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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Danh họa Nguyễn Phan Chánh là người đặt nên nền tảng cho
tranh lụa hiện đại Việt Nam. Ông đã có những thành tựu đóng góp lớn
cho nền hội họa Việt Nam hiện đại đầu thế kỷ XX. Sở dĩ cứ nhắc đến
tranh lụa, người ta lại nhắc đến Nguyễn Phan Chánh bởi ông là người
khởi đầu cho nền tranh lụa Việt Nam. Thành công của Nguyễn Phan
Chánh là do ông biết kết hợp lối vẽ truyền thống dân tộc với kiến thức
khoa học cơ bản của hội hoạ châu Âu trong chất liệu lụa tạo nên sự
trong trẻo, vang vọng linh hồn của quê hương Việt Nam trong mỗi tác
phẩm. Tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh thắm đượm tình yêu thương
con người lao động, đặc biệt là hình tượng người phụ nữ và tình mẹ con
được thể hiện nhiều trong tác phẩm của ông.
Tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh không giống tranh lụa Trung Hoa,
Nhật Bản, đề tài trong tranh của ông thường là những câu chuyện trong đời
sống hằng ngày, gần gũi của người nông dân vùng quê nông thôn bình dị
mà thân thiết. Đặc biệt, vẻ đẹp của người phụ nữ luôn là nguồn cảm hứng
vô tận trong tranh Phan Chánh. Hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa
của Phan Chánh hầu hết là những người phụ nữ thôn quê với vẻ đẹp hồn
hậu, giản dị, đáng yêu được ông khai thác ở mọi góc nhìn từ công việc,
động thái, chơi đùa… và cả tình cảm mẹ con thân thương. Từ đó ông ca
ngợi phẩm chất đáng quý của người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu trong các
tác phẩm của mình theo cách gần gũi, đẹp đẽ nhất.
Là một giáo viên hiện đang trực tiếp giảng dạy tại Trường Tiểu học
Thực Nghiệm. Theo đánh giá của tôi môn học mĩ thuật là môn học mà các
em rất thích không chỉ vì sự thay đổi với các môn học khác, mà trong môn
mĩ thuật luôn ẩn chứa sự tò mò muốn khám phá của các em về mọi kiến
thức liên quan đến nghệ thuật, thẩm mĩ, sáng tạo. Học mĩ thuật các em
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được học kiến thức toàn diện qua các phân môn: Vẽ tranh, Vẽ trang trí, Vẽ
theo mẫu, Tập nặn tạo dáng, Thường thức mĩ thuật. Những nội dung trong
các tiết học liên quan đến các đề tài các phân môn đều dựa trên hiểu biết,
quan sát, qua trải nghiệm, trong thực tế cuộc sống hằng ngày, mơ ước về
tương lai của các em khiến các em vô cùng hào hứng khi được bộc lộ tình
cảm và sự sáng tạo của mình qua đôi bàn tay khéo léo được thể hiện trên
tác phẩm của mình.
Trong chương trình mĩ thuật của bậc học phổ thông cụ thể là trong
trong phân môn Thường thức mĩ thuật tiểu học. Các tác phẩm của hoạ sỹ
khi đưa vào giảng dạy chủ yếu là chất liệu sơn dầu. Lụa là một chất liệu
mới lạ đối với các em mà trong chương trình giảng dạy chưa có một tác
phẩm tranh lụa nào được đưa vào để các em khám phá, tìm hiểu. Tranh lụa
của Nguyễn Phan Chánh được đánh giá cao, được khẳng định tên tuổi và là
tiếng nói cho nghệ thuật Việt Nam với thế giới qua các cuộc triển lãm quốc tế.
Nhờ lối vẽ truyền thống, nét vẽ độc đáo, lấy hình tượng người phụ nữ là mục
tiêu biểu cảm khiến tranh của ông thêm đặc biệt và mang đậm chất dân tộc,
tiêu biểu cho nền tranh lụa Việt Nam.
Lứa tuổi Tiểu học là thời kì quan trọng trong quá trình phát triển tư
duy của trẻ, nó hướng trẻ vào những hoạt động học tập mới so với lứa tuổi
mầm non. Hơn thế nữa cấp Tiểu học giúp học sinh hình thành những cơ sở
ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về Đức - Trí - Thể - Mỹ cùng
với các kỹ năng cơ bản, bước đầu phát triển năng lực cá nhân, hình thành
nhân cách của trẻ và chuẩn bị cho trẻ những kiến thức học tiếp những cấp
học sau.
Môn Mĩ thuật bậc tiểu học là một môn học cung cấp cho học sinh có
được kiến thức cơ bản về mĩ học, thế giới quan và nhân sinh quan, kiến
thức về cái đẹp. Môn học cung cấp cho học sinh những kiến thức để nhận
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biết cái đẹp, hiểu về cái đẹp, đồng thời rèn luyện kĩ năng tập tạo ra cái đẹp
một cách sáng tạo nhằm phục vụ cho học tập và cho cuộc sống.
Việc nâng cao chất lượng dạy học mĩ thuật phụ thuộc vào rất nhiều
yếu tố. Nhận thấy dạy mĩ thuật không đơn giản chỉ là dạy kỹ thuật (kỹ thuật
vẽ) mà dạy cảm thụ cái đẹp là chủ yếu. Học mĩ thuật, học sinh được sáng
tạo, phát triển tư duy hình tượng và trí tưởng tượng. Học mỹ thuật, học sinh
yêu thích cái đẹp hơn, có ý thức hành động theo cái đẹp, tập tạo ra cái đẹp
theo ý thích của mình và áp dụng cái đẹp vào sinh hoạt, học tập hàng ngày.
Do đó, tôi đã lựa chọn đề tài: Hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa
của Nguyễn Phan Chánh vận dụng vào dạy môn mĩ thuật ở Trường Tiểu
học Thực Nghiệm (cụ thể là khối lớp 1 và khối lớp 4) cho luận văn tốt
nghiệp cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học mĩ thuật,
nhằm nghiên cứu và giảng dạy cho học sinh tiểu học về những vẻ đẹp lý
tưởng những tình cảm đẹp đẽ của người phụ nữ Việt Nam trong tranh. Từ
đó nâng cao nhận thức và năng lực tư duy thẩm mĩ về cái đẹp trong mỗi
học sinh.
2. Tình hình nghiên cứu
Nguyễn Phan Chánh là bậc thầy, là người mở đường cho tranh lụa
hiện đại. Ông là một danh họa Việt Nam đã làm cho thế giới nghệ thuật
phương Tây biết đến hội họa Việt Nam ngay từ những năm 30 của thế kỷ
này.
Hiện nay đối tượng học sinh bậc tiểu học rất được chú ý và những
giáo viên giảng dạy bộ môn mĩ thuật đã dành nhiều thời gian nghiên cứu để
các em có thể học hỏi và tiếp cận khoa học nhất các kiến thức và các kỹ
năng, trong đó có kỹ năng cảm thụ và vẽ tranh. Những nghiên cứu về tâm
lý học sinh và các phương pháp về dạy học mĩ thuật đã được triển khai
rộng rãi trong các trường tiểu học.
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Các tài liệu sách nghiên cứu về Nguyễn Phan Chánh:
Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Nhà phê bình hội họa Georges Boudarel đã viết về tranh lụa của
Phan Chánh khi xem tranh Phan Chánh trên Tạp chí New Orient [2] như
sau: “...Nói đến tranh lụa, người ta thường nghĩ ngay đến một thế giới
huyền ảo, vẽ bằng những nét bút nhẹ như lông chim, một thế giới của
những cây thông uốn vặn, với những mỏm núi kỳ dị, với những chùa triền
và mây bay tản mạn, một cảnh làm lòng người xao xuyến lo âu, nhưng
phần nào lại được sự ước lệ nên thơ làm dịu đi. Chúng ta phải bỏ hẳn quan
niệm về tranh lụa có tính chất cổ truyền đó, một khi ta được xem tranh của
Nguyễn Phan Chánh. Vận dụng kĩ thuật vô cùng khó khăn, nó đòi hỏi phải
làm chủ hoàn toàn nét bút để tránh làm hỏng chất lụa mỏng manh, họa sỹ
hầu như rất thoải mái khi chọn những đề tài trong cuộc sống bình thường,
cuộc sống còn giữ được những nếp cổ truyền khó quên ấy đã được nói lên
một cách kín đáo, ấm áp...”.
Trong Tờ họa báo Illustration xuất bản ở Pari số Noel năm 1932 [33]
đã trang trọng giới thiệu bốn tác phẩm này với bài viết của Jean Tardieu.
Trong đó có viết:
Nguyễn Phan Chánh đã giữ cây bút lông đủ tung hoành trên chất
lụa mượt mà, để ngay từ những năm 30 của thế kỷ này, tranh lụa
của ông không những xuất hiện ở Việt Nam mà ngay cả công
chúng yêu thích hội họa Châu Âu cũng đã biết đến. Ở triển lãm
hội chợ Pa - ri năm 1931, bút pháp vẽ lụa của ông đã làm cho
người phương Tây phải ngạc nhiên đến sững sờ trước một loạt
những tác phẩm: Chơi ô ăn quan, Lên đồng, Rửa rau cầu ao, Em
bé cho chim ăn... [33].
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Hoặc trong tờ họa báo Những điều làm bạn quan tâm - Praha, số 61972 có viết:
Đề tài của họa sỹ Nguyễn Phan Chánh là con người, người
nông dân của châu thổ sông Hồng. Cô thôn nữ tắm cho con,
Một phụ nữ gánh thóc, Người con gái nghiêng mình xuống
nước... Mảnh đất quê hương đã đưa lại cho họa sỹ tất cả, từ
chủ đề cho đến độ đậm giảm bớt trong đĩa màu của họa sỹ, tới
những màu sắc kín đáo của những ngày mây mù với tất cả âm
giai của màu nâu ánh đỏ... Tất cả đều đã được mang lại chính
từ những cô thôn nữ vùng châu thổ và ngay cả các cánh đồng
lúa sau mùa gặt hái.
Trong bài viết Những nguồn sống [31] của tác giả Vladislav
Rementchouk đã sưu tầm những lời họa sỹ Nguyễn Phan Chánh đã tự
bộc bạch:
Tôi luôn tìm kiếm những đề tài trữ tình, êm ả, nhẹ nhàng, thơ
mộng Và tránh tất cả những gì hỗn độn, kiểu cách, tàn nhẫn.
Phong cảnh thiên về sương khói lúc bình minh hoặc chiều tà, khi
làn khói nhẹ nhàng lan tỏa trên những mái nhà, chiếc cầu qua con
lạch, nơi mọi người thường tụ tập: Giặt giũ, rửa bát đĩa... Tôi yêu
thích trẻ em và phụ nữ. Phụ nữ chuyển động mềm mại và khéo
léo, trẻ em thì hồn nhiên trong sáng và hiếu động. Tôi ưa thích vẽ
những khuôn mặt của họ và chú tâm vào việc thể hiện nước da,
màu tóc, ánh mắt, nét mũi thanh mảnh, khóe môi vui tươi sinh
động. Tôi không muốn những nhân vật trong tranh tôi quá tươi
vui hoặc quá u buồn; Hãy để cho họ như trong cuộc đời thường.
Những gì thái quá đều ít phù hợp với tranh lụa, những tư thế khác
thường làm tổn hại vẻ đẹp. Tôi làm thơ và đôi khi đề thơ lên
tranh. Trong những vần thơ có một cái gì đó rất thơ mộng... Bức
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tranh sẽ trở thành khô khan nếu kém thơ mộng. Các vần thơ rất
hợp với tranh lụa [31].
Tình hình nghiên cứu trong nước
Cuốn sách ảnh Tranh lụa Nguyễn Phan Chánh [4] của Bảo tàng Mỹ
thuật Việt Nam, trong đó có viết về quá trình hoạt động nghệ thuật của
ông và tập hợp hơn 40 tác phẩm lụa ở các chủ đề trong quá trình sáng tác
của Nguyễn Phan Chánh hiện đang được trưng bày ở bảo tàng mỹ thuật
Việt Nam.
Cuốn sách ảnh Tranh lụa Việt Nam [25] của Hoàng Công Luận, có
viết quá trình phát triển của thể loại tranh lụa trong nghệ thuật hội họa Việt
Nam hiện đại và nêu ra những đóng góp của tranh lụa và các họa sĩ đối với
nghệ thuật Việt Nam. Trong đó có liệt kê loạt các tác phẩm lụa đặc sắc nhất
của các họa sĩ Đông Dương và đưa ra một số ảnh tranh lụa của Nguyễn
Phan Chánh
Nghiên cứu về Tranh lụa và Nguyễn Phan Chánh đã có một số luận
văn tại trường Đại học mỹ thuật Việt Nam như sau:
Luận văn Hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa của Nguyễn Phan
Chánh [32] của Nguyễn Hồng Sơn (2004), trong đó có nêu ra khái quát về
họa sĩ, và về tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh và phân tích một số tác
phẩm có hình tượng người phụ nữ. Tuy nhiên, tác giả chưa nêu bật được
những đặc điểm, biểu hiện của hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa của
Nguyễn Phan Chánh.
Luận văn Đặc điểm tạo hình trong tranh lụa của họa sĩ Phan Chánh,
Lê Phổ và Mai Trung Thứ [23] của Bạch Thanh Lân (2014), qua luận văn
tác giả đã nêu ra được những yếu tố tạo hình chung trong việc diễn tả các
hình tượng trong tranh.
Nghiên cứu về ông đã có một số bài viết như sau:
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Bài viết Tranh lụa [17] của Bùi Mạnh Hùng in trên tạp chí Nghiên
cứu mỹ thuật (2004) thuộc trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, có viết về
quá trình lịch sử tranh lụa Việt Nam và thế giới, bên cạnh đó, tác giả cũng
nêu qua các yếu tố, đặc điểm của tranh lụa Việt Nam và khẳng định họa sĩ
Nguyễn Phan Chánh là một bậc thầy tranh lụa của Việt Nam.
Bài viết Nghệ thuật tranh lụa Việt Nam hình thức biểu đạt phương
Tây trên tinh thần Á Đông [15] của Hoàng Minh Đức in trên Tạp chí
Nghiên cứu mỹ thuật, qua bài viết, tác giả có nêu ra những hình thức biểu
đạt phương Tây được áp dụng trong tranh lụa Á Đông, tiêu biểu là trong
tranh lụa của họa sĩ Phan Chánh và Nguyễn Thụ…
Bài viết trong Hội thảo khoa học 100 năm ngày sinh họa sĩ Nguyễn
Phan Chánh - Hà Nội 1992 đã viết: “Ngày nay, chúng ta sống trong một
thực tại và thời đại đầy hân hoan song cũng đầy biến loạn... Tâm linh, thị
cảm, nhãn thức con người đổi thay choáng ngợp thì nghệ thuật mô tả, ca
ngợi vẻ đẹp cơ thể người phụ nữ như thế nào để khỏi sa vào những thú vui
nhỏ nhen, phàm tục, tầm thường mà bảo toàn được vẻ đẹp tươi mát, thanh
cao và ưu nhã như trong nghệ thuật của danh họa Nguyễn Phan Chánh
trước đây.”
Các tài liệu sách lý luận và phương pháp giảng dạy cho lứa tuổi
tiểu học.
Hiện nay, việc nghiên cứu phương pháp dạy học và đổi mới phương
pháp dạy học có tầm quan trọng đặc biệt. Đã có rất nhiều công trình nghiên
cứu khoa học về việc dạy học môn Mĩ thuật ở bậc phổ thông. Tiến sỹ
Nguyễn Thu Tuấn - Trường ĐHSP Hà Nội có bài viết về Mối quan hệ giữa
phương pháp phân tích hình ảnh trực quan trong giảng dạy Mĩ thuật với sự
phát triển tư duy sáng tạo của trẻ em [42] trong Tạp chí Giáo dục số 173
năm 2007 (tr. 37-38). Bài viết đề cập đến việc cần thiết trong việc khơi gợi
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trí tưởng tượng, sự liên tưởng của trẻ trong những sáng tạo (qua sản phẩm
là những bài vẽ)
Tác giả Hồ Văn Thùy viết cuốn bài giảng Mĩ thuật Phương pháp
giảng dạy mĩ thuật, [34] Nxb Đại học Sư phạm ấn bản năm 2008. Sách
dùng cho hệ đào tạo từ xa, trong đó đề cập đến những khái niệm liên quan
đến mĩ thuật và con người. Ngôn ngữ mĩ thuật và các loại hình cơ bản của
mỹ thuật. Vẽ theo mẫu và phương pháp dạy vẽ theo mẫu. Vẽ tranh và
phương pháp giảng dạy.
Cuốn Phương pháp dạy mĩ thuật cho thiếu nhi [27] của Đặng Thị
Bích Ngân, Nxb Văn hóa Thông tin, cũng chỉ ra các sự nhân thức ở trẻ em
độ tuổi tiểu học về mĩ thuật. và đưa ra các phương pháp nhằm kích thích
khả năng tư suy và nhìn nhận thực tế qua tranh vẽ.
Về nghiên cứu và hiểu hơn về tâm lý học sinh nhất là trong môi
trường sư phạm có cuộn Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm [18]
của Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan và Nguyễn Văn Thàng, Nxb Đại học quốc
gia Hà Nội.
Các giáo trình liên quan đến phương pháp dạy học mỹ thuật của
Nguyễn Quốc Toản Giáo trình mĩ thuật và phương pháp dạy học mĩ thuật.
[36] Nxb Đại học Sư phạm, giáo trình góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy
mỹ thuật ở Tiểu học ngày càng một tốt hơn.
Ngoài ra luận văn đề tài: Tình cảm trong dạy và học môn mĩ thuật ở
trường tiểu học của Lê Thị Thúy Hằng, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Các hệ thống tài liệu kể trên có thể xem là một nền tảng tốt để tôi có
được những lý thuyết và kinh nghiệm thực hành khi triển khai đề tài nghiên
cứu về hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh vận
dụng vào dạy học môn mỹ thuật ở trường tiểu học thực nghiệm, một cách
khoa học và hiệu quả nhất.
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3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa của Nguyễn
Phan Chánh để vận dụng các hình tượng trong tranh phù hợp với các bài để
đưa vào giảng dạy phân môn mĩ thuật trong Trường Tiểu học Thực
Nghiệm.
- Nghiên cứu và đưa ra một số đề xuất trong giảng dạy để giờ học mĩ
thuật thực sự hấp dẫn và có tính nghệ thuật nhằm kích thích hứng thú học
tập của học sinh.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Luận văn làm rõ các khái niệm về dạy học, dạy học tích cực, các
phương pháp dạy học tích cực; Các khái niệm về mỹ thuật học về: hình
tượng, hình tượng người phụ nữ có liên quan đến luận văn.
- Luận văn khảo cứu về quá trình hình thành và phát triển của chất
liệu lụa, tranh lụa của Việt Nam đồng thời thông qua các tác phẩm về hình
tượng người phụ nữ trong rút ra những kiến thức cần thiết trong tranh lụa
của Nguyễn Phan Chánh để đưa vào dạy học Mĩ thuật.
- Tìm hiểu thực trạng dạy học, tâm lí lứa tuổi để từ đó đưa ra các
phương pháp cụ thể đối với dạy học Thường thức mĩ thuật và Vẽ tranh ở
Trường Tiểu học Thực Nghiệm.
- Bằng nghiệp vụ sư phạm và thực tế giảng dạy môn mĩ thuật trong
trường, tiến hành áp dụng đo nghiệm việc dạy mĩ thuật của học sinh khối
lớp 1 và lớp 4 trong năm học 2017 - 2018.
- Đánh giá cụ thể học sinh lớp 1 và lớp 4, đưa ra những kết quả sau
khi vận dụng.
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hình tượng của người phụ nữ
trong tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh.
- Một số kiến thức cần thiết trong đề tài và phương pháp đưa vào dạy
học Thường thức mĩ thuật và vẽ tranh trong trường tiểu học để nâng cao
chất lượng dạy - học môn Mĩ thuật.
- Nghiên cứu hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa của họa sĩ
Nguyễn Phan Chánh và các phương pháp giảng dạy phân môn Thường
thức mĩ thuật, Vẽ tranh trong Trường Tiểu học Thực Nghiệm.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Địa điểm nghiên cứu: Trường Tiểu học Thực Nghiệm - Liễu Giai,
Ba Đình, Hà Nội.
Thời gian nghiên cứu và vận dụng thực nghiệm: Năm học 2017 2018.
Phạm vi vận dụng là khối lớp 1 (1D) và khối lớp 4 (4D, 4B).
5. Phương pháp nghiên cứu
Để nghiên cứu đề tài này, tôi sử dụng các phương pháp sau:
Phương pháp văn bản học: Với phương pháp này, tôi phân tích và
tổng hợp được tất cả tài liệu dựa trên những nghiên cứu khoa học trước đó
có liên quan đến đối tượng của đề tài.
Phương pháp diễn dịch, quy nạp: Phương pháp này giúp tôi định
hướng được đối tượng chính xác từ những thông tin thu thập, phân tích và
hệ thống lại để tìm nét tiêu biểu qua các tác phẩm tranh lụa của Nguyễn
Phan Chánh chủ đề hình tượng người phụ nữ.
Phương pháp phân tích, so sánh: Nhờ phương pháp này giúp cho
luận văn có những đánh giá trên cơ sở đối chiếu và so sánh các phương
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pháp trước đó với phương pháp áp dụng vào giảng dạy phân môn Thường
thức mĩ thuật, Vẽ tranh để thấy được sự khác biệt.
Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Qua phương pháp này tôi có thể
nghiên cứu và đánh giá thực tiễn bằng thực nghiệm và thực hành trên đối
tượng và phạm vi tôi đưa ra để nghiên cứu.
Phương pháp liên ngành: Trong phương pháp này tôi có thể dễ dàng
tiếp cận đối tượng và có cái nhìn toàn diện, sâu sắc thông qua Mỹ thuật
học, văn hóa, sử học nó sẽ có ý nghĩa về nhiều mặt.
6. Đóng góp của luận văn
- Đề tài là công trình nghiên cứu về hình tượng người phụ nữ trong
tranh lụa để áp dụng vào việc giảng dạy cho lứa tuổi học sinh tiểu học. Vì
vậy, đề tài có những đóng góp mới như sau:
- Góp phần tập hợp, ghi chép, thống kê lại những tác phẩm tranh lụa
của Nguyễn Phan Chánh về hình tượng người phụ nữ.
- Phân tích làm rõ đặc điểm tạo hình hình tượng hình tượng người
phụ nữ trong tranh lụa.
- Nêu ra tính thực tiễn khi áp dụng vào giảng dạy cho học sinh tiểu
học về cảm thụ tranh và các kiến thức cơ bản về tranh lụa.
- Rút ra được các kiến thức về mĩ thuật mà lứa tuổi học sinh tiểu học
có thể tiếp thu và thực hành các hoạt động mĩ thuật liên quan.
- Nếu đề tài khả thi và được công nhận sẽ góp phần nâng cao chất
lượng dạy - học Mĩ thuật Trường TH Thực Nghiệm và kết quả nghiên cứu
của luận văn là tài liệu tham khảo cho những hướng nghiên cứu liên quan
đến đề tài.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục thì luận
văn được chia làm 2 chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận để nghiên cứu đề tài
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Chương 2: Vận dụng hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa
Nguyễn Phan Chánh vào dạy mĩ thuật cho học sinh Trường Tiểu học
Thực Nghiệm
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.1. Một số khái niệm sử dụng trong đề tài
1.1.1. Dạy học và dạy học tích cực
Dạy học
Dạy học là toàn bộ quá trình hoạt động của người dạy và người học
trong hệ thống giáo dục, nhằm thực hiện mọi nhiệm vụ và mục tiêu đào tạo
đã đề ra. Trong đó người dạy là người dẫn dắt và tổ chức còn người học là
người tích cực điều khiển, thực hiện mọi hoạt động nhận thức giúp bản
thân có năng lực tư duy và năng lực hành động để chiếm lĩnh các giá trị về
tinh thần, sự hiểu biết, các kỹ năng áp dụng giải quyết các vấn đề trong
thực tiễn cuộc sống. Quá trình hoạt động tích cực của thầy và trò có sự
tương tác qua lại với nhau thì quá trình dạy học mới xuất hiện.
Dạy học tích cực
Dạy học tích cực là những hoạt động phát huy tính tích cực, chủ
động tìm tòi, sáng tạo của học sinh. Trong đó học sinh luôn là trung tâm
của cả quá trình dạy học còn giáo viên chỉ là người tổ chức, gợi mở vấn đề.
Trong những năm gần đây khi nền giáo dục Việt Nam ngày càng
phát triển và hội nhập với nền giáo dục của thế giới thì phương pháp dạy và
học tích cực đã bước đầu được đưa vào trong hệ thống nền giáo dục của
của cả nước. Các lớp tập huấn các phương pháp dạy học tích cực cho giáo
viên được tổ chức với các chuyên gia của nước ngoài và chuyên gia của
Việt Nam, các phương pháp này khi đưa vào giảng dạy nó đã gần như thay
thế hoàn toàn phương pháp truyền thống (GV là người chủ động truyền thụ
kiến thức, HS thụ động tiếp thu kiến thức một cách máy móc). Tiểu học là
bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân vì vậy các phương pháp
này thực sự quan trọng và cần thiết.
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Với môn mĩ thuật tiểu học đòi hỏi các em tư duy, khám phá và có
nhiều sáng tạo mang phong cách riêng biệt trong tác phẩm của mình, thì
việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực khi đưa vào trong bài giảng
là vô cùng cần thiết và có nhiều hiệu quả. Nhờ áp dụng các phương pháp
này, mà khả năng khám phá tự nhiên và những điều diễn ra trong cuộc sống
được các em liên tưởng, vận dụng ngay vào trong các tiết học một cách
chân thực nhất. Giáo viên gợi mở đưa ra ví dụ, học sinh liên hệ thực tế đưa
vào phần phát biểu, thực hành và thuyết trình đôi khi còn tự tin đưa ra
những thắc mắc về sự so sánh giữa những ý tưởng của mình và của bạn. Sự
tích cực, chủ động tìm tòi, sáng tạo của học sinh luôn là mục tiêu của giáo
dục nói chung và môn mĩ thuật nói riêng cần hướng tới.
1.1.2. Hình tượng người phụ nữ
Trước khi chúng ta đi đến xác định rõ thế nào là hình tượng người phụ
nữ, đầu tiên là xác định được khái niệm thế nào là hình tượng.
Khái niệm về hình tượng
Theo như Từ điển Mĩ thuật phổ thông, hình tượng có nghĩa là:
Hình ảnh các sự vật, trọng tâm là người, vật, phong cảnh thông
qua ghi chép thực tế hoặc trí nhớ của họa sĩ. Bằng óc sáng tạo và
bàn tay khéo léo, họa sĩ tạo ra những hình tượng hội họa trong
tranh… Nhà văn thể hiện được những hình tượng điển hình cũng
như họa sĩ vẽ được những hình tượng đặc trưng về nhân vật hoặc
về khung cảnh thiên nhiên. Ở đây, từ hình tượng có ý nghĩa sâu
sắc và đặc trưng, gạn lọc từ các hình ảnh dễ thấy hoặc quá quen
thuộc bởi sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Các hình tượng này
thường tác động mạnh đến người xem… [26, tr. 73].
Với khái niệm trên “hình tượng” là một danh từ, nó phản ánh hiện
thực, cụ thể là con người, vật thể, phong cảnh… một cách khái quát
nhất bằng nghệ thuật.
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Họa sĩ Delacroix trong tác phẩm Thần Tự do dẫn dắt nhân dân, ông vẽ
nhân vật trung tâm là một người phụ nữ giương cao quốc kì, đó vừa là
người chiến sĩ vùng lên chiến đấu vừa là hình tượng bà mẹ Tổ quốc, vừa là
hình tượng Tự do dẫn dắt nhân dân chiến đấu dưới các khẩu hiệu cách
mạng “tự do, bình đẳng, bác ái”. Trong tác phẩm tượng đài của mình, nhà
điêu khắc Nguyễn Hải sáng tạo nên hình tượng bà mẹ Việt Nam, người đã
hi sinh lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hình tượng này cũng có
thể được hiểu như là bà mẹ Tổ quốc [28, tr.73-74].
Nếu xét khái niệm hình tượng trong nghệ thuật tạo hình:
Là một hình thức phản ánh những hiện thực khách quan, thể hiện
cái bản chất, các quy luật trong những hiện tượng cụ thể, những
nhân vật cá biệt. Là một hình thức tư duy kết hợp cảm tính với lý
tính. Bao gồm những đặc tính của tri giác là một hình thức cảm
tính và những đặc tính của khái niệm là một hình thức lý tính. Tri
giác chỉ phản ánh một sự vật riêng lẻ với những đặc trưng cụ thể,
cá biệt của nó [22, tr.11].
Vậy thì hình tượng nghệ thuật sẽ là kết quả của người họa sĩ khi họ
phản ánh và bằng tri thức và sự sáng tạo của mình. Các hình tượng này có
giá trị khái quát rất lớn về một đối tượng cụ thể.
Có thể nói hình tượng nghệ thuật là sự khái quát, khúc chiết về một
đối tượng trong quá trình hoạt động nghệ thuật của người nghệ sĩ. Họ tạo ra
được những tác phẩm có tính thấm mĩ, mang một ý nghĩa tinh thần nào đó
được khái quát từ một hình mẫu cụ thể. Hình mẫu đó, với những đặc trưng
nhất định, được gọi là hình tượng nghệ thuật.
Xác định khái niệm về hình tượng người phụ nữ
Từ việc làm rõ hình tượng người phụ nữ trong mĩ thuật tạo hình. Chúng
ta sẽ có khái niệm rõ ràng về hình tượng phụ nữ trong nghệ thuật tạo hình vừa
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phải phản ánh cụ thể nhưng cũng phải mang tính khái quát và có tính thẩm mĩ.
Chính đặc trưng này là điểm khác biệt lớn nhất để phân biệt hai khái niệm
hình tượng và hình ảnh. Hình ảnh chỉ là hình bóng của một vật thể nhất định.
Nó cũng thể hiện một nhân vật, một sự vật cụ thể, có ý nghĩa do con người
quy ước ra, nhưng lại thiếu yếu tố thẩm mĩ nghệ thuật để đạt đến mức trở
thành hình tượng. Như vậy, hình tượng phụ nữ phải là hình ảnh có ý nghĩa và
có tính thẩm mĩ cao.
Hình tượng phụ nữ thường phản ánh một nhân vật cụ thể trong thế giới
khách quan, tuy vậy nó không phải là một bản sao nguyên mẫu bởi vậy nó sẽ
chỉ là một hình ảnh đơn thuần. Do hình tượng là phải khái quát nên hình
tượng phụ nữ cũng phải khái quát một ý nghĩa tinh thần nào đó của người
nghệ sĩ, tức là nó phản ánh "cái nhìn" của anh ta về cuộc sống có sự hiện
diện của người phụ nữ trong đó.
Hình tượng người phụ nữ trong tranh được họa sỹ thể hiện thông qua
sự trải nghiệm thực tế, những cảm xúc trước cuộc sống để bộc lộ cái tinh
thần, cái đẹp theo cách riêng của mình. Nghệ thuật hội họa sử dụng những
phương tiện truyền cảm đặc trưng để xây dựng hình tượng nghệ thuật trên
mặt phẳng hai chiều, thể hiện hình tượng người phụ nữ là thể hiện những
nét đẹp của cơ thể, vẻ đẹp nội tâm hàm chứa trong đó, vẻ đẹp không chỉ
xuất hiện một cách nhất thời hay chỉ một thời gian ngắn ngủi, nó đã được
công nhận và trải qua một giai đoạn dài của lích sử, ví dụ như sự bất khuất
của người phụ nữ trong kháng chiến nhưng vẫn có một tình yêu thương với
con trẻ, điều đó đã được chứng minh trong lịch sử đấu tranh kháng chiến của
dân tộc ta.
Các hình tượng có giá trị rất to lớn, thế nên nghệ thuật chân chính có
sức truyền cảm to lớn, tác động vào tình cảm, tư tưởng và ý chí của mỗi
người. Hình tượng người phụ nữ Việt Nam từ trước đến nay luôn là nguồn
cảm hứng sáng tạo và là đề tài của văn hóa nghệ thuật như thơ ca, văn học,
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âm nhạc, hội họa. Trên cơ sở phát huy bản sắc riêng của nền nghệ thuật
Việt Nam, các tác phẩm hội họa Việt Nam và cả trong văn chương hiện đại
đã xây dựng thành công hình tượng người phụ nữ Việt Nam điển hình
mang cái chung trong cái riêng, cái trừu tượng trong cái cụ thể, có tính chất
điển hình về nhân vật và khung cảnh trong một giai đoạn lịch sử của đất
nước, mang đậm tính dân tộc được thể hiện qua bàn tay tài hoa và bằng tư
duy sáng tạo sự nghiền ngẫm, chiêm nghiệm cuộc sống của họa sĩ.
1.2. Khái quát về tranh lụa
Tranh lụa là một trong những loại hình nghệ thuật có từ lâu đời
ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản. Khác với các loại tranh khác, ở đây,
họa tiết được thể hiện trên tấm vải lụa. Tranh lụa có từ lâu đời tại Trung
Quốc và Nhật Bản. Ở Việt Nam ngày nay còn lưu lại một vài bức chân
dung Nguyễn Trãi, Phùng Khắc Khoan, Trịnh Đình Kiên, Phan Huy
Cẩn, Phan Huy Ích, Phan Huy Thực, Phan Huy Vịnh tuy nhiên tất cả những
bức họa này (chưa rõ tác giả) đều vẽ trên lụa.
Tranh lụa xưa của nước ta do các họa gia vẽ, cũng có rất nhiều cách
thể hiện khác nhau, nhiều chất liệu được sử dụng để vẽ trên lụa. Đa số cách
vẽ lụa đều ảnh hưởng bởi các kỹ thuật của Trung Quốc. nhưng để nhìn nhận
lại các giái trị của tranh lụa cũng như sự phát triển của nó vẫn còn nhiều điều
phải xét lại, khi mà có một giai đoạn Việt Nam gần như vắng bóng hội họa
tranh vẽ, bởi tính chất của lịch sử, các cuộc chiến tranh và ách đô hộ.
Lụa vốn được sử dụng trong vẽ chân dung ở nước ta từ những thế kỷ
trước nhưng theo kỹ thuật và cách tạo hình khác với kỹ thuật vẽ tranh lụa
hiện đại. Các họa sĩ thể nghiệm vẽ màu nước lên lụa và đạt được hiệu quả
nhất định, tạo ra kĩ thuật vẽ lụa riêng của Việt Nam khác với kỹ thuật vẽ
lụa Trung Quốc, Nhật Bản.
Tranh lụa Việt Nam được sáng tạo với tinh thần độc lập của người
nghệ sĩ biết kết hợp một cách tự nhiên nghệ thuật phương Tây với nghệ
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thuật phương Đông để nói lên những giá trị về văn hóa và con người Việt
Nam thông qua những bức tranh đã cho thấy việc tiếp nối truyền thống văn
hóa Việt Nam của các họa sỹ không thể do căn cứ vào tác phẩm của người
xưa để lại mà do bản lĩnh của mỗi người không choáng ngợp khi tiếp thu
nghệ thuật nước ngoài để vẫn nắm bắt được cái hồn của dân tộc biểu hiện
ra từ đời sống văn hóa của nhân dân, có người nắm bắt bằng trực giác nghệ
sĩ, có người bằng khảo cứu khoa học, cả hai bồ sung cho nhau khai quang
con đường mới mở [11, tr. 3].
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh tên tuổi được biết sớm nhất ở Châu Âu
với những bức tranh lụa đầu tay của ông. Tranh lụa cũng từ đấy luôn có
mặt ở các triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam và nước ngoài. Không như
những họa sĩ khác cùng thời kì say mê với chất liệu sơn dầu, họa sĩ Nguyễn
Phan Chánh lại chọn cho mình một hướng đi riêng cho nghệ thuật của mình
bằng chất liệu lụa. Những tác phẩm tranh lụa đầu tiên của ông như “Chơi ô
ăn quan”, “Rửa rau cầu ao” đã tham gia vào triển lãm đấu xảo Paris năm
1931 và đã được nhận giải thưởng chính thức của triển lãm. Các họa sĩ
được đào tạo tại trường mỹ thuật Đông Dương thời kỳ này như Mai Trung
Thứ, Lê Phổ, Lê Văn Đệ, Lê Thi Lựu… cũng ngay lập tức bắt tay vào
khám phá vẻ đẹp của tranh lụa và đã góp phần tạo dựng nên được một nền
nghệ thuật tranh lụa đậm chất Việt Nam đầy chất thơ, đa dạng về phong
cách. Có thể điểm qua các tác phẩm nổi tiếng như: “ Bức thư” 1934, “ Chợ
hoa” 1937 của Tô Ngọc Vân; “ Bên cầu ao" của Lê Văn Đệ; "Lọ hoa" của
Lê Phổ; "Hiện vẻ hoa" (1943) của Nguyễn Tường Lân; "Đi chợ tết” của
Nguyễn Tiến Chung; "Gia đình hạnh phúc" (1938) của Lương Xuân Nhị;
"Hai cô gái trước bình phong" của Trần Văn Cẩn; "Vũ nữ Cam- Pu - Chia"
của Trần Bình Lộc; và tranh lụa của họa sĩ Mai Trung Thứ với đề tài phụ
nữ, trẻ em Việt... Đây là các họa sĩ đã đặt nền móng đầu tiên cho nền Mỹ
thuật hiện đại Việt Nam nói chung và nền nghệ thuật tranh lụa nói riêng.
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Về kỹ thuật ngày này các họa sĩ vẽ tranh lụa hiện đại không trải lụa
trực tiếp lên mặt phẳng mà phải căng lụa lên khung, sau đó dùng một lớp
hồ loãng quét lên mặt lụa, để khô rồi mới vẽ. Khi vẽ lụa thường dùng màu
nước, mực nho, các họa sĩ thường vẽ từ nhạt đến đậm, màu nhạt chồng lên
nhau nhiều lần sẽ thành đậm nhưng vẫn nhìn thấy thớ lụa tạo nên vẻ đẹp
của chất lụa. Vẽ chồng lên nhau bằng các màu khác nhau cũng là một cách
pha màu. Thỉnh thoảng, khi màu đã khô, phải rửa nhẹ cho sạch những chất
bẩn nổi lên mặt lụa và để cho màu ngấm vào từng thớ lụa. Khi vẽ màu
thấm nước gần trọn thớ lụa, thấm sang cả mặt sau, không thấm nhanh như
tranh thuốc nước, mực nho trên giấy dó, hoặc giấy xốp. Muốn cho các
mảng màu cạnh nhau hòa vào với nhau không còn ranh giới tách bạch, tạo
ra một hiệu quả mềm mại, mờ ảo, người ta vẽ khi mặt lụa còn hơi ẩm và
không cần viền nét nữa. Kỹ thuật vẽ này do họa sỹ Nguyễn Phan Chánh tìm
ra qua quá trình thử nghiệm vẽ lụa, với kỹ thuật này ông đã tạo ra cho tranh
lụa một vẻ đẹp đặc thù với những mảng màu tinh tế, ẩn chứa nhiều sắc màu
trong mảng hình. Kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật nhuộm màu cho lụa.
Đây là đặc tính khác với cách vẽ lụa của các nước Trung Quốc và Nhật.
Tuy nhiên, có những họa sĩ dùng kỹ thuật vẽ màu trực tiếp trên lụa, và kết
hợp giữa màu nước, mực nho, bột màu, phấn màu... mà vẫn giữ được sự
mềm mại óng ả của nền lụa, điển hình như tranh của các họa sỹ Mai Trung
Thứ và Lê Phổ.
1.3. Khái quát về họa sĩ Nguyễn Phan Chánh và hình tượng người phụ
nữ trong tranh lụa của ông
1.3.1. Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Nguyễn Phan
Chánh
Họa sỹ Nguyễn Phan Chánh, bút hiệu Hồng Nam sinh ngày 21 tháng
7 năm 1892 tại thôn Tiền Bạt, xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà nay là
phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
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Năm 1922 ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm thuộc trường
Quốc học Huế. Sau đó ở lại dạy học tại trường Tiểu học Đông Ba Huế.
Năm 1925, Nguyễn Phan Chánh là sinh viên khóa đầu tiên của Trường Cao
đẳng Mỹ thuật Đông Dương, cùng học với Lê Phổ, Lê Văn Đệ, Mai Trung
Thứ, Công Văn Trung, Georges Khánh (điêu khắc). Năm 1928, ông bắt đầu
sáng tác các tranh sơn dầu: "Mẹ bầy cho con đan len", "Hai vợ chồng người
nông dân trục lúa", và cũng năm nay ông bắt đầu học vẽ trên lụa Vân Nam
và đã thành công. Ông tốt nghiệp năm 1930.
Nguyễn Phan Chánh một tâm hồn tha thiết với đất nước, với vẻ đẹp
mộc mạc của quê hương sâu sắc. Và cảm nhận nghệ thuật của ông được ra đời
từ những xóm chài xơ xác bên dòng sông Tân Giang, từ cuộc sống lam lũ của
người nông dân, từ cái đẹp mộc mạc giản dị trong đời sống hàng ngày.
Ông có thời gian dài học chữ Hán, chữ Quốc ngữ tại Huế từ đó đã
giúp ông làm quen với tinh thần hội họa Phương Đông ước lệ qua thư pháp
và trực họa trên Hán tự. Cũng trong thời gian đó Ông được tiếp xúc với cả
một môi trường rộng lớn đó chính là nghệ thuật từ kiến trúc lăng tẩm, Kinh
đô đến tranh vẽ tường, tranh khắc phong cảnh trên khắp cõi Nam trong đó
có núi Hồng, sông Lam quê hương ông.
Ông đã được hiệu trưởng Victor Tardier khuyến khích theo ngạch
tranh lụa, và tranh lụa của ông đặc biệt, là một dòng riêng của Việt Nam,
không bị lẫn với lụa của các nước khác. Năm 1928, ông đã trở thành người
Việt Nam đầu tiên có tranh vẽ làm tem in ở Pháp, dùng cho Sở Bưu điện
Đông Dương. Với tình yêu nghệ thuật tha thiết nên chỉ ít năm sau khi được
tiếp xúc những nguyên tắc tranh lụa Trung Hoa, lụa Nhật Bản đã nhanh chóng
khơi dậy trong ông nguồn cảm hứng sâu xa dòng nghệ thuật phương Đông.
Từ 1926-1928 ông bắt đầu nghiên cứu những mẫu người, những
dáng người mẫu vẽ bằng than như: những thiếu nữ ngồi chống tay xem
đánh bài, những em bé cho chim ăn, chơi ô an quan, rửa rau cầu ao, bữa
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cơm lên đồng... là những tác phẩm đầu tiên vẽ lụa của ông đã thành công
rực rỡ từ 1931. Với lối vẽ của ông dựa vào kỹ thuật dựng hình Châu Âu,
nhưng vẫn giữ được hòa sắc, bút pháp, bố cục Phương Đông truyền thống.
Những bức tranh lụa của ông đã thành công rực rỡ từ những năm 1931 với
các tác phẩm như: Chơi ô ăn quan, Cho chim ăn, Rửa rau cầu ao, thời kỳ
rực rỡ của hoạ sỹ Nguyễn Phan Chánh sớm hình thành xu hướng hiện thực
trong từng tác phẩm lấy thân phận con người thời bấy giờ là mục tiêu biểu
cảm. Tác phẩm đầu tay tham gia đấu xảo quốc tế tại Pari đã đem lại vinh
dự lớn lao cho ông và chính nó làm cho cái nhìn kỳ thị của người Pháp về
tạo hình Việt Nam phải thay đổi sâu sắc.
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh có cách làm cũ lụa bằng nước chè. “Khi
vẽ, ông rửa lụa nhiều lần để màu phần vẽ mới hòa với màu tranh cũ.
Nguyễn Phan Chánh thường vẽ hình họa lên trên tờ giấy rồi áp vào sau tấm
lụa để in nét vẽ lên, vì thế trên tranh không có nét chì. Màu được phủ lên
hình họa, để khô. Sau đó, ông rửa nhẹ nhàng cho hết lớp gợn của bột màu,
để khô rồi lại tiếp tục quết lên lớp màu nữa. Để khô, rồi lại cọ đi, cứ làm
như thế cho đến khi có được màu ưng ý... Lụa sẽ thấm từ mặt phải sang
mặt trái tranh, nên màu sắc hai mặt tranh hoàn toàn giống nhau. Đặc biệt là
màu từng mảng trong tranh lụa Nguyễn Phan Chánh không bao giờ bị
loang, lẫn với màu của mảng khác. Điều đó minh chứng rằng, người họa sĩ
không chỉ có tài năng mà còn rất kiên trì, bền bỉ” thể hiện rõ ngay ở trong
việc bố cục một bức tranh.
Theo nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Trân, có thể tạm chia nghệ
thuật vẽ tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh ra làm các giai đoạn khác
nhau: Ở giai đoạn đầu, lụa của ông thiên về lối tả thực, càng dần về sau,
hình tượng trong tranh được giản lược hóa đi nhiều và giàu chất ảo ảnh, thơ
mộng. Và như là ông đã sử dụng màu và dùng nét, chứ không dùng lối
miêu tả động tác, tạo khối… để làm động các nhân vật. Đặc biệt, đối với
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ông, màu bao giờ cũng phải lấn át nét. Tranh của ông cơ bản chỉ sử dụng
những màu trắng, đen nâu và xanh da trời, nhưng nhờ sự hòa sắc một cách
tinh tế các màu mà tranh trông nhẵn, lại giàu sắc độ. Còn về nét thì trông
rất mảnh, rất uyển chuyển, nét nọ làm tôn nét kia, lúc nhẹ nhàng lúc lại
nặng, đặt khá chính xác, thoải mái, thể hiện được sức sống bên trong của
nhân vật [Phụ lục 2, hình 2.19, tr 106].
Ồng bằng lòng với đề tài cuộc sống giản dị của người nông dân, ông
cũng hay bị cười vì phong cách vẽ của mình. Tuy vậy Nguyễn Phan Chánh
vẫn giữ nguyên lối vẽ nét, mảng không gian hai chiều giới hạn bảng màu
với màu nâu hổ phách và đen, tránh tô điểm lên quá nhiều các sự vật trong
đề tài của mình. Ông tôn trọng nền phong cảnh trong tranh ông, nơi từ đó
ông sinh ra, cũng chính vì nó ông đã được nhận nhiều lời ca ngợi nắm bắt
được những điều tinh túy từ nông thôn và con người và hơn nữa là tinh
thần dân tộc.
1.3.2. Khái quát hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa của
Nguyễn Phan Chánh
Với chất liệu lụa, do tính chất và kỹ thuật vẽ khá đặc biệt, sử dụng
màu nước và các công đoạn rửa lụa thì cách tạo hình nhân vật trong tranh
sẽ có những đặc trưng riêng, dẫn đến các kết quả về hình thức và chất cảm
riêng so với các thể loại tranh khác, tạo hình nhân vật trong tranh của họa sĩ
Nguyễn Phan Chánh cũng là một nét rất riêng biệt và thể hiện rõ được sự
kết hợp hài hòa giữa lối tạo hình phương Tây và cách tạo hình của cá nhân
ông, cũng dễ hiểu rằng ông được học hình họa theo lối phương tây và vận
dụng nhuần nhuyễn vào chất liệu lụa truyền thống của Phương Đông.
Hình ảnh nhiều nhất trong tranh của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh là
những người phụ nữ Việt Nam ở nhiều góc độ của cuộc sống từ cô gái rửa
rau, người bán gạo, em bé cho chim ăn, cho đến người mẹ sau giờ trực
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chiến, phụ nữ nông thôn trong ngày mùa khi đang rê lúa, chị chăn vịt... Tất
cả hiện lên trong tranh ông đều rất dịu dàng, đôn hậu. Những nhân vật
trong tranh ông thể hiện rõ sự tìm tòi, sáng tạo, cách điệu hình thể dựa trên
những nghiên cứu hình họa, kí họa rất kĩ lưỡng của ông thông qua từng
nhân vật. Ông chỉ gợi tả và lấy những nét điển hình trên khuôn mặt, trang
phục, hình thể của các nhân vật nhưng vẫn cho người xem thấy được đầy
đủ đặc điểm và tính cách của nhân vật trong tranh. Những người phụ nữ
trong tranh ông luôn được chắt lọc và điển hình hóa những nét đẹp nhất
trên cơ thể, và đặc biệt nhấn mạnh ở vẻ đẹp của chân dung và hai bàn tay,
điều này có tác dụng nói lên được vẻ đẹp riêng biệt của người phụ nữ nông
thôn Việt Nam dịu dàng, bình dị, đôn hậu nhưng luôn dũng cảm trong
kháng chiến, luôn sẵn sàng đương đầu với những khó khăn vất vả trong
cuộc sống.
Ở Việt Nam không thể không nhắc đến những họa sĩ sáng tác đề tài
người phụ nữ cùng trên chất liệu lụa như: Nguyễn Phan Chánh, Mai Trung
Thứ, Lê Phổ… đó đều là những nhân vật tầm cỡ của hội họa Việt Nam,
người phụ nữ của mỗi họa sĩ đều có những tạo hình riêng, và những hơi
thở khác nhau… nhưng chung quy lại vẫn là nét Á Đông hiện diện trong
mỗi hình tượng người phụ nữ, họ đều mang nhưng dấu ấn hết sức đời
thường, giản dị, mộc mạc nhưng thanh cao. Một giá trị tồn tại mãi mãi
của phẩm chất người phụ nữ Việt Nam.
Trong tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh, họa sĩ có cảm hứng rất lớn
tới việc khắc họa hình tượng các phụ nữ, đặc biệt là nông thôn, nơi ông đã
sinh ra và lớn lên, do đó việc diễn ta các hình ảnh rất chân thực và nhiều
cảm xúc gần gũi, bình dị… cũng chính vì thế mà một đối tượng phụ nữ
nhưng ông đã khai thác nhiều đề tài khác nhau.
Qua các tác phẩm về người phụ nữ ta có thể chia ra các đề tài như:
tình cảm mẹ con, người thiếu nữ, người phụ nữ nông thôn. Đó là các đề tài
gắn liền với các hình ảnh trong tác phẩm của Nguyễn Phan Chánh.
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Hình tượng người mẹ
Đây là mảng đề tài mà hầu như thơ văn hay nhạc đều khai thác, nhưng
để có thể sinh động và có những cảm xúc sâu thì hội họa đã hình tượng hóa
bằng hình ảnh giúp cho khán giả một góc nhìn trực tiếp và cụ thể hơn.
Một trong các đề tài đặc biệt nổi bật chính là đề tại người mẹ, hay
những hình ảnh mẹ con đầy ấm áp và tình yêu thương. Có thể liệt kê các tác
phẩm đề tài tình cảm mẹ con [Phụ lục 2, tr 102, 103]: Mẹ con (Hình 2.1),
Rạng sáng cho con bú (Hình 2.4), Buổi tối cho con bú (Hình 2.5), Sau giờ
trực chiến… (Hình 2.3).
Các đặc điểm trong đề tài này rất dễ để nhận thấy, bởi các đối
tượng nhân vật trong tranh khá rõ ràng, thể hiện đầy đủ hình thức của
một bức tranh có các nhân vật đứa con nhỏ cùng với người mẹ đang thực
hiện các sinh hoạt như cho con bú, ẵm con, bồng con… đó là những hoạt
động bình thường và đặc trưng của một người mẹ.
Hình tượng người mẹ trong tranh của Nguyễn Phan Chánh là
những hoạt động, trạng thái khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác đặc biệt, là
lúc chiến đấu về, lúc trông con lúc sáng sớm hay tối muộn… nhưng tất
cả đều toát lên tình mẫu tử thiêng liêng trong đó về sự hi sinh, vất vả của
những người mẹ không hề biết than vãn mệt mỏi với những đứa con của
mình, mặc dù rong một bối cảnh rất thiếu thốn và khó khăn của những
năm tháng cách mạng.
Qua đề tài này các em học sinh sẽ cảm thụ được các giá trị của
người mẹ, tình mẫu tử thiêng liêng, góp phần nâng cao tư duy và khái
niệm về hình tượng người mẹ ngày lúc còn nhỏ, đặc biệt người mẹ thời kỳ
cũ trước và cả sau Cách Mạng.
Hình tượng người thiếu nữ
Với người thiếu nữ, những hình ảnh trẻ trung, ngây thơ, trong sáng
được ông tạo sáng tác với những hoạt động gần gũi và nhẹ nhàng, đó là
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thông qua các trò chơi, qua việc học hành, và các hoạt động thường
ngày khác nhau. Các tác phẩm nổi bật như: Trăng tỏ, Trăng lu, Hái rau
muống, Rửa rau cầu ao, thiếu nữ nhảy dây, thiếu nữ dưới cành đào,
thiếu nữ chơi cá vàng, thiếu nữ tự núi trông ra bể Đông… Đề tài về
hình tượng này là rất nhiều, có vẻ như ông lấy cảm hứng ngay từ chính
cô con gái của mình.
Trong các tác phẩm đề tài này, hình tượng thiếu nữ được Nguyễn
Phan Chánh đưa vào các sinh hoạt hằng ngày rất đời thường và cả tế
nhị, đó là những hoạt động mà có lễ một cô thiếu nữ nào thời đó cũng
phải làm dường như thường xuyên hằng ngày, các hình ảnh rất nhẹ nhàng
tràn đầy sức sống như chính độ tuổi đang lớn của những thiếu nữ vậy.
Qua những sinh hoạt đó, cụ thể là những công việc bên bờ ao,
đồng ruộng, hay các tắm rửa, tác giả đã khắc họa những hình thể đẹp đẽ
từ dáng người, màu da cho đến khuôn mặt khả ái cảu những thiếu nữ trẻ
trung. Đặc biệt hình tượng này hầu như Nguyễn Phan Chánh đều cho
đứng riêng một mình, không hề bắt gặp những chàng trai, hay một cảnh
hẹ hò tình tứ của lứa tuổi vặp kè này, đó cũng thể hiện được một thực
trạng mà ngày đó hầu như nông thôn nào cũng vậy, trai trẻ đều đã lên
đường theo Cách Mạng, đề lại phía sau những cô gái trẻ ngóng chờ
từng ngày, sẽ là hậu phương vững chắc cho chiến trường phía trước.
Hình tượng người phụ nữ trong đời sống sinh hoạt hằng ngày
Trong đời sống hằng ngày trong tranh Nguyễn Phan Chánh, sẽ bắt
gặp những hình ảnh thân quen và đã gắn liền vào trong thơ ca, văn học, với
nhiều sinh hoạt đời thường giản dị của nông thôn Vệt Nam xưa. Tranh của
Nguyễn Phan Chánh chủ yếu vẫn là các sinh hoạt của người phụ nữ nông
thôn, đây là hình tượng khá gần gũi với các hoạt động thường nhật chốn
làng quê Việt Nam: đi chợ, hái rau, chăn vịt, những hoạt động khắc họa sự
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lam lũ, đảm đang, đó là phẩm chất đẹp đẽ bao đời nay của người phụ nữ
Việt Nam chúng ta. Các tác phẩm liên quan như: Ra đồng, Rê lúa, Chơi ô
ăn quan, Hầu đồng, Kỳ lưng, Chăn vịt, … đây là đề tài khá thực tế để các
bạn nhỏ được học tập, bởi giá trị nhân văn và nét đẹp của người phụ nữ
nông thôn, mà đến nay các hình ảnh đó vẫn còn ở các làng quê yên bình.
Chỉ là những sinh hoạt bình thường, những sinh hoạt trong các tác
phẩm của Nguyễn Phan Chánh lại tạo cho khán giá những hoài niệm, về
một không gian, thời gian đã qua, những ngỡ ngàng khi những hoạt động
quá bình thường như hái rau, vác cày ra đồng… hiện nay khó mà được bắt
gặp. Tất các các sinh hoạt đó hiện lên trong tác phẩm của họa sĩ rất nhẹ
nhàng không hề quá lên với hình thức, phản ánh rõ ràng và trung thực như
các cảnh đó đã được chụp hình lại vậy.
Những đặc trưng về bố cục rất đơn giản khi vẽ một nhân vật, tập
trung vào đối tượng và diễn tả hành động của đối tượng một cách đặc trưng
nhưng tự nhiên nhất để tạo ra một khoảnh khắc làm cho khản giả hình dung
được không gian cũng như hành động, hay hoạt cảnh đông người cũng vậy,
các chi tiết về quần áo, dụng cụ được thể hiện rõ ràng, để cụ thể các sinh
hoạt rất chi tiết nhưng không quá rườm rà, ngược lại nó rất sinh động.
Trên đây là các đề tài mà chúng ta sẽ nghiên cứu và áp dụng vào việc
giảng dạy trong trường tiểu học Thực Nghiệm cụ thể các đề tài trong các
hình tượng này sẽ áp dụng vào khối lớp 1 và khối lớp 4. Đó cũng là các lứa
tuổi dễ dàng tiếp cận một trong số các đề tài này, cũng như phù hợp với
chương trình đang học thường thức và thực hành của các em.
1.4. Khái quát về Trường Tiểu học Thực Nghiệm
1.4.1. Sự hình thành và cơ sở vật chất của nhà trường
Quan điểm về giáo dục thực nghiệm xuất hiện từ cuối thế kỉ 18 bởi
nhà tâm lý học - giáo dục học người Pháp Claparet khi chủ trương "đào tạo
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nhà sư phạm kĩ lưỡng và đặc biệt, họ phải có khả năng vận dụng sự quan
sát và dạy học thử nghiệm".
Đến thế kỷ 20, John Dewey (1859-1952) là người khai triển hệ
thống những vấn đề nhận thức luận, đạo đức, thẩm mĩ học, canh tân trường
học, chính trị học... tại Hoa Kỳ. Ông đã phát triển lý thuyết gắn kết giữa lý
luận và thực tiễn, thử nghiệm lý thuyết này trong “cải cách giáo dục”. Năm
1896, ông thành lập trường thực nghiệm (Laboratory School) ở đại học
Chicago để kiểm nghiệm những lý thuyết đó.
Ngày nay, giáo dục phổ thông là cấp học nền tảng bởi, không những
cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản để hình thành vốn tri thức của
con người, khởi đầu cho việc học tập suốt đời, mà còn có vai trò quan trọng
đối với tiến trình hình thành và phát triển nhân cách mỗi cá nhân. Bên cạnh
đó, giáo dục phổ thông còn có sứ mệnh giữ gìn bản sắc dân tộc trong bối
cảnh hội nhập quốc tế.
Mùa thu năm 1978, ở một khu nhà cấp 4 nằm nép mình bên những
dãy nhà cao tầng của khu tập thể Giảng Võ, Hà Nội có một sự kiện thu hút
không chỉ các nhà khoa học giáo dục mà cả xã hội đều quan tâm đó là lễ
khai giảng của một cơ sở giáo dục thực nghiệm với 100 học sinh lớp Một.
Cơ sở này ra đời không giống bất kỳ một cơ sở giáo dục nào đang hoạt
động trên cả nước vào thời điểm đó, một điều chưa từng xảy ra với giáo
dục nước nhà. Ban đầu, với 14 cán bộ nghiên cứu của phòng nghiên cứu
thực nghiệm tâm lý trẻ em và sư phạm cùng 10 giáo viên được tuyển chọn
từ các trường khác do GS. TSKH Hồ Ngọc Đại trực tiếp chỉ đạo quyết tâm
xây dựng mô hình giáo dục mới khác hoàn toàn với các mô hình giáo dục
trước đây đó là: "Mô hình nhà trường mới với sự phát triển tối ưu của trẻ
em Việt Nam hiện đại" theo hướng đi và các làm khác từ: chương trình, nội
dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học trong điều kiện hết sức
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khó khăn về cơ sở vật chất cũng như rào cản của những quan niệm cũ về
giáo dục”. Với chức năng ban đầu của trường là “thực nghiệm tâm lý học
trẻ em” và “nghiên cứu quy luật phát triển tâm lý trẻ em Việt Nam”.
Giáo sư Hồ Ngọc Đại cùng các cộng sự đã chỉ đạo cơ sở giáo dục
thực nghiệm đi vào hoạt động với khẩu hiệu "Đi học là hạnh phúc; Mỗi
ngày đến trường náo nức một ngày vui". Với quan niệm cũ về nhà trường,
về mối quan hệ thầy trò và bắt tay vào tổ chức cho cơ sở giáo dục này theo
mô hình mới. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay sức sống
của mô hình giáo dục này đã được khẳng định, mặc dù vẫn còn những việc
chưa làm được nhưng những đóng góp của nó cho khoa học giáo dục là rất
đáng ghi nhận. Quá trình hình thành và phát triển của trường PTCS thực
nghiệm xuất phát từ nhu cầu nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Công
nghệ giáo dục, nên trường PTCS Thực Nghiệm là bộ phận hữu cơ không
thể tách rời trong suốt 35 năm qua.
Để cho công tác dạy - học mĩ thuật đạt hiệu quả nhà trường đã hỗ trợ
nhiều trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy như: Màu vẽ, giấy…
Trường còn có 2 câu lạc bộ vẽ hoạt động cả năm. Ngoài ra trường còn đầu
tư các công trình ngoài trời sân bóng đá mini, sân bóng rổ, sân chơi (với
nhiều trò chơi khác nhau), sân sỏi với hàng cây phi lao rợp bóng mát, vườn
rau và vườn hoa luôn có những màu sắc nở rộ vào các mùa, tất cả tạo nên
tổng thể một ngôi trường Thực Nghiệm với nhiều không gian xanh, thoáng
mát làm cho các em hứng thú hơn trong các giờ học tiết học nhất là các tiết
học mĩ thuật ngoài trời, đúng với khẩu hiệu "Đi học là hạnh phúc; Mỗi
ngày đến trường náo nức một ngày vui" của GS Hồ Ngọc Đại.
1.4.2. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giáo viên mĩ thuật
Tuy Trường Tiểu học Thực Nghiệm là trường có đặc thù riêng thuộc
quản lý của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nhưng có cơ cấu từ trên
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xuống dưới theo đúng quy định của 1 trường chuẩn. Nhà trường có 4 tổ
chuyên môn và 01 tổ văn phòng, các tổ hoạt động theo nhiệm vụ, chức
năng khác nhau và đúng Điều lệ của Trường Tiểu học. Công tác quản lý,
công việc được đưa từ trên xuống dưới hoạt động khoa học, chặt chẽ từ
Cấp quản lý, Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn, các Giáo viên và nhân
viên phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả. Bên cạnh đó còn có các tổ chức đoàn
thể trong trường như: Tổ chức Công đoàn (tiếng nói của người lao động);
Ban Thanh tra nhà trường…
Bảng 1: Cán bộ, công nhân viên, giáo viên của Trường Tiểu học
Thực Nghiệm
Stt
1

Chức danh
Cán bộ quản lý

Tổng Biên Hợp
số
chế đồng
3

3

Đại học
Cao Trung
Sau đại
đẳng cấp
học
1 PGS. TS
1 Thạc sỹ
1 Đại học

2

Giáo viên

51

46

5

50

+ GV Tiếng việt

15

14

1

1 Tiến sỹ

1

7 Thạc sỹ
13 Đại học
+ GV Toán

14

14

1 Thạc sỹ
13 Đại học

3

+ GV Tiếng anh

10

9

1

9 Đại học

+ GV Nghệ thuật

12

10

2

14 Đại học

Nhân viên

12

6

6

1

1

1

+ Kế toán

1

1

1

+ Thủ quỹ

1

1

1

+

Trưởng

văn

1
6

phòng
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Stt

Chức danh

Tổng Biên Hợp
số
chế đồng

Đại học
Sau đại
học

Cao Trung
đẳng cấp

+ Y tế

1

1

1

+ Thư viện

1

1

1

+ Bảo vệ

2

2

+ Lao công

4

4

+ Chăm sóc bán trú

1

1

1

Trường có tổng số 54 giáo viên trực tiếp dứng lớp và giảng dạy, trình
độ đào tạo chuyên môn của các giáo viên của trường: 100% đều đạt chuẩn
và trên chuẩn.
Trường có 2 giáo viên dạy môn Mĩ thuật, sinh hoạt tại tổ Nghệ thuật.
Trình độ đào tạo đều đạt chuẩn, được đào tạo bài bản, chuyên sâu về ngành
Sư phạm Mi thuật tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và
có thâm niên trong nghề trên 10 năm. Trong quá trình giảng dạy các thầy
cô đã có nhiều thành tích như các danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến,
chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, qua các cuộc thi giáo viên dạy giỏi và được
đánh giá qua những tác phẩm dự thi của học sinh trong các cuộc thi trong
nước và quốc tế. Trong năm học 2017 - 2018 đại diện cho cuộc thi vẽ tranh
do Nhật Bản tổ chức đã tổ chức cuộc triển lãm tranh của các bạn nhỏ trên
thế giới và trao 5 giải cho HS trường Tiểu học Thực Nghiệm bằng những
chuyến đi giao lưu và khám phá đất nước con người Nhật Bản [Phụ lục 3.3
tr,111]. Ngoài ra trong năm học này 2 giáo viên Mĩ thuật của trường đã có
những thay đổi mới về bài dạy cách dạy, các tiết học, chuyên đề, tăng
cường, trải nghiệm được đưa vào chương trình, tạo cho các em sự mới mẻ
hứng thú. Lớn nhất là hoạt động trải nghiệm trong chương trình “Nét xuân
quê hương” do nhà trường tổ chức. Trong chương trình này HS được trở về
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nguồn với vốn quý của dân tộc đó là tìm hiểu về tranh Đông Hồ, giao lưu
với nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả và được trải nghiệm in tranh Đông Hồ
truyền thống [Phụ lục 3.4, tr.112]. Những chương trình thầy cô giáo Mĩ
thuật dạy tại trường Tiểu học Thực Nghiệm mang đến cho các em những
niềm vui, hứng thú, say mê các em có thể thoả sức sáng tạo dựa trên những
bài học những kiến thức đã tiếp thu được để áp dụng vào bài học bài thực
hành hiệu quả nhất.
1.4.3. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh lớp 1 và lớp 4 Trường Tiểu học
Thực Nghiệm
Trong năm học 2017 – 2018, Tôi được phân công trực tiếp giảng dạy
môn mĩ thuật của khối lớp 1 và khối lớp 4 vì vậy tôi đã chọn 2 khối lớp học
này để vận dụng hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa của Nguyễn Phan
Chánh giảng dạy mĩ thuật, tôi đi sâu nghiên cứu tâm sinh lý của HS lớp 1
và lớp 4 để vận dụng một cách hiệu quả nhất lượng kiến thức định đưa vào.
Việc hiểu tâm lý trẻ để từ đó xây dựng góp phần hình thành một
thẩm mĩ trong tư duy về cái đẹp là rất cần thiết. Các đề tài trong tranh là
những giá trị khác nhau xung quanh hình tượng người phụ nữ, nên sẽ góp
phần hoàn thiên tư duy của trẻ về khái niệm của hình tượng này, trẻ càng
ngày sẽ giàu cảm xúc hơn khi thường thức mỹ thuật các tác phẩm có giá trị
không chỉ riêng tranh của Nguyễn Phan Chánh.
Về tâm sinh lý của trẻ, trong giai đoạn tiểu học (từ 6 đến 9 tuổi) trẻ
vẽ mạch lạc, rõ ràng. Hình vẽ nhiều về số lượng, nhiều chi tiết làm rõ đối
tượng, nhiều dáng vẽ và thực hơn, gần với mẫu. Khác với cách diễn tả
chung chung ở tuổi mẫu giáo. Màu sắc ở độ tuổi này rực rỡ, tươi sáng, đặc
biệt là các em đã mạnh dạn dùng màu đậm như: đen, nâu và đã biết cách
pha một số màu, chổng màu, dùng màu làm cho bài vẽ đẹp hơn, khác với
màu sắc rực rỡ của tuổi mẫu giáo. Đôi khi phần sót lại của nền giấy đã tạo
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nên sự bất ngờ trong lối dùng màu của trẻ mà bản thân các em chưa lĩnh
hội được. Các em ở cái tuổi học, tuổi chơi. Lần đầu tiên được “chơi” với
màu thường bộc lộ những trực cảm ban đầu trong việc nhận xét thế giới
xung quanh. Việc ghi lại những nhận xét về sự vật bằng màu như ông mặt
trời là màu đỏ hoặc da cam, lá màu xanh hay màu tím... Tuy vậy, cũng có
em khi dùng màu tô không tô theo màu thực mà tô theo ý thích, theo cách
cảm của các em. Do nhận xét thế giới xunh quanh theo trực cảm của bản
năng, dẫn đến các em tô màu tươi rực rỡ, tượng phản, đối chọi nhau về
nóng lạnh, vì các em tô màu nguyên chất, ít pha trộn nên đã toát lên tâm
hồn trẻ.
Trong quá trình giảng dạy tại trường tiểu học thực nghiệm, các em
học sinh lớp 1 và lớp 4 có rất nhiều đặc điểm thú vị và khả năng tốt tư duy,
khiến cho việc tiếp thu các môn học, đặc biệt là bộ môn thiên hướng về
nghệ thuật trở nên dễ tiếp thu hơn và gây hứng thú hơn cho các em.
Môn Mĩ thuật với HS lớp 1 bắt đầu với các em bằng trí tưởng tượng,
ảnh cũ tái tạo thành những hình ảnh mới ví dụ như: Từ các hình cơ bản các
em có thể liên tưởng và ghép những hình đó thành các bức tranh ngôi nhà,
cái cây… Đặc biệt tưởng tượng của các em trong giai đoạn này bị chi phối
nhiều bởi các cảm xúc, tình cảm, những hình ảnh, sự việc, hiện tượng đều
gắn liền với các rung động tình cảm của các em. Lớp 1 các em dần hình
thành ý thức tự phục vụ bản thân và nhờ các hoạt động trên lớp mà các em
tự tin thể hiện mình qua các tiết học nghệ thuật, qua các sản phẩm trên lớp.
Ngoài môi trường học tập trong lớp thì các em rất hứng thú khi được hoà
mình vào cùng với thiên nhiên, điều này cũng tạo nên sự tò mò cho phụ
huynh nhất là đối với phụ huynh lớp 1. Trao đổi với phụ huynh của em Chi
Mai (HS lớp 1E) chị cho biết: “Bé sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản, gia đình
muốn cho cháu về Việt Nam để học tập, qua tìm hiểu các trường công trên
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địa bàn Quận Ba Đình thì thấy trường Thực Nghiệm ngoài không gian, cơ
sở vật chất còn có phương pháp giáo dục phù hợp với khả năng của cháu
nhất là môn Mỹ thuật, ngoài kiến thức được cô giáo truyền đạt các em được
tự do sáng tạo, nói theo cách của mình, tình cảm của mình qua các nét vẽ,
màu sắc và cách thể hiện”. Phụ Huynh cháu Dương Hiền Dương cũng chia
sẻ, trước đây cháu vô cùng nhút nhát và ít nói, thông qua môn Mĩ thuật
cách truyền đạt kiến thức của giáo viên mà cháu yêu thích môn vẽ và tự tin
hơn rất nhiều trong cách giao tiếp với bạn bè thầy cô. Không cần quá cầu
kỳ, cao siêu để thể hiện nói ra qua ngôn ngữ, mà với học sinh lớp 1 ngôn
ngữ của môn Mỹ thuật được nhìn và hiểu rõ nhất qua các bức tranh của các
em, trong đó còn có chứa những tâm tư tình cảm sâu sắc nhất của các em
HS. Để phát triển được độ tinh nhạy, sức bền vững, các thao tác khéo léo
trong nét vẽ của các em… Bước đầu đều là thử thách của các em nhưng cần
phải có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội
để các em có sự phát triển toàn diện.
Với HS lớp 4 khả năng nhận thức, khái quát hoá của các em phát
triển dần theo lứa tuổi tuy nhiên hoạt động phân tích tổng hợp kiến thức
còn sơ đẳng chiếm phần đông ở HS tiểu học lứa tuổi này. Trí tưởng tượng
bắt đầu hoàn thiện, tưởng tượng sáng tạo tương đối phát triển ở giai đoạn
cuối tiểu học, trẻ bắt đầu có nhiều khả năng phát huy năng lực của mình
qua thơ ca, làm văn, vẽ tranh… những hoạt động này gắn liền với nhiều
cảm xúc và tình cảm của các em. Nhu cầu hoàn thiện và thể hiện năng
khiếu của mình rõ ràng hơn rất nhiều, nhất là trong các môn học nghệ thuật
phát triển ngày càng đòi hỏi sự hoàn thiện. Trong tranh các em đòi hỏi
nhiều sự sáng tạo, nhưng không phải tất cả các em đều có năng khiếu về
môn vẽ vì vậy giáo viên chỉ là trung gian, người dẫn dắt các em hoàn thành
đến mục tiêu của bài. Ở tuổi này các em có khả năng biến yêu cầu đưa ra
của giáo viên (bố, mẹ) thành mục đích hành động của mình nhưng không
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phải là hoàn toàn vì năng lực ý chí còn thiếu bền vững, chưa thể trở thành
nét tính cách của các em. Điều đó đòi hỏi nhiều ở nhà giáo dục sự kiên trì,
bền bỉ trong công tác giáo dục, cần phát hiện và bồi dưỡng kịp thời để các
em vẫn đảm bảo kết quả mà không làm thui chột đi năng khiếu của trẻ.
1.4.4. Chương trình dạy học mĩ thuật trong Trường tiểu học Thực
Nghiệm
Trường Thực Nghiệm là ngôi trường giáo dục trẻ phát triển toàn
diện, không đặt mục tiêu giáo dục các em trở thành những con người xuất
chúng mà đánh mất đi tuổi thơ, vẻ hồn nhiên trong sáng của các em mà
giáo dục bài học qua dẫn dắt, hướng dẫn, động viên các em để tạo cho các
em tự tin lĩnh hội kiến thức tự nhiên và bằng khả năng, năng lực của mình
để giải quyết mọi vấn đề trong học tập. Trường tiểu học Thực Nghiệm là
trường thuộc Viện khoa học giáo dục VN có đặc thù riêng biệt, khác với
các trường tiểu học trong khu vực. Mỗi giáo viên phụ trách 1 môn học
riêng biệt chính điều này đã làm cho trường ngày càng phát triển về lối dạy
học linh động, ít gò bó, GV có nhiều kinh nghiệm và trách nhiệm cao với
môn học mà mình dạy. Chương trình các môn học của Trường từ khi thành
lập đến nay cũng là chương trình khác biệt của GS. TS Khoa học Hồ Ngọc
Đại biên soạn. Với môn Mĩ thuật nói riêng thì chương trình học các GV
luôn thay đổi dựa vào kiến thức cơ bản của bộ giáo dục để phù hợp với
năng lực của học sinh và học sinh có thể tự do phát triển. Năm học 2015 2016 thì nhà xuất bản giáo dục xuất bản bộ sách dạy Mĩ thuật theo chương
trình công nghệ giáo dục, trong bộ sách học sinh được nhận thức giáo dục
phát triển theo từng năm, dạy từ những cái đơn giản nhất đó là màu sắc cho
đến cái phức tạp như lắp ghép tạo hình. Giáo dục và rèn luyện cho trẻ yêu
thích học môn mỹ thuật nhằm cho trẻ phát triển hoàn thiện các kiến thức về
Đức - Trí - Thể - Mĩ.
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Với Đức là đạo đức của một con người. Nói rõ hơn thì nó là những
quy tắc chuẩn mực xã hội phù hợp với những đạo lí sống trên đời giữa
người với người. Người có đạo đức là người luôn biết sống đúng với những
cái được gọi là đẹp nhất. Nói cách khác người có đạo đức luôn có một tấm
lòng lương thiện. Còn Trí là sự sáng suốt hiểu biết, không bị u mê, ở đây đó
là sự hiểu biết, các kiến thức và kinh nghiệm đã được học hỏi và tràu dồi
trong quá trình học tập và rèn luyện. Thể đơn giản là thể chất, sức khỏe, đó
là vốn nền tảng để con người tồn tại khỏe mạnh để đạt được các mục đích
khác nhau trong cuộc sống. Trong đó Mỹ là khái niệm và cũng là môn học
trừu tượng không phải ai cũng cảm nhận đúng cái đẹp. Cho nên việc trang
bị cho các em hiểu đúng nghĩa về môn Mỹ thuật là phải rèn luyện cho mình
một kiến thức thẩm mỹ. Trong dạy mỹ thuật được phân ra bao gồm việc
thường thức và thực hành mỹ thuật cụ thể là vẽ tranh, nặn hình… Thường
thức mỹ thuật là tiếp xúc, làm quen với các tác phẩm mỹ thuật, thông qua
phân tích, tìm hiểu để cảm nhận cái hay, cái đẹp và thưởng thức các tác
phẩm bằng khả năng và ý thích của mình [36, tr.146]. Việc thường thức đóng
vai trò rất quan trọng, bởi phải hình thành tư duy, có các cảm nhận về mỹ
thuật, nghệ thuật các em mới đưa vào được các hoạt động vẽ, tô, nặn… có chủ
đích rõ ràng, sinh động và gắn liền với tính cách của mỗi học sinh hơn.
Chương trình dạy học Mĩ thuật năm học 2017 – 2018 của khối lớp 1 và
lớp 4 trường Tiểu học Thực Nghiệm.
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Chương trình của lớp 1
BÀI

TÊN BÀI

Bài 1

Vẽ tranh Nhà và cây (từ các nét cơ bản thẳng,
cong, lượn sóng) – Học cách tô màu

2 tiết

Tìm hiểu và vẽ tranh tĩnh vật lọ, hoa, quả

2 tiết

Bài 2

SỐ TIẾT, TUẦN

Tuần 1,2

Tuần 3,4
Bài 3

Bài 4

Bài 5

Làm quen với đất màu (nặn một số quả, đồ
vật)

2 tiết

Những con vật quanh em (cách vẽ một số con
vật kết hơp vẽ tranh đề tài con vật).

1 tiết

Ứng dụng hoa, lá với trang trí

2 tiết

Tuần 5,6

Tuần 7

Tuần 8,9
Bài 6

Tranh chân dung

2 tiết
Tuần 10,11

Kiểm tra: Vẽ tranh đề tài Tự chọn

2 tiết
Tuần 12,13

Bài 7

Cách vẽ và cách sắp xếp bố cục trong tranh

2 tiết
Tuần 14,15

Bài 8

Nặn quả

2 tiết
Tuần 16,17

Bài 9

Vẽ dáng người

2 tiết
Tuần 18,19
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BÀI

TÊN BÀI

Bài 10 Trang trí đường diềm

SỐ TIẾT, TUẦN
2 tiết
Tuần 20, 21, 22

Bài 11 Xem tranh lụa của họa sỹ Nguyễn Phan
Chánh

2 tiết

Bài 12 Nặn dáng người

2 tiết

Tuần 23

Tuần 24, 25
Bài 13 Vẽ tranh đề tài học tập

2 tiết
Tuần 26, 27

Bài 14 Kiểm tra học kỳ 2

1 tiết
Tuần 28, 29

Bài 15 Vẽ tranh Chân dung mẹ của em

2 tiết
Tuần 36, 37

Chương trình lớp 4
BÀI
Bài 1

TÊN BÀI
Vẽ nhân vật hoạt hình em yêu thích

SỐ TIẾT, TUẦN
1 tiết
Tuần 1

Bài 2

Vẽ hoa, lá (chép hoa lá thực tế ngoài trời)

3 tiết

38
BÀI

Bài 3

Bài 4

TÊN BÀI

SỐ TIẾT, TUẦN

Đơn giản hoa lá trang trí vải hoa

Tuần 2,3,4

Tranh sáng tạo (sự kết hợp đất nặn và màu vẽ
trên giấy màu).

2 tiết

Vẽ tranh tĩnh vật theo mẫu

2 tiết

Tuần 5,6

Tuần 7,8
Bài 5

Bài 6

Tìm hiểu về màu sắc qua các quốc kỳ của các
quốc gia trong khu vực Đông Nam Á

1 tiết

Tranh chân dung thầy cô giáo

2 tiết

Tuần 9, 10

Tuần 11,12
Bài 7

Ngày hội hóa trang

2 tiết
Tuần 13,14

Bài 8

Sự chuyển động của dáng người

2 tiết
Tuần 15,16

Bài 9

Vẽ trang trí từ những hình cơ bản

1 tiết
Tuần 17

Kiểm tra: Vẽ tranh đề tài Ước mơ của em

2 tiết
Tuần 18,19

Bài 9

Vẽ dáng người
2 tiết
Tuần 20,21

Bài 10 Vẽ tranh đề tài Trò chơi dân gian

2 tiết
Tuần 22,23
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BÀI

TÊN BÀI

Bài 11 Trang trí bìa sách, truyện tranh

SỐ TIẾT, TUẦN
2 tiết
Tuần 24,25

Bài 12 Tập nặn tạo dáng
Hoạt động vui chơi thể thao
Bài 13 Chép hoa lá
Cách điệu họa tiết
Bài 14 Kẻ chữ nét đều

1 tiết
Tuần 26
2 tiết
Tuần 27,28
3 tiết
Tuần 29,30,31

Bài 15 Kiểm tra học kỳ 2
Vẽ tranh đề tài tự chọn

2 tiết
Tuần 32,33

Bài 16 Chất liệu lụa với tranh của Nguyễn Phan
Chánh

2 tiết

Bài 17 Vẽ tranh đề tài sinh hoạt

2 tiết

Tuần 34,35

Tuần 36, 37

Hiện nay trong trường Thực Nghiệm chưa vận dụng triệt để các tiết
học thường thức về các thể loại tranh có các chất liệu khác nhau, nhất là
của các tác giả nổi tiếng trong nước. Việc phân tích các giá trị trong tranh
để các em có thể cảm thụ các yếu tố về hình thức và nội dung là rất cần
thiết. Trong dòng tranh của các họa sĩ Việt Nam đã nổi danh như: Trần Văn
Cẩn, Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân… đều có các chủ để về nông
thôn, cách mạng, người phụ nữ… các chủ đề này lứa tuổi học sinh tiểu học
hoàn toàn có thể cảm thụ được các giá trị cơ bản trong tác phẩm, giúp các
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em có một lượng kiến thức mới và tư duy hiệu quả hơn trong mỹ thuật về
cảm thụ cũng như vận dụng hình ảnh màu sắc.
Việc vận dụng các tác phẩm có giá trị vào dạy học ngay từ năm đầu
của tiểu học là một trong các định hướng phát triển cho tư duy thẩm mỹ
của HS. Học các kiến thức mỹ thuật từ bé cho các em HS ở trong các nhà
văn hóa và trong cả trường học không nhằm đào tạo các em trở thành nghệ
sĩ, mà thông qua các hoạt động tạo hình để khơi gợi và phát huy khiếu thẩm
mĩ vốn có ở trẻ, gây hứng thú cho các em trước cái đẹp, tiến tới hình thành
thị hiếu thẩm mĩ của riêng mình trong cuộc sống hằng ngày [24, tr.8]. Đó là
mục đích vốn có ban đầu của việc học và thường thức mĩ thuật cho các trẻ
em nói chung cũng như các học sinh trong trường tiểu học nói riêng.
Dạy và học thường thức mĩ thuật ở tiểu học hiện nay còn gặp nhiều
khó khăn bởi quan niệm chưa đầy đủ của giáo viên, của nhà trường về việc
chuẩn bị cho giờ dạy chưa được chú ý, các yếu tố cơ bản cho buổi học như
thiếu các tranh đẹp, các bức tranh in không sát với khổ tranh thực tế và in
ấn lại không sát với bản tranh gốc… các yếu tố này rất cơ bản để cho học
sinh tiếp cận sát nhất với các tác phẩm, khi không thể xem các tác phẩm
gốc. Cụ thể là việc giảng dạy bộ môn cần thực sự chú ý là tạo ra sự kỹ
lưỡng trong các tiết dạy có tính trực họa cao như mĩ thuật, nghiên cứu cho
thấy, trẻ có thể lĩnh hội kinh nghiệm xã hội nhờ sự tiếp xúc với người lớn.
Nhưng sự tiếp xúc của trẻ với người lớn có hiệu quả tốt với điều kiện là sự
tiếp xúc đó phải được tổ chức đặc biệt và chặt chẽ, nhất là trong quá trình
hoạt động sư phạm [18, tr.21]. Sự chuẩn bị kỹ càng và khoa học là một sự
khởi đầu dễ chịu và tạo cho học sinh hứng thú hơn trong học tập mĩ thuật,
tranh các trường hợp cứng nhắc, chuẩn bị cho có điều đó khiến học mĩ
thuật chỉ mang tính hình thức, không có chất lượng về mặt thường thức cao
trong tâm thức của học sinh.
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Thực tế cho thấy các học sinh tiểu học rất thích xem tranh, vì “ngôn
ngữ tranh ngắn gọn, cụ thể, súc tích, tạo nên cái đẹp vốn là nhu cầu, sở
thích của các em” [36, tr.151], đó là nhu cầu tối thiểu trong học tập cũng
như đời sống của trẻ lửa tuổi này, vậy nên từ các hoạch định về đổi mới
phương pháp dạy mỹ thuật, các nhà trường cũng như thầy cô nên có nhiều
cách để cho học sinh tiếp cận với các tác phẩm nghệ thuật trực tiếp, qua
trực họa như đi bảo tàng mĩ thuật, các triển lãm tranh… nhằm tạo điều kiện
tốt nhất cho học sinh trong việc quan sát và cảm thụ tác phẩm.
Các giáo viên trước khi lên lớp ngoài nghiên cứu nội dung bài dạy
thì quan trọng nhất là tìm và đưa ra các phương pháp dạy học hiệu quả.
Trong các phân môn của môn Mĩ thuật ngoài việc sử dụng một số phương
pháp đặc trưng của bộ môn thì người giáo viên phải luôn sáng tạo, linh
hoạt, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ
động sáng tạo của HS.
Trường Tiểu học Thực Nghiệm là trường đặc thù, HS được học tập
theo hướng mở một cách thoải mái. Kiến thức được truyền đạt, tiếp thu và
thực hành theo hướng phát triển năng lực vì vậy không quá gò bó HS vào
khuôn khổ. Những phương pháp trên đã được áp dụng vào các tiết học mĩ
thuật ở trường, khi áp dụng các phương pháp trên với HS lớp 1 vẫn còn bỡ
ngỡ vì các em còn đang ở giữa hai giai đoạn hoạt động chơi (bậc mần non)
và bắt đầu bước vào hoạt động học (bậc tiểu học) nên việc sử dụng các
phương pháp này đòi hỏi GV phải kiên trì, hướng dẫn từng bước để đưa HS
dần dần hình thành như một kỹ năng. Còn HS lớp 4 đã được làm quen và
rèn luyện các phương pháp này từ những năm mới bước vào bậc tiểu học
và được rèn luyện hình thành kỹ năng trong những năm tiếp theo. Vì vậy
việc sử dụng các phương pháp này cho các em HS lớp 4 là đã thuần thục và
gần như một thói quen.
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Việc áp dụng hợp lí và đổi mới dựa trên những phương pháp dạy học
tích cực này vào giảng dạy, các em HS không những thích môn học thường
thức mĩ thuật (môn học mà trước đây các em cho là buồn tẻ, nhàm chán vì
không có phần thực hành) mà còn rất hào hứng, tích cực hoạt động. Nhờ đó
mà bài vẽ thực hành các em ngoài kỹ năng thực hành các em còn đưa nhiều
cảm xúc, nhất là tình cảm của mình đối với mẹ, những giá trị truyền thống
vào tác phẩm của mình một cách hiệu quả. [Phụ lục 2]
Tiểu kết
Những cơ sở nghiên cứu đề tài trong chương này là tìm hiểu các khái
niệm, hình tượng người phụ nữ trong tranh hay cụ thể là hình tượng người
phụ nữ trong tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh, đặc biệt hơn là nghiên cứu
vẻ đẹp của người phụ nữ trong tranh được họa sỹ thể hiện thông qua sự trải
nghiệm thực tế, những cảm xúc trước cuộc sống để bộc lộ cái tinh thần, cái
đẹp theo cách riêng của mình. Hình tượng người phụ nữ luôn được coi
trọng, đó là hình tượng có tính trường tồn, bất diệt nhưng cũng mỏng manh
đầy ý nghĩa và nhờ cách tạo hình gần gũi qua các cử chỉ, hành động, công
việc sẽ rất dễ tác động đến tâm lý của học sinh lứa tuổi tiểu học, giúp các
em có nhiều cảm xúc tình cảm đối với mẹ. mà trước đây các em chưa từng
được trải nghiệm qua các tiết học mĩ thuật.
Các kiến thức thông qua tìm hiểu hình tượng người phụ nữ trong
tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh sẽ là một nền tảng cho việc áp dụng vào
môi trường sự phạm những kiến thức cơ bản và sâu sắc về lịch sử tranh lụa,
các kỹ thuật, và giá trị mà tranh lụa mang lại khi thể hiện hình tượng của
người phụ nữ. Đó là những kiến thức khá cũ trong môi trường mĩ thuật, tuy
nhiên lại rất mới mẻ đối với những thế hệ trẻ muốn học hỏi và tìm hiểu về
nghệ thuật. Vậy nên việc đưa những kiến thức này vào giảng dạy mĩ thuật ở
Trường Tiểu học Thực Nghiệm là rất cần thiết.
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Chương 2
VẬN DỤNG HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TRANH LỤA
NGUYỄN PHAN CHÁNH VÀO DẠY MỸ THUẬT CHO HỌC SINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC NGHIỆM
2.1. Một số cách thức vận dụng hình tượng người phụ nữ của Nguyễn
Phan Chánh vào dạy học
2.1.1. Vận dụng vào các bài học cụ thể
Từ những thực trạng và vai trò của mĩ thuật đã nêu trên, các hoạt
động vẽ tranh, thường thức mỹ thuật trong chương trình mĩ thuật của tiểu
học đối với trẻ em. Cùng với việc áp dụng các phương pháp dảng dạy mĩ
thuật, nắm bắt tâm lý của trẻ và tính chất đặc thù của học sinh trường Tiểu
học Thực Nghiệm, tôi muốn hướng các kiến thức về hình tượng người phụ
nữ trong tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh để áp dụng trong các tiết học
mĩ thuật khối lớp 1 và khối lớp 4 trong trường Tiểu học mà tôi đang giảng
dạy. Qua các hình tượng về người mẹ hay những bức tranh sinh hoạt của
hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh, các em sẽ thấy cùng thể loại là tranh lụa nhưng
có rất nhiều đề tài phong phú khác nhau xoay quanh cuộc sống gần gũi
xung quanh. Cụ thể ở giai đoạn đầu tôi sẽ vận dụng với khối lớp 1, với các
tiết học như: thường thức mĩ thuật “Tìm hiểu và xem tranh lụa của họa sĩ
Nguyễn Phan Chánh” trong đó bài thực hành sẽ là “Vẽ tranh chân dung” vì
sau khi xem xong tranh về mẹ và con, các em sẽ hiểu hơn về sự vất vả của
người mẹ từ đó thấu hiểu và yêu mẹ nhiều hơn, truyền nhiều cảm xúc vào
bài vẽ “Chân dung mẹ của em”. Dựa trên các nội dung đề tài về người phụ
nữ trong tranh của họa sỹ Nguyễn Phan Chánh. Trong nội dung học khối
lớp 4 sẽ có thêm phần vẽ tranh với đề tài sinh hoạt, qua những bức tranh đề
tài sinh hoạt của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh các em liên hệ trong cuộc sống
của mình có những hoạt động nào giống và khác với trong tranh và ngoài
những hoạt động trong tranh thì ngày nay các em còn được trải nghiệm
những hoạt động nào khác trong cuộc sống diễn ra hằng ngày của mình.
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Bảng 2: Nội dung các bài áp dụng tranh lụa của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh
vào chương trình dạy - học, năm học 2017 - 2018
Lớp

Thường thức mĩ thuật

Bài áp dụng

Lớp 1
tiết)

-Tìm hiểu về tranh lụa
-Vẽ Tranh chân dung (2 tiết)
Xem tranh của họa sỹ
Nguyễn Phan Chánh
(1 tiết)

Lớp 4
(3 tiết)

-Lụa với tranh của họa sỹ -Vẽ tranh chân dung Mẹ và bé
Nguyễn Phan Chánh
(2 tiết)
(1 tiết)
-Vẽ tranh đề tài sinh hoạt
(2 tiết)

Đối với trẻ lớp 1 khi cho các em tiếp xúc với các tác phẩm đề tài
người mẹ như: Mẹ con, Sau giờ trực chiến… Bằng nhiều phương pháp dạy
học tích cực như: Trực quan - quan sát các tác phẩm tranh lụa của hoạ sĩ
Nguyễn Phan Chánh thông qua máy chiếu vật thể, HS được trao đổi và
tương tác với nhau về những đề tài, hình ảnh, màu sắc trong tranh bằng
phương pháp thảo luận nhóm. Vậy thông qua việc tìm hiểu các bức tranh
không những tạo cho trẻ một sự gần gũi về hình ảnh người mẹ mà còn tạo
ra cho trẻ nhiều những góc nhìn khác về một người mẹ, dù hình tượng
người mẹ của các em có khác trong tranh nhưng tình cảm của các em dành
cho mẹ thì không thể thay đổi. Các em sẽ có sự so sánh hình ảnh người mẹ
trong tranh với người mẹ hiện tại khi liên hệ thực tế, trong mắt trẻ thơ ban
đầu các em cảm nhận được đó là những tình cảm mẹ dành cho con, những
công việc hằng ngày mẹ vẫn làm, từ những hình ảnh đó thì tình cảm dành
cho mẹ sẽ được thể hiện qua tác phẩm của mình và đó như một món quà
dành tặng cho mẹ. Nhưng những gì các em cảm nhận, nhìn thấy ở trong
tranh là một thế giới hoàn toàn khác, đó là các hoạt động hằng ngày người
mẹ phải làm trong thời chiến khác với thời bình như thế nào và trò chơi
được hoạ sĩ diễn tả trong tranh mà hiện tại hầu như các bạn không còn biết
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chơi hay không còn được chơi. Vậy đây sẽ là những tác phẩm nên đưa vào
môn học mĩ thuật cho các HS lớp 1.
Cũng với những phương pháp dạy học tích cực đó, nhưng khác với
các em lớp 1 tâm lý của các anh chị lớp 4 có phần nào hiểu biết và tư duy lớn
hơn vì vậy các phương pháp trực quan, hoạt động nhóm, gợi mở, thuyết trình,
lên hệ thực tế được các em sử dụng thuần thục, nhanh nhẹn và rất linh hoạt. Ở
lứa tuổi lớn hơn các em luôn có nhu cầu, đòi hỏi cho bản thân mình, trong
tranh của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh có nhiều khám phá thú vị về không gian
xung quanh nhân vật, lịch sử ở giai đoạn chiến tranh khác với thời bình, trang
phục của những người phụ nữ xưa và hoạt động sinh hoạt thời kỳ này. Những
tác phẩm tiêu biểu như: Chơi ô ăn quan, Hái rau muống, Ra đồng… Sẽ là
các hình ảnh sinh động nhất cho HS khám phá những điều mà một thời quá
khứ đã diễn ra, hay đã nhạt nhòa trong xã hội hiện nay, mà các em ít khi
được chứng kiến.
Việc lựa chọn những tác phẩm cơ bản nhất đưa vào giảng dạy đề HS
có thể học tập và tìm hiểu, quan trọng hơn cả là sự mãn nhãn sinh động
trong những tác phẩm tranh lụa của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh, các mảng
hình, bố cục và màu sắc không quá cầu kỳ cùng với các phương pháp dạy học
kết hợp linh hoạt sẽ dễ dàng cho HS tiếp thu hơn so với các thể loại khác, trên
cơ sở đó các em có thể ứng dụng một cách tích cực và sáng tạo vào trong thực
hành để tạo nên những tác phẩm mang âm hưởng riêng của mình.
2.1.2. Các phương pháp vận dụng
Phương pháp trực quan – quan sát: Có thể trực tiếp hoặc dán tiếp,
được sử dụng thường xuyên trong hầu như tất cả các phân môn của môn
mỹ thuật, trực quan là nghệ thuật thị giác giúp các em cảm thụ cái đẹp bằng
mắt. Quan sát là tập cho các em thói quen quan sát để làm giàu vốn biểu
tượng kinh nghiệm sống của các em đó là tiền đề của tranh đề tài, tranh tự
do được phong phú và đa dạng. Quan sát giúp các em có thói quen hình
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thành trong trí nhớ vốn kiến thức, các em nhìn thấy thực tế ngoài thiên
nhiên, xã hội nhờ điểm chung có trong kiến thức bài học mà các em thể
hiện trong bài vẽ của mình làm cho bài vẽ mang phong cách đặc trưng, độc
đáo. Trong phân môn Thường thức mĩ thuật HS chủ yếu là quan sát để
nhận biết về tất cả như: chất liệu, hình ảnh có trong tranh, cách sắp xếp bố
cục trong tranh đâu là hình ảnh chính phụ, ngoài ra HS còn nhận biết về các
màu sắc được vẽ ở trong tranh như thế nào có sự so sánh liên tưởng với bài
vẽ của mình, cuối cùng là cảm nhận của các em sau khi xem xong bức
tranh. Vậy Phương pháp trực quan – quan sát là hành trình song song luôn
hỗ trợ cho nhau giúp các em bồi dưỡng thêm kiến thức về cái đẹp.
Phương pháp đàm thoại gợi mở: Là hình thức giáo viên đặt ra câu
hỏi cụ thể có trong nội dung, kiến thức bài học. Có thể là những câu hỏi
được đặt ra sau khi các em quan sát hoặc là những câu hỏi các em đã được
chiêm nghiệm trong thực tế ví dụ như: bông hoa có hình hài, màu sắc như
thế nào? Trong tranh có bao nhiêu người? hình ảnh như thế nào?... sau khi
đạt câu hỏi HS trả lời hay giáo viên có thể chẻ nhỏ câu hỏi để HS dễ hiểu
hơn. Qua thái độ, câu trả lời của HS giáo viên có thể đánh giá được ngay
năng lực nhận thức của từng em để từ đó giáo viên sẽ có hướng điều chỉnh
sao cho phù hợp và hài hoà với các HS trong lớp. Các câu hỏi mang tính
gợi mở không để đánh giá lựa chọn đúng sai mà việc sử dụng khéo léo
phương pháp này tạo cho các em sự tự tin (không sợ trả lời sai), niềm đam
mê, hứng thú và sáng tạo giúp các em vận dụng phối hợp hài hoà giữa suy
nghĩ và hành động cụ thể trong mọi tình huống một cách linh hoạt.
Phương pháp thảo luận nhóm: Là phương pháp tập hợp các em vào
một nhóm (có thể nhóm 2, 3, 4…) để cùng giải quyết chung một vấn đề
theo sự hướng dẫn của giáo viên tuy nhiên sẽ có nhiều ý kiến và đáp án trái
chiều nhưng trong một nhóm các bạn sẽ tự nhân định để đoàn kết thống
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nhất đưa ra một kết quả đúng nhất. Phương pháp này giúp tất cả HS trong
nhóm đều phải tương tác với nhau, học tập lẫn nhau vì mỗi bộ óc có một
chủ quan khách thể riêng nên sự nhận xét của các em sẽ có nhiều điều bất
ngờ và khác lạ tự tạo hứng thú cho nhau cùng phát triển, cùng sáng tạo.
Phương pháp luyện tập thực hành: Trong tất cả các bài vẽ thì
phương pháp này đều được vận dụng vào sau khi học sinh đã trải qua tất cả
các phương pháp nói trên, học sinh nắm vững lý thuyết và thể hiện kỹ
năng, sáng tạo của mình qua thực hành. Môn mĩ thuật không phải nhằm
mục đích đào tạo các em trở thành những người hoạ sỹ mà giúp các em
nắm được kỹ năng, kỹ xảo thể hiện hết khả năng tình cảm của mình vào các
bức vẽ sinh động và sang tạo hơn. Được áp dụng trong các tiết học vẽ
tranh, vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, tập nặn tạo dáng… Qua bài thực hành các
em thể hiện tài năng và sự tiếp thu của mình, giáo viên cũng từ đó mà rút
kinh nghiệm về bài dạy có hiệu quả hơn qua quá trình đánh giá năng lực
học của học sinh.
Phương pháp thuyết trình: Đây là phương pháp cực kỳ quan trọng,
sau khi học sinh đã hoàn thành sản phẩm của mình thì sẽ được thuyết trình
giới thiệu về ý tưởng sản phẩm vẽ của mình, qua đó tạo cho các em sự tự
tin, thói quen và cũng là động lực để các em cố gắng hơn trong những bài
thực hành sau. Được áp dụng trong các phân môn của môn Mĩ thuật.
Phương pháp liên hệ thực tế: Phương pháp này dùng nhiều trong
phân môn vẽ tranh, tập nặn tạo dáng. Vì môn học với thực tiễn là một thể
thống nhất không thể tách rời, có thực tiễn các em mới có thể tái hiện, sáng
tạo dựa trên kiến thức đã được gợi mở. Môn mĩ thuật và thực tiễn luôn có
sự tác động, tương tác qua lại. Có cái đẹp trong thực tiễn cuộc sống mới có
những sản phẩm sáng tạo thẩm mĩ và ngược lại, có sản phẩm sáng tạo thì
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mới làm đẹp cho thực tế cuộc sống. Qua phương pháp này tạo cho các em
có thói quen quan sát vạn vật, con người sống xung quanh mình để khi đưa
ra một vấn đề hay một đề tài các em có thể liên hệ được ngay mà không
còn phải bỡ ngỡ mất tự tin.
2.2. Một số tác phẩm tiêu biểu của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh cần
thiết để vận dụng cho các bài giảng
Nói đến tranh lụa thì không thể không nhắc đến họa sĩ Nguyễn Phan
Chánh, người khởi đầu cho nền tranh lụa Việt Nam, với những tác phẩm
mà khi nhắc đến tên hoạ sĩ bất cứ ai cũng có thể ra được một số tác phẩm
tiêu biểu của ông như: Chơi ô ăn quan, rửa rau cầu ao, sau giờ trực chiến…
Những tác phẩm này đều mang những hình tượng cơ bản về người phụ nữ
xưa, đó là những người mẹ, người thiếu nữ hay những hình tượng gắn với
các cảnh sinh hoạt nông thôn Việt Nam.
2.2.1. Một số tác phẩm về hình tượng người mẹ
Hình tượng người mẹ là một trong những hình tượng nghệ thuật tiêu
biểu trong thơ ca Việt Nam (1945 - 1975). Với một bề dày lịch sử về giữ
nước và chống quân xâm lược, hình tượng những người mẹ, người phụ nữ
Việt bao đời nay vừa phản ánh khí thế hào hùng của dân tộc, vừa là biểu
trưng của văn hóa truyền thống và hiện đại của nhân dân Việt Nam. Như
một nỗi niềm ân nghĩa thiêng liêng, xưa cũng như nay, trong quan niệm về
Bà mẹ - Tổ Quốc của người Việt Nam là hướng về cội nguồn, hướng về
người mẹ đã sinh ra dân tộc này, Trong "trường" thơ của Tố Hữu, từ “Từ
ấy", "Việt Bắc", đến "Gió lộng" rồi "Ra trận" - hình tượng người mẹ là một
trong nhưng biểu trưng đẹp nhất, sáng chói nhất, tượng trưng sâu sắc nhất
về hình tượng Tổ Quốc. Người mẹ, một hình tượng có khả năng khái quát
được tầm vóc, phẩm chất của Tổ Quốc Việt Nam, thầm lặng mà mãnh liệt,
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dịu dàng, thủy chung mà anh dũng, kiên trung, giản dị, đau thương, vất vả
mà đôn hậu, hào hùng và tươi thắm vô ngần.
Hình tượng người Mẹ không chỉ xuất hiện trong thơ ca, mà nó nảy
sinh đặc biệt hơn, được cụ thể bằng hình ảnh qua các tác phẩm hội họa đầy
nghệ thuật, mà các họa sĩ Việt Nam vẫn coi đó là một cảm hứng bất tận để
sáng tác.
Với một hoàn cảnh xuất thân khá khác với những người bạn đồng
môn, Nguyễn Phan Chánh có cho mình vốn tư liệu dồi dào về nông thôn và
những sinh hoạt, ở đó có tất cả những gì ông cần để đưa vào tác phẩm, phụ
nữ Việt Nam luôn là những hình tượng tuyệt đẹp, ngay từ trong ca dao tục
ngữ, đặc biệt đó là hình ảnh người mẹ và nó hình thành trong Nguyễn Phan
Chánh một cảm xúc lớn để sáng tác tranh lụa ông đã tạo ra những hình
tượng rất tinh tế, nhẹ nhàng nói lên tình mẫu tử, những vẻ đẹp bình dị của
người mẹ.
Trong giai đoạn đầu sáng tác, Nguyễn Phan Chánh đã có lối nhìn và
cách diễn tả khá đặc biệt, rất đặc trưng trong các tác phẩm của ông, đó
chính là cái nhìn thấu đáo, tinh vi, nồng hậu và đầy thi vị về những nhân
vật bình thường ở nông thôn ở quê ông, đặc biệt là những người phụ nữ.
Đó là những con người thân thuộc. Họ được dựng lên bằng những hòa sắc
đơn giản, thanh nhã, chắc chắn, rất phù hợp với đời sống lao động cần cù
và cảnh đồng ruộng đầm ấm của nông thôn Việt Nam. Đặc điểm tranh giai
đoạn này là lãng mạn, nhẹ nhàng.
Hình tượng người phụ nữ trong các tác phẩm nói chung của họa sĩ
Nguyễn Phan Chánh mang những nét đẹp khái quát, đặc trưng của người
phụ nữ nông thôn, hình tượng người mẹ cũng vậy, có rất nhiều tác phẩm vẽ
hình ảnh người mẹ như: Mẹ con (Hình 2.1), Rạng sáng cho con bú
(Hình2.4), Buổi tối cho con bú (Hình 2.5), Sau giờ trực chiến (Hình 2.3)…,
qua các tác phẩm chúng ta thấy các góc nhìn khác nhau về một hình tượng
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người mẹ đương thời, với nhiều hình thái khác nhau, nhưng tất cả đều có
chung một đặc điểm về tạo hình cũng nhưng biểu cảm giống nhau đó là sự
yêu thương con trẻ, chịu thương chịu khó.
Ở bức tranh Mẹ con (Hình 2.1, tr 102) đầu tiên được vẽ 1939. Đây là
bức lụa vẽ một bà mẹ đang nựng con trên tay, nhân vật mẹ và con chiếm
gần hết mặt lụa, một tay mẹ nâng con sát vào người của mình, tay kia nắm
lấy tay trái của người con rất trìu mến, tạo nên sự chắc chắn, an toàn.
Không gian phía xa là giàn hoa mướp có sắc màu xanh lam, làm cho màu
sắc của bức tranh thêm phong phú hơn. Bà mẹ mặc hở trần 2 vai. Đó là
hình ảnh mà có lẽ thường ngày ở xóm quê ngày ấy, rõ ràng tạo hình của
người mẹ không hề giống như những thiếu nữ, tạo hình đầy đặn, toát ra
một vẻ đẹp bình dị của những bà mẹ lao động vừa chăm sóc con nhỏ,
nhưng đầy lòng thương yêu và chịu đựng. Cũng cùng nội dung tác phẩm
nhưng được sáng tác vào năm 1957, tác phẩm Mẹ và con (Hình 2.2, tr 102)
lần này đã có những khác biệt lớn, về mặt tạo hình nhân vật, và chất cảm,
tuy nhiên đó chính là phong cách ban đầu của ông về tranh lụa. Ông đã đưa
vào đó là các mảng lớn, cái duyên đậm đà hương vị dân tộc ở những sáng
tác đầu tay xưa kia. Nét mặt người mẹ hiền dịu đang cho con nhỏ bú, một
tư thế rất thoải mái, nửa người mặc yếm để lộ da thịt trẻ trung đầy đặn của
một người mẹ trẻ đầy sức sống, nhưng cũng hiện ra sự vất vả bởi công việc
lao động thường ngày. Có thể thấy đây chính là hình tượng nhân vật đầy
tình cảm quen thuộc được họa sĩ ưa thích xưa nay. Về màu sắc, mọi thứ
đều lan tỏa một cách nhẹ nhàng, mỗi mảng màu đều vờn nhẹ, thầm kín,
mực nhạt được thấm êm ả lướt nhẹ, màu sắc chủ đạo vẫn là sự đặc trưng
xưa nay với hòa sắc nóng nâu - đen – vàng, có thêm hoà sắc đỏ trên trang
phục em bé... Bắt đầu từ đây, cụ thể vào những năm 1957 - 1960 ông đã
sáng tác một loạt tranh lụa về tình cảm mẹ con và có nhiều sự tươi trẻ trong
các tác phẩm của mình hơn.
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Đến với tác phẩm Sau giờ trực chiến (Hình 2.3, tr 102) ông lại mang
đến cho người xem một cái nhìn mới về hình tượng người mẹ. Lúc này
người mẹ không còn trong công việc thường ngày mà ở đây hình tượng
người mẹ mang bên mình rất nhiều trọng trách. Ở đây chính là một nữ dân
quân hàng ngày trực chiến. Sau giờ trực chiến người mẹ trở về trong một tư
thế bên mình vẫn đeo khẩu súng, dây thắt lưng, cài lựu đạn trên người, bỏ
qua hết những mệt nhọc, đứa con là nguồn động viên lớn lao, người mẹ
mỉm cười vội rửa chân vì bùn đất lút quá đầu gối và đón lấy đứa con đang
nhoài người ra vì nhớ mẹ. Những hình ảnh đó làm cho ta liên tưởng tới một
sự chu toàn giỏi việc nước đảm việc nhà. Trong tranh tác giả tạo hình
tượng người phụ nữ trong hình dáng khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, những
đường cong của cơ thể được ông khai thác trong một tư thế động với hình
ảnh đang rửa chân, hình ảnh đứa con đang với theo. Nguyễn Phan Chánh
đã giản lược mọi thứ chỉ để tập trung vào hình ảnh mẹ con, một tình cảm
lớn lao để người mẹ có thể vượt qua mọi gian khổ. Ông đã khéo léo dùng
động tác xắn quần rửa chân nhằm khai thác vẻ đẹp của nước da trắng, vẻ
mặt rạng rỡ đôn hậu khi về bên cạnh đứa con. Ở đây tác giả đã khắc họa
thành công vẻ đẹp hình tượng người phụ nữ, người mẹ, trên hơn cả đây
chính là vẻ đẹp hình tượng của người mẹ Việt Nam với đức tính chịu
thương chịu khó, đảm đang trong vẻ đẹp mặn mà.
Nhìn qua bức tranh dường như chỉ thấy một không gian và những
con người rất bình lặng, không hề có chút gì như là người mẹ vừa trải qua
một cuộc chiến, và có khi người mẹ có thể sẽ vĩnh viễn không trở về nhà
với đứa con nữa. Có ai biết được rằng hoàn cảnh sáng tác bức tranh cũng là
điều rất đặc biệt. Vào những ngày kháng chiến chống Mĩ, họa sĩ đã đến khu
lao động An Dương sống trong những gia đình công nhân, gặp lại những
cô thiếu nữ ngày xưa nay đã trở thành người mẹ, từ sáng đến chiều tối
đều ở ngoài trận địa pháo cao xạ. Những cô gái ấy đang là nữ dân quân
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đồng thời là người mẹ. Tình mẹ con trong chiến tranh đã làm họa sĩ vô
cùng xúc động.
Hai tác phẩm Rạng sáng cho con bú và Buổi tối cho con bú tác giả
đã dùng một chủ đề nhưng khác nhau về thời gian mang lại hiệu quả cảm
xúc khác nhau. Bức tranh thứ nhất được ông vẽ năm 1970, bức thứ 2 vẽ
năm 1972 nhưng lại cho chúng ta thấy một không gian gần, đó là hình ảnh
của người mẹ tác phẩm Rạng sáng cho con bú (Hình 12.4, tr 102). Thời
gian lúc này vào buổi sáng sớm dậy lo cho gia đình và cho con bú và đến
tối khi trở về nhà người mẹ lại trong công việc gia đình, mọi ồn ào vất vả
trong một ngày lắng xuống, người mẹ lại dịu dàng trìu mến với đứa con bé
nhỏ ta thấy được các thời điểm trọn vẹn tình mẫu từ. Tác giả dùng hình ảnh
cùa người mẹ tay chạm nhẹ vào thành giường, gương mặt nhìn về phía đứa
con, ông dùng cách tạo hình này để người xem tập trung vào hai mẹ con.
Không gian nền và cảnh phụ được lược bỏ, ông dùng mảng đậm ở bức
tường phía sau làm cho khoảng sáng mạnh tập trung vào phần ngực của
người mẹ, tác giả đã bố trí rất tài tình chỉ là đậm và nhạt đã mang lại hiệu
quả cho vẻ đẹp người phụ nữ trong thiên chức làm mẹ. Mặt khác bàn tay
người mẹ nhẹ nhàng trong tư thế cầm khăn lau bầu ngực kết hợp với cánh
tay đưa xuống hướng cái nhìn tập trung vào trong tranh. Tác giả sử dụng
những đường cong trên bờ vai, của bầu ngực căng tròn tất cả những yếu tố
tạo hình đó đã tạo nên những hòa sắc đặc biệt, những cảm xúc tràn ngập
tình yêu thương, trên hơn cả đó là tình mẫu tử.
2.2.2. Một số tác phẩm hình tượng thiếu nữ
Thiếu nữ, những cô gái trẻ, những tâm hồn trong trẻo đã được
Nguyễn Phan Chánh đặc tả một cách trọn vẹn, từ tạo hình cho đến biểu
cảm trong sắc mặt và kết hợp bởi việc sử dụng nhuần nhuyễn màu sắc nhẹ
nhàng đã khiến những thiếu nữ trong tranh ông có những nét đẹp dung dị,
nhẹ nhàng nhưng vô cùng đằm thắm của tuổi trẻ đầy sức sống.
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Qua tổng hợp, đề tài về nhân vật thiếu nữ chiếm một số lượng không
hề nhỏ, và hầu như đó là những tác phẩm rất chất lượng về giá trị nghệ
thuật. Tranh về thiếu nữ của Nguyễn Phan Chánh rất nhiều, đơn giản như
việc ông đặt tên một loạt các tác phẩm có tên như: Thiếu nữ nhảy dây,
Thiếu nữ dưới cành đào, Thiếu nữ chơi cá vàng, Thiếu nữ tựa núi trông
ra bể Đông… Đề tài về về thiếu nữ với rất nhiều sinh hoạt sinh động
khác mà ông sáng tác, nhưng chủ yếu vẫn là những cô thiếu nữ vùng
quê, bình dị, mộc mạc. Nhưng tất cả đều biểu đạt một tâm hồn trẻ thơ,
tươi trẻ đầy sức sống.
Trong số đó có những tác phẩm tiêu biểu mà khi nhắc đến tên người
ta cũng đủ mường tượng ta hình ảnh trong tác phẩm rồi: Em bé cho chim ăn
(Hình 2.7, 104), Thiếu nữ đọc sách (Hình 2.8, tr 104), Cô gái hát ví dặm
(Hình 2.9, tr 104), Hái rau muống (Hình 2.6, tr 104) …
Tác phẩm Hái rau muống (Hình 22.6, tr 104), ông thể hiện hình ảnh
một cô gái trẻ lội nước hái rau, tuy nhiên không diễn tả hoạt động đang hái
rau, mà làm cho chúng ta nhiều gợi mở về hành động này hơn, tạo ra sự
hình dung khi xem tác phẩm, bố cục chính là hình thể một cô gái trẻ trung,
nằm trọn toàn bộ mặt lụa, với hành động đang xắn gấu quần tránh khỏi bị
ướt, hình ảnh này rất hiện thực. Qua hành động đó Nguyễn Phan Chánh lại
tận dụng để thể hiện màu da, vẻ đẹp, hình thức của một cô thiếu nông thôn
đang làm công việc thường ngày trong nước da trắng ngần, cặp chân đầy
đặn chắc khỏe, với một khuôn mặt tròn trịa, nguời xem khi nhìn vào bức
tranh có cảm giác nhẹ nhàng, người thiếu nữ như làm dịu đi những cái vất
vả khắc nghiệt của cuộc sống đương thời.
Bố cục ở đây không thực sự có gì quá đặc biệt, việc nổi bật là tạo hình
nhân vật với khuôn mặt và trang phục, sự duyên dáng của hành động, hình
ảnh nhân vật lệch sang một bên, đầu hơi cúi xuống, tay trái vén gấu quần,
thế là toàn bộ màu sáng tập trung ở gương mặt, áo, tay và đùi làm cho bức
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tranh thể hiện được nét đẹp nhẹ nhàng, tươi mát, kín đáo, tinh tế. Tạo ra
một vẻ đẹp hết sức nhẹ nhàng.
Hình ảnh thiếu nữ đã để lại một ấn tượng tốt đẹp khi đó là hoạt động
rất bình dị, đậm chất quê, những công việc mà ngày nay các cô gái chắc
không còn làm đến hay cũng chẳng mặn mà gì nữa với lội sông lội ruộng.
Với bức "Em bé cho chim ăn" (Hình 2.7, tr 104), Nguyễn Phan
Chánh cũng rất dụng công trong bố cục. Ông cho hay:
Phần vẽ con chim thì ít thôi còn để phần già để vẽ chuồng. Mặc
dù có khuất một bên nhưng trông qua là người ta biết con chim
họa mi ở trong chuồng. Cô bé cho chim ăn, áo trắng quần thâm,
tuy là ở về đằng trước nhưng rõ ràng khi xem bức tranh này,
trước hết người ta sẽ để ý đến con chim nhảy trong chuồng, sau
mới đến cô bé [44].
Ông có thể rất yêu chim họa mi, sinh thời, danh họa Nguyễn Phan
Chánh rất mê nghe tiếng họa mi. Ông làm nhiều thơ về họa mi và có một
cuốn sổ riêng ghi những tiếng hót họa mi...
Vẫn là những nét vẽ quen thuộc, cô gái được tạo hình bởi mảng
lớn nằm ở trung tâm tác phẩm và dường như tạo một dáng ngồi bao
quát được không gian, bên cạnh là chiếc lồng chim, mặc dù hình ảnh
chú chim mới đầu chúng ta rất khó thấy thế nhưng khi ngắm nghía, cảm
nhận từng thớ lụa chú chim như dần dần hiện ra với dáng vẻ đang chuẩn bị
nhảy nhót. Vẫn là hòa sắc nâu đen và sắc trắng của chiếc áo đã khiến bức
tranh trong sáng, tinh khôi lạ kỳ. Không gợi tả kĩ khuôn mặt, ông đã cố tình
chọn góc một phần hai của khuôn mặt nhưng lại tạo sự mường tượng cho
người xem một cô gái khá xinh xắn, bầu bĩnh, điểm nhấn khéo léo là chiếc
lông mi nhỏ xinh. Và những chi tiết nhỏ nhắn khác như đôi tai, các gợn
tóc… tất cả chỉ đơn giản, không cầy kỳ nhưng lại tạo ra một hình tượng cô
gái thôn quê rất đặc trưng, rất trong sáng.
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Qua loạt tranh về thiếu nữ, người xem cảm nhận được nhiều về
việc sử dụng màu sắc trong lụa của Nguyễn Phan Chánh, và nhìn thấy
các hình ảnh tạo hình mang phong cách của riêng ông, từ đó tạo cho
người xem một sự gần gũi, quen thuộc khi ngắm nhìn một tác phẩm lụa.
Thêm nữa về mặt giá trị nội dung tư tưởng, các tác phẩm đã mang lại
nhiều cảm xúc cho khán giả nhiều lứa tuổi, người lớn là những hoài
niệm về quá khứ, trẻ nhỏ là những câu hỏi về nội dung tác phẩm, đấy
thực sự là những tác động tích cực mà nghệ thuật tranh lụa Nguyễn
Phan Chanh mang lại, thiếu nữ Việt luôn đẹp và tràn đầy sức sống.
Tuy nhiên để thực hiện những để tài mà thời bấy giờ được coi là
nhạy cảm như vậy, Nguyễn Phan Chánh cũng nhận không ít lời qua lại,
những phản ánh không mấy tích cực, tuy nhiên dường như sự tuyệt đẹp
không quá hớ hênh mà ngược lại đầy khéo léo các tác phẩm đã được mọi
người dần đón nhận một cách đáng ngưỡng mộ. “Năm 1962 bức tranh “Kỳ
lưng” của cha tôi đã làm xôn xao giới nghệ sĩ. Thời kỳ ấy do quan niệm
khắt khe nên hầu như họa sĩ không được vẽ tranh nude. Bức tranh “Kỳ
lưng” của cha tôi là bức tranh đầu tiên của cha tôi phá rào vẽ một cô thiếu
nữ tắm trần. Bức tranh thể hiện hai thiếu nữ đang tắm ở một góc vườn, vẻ
đẹp của người phụ nữ trong tranh vừa dìu dịu, vừa rất thật mà không thô
thiển. Cha tôi thường nói chất liệu lụa mô tả làn da người phụ nữ tốt nhất.
Sau này những bức như: “Tiên Dung”, “Kiều” cũng hấp dẫn với những
mảng lụa mềm với màu sáng trắng ngần mà huyền ảo.” [45] Trích nội dung
lời con gái Nguyễn Phan Chánh, nhà văn Nguyệt Tú trên báo Thanh Niên.
2.2.3. Một số tác phẩm hình tượng người phụ nữ trong cuộc sống
Với sinh hoạt, tranh của Nguyễn Phan Chánh vẫn tập trung các đối
tượng là người phụ nữ nông thôn, các cảnh đồng rộng, cày cấy, với những
sinh hoạt hằng ngày, gần gũi, nhẹ nhàng nhưng không kém phần thơ mộng
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trong đó. Các sinh hoạt nông thôn của Nguyễn Phan Chánh được khắc họa
rất nhiều, từ cấy lúa, đi tắm, hay buôn bán… tất cả đều mang những đáng
vẻ thân thuộc của làng quê yên bình, như chính hình ảnh những người nông
dân Việt Nam vậy.
Khi tìm hiểu các bức tranh về sinh hoạt đời thường trong tranh lụa
của Nguyễn Phan Chánh, ta mường tượng được cả một không gian làng xã
với những cô gái, những phụ nữ loanh quanh với giếng nước, bờ ao, đầu tắt
mặt tối, nhưng cũng hiện ra những cảnh tượng nên thơ, lãng mạng bởi vẻ đẹp
của người phụ nữ của da thịt và cả tâm hồn họ nữa.
Với các hoạt động vui chơi thời báy giờ, không thể kể đến tác phẩm
Chơi ô ăn quan (Hình 2.14, tr 106), đó là một thành công trong việc xây
dựng hình tượng nhân vật những em gái nông thôn với trò chơi dân gian.
Bố cục chính trong tranh gồm 4 nhân vật, gồm 1 nhân vật nằm ngoài bên
trái và 3 nhân vật bên phải , tuy nhiên không vì thế mà bố cục bức tranh
thiếu cân bằng, với việc thể hiện vật bên trái rõ về toàn bộ hình thể và tư
thế ngồi và một khoảng trống lớn để diễn tả nội dung trò chơi các bé gái
chơi là gì, khoảng trống và cô gái đó được cân bằng với 3 cô cái tạo tạo
thành một mảng lớn cân bằng, cho nên dù đây là bố cục lệch nhưng lại cân
bằng về thị giác của các mảng đơn giản và khoảng trống có giá trị nghỉ mắt
để dẫn mắt vào những mảng sáng mạnh trên gương mặt, bàn tay, áo bên
trong của những bé gái và những mảng đậm được kết nối liền trên mái tóc,
khăn mỏ quạ, quần và áo của các bé gái tác giả cho thấy sự gắn bó toàn
diện của tác phẩm [22, tr.24]. Ngoài những giá trị về màu sắc và đường nét,
tác phẩm này thể hiện được rất nhiều nội dung khác như trang phục, hình
thể của những cô gái thời đó.
Việc thể hiện bố cục cho thấy Nguyễn Phan Chánh nghiên cứu rất kỹ
về dáng, và bố trí các nhân vật sao cho phù hợp và rất khéo léo trong việc
dẫn dắt mắt của người xem vào các chi tiết của tác phẩm.
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Hòa sắc chính là nâu và đen. Các khối diện của các nhân vật đều là các
mảng bẹt, hầu như không hề diễn tả rõ ràng khối, tuy nhiên với việc sử dụng
các màu sắc đặc trưng của da người và độ sáng tối, tác giả đã gợi được khối
khi ngắm xem tác phẩm. Đó là thành công khi tác giả sử dụng những màu tinh
khiết trong tranh. Nhưng ngay cả Nguyễn Phan Chánh thì tác phẩm này vẫn
chưa ưng vẫn chỉ là khá thôi vì để cách xa xa, không ai đoán đó là tranh lụa
[5, tr.15], qua đó để thấy tác giả thực sự muốn nhiều hơn nữa trong xử lí kỹ
thuật lụa của mình, và luôn muốn tác phẩm đạt đến những hiệu quá tốt hơn.
Nguyễn Phan Chánh đã sự dụng nhiều thủ pháp khác nhau để trước
hết bố cục nhân vật được giản lược tới mức tối đa, chỉ thể hiện các nhận vật
ở mức độ các mảng lớn nhỏ, đặc trưng nhất của các hình, như quần, áo,
khăn mỏ quạ… và quan trọng nhất là khối mặt khi chỉ gợi tả các bộ phận
như con mắt và đôi môi cũng đủ để diễn tả nét ngây thơ, trong sáng của các
bé gái. Thực chất trong mỗi mảng đậm đó tác giả đã rất tinh tế trong sự
chuyển đổi các sắc thái, diện tích các miếng sáng lớn nhỏ được họa sỹ rất
chú ý tới cường độ của ánh sáng trên gương mặt, bàn tay và dẫn sáng để
người xem tập trung vào không gian của trò chơi. Vậy nên không chỉ thể
hiện được rõ không gian của trò chơi mà còn cả tinh thần của các nhân vật.
Trong những bức tranh lụa của ông thường có bài thơ chữ hán xuất
hiện. Những bài thơ trên tranh của ông cũng chính là một phần bố cục để
hình tượng các nhân vật trở nên thi vị hơn. Bài thơ như lời tâm sự với các
nhân vật trong tranh, bày tỏ mối giao lưu tình cảm giữa người nghệ sĩ với
hình tượng nhân vật của mình, để cho người xem tranh có những cảm nhận
qua mối giao lưu tình cảm nghệ sĩ - hình tượng - công chúng [11, tr. 9495]. Toàn bộ bức tranh tạo nên một trò chơi dân gian nhẹ nhàng, cách diễn
tả không rườm rà mà chỉ là quan hệ hài hòa của yếu tố mảng đặc và khoảng
trống đem lại cho người xem một cái nhìn nhẹ nhàng, hồn nhiên trong sáng
và tinh tế trong một trò chơi dân gian truyền tải cho chúng ta những cảm
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xúc yêu thương chất chứa tình người. Tác phẩm Chơi ô ăn quan khi được
trưng bày tại trung tâm Mĩ thuật Thế giới (Pháp), giới báo chí đã đặt ông
lên tột bậc của nghề vẽ lụa.
Cũng như các tác phẩm khác, Lớp học vẽ (Hình 2.24, tr 108)
cũng tạo ra một sự nhẹ nhàng trong trẻo, với các hình ảnh của những cô
gái trẻ trung, khác hẳn là ở đây không phải cô gái nông thôn nữa, tuy
nhiên cũng chẳng khác là bao, có chăng họ chỉ thay đổi kiểu tóc còn về
khuôn mặt, tạo hình vẫn toát ra một sự hồn nhiên, tươi trẻ, không nhất
thiết ở nông thôn các cô gái phải lầm lũi, mỏi mệt hay thành thị phải
sung túc… Các hình ảnh đều dung dị và nhẹ nhàng. Sự khéo léo ở lớp
học vẽ còn là việc linh hoạt sử dụng màu sắc, việc để một mảng màu
xanh ở áo cô gái đã tạo ra một điểm nhấn, một mặt khác lại làm bật lên
màu trắng của nhân vật nữ trung tâm. Rõ ràng việc phân phối màu sắc
của ông dù cho sử dụng những màu mạnh nhưng cũng không hề khiến
bức tranh quá nặng nề.
Tác phẩm cho ta thấy một sinh hoạt có lẽ hiếm thấy thời kỳ đó,
biết được những hoạt động học tập của những cô gái và cảm nhận được
một hình ảnh nhẹ nhàng trong một giờ học vẽ.
Một khía cạnh sinh hoạt khác ở góc nhìn tín ngưỡng trong tác phẩm
Hầu đồng (Hình 2.25, tr 108), nội dung về vấn đề lên đồng đó là hoạt động
tín ngưỡng nhằm đem lại sự thỏa mãn nhu cầu tâm linh của nhân dân ta,
đây là một đề tài khá nhạy cảm, đôi khi bị coi là mang nặng tính dị đoan có
nguy cơ làm đình chệ sự phát triển của xã hội mà một thời bị coi là mê tín
và bị cấm đoán. Song với cái nhìn chân thành và tinh tế Nguyễn Phan
Chánh đã tạo cho người xem một không gian vừa huyền ảo lung linh, đậm
chất tâm linh, vừa nhẹ nhàng thuần phát của những tâm hồn người phụ nữ
nông thôn. Học sinh thực sự sẽ có thêm một kiến thức thú vị về sinh hoạt
tín ngưỡng không chỉ diễn ra thời điểm đó mà cả ngày này vẫn đang diễn
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ra, thậm chí còn được gìn giữ và phát huy bởi đó là một giá trị tín ngưỡng
đặc sắc của dân tộc.
Nguyễn Phan Chánh nhìn nhận hầu đồng với một sự cảm thông sâu
sắc trong tác phẩm thể hiện rõ điều đó. Một phụ nữ trong tư thế của người
nhập đồng mềm mại và chùng xuống có sự ăn nhập tuyệt đối giữa vẻ mặt
dáng người và đôi bàn tay chập lại trên đầu gối. Người phụ nữ này được bố
cục thành một nhóm riêng ở góc phải bức tranh và hướng mặt nhìn về phía
bên trái, với một khoảng trống khá rộng trước mặt, ngưng đọng gắn liền nội
tâm với một thế giới khác [22, tr. 26] với một lễ hầu đồng, điều mà ta
tưởng tượng là các đồ vật và các trang phục rất nhiều, đầy ắp, tuy nhiên hầu
như Nguyễn Phan Chánh tối giản tất cả, không gian đơn giản chỉ có lọ
hương đang cháy và những hành động nghi lễ tôn giáo.
Hai cô gái còn lại được bố cục cùng với thầy đồng tạo nên một mảng
đậm phía trái bức tranh, vừa vặn, hài hoà và cân xứng. Hai cô đều như bị
sức hấp dẫn từ thuật chú của thầy đồng, nên đôi mắt họ đều hướng vào
khoảng trống trước mặt của nhân vật ngồi đồng. Có một nét tương đồng với
bố cục trong ô ăn quan ở đây, chỉ khác là nhân vật chính lại ở phía bên
phải. Hoạt động tín ngưỡng có vẽ rất huyền ảo, thầy đồng dùng bàn tay và
nén hương tạo ra cử chỉ lạ lùng trên gương mặt cô gái.
Ở đây Nguyễn Phan Chánh giữ nguyên cách dùng nét mảnh, ánh
sáng và không gian gợi tả, giới hạn bảng màu trong tranh lụa. Thủ pháp này
đã tạo ra những biến ảo trong từng nét vẽ. Cách vẽ của ông là cách vẽ
nhuộm lụa, đó là cách tô lên nhiều lớp màu với hòa sắc hơi chênh nhau
trên cùng một mảng. Lối vẽ này vừa tạo khối vừa tạo ra độ đậm nhạt và
chuyển sắc rất tinh tế. Do vậy nhìn vào tranh ông dường như chỉ nhìn
thấy những mảng màu với hình lớn phẳng, nhưng nhìn kỹ tất cả đều có
khối, ánh sáng và chiều sâu không gian.
Đây là tác phẩm không đơn thuần miêu tả một sinh hoạt tôn giáo,
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thông qua tác phẩm “Hầu Đồng”, hoạ sĩ đã đưa người xem tới tận cùng
của sự thuần khiết. Khi xem tranh, người ta không còn cảm thấy sự dị đoan,
mà trái lại, hoạ sĩ đã đưa người xem tới một không gian của vẻ đẹp tâm
linh, vẻ đẹp nguyên bản, thuần khiết nhất, ẩn sâu trong mỗi con người. Đó
chính là một ý niệm khơi gợi ra khi chúng ta cảm nhận nó với một thái độ
chân thành.
Nhiều sinh hoạt, nhiều bối cảnh được Nguyễn Phan Chánh khai thác,
và tâm điểm chính vẫn là người phụ nữ nông thôn Việt Nam, vẻ đẹp của họ
dường như là bất tận để các họa sĩ sáng tạo, chỉ đơn giản những cử chỉ,
hành động thường nhật cũng đủ để khiến họa sĩ rung động, để cho ra đời
những khoảnh khắc có giá trị nghệ thuật. Một đề tài mà có lẽ Nguyễn Phan
Chánh đã rất khéo léo, tế nhị để diễn tả đó chính là những cảnh tắm của
những cô gái, những người phụ nữ nông thôn xưa.
Có rất nhiều sinh hoạt khác ở nông thôn mà gần gũi với chúng ta kể cả
ngày nay, điển hình đó là làm đồng với những hình ảnh vác cày, những chú
trâu, bình dị và sâu lắng. Tác phẩm có nội dung được nhắc đến chính là Ra
đồng (Hình 14), một dòng người đi theo một hướng mang theo những nông
cụ và có đủ lứa tuổi trong đó, từ phụ nữ trung niên, cậu bé… một hình ảnh
nhiều cảm xúc.
Về bố cục, tác phẩm tập trung vào những mảng hình các đối tượng
chính, hầu như không đề cập đến không gian, và khó mường tượng ra cả
thời gian nữa, mảng hình lớn nghiêng về bên trai tranh khi nhìn vào. Tuy
nhiên lại được cân bằng bởi ánh sáng, khi mà chú trâu là một mảng nâu đen
lớn còn bên phải được kéo lại bởi mảng hình với ông lão áo trắng. Cũng
như các tác phẩm khác, Ra đồng cũng rất kiệm màu, Nguyễn Phan Chánh
đã sử dụng màu xanh thẫm lần nữa trong các tác phẩm của mình để sinh
động hơn các nhân vật, tránh bị nhàm chán.
Cũng dễ thấy một cảm xúc được gợi ra từ tác phẩm, cụ thể từ các đối
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tượng trong đó, các hình đều có một hướng nằm ngang, từ cái cày, những
đòn gánh, và nói chung tổng thể cả mảng hình lớn đều là hướng nằm
ngang, đi từ trái sáng phải, đường ngang này tạo cho người xem cảm giác
yên bình, phẳng lặng và gợi chút buồn.
Đi sâu vào nội dung, tên tác phẩm cũng đã nói lên được tính chất và rõ
nội dung hoạt cảnh trong đó, một hình ảnh nông thôn Việt Nam mà ngày
nay đâu đó vẫn còn, những con người với công việc thường nhật vẫn làm
như một thói quen, vẫn rất khỏe khắn bởi những dáng đi, dù rằng đẽo gánh
hằng ngày nhiều vật nặng, tuy nhiên lưng vẫn thẳng, những bước đi không
cho thấy có sự mệt mỏi. Nhưng ta vẫn cảm nhận sự vất vả trong đó, lam lũ
và cần cù trong lao động.
Một bức tranh bình dị nhưng chứa đủ những hình ảnh cần thiết để tái
hiện cả một không gian sinh động của vùng quê nghèo thời kỳ cũ, từ trang
phục, dụng cụ, cho đến con người và đặc biệt là hình ảnh con trâu, một
hình tượng không thể thiếu trong nông nghiệp Việt Nam từ bao đời nay.
Tất cả dường như đã là ký ức trong một bộ phận lớn người dân ngày nay và
lạ lẫm với những bạn trẻ, các em nhỏ chốn thành thị.
Vẫn những hình ảnh gắn liền với mùa vụ, cây lúa, những hình ảnh lao
động không tỏ ra quá vất vả mà lại đầy sắc thơ trong đó, khi mọi thứ nhẹ
nhàng yên ả, tác phẩm Rê lúa (Hình 2.20, tr 107) là một trong những tác
phẩm mang đầy tình cảm, và sắc thái nhẹ nhàng của lao động vùng nông
thôn rất nỗi thân thuộc, bởi lối tạo hình và màu sắc nhẹ nhàng, nhìn tranh
sinh hoạt lao động nhưng lại khiến khán giả thư giãn. tuy rằng công việc
này trong thực tế rất mệt và đầy vất vả, bởi thời tiết trong mùa vụ nóng nực
cũng như bụi tr ấu của thóc lúa, ấy vậy mà ta chỉ lại thấy những hình ảnh
nhẹ nhàng của những người phụ nữ và đường cong mềm mại của thóc đang
được những người phụ nữ làm công việc bóc, tách lúa ra khỏi bụi và cỏ.
Với tông màu trắng có pha xanh và vàng cam, vừa có tính nóng lại có
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tính lạnh bức tranh được cân đối hòa sắc khiến tổng thể hài hòa và không
hề nặng nề, vẫn thể hiện được không gian trong lành, sáng sủa, và tính chất
của các đối tượng trong đó một cách gợi mở gián tiếp, đó là một cách để
khán giả chủ động hơn trong thưởng thức, cố gặng mường tượng và cảm
nhận các giá trị không gian, con người và hoạt động trong tác phẩm này.
Vẫn là nhưng màu sắc để gợi khối, trong tác phẩm này sự chuyển độ rát
tinh tế khi từ khuôn mặt cho đén quần áo của nhân vật được diễn tả rất
trung thực, dễ nhìn ra mặc dù ông không hể sử dụng các màu da người.
Bố cục trong tranh rất cân đối với các mảng hình chính phụ rõ ràng,
đặc biệt có trọng tâm là một chiếc thúng hình tròn khá nổi bật, cùng với đó
là dòng chảy của thóc đang đổ ào như dải lụa và còn bị cuốn theo cơn gió
mang lại một khoảnh khắc thú vị và nhẹ nhàng. Việc cân đối bố cục và sử
dụng nhiều đường con cũng như các hình tròn, khiến bức tranh trở nên
động hơn, thể hiện được tính chất công việc trong đó, luôn phải hoạt động.
Không gian trong tranh được thể hiện rõ ràng so với những tác phẩm
khác, ở đây khi sử dụng sắc xanh nhạt, thì không gian trờ nên mát mẻ,
trong trẻo, dường như cả làn da của những phụ nữ đang rê lua hòa quyện
vào đó, khiên họ cũng thanh thoát, dịu dàng ngay cả khi đang lao động vất
vả. Thêm vào đó hai nhân vật như đang trò chuyện với nhau, tạo ra một
không khí lao động vui vẻ, công việc rê lúa mà chúng ta đang xem nếu
không hiểu thì có lẽ sẽ cảm nhận họ làm một công việc khá nhẹ nhàng,
không hề vất vả. Nguyễn Phan Chánh thực sự đã biến họat cảnh này trở
nên nhẹ nhàng bởi màu sắc và cả hình thể trong đó, tác phẩm sinh động đầy
chất trữ tình.
2.3. Vận dụng hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa của Nguyễn
Phan Chánh vào các bài học, phần học
2.3.1. Vận dụng vào phân môn thường thức mĩ thuật
Trong chương trình môn mĩ thuật tiểu học chia làm 5 phân môn: Vẽ
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tranh, Vẽ theo mẫu, Vẽ trang trí, thường thức mĩ thuật, Tập nặn tạo dáng.
Trong phân môn thường thức mĩ thuật tuy HS không phải thực hành vẽ hay
nặn nhưng nó là một yếu tố vô cùng quan trọng, nó giúp HS cảm nhận
được vẻ đẹp của mọi cảnh vật trong thiên nhiên, con người, thông qua
những bức tranh của họa sĩ và của thiếu nhi trong nội dung chương trình.
Cảm nhận của các em thông qua việc quan sát, nhận xét, về đường nét, bố
cục, hình ảnh, màu sắc...từ đó tạo dựng cho HS có sự cảm nhận và liên hệ
thực tế của các em sau khi xem xong tranh.
Mĩ thuật tạo ra cái đẹp, nhưng trước khi tạo được cái đẹp con người
phải biết thưởng thức cảm nhận cái đẹp trong thiên nhiên, trong tranh, qua
hoạt động cuộc sống bằng tất cả các giác quan của con người. Thường thức
mĩ thuật là phân môn rất quan trọng trong giảng dạy mĩ thuật, qua đó học
sinh có nền tảng để thực hành vẽ theo tư duy thẩm mĩ của các em về đối
tượng đã được cảm thụ. Có một điều mà thường thức mĩ thuật đem lại trội
hơn các bộ môn khác đó là sự cảm nhận sinh động, tạo ra sự rung động
trong trẻ, kích thích các em về một tư duy nhiều chiều.
Bằng sự mới mẻ của một chất liệu mới đã thu hút, hấp dẫn các em
vào bài một các hứng thú và đầy cảm xúc. Bằng một số phương pháp dạy
học tích cực để vận dụng tranh của hoạ sĩ Nguyễn Phan chánh vào phân
môn thường thức mĩ thuật theo từng đề tài cụ thể để HS dễ dàng học và
cảm nhận được qua các bức tranh:
Trong thường thức mĩ thuật lớp 1 và lớp 4 sẽ gồm 1 tiết học với nội
dung thường thức là: Tìm hiểu về tranh lụa và xem tranh của họa sỹ
Nguyễn Phan Chánh. Cụ thể trong tiết thường thức sẽ là:
Ở tiết học thường thức này HS sẽ được tiếp cận các tác phẩm của
Nguyễn Phan Chánh và từ các phân tích ở trên. Giáo viên sẽ đưa vào tiết
học những nội dung về các đề tài trong tranh Nguyễn Phan Chánh, từ đó
khơi gợi cho HS những cảm xúc thông qua các biểu hiện của các yếu tố
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nghệ thuật được họa sĩ sử dụng trong tác phẩm qua các phương pháp và với
ba nội dung chính để HS cảm thụ: thứ nhất, hình tượng người mẹ với nhiều
phẩm chất đáng quý, là tình cảm mẹ con… thứ hai, về hình tượng thiếu nữ,
ở đây HS sẽ tiếp thu nhiều các giá trị như: lịch sử, các hoạt động mà thiếu
nữ thời đó làm, như học tập, vui chơi… cuối cùng, về các sinh hoạt hằng
ngày, HS hiểu được các giá trị về lao động, các hình ảnh gần gũi và thân
thương ngay cả nông thôn ngày nay vẫn còn. Ngoài ra trong cả 3 nội dung
trên HS còn tiếp thu thêm các khía cạnh khác như: trang phục, các trò chơi
dân gian...
Đồ dùng dạy học trong dạy phân môn thường thức mĩ thuật là một
phần quan trọng trong tiết dạy cần được chuẩn bị chu đáo, vì học sinh cảm
thụ các đường nét, bố cục, hình ảnh và màu sắc là qua các bức tranh, trực
quan càng sinh động giáo viên và học sinh càng có hứng thú trong việc dạy
- học. Do đó phát huy tối đa hiệu quả của đồ dùng dạy học là một trong
những phương pháp đổi mới tốt nhất. Với tranh lụa của Hoạ sĩ Nguyễn
Phan Chánh, cần tìm và đưa ra những bức tranh có nội dung đề tài tranh sát
thực với lứa tuổi, như những bức tranh đã được phân tích ở phần trên: Mẹ
con, Em bé cho chim ăn, Chơi ô ăn quan…ngoài ra để học sinh nhìn rõ hơn
thì GV cần sưu tầm những bức tranh của họa sĩ rõ nét, có độ phân giải lớn,
thực màu để khi trình chiếu qua các thiết bị không bị vỡ hình hay sai màu.
Các phương tiện hiện đại phục vụ cho dạy học cũng phải được tận
dụng tối đa, trường Thực Nghiệm được trang bị hệ thống đồng bộ khối 1, 2
đó là máy chiếu vật thể, loa, đài, máy trợ giảng vì vậy trong môn mĩ thuật
sử dụng vô cùng hiệu quả. Chất liệu lụa là một chất liệu mới mẻ với các em
nhỏ, trước khi đi tìm hiểu hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh và một số tác phẩm
của ông, thì HS được trực quan một số dụng cụ vẽ tranh lụa như: Vải lụa,
các căng lụa và qua video trình chiếu từng bước vẽ tranh lụa. Qua đây HS
có thể so sánh được sự khác nhau giữa tranh lụa với các thể loại tranh khác
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và rõ hơn là khác so với tranh các em vẽ hằng ngày trên lớp. Nhờ những
phương tiện dạy học đa dạng và phong phú sẽ tránh được những phương
pháp dạy học một chiều truyền thống (GV truyền đạt kiến thức; HS nghe,
tiếp thu và tưởng tượng một cách thụ động, mơ hồ) giờ học cũng không hào
hứng, sôi nổi. Ngược lại sử dụng hiệu quả đồ dùng, phương tiện kết hợp
với các phương pháp dạy học tích cực thì HS sẽ chủ động, tích cực, tự giác
thậm chí hào hứng đưa ra các hiểu biết, cảm nhận của mình qua từng hoạt
động xem tranh và lĩnh hội kiến thức.
Để tìm hiểu về tác giả Nguyễn Phan Chánh, thì phải lựa chọn
phương pháp truyền đạt kiến thức sao cho phù hợp với lứa tuổi HS, với các
em lớp 1 việc đọc còn hạn chế thì trong hoạt động này GV cho HS trực
quan - quan sát chân dung hoạ sỹ Nguyễn Phan Chánh, các thông tin về
tiểu sử của hoạ sĩ nên nói một cách ngắn gọn (có thể đưa các thông số như:
năm sinh, năm mất, sự nghiệp học hành vào năm nào?...) qua đây học sinh
nắm được các mốc năm về sự phát triển sự nghiệp và một số thành tựu đạt
được của hoạ sĩ. Với HS lớp 4 (giảng dạy sử dụng máy chiếu) thông tin về
hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh sẽ đưa khối lượng kiến thức nhiều hơn. GV
cũng sử dụng phương pháp trực quan - quan sát, nhưng vì là đối tượng đã
đọc viết thông thạo, để các em có thể hoạt động tích cực hơn và tương tác
với nhau nhiều hơn sẽ sử dụng thêm phương pháp thảo luận nhóm, phương
pháp thuyết trình. Các em trong nhóm sẽ vừa quan sát các thông tin trên
bảng, những thông tin này HS phải vận dụng các kiến thức liên môn làm
cho các môn học được móc nối với nhau, vừa thảo luận đưa ra ý kiến chung
nhất để tóm tắt ngắn gọn lại tiểu sử, sự nghiệp sáng tác của hoạ sĩ theo
logic từng năm, từng giai đoạn một cách dễ hiểu và có hệ thống. Các em
đại diện nhóm sẽ lên thuyết trình và các nhóm còn lại sẽ phải theo dõi phần
thuyết trình sau đó cho nhận xét đánh giá. Trong một phần nhỏ các em
được tham gia ba phương pháp dạy học gắn liền với các hoạt động, qua đó
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các em linh hoạt các giác quan trong việc quan sát, hoạt động trong nhóm
khiến các em biết phân công công việc cho từng thành viên để kết hợp tất
cả thành viên trong nhóm đều phải hoạt động, thống nhất tạo thành bài
hoàn chỉnh và tự tin hơn khi trình bày ý kiến của nhóm (của mình) trong
học tập. GV đóng vai trò là người tổ chức điều hành còn HS vừa là người
tổ chức vừa là người thực hiện. Hình thành ở HS tính tự giác trong học tập,
suy nghĩ sáng tạo điều này rất cần ở những con người lao động mới trong
tương lai.
Trong phần chính của bài đó là đi tìm hiểu các tác phẩm của hoạ sỹ
Nguyễn Phan Chánh, GV cũng chọn những bức tranh tuỳ vào hai đối tượng
HS lớp 1 và lớp 4 để đưa kiến thức vào sao cho phù hợp. Vì vậy nên áp
dụng hình tượng nghệ thuật là các hình tượng thân quen nhất với các em, sẽ
tạo ra sự tiếp thu không bị bỡ ngỡ với các kiến thức mới lạ trong thường
thức mĩ thuật khác.
Đầu tiên là các hình ảnh về mẹ, đây là hình ảnh không hề xa lạ với
các học sinh bậc tiểu học, giả sử đưa các tác phẩm này cho các học sinh lớp
1 việc các em có các đánh giá hay nêu được tên đề tài là hoàn toàn có thể,
việc còn lại của giáo viên chính là đưa ra các phân tích để làm rõ những bối
cảnh lịch sử bức tranh sáng tác, và quan trọng là giúp học sinh cảm thụ
được các giá trị trong tranh thông qua các yếu tố tạo hình cơ bản. Các hình
ảnh cho con bú hay vui đùa với con trẻ cũng vậy rất gần gũi, thân thương
với các học sinh, đặc biệt đề tài này được áp dụng vào khối lớp 1, lúc mà
các em vẫn còn trong vòng tay che chở của bố mẹ hầu hết thời gian, các em
sẽ thực sự cảm được những tình cảm yêu thương mà mẹ đã dành cho mình,
yêu quý hơn các công việc làm mà mẹ vất vả cho gia đình nhưng vẫn dành
thời gian để thương yêu các em. Đối với các đối tượng HS thì phương pháp
gây hứng thú nhất vẫn là phương pháp trực quan - quan sát các hình ảnh
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tĩnh cũng như động, hình ảnh về những người mẹ, người phụ nữ hay những
đề tài sinh hoạt. Ở phần này GV cũng dùng nhiều phương pháp hoạt động
giúp cho hoạt động dạy và học đạt hiệu quả cao, lớp hoc sôi nổi, HS hứng
thú. GV cho HS trực quan - quan sát ở phương pháp này giúp các em nhận
biết về tất cả như: chất liệu, hình ảnh có trong tranh, cách sắp xếp bố cục
trong tranh đâu là hình ảnh chính phụ, ngoài ra HS còn nhận biết về các
màu sắc được vẽ ở trong tranh như thế nào có sự so sánh liên tưởng với bài
vẽ của mình, cuối cùng là cảm nhận của các em sau khi xem xong bức
tranh. Vậy Phương pháp trực quan - quan sát là hành trình song song luôn
hỗ trợ cho nhau giúp các em bồi dưỡng thêm kiến thức về cái đẹp.
Các tranh đã nêu và phân tích ở phần trên để HS có thể tìm hiểu
được bức tranh đó thì GV phải gợi mở bằng phương pháp thảo luận nhóm
nhưng là mỗi nhóm sẽ tìm hiểu về một ý nội dung khác nhau trong cùng
một bức tranh. Ví dụ như chia 6 nhóm với 3 nội dung sau: Hình ảnh,
Đường nét, Màu sắc (với HS lớn hơn tìm hiểu thêm về bố cục của tranh)
Phương pháp này giúp tất cả HS trong nhóm đều phải tương tác với nhau,
học tập lẫn nhau vì mỗi bộ óc có một chủ quan khách thể riêng nên sự nhận
xét của các em sẽ có nhiều điều bất ngờ và khác lạ tự tạo hứng thú cho
nhau cùng phát triển, cùng sáng tạo.
Sau khi HS hoàn thành phần quan sát và thảo luận, GV chia tìm hiểu
từng vấn đề thì qua phương pháp đàm thoại, gợi mở (từ màu sắc GV có thể
chẻ nhỏ các vấn đề liên quan đến màu sắc trong tranh) để hoạt động dạy và
học đạt đến kết quả cuối cùng đó là tìm hiểu toàn diện về 1 bức tranh.
Phương pháp gợi mở đối với phân môn thường thức mĩ thuật thì qua câu trả
lời của HS giáo viên có thể đánh giá được ngay năng lực nhận thức của
từng em để từ đó giáo viên sẽ có hướng điều chỉnh sao cho phù hợp và hài
hoà với các HS trong lớp. Các câu hỏi mang tính gợi mở không để đánh giá
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lựa chọn đúng sai mà việc sử dụng khéo léo phương pháp này tạo cho các
em sự tự tin (không sợ trả lời sai), niềm đam mê, hứng thú và sáng tạo giúp
các em vận dụng phối hợp hài hoà giữa suy nghĩ và hành động cụ thể trong
mọi tình huống một cách linh hoạt.
Những đề tài, hình ảnh bằng phương pháp liên hệ, so sánh trong
tranh với trong thực tế bằng cuộc sống đời thường đã được trải nghiệm và
diễn ra. Nhờ phương pháp này mà HS biết được môn học với thực tiễn là
một thể thống nhất không thể tách rời, có thực tiễn các em mới có thể tái
hiện, sáng tạo dựa trên kiến thức đã được gợi mở.
Trong các tác phẩm đề tài người mẹ, ngoài tình cảm mẹ con bên
cạnh đó học sinh cảm thụ được một giá trị khác nữa đó là sự gian khổ
của người phụ nữ, người mẹ trong thời chiến, người mẹ bất chấp hiểm
nguy vẫn ngày ngày cầm súng, đây sẽ là một giá trị mà các học sinh
không chỉ riêng bậc tiểu học mà các bậc khác cũng cần phải hiểu. Bởi
hình tượng người mẹ cầm súng là một sự gắn liền với lịch sử không thể
phủ nhận được.
Qua phân tích hình tượng người mẹ, giáo án giảng dạy có thể khai
thác triệt để nội dung các tác phẩm, trước tiên là cho các em tiếp xúc với
tác phẩm để các em biết đây là một bức tranh, khi đây là một tác có đầy đủ
các yếu tố như: tên tranh, tác giả, chất liệu… các tác phẩm về người mẹ của
Nguyễn Phan Chánh có hàm lượng thông tin rất cao, đó là tình mẫu tử, tình
yêu của người mẹ dành cho con, sự vất vả, khó khăn mà người mẹ vẫn chịu
đựng nhưng vẫn hết lòng yêu thương và dành thời gian cho con cái.
Còn có những hình ảnh giản dị hơn trong đời thường như hình ảnh:
Em bé cho chim ăn, Hái rau muống…hoạt động vẫn xuất hiện ở hiện tại
nhưng khác về đối tượng, không gian và thời gian.
Đến với chủ đề thiếu nữ, đây cũng sẽ là một nội dung thú vị cho các
em những cảm nhận về cuộc sống và những hoạt động của các cô gái đang
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tuổi lớn, sẽ có rất nhiều chi tiết để HS có thể tìm hiểu như cuộc sống của
thiếu nữ thời đó như thế nào? Hoạt động học cũng như chơi ra sao? Khác
với giống nhau với những cô bé, thiếu nữ ngày này không? đó sẽ là những
câu hỏi để gợi ra nhiều so sánh và thu hút hơn HS trong thường thức các
tác phẩm mang đề tài này. Còn với các tác phẩm đề tài sinh hoạt, đây sẽ là
những cảm nhận rất chân thực và có thể là lạ lẫm với các HS trong trường
thực nghiệm, bởi các sinh hoạt mặc dù đời thường trong tranh Nguyễn
Phan Chánh những sẽ khá lạ với các HS. Việc phân tích tìm hiểu các tác
phẩm đề tài này sẽ cho các em hiểu rõ hơn nhiều công việc đồng áng,
những quy trình để tạo ra những hạt gạo, như trong tác phẩm Rê lúa và Ra
đồng. đó thực sự mang lại nhiều giái trị cho mỗi HS, các em hiểu được
phần nào sự vất vả của công việc hằng ngày mà người dân nông thôn vẫn
làm để sản xuất ra lương thực, không hề dễ dàng mà rất vất vả. Chủ đề này
sẽ là nội dung tạo ra tình cảm về tình yêu quê hương đất nước cho HS, giúp
các em yêu quý hơn những gì mình đang có, và tự hào về những vẻ đẹp của
đất nước
Ngoài các đề tài về công việc đồng áng, HS sẽ còn tiếp thu các khai
cạnh thú vị khác như các trò chơi với tác phẩm Ô ăn quan và hiểu được
sinh hoạt của một lớp học vè trong tác phẩm Lớp học vẽ, đây là những sinh
hoạt gắn liền hơn với các em, và là một cánh để HS so sánh đối chiếu các
hoạt động đó so với thời điểm hiện nay có gì khác nhau và giống nhau, từ
bối cảnh, trang phục cho đến đầu tóc tất cả tạo ra một cái nhìn toàn diện và
thú vị cho HS khi thường thức, khám phá những tác phẩm này của Nguyễn
Phan Chánh. Có như vậy những tiết học thường thức thu về được rất nhiều
lượng thông tin cho HS, tạo ra sự hứng thú và say mê trong hoạt động dạy
học mĩ thuật.
So với HS lớp 4 thì việc tiếp thu và cảm thủ sẽ dễ hơn, khi các em
hoàn toàn có nhiều nhận thức và những khái niệm rõ nét về một người mẹ,
bên cạnh đó là nhiều kiến thức bổ ích được các em tiếp thu, và mở rộng
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hơn khái quát hơn về hình tượng người mẹ trong tư duy, quan trọng hơn là
hình dung và hiểu rõ hơn những giá trị một người mẹ trong thời kỳ cũ,
những điều mà thế hệ cần phải hiểu để tự hào cũng như gìn giữ. Nhưng dù
là ở lứa tuổi nào thì sau khi tìm hiểu các hình ảnh trong tranh và qua nhiều
phương pháp dạy học tích cực HS sẽ chiếm lĩnh được các mục tiêu kiến
thức cần đạt. Mặc dù phân môn thường thức mĩ thuật, HS không mấy hào
hứng như các phân môn khác nhưng nếu biết tổ chức các hoạt động tích
cực để lôi kéo HS chủ động tự khám phá kiến thức thì giờ học đó luôn đạt
hiệu quả.
2.3.2. Vận dụng vào bài Vẽ tranh chân dung
Trong chương trình học này, tôi đề xuất cho các học sinh lớp 1 và
lớp 4 thực hành về vẽ chân dung mẹ, mẹ và bé, rất cơ bản và gần gũi.
Học sinh sẽ được hướng dẫn vẽ sau khi có các quan sát và cảm nhận
các tác phẩm qua tiết học thường thức. Bức tranh chân dung mẹ và bé
của các em sẽ mang nhiều giá trị lớn hơn khi có các trải nghiệm thú vị
về tranh chủ đề người mẹ của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh.
Hình tượng người mẹ trong tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh
được khám phá, tìm hiểu qua các bức tranh: Mẹ con, sau giờ trực
chiến…với nhiều học sinh không phải em nào cũng được mẹ dành đầy
đủ tình thương cho con. Qua bài vẽ tranh chân dung có liên quan đến
mẹ, cũng cần có chọn lọc không quá đi sâu vào đời sống riêng của các
em. Thật xúc động khi có những HS không còn mẹ để yêu thương, nũng
nịu và sự thèm khát có mẹ như những các bạn cùng trang lứa, cùng lớp.
Người mẹ khi các bạn vẽ trên giấy đôi khi cũng là do các bạn nhớ lại
hoặc tưởng tượng.
Các phương pháp dạy học tích cực luôn được các giáo viên tìm
tòi và áp dụng trong các tiết học mĩ thuật để học sinh nắm rõ và phát
huy tính tích cực cả về lý thuyết và thực hành. Trong bài vẽ chân dung
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các phương pháp được vận dụng vào không chỉ nhằm mục đích cuối
cùng là HS vẽ được những bức tranh về mẹ của mình thật đẹp, mà quan
trọng hơn hết là cảm xúc, tình yêu của các em dành cho mẹ thông qua
những bức tranh về đề tài mẹ của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh các em
cảm nhận, nhìn thấy được nỗi vất vả của mẹ từ đo thương yêu mẹ hơn,
chăm chỉ học hành để mẹ được vui lòng. Hơn thế nữa các phương pháp
dạy học được đưa vào tiết học hợp lý sẽ tạo hứng thú, sôi nổi cho học
sinh để các em lĩnh hội kiến thức và thực hành một cách hiệu quả nhất.
Trong giờ học vẽ tranh Chân dung, việc trực quan - quan sát và
nhận xét tìm ra những đặc điểm cụ thể về tạo hình, trang phục, các bộ
phận, màu sắc về hình tượng người mẹ trong các bức tranh lụa của hoạ
sĩ Nguyễn Phan Chánh, người mẹ ở những vị trí khác nhau trong tranh
là những hành động gây dựng hay thể hiện tình cảm của mẹ đối với
con. Phương pháp trực quan - quan sát trong bài vẽ chân dung giúp các
em cảm thụ cái đẹp bằng mắt và có thói quen quan sát để làm giàu vốn biểu
tượng kinh nghiệm sống thêm được phong phú và đa dạng. Quan sát giúp
các em có thói quen hình thành trong trí nhớ vốn kiến thức, các em nhìn
thấy thực tế ngoài thiên nhiên, xã hội nhờ điểm chung có trong kiến thức
bài học mà các em thể hiện trong bài vẽ của mình làm cho bài vẽ mang
phong cách đặc trưng, độc đáo.
Trong phần dẫn dắt vào bài GV dùng các phương tiện dạy học như:
máy chiếu, máy chiếu vật thể cho HS chơi trò chơi tìm tên tranh. GV trình
chiếu những bức tranh lụa về đề tài người mẹ của hoạ sĩ Nguyễn Phan
Chánh đã (Tranh đã được xem và tìm hiểu ở bài thường thức mĩ thuật tiết
trước). Chia HS làm 2 đội, mỗi đội sẽ có trọng tài của đội bạn giám sát, khi
trình chiếu tranh trên màn hình đội nào nhanh sẽ được đưa ra kết quả trước,
GV tổng kết trò chơi và dẫn dắt vào bài. Qua hoạt động này bước đầu mang
lại cho HS niềm vui, hứng thú qua trò chơi, củng cố được kiến thức của tiết
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thường thức mĩ thuật và có thể đánh giá được việc học của HS qua nhận
biết, trí nhớ về kiến thức của HS trong tiết trước.
Khi tìm hiểu phần quan sát nhận xét GV dùng phương pháp trực quan
- quan sát. HS quan sát những bức tranh về đề tài người mẹ, qua hình tượng
người mẹ trong tranh lụa của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh, HS sẽ có thêm cho
mình một khái quát rộng hơn về một người mẹ và hiểu được những nhọc
nhằn không chỉ những người mẹ thời kỳ chiến tranh mà cả những người mẹ
ngày nay vẫn phải hằng ngày lo toan cho cuộc sống gia đình. Về đề tài này
HS gần như đã nhận xét tương đối kĩ trong tiết thường thức mĩ thuật vì vậy
GV chỉ giới thiệu tranh và dùng phương pháp thảo luận nhóm qua phiếu bài
tập GV phát ở phương pháp này giúp HS quán sát được những đặc điểm của
chân dung một người mẹ, từ ánh mắt, khuôn mặt, đầu tóc cho đến cả trang
phục, mọi chi tiết. Với những vấn đề về hình tượng người mẹ đơn giản và sát
thực, các em nhận ra được sự giống và khác nhau về hình tượng 2 người mẹ
trong quá khứ và hiện tại trên mọi lĩnh vực. với những vấn đề về hình tượng
người mẹ đơn giản và sát thực. Việc kết hợp linh hoạt cả 2 phương pháp trên
sẽ giúp HS có những cái nhìn tổng thể và chi tiết về người mẹ. Tuy là những
cá thể có cái nhìn và suy nghĩ khác nhau khi cùng quan sát và nhận xét cùng
một đối tượng là người mẹ thì kết quả trong phần này các em đều hiểu và rút
ra được những điểm chung về các bộ phận, hình dáng, đặc điểm đặc trưng
khác nhau của từng người mẹ. Từ đó giúp cho các em dễ dàng hơn trong
việc thể hiện tác phẩm của mình.
Đối với phần hướng dẫn cách vẽ GV sử dụng chủ yếu là phương
pháp thị phạm, HS thì trực quan - quan sát qua máy chiếu vật thể hoặc trên
bảng. Đây là một phương pháp dạy học tích cực và đạt hiệu quả cao mà
trong trường Thực Nghiệm đã được áp dụng gần như trong tất cả các tiết
học mĩ thuật có liên quan đến phần thực hành vẽ của học sinh. GV là người
tổ chức, với HS coi GV là thần tượng khi GV đủ bản lĩnh đứng lớp với các
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phương pháp hài hoà, không áp lực và coi giờ học như một sân chơi mà HS
luôn là người chủ động, được sáng tạo theo ý thích dựa trên những kiến
thức cơ bản. Việc GV thị phạm đã gây rất nhiều hứng thú với HS trong
phần hướng dẫn cách vẽ qua những ánh mắt ngạc nhiên, thán phục đến
những tiếng vỗ tay và lời khen cho cô giáo. HS lớp 1 càng hướng dẫn tỉ mỉ
ngay từ những nét vẽ đầu tiên thì càng rèn kĩ năng thực hành tốt cho HS
những tiết học sau và những năm học sau. Sau khi hướng dẫn HS còn được
quan sát những bài vẽ chân dung mẹ của những người bạn cùng lứa tuổi vẽ
mẹ của mình, chính vì điều đó càng làm cho các em thêm hứng thú và động
lực. Qua phần này HS càng hình tượng rõ hơn về hình tượng người mẹ của
mình sẽ được vẽ trên giấy qua từng bước như thế nào, các em sẽ đặt cảm
xúc, tình cảm của mình đối với mẹ trong bức tranh. Vẽ tranh chân dung
Mẹ của em, với HS lớp 1 là lứa tuổi bắt đầu nhận diện hình ảnh qua các
kiến thức học trên lớp và qua quan sát thực tế, nên các nét vẽ của các em
còn rất tự nhiên và theo cảm xúc của bản thân. Qua bài Xem tranh của
hoạ sỹ Nguyễn Phan Chánh các em ngoài kiến thức mới mẻ về tranh lụa
thì các em còn nhận biết được hình ảnh người mẹ xưa và nay có những
điểm khác biệt.
Trong phần thực hành, GV sử dụng phương pháp luyện tập thực
hành, phương pháp này là phần hoạt động chủ yếu của HS. Qua nhận thức
về màu sắc của HS về các tác phẩm của Nguyễn Phan Chánh là các mảng
màu, không đi sâu vào tả, cho nên khi HS tiếp nhận sẽ không quá khó khăn
và bỡ ngỡ so với những bức tranh tả thực có quá nhiều chi tiết có thể khiến
các em bối rối, vẽ các mảng màu cũng là cách HS tiểu học vẫn vẽ, vậy nên
áp dụng các tác phẩm vào sẽ hợp lý với độ tuổi của HS tiểu học.
Với học sinh lớp 1, đây là giai đoạn chập chững những nét vẽ còn
ngô nghê, rất tự nhiên, các hình vẽ còn chung chung và ở dạng sơ đồ là
chính, có thể thấy khi các em vẽ lên mặt phẳng tranh sẽ có sự đồng đều của
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các nhân vật, các nhân vật thường không che khuất nhau, tuy nhiên chính
vì vậy mà các em có cho mình nhiều hình ảnh rất tự nhiên và đầy màu sắc,
việc điều chính sao cho các hình ảnh dễ xem và phù hợp bố cục sẽ phải
được sự hướng dẫn từ phía giáo viên rất nhiều. Trước khi đưa vào giảng
dạy HS vẽ và nhận diện các đặc điểm của người và vẽ theo cảm tính, sai tỉ
lệ cơ thể người giữa đầu, cổ, vai, thân… Sai về đặc điểm thiếu sọ hoặc
không có tóc trước phần trán, không biết cân đối bố cục trên trang giấy. HS
lớp 1 như một trang giấy trắng, người mẹ như một điểm tựa một hình mẫu,
rất ít HS hiểu về nỗi vất vả của mẹ xưa và nay khi vừa quán xuyến công
việc vừa lo cho các con đầy đủ về mọi thứ để không thua kém bất kì đứa trẻ
nào trong xã hội. Trong con mắt các em mẹ hiện đại chỉ là người lo cho các
em từ bữa ăn đến giấc ngủ, đưa các em đi học.
Qua bài học bài thực hành các em đã có nhiều thay đổi, hiểu biết hơn
về những kiến thức mới. Phần thực hành có phần tiến bộ rõ rệt nắm được
đúng tỉ lệ các bộ phận cơ thể người như: đầu, cổ, vai, tóc, thân, chân, tay và
biết các đặt màu vẽ màu để bài vẽ hoàn thiện hơn.
Vẽ tranh chân dung Mẹ và bé. Với HS lớp 4 khả năng quan sát, nhận
thức và thực hành của các em ở mức dần hoàn hiện vì vậy ít phải uốn nắn,
tỉ mỉ chỉ hướng các em đến phần tạo hình sao cho đúng. Qua bài thường
thức mỹ thuật, ngoài tranh lụa và cách vẽ tranh lụa thì các em còn được tìm
hiểu về vai trò của người mẹ trong lịch sử chiến tranh của dân tộc ngoài
thiên chức làm mẹ. Ngoài ra HS nắm vững tỉ lệ cơ thể người, cách vẽ các
chi tiết mắt mũi miệng sao cho hợp lý. Các tác phẩm của Nguyễn Phan
Chánh có nhiều hình thái khác nhau về một người mẹ, với tư duy và nhận
thức của HS lớp 4, khi tiếp xúc các tác phẩm và hiểu được các công việc
mà người mẹ phải làm song song với cùng lúc dành thời gian chăm sóc cho
con trẻ, các em hoàn toàn có thể liên hệ với thực tế ngày trong chính gia
đình mình và chọn các cách vẽ chân dung khác nhau, cụ thể ngoài việc vẽ
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bán thân và toàn thân ra HS lớp 4 có thể vẽ chân dung nhóm người gồm mẹ
và bé, với các đặc điểm từ đầu tóc và quần áo đã được giáo viên hướng dân
HS sẽ cơ bản vẽ ra một số đặc điểm của các đối tượng đó một cách có quan
sát nhiều hơn, thay vì việc chỉ vẽ một chân dung gồm đầy đủ bộ phận cơ
thể người, các bức tranh HS hoàn toàn thêm các chi tiết như hình ảnh trên
quần áo của đối tượng hay đồng hồ, kính mắt… đó là một cách quan sát
giúp các em bao quát được bức tranh.
Với việc áp dung các hình ảnh của một người mẹ trong tranh của
Nguyễn Phan Chánh, phần nào đã khơi gợi nhiều những giá trị, phẩm chất
để từ đó các em có tình cảm, hứng thú hơn về hình tượng này, biết được
nhiều hoạt động mà người mẹ dành cho con cái, từ những việc nhỏ nhất, từ
đó HS hoàn toàn có thể đưa ra các cách để vẽ chân dung về người mẹ của
mình, từ bán thân, toàn thân, mặc dù các nét vẽ có phần ngây ngô tuy nhiên
đó lại là sự hợp lý đối với tư duy của trẻ, các hình ảnh chân dung về người
mẹ sinh động bao nhiêu thì việc cảm thụ về hình tượng này đã thành công
bấy nhiêu để kích thích tư duy của HS.
Phương pháp dạy học tích cực luôn được áp dụng song song với
nhau gắn liền qua các hoạt động. Sau mỗi giờ thực hành phần học sinh luôn
hào hứng nhất là phần thuyết trình giới thiệu tác phẩm và ý tưởng, tình cảm
của mình trong tác phẩm đó và phần liên hệ thực tế, nhất là tác phẩm về
người mẹ yêu quý của các em. Phương pháp này giúp các em tự tin hơn khi
đứng trước đám đông và càng tự hào hơn khi được giới thiệu cho các bạn
bè trong lớp biết về người mẹ của mình tuyệt vời như thế nào, trong cảm
xúc yêu thương đó các em phần nào ý thức được là mình phải làm, nên làm
những gì để mẹ được vui vẻ, an lòng.
Qua bài vẽ tranh chân dung, HS hiểu phần nào về những người mẹ
trong bom đạn ngày xưa qua nhiều bức tranh có hình ảnh về người mẹ ở
địa vị khác nhau, từ thiên chức của 1 người mẹ trong hình ảnh cho con bú,
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hình ảnh người phụ nữ sau giờ trực chiến. Khi áp dụng vào bài vẽ thì hiện
nay các bài vẽ chân dung của các thay đổi tiến bộ hơn trong bài về tỉ lệ, các
bộ phận được vẽ hợp lý hơn và bố cục cũng cân đối hơn [phụ lục 3].
2.3.3. Vận dụng vào bài vẽ tranh đề tài sinh hoạt
Với đề tài sinh hoạt, tranh thuộc đề tài này ghi lại các hoạt động của
ít nhất 2 người trở lên, bao gồm cả không gian cuộc sống, cảnh vật xung
quanh. Việc vẽ tranh cần có nhiều tư duy về hình và các đặc điểm nhận
thức về hoạt động của đối tượng, cho nên tranh đề tài sinh họat sẽ được áp
dụng vào cho lớp 4. Các tác phẩm của Nguyễn Phan Chánh trong nhóm đề
tài này sẽ gợi ra cho HS nhiều chủ để khác nhau. Thông qua tiết học
thường thức và liên hệ thực tế những gì diễn ra xung quanh cuộc sống của
các em giúp các em sẽ nắm bắt được nhiều đặc điểm của tranh sinh hoạt
với các đề tài khác nhau, tạo ra hứng thú hơn trong bài vẽ thực hành.
Để tạo sự hứng thú cho các em trong tiết học này, phần mở đầu GV
không chọn cách giới thiệu truyền thống (GV nói các em nghe), mà GV
dùng phương pháp liên hệ thực tế, các em tự dẫn dắt vào bài thông qua trải
nghiệm thực tế những sinh hoạt của các em diễn ra hằng ngày và một trò
chơi tìm tranh đề tài sinh hoạt, thông qua trình chiếu một số đề tài khác
nhau trong tranh lụa của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh. HS sẽ trực quan quan sát và tìm chọn ra những đề tài sinh hoạt và kể tên các bức tranh đó.
Qua hoạt động này HS là đối tượng hoạt động, tổ chức và thực hiện để dẫn
dắt vào bài mới dựa vào liên hệ thực tế và kiến thức của bài thường thức mĩ
thuật về tranh lụa của hoạ sỹ Nguyễn Phan Chánh. Phương pháp liên hệ
thực tế dùng trong dạy học mĩ thuật luôn đạt hiệu quả tối đa vì môn học với
thực tiễn là một thể thống nhất không thể tách rời, có thực tiễn các em mới
có thể tái hiện, sáng tạo dựa trên kiến thức đã được gợi mở. Môn mĩ thuật
và thực tiễn luôn có sự tác động, tương tác qua lại. Có cái đẹp trong thực
tiễn cuộc sống mới có những sản phẩm sáng tạo thẩm mĩ và ngược lại, có
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sản phẩm sáng tạo thì mới làm đẹp cho thực tế cuộc sống. Qua phương
pháp này tạo cho các em có thói quen quan sát vạn vật, con người sống
xung quanh mình để khi đưa ra một vấn đề hay một đề tài các em có thể
liên hệ được ngay mà không còn phải bỡ ngỡ mất tự tin.
Tranh của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh tuy chủ yếu vẽ về những
người phụ vữ nông thôn Việt nam thời xưa, xem tranh của ông không bị
nhàm chán vì cùng là người phụ nữ nhưng ông khai thác ở nhiều khía cạnh
khác nhau, hoàn cảnh và không gian khác nhau, cùng là lụa cùng là người
phụ nữ nhưng bố cụ tranh không bị lặp lại. Ông khai thác tương đối nhiều ở
tranh đề tài sinh hoạt đời thường. Các tác phẩm Chơi ô ăn quan, Rê lúa, Ra
đồng, Lớp học vẽ… sẽ cho HS hiểu thêm về nhiều mảng đề tài sinh hoạt
khác nhau, việc nhìn nhận đánh giá các tác phẩm này sẽ tạo cho HS thêm
một các nhìn mới về các đề tài sinh họat, các em có thể vẽ các sinh hoạt vui
chơi của chính các em trong giờ ra chơi, có nhiều sự đối chiếu khác nhau
trong so sánh giữa những trò chơi các em với các cô gái ngày xưa… hay
các hoạt động hằng ngày như lao động, đi lại…
Chính vì vậy trong phần chọn nội dung đề tài HS thông qua những
bức tranh sinh hoạt của hoạ sĩ để tìm ra đề tài cho mình. Phương pháp Trực
quan - quan sát được áp dụng hiệu quả trong phần này, sau khi HS đã chon
được ra những bức tranh mang đề tài sinh hoạt và nêu tên của những bức
tranh đó, GV sẽ cho HS thảo luận nhóm để tìm ra những hoạt động cụ thể
và ý nghĩa của từng hình ảnh trong tranh, từ đó các em liên hệ luôn vào
phần thực tế cuộc sống của mình. So sánh xem những cảnh diễn ra ở trong
tranh còn hay không còn tồn tại? nếu còn tồn tại thì thấy ở đâu? Đâu là
hình ảnh chính (phụ)? Ngoài những cảnh sinh hoạt có trong tranh thì trong
cuộc sống của em còn có những hoạt động gì diễn ra? Qua tranh em cảm
nhận thấy gì? HS liên hệ theo cảm xúc của mình nêu lên quan điểm. Sinh
hoạt ở đây không chỉ là những công việc đồng áng, hay những sinh hoạt tín
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ngưỡng, nó còn là những hoạt động vui chơi của trẻ nhỏ, việc tiếp thu các
giá trị trong các tác phẩm tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh sẽ tạo cho HS
nhìn nhận sinh hoạt ở nhiều khía cạnh khác nhau, nhiều hoạt động để các
em có thể đưa vào bài vẽ, từ gần gũi nhất cho đến những hoạt động do
chính các em tưởng tượng ra, từ đó tư duy của HS sẽ được gợi mở và chủ
động hơn trong thực hành vẽ đề tài này.
Vẽ bối cảnh lớp học như trong tác phẩm Lớp học vẽ cũng là một chủ
đề thực tế và dễ tiếp cận cho HS, với hình thức tác phẩm không quá cầu kỳ
chi tiết để miêu tả một không gian và những con người trong một lớp học,
Nguyễn Phan Chánh đã lược bỏ hết sự rườm rà của chi tiết, thay vào đó các
mảng màu cơ bản để gợi ra nhiều chi tiết và không gian cho tác phẩm này,
HS cũng cần những yếu tố đó trong bài vẽ của mình do các em không hoàn
toàn bao quát được tất cả mọi thứ trong lớp học để đưa vào bài vẽ, qua tác
phẩm giáo viên sẽ hướng dẫn HS nên đưa những gì cần thiết trong một
không gian nhiều đồ vật và người để làm sao HS vẫn vẽ ra được nội dung,
chủ đề sinh hoạt này.
Sử dụng các đường nét cơ bản như hình tròn, đường thẳng, và quan
trọng là sắp xếp bố cuc hợp lý biết đâu là đối tượng chính đâu là phụ là các
yếu tố mới mà HS nắm bắt được khi xem tranh Nguyễn Phan Chánh, mặc
dù nắm bắt một cách cơ bản nhưng cũng góp phần mang lại cho bài vẽ của
HS thêm sinh động và mới mẻ hơn.
Vậy qua phần tìm và chọn nội dung đề tài bằng các phương pháp dạy
học HS đã lôi cuốn HS vào các hoạt động liên tục mà không bị lặp lại, các
em vừa tìm hiểu tranh, các nhân vật trong tranh, liên hệ thực tế và định
hình chọn đề tài phù hợp cho mình. Các em được tương tác hỗ trợ cho nhau
cùng phát triển, cùng sáng tạo thông qua hoạt động nhóm tích cực, GV sau
hoạt động nhóm đều có sự khích lệ động viên để các em có tinh thần phát
huy trong phần thực hành và trong những giờ học sau.
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Phương pháp trực quan - quan sát gần như có trong tất cả các hoạt
động của 1 bài học. Từ tranh đề tài sinh hoạt của hoạ sĩ Nguyễn Phan
Chánh và liên hệ thực tế, HS đã chọn cho mình được 1 đề tài phù hợp với
khả năng của mình. Trong hệ thống chương trình mĩ thuật từ lớp 1 đến lớp
3 có rất nhiều bài vẽ tranh thuộc đề tài sinh hoạt, nhưng những ý tưởng
chọn đề tài thông qua tranh đề tài sinh hoạt của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh
thì chưa có. Thông qua những bức tranh lụa, gần như các đề tài các bạn
chọn và vẽ mang âm hưởng của cuộc sống hiện thực nhưng lại mang tính
chất dân tộc đó là các trò chơi dân gian thông qua bức tranh lụa nổi tiếng
Chơi ô ăn quan.
Vẫn là theo Phương pháp dạy thị phạm trong phần cách vẽ, GV thực
hiện thị phạm ngay trên bảng, HS quan sát. GV nhấn mạnh phần cân đối bố
cục và vẽ hình ảnh chính trong tranh sau đó là hình ảnh phụ. GV lấy ví dụ
một số tranh của hoạ sĩ để HS quan sát, nhận ra hình ảnh trong tranh của
hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh luôn rõ ràng, nổi bật trong tranh mặc dù máu
sắc trong tranh không rực rỡ như những thể loại tranh khác. Qua đây HS
khi vẽ biết lựa hình và chọn bố cục để vẽ rõ ràng, trong tranh yếu tố phụ
gần như chỉ là gợi. Điều này làm cho HS khi vẽ sẽ nhìn tổng thể, vẽ theo
mảng và giản lược đi những chi tiết nhỏ. Các tác phẩm mang chủ đề hoạt
động, sinh hoạt trong tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh, HS sẽ nắm bắt
được những nét đặc trưng của thể loại này, một cách cơ bản nhất, ví dụ như
diễn tả các hành động gì, các nhân vật vẽ phải mặc các trang phục ra làm
sao và quan trọng là họat động đó phải có thêm đồ dùng hỗ trợ gì liên quan
đến hoạt động đó, như trong Ra đồng sẽ là cảnh đồng lúa với con trâu,
thêm vào đó là hình ảnh những nông cụ như cái cày, quang gánh… hay
trong Rê lúa sẽ là chiếc thúc. Tất cả sẽ tạo cho HS một tư duy về nhận thức
vẽ về bối cảnh cũng như đối tượng trong một sinh hoạt cụ thể.
Ngoài quan sát những bức tranh của hoạ sĩ, trước khi thực hành HS
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còn được xem tranh mẫu của các bạn học đồng lứa, để rút kinh nghiệm cho
bài vẽ của mình trong phần luyện tập thực hành. HS sẽ thể hiện ý tưởng của
mình trên giấy với những nội dung hoạt động mình đã chọn dựa trên sự tìm
hiểu đề tài, hình ảnh trong tranh lụa của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh. Nhờ
học hỏi các yếu tố trong tranh của hoạ sĩ mà qua phần này HS vẽ về nhiều
hoạt động rất phong phú diễn ra trong cuộc sống và những gì các em đã
được trải nghiệm như thông qua chơi các trò chơi dân gian. GV có thể gợi
mở ra nhiều nội dung khác nhau trong sinh hoạt, từ sinh hoạt trong chính
gia đình các em cho đến những sinh hoạt bên ngoài xã hội, hay ngay trong
trường lớp của mình, với nhiều chủ để khác nhau HS sẽ thực sự thích thú
để tìm hiểu và vẽ tranh một cách thoải mái tự nhiên nhất.
Môn mĩ thuật không phải nhằm mục đích đào tạo các em trở thành
những người hoạ sỹ mà giúp các em nắm được kỹ năng, kỹ xảo thể hiện hết
khả năng tình cảm của mình vào các bức vẽ sinh động và sáng tạo hơn.
Được áp dụng trong các tiết học vẽ tranh, vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, tập nặn
tạo dáng… Qua bài thực hành các em thể hiện tài năng và sự tiếp thu của
mình, giáo viên cũng từ đó mà rút kinh nghiệm về bài dạy có hiệu quả hơn
qua quá trình đánh giá năng lực học của học sinh.
Với lớp 4, các em đã có nhiều tư duy tốt về vẽ tranh nhiều nhân vật
và bao quát được không gian một cách cơ bản, đó là một trong những yếu
tố để HS thực hành vẽ các tranh đề tài sinh hoạt, thêm vào đó việc tìm hiểu
trong bài thường thức sẽ tạo ra hứng thú cho các em khai thác mảng để tài
sinh hoạt lấy bối cảnh nông thôn, với nhiều hoạt cảnh khác nhau, điều này
thực sử rất bổ ích cho HS, vừa thể hiện được khả năng vẽ tranh sinh hoạt
vừa tìm hiểu thêm nhiều hoạt động đời thường khác mà hiện nay HS khó
được bắt gặp.
Phương pháp thuyết trình được áp dụng sau khi các em thực hành
hoàn thiện tác phẩm của mình. Cá em sẽ giới thiệu các hình ảnh trong tranh
gắn với một hoạt động trong thực tế của mình, các em đã học hỏi được
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những gì từ tranh của hoạ sĩ trước khi thực hành? Sau phần thuyết trình là
phần trung bày kết quả học tập. Nói chung đây là phương pháp cực kỳ quan
trọng, sau khi học sinh đã hoàn thành sản phẩm của mình thì sẽ được thuyết
trình giới thiệu về ý tưởng sản phẩm vẽ của mình, qua đó tạo cho các em sự
tự tin, thói quen và cũng là động lực để các em cố gắng hơn trong những
bài thực hành sau. Được áp dụng trong các phân môn của môn Mĩ thuật.
Với những gì diễn ra xung quanh cuộc sống, cùng với sự trải nghiệm
thì nó luôn là những bức tranh đẹp đẽ, đẹp từ thực tế, đẹp trong mắt người
nhìn và đẹp cả khi đưa thực tế cùng với cảm xúc của mình vào trong tranh.
Qua bài vẽ tranh đề tài sinh hoạt, HS hiểu nhiều hơn những gì diễn ra trong
cuộc sống quá khứ và hiện tại để biết trân trọng những khoảnh khắc đó.
Kết quả vận dụng
Qua việc đối chứng kết quả trước và sau khi dạy học thực nghiệm,
chúng tôi khẳng định được hiệu quả của việc vận dụng đề tài nghiên cứu
hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh vào dạy
học môn Mỹ thuật ở trường Tiểu học Thực nghiệm. Việc đánh giá hiệu quả
dạy học không chỉ dựa trên những tiêu chí cơ bản theo đặc trưng bộ môn
như bố cục, đường nét, màu sắc, hình khối…mà còn trên cơ sở phát triển
năng lực cho học sinh. Đó là năng lực cảm thụ thẩm mỹ, năng lực sáng tạo
cái đẹp, năng lực tự quản bản thân… Học sinh đã phát huy được vai trò
trung tâm trong việc khám phá tri thức thường thức mĩ thuật, khả năng sáng
tạo thực hành, bồi đắp những tình cảm nhân văn.
Bảng 3: Bảng so sánh kết quả thực hành bài vẽ chân dung
Lớp đối

Lớp thực

Lớp đối

Lớp thực

chứng

nghiệm

chứng

nghiệm

1A

1D

4E

4D

Hoàn thành tốt

70%

85%

73%

86%

Hoàn thành

30%

15%

27%

14%

Không hoàn thành

0%

0%

0%

0%

Đánh giá
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Bảng 4: Bảng so sánh kết quả thực hành bài vẽ Đề tài Sinh Hoạt
Đánh giá
Lớp đối chứng
Lớp thực nghiệm
4A
4B
Hoàn thành tốt
60%
78%
Hoàn thành

40%

20%

Không hoàn thành

0%

0%

Qua kết quả vận dụng thu được tôi cho rằng: việc đổi mới phương
pháp dạy học và vận dụng lí luận cần phù hợp thực tiễn, hướng đến đối
tượng trung tâm là cảm xúc, hứng thú, tích cực của của người học. Vận
dụng đề tài nghiên cứu trên vào dạy học mĩ thuật ở các lớp 1 và lớp 4
trường Tiểu học Thực Nghiệm, tôi đã thu được những kết quả khả quan.
Tiểu kết
Việc đưa những giá trị tạo hình và đánh giá những giá trị nghệ thuật,
mà hình tượng người phụ nữ nông thôn trong tranh lụa Nguyễn Phan
Chánh để lại, vào môi trường giảng dạy ngay từ cấp tiểu học là rất bổ ích
và thú vị, bởi học sinh lứa tuổi này rất dễ thích nghi cũng như hứng thú với
những bức tranh không quá khổ hiểu về hình tượng như này, trong tranh
lua của họa sĩ rát dễ xem, bởi hình thức không quá cầu kỳ về hình, bố cục
và khối. Tất cả như giản lược hết để chắt lọc một cách kỹ càng nhất hình
tượng người phụ nữ trong đó.
Những giá trị mà tranh Nguyễn Phan Chánh mang lại đã tạo ra một
cái nhìn phong phú về người phụ nữ Việt Nam ở nhiều khía cạnh và cả
nhiều lứa tuổi khác nhau, đó là những bà mẹ, những cô gái đang chơi
đùa, hay những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp với thuổi thanh xuân đầy sức
sống. Tất cả các hình tượng đó rất dễ đi sâu vào tâm khảm mỗi người
xem tranh, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh tiểu học, bởi đó là những hình
ảnh gần gũi, quen thuộc nhất với các em.
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KẾT LUẬN
Qua các đề tài và các hình tượng trong tranh lụa của Nguyễn Phan
Chánh được áp dụng vào việc dạy học thường thức và vẽ tranh, HS sẽ có
nhiều kiến thức để tiếp thu hơn, những hình tượng đó đã được đưa vào
thơ ca, văn chương từ rất lâu, tuy nhiên việc sử dụng tranh vẽ sẽ khiến
việc tiếp thu nhưng giá trị, phẩm chất cũng như những kiến thức liên
quan khác sẽ được HS đón nhận một cánh hứng thú và tự nhiên hơn so
với các môn học khác
Tuy tranh không tả thực về màu sắc, về hình khối như những bậc thầy
sơn dầu Goya, Renoiz, nhưng nó lại gợi nhiều hơn những gì mà chất liệu
không tả một cách chi tiết nhất. nó thấm nhiều về mặt cảm xúc.
Nguyễn Phan Chánh đã thực sự đặt những viên gạch đầu tiên không
chỉ tranh lụa mà cả hội họa nữa và không những thế tầm ảnh hưởng đã lan
ra quốc tế để mọi người công nhận một sự thật rằng người An Nam không
hề tầm thường như họ vẫn nghĩ.
Tạo hình người phụ nữ, người mẹ, người thiếu nữ nông thôn hay
thành thị trong tranh lụa của nguyễn Phan Chánh thực sự đã tạo ra một giá
trị lớn, nhằm tôn vinh và làm sâu sắc hơn những phẩm chất gái trị vốn có
của người phụ nữ Việt Nam thông qua các yếu tố mỹ thuật tạo hình. Ông
đã sống trong đời sống của người nông thôn, ông cảm nhận được vẻ đẹp
hình tượng người phụ nữ trong chính các hoạt động hằng ngày, giản dị
như chơi ô ăn quan, kỳ lưng, cho con ngủ, rửa rau… những cái tên vô
cùng giản dị như chính những gì mà tác phẩm bộc lộ ra vậy, nhưng lại
chứa đựng trong đó cả một giá trị nghệ thuật mà ông dày công nghiên
cứu. Hình tượng người phụ nữ trong tranh của ông đã khẳng định một
nét đẹp điển hình về người phụ nữ của những năm 30, đó là sự đảm
đang, đôn hậu, dịu dàng, khỏe khoắn và cũng rất mặn mà, lãng mạn.
Những giá trị nêu trên thực sự rất cần thiết để cho những lớp trẻ hiểu
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được khi tiếp xúc với các tác phẩm hội họa thời kỳ này cũng như các tác
phẩm về đề tài người phụ nữ nông thôn. Hình tượng chính là một tấm
gương, một sự giáo dục thế hệ, bởi những giá trị kia sẽ và mãi tồn tại
cùng với năm tháng.
Việc áp dụng khai thác các giá trị xung quanh hình tượng người phụ
nữ trong tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh vào dạy môn mỹ thuật ở
Trường Tiểu học Thực Nghiệm là một bước tiến quan trọng cho phát triển
tư duy nghệ thuật và hiểu biết trong cảm thụ nghệ thuật cho học sinh, cũng
bởi tính đặc thù của Trường Tiểu học Thực Nghiệm là nơi đào tạo những
thế hệ học sinh chất lượng không chỉ về khoa học xã hội mà cả những năng
khiếu cụ thể là nghệ thuật hội họa.
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PHỤ LỤC 1
Các hoạt động giảng dạy trên lớp
Chương trình giảng dạy
Lớp

Thường thức mĩ thuật

Lớp 1

Tìm hiểu về tranh lụa Xem

(3 tiết)

Bài áp dụng
Vẽ Tranh chân dung (2 tiết)

tranh của họa sỹ Nguyễn
Phan Chánh (1 tiết)

Lớp 4

- Lụa với tranh của họa sỹ

Vẽ tranh chân dung Mẹ và bé

(3 tiết)

Nguyễn Phan Chánh

(2 tiết)

(1 tiết)

Vẽ tranh đề tài sinh hoạt (2 tiết)

Các hoạt động giảng dạy trên lớp
Thường thức mĩ thuật
TÌM HIỂU VỀ TRANH LỤA
XEM TRANH LỤA CỦA HỌA SỸ NGUYỄN PHAN CHÁNH
I. Mục tiêu
Giúp HS:
- Làm quen với chất liệu lụa và họa sỹ Nguyễn Phan Chánh.
- Biết cách so sánh sự khác nhau giữa tranh lụa và tranh vẽ của em.
- Xem một số bức tranh về hình tượng người phụ nữ và các đề tài khác
trong tranh lụa của họa sỹ Nguyễn Phan Chánh.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: giấy A4, màu vẽ, tranh vẽ của họa sỹ
- HS: Vở A4, bút chì, tẩy, màu vẽ.
2. Các phương pháp dạy học
- Trực quan, quan sát
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- Đàm thoại, gợi mở
- Hoạt động theo nhóm
- Liên hệ thực tiễn cuộc sống
- Thuyết trình
III. Nội dung
- Ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra ĐDHT
- Bài mới: GV giới thiệu bài
Thời

Hoạt động của

Hoạt động của

gian

GV

HS

8p

Nội dung bài học
Hoạt động 1

Hoạt động 1: Tìm
hiểu về tranh lụa
-GV giới thiệu

-Quan sát tranh - Tranh lụa của hoạ sỹ

tranh lụa

qua máy chiếu Nguyễn Phan Chánh
- HS thảo luận nhóm 2

vật thể
? So sánh sự khác

- Tranh lụa vẽ trên vải

nhau giữa tranh lụa -HS trả lời, nhận lụa, tranh HS vẽ trên
và tranh vẽ hằng

xét

giấy.

ngày?
-GV trình chiếu
một số đồ dùng sử

-HS quan sát

dụng để vẽ tranh

-HS nói tên các

lụa.

dụng

? Dụng cụ vẽ tranh

thấy trên màn căng lụa, Bút lông mềm,

lụa gồm những gì?

hình

-GV giới thiệu

-HS

cụ

nhìn - Gồm có: Vải lụa, khung
màu nước

quan

sát - Video hướng dẫn cách
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Thời

Hoạt động của

Hoạt động của

gian

GV

HS

cách vẽ tranh lụa

3p

khám phá

Nội dung bài học

vẽ tranh lụa

qua video.

- Các bước vẽ tranh lụa

Hoạt động 2: Tìm

Hoạt động 2

hiểu về hoạ sỹ

-Sinh: 1892, tại Hà Tĩnh

Nguyễn

Năm 14 tuổi đã ra chợ

Phan

bán tranh

Chánh

-Gv giới thiệu chân -HS quan sát, Năm 1925 Trường Mĩ
dung và tiểu sử của lắng nghe

thuật Đông Dương thành

hoạ

lập ông học khoá đầu tiên

sỹ

Nguyễn

Phan Chánh

Thành công với chất liệu
lụa và có nhiều tác phẩm
nổi tiếng tại hội chợ triển
lãm Pa-ri
Triển lãm tại Ý, Bỉ, Mỹ,
Nhật.

25p

Hoạt động 3: Một

Hoạt động 3

số tác phẩm theo

-GV trình chiếu tranh

chủ đề của hoạ sỹ

cùng nội dung, chia tranh

Nguyễn

và phiếu câu hỏi tìm hiểu

Phan

Chánh

cho từng nhóm

*Hình hảnh người

Tranh người mẹ

mẹ
-GV giới thiệu một HS quan sát
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Thời

Hoạt động của

Hoạt động của

gian

GV

HS

Nội dung bài học

số tranh có hình
ảnh người mẹ và
hướng

dẫn

HS

nhận xét

-HS thảo luận

? Tranh vẽ hình nhóm 4, nhận
ảnh gì?

xét

? Nêu hoạt động
trong tranh?
? Trong tranh có
màu

những
Màu

nhiều

gì?
nhất

trong tranh là màu
nào?
-GV cho các nhóm
nhận xét tương tác
với kiến thức của

-GV hỏi cá nhân HS

các nhóm còn lại,
GV chốt lại.
? Cảm nhận và liên HS liên hệ thực
hệ của em với mẹ tế
sau khi xem xong
tranh?
*Hình hảnh người
thiếu nữ
-GV

giới

thiệu -HS quan sát

Tranh thiếu nữ
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Thời

Hoạt động của

Hoạt động của

gian

GV

HS

Nội dung bài học

tranh và phiếu câu
hỏi.
? Tranh vẽ hình HS
ảnh gì?

thảo

luận

nhóm

? Trong tranh cô
gái đang làm gì?
Công việc đó có
quen thuộc với em
không?
? Màu sắc trong
tranh như thế nào?
? So sánh hình
tượng người thiếu
nữ xưa và nay?
-Các nhóm báo bài,
nhận xét và giáo -HS nhóm báo
viên chốt lại.

bài, nhận xét

*Tranh sinh hoạt
-GV

giới

Tranh sinh hoạt

thiệu

tranh và hướng dẫn
HS nhận xét

-HS

quan

sát

? Trong tranh vẽ tranh
cảnh gì? Đâu là
hình

ảnh

chính -HS thảo luận

(phụ) trong tranh?

nhóm
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Thời

Hoạt động của

Hoạt động của

gian

GV

HS

? Màu sắc trong -HS
tranh như thế nào?

báo

Nội dung bài học

bài,

nhận xét

? Theo em ngày
nay

còn

hình

những

ảnh

này

không? Vì sao?
-HS nhóm báo bài,
nhận xét, GV chốt
lại
-GV tổng kết:
1p

Hoạt

Động

4: -HS lắng nghe,

Nhận xét, đánh Tuyên
giá

dương

các nhóm

-GV nhận xét giờ

3p

học

-HS nhớ lại trả

Củng cố bài học:

lời

? Buổi học ngày
hôm nay học về
tranh gì? Hoạ sỹ
nào? Xem những
bức tranh về chủ
đề nào?
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:……………………………………………..
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Vẽ tranh
TRANH CHÂN DUNG
I. Mục tiêu
Giúp HS:
- Qua tranh lụa về đề tài người mẹ và người thiếu nữ nhận biết được
hình dáng, đặc điểm nhận dạng khác nhau của con người
- Biết cách vẽ chân dung của người
- Vẽ được chân dung của Mẹ, Mẹ và con
- Thêm nhiều tình cảm về mẹ và yêu thích môn vẽ
- Thêm tự tin trong phần thuyết trình
II. Chuẩn bị
1.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: giấy A4, màu vẽ, tranh vẽ của họa sỹ
- HS: Vở A4, bút chì, tẩy, màu vẽ.
2. Các phương pháp dạy học
- Trực quan, quan sát
- Đàm thoại, gợi mở
- Liên hệ thực tiễn cuộc sống
- Thuyết trình
III. Nội dung
- Ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra ĐDHT
- Bài mới: GV giới thiệu bài mới
Thời

Hoạt động của GV

gian
10p

Hoạt động

Nội dung bài học

của HS
Hoạt động 1: Tìm và
chọn nội dung đề tài

Hoạt động 1
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Thời

Hoạt động của GV

Hoạt động

gian

Nội dung bài học

của HS
-GV giới thiệu một số
bức tranh thuộc các

HS quan sát, GV chiếu khoảng 10

thể loại tranh khác

chọn tranh

tranh đề tài khác nhau có

nhau.

đánh số thứ tự, HS thi tìm

? Vì sao em nhận ra

tranh chân dung

đây là tranh chân

GV chốt lại: Tranh chân

HS trả lời

dung?

dung là tranh chụp hoặc

-GV mời 1 HS lên

tranh chép nhằm lưu lại

bảng và hướng dẫn

-1

HS nhận xét:

bảng

HS

lên hình ảnh của con người
trong thời điểm nào đó.

? Con người có những -HS dưới lớp
bộ phận chính, phụ

quan sát

Gồm:

nào?

-HS trả lời

Bộ phận chính: Đầu, thân

-GV: Có thể vẽ bán

Bộ phận phụ: tay, chân,

thân hoặc toàn thân.

tóc, mắt, mũi, miệng,

? Đặc điểm của mỗi

-HS trả lời

tai…

người khác nhau có
giống nhau không?

-Mỗi người có một đặc

Lấy 1 ví dụ so sánh?

điểm khác nhau, cả về lứa

-GV trình chiếu một

tuổi.

số bức tranh của hoạ
sỹ Nguyễn Phan
Chánh để HS thấy sự
khác biệt về hình dáng
và lứa tuổi.
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Thời

Hoạt động của GV

gian

Hoạt động

Nội dung bài học

của HS
-Trẻ em: Đầu lớn, mắt
to, phần thân nhỏ
-Người già so với
người trưởng thành
thì da không còn căng
bóng, tay và khuôn
mặt nhiều nếp nhăn
tóc bạc.
? So sánh trang phục

-HS quan sát

của phụ nữ xưa và

tranh so sánh

nay?
? Mẹ em có đặc điểm

-HS nhớ lại

gì?

và nêu

-GV chốt lại: Mỗi
người mẹ có 1 đặc
điểm khác nhau, khi
vẽ cần lấy đúng đặc
điểm đặc trưng để vẽ
sao cho giống nhất.
5p

Hoạt động 2: Cách

Hoạt động 2

vẽ tranh
-GV thị phạm hướng -HS quan sát -GV hướng dẫn HS vẽ
dẫn HS cách vẽ chân chi tiết các từng bước cách vẽ tranh
dung bán thân của mẹ bước vẽ

chân dung của mẹ hoặc

qua máy chiếu vật thể.

chân dung mẹ và bé
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Thời

Hoạt động của GV

gian

Hoạt động

Nội dung bài học

của HS
Bước 1: Vẽ đầu (Cân

-HS quan sát và nhớ lại

đối với khổ giấy)

đặc điểm chi tiết của mẹ

Bước 2: Vẽ cổ, vai (tỉ

-HS quan sát một số tranh

lệ giữa đầu, cổ, vai

chân dung mẫu

phải phù hợp)
Bước 3: Vẽ chi tiết
Mắt, mũi, miệng, tóc,
tai, cổ áo, áo…
Lưu ý: Với bài vẽ
tranh chân dung mẹ
và bé cách vẽ tương
tự nhưng bố cục phải
sắp xêps sao cho phù
hợp, cân đối 2 người
trong

tranh

hoặc

người

đứng

trước

đứng sau.
Bướ 4: Vẽ màu theo ý
thích
20p

Hoạt động 3: Thực
hành
-GV

yêu

cầu

HS -HS chuẩn bị - HS vẽ tranh chân dung

chuẩn bị đồ dùng học đầy

đủ

đồ Mẹ của em (Mẹ và con).

tập

dùng học tập

- Bài thực hành:

-HS

thực
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Thời

Hoạt động của GV

gian

Hoạt động

Nội dung bài học

của HS
Vẽ 1 bức tranh chân hành vẽ tranh
dung Mẹ của em (Mẹ
và con)
Khổ giấy A4
Màu vẽ: Tự chọn

5p

Hoạt Động 4: Nhận
xét, đánh giá
-GV yêu cầu 1 số em -HS

giới -HS được thuyết trình

lên thuyết trình giới thiệu tranh

giới thiệu sản phẩm của

thiệu tranh mẹ của -HS nhận xét

mình

em.
Hình dáng mẹ
Cách vẽ
Màu sắc
-GV nhận xét giờ học
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:………………………………………….
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Vẽ tranh
ĐỀ TÀI SINH HOẠT
I. Mục tiêu
Giúp HS:
- Qua tranh đề tài của hoạ sỹ Nguyễn Phan Chánh các em chọn được
nội dung phù hợp.
- Hào hứng với những hoạt động khác nhau có trong cuộc sống và biết
cách chọn hình ảnh phù hợp để sắp xếp trong tranh.
- Biết liên hệ trong thực tiễn
- Vẽ hoàn thành được tranh đề tài sinh hoạt theo ý thích
-

Thêm yêu thích các trò chơi, các hoạt động diễn ra trong cuộc sống

II. Chuẩn bị
1.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: giấy A4, màu vẽ, tranh vẽ của họa sỹ
- HS: Vở A4, bút chì, tẩy, màu vẽ.
2. Các phương pháp dạy học
- Trực quan, quan sát
- Đàm thoại, gợi mở
- Liên hệ thực tiễn cuộc sống
- Thuyết trình
III. Nội dung
- Ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra ĐDHT
- Bài mới: GV giới thiệu bài
Thời

Hoạt động của GV

gian
8p

Hoạt động

Nội dung bài học

của HS
Hoạt động 1: Tìm và

Hoạt động 1
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Thời

Hoạt động của GV

gian

Hoạt động
của HS

chọn nội dung đề tài
-GV giới thiệu một số
bức tranh đề tài sinh

HS quan sát

hoạt của hoạ sĩ
Nguyễn Phan Chánh.
-GV hướng dẫn HS
tìm hiểu nội dung đề
tài qua các bức tranh
và liên hệ thực tiễn.
-GV chia lớp làm 6

-HS thảo luận

nhóm, phát phiếu câu

nhóm

hỏi HS thảo luận.
? Tranh vẽ cảnh gì?
Mọi người trong tranh
đang làm gì?
? Đâu là hình ảnh
chính (phụ)?

-HS

? Màu sắc trong tranh

nhóm báo bài

có những màu gì?

-Hs nhận xét

? Cảnh sinh hoạt này
có cảnh nào quen
thuộc trong gia đình
em không? Ngoài
những hoạt động có
trong tranh thì trong

các

Nội dung bài học
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Thời

Hoạt động của GV

gian

Hoạt động

Nội dung bài học

của HS
cuộc sống em còn có
những hoạt động nào?
-GV chốt lại: Có rất
nhiều hoạt động diễn
ra hằng ngày xung
quanh chúng ta, có thể
những hoạt động
trong tranh không còn
nhìn thấy ở thành phố
nhưng ở vùng nông
thôn đâu đó trên đất
nước ta vẫn diễn ra
những hoạt động này.
Những gì diễn ra
trong cuộc sống của
các em có thể tái hiện
lại qua trí nhớ của các
trên tranh.

5p

Hoạt động 2: Cách

Hoạt động 2

vẽ tranh
-GV thị phạm hướng -HS quan sát -GV hướng dẫn HS vẽ
dẫn HS cách vẽ tranh chi tiết các từng bước cách vẽ tranh
đề tài sinh hoạt qua bước vẽ

sinh hoạt

máy chiếu vật thể.

-HS tái hiện lại trong trí

Bước 1: Vẽ hình ảnh

nhớ những cảnh sinh hoạt
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Thời

Hoạt động của GV

gian

Hoạt động

Nội dung bài học

của HS
chính

(hình

ảnh

mà các em hằng ngày trải

người)

qua.

Bước 2: Vẽ hình ảnh
phụ (cảnh vật, nhà,
cây, đồ vật…)
Bước 3: Vẽ màu theo
ý thích
22p

Hoạt động 3: Thực
hành
-GV

yêu

cầu

- HS vẽ tranh đề tài sinh

HS

chuẩn bị đồ dùng học -HS chuẩn bị hoạt
tập

đầy

- Bài thực hành:

dùng học tập

Vẽ 1 bức tranh tái -HS

đủ

đồ

thực

hiện lại cảnh sinh hoạt hành vẽ tranh
của em
Khổ giấy A4
Màu vẽ: Tự chọn

106
Thời

Hoạt động của GV

gian
4p

Hoạt động

Nội dung bài học

của HS
Hoạt Động 4: Nhận
xét, đánh giá
-GV yêu cầu 1 số em
lên thuyết trình giới -HS

giới -HS được thuyết trình

thiệu bức tranh của thiệu tranh

giới thiệu sản phẩm của

mình

mình

-HS nhận xét

? Tranh em vẽ ở đâu?
? Có những hình ảnh
gì?
? Tại sao em lại chọn
cảnh này?
-GV nhận xét giờ học
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:……………………………………………..
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PHỤ LỤC 2
Tranh của họa sỹ Nguyễn Phan Chánh
Hình tượng người mẹ

2. 1. Nguyễn Phan Chánh, Mẹ con,

2. 2. Nguyễn Phan Chánh, Mẹ và

1939, Lụa

con, 1957, Lụa

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet.

2. 3. Nguyễn Phan Chánh, Sau giờ

2. 4. Nguyễn Phan Chánh, Rạng

trực chiến, 1967, Lụa

sáng cho con bú, 1970, Lụa

Nguồn: Internet.

Nguồn: Internet.
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2. 5. Nguyễn Phan Chánh, Buổi tối cho con bú, 1972, Lụa.
Nguồn: Internet.
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Hình tượng người thiếu nữ

2. 6. Nguyễn Phan Chánh, Hái rau

2. 7. Nguyễn Phan Chánh Bữa, Em

muống, 1934, Lụa

bé cho chim ăn, 1931, Lụa

Nguồn: Internet.

Nguồn: Internet.

2. 8. Nguyễn Phan Chánh Bữa,

2. 9. Nguyễn Phan Chánh Bữa, Cô

Thiếu nữ đọc sách, 1957, Lụa

gái hát ví dặm, Lụa

Nguồn: Internet.

Nguồn: Internet.
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2. 10. Nguyễn Phan Chánh, Trăng

2. 11. Nguyễn Phan Chánh, Trăng

tỏ, 1970, Lụa

lu, 1970, Lụa

Nguồn: Internet.

Nguồn: Internet.

2. 12. Nguyễn Phan Chánh, Tiên
Dung, 1973, Lụa
Nguồn: Internet.

2. 13. Nguyễn Phan Chánh, Chải
tóc, Lụa.
Nguồn: Internet.
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Hình tượng người phụ nữ trong đời sống

2. 15. Nguyễn Phan Chánh, Ra đồng,
2. 14. Nguyễn Phan Chánh, Chơi ô

1937, Lụa

ăn quan, 1931, Lụa

Nguồn: Internet.

Nguồn: Internet.

2. 16. Nguyễn Phan Chánh, Bữa
Cơm ngày mùa thắng lợi, Lụa.
Nguồn: Internet.

2. 18. Nguyễn Phan Chánh, Vườn

2. 17. Nguyễn Phan Chánh Bữa, Lớp
mẫu giáo, 1962, Lụa.
Nguồn: Internet.
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trẻ, 1962, Lụa.

2. 19. Nguyễn Phan Chánh Bữa, Đám

Nguồn: Internet.

rước, 1937, Lụa
Nguồn: Internet

2. 20. Nguyễn Phan Chánh, Rê lúa,
1960, Lụa.

2. 21. Nguyễn Phan Chánh, Người

Nguồn: Internet.

bán gạo, 1932, Lụa
Nguồn: Internet.
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2. 22. Nguyễn Phan Chánh, Người
hát rong,1929, Lụa.
Nguồn: Internet.

2. 23. Nguyễn Phan Chánh Bữa, Rửa
rau cầu ao, 1931, Lụa
Nguồn: Internet.

1. 24. Nguyễn Phan Chánh, Lớp
học vẽ, 1964, Lụa.
Nguồn: Internet.

2. 25. Nguyễn Phan Chánh Bữa,
Hầu đồng, 1931, Lụa
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PHỤ LỤC 3
Ảnh hoạt động, sản phẩm của giáo viên và học sinh Trường Tiểu học
Thực Nghiệm

3.1. Tiết học Thường thức mỹ thuật của HS lớp 1D
[Nguồn: Tác giả, ngày 15 tháng 4 năm 2018]
Một số giờ học giảng dạy tại trường TH Thực Nghiệm
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3.2. Các tiết học vẽ tranh của học sinh lớp 1 và lớp 4
Nguồn: [Tác giả, ngày 16 tháng 4 năm 2018]
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Hoạt động mĩ thuật nổi trội của nhà trường

3.3. Triển lãm tranh và lễ trao giải thưởng trong cuộc thi vẽ tranh
của Nhật
Nguồn: [Tác giả, ngày 12 tháng 3 năm 2018]
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Tìm hiểu tranh dân gian Đông Hồ

3.4. Giao lưu với nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả
Nguồn: [Tác giả, Ngày 7 tháng 2 năm 2018]
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Tác phẩm của HS sau tiết học Vẽ Chân dung

Dương B, HS lớp 1D

Hà Phương Anh, HS lớp 1D

Ngô Văn Dũng, HS lớp 1D

Nguyễn Phương Linh, HS lớp 1D
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Nguyễn H Bảo Châu, HS lớp 1D

Lê Bảo Phương, HS lớp 1D

Bằng An, HS lớp 4D

Hoàng Anh, HS lớp 4D
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Nguyễn Bảo Anh, HS lớp 4D

Nhật Quang, HS lớp 4D

Huỳnh Quang An, HS lớp 4B

Phan Bảo Thy, HS lớp 4B
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Trương Thiên Hiếu

Đặng Châu Anh

Đặng Bảo Linh

Nguyễn Hương Hạ Thảo

Lưu Hương Giang

Nguyễn Đăng Dương

4.5. Tranh của các bạn HS lớp 4B
Nguồn: [Tác giả, ngày 19 tháng 4 năm 2018]
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Phạm Đức Anh

Hoàng Nhật Mai Chi

Vương Linh Nhi

Lưu Hoàng Minh Ngọc

Phạm Ngọc Tú Quyên

Lương Ngọc Bảo Châu

3.6. Tranh của các bạn HS lớp 4B
Nguồn: [Tác giả, ngày 19 tháng 4 năm 2018]

