng tham gia xây dựng các hoạt động tích hợp nội dung 
chủ đề, bài học phù hợp với bộ môn.      

–  Dã ngoại: Những chuyến dã ngoại nên được thực hiện đều đặn trong năm. Hoạt động 
này không chỉ tạo hứng thú cho HS mà còn mang tính giáo dục cao nếu được tổ chức 
cẩn thận, bởi vì thông qua các chuyến dã ngoại, HS sẽ có điều kiện áp dụng những kiến 
thức đã học vào thực tế cuộc sống.  

–  Dự án: Hoạt động này đang dần được giới thiệu thông qua các bài học dựa trên chủ 
đề. Nếu HS có cơ hội được áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, các em sẽ học được 
rất nhiều.

–  Trò chơi: Những trò chơi có nội dung mang tính giáo dục sẽ giúp HS rèn luyện được 
các kiến thức và kĩ năng đã học một cách thoải mái và vui vẻ, đặc biệt là với những em 
cần nhiều sự hỗ trợ của GV và bạn bè.

3.1.3. Yêu cầu cơ bản trong dạy học Mĩ thuật mới 

a) Hoạt động giáo dục Mĩ thuật cần có tính liên kết và hệ thống

Mục tiêu và nội dung các bài học mĩ thuật một mặt vừa đảm bảo theo Chuẩn kiến thức, 
kĩ năng của môn Mĩ thuật ở Tiểu học; mặt khác, được thiết kế thành các hoạt động mĩ 
thuật, và các hoạt động này lại được liên kết với nhau theo một tiến trình, sao cho kết 
thúc hoạt động này là điểm khởi đầu sáng tạo cho hoạt động tiếp theo. Các hoạt động 
được xây dựng theo chủ đề để HS được trải nghiệm, sáng tạo trên mọi hình thức, chất 
liệu đồng thời qua đó chủ đề bài học được sáng tỏ qua nhiều góc nhìn.

1 2 3 4 5

Hoạt động Hoạt động Hoạt động Hoạt động Hoạt động

Hình 4
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b) Hoạt động giáo dục Mĩ thuật cần tác động được đến các loại hình trí thông minh của 
học sinh

Trong một lớp học, mỗi HS thường có thiên hướng mạnh hơn về một hay một số loại 
hình trí thông minh khác nhau. Vì vậy khi xây dựng kế hoạch dạy học, GV cần hết sức 
chú ý để giúp HS có thể phát huy những trí thông minh nổi trội của các em. Đối với giáo 
dục mĩ thuật, GV cần chú trọng hơn đến việc phát triển trí thông minh không gian – thị 
giác để phát huy khả năng hình dung các vật thể, các chiều không gian của HS, từ đó góp 
phần giúp HS hình thành năng lực sáng tạo hình ảnh không gian – thị giác. 

c) Hoạt động giáo dục Mĩ thuật cần hướng tới hình thành năng lực sáng tạo và các kĩ năng 
cho học sinh 

Giáo dục Mĩ thuật nên được tổ chức thành các hoạt động nghệ thuật 2D, 3D, 4D nhằm 
đem lại sự thích thú học tập cho HS, qua đó hình thành năng lực thẩm mĩ, năng lực sáng 
tạo và phẩm chất, nhân cách cho HS. Trong hoạt động giáo dục Mĩ thuật, GV đóng vai 
trò định hướng, tổ chức, hướng dẫn, gợi mở cho HS tham gia các hoạt động cụ thể để 
giúp các em có thể tự khám phá và chiếm lĩnh những kiến thức, kĩ năng, từng bước hình 
thành các phẩm chất, năng lực, tính sáng tạo, độc lập, tự chủ và kĩ năng sống cần thiết.

d) Yêu cầu về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

Hoạt động giáo dục Mĩ thuật cần tăng cường khả năng tự học, tự khám phá kiến thức, 
tự đánh giá cho HS ở mức độ phù hợp với lứa tuổi, trình độ, năng lực của các em; tăng 
cường sự tương tác, giao tiếp giữa HS với HS và HS với GV trong quá trình hoạt động. 
Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động mĩ thuật phải phù hợp và tạo cơ hội 
cho HS phát huy được tính tích cực, chủ động, tự giác trong quá trình hoạt động.

e) Yêu cầu về lập kế hoạch dạy học Mĩ thuật

Sáng tạo mĩ thuật là sự kết hợp của ba hình thức: vẽ theo trí nhớ, vẽ theo tưởng tượng 
và vẽ qua quan sát. Các hình thức này luôn đan xen và hoà hợp với nhau trong quá trình 
sáng tạo. Mỗi hoạt động giáo dục Mĩ thuật thông thường sẽ được bắt đầu bằng một trong 
ba hình thức trên.

Vẽ theo 
tưởng tượng

Vẽ theo  
trí nhớ

Vẽ qua 
quan sát

Hình 5
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Các phương pháp dạy học Mĩ thuật trong SGK Mĩ thuật mới có sự liên kết các hoạt động 
theo một tiến trình. Vì vậy, khi lập kế hoạch dạy học, GV phải khuyến khích được khả 
năng sáng tạo trong học tập của HS, tạo cơ hội cho HS được đưa ra ý tưởng và tìm cách 
hoàn thiện ý tưởng bằng các chất liệu, các hình thức, phương tiện biểu đạt khác nhau, từ 
đó hình thành năng lực sáng tạo và sáng tạo không ngừng cho các em. 

– Sáng tạo từ quan sát (vẽ theo mẫu):

Khi xây dựng kế hoạch dạy học được bắt đầu từ quan sát, GV cần tạo cơ hội cho HS 
được quan sát hình mẫu cụ thể như hình ảnh đồ vật, con vật, phong cảnh, con người hay 
tranh, ảnh,… để HS ghi nhớ, phân tích và chia sẻ với nhau đồng thời làm cơ sở cho HS 
trải nghiệm và khám phá trong các hoạt động mĩ thuật tiếp theo. 

Ví dụ: Quan sát chân dung bạn rồi vẽ (Bài: Gương mặt đáng yêu). GV khuyến khích HS 
quan sát khuôn mặt bạn để nhận biết hình dáng, các bộ phận trên khuôn mặt trước và 
trong quá trình vẽ chân dung bạn.

– Sáng tạo từ tưởng tượng (vẽ tranh – nặn tạo dáng – vẽ trang trí):

HS liên tưởng đến những hình ảnh mới mà các em cảm nhận được khi quan sát các hình 
ảnh đồ vật, đống giấy màu lộn xộn, hay các vật liệu tái sử dụng,… làm cơ sở sáng tạo tác 
phẩm cho mình theo sự liên tưởng về một nội dung chủ đề.

Ví dụ: 

+  Bài Ngôi nhà của em: HS sẽ tạo những hình cơ bản từ giấy màu. Xây dựng ngân hàng 
hình là bước khởi đầu cho một bài tập.

+  Bài Những chú cá đáng yêu: GV tổ chức cho HS xé giấy màu và lựa chọn tạo hình cá từ 
những mảnh giấy màu, sau đó HS quan sát “sản phẩm cá” mới hoàn thành, rồi cùng 
bạn tưởng tượng và tiếp tục sáng tạo theo hướng gợi ý của GV về nội dung chủ đề. 

+  Bài Bình hoa muôn sắc: GV cho HS quan sát những đồ vật do các em mang đến. HS có 
thể tưởng tượng về hình dáng lọ hoa thông qua hình dáng của đồ vật, sáng tạo thêm 
hoa, tô điểm, trang trí màu để tạo bức tranh tĩnh vật hoa,… Như vậy, để khởi đầu cho 
hoạt động giáo dục Mĩ thuật từ tưởng tượng, cần có hình ảnh cụ thể để HS quan sát, 
liên tưởng đến hình vẽ và đi đến sáng tạo tác phẩm mĩ thuật. 

– Sáng tạo từ trí nhớ (vẽ tranh – vẽ trang trí – nặn tạo dáng):

GV tổ chức một hoạt động hoặc đưa ra những câu hỏi về một chủ đề để giúp HS tưởng 
tượng hay nhớ đến một đối tượng cụ thể trong tâm trí rồi tái tạo lại hình tượng bằng 2D 
hay 3D với đề tài về con người, cảnh, vật hay những ước mơ của các em.  

Ví dụ: Bài Ông mặt trời và những đám mây, HS nhớ về hình mặt trời, mây, sau đó tái tạo 
lại bằng hình ảnh vẽ hay xé dán. Với các hoạt động giáo dục Mĩ thuật bắt đầu bằng trí 
nhớ thì đòi hỏi GV cần có những hiểu biết về đặc điểm lứa tuổi và những trải nghiệm 
thực tế của HS để từ đó có thể lựa chọn chủ đề và đưa ra mức độ yêu cầu phù hợp với 
năng lực của HS.
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Trên đây là gợi ý về ba cách thức khởi đầu cho một hoạt động giáo dục Mĩ thuật. Khi lập kế 
hoạch dạy học, GV nên quan tâm đến cách thức khởi đầu mỗi hoạt động hay mỗi tiết học 
để thu hút sự tập trung tâm trí của HS đồng thời tạo cảm hứng và sự thích thú cho HS tham 
gia trải nghiệm, khám phá. Tuy nhiên GV cũng cần chú ý đến việc xây dựng kế hoạch phát 
triển tiếp theo để những hình ảnh sáng tạo ban đầu là nguồn cảm hứng cho các hoạt động 
kế tiếp bằng các hình thức mĩ thuật 2D, 3D, 4D hay các chất liệu khác nhau. 

3.2. Hướng dẫn và gợi ý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học Mĩ thuật

3.2.1. Lập kế hoạch quy trình dạy học Mĩ thuật

GV có thể lập kế hoạch quy trình dạy học Mĩ thuật dựa vào các gợi ý sau:

–  GV cần thiết kế các hoạt động xâu chuỗi với nhau sao cho thấy rõ được kết quả của các 
quy trình dạy – học trong mỗi chủ đề. 

–  GV và HS có thể chia sẻ về những nội dung trong bài học như: mục tiêu bài học; cách 
thức để đạt được mục tiêu đó; kết quả học tập;... 

–  Kế hoạch dạy học phải phản ánh việc GV sẽ khuyến khích và hướng dẫn HS như thế 
nào để các em có thể phát triển các năng lực: trải nghiệm, biểu đạt, sáng tạo, phân tích, 
đánh giá, kết nối kiến thức với cuộc sống.

–  GV tạo hứng thú cho HS bằng cách tổ chức các hoạt động Mĩ thuật tích hợp, linh hoạt, 
theo nội dung bài học từ nhóm chủ đề liên quan đến kinh nghiệm cá nhân, tâm lí lứa 
tuổi và kiến thức của HS. 

–  Tạo mối quan hệ giữa HS và GV, khuyến khích sự tham gia của cha mẹ HS, ban giám 
hiệu và các GV khác trong trường vào quá trình giáo dục HS. 

–  Khi lập kế hoạch và tổ chức một quy trình mĩ thuật, GV cần lưu ý mục đích lớn nhất 
là phải khuyến khích và tạo cơ hội để HS học được cách tự học: 

+ Bắt đầu từ những cái đã biết. 

+ Thiết kế và tìm câu trả lời cho những câu hỏi mở. 

+ Tạo ra những cảm xúc mới trong điều kiện học tập thực tế. 

+ Lấy nguồn cảm hứng và kiến thức từ nhiều nguồn. 

+ Điều chỉnh linh hoạt các hình thức thể hiện phù hợp với kiến thức và trải nghiệm mới. 

+ Tổng kết và đánh giá những gì HS đã làm.

3.2.2. Tích hợp các quy trình mĩ thuật

Việc thực hiện tích hợp các quy trình mĩ thuật của GV nhằm: 

–  Thiết kế các hoạt động dựa trên những gì HS đã biết và những gì liên quan đến  
sở thích, mối quan tâm của các em.
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– Để HS chủ động trong quá trình học tập. 

– Hướng HS trở thành người chủ động giải quyết vấn đề. 

– Tạo điều kiện cho HS sáng tạo, kiến tạo, hình ảnh hoá và giao tiếp. 

–  Hình thành cho HS những kĩ năng cần thiết như: tính toán, viết, đọc, nói, trình bày và 
làm việc theo nhóm.

–  Làm cho HS thích học và học thực sự thông qua việc tạo cơ hội cho HS tự làm và thích 
làm, bởi vì quy trình mĩ thuật có liên hệ và gắn với cuộc sống hằng ngày cũng như quá 
trình học tập của các em, giúp phát triển thêm những kĩ năng sống mới cho các em. 

–  Giúp HS nhớ lại kiến thức, những kỉ niệm và phát huy trí tưởng tượng, đồng thời cho 
các em cơ hội chia sẻ những gì các em đã biết khi trình bày về sở thích, mối quan tâm, 
mơ ước hay ý tưởng. GV cần chọn những chủ đề phù hợp với HS để khơi gợi trí tò mò, 
từ đó lôi cuốn HS tham gia thực sự vào quá trình học.

3.2.3. Vai trò của giáo viên 

GV có trách nhiệm tạo ra môi trường an toàn và tự tin, ở đó HS được tự mình tham gia 
vào quá trình học tập, nhờ vậy các em có được những hiểu biết và kĩ năng mới mà trước 
đó chưa có.

Hình 6. Vai trò của GV trong dạy học phát triển năng lực

GV là nhà thiết kế sáng tạo và linh hoạt các hoạt động dạy học, vì họ chính là người điều 
khiển cách thức học tập. GV lựa chọn và bao quát được toàn bộ hoạt động trên lớp dựa 
trên những kiến thức nền tảng cũng như những gì phát sinh trong quá trình  dạy học. 
GV như là một “giám đốc dự án”, một “doanh nhân”, một “nhạc trưởng”, là người dẫn dắt 
đưa ra thách thức cho HS hay là người tổ chức hoạt động,… trong các quá trình học tập 
với nhiều nội dung cần xác định:  

– Mục tiêu tổng thể nào cần đạt? 

– Bắt đầu quy trình thế nào? 
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– Tài liệu nào phù hợp? 

– Làm thế nào có thể kết nối các hoạt động lại với nhau một cách logic? 

– Đánh giá thế nào? 

GV lập kế hoạch cho từng hoạt động, là người điều khiển quá trình và tạo điều kiện cho 
HS phát triển nội dung bằng các câu hỏi mở và khuyến khích các em chia sẻ những kinh 
nghiệm sẵn có của mình; tạo nền tảng cần thiết để giúp các em kiến tạo được quy trình 
học tập của mình bằng cách liên hệ những điều đã biết với những điều sẽ học. 

GV khuyến khích HS chuẩn bị những câu trả lời, các câu hỏi liên quan đến những nội 
dung và ngôn ngữ mĩ thuật của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật để tham gia tích cực vào 
nội dung chủ đề, bài học. 

GV có trách nhiệm giáo dục nghệ thuật và thông qua nghệ thuật có thể giáo dục các kiến 
thức liên môn cho HS bằng cách độc lập hoặc hợp tác với các GV khác để xây dựng các 
hoạt động, các nội dung tích hợp liên môn. 

GV cần sử dụng kiến thức về các loại hình trí thông minh trong quá trình xây dựng kế 
hoạch và tổ chức các tình huống học tập cho HS. GV nên phát huy thế mạnh của mỗi cá 
nhân để tạo hứng thú cho HS và phát triển loại hình trí thông minh khác của HS, làm 
cho kinh nghiệm học tập của các em phong phú hơn, mang tính thực tế hơn.  

3.2.4. Dạy học dựa vào kết quả học tập của học sinh và thông qua đánh giá liên tục

Dạy học dựa trên kết quả học tập của HS được hiểu là những thứ HS có được trong việc 
tham gia vào quá trình học tập; kết thúc mỗi hoạt động HS sẽ có khả năng phát triển ý 
tưởng cho các hoạt động tiếp theo. 

Khi thiết kế các hoạt động dạy học Mĩ thuật theo hướng phát triển năng lực, GV cần có 
kế hoạch một cách rõ ràng để có thể đưa HS vào quy trình đánh giá liên tục. Khi tiến 
hành đánh giá liên tục, nên khuyến khích HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. GV có 
thể giúp HS nâng cao ý thức và sự nỗ lực để đạt được sự tiến bộ trong quá trình học tập 
bằng cách khuyến khích HS suy nghĩ về những điều các em học và đã học như thế nào.

Trong quá trình dạy học, GV cần mô tả quy trình mĩ thuật dựa trên kết quả học tập tổng 
thể của tất cả HS cũng như kết quả riêng lẻ của từng em để quá trình đánh giá liên tục 
hỗ trợ tốt nhất cho việc học tập ở mỗi cá nhân.

4. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT 
Mục tiêu và kết quả của từng chủ đề được gắn với mỗi hoạt động trong các quy trình mĩ 
thuật nhằm hỗ trợ việc thực hiện đánh giá liên tục của GV và sự tham gia của HS trong 
quá trình đánh giá và tự đánh giá. 

GV có thể điều chỉnh mục tiêu và kết quả tuỳ vào từng đối tượng HS ở mỗi địa phương. 
GV cần thấy rằng trong thực tế đôi khi việc dạy đã diễn ra nhưng lại không đạt được 
mục tiêu đề ra, bởi không phải tất cả HS đều có cùng năng lực hay có phong cách  
học tập giống nhau. 
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4.1. Kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất

–  Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục môn Mĩ thuật là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có 
giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và sự tiến bộ của từng HS; 
giúp HS tự đánh giá sự tiến bộ của bản thân và tự điều chỉnh hoạt động học tập; giúp GV biết 
được những tiến bộ và hạn chế của HS, từ đó có giải pháp hướng dẫn kịp thời cho HS và điều 
chỉnh kế hoạch, hoạt động dạy học một cách phù hợp; giúp nhà quản lí hiểu rõ chất lượng giáo 
dục, làm căn cứ để có những điều chỉnh và nâng cao chất lượng giáo dục; giúp cha mẹ HS hiểu 
rõ những tiến bộ của con em mình và có những biện pháp phối hợp giáo dục với nhà trường.

Vào cuối học kì I và cuối năm học, GV mĩ thuật trao đổi với GV chủ nhiệm để thông qua nhận 
xét và tổng hợp đánh giá HS về: 

+ Quá trình học tập, hoạt động giáo dục. 

+ Mức độ hình thành và phát triển năng lực. 

+ Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất.

– Các yêu cầu của việc đánh giá: 

+  Đánh giá phải phù hợp với mục tiêu giáo dục và yêu cầu cần đạt của mỗi chủ đề, bài học trong 
SGK Mĩ thuật. Coi trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS trong học tập 
và vào những tình huống khác nhau.  

+  Đánh giá phẩm chất của HS trong giáo dục Mĩ thuật qua các chủ đề bằng định tính, thông qua 
quan sát, ghi chép, nhận xét bằng lời về thái độ, tình cảm, hành vi ứng xử của HS khi tham gia 
các hoạt động mĩ thuật.  

+  Đánh giá năng lực đặc thù thông qua quá trình hoạt động và sản phẩm của bài học; chú ý  
đánh giá vì sự tiến bộ của HS.  

+  Đánh giá bao gồm cả việc HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng; quan tâm đến những HS 
có sự khác biệt về tâm lí, sở thích, về khả năng và điều kiện học tập tối thiểu để HS chủ động 
tham gia vào quá trình đánh giá.    

+ Kết hợp hài hoà giữa đánh giá thường xuyên (quá trình) và đánh giá tổng kết (định kì).

– Hình thức đánh giá: 

+  Đánh giá chẩn đoán: Sử dụng vào thời điểm đầu của một giai đoạn dạy học, nhằm giúp GV 
thu thập những thông tin về kiến thức, kĩ năng mĩ thuật, những điểm mạnh, điểm yếu và nhu 
cầu của từng HS, từ đó xây dựng kế hoạch và phương pháp giáo dục phù hợp. 

+  Đánh giá kết quả: Bao gồm đánh giá thường xuyên và đánh giá tổng kết. Đánh giá thường 
xuyên căn cứ vào việc HS chuẩn bị đồ dùng, công cụ, vật liệu,... trả lời câu hỏi, phát biểu ý 
kiến, thảo luận, chia sẻ, thuyết trình, bài viết, kết quả thực hành, thực hiện trưng bày, tham 
gia nhận xét, đánh giá,... trong quá trình học tập. Đánh giá thường xuyên có sự tham gia của 
các chủ thể khác nhau: GV đánh giá HS, HS đánh giá lẫn nhau (đánh giá đồng đẳng), HS tự 
đánh giá. Đánh giá tổng kết căn cứ vào các sản phẩm thực hành, kết quả dự án học tập, video 
clip, bài tự luận,...  

+  Đánh giá định tính: Cách đánh giá này được thực hiện chủ yếu ở cấp Tiểu học và bảo đảm 
phân hoá dần ở các lớp học trên.
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4.2. Một số gợi ý về hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực trong 
môn Mĩ thuật

Về nguyên tắc, nội dung đánh giá HS trong hoạt động giáo dục Mĩ thuật luôn dựa trên nguyên 
tắc, nội dung đánh giá HS quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2016. 

Trong đánh giá hoạt động giáo dục Mĩ thuật, cụ thể là đối với đánh giá thường xuyên, 
cần lưu ý một số điểm sau đây: 

–  Đánh giá thường xuyên đối với hoạt động giáo dục Mĩ thuật là đánh giá trong quá 
trình học tập, rèn luyện của HS, được thực hiện theo tiến trình nội dung của các hoạt 
động giáo dục Mĩ thuật. 

–  Trong đánh giá thường xuyên đối với hoạt động giáo dục Mĩ thuật, GV cần ghi những 
nhận xét đáng chú ý nhất vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục, những kết quả HS đã đạt 
được hoặc chưa đạt được; biện pháp cụ thể giúp HS vượt qua khó khăn để hoàn thành 
nhiệm vụ; các biểu hiện cụ thể về sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của 
HS; những điều cần đặc biệt lưu ý để giúp cho quá trình theo dõi, giáo dục đối với cá 
nhân HS, nhóm HS trong học tập, rèn luyện. 

– Yêu cầu của đánh giá thường xuyên đối với hoạt động giáo dục Mĩ thuật: 

+ GV đánh giá: 

Trong quá trình dạy học, căn cứ vào đặc điểm và mục tiêu của bài học, của mỗi hoạt 
động mà HS phải thực hiện trong bài học, GV cần tiến hành một số việc như sau: 

•  Quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra quá trình và từng kết quả thực hiện nhiệm vụ của 
HS, nhóm HS theo tiến trình dạy học. 

•  Nhận xét bằng lời nói trực tiếp với HS hoặc viết nhận xét vào phiếu, vở của HS về 
những kết quả HS đã làm được hoặc chưa làm được; về mức độ hiểu biết và năng lực 
vận dụng kiến thức của HS; về mức độ thành thạo các thao tác, kĩ năng cần thiết, phù 
hợp với yêu cầu của bài học, hoạt động của HS. 

•  Quan tâm đến tiến độ hoàn thành từng nhiệm vụ của HS; áp dụng biện pháp cụ thể để 
kịp thời giúp đỡ HS vượt qua khó khăn. Do năng lực của HS không đồng đều nên có 
thể chấp nhận sự khác nhau về thời gian, mức độ hoàn thành nhiệm vụ giữa các HS. 

•  Hằng tuần, GV cần lưu ý đến những HS có nhiệm vụ chưa hoàn thành và hướng dẫn, 
giúp đỡ kịp thời để HS biết cách hoàn thành nhiệm vụ. 

•  Hằng tháng, GV ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục về mức độ  
hoàn thành nội dung của hoạt động giáo dục Mĩ thuật; dự kiến và việc áp dụng biện 
pháp cụ thể, riêng biệt để giúp đỡ kịp thời đối với những HS chưa hoàn thành nội dung 
học tập của hoạt động giáo dục Mĩ thuật trong tháng.

•  Khi nhận xét, GV cần đặc biệt quan tâm động viên, khích lệ, biểu dương, khen ngợi kịp 
thời đối với mỗi thành tích, tiến bộ để giúp HS tự tin vươn lên.
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+ HS tự đánh giá và tham gia nhận xét, góp ý với bạn, nhóm bạn: 

•  HS tự đánh giá ngay trong quá trình hoặc sau khi thực hiện từng nhiệm vụ học tập, hoạt 
động giáo dục khác và báo cáo kết quả với GV.

•  HS tham gia nhận xét, góp ý với bạn, nhóm bạn ngay trong quá trình thực hiện các nhiệm 
vụ học tập trong các hoạt động giáo dục Mĩ thuật; thảo luận, hướng dẫn, giúp đỡ bạn 
hoàn thành nhiệm vụ.

+  Cha mẹ HS tham gia đánh giá: Cha mẹ HS được khuyến khích phối hợp với GV và nhà 
trường để động viên, giúp đỡ HS học tập, rèn luyện. GV cần hướng dẫn cha mẹ HS cách 
thức quan sát, động viên các hoạt động của HS hoặc cùng HS tham gia các hoạt động. 
Cha mẹ HS có thể trao đổi với GV về các nhận xét, đánh giá con em mình bằng các hình 
thức phù hợp, thuận tiện nhất như lời nói, viết thư. 

–  Đánh giá thường xuyên sự hình thành và phát triển năng lực của HS thông qua hoạt 
động giáo dục Mĩ thuật có thể tiến hành dựa trên các biểu hiện hoặc hành vi như sau: 

+ Thực hiện hiệu quả các công việc phục vụ cho học tập. 

+ Giao tiếp, hợp tác. 

+ Tự học và tự giải quyết vấn đề. 

–  Đánh giá thường xuyên sự hình thành các phẩm chất của HS thông qua hoạt động giáo 
dục Mĩ thuật có thể tiến hành dựa trên các biểu hiện hoặc hành vi như sau: 

+  Chăm học, thường xuyên trao đổi nội dung học tập với bạn bè, GV, tích cực tham gia 
các hoạt động nghệ thuật, tích cực tham gia và vận động các bạn cùng tham gia làm đẹp 
trường lớp, nơi ở và nơi công cộng.

+ Tự tin, tự trọng, mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân. 

+ Thích tìm hiểu về các địa danh, nhân vật nổi tiếng ở địa phương.

Đối với SGK, sau mỗi hoạt động trong bài học, HS có thể tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau về 
nhận thức, kiến thức, kĩ năng thực hành, năng lực sáng tạo, hợp tác, phân tích, giải thích 
các nội dung học tập. 

Đối với sách bài tập, sau mỗi bài tập, HS sẽ tự đánh giá kết quả thực hiện của mình theo 
các mức độ được thể hiện ở cuối mỗi trang bài tập. Ví dụ:

Tự đánh giá bài tập của em.
(tô màu vào số ngôi sao tương ứng)

Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành
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5. HƯỚNG DẪN KHAI THÁC, SỬ DỤNG NGUỒN TÀI NGUYÊN 
SÁCH VÀ CÁC HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 
VIỆT NAM
Website http://sachthietbigiaoduc.vn được thiết kế để hỗ trợ cho GV, HS, cha mẹ HS trong 
các hoạt động giáo dục nhằm phát triển năng lực, phẩm chất cho HS thông qua việc cung 
cấp các học liệu, tài liệu và chia sẻ tối đa các tài nguyên giáo dục đã được số hoá.

–  Đối với GV: Các thầy cô có thể tham khảo những thông tin mới nhất được cập nhật 
liên quan đến dạy học ở Tiểu học; truy cập nguồn tài nguyên phục vụ các bài giảng và 
có cơ hội kết nối trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với các tác giả SGK và 
các chuyên gia giáo dục.

–  Đối với HS: Các em có thể tham khảo các tài liệu mình quan tâm; có thể kết nối trực 
tuyến với các tác giả SGK, sách tham khảo và cộng đồng để nhận được sự giải đáp về 
những thắc mắc của các em trong học tập.

–  Đối với cha mẹ HS: Cha mẹ HS có thể nắm được những tài liệu cần thiết cho việc học 
của con em mình; có thể kết nối trực tuyến với các tác giả và cộng đồng để tự tin trong 
việc hỗ trợ, giúp đỡ và quản lí việc học tập của con em mình.

Để khai thác và sử dụng hiệu quả các học liệu, tài liệu và các tài nguyên giáo dục đã được 
số hoá của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, mỗi GV, HS chỉ cần có một thiết bị có thể 
truy cập Internet như: máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh,... và 
làm theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào một trong các trình duyệt Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 
Explorer,...

Bước 2: Gõ sachthietbigiaoduc.vn, sau đó nhấn Enter.
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Bước 3: 

•  Đối với HS, phụ huynh: Ấn vào mục HỖ TRỢ HỌC SINH, PHỤ HUYNH

Trên màn hình hiển thị, lần lượt thực hiện các thao tác: Vào Sách giáo khoa  Sách học sinh 
 Tiểu học  Môn Mĩ thuật.

Màn hình sẽ hiển thị cuốn SGK Mĩ thuật 1. 

Trong mỗi mục SGK sẽ có các hình ảnh được chia theo các bài và các chủ đề. HS có thể tải 
hình ảnh đó về để thuận tiện cho việc học tập và vận dụng.
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•  Đối với GV: Ấn vào mục HỖ TRỢ GIÁO VIÊN

Trên màn hình hiển thị, lần lượt thực hiện các thao tác: Vào Sách giáo khoa  Sách giáo viên   
Tiểu học  Môn Mĩ thuật.
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Màn hình sẽ hiển thị cuốn sách GV Mĩ thuật 1, trong mục này sẽ có các hình ảnh ứng với từng 
bài, chủ đề giúp GV thuận tiện trong việc thiết kế bài học của mình.

Bên cạnh việc cung cấp các hình ảnh cho từng bài học, chủ đề, website sachthietbigiaoduc.vn 
còn có tính tương tác rất cao. Khi gặp những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến nội dung 
bài học, chủ đề, các GV, HS có thể trao đổi với tác giả thông qua các hình thức: thư điện tử,  
gửi tin nhắn qua Zalo hoặc gửi câu hỏi trực tiếp vào trang fanpage của Công ty.

Đặc biệt, trong mục CHIA SẺ TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC, GV cũng như HS có thể tìm kiếm 
các tài liệu tham khảo được nén dưới dạng văn bản hoặc audio (có hình ảnh hoặc âm thanh) 
để làm học liệu hỗ trợ dạy và học; các bài giảng mẫu để GV có thể nắm bắt được tinh thần của 
bộ SGK mới. Việc chia sẻ này có thể giúp GV trao đổi được các phương pháp dạy học mới, cập 
nhật các xu hướng giáo dục trên thế giới để vận dụng phù hợp với hoàn cảnh và môi trường 
giáo dục của địa phương mình. 

Website sachthietbigiaoduc.vn ra đời nhằm hỗ trợ tối đa cho GV, cha mẹ HS cũng như các em 
HS trong việc kết hợp các phương pháp học tập truyền thống và phương pháp học tập hiện đại 
(sử dụng công nghệ 4.0 trong học tập) để nâng cao hiệu quả dạy và học. Điều này vừa giúp các 
em HS hào hứng trong học tập vừa tạo sự liên kết chặt chẽ giữa GV và HS.

6. KHAI THÁC THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU TRONG DẠY HỌC MÔN  
MĨ THUẬT LỚP 1
6.1. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các học liệu phục vụ cho việc dạy – học 
môn Mĩ thuật lớp 1

    Để việc học tập môn Mĩ thuật hiệu quả, HS cần chuẩn bị các dụng cụ và vật liệu như:

•  Màu bột nghiền pha keo;   •  Đất nặn;

•  Bảng pha màu;    •  Giấy vẽ;

•  Bút chì, tẩy;     •  Giấy màu;

•  Bút lông;     •  Giấy báo, tạp chí cũ;

•  Bút dạ màu;     •  Hồ dán;

•  Bút sáp màu;     •  Kéo (loại an toàn, đầu không nhọn).

Các dụng cụ và vật liệu này sẽ được HS sử dụng đến hết cấp Tiểu học. GV cần căn cứ vào 
yêu cầu của từng hoạt động để hướng dẫn HS cách lựa chọn và sử dụng dụng cụ, vật liệu  
phù hợp, qua đó tạo cơ hội cho HS được khám phá và sử dụng các ngôn ngữ của nghệ thuật 
để thể hiện ý tưởng của mình.

Lưu ý: 

–  Trong một số bài học, GV có thể hướng dẫn HS sử dụng những dụng cụ và vật liệu sẵn có 
tại địa phương hay vật liệu đã qua sử dụng để giáo dục cho HS ý thức tiết kiệm và bảo vệ 
môi trường.

–  Đối với những địa phương, vùng khó khăn, GV nên dựa vào mục tiêu của môn học và mục 
tiêu “định hướng phát triển năng lực” để điều chỉnh hoạt động dạy học cho phù hợp với 
hoàn cảnh thực tế. 
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GV cần chú trọng xây dựng hệ thống tranh, ảnh, sản phẩm mĩ thuật minh hoạ cho các bài 
học; bổ sung kịp thời SGK, SGV, tài liệu tham khảo, báo, tạp chí chuyên ngành, video clip hay 
đường dẫn các trang web liên quan đến bài học Mĩ thuật. 

Các sản phẩm có chất lượng của HS cần được coi là nguồn tài nguyên vô tận của môn học. 
GV cần lưu giữ, tổ chức trưng bày các sản phẩm đó bằng các hình thức khác nhau hay sử dụng 
vào việc in ấn, quảng bá hình ảnh cho lớp học, nhà trường, địa phương để động viên, khuyến 
khích tinh thần học tập ở HS, đồng thời khẳng định giá trị của môn học cũng như tạo không 
gian nghệ thuật ngay trong nhà trường, thúc đẩy năng lực cảm thụ thẩm mĩ trong môi trường 
học đường.

6.2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học môn Mĩ thuật lớp 1

Thiết bị dạy học có vai trò vô cùng quan trọng và không thể thiếu đối với môn Mĩ thuật, nhất 
là trong công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học; bởi vì môn Mĩ thuật có đặc thù là 
môn học giáo dục nghệ thuật thị giác cho nên không thể không có hình ảnh minh hoạ và dụng 
cụ, vật liệu cho HS thực hành, sáng tạo trong các hoạt động học tập.

Trong dạy học Mĩ thuật, cần chú ý bố trí phòng học chuyên biệt cho môn Mĩ thuật đủ rộng, 
thoáng mát, sạch sẽ, đầy đủ ánh sáng, có bàn ghế phù hợp cho các hoạt động của môn học, có 
bảng vẽ, khu treo bài thực hành, tủ đựng đồ dùng, thiết bị học tập, nơi lưu giữ sản phẩm mĩ 
thuật của HS,... Bên cạnh đó, phòng học Mĩ thuật cũng cần được trang bị đầy đủ các phương 
tiện nghe nhìn như: máy tính, máy chiếu, màn hình,... để hỗ trợ việc minh hoạ trực quan cho 
các bài giảng của GV; và bổ sung kịp thời SGK, SGV, tài liệu tham khảo, báo, tạp chí chuyên 
ngành,... để phục vụ cho việc giảng dạy của GV.

7. MỘT SỐ LƯU Ý LẬP KẾ HOẠCH TRONG DẠY HỌC THEO 
THÔNG TƯ 3866/BGDĐT-GDTH
Thông tư 3866/BGDĐT-GDTH nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

–  Hiệu trưởng chủ động xây dựng chương trình nhà trường phù hợp với cơ chế “Một chương 
trình, nhiều sách giáo khoa”:

+  Sau khi đã lựa chọn bộ sách giáo khoa dùng trong trường mình, hiệu trưởng cần chỉ đạo xây 
dựng kế hoạch dạy học theo bộ sách giáo khoa đó.

+  Lựa chọn nội dung “Giáo dục địa phương” phù hợp với trường mình để đưa vào nội dung 
và kế hoạch hoạt động của nhà trường.

+  Kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt. Thông tư không 
quy định nội dung và thời lượng dành cho các hoạt động trong buổi 2. Vì vậy, GV mĩ thuật 
cần chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày phù hợp với thực tế của địa phương 
mình bằng cách tổ chức cho HS thực hiện các hoạt động vận dụng, phát triển những kiến 
thức, kĩ năng trong mỗi bài học để HS kết nối kiến thức mĩ thuật với cuộc sống và có ý  
tưởng sáng tạo không ngừng từ bài học.

–  GV cần bàn bạc thống nhất triển khai kế hoạch dạy học trong tổ chuyên môn để đảm bảo 
việc dạy học thiết thực và hiệu quả.
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GỢI Ý, HƯỚNG DẪN 
TỔ CHỨC DẠY HỌC 
MỘT SỐ DẠNG BÀI/ 
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

PHẦN HAI

Các bài học trong SGK môn Mĩ thuật lớp 1 có thể quy về các dạng chủ yếu sau:

– Dạng bài về các yếu tố mĩ thuật (chủ đề Mĩ thuật trong cuộc sống).

–  Dạng bài thuộc Mĩ thuật tạo hình (Những chiếc lá kì diệu; Những chú cá đáng yêu; 
Gương mặt đáng yêu; Lung linh đêm pháo hoa; Bình hoa muôn sắc; Cây trong sân 
trường em; Giờ ra chơi; Trang trại mơ ước).

–  Dạng bài thuộc Mĩ thuật ứng dụng (Ông mặt trời và những đám mây; Gia đình em; 
Chiếc bát xinh xắn; Con gà ngộ nghĩnh). 

1. HƯỚNG DẪN DẠY HỌC DẠNG BÀI VỀ CÁC YẾU TỐ MĨ THUẬT 
Với dạng bài về các yếu tố mĩ thuật, nhìn chung GV cần cho HS khám phá và  
trải nghiệm để làm quen và nhận biết các yếu tố mĩ thuật cơ bản như: chấm, nét, màu, 
hình, khối để HS ứng dụng vào các bài học tiếp theo. 

Trước hết, GV hướng dẫn HS quan sát những yếu tố như chấm, nét, màu, hình, khối 
trong sách, tranh ảnh hay trong thực tế để các em nhận biết được đặc điểm cơ bản của 
các yếu tố đó. Sau đó, GV hướng dẫn HS trải nghiệm với một hoạt động mĩ thuật cụ thể 
để các em ghi nhớ và nắm được các biểu hiện của các yếu tố mĩ thuật trên sản phẩm và 
tác phẩm mĩ thuật. 

Ví dụ: Bài Sự kì diệu của đường nét học về yếu tố Nét. 

Hoạt động 1: HS được quan sát các nét và vẽ lại để nhận biết các nét thường gặp trong 
tranh vẽ.

Hoạt động 2: HS quan sát các hình vẽ và chỉ ra các nét đã tạo nên các hình trong minh 
hoạ, qua đó giúp các em nhận thức được vai trò của nét trong tạo hình.

Hoạt động 3: HS sử dụng các nét vừa học để diễn tả lại hình kẹo que hoặc đồ vật do GV 
hay HS mang đến. Với hoạt động này, GV cần tạo cơ hội để HS được quan sát hình ảnh 
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thực tế và gợi ý HS sử dụng nét phù hợp để mô phỏng hình chiếc kẹo, khuyến khích HS sử 
dụng các nét và màu khác nhau để trang trí kẹo hay đồ vật mà các em vẽ.

Hoạt động 4: HS cùng trưng bày sản phẩm và chia sẻ những cảm nhận của bản thân về các 
loại nét được sử dụng trong hình vẽ của mình, của bạn, từ đó làm giàu thêm kiến thức về 
các loại nét có trong tạo hình.

Hoạt động 5: Đây được coi là hoạt động để HS kết nối kiến thức trong bài học với cuộc 
sống và vận dụng kiến thức cho những hoạt động tiếp theo. GV có thể cho HS xem 
những sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật có liên quan đến nội dung bài học để các em nhận 
biết mĩ thuật có ở xung quanh, tạo cơ hội phát triển năng lực cảm thụ thẩm mĩ cho HS.

2. HƯỚNG DẪN DẠY HỌC DẠNG BÀI THUỘC MĨ THUẬT TẠO HÌNH
Với dạng bài thuộc Mĩ thuật tạo hình, GV có thể cho HS tiếp cận bài học bằng nhiều 
cách khác nhau, cụ thể là:

2.1. Bắt đầu bài học bằng quan sát 

Cũng giống như quy trình dạy học dạng bài về các yếu tố mĩ thuật, GV hướng dẫn HS 
quan sát hình ảnh, video clip, vật mẫu hay qua quan sát thực tế để khám phá kiến thức 
bài học, sau đó áp dụng những kiến thức đó vào bài tập thực hành để hiểu rõ và khắc sâu 
ghi nhớ kiến thức.

2.2. Bắt đầu bài học bằng trải nghiệm qua trí nhớ

Với những bài học này, GV khuyến khích HS nói, kể về những hình ảnh liên quan đến 
chủ đề bài học. GV có thể tổ chức cho HS thảo luận và diễn lại (nếu được) về những 
hình ảnh mà các em ấn tượng có liên quan đến nội dung chủ đề. Khuyến khích HS mô 
phỏng lại bằng ngôn ngữ của Mĩ thuật như chấm, nét, màu, hình. Chú ý tạo cơ hội để HS 
ứng dụng những yếu tố mĩ thuật để thể hiện cảm xúc của mình với thế giới xung quanh.

Ví dụ: Bài Giờ ra chơi. 

Hoạt động 1: GV khuyến khích HS chia sẻ về những hoạt động ở sân trường mà HS yêu 
thích, đặc biệt là khuyến khích HS diễn tả lại những hoạt động đó bằng ngôn ngữ và 
hành động của cơ thể. GV cần tạo cơ hội cho HS cùng diễn tả lại các hoạt động đó để HS 
ghi nhớ những hình ảnh thể hiện rõ nét ấn tượng của các em với trò chơi đó. 

Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS dùng nét diễn tả lại động tác của trò chơi mà HS thấy 
ấn tượng; gợi ý các em vẽ thêm các nhân vật cùng tham gia trò chơi và khuyến khích vẽ 
thêm cảnh vật nơi diễn ra trò chơi cũng như dụng cụ của trò chơi. 

Hoạt động 3: GV khuyến khích HS lựa chọn màu sắc để thể hiện cảm xúc cho bài vẽ; gợi 
ý HS trang trí hay vẽ thêm chi tiết để thể hiện rõ hơn ý tưởng của các em và để bức tranh 
sinh động hơn.

Hoạt động 4: Cũng như các hoạt động ở dạng bài bắt đầu bằng quan sát, HS cùng trưng 
bày bài vẽ để chia sẻ và thảo luận, qua đó hình thành năng lực cảm thụ thẩm mĩ và mở 
rộng, củng cố kiến thức theo yêu cầu của chủ đề/bài học.

Hoạt động 5: Ngoài việc khuyến khích HS nhận biết những biểu hiện của nội dung bài 
học trong thực tế hay qua các sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật có liên quan đến nội dung 
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bài học, GV có thể cho HS quan sát những tác phẩm mĩ thuật dân gian Việt Nam để các 
em nhận biết thêm truyền thống văn hoá nghệ thuật của đất nước.   

2.3. Bắt đầu bài học bằng tưởng tượng

Đây là dạng bài học giúp kích thích trí tưởng tượng và liên tưởng trong sáng tạo mĩ thuật 
cho HS. Dạng bài học này thường đưa ra những hình ảnh hoặc các vật dụng, màu sắc, 
hình khối hay đồ vật đã qua sử dụng, thậm chí là những hình ảnh không rõ hình để HS 
quan sát và liên tưởng đến những hình ảnh ẩn hiện trong suy nghĩ hay kinh nghiệm của 
cá nhân rồi sắp xếp, lắp ghép, vẽ thêm để người xem hình dung được nội dung, thông 
điệp mà HS nhận ra trong tưởng tượng. Dạng bài học này rất phù hợp với những bài tập 
sử dụng đồ vật đã qua sử dụng để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Ví dụ: Bài Những chú cá đáng yêu là bài học tưởng tượng với hình và màu.

Hoạt động 1: GV yêu cầu HS quan sát đàn cá được tạo bằng hình thức xé dán để định 
hướng nội dung bài học.

Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS xé những hình tự do từ giấy màu các loại hay báo, tạp 
chí,… Sau đó, GV khuyến khích HS tưởng tượng và lựa chọn hình tương tự với thân chú 
cá mình yêu thích hay đã biết. GV gợi ý để HS chọn và lắp ghép thêm các chi tiết thể hiện 
các bộ phận như vây, đuôi và mắt để tạo hình một chú cá.

Hoạt động 3: GV khuyến khích HS tạo thêm những chú cá và trang trí theo những hình 
dạng và màu sắc khác để kích thích năng lực sáng tạo không ngừng cho các em. 

Hoạt động 4: Đây là hoạt động trưng bày sản phẩm và chia sẻ về sản phẩm, song GV có 
thể khuyến khích HS cùng hợp tác với nhau để tạo một sản phẩm mĩ thuật chung, qua 
đó giúp các em phát triển năng lực hợp tác và giao tiếp. 

Hoạt động 5: GV cho HS sắp xếp các đàn cá thành một bức tranh lớn nhằm thúc đẩy sự 
sáng tạo không ngừng và củng cố năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề cũng như khuyến 
khích sự chia sẻ cảm nhận về hình, màu và bố cục trong bức tranh chung.

3. HƯỚNG DẪN DẠY HỌC DẠNG BÀI THUỘC MĨ THUẬT ỨNG DỤNG
Các bài học ở dạng bài thuộc Mĩ thuật ứng dụng luôn bắt đầu từ việc GV yêu cầu HS 
quan sát hình mẫu, sau đó hướng dẫn và thao tác mẫu các bước thực hiện cho HS để tạo 
sản phẩm mĩ thuật.

Dạng bài thuộc Mĩ thuật ứng dụng ở lớp 1 được định hướng theo dạng thủ công nên các 
hoạt động học tập bao giờ cũng là xem hình mẫu sản phẩm trước, sau đó GV hướng dẫn 
và thao tác kĩ thuật tạo hình sản phẩm để HS nhận biết và làm theo nhằm rèn luyện kĩ 
năng quan sát và vận động tinh cho HS. 

Ở dạng bài thuộc Mĩ thuật ứng dụng, các hoạt động 1, 2, 3, 4 giống như những bài thuộc 
dạng Mĩ thuật tạo hình sáng tạo từ quan sát. Riêng đối với hoạt động 5, ngoài các nội 
dung như các dạng bài khác, GV nên khuyến khích HS sử dụng sản phẩm làm quà tặng, 
đồ chơi hay đồ dùng học tập,… Đây cũng là cách để HS kết nối kiến thức bài học với 
cuộc sống, qua đó góp phần hình thành phẩm chất, năng lực cho HS một cách thiết thực.
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CÁC NỘI DUNG KHÁC

PHẦN BA

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO VIÊN MÔN MĨ THUẬT LỚP 1
1.1. Kết cấu sách giáo viên môn Mĩ thuật lớp 1
Mỗi bài học trong sách giáo viên Mĩ thuật 1 được thiết kế thành một kế hoạch dạy học 
cụ thể, tương ứng với SGK Mĩ thuật 1. Mỗi kế hoạch dạy học trình bày các nội dung sau: 
– Chủ đề/Tên bài/Số tiết. 
– Mục tiêu HS cần đạt. 
– Chuẩn bị. 
– Các hoạt động.  
Trong mỗi kế hoạch dạy học gồm có 5 hoạt động thống nhất với các hoạt động học được 
trình bày trong SGK là: Khám phá → Kiến tạo kiến thức – kĩ năng → Luyện tập – Sáng tạo 
→ Phân tích – Đánh giá → Vận dụng – Phát triển. 
Mỗi hoạt động thường bao gồm các nội dung sau:
+ Tên hoạt động.
+ Nhiệm vụ của GV: Đưa ra nhiệm vụ trọng tâm mà GV cần thực hiện trong hoạt động.
+ Gợi ý cách thức tổ chức: Gợi ý cách thức, các bước tiến hành hoạt động.
–  Câu hỏi gợi mở: Đưa ra hệ thống câu hỏi GV có thể sử dụng để gợi mở cho HS trong 

quá trình tổ chức hoạt động dạy học Mĩ thuật.
–  Tóm tắt (để HS ghi nhớ): Tóm tắt, chốt lại các kiến thức, kĩ năng của mỗi hoạt động/

bài học mà HS cần nắm được.
Trong các hoạt động thì hoạt động Vận dụng – Phát triển là hoạt động mang tính gợi mở 
cho HS vận dụng và tiếp tục sáng tạo trên cơ sở các kiến thức, kĩ năng của bài học mĩ 
thuật vào các hoạt động, bài học tiếp theo hoặc kết nối mĩ thuật với cuộc sống.

1.2. Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên hiệu quả
Để sử dụng sách giáo viên Mĩ thuật có hiệu quả, GV cần nghiên cứu kĩ để nắm vững các 
nội dung của sách giáo viên Mĩ thuật.
Cấu trúc của sách giáo viên Mĩ thuật gồm 2 phần như sau:
– Phần thứ nhất: Một số vấn đề chung về dạy học môn Mĩ thuật lớp 1.
Phần này giúp cho các GV mĩ thuật hiểu được những nội dung cơ bản sau:
+ Tổng quan về Chương trình môn Mĩ thuật lớp 1.
+ Giáo dục mĩ thuật nhằm phát triển năng lực, phẩm chất HS.
+ Đánh giá trong dạy học Mĩ thuật.
+  Giới thiệu SGK môn Mĩ thuật lớp 1 (Cấu trúc SGK; Mô hình nhận thức; Cấu trúc kế 

hoạch bài học cụ thể trong sách Hướng dẫn dạy học Mĩ thuật 1 dành cho GV).
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– Phần thứ hai: Hướng dẫn thực hiện các bài học cụ thể.
Phần này hướng dẫn GV thực hiện các bài học cụ thể trong SGK Mĩ thuật 1. 
Nội dung SGK Mĩ thuật 1 được biên soạn theo các chủ đề đã định hướng trong Chương 
trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật. 
Ở chủ đề đầu tiên – Mĩ thuật trong cuộc sống, bài Mĩ thuật quanh ta sẽ giới thiệu cho 
HS biết được sơ lược về những hình ảnh mĩ thuật có ở mọi nơi trong thực tế cuộc sống, 
nhận biết được nét đẹp và các hình thức mĩ thuật có ở xung quanh; các dụng cụ, vật liệu để 
học Mĩ thuật. Các bài tiếp theo trong chủ đề giúp HS nhận biết các yếu tố mĩ thuật cơ bản 
như: chấm, nét, màu, hình, khối; và bước đầu biết sử dụng các yếu tố mĩ thuật để thể hiện 
ý tưởng, sáng tạo được sản phẩm mĩ thuật đơn giản theo cảm nhận và khả năng cá nhân. 
Các chủ đề, bài học còn lại trong SGK Mĩ thuật 1 được biên soạn theo hướng mở, không 
đóng khung vào thứ tự tên bài trong từng chủ đề, do đó tạo điều kiện cho GV có thể chủ 
động, linh hoạt lựa chọn thứ tự chủ đề, bài học để điều chỉnh, xây dựng kế hoạch dạy học 
cho phù hợp với điều kiện thực tế về thời gian, hoàn cảnh, kinh tế, văn hoá xã hội của 
địa phương, phù hợp với điều kiện chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cho bài học của GV và HS.
SGK Mĩ thuật 1 được thể hiện lồng trong sách giáo viên Mĩ thuật giúp các GV thuận tiện 
sử dụng trong xây dựng kế hoạch dạy học và tương tác với HS trong các hoạt động. Các 
ví dụ, hình ảnh minh hoạ, hệ thống câu hỏi trong từng hoạt động của các bài học chỉ là 
những gợi ý giúp cho các GV tổ chức tiến trình bài học. GV có thể linh hoạt vận dụng, 
điều chỉnh, bổ sung hình ảnh minh hoạ, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, vật 
liệu thay thế sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng lớp học và với năng lực thực tế 
của HS để đáp ứng mục tiêu của chủ đề và mục tiêu của từng bài học trong chủ đề.
Ví dụ: SGK Bài Sắc màu em yêu (gồm 2 trang đôi):
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Vở thực hành Mĩ thuật (1 trang đôi):
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Sách giáo viên Mĩ thuật (gồm 2 trang đôi):
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SGK Bài Những chiếc lá kì diệu (gồm 2 trang đôi):
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Vở thực hành Mĩ thuật (1 trang đôi):

Sách giáo viên Mĩ thuật (gồm 2 trang đôi):
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SGK Bài Con gà ngộ nghĩnh (gồm 2 trang đôi):
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Vở thực hành Mĩ thuật (1 trang đôi):
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Sách giáo viên Mĩ thuật (gồm 2 trang đôi):
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Để sử dụng sách giáo viên hiệu quả, GV cần lưu ý một số điểm sau:

–  Nắm vững các kĩ thuật thể hiện của Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng và phương 
pháp tổ chức để vận dụng linh hoạt trong các chủ đề/bài học sao cho các hoạt động 
trong từng bài, các bài trong từng chủ đề có sự liên kết với nhau về nội dung hoặc về 
các hình thức mĩ thuật. Có thể cho HS bắt đầu bài học bằng hình thức quan sát thực tế 
hoặc tưởng tượng hay nhớ lại kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm cá nhân để trải nghiệm, 
khám phá kiến thức, hình thành kĩ năng mới.

–  Động viên, khuyến khích, hỗ trợ kịp thời để giúp HS phát triển năng lực, phẩm chất, 
phát huy thế mạnh cá nhân trong học tập Mĩ thuật và hợp tác tốt với bạn, với GV trong 
quá trình học tập.

–  Cuối mỗi bài học, tuỳ điều kiện lớp học, GV cần tổ chức, hướng dẫn, gợi mở cho HS 
trưng bày, giới thiệu, chia sẻ về sản phẩm theo hình thức phù hợp với khả năng, ý 
tưởng của các em.   

–  Đánh giá kết quả học tập của HS trong cả quá trình hoạt động và qua sản phẩm theo 
năng lực sau mỗi hoạt động dựa vào gợi ý trong sách giáo viên.

–  Tuỳ điều kiện thực tế, GV mĩ thuật có thể phối hợp với các lực lượng khác để tổ chức 
các hoạt động dạy học Mĩ thuật hiệu quả (Ban giám hiệu, GV chủ nhiệm, các GV bộ 
môn khác, cha mẹ HS,…). Có thể xây dựng phòng học Mĩ thuật (hoặc học tại lớp) với 
đầy đủ đồ dùng, phương tiện học tập chung cho HS để các em có ý thức tập thể, ý thức 
trách nhiệm trong việc cùng nhau bảo quản, giữ gìn, sử dụng và sử dụng tiết kiệm đồ 
dùng, sản phẩm, ý thức chia sẻ và giúp đỡ nhau,…

–  Thường xuyên cập nhật thông tin, bổ sung những kiến thức tự nhiên, xã hội,… có liên 
quan tới các bài học Mĩ thuật. Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, chia sẻ với các 
đồng nghiệp những kinh nghiệm dạy học thực tế để phát triển năng lực chuyên môn 
và nghiệp vụ sư phạm của bản thân.

Ngoài các hoạt động chính, trong sách giáo viên còn có thêm phần mở rộng với mục đích 
gợi ý thêm cho GV một số hoạt động cho những lớp có nhiều HS khá, giỏi, hoặc làm 
phong phú thêm các hình thức tổ chức bài học. 

Với các lớp học 2 buổi/ngày, GV có thể lập kế hoạch bổ sung, tổ chức cho HS tham gia 
các hoạt động cá nhân hoặc hoạt động nhóm ở buổi 2 tiếp nối và phát triển ý tưởng mở 
rộng theo bài học ở buổi 1 mà không cần phải soạn một bài mới. Ví dụ: thể hiện hình 
thức mĩ thuật khác với cách đã thực hiện, hợp tác nhóm để tạo sản phẩm chung, sử dụng 
sản phẩm mĩ thuật của buổi học trước để kể chuyện, sắm vai, trưng bày, giới thiệu và chia 
sẻ cảm nhận để phát triển kĩ năng thuyết trình,…

Trong phần cuối của một số bài, thường có thêm một số phụ lục, học liệu để GV tổ chức 
đánh giá, kết nối với gia đình, theo dõi quá trình rèn luyện của HS. Những phụ lục này 
đều được cập nhật đưa lên website: http://sachthietbigiaoduc.vn để GV thuận tiện khi 
sử dụng.
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2. GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH BỔ TRỢ, SÁCH 
THAM KHẢO

2.1. Cấu trúc sách bổ trợ, sách tham khảo

Song hành với SGK Mĩ thuật 1 là Vở thực hành Mĩ thuật 1. Đây là loại sách bổ trợ nhằm 
giúp cho HS lớp 1 thực hiện các hoạt động thực hành sáng tạo cá nhân theo tiến trình 
bài học với các hình thức mĩ thuật như: vẽ, xé dán, gấp, cắt, in.

Vở thực hành Mĩ thuật 1 gồm các nội dung:

– Củng cố kiến thức, gợi ý các cách thực hiện đã học trong SGK.

– Các bài tập để HS thực hành theo các hoạt động trong bài học.

– Phần đánh giá cuối mỗi bài tập để HS tự đánh giá kết quả.

2.2. Phân tích, hướng dẫn sử dụng sách bài tập, sách tham khảo hỗ trợ trong 
dạy học

Vở thực hành Mĩ thuật 1 là không gian để HS thể hiện những kiến thức, kĩ năng của 
bài học trong SGK. Ở đó, HS được trải nghiệm các hoạt động thực hành với các yếu tố, 
nguyên lí mĩ thuật như: chấm, nét, hình, màu, đậm nhạt, không gian,… để thể hiện ý 
tưởng, cảm xúc cá nhân về thế giới xung quanh.

Với Vở thực hành Mĩ thuật 1, HS có thể:

– Trải nghiệm những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm có sẵn để khám phá nội dung bài học. 

– Luyện tập, sáng tạo những kiến thức, kĩ năng vừa học trong SGK.

–  Vận dụng và phát triển sáng tạo những kiến thức, kĩ năng được học bằng các hình thức 
thể hiện khác.
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