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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Giáo dục mầm non đƣợc coi là nền móng vô cùng quan trọng trong 

quá trình học tập của các em trong hệ chƣơng trình giáo dục phổ thông. 

Mục tiêu của ngành giáo dục và đào tạo là phải đào tạo con ngƣời Việt 

Nam phát triển toàn diện (cả về thể chất lẫn tinh thần), có đạo đức, tri thức, 

thẩm mỹ, sức khỏe và nghề nghiệp, trung thành với lý tƣởng độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Cùng với một số môn học khác, giáo dục nghệ thuật là cũng là 

những nội dung chính trong giáo dục thẩm mỹ - một bộ phận quan trọng 

của giáo dục toàn diện và Mĩ thuật chính là một trong những phƣơng tiện 

giáo dục hiệu quả nhất. 

Việc đổi mới nội dung, hình thức và phƣơng pháp giảng dạy đã diễn 

ra mạnh mẽ trên các cấp học, nhất là ở các trƣờng Sƣ phạm - nơi đào tạo 

những giáo viên tƣơng lai. Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ƣơng 

Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 8 có đề cập đến vấn đề giáo dục với nội 

dung định hƣớng: “Đổi mới phƣơng pháp dạy học, khắc phục lối truyền 

thụ một chiều, rèn luyện nếp sống tƣ duy sáng tạo của ngƣời học, từng 

bƣớc áp dụng phƣơng pháp tiên tiến đảm bảo thời gian tự học, tự 

nghiên cứu cho học sinh” [6, tr.19]. Hay nhƣ trong báo cáo Chính trị 

của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa 10 tại Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ 11 của Đảng  cũng đã nêu rõ về việc đào tạo, bồi dƣỡng, 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để đội ngũ những 

ngƣời hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật sáng tạo nhiều tác phẩm 

có giá trị cao về tƣ tƣởng nghệ thuật.  

        Lứa tuổi Mầm non là thời điểm thuận lợi để hình thành, định hƣớng 

cho các em về đức, trí, thể, mỹ. Chính vì vậy mà dạy học và giáo dục thẩm 

mỹ trong nhà trƣờng sẽ giúp các em phát triển khả năng lĩnh hội, khả năng 
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cảm thụ, phát huy tính sáng tạo, tìm hiểu cái đẹp và giá trị văn hóa truyền 

thống. Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Hà Nam là môi trƣờng đào tạo và cung 

cấp đội ngũ giáo viên mầm non, có trình độ Cao đẳng Sƣ phạm duy nhất 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Do đó, các giáo sinh, sinh viên khi ra trƣờng cần 

phải có chuyên môn và trình độ vững vàng để góp phần nâng cao chất 

lƣợng giáo dục bậc học mầm non để từ đó phát huy hiệu quả trong việc 

phát triển toàn diện cho trẻ. Mĩ thuật là một trong những bộ môn quan 

trọng trong trƣờng Mầm non. Hoạt động mĩ thuật là một hoạt động học tập 

mang tính nghệ thuật, là phƣơng tiện quan trọng trong việc giáo dục thẩm 

mỹ, đạo đức, trí tuệ, và thể lực cho trẻ. Nó có tác dụng to lớn trong việc 

giáo dục, phát triển và hình thành nhân cách cho trẻ lứa tuổi mầm non, giúp 

trẻ phát triển chức năng tâm lý hình thành ở trẻ tình yêu đối với con ngƣời, 

yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu cái đẹp, hình thành ở trẻ những kỹ 

năng, kỹ xảo, năng lực quan sát, phát triển trí nhớ, trí tuởng tƣợng, sáng 

tạo, phát triển khả năng tri giác về hình dáng, cấu trúc, màu sắc của đồ vật 

bằng mắt một cách có mục đích. Làm đƣợc điều đó ngƣời giáo viên mầm 

non cần phải có những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. 

 Để có thể nắm chắc những kiến thức, sử dụng các kỹ năng tạo hình, 

sử dụng những kỹ năng đó trong việc dạy học thẩm mỹ cũng nhƣ làm đồ 

dùng dạy học cho trẻ mầm non thì sinh viên cần phải hiểu những kiến thức 

cơ bản về mĩ thuật nằm trong bộ môn tạo hình nói chung và trong học phần 

mĩ thuật nói riêng. Tuy nhiên trên thực tế theo phân phối chƣơng trình của 

Bộ giáo dục và đào tạo và việc áp dụng thời lƣợng chƣơng trình môn mĩ 

thuật của trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Hà Nam hiện nay thì học phần mĩ 

thuật chỉ có 3 tín chỉ (tƣơng ứng với 60 giờ thực lên lớp bao gồm lý thuyết 

và thực hành) mà nội dung kiến thức bộ môn này gồm nhiều nội dung điều 

đó ảnh hƣởng không nhỏ đến quá trình tiếp thu kiến thức, rèn các kỹ năng 

của Sinh viên.  
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Với những lý do trên, tôi đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Dạy học 

môn Mĩ thuật cho sinh viên chuyên ngành sư phạm Mầm non - Trường Cao 

đẳng Sư phạm Hà Nam”.  

2. Tình hình nghiên cứu  

Liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu của luận văn đã có những 

vấn đề nghiên cứu đƣợc đề cập đến nhƣ: 

- Mĩ thuật cơ bản, Ngô Bá Công, Nxb Đại học Sƣ phạm. Tài liệu đề cập 

đến những phƣơng pháp cơ bản trong việc thực hành các bài tập Mĩ thuật từ 

đơn giản đến nâng cao cho giáo sinh hệ Đại học sƣ phạm mầm non. 

  - Phạm Thị Chỉnh, Trần Tiểu Lâm (2008), Mĩ thuật dành cho hệ cao 

đẳng sư phạm Mầm non, Nxb Giáo dục. Tài liệu đề cập đến những kiến thức 

cơ bản của mĩ thuật dành cho hệ cao đẳng Sƣ phạm mầm non. 

- Bùi Thị Thanh. “Những khó khăn trong đào tạo Mĩ thuật ở các 

trƣờng địa phƣơng”, Tạp chí Mĩ thuật năm 2012. Tài liệu đề cập đến những 

vấn đề khó khăn về dạy học Mĩ thuật áp dụng cho các sinh viên bán chuyên 

ở các trƣờng sƣ phạm địa phƣơng, những thách thức đặt ra trong vấn đề đổi 

mới về phƣơng pháp dạy học. 

- Nguyễn Phƣơng Liên: “Giải pháp góp phần nâng cao chất lƣợng 

giảng dạy phân môn vẽ trang trí cho Sinh viên Sƣ phạm Mầm non trƣờng 

Cao đẳng Sƣ  phạm Nam Định” - Tập san khoa học trƣờng Cao đẳng Sƣ 

phạm Nam Định năm 2015. Tài liệu đề cập đến những kiến thức cơ bản 

trong việc sử dụng họa tiết dân tộc áp dụng cho phân môn trang trí và 

những đề xuất về kiểm tra đánh giá trong phân môn. 

- Phạm Ngọc Bích: “Một số Kỹ thuật làm đồ chơi đơn giản dành cho 

trẻ Mầm non” Sáng kiến Kinh nghiệm cấp Tỉnh Hà Nam năm 2014. Tài 

liệu đề cập đến những phƣơng pháp và cách thức làm đồ chơi cho trẻ Mầm 

non từ những vật liệu đơn giản. 
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Tiếp nhận những ý kiến đi trƣớc của các tác giả. Luận văn đi sâu vào 

các biện pháp cụ thể về nội dung, chƣơng trình đang áp dụng tại trƣờng 

Cao đẳng Sƣ phạm Hà Nam để qua đó góp phần nâng cao chất lƣợng dạy 

và học của nhà trƣờng. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu lý luận và thực trạng giảng dạy môn mĩ thuật, khảo sát 

quá trình dạy học và hƣớng đến việc xây dựng những nội dung dạy học, 

chƣơng trình chi tiết học phần nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy học 

phần mĩ thuật cho sinh viên chuyên ngành sƣ phạm Mầm non. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

  Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về chất lƣợng giảng dạy môn mĩ 

thuật cho sinh viên chuyên ngành Sƣ phạm giáo dục mầm non. 

  Làm rõ thực trạng những yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng giảng 

dạy môn mĩ thuật cho sinh viên chuyên ngành Sƣ phạm giáo dục mầm non 

(Cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tài liệu học tập, phƣơng pháp giảng dạy, 

chất lƣợng sinh viên, thực trạng sinh viên sau khi ra trƣờng về công tác 

giảng dạy tạo hình ở các cơ sở giáo dục mầm non…) 

Từ đó, nghiên cứu xây dựng nội dung chƣơng trình chi tiết, đổi mới 

phƣơng pháp dạy học phù hợp và đề xuất một số điều kiện nhằm góp phần 

nâng cao chất lƣợng giảng dạy học phần mĩ thuật cho sinh viên chuyên 

ngành sƣ phạm giáo dục mầm non - Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Hà Nam.  

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu   

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Dạy học môn mĩ thuật cho sinh viên chuyên ngành sƣ phạm giáo dục 

mầm non - Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Hà Nam. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu về thực trạng và giải pháp nâng cao 

chất lƣợng giảng dạy học phần mĩ thuật cho sinh viên chuyên ngành sƣ 

phạm giáo dục mầm non tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Hà Nam. 

Luận văn nghiên cứu môn học mĩ thuật tại trƣờng CĐSP Hà Nam từ 

năm 2015 đến năm 2016. Đây cũng là thời gian nhà trƣờng chuyển đổi hình 

thức đào taọ từ niên chế sang hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu   

 Luận văn sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu cơ bản sau: 

 - Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp:  

 - Phƣơng pháp so sánh 

 - Phƣơng pháp thực nghiệm… 

6. Đóng góp của luận văn 

6.1. Về mặt lý luận 

           Luận văn góp phần làm phong phú hơn lý luận về giải pháp nâng 

cao chất lƣợng giảng dạy môn mĩ thuật cho sinh viên chuyên ngành Sƣ 

phạm giáo dục mầm non; chỉ ra những yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

giảng dạy môn học mĩ thuật cho sinh viên chuyên ngành Sƣ phạm giáo dục 

mầm non. 

6.2. Về mặt thực tiễn 

Làm rõ thực trạng những yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng giảng dạy 

môn học đồng thời đề xuất đƣợc một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao 

chất lƣợng giảng dạy môn học mĩ thuật cho sinh viên chuyên ngành 

Mầm non. 

Những kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo bổ ích để vận dụng 

trong quá trình giảng dạy (soạn giáo án, đổi mới phƣơng pháp giảng 

dạy…), nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo sinh viên tại Trƣờng Cao đẳng 

Sƣ phạm. 
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7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn 

gồm 02 chƣơng chính:   

    Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc dạy học môn mĩ thuật 

cho sinh viên chuyên ngành sƣ phạm giáo dục mầm non trƣờng Cao đẳng 

sƣ phạm Hà Nam 

 Chƣơng 2: Biện pháp dạy học môn mĩ thuật cho sinh viên chuyên 

ngành sƣ phạm giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Cơ sở lý luận 

1.1.1. Các khái niệm  

1.1.1.1. Dạy học   

 Dạy học theo quan điểm hiện đại đƣợc tạo ra bởi sự tƣơng tác trực 

tiếp giữa thầy và trò, giữa ngƣời học với nhau, giữa dạy học với môi trƣờng 

sƣ phạm nói riêng và môi trƣờng xã hội nói chung; là sự thống nhất chặt 

chẽ giữa hoạt động dạy và hoạt động học, thầy và trò vừa là chủ thể, vừa là 

đối tác trong quá trình dạy học. Hơn nữa trong dạy học, ngoài sự tƣơng tác 

giữa các hoạt động, bản thân nó còn chịu nhiều sự tƣơng tác của nhiều tác 

nhân cùng lúc nhƣ tác nhân nhận thức, tác nhân văn hóa, tác nhân tâm lý, 

tác nhân xã hội… 

 Tồn tại một số tiếp cận để nhận diện khái niệm dạy và học 

 Cách tiếp cận thứ nhất coi “Dạy là quá trình truyền đạt nội dung 

dạy học một chiều từ thầy đến trò và có thể coi là cách tiếp cận sơ khai, 

truyền thống” [10, tr.9 ]. Cách tiếp cận này hiện không còn đƣợc ủng hộ vì 

lý do đã làm cho ngƣời học thụ động.  

Cách tiếp cận thứ hai coi “Dạy học là quá trình hỗ trợ việc học, tạo 

điều kiện cho người học chủ động tìm kiếm và xử lý thông tin, người dạy 

đóng vai trò chủ động cố vấn” [10, tr.9]. Theo cách tiếp cận này thì đã có 

sự tƣơng tác hai chiều giữa ngƣời dạy và ngƣời học. 

Nhƣ vậy trên cơ sở của các quan điểm trên ta có thể rút ra dạy học có 

hai chức năng kép là truyền đạt thông tin và điều khiển quá trình nhận thức 

cho ngƣời học. Sự tƣơng tác của các chức năng này sẽ làm xuất hiện khái 

niệm dạy học: Dạy học là hai mặt của một quá trình luôn tác động qua lại, 

bổ sung cho nhau, quy định lẫn nhau, thâm nhập vào nhau thông qua hoạt 
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động cộng tác nhằm tạo cho ngƣời học khả năng phát triển trí tuệ góp phần 

hình thành nhân cách. 

 Bản chất của quá trình dạy học đƣợc thể hiện dƣới sơ đồ 

 

 

 

 

     Cộng 

 

      tác 

 

 

 

 Khác nhau của các quan niệm dạy học trong thực tế nằm ở chỗ đã 

nhấn mạnh yếu tố nào hơn trong các chức năng của dạy học. Quan niệm 

dạy học truyền thống  cho rằng chức năng truyền đạt của dạy và chức năng 

lĩnh hội của việc học mà chƣa chú ý đến đến chức năng điều khiển quá 

trình nhận thức.Nhƣng  theo quan điểm mới về dạy học thì lại coi trọng 

yếu tố điều khiển sƣ phạm cuả giáo viên, ở đây vai trò của giáo viên đã 

có sự thay đổi, ngƣời giáo viên phải biết gợi mở, hƣớng dẫn dạy cho 

ngƣời học cách tìm kiếm và xử lý thông tin, từ đó hƣớng dẫn ngƣời học 

vận dụng chúng.  

Trong quá trình dạy học, giáo viên giúp ngƣời học nắm đƣợc và lĩnh 

hội các hệ thống tri thức mới, hiện đại, khoa học. Tri thức đó phải phản ánh 

đƣợc những thành tựu của khoa học kỹ thuật công nghệ, văn hóa nghệ 

thuật. Ngƣời học phải tiếp xúc với sự vật hiện tƣợng, từ đó có thể lĩnh hội 

những khái niệm lý thuyết từ khái quát đến quy luật. Ngƣời học cũng phải 

tự mình nắm vững kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo để vận dụng một cách linh 

Nội dung dạy học 

Dạy 

 

 

 

 

 

 

 

Học 

 
 Truyền đạt 

Điều khiển 

 

Lĩnh hội 

Tự điều 

khiển 
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hoạt, sáng tạo trong các tình huống nhận thức hay hành động khác nhau 

trong thực tiễn. Quá trình dạy học phải phân biệt cá nhân hóa một cách 

chính xác, hợp lý đối tƣợng. Nội dung, phƣơng pháp dạy học phù hợp với 

nhận thức của ngƣời học, phát huy cao độ tính tích cực, độc lập, sáng tạo 

của mỗi cá nhân trong giờ học. 

Nguyên tắc dạy học phải đảm bảo tính vừa sức chung và vừa sức 

riêng trong dạy học, nó đòi hỏi sự lựa chọn nội dung, phƣơng pháp và hình 

thức tổ chức dạy học, đảm bảo tính thống nhất giữa vai trò chủ đạo của 

ngƣời của ngƣời dạy và vai trò tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo của 

ngƣời học.  

Ngƣời dạy đóng vai trò chủ đạo, tổ chức lãnh đạo điều khiển quá 

trình dạy học. Ngƣời học là đối tƣợng khách thể và là chủ thể nhận thức, 

chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo theo mục đích nhiệm vụ của quá 

trình dạy học. Ngƣời học phải phát huy không ngừng tính tích cực, tự giác 

trong học tập dƣới vai trò chủ đạo của ngƣời thầy. Tính tự giác là cơ sở để 

hình thành ở ngƣời học tích cực trong nhận thức, huy động mức độ cao 

những chức năng tâm lý, tƣ duy…Tính tích cực phát triển ở mức độ cao sẽ 

hình thành tính độc lập nhận thức, ngƣời học tự phát hiện ra vấn đề, tự tìm 

phƣơng pháp giải quyết vấn đề. 

1.1.1.2. Dạy học mĩ thuật  

        Để tìm hiểu khái niệm mĩ thuật thì trƣớc hết cần phải hiểu chung về bộ 

môn mĩ thuật. Mĩ thuật chƣa có tồn taị một khái niệm cụ thể. Có rất nhiều 

cách hiểu mĩ thuật khác nhau nhƣ: Mĩ thuật là “ Nghệ thuật của cái đẹp” 

(Theo tiếng Hán- Việt). Đây là từ dùng để chỉ các loại nghệ thuật tạo hình 

củ yếu là hội họa, đồ họa, điêu khắc, kiến trúc. Mĩ thuật có nhiều loại hình 

khác nhau, Mỗi loại hình đều có những đặc điểm chung và điểm riêng 

nhƣng quy chụp lại nó đều là nghệ thuật của thị giác. Vậy dạy học mĩ thuật 

là gì? Theo quan điểm cá nhân thì dạy học mĩ thuật có nhiều cách hiểu 
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khác nhau tùy vào đối tƣợng giảng daỵ. Ví dụ nhƣ với đối tƣợng ngƣời học 

chuyên nghiệp thì dạy học mĩ thuật không chỉ dừng lại ở việc dạy giáo dục 

thẩm mĩ đơn thuần mà còn là dạy cách tạo hình, khả năng nghiên cứu 

chuyên sâu về mĩ thuật hay ứng dụng mĩ thuật và phục vụ cuộc sống. Đối 

với giáo dục phổ thông thì dạy học mĩ thuật là giáo dục nghệ thuật để tiếp 

xúc, làm quen, phát triển khả năng cảm thụ cái đẹp hay các kỹ năng cơ bản 

khác.  Nói tóm dạy dạy học mĩ thuật là quá trình trình truyền đạt những 

kiến thức thuộc bộ môn mĩ thuật nhằm mục đích tiếp nhận và cảm thụ 

những giá trị thẩm mỹ. 

1.1.1.3. Giáo viên Mầm non. 

       Giáo viên mầm non là ngƣời thầy đầu tiên và quan trọng, dạy trẻ 

những bài học đầu tiên của cuộc đời, là ngƣời ƣơm mầm nhân cách cho trẻ. 

Đây là nghề có tính đặc thù. Đặc điểm của nghề này là ngoài chuyên môn 

nghiệp vụ vững vàng, các bạn trẻ phải có tinh thần trách nhiệm cao trong 

công việc và lòng yêu trẻ. Là ngƣời thầy biết vị tha, chu đáo, gần gũi và 

nâng niu trẻ em. Nghề giáo viên mầm là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo 

nhƣng không chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn chăm 

sóc trẻ. Đặc thù công việc của giáo viên mầm non là trực tiếp đứng lớp 

chăm sóc các trẻ. Đặc trƣng của trẻ trong giai đoạn này đang phát triển 

mạnh mẽ để khám phá thế giới, vì vậy cũng đòi hỏi giáo viên mầm non khả 

năng giao tiếp truyền đạt tốt đến các trẻ. Các kỹ năng nhƣ hát, múa, vẽ 

tranh, đọc truyện... trở thành yếu tố không thể thiếu với ngƣời giáo viên 

mầm non. Ngoài ra cũng cần quan tâm hơn nữa đến các môn: ngoại ngữ, 

tin học vì đây là môn bổ trợ đắc lực cho việc giảng dạy. Cũng có thể nói 

giáo viên mầm non là những nghệ sĩ bởi nếu đƣợc quan sát những giáo sinh 

Mầm non chuẩn bị đồ dùng học tập, đồ chơi cho các bé, các bạn sẽ cảm 

nhận đƣợc sự khéo léo, tỉ mỉ của các cô giáo. Những bức tranh vẽ, xé dán, 

những câu chuyện đƣợc truyền tải qua những bức họa, trang trí lớp sinh 

http://bachkhoahcm.edu.vn/139-dac-diem-nghe-giao-vien-mam-non.html
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động. Giáo viên mầm non cũng còn là nghệ sĩ múa, ca sĩ…Không chỉ biết 

hát hay, múa đẹp mà các cô còn là những nhà biên đạo múa tài ba khi biên 

đạo các bản nhạc bài hát thành những điệu múa uyển chuyển và tổ chức các 

lễ hội cho bé. Bên cạnh đó, cô giáo còn là những chuyên gia tâm lý của trẻ 

em. Không biết nắm bắt đƣợc đặc điểm tâm lý của từng trẻ thì không thể 

nào cô đƣa ra phƣơng pháp giáo dục trẻ đúng đắn đƣợc. 

1.1.2. Một số phƣơng pháp thƣờng áp dụng trong dạy học mĩ thuật  

1.1.2.1. Hệ thống các phương pháp dạy học 

Thuật ngữ phƣơng pháp mà tiếng Hy Lạp là Méthodos có nghĩa là 

con đƣờng, cách thức hoạt động đạt đƣợc mục đích nhất định. Vì vậy, 

phƣơng pháp là cách thức tiến hành một cách tự giác, tuần tự nhằm đạt 

đƣợc những kết quả phù hợp với mục đích đã định.  

Từ khái niệm trên, ta thấy phƣơng pháp có cấu trúc phức tạp. Nó bao 

gồm mục đích đề ra, hệ thống những hoạt động, các phƣơng tiện, quá trình 

làm biến đổi đối tƣợng, kết quả sử dụng phƣơng pháp. 

Để xác lập hệ thống các phƣơng pháp dạy học cần xem xét nó với 

phức hợp những cơ sở khác nhau để xây dựng hệ thống đó lại có những cấp 

độ khác nhau. Dƣới góc độ xem xét hoạt động dạy học nhƣ là một hoạt 

động lao động nên phƣơng pháp dạy học phân ra ba nhóm sau: 

Phƣơng pháp tổ chức và thực hiện hoạt động nhận thức - học tập  

Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá và tự kiểm tra, tự đánh giá hoạt động 

nhận thức học tập. 

Phƣơng pháp kích thích và hình thành động cơ hoạt động nhận thức - 

học tập. 

Hoạt động học của sinh viên trong quá trình dạy học lại là hoạt động 

nhận thức đặc biệt, để nhận thức phải dựa vào ba nguồn nhận thức: ngôn 

từ, trực quan và thực hành. Vì vậy phƣơng pháp tổ chức và thực hiện hoạt 

động nhận thức học tập đƣợc phân thành ba nhóm: 
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Phân nhóm các phƣơng pháp dùng lời  

Phân nhóm dạy học trực quan  

Phân nhóm dạy học thực hành. 

Việc phân ba nhóm dạy học đó thể hiện mặt bên ngoài của phƣơng 

pháp dạy học.  

Mỗi nhóm này lại bao gồm những phƣơng pháp cụ thể. 

Dựa trên logic vận động của nội dung có thể phân ra phƣơng pháp 

dạy học có tính quy nạp và phƣơng pháp dạy học có tính suy diễn. 

Mức độ tính chất hoạt động nhận thức của học sinh có thể phân ra từ 

mức độ thấp đến mức độ cao của phƣơng pháp dạy học. 

Phƣơng pháp dạy học minh họa - giải thích  

Phƣơng pháp dạy học tái hiện  

Phƣơng pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề. 

Việc phân ra các phƣơng pháp dạy học nhƣ vậy thể hiện mặt bên 

trong của phƣơng pháp dạy học. Từ đó, mỗi nhóm phƣơng pháp dạy học và 

tổ chức thực hiện hoạt động nhận thức học tập có thể tiến hành theo 

phƣơng pháp dạy học quy nạp hoặc theo phƣơng pháp dạy học suy diễn và 

cùng với điều kiện đó có thể tiến hành theo phƣơng pháp dạy học minh 

họa, giải thích hoặc phƣơng pháp dạy học tái hiện, hoặc phƣơng pháp dạy 

học nêu và giải quyết vấn đề. 

Phƣơng pháp kiểm tra và tự kiểm tra cũng vậy, tùy theo nội dung của 

câu hỏi kiểm tra có tính minh họa, giải thích, tái hiện hoặc tìm tòi - có tính 

vấn đề. 

Trong thực tiễn dạy học, do tính chất của nội dung các tài liệu dạy 

hoc, cách cấu trúc trong tài liệu, cách sử dụng phƣơng tiện dạy học, trình 

độ nghiệp vụ của giáo viên mà các phƣơng pháp dạy học vẫn tồn tại. Chỉ có 

sự kết hợp các phƣơng pháp dạy học mà tính tích cực nhận thức của ngƣời 

học đƣợc kích thích khác nhau. Song, dù thế nào đi nữa thì việc sử dụng kết 
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hợp các phƣơng pháp dạy học khác nhau đó cũng phản ánh mặt bên ngoài 

và mặt bên trong của chúng. 

1.1.2.2. Một số phương pháp thường dùng trong dạy học mĩ thuật 

Chuyên môn và nghiệp vụ sƣ phạm là những yếu tố cần có ở mỗi 

giáo viên. Phƣơng pháp giảng dạy mĩ thuật có những đặc trƣng riêng, 

nhƣng về cơ bản vẫn dựa trên hệ thống phƣơng pháp dạy học nói chung 

nhƣ: thuyết trình, đàm thoại, thực hành… 

Trong dạy học mĩ thuật, các phƣơng pháp dạy học rất đa dạng và tùy 

thuộc vào mục đích, nội dung, đối tƣợng, tính chất của từng dạng hoạt động 

cụ thể, nhƣng cùng thống nhất một mục đích là phát triển ở giáo sinh cảm 

xúc về mĩ thuật, nắm đƣợc những kỹ năng, kỹ xảo hoạt động mĩ thuật. 

Phƣơng pháp dạy mĩ thuật là phƣơng pháp dạy học đặc thù bộ môn 

bao gồm tổ hợp các phƣơng pháp cơ bản sau: Phƣơng pháp quan sát; 

Phƣơng pháp gợi mở; Phƣơng pháp trực quan; Phƣơng pháp thực hành - 

luyện tập; Phƣơng pháp kiểm tra - đánh giá. 

Phƣơng pháp quan sát 

Phƣơng pháp quan sát đƣợc thể hiện qua cách giáo viên hƣớng dẫn 

học sinh cách nhìn, cách ngắm đối tƣợng với mục đích nhất định để có 

những nhận xét, đánh giá chính xác về đối tƣợng, phát hiện ra vẻ đẹp của 

đối tƣợng. Thông qua việc quan sát tập cho học sinh phân tích, khái quát 

hóa hình ảnh về đối tƣợng để tìm ra cách tạo hình phù hợp. 

Phƣơng pháp trực quan 

Đƣợc thể hiện qua cách trình bày nội dung, kiến thức bài học thông 

qua vật thật, hình ảnh nhằm giúp học sinh hiểu bài. Trong dạy học mĩ thuật, 

phƣơng pháp trực quan rất quan trọng. Trực quan không chỉ là những đồ 

dùng dạy học mà nó cũng làm cho các khái niệm trở lên dễ hiểu hơn, cô 

đọng hơn. 
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Phƣơng pháp gợi mở 

Đƣợc thể hiện qua những câu hỏi phù hợp với đối tƣợng để tác động 

đúng lúc, đúng chỗ, có mức độ nhằm động viên, kích thích hoạt động tìm 

kiếm, khám phá giúp các em suy nghĩ, tự tìm tòi và giải quyết đƣợc các vấn 

đề bài tập, những nội dung kiến thức bài học. Môn mĩ thuật lấy thực hành 

là chủ yếu, sau khi đƣợc hƣớng dẫn cách vẽ, học sinh phải tự giải quyết 

bằng bài tập thực hành bằng chính khả năng của mình vì thế làm việc cá 

nhân giữa giáo viên và học sinh lúc này rất quan trọng . 

Phƣơng pháp luyện tập thực hành 

Đƣợc thể hiện thông qua các hoạt động giữa giáo viên và học sinh để 

các em hoàn thành bài tập nhằm củng cố những kiến thức, kỹ năng đã học. 

Phƣơng pháp kiểm tra - Đánh giá 

Kết thúc một nội dung dạy học hoặc một phần của nội dung, thông 

thƣờng phải tiến hành việc ôn tập. Để có chu trình khép kín của một công 

việc, việc tổng kết, việc kiểm tra, đánh giá là tất yếu phải thực hiên. Dạy 

học mĩ thuật cũng thế, không thể thiếu kiểm tra, đánh giá kết thúc môn. 

Các môn học nói chung thƣờng dùng các hình thức kiểm tra - đánh giá nhƣ 

sau: nếu căn cứ vào hình thức: viết, trắc nghiệm, thực hành, vấn đáp; căn 

cứ vào đối tƣợng: kiểm tra cá nhân, kiểm tra nhóm, kiểm tra cả lớp. 

Trên đây là những phƣơng pháp cơ bản trong dạy học mĩ thuật. Để 

một tiết dạy mĩ thuật đạt hiệu quả cao thì ngƣời giáo viên phải biết vận 

dụng linh hoạt các phƣơng pháp một cách khéo léo.  

Việc đổi mới phƣơng pháp dạy học luôn là nhiệm vụ trọng tâm của 

ngành giáo dục. Dạy học không còn theo lối truyền thụ một chiều nữa mà 

dạy học cần lấy ngƣời học làm trung tâm, chú trọng phát triển kỹ năng, 

năng lực của mỗi cá nhân. Việc thay đổi phƣơng pháp dạy học là xu hƣớng 

tất yếu phải đổi mới của giáo dục. 
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1.1.2.3. Một số phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học 

 Để phát huy đƣợc tính tích cực của học sinh thì ngoài việc thay đổi , 

đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học thì cần kết hợp với các phƣơng 

pháp dạy học hóa học sinh và kỹ thuật dạy học. Có thể khái quát một số 

phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực hóa học sinh nhƣ sau: 

 Dạy học hợp tác  

 Dạy học hợp tác là phƣơng pháp dạy học theo nhóm hay thảo luận 

theo nhóm. Hình thức tổ chức dạy học theo hợp tác nhằm phát huy khả 

năng làm việc,  tăng cƣờng sự tham gia tích cực của mỗi cá nhân, phát triển 

năng lực lãnh đạo, tổ chức. Qua phƣơng pháp dạy học này, học sinh cũng 

giải quyết đƣợc những vấn đề có tính phức tạp hơn và để chia sẽ giữa các 

nhóm với nhau đồng thơì tăng cƣờng sự đánh giá lẫn nhau trong nhóm và 

cá nhân. 

 Học theo hợp đồng 

 “Là phƣơng pháp học tập trong đó mỗi học sinh đƣợc giao một hợp 

đồng trọn gói gồm các nhiệm vụ/ bài tập bắt buộc và tự chọn khác nhau và 

trong khoảng thời gian nhất định. Học sinh chủ động và độc lập quyết định 

về thời gian cho mỗi nhiệm vụ/ bài tập và thứ tự thực hiện các nhiệm vụ/ 

bài tập theo khă năng của mình” [3, tr.100] 

 Nhƣ vậy dạy học theo hợp đồng là một phƣơng pháp dạy học khác 

với dạy học truyền thống. Thay vì giảng bài giáo viên giao nhiệm vụ cho cả 

lớp ký kết hoàn thành các nhiệm vụ một cách chủ động, tích cực. 

  Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề 

 Nét đặc trƣng của dạy học giải quyết vấn đề là việc tổ chức cho học 

sinh đặt và giải quyết các vấn đề. Sau khi giải quyết vấn đề học sinh sẽ thu 

đƣợc những kiến thức mới hoặc có thái độ tích cực. 
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 Phƣơng pháp học theo góc 

 Là phƣơng pháp dạy học theo đó học sinh thực hiện các nhiệm vụ 

khác nhau ở tại một vị trí cụ thể trong không gian lớp học nhƣng cùng 

hƣớng tới chiếm lĩnh một nội dung học tập theo cách học tập khác nhau. 

1.1.3. Đặc điểm môn mĩ thuật đối với nghành Sư phạm mầm non 

  Mĩ thuật cùng với những hoạt động liên quan có vị trí đặc biệt quan 

trọng trong giáo dục mầm non  và các cơ sở giáo dục mầm non Việt Nam. 

GDMN là bậc đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện việc 

nuôi dƣỡng, chăm sóc giáo dục trẻ từ ba tháng đến sáu tuổi. Mục tiêu 

chung của GDMN là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm 

mỹ; hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào 

học lớp 1. Mục tiêu này đã đƣợc thể hiện cụ thể trong chƣơng trình 

GDMN, trong đó có mục tiêu về giáo dục thẩm mỹ là: giáo dục trẻ biết cảm 

nhận đƣợc vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống và trong tác phẩm nghệ 

thuật; yêu thích cái đẹp, biết giữ gìn và mong muốn tạo ra cái đẹp ở xung 

quanh; có nhu cầu, hứng thú khi tham gia vào các hoạt động tạo hình, hát 

múa, vận động theo nhạc, đọc thơ, kể chuyện, đóng kịch… Ở đây, tôi xin 

đƣợc nêu những đặc điểm cơ bản về mặt nội dung của môn mĩ thuật đối 

với ngành sƣ phạm mầm non so với đặc điểm môn mĩ thuật truyền thống 

có trong các chƣơng trình đào tạo các chuyên nghành chuyên hoặc 

không chuyên của các trƣờng chuyên nghiệp. Tuy cần phải có các yếu tố 

cơ bản về tạo hình nhƣng mĩ thuật mầm non thƣờng chú trọng đến các nội 

dung nhƣ: 

 Vẽ 

Nội dung môn học cũng giống nhƣ các nội dung môn học đƣợc phân 

ra làm các thể loại của môn mĩ thuật ở các chuyên nghành khác tại các 

trƣờng chuyên nghiệp nhƣ vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, thƣờng thức 

mĩ thuật… nhƣng do đặc điểm của lứa tuổi mầm non nên các nội dung môn 
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học đƣợc xây dựng ở mức cơ bản nhất. Các nội dung chú trọng đến yếu tố 

mang tính nhận biết hơn là các yếu tố tạo hình. Các nội dung  đƣợc xây 

dựng để phù hợp với đặc điểm với tạo hình của trẻ nên không cần đòi hỏi 

quá nhiều kỹ năng của ngƣời giáo viên mầm non khi dạy bộ môn này 

 Kỹ thuật cắt, xé dán 

Đây là nội dung có tính đặc thù đối với ngành sƣ phạm mầm non. 

Song song với các phân môn khác thì cắt xé dán có vai trò giúp các kỹ 

năng tƣ duy, quan sát của trẻ đƣợc hoàn thiện hơn. Ngoài việc học dạy trẻ 

học các kỹ năng cắt, xé dán cơ bản thì nội dung này cũng đƣợc giáo viên 

làm thƣờng xuyên ngoài giờ lên lớp đó chính là việc trang trí lớp học, làm 

đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non, hay đồ dùng dạy học trong các góc theo 

chủ đề cũng đều sử dụng kỹ năng này. 

Kỹ thuật làm đồ chơi học liệu 

Khác với các kỹ thuật vẽ và cắt xé dán, trong trƣờng mầm non, đồ 

chơi và học liệu có vai trò rất quan trọng, không có nó thì việc tổ chức các 

hoạt động giáo dục trong trƣờng lớp mầm non khó có thể thực hiện đƣợc vì 

ở trƣờng mầm non trẻ chơi mà học - học bằng chơi. Chính vì vậy trong 

trƣờng mầm non phải tổ chức cho giáo viên tự chủ động sáng tạo làm đồ 

chơi và học liệu ở lớp do mình phụ trách. Đây cũng chính là nội dung quan 

trọng nhất ở trƣờng mầm non.  

 Trang trí, sắp đặt lớp học  

 Khác hẳn với cách nghành khác, Nội dung trang trí lớp học mang 

tính đặc thù của nghành mầm non. Bên cạnh hoạt động tạo hình trong 

trƣờng mầm non thì trang trí và sắp đặt trong trƣờng mầm non đóng vai trò 

vô cùng quan trọng về mặt giáo dục thẩm mỹ, vừa để tạo đƣợc môi trƣờng 

giáo dục cho trẻ phát triển toàn diện, vừa tạo không gian sáng tạo nghệ 

thuật của cô và trẻ. Trang trí sắp đặt trong trƣờng mầm non nhằm tạo ra 
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không gian phù hợp để trẻ yêu trƣờng, mến lớp, thuận lợi cho hoạt động 

học tập và vui chơi. 

 Nặn ở trường trường mầm non 

 Nặn đƣợc coi là một dạng tạo hình của nghệ thuật điêu khắc. Đối với 

nghành sƣ phạm mầm non thì nặn chỉ dừng ở mức độ thủ công đơn giản. 

các chủ đề có nội dung đơn giản, sản phẩm nặn là những sản phẩm mang 

tính mô phỏng, phù hợp với đặc thù của trẻ. 

1.2. Cơ sở thực tiễn 

1.2.1. Khái quát về trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam 

1.2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển trường CĐSP Hà Nam 

 Trƣờng CĐSP Hà Nam nằm trên địa bàn thành phố Phủ Lý, thuộc 

khu vực trung tâm văn hóa - chính trị của tỉnh. Tiền thân là trƣờng Trung 

học sƣ phạm và Mầm non Nam Hà, đến năm 1998 trƣờng đƣợc nâng cấp 

thành trƣờng CĐSP Hà Nam.  

Ngoài nhiệm vụ đào tạo đa ngành, đa hệ, cung cấp đội ngũ giáo viên 

các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở cho các trƣờng trong toàn 

tỉnh, hàng năm nhà trƣờng còn chịu trách nhiệm liên kết đào tạo, bồi dƣỡng 

chuẩn hóa trình độ cho các giáo viên lên trình độ trung học cao đẳng, đại 

học sƣ phạm các ngành và các hệ khác nhau. Từ năm học 2005 - 2006, 

trƣờng còn đào tạo thêm một số lớp ngoài ngành sƣ phạm ở trình độ cao 

đẳng nhƣ tin học, anh văn, thƣ viện.  

Về cơ cấu bộ máy tổ chức của nhà trƣờng gồm:  

Ban giám hiệu. 

4 khoa: khoa Xã hội, khoa Tiểu học, khoa Tự nhiên, khoa Ngoại ngữ 

và Công nghệ thông tin. 

Các phòng ban chức năng: Phòng đào tạo - Bồi dƣỡng, Phòng Tổ 

chức - Thanh tra và Công tác học sinh sinh viên, phòng Khảo thí - Đảm bảo 
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chất lƣợng, phòng Hành chính quản trị, phòng kế toán - tài vụ, trung tâm 

Tin học - Ngoại ngữ;  ban quản lý ký túc xá. 

Với bộ máy tổ chức và quy mô đào tạo nhƣ vậy, trƣờng CĐSP Hà 

Nam luôn không ngừng cải tiến, nâng cao chất lƣợng giảng dạy, bám sát 

nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của tỉnh của ngành, thực hiện quan điểm giáo 

dục toàn diện. Trong thời gian này, nhà trƣờng vẫn đang tích cực đầu tƣ về 

cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học, nâng cao chất lƣợng đội ngũ giảng 

viên, thƣờng xuyên tổ chức các phong trào thi đua học tập và rèn luyện cho 

sinh viên trong toàn trƣờng. 

1.2.1.2. Yêu cầu của việc đào  

 Để đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất 

nƣớc, những năm gần đây Bộ Giáo dục - Đào tạo đã chú trọng tới việc cải 

cách chƣơng trình đào tạo nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy ở nhiều 

môn học trong đó có bộ môn mĩ thuật, với phƣơng châm đào tạo con ngƣời 

phát triển một cách hài hoà, toàn diện về đức - trí - thể - mỹ.  

Với những nhiệm vụ cơ bản nhƣ vậy, việc đào tạo sinh viên ở trƣờng 

Cao đẳng sƣ phạm Hà Nam đặt ra phƣơng hƣớng và mục tiêu chung nhƣ sau: 

- Về chính trị đạo đức: Đào tạo giáo viên có phẩm chất chính trị, tƣ 

tƣởng và đạo đức của ngƣời giáo viên mới. Luôn luôn nắm vững chủ 

chƣơng đƣờng lối của Đảng trong công tác giáo dục. Có quan điểm thẩm 

mỹ đúng đắn, khả năng tƣ duy tự trau dồi, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp 

vụ để nâng cao trình độ rèn luyện đức tính cần thiết của ngƣời giáo viên 

giảng dạy. 

- Về kiến thức: Nắm vững kiến thức cơ bản. Có hiểu biết đúng đắn 

về bộ môn, nguyên tắc về chuyên môn giảng dạy đã đƣợc quy định trong 

chƣơng trình đào tạo để vận dụng vào trong công tác giảng dạy. Luôn xác 

định đƣợc vai trò, vị trí của môn học, có lòng yêu nghề, yêu trẻ. Có phƣơng 
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pháp giảng dạy phù hợp với đặc thù của môn học. Nắm đƣợc khoa học sƣ 

phạm, phƣơng pháp giảng dạy trong trƣờng phổ thông. 

- Về nghiệp vụ: Nắm đƣợc mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ nội dung 

giảng dạy trong trƣờng phổ thông. Có khả năng bồi dƣỡng cho đội ngũ giáo 

viên không chuyên tại cơ sở. Biết khơi gợi lòng đam mê  học tập, đam mê nghệ 

thuật, đánh giá, phát hiện và bồi dƣỡng năng khiếu về nghệ thuật, giáo dục 

thẩm mỹ cho học sinh thông qua môn học. 

1.2.1.3. Về đội ngũ giảng viên mĩ thuật của nhà trường 

Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Hà Nam hiện nay có 3 giáo viên cơ hữu 

giảng dạy mĩ thuật, nhìn chung đội ngũ giáo viên mĩ thuật đang giảng dạy 

tại trƣờng đáp ứng đƣợc yêu cầu về chuyên môn. Đội ngũ giáo viên giảng 

dạy đã bám sát mục đích, yêu cầu của chƣơng trình. Luôn có ý thức tự học, 

tự bồi dƣỡng để nâng cao trình độ chuyên môn. Với số lƣợng giáo viên còn 

ít, lại tham gia dạy ở tất cả các học phần nhƣ: Mĩ thuật, tổ chức hoạt động 

tạo hình, kỹ thuật làm đồ chơi, phƣơng pháp dạy học mĩ thuật... cho nên 

giáo viên không thể có kiến thức chuyên môn sâu, rộng ở tất cả các phân 

môn trên.  

Giáo viên giảng dạy bộ môn mĩ thuật tập trung ở khoa Tiểu học và 

đƣợc biên chế thành nhóm chuyên môn mĩ thuật thuộc khoa Tiểu học - 

Mầm non. Dƣới sự quản lý chuyên môn của nhà trƣờng, cả ba giáo viên 

đều tốt nghiệp Đại học sƣ phạm mĩ thuật chính quy (cả ba giáo viên đang 

theo học thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phƣơng pháp DHMT) 

Với đặc thù là một trƣờng là không chuyên đào tạo riêng về mĩ thuật, 

vì vậy giáo viên giảng dạy ít đƣợc tập huấn chuyên môn, việc đào tạo 

chuyên ngành không liên tục...Do vậy, ít nhiều ảnh hƣởng tới công tác 

cũng nhƣ chất lƣợng giảng dạy. 
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1.2.2. Phân phối chương trình giảng dạy môn mĩ thuật cho sinh viên hệ 

cao đẳng sư phạm mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. 

1.2.2.1 Phân phối chương trình bộ môn mĩ thuật  

Chƣơng trình đƣợc tổ chuyên môn xây dựng theo hình thức đào tạo 

tín chỉ dựa theo khung chƣơng trình cơ bản Bộ, đƣợc chắt lọc cơ bản sao 

cho phù hợp với đặc điểm của nhà trƣờng và năng lực của sinh viên. 

Môn mĩ thuật đƣợc xây dựng trên 8 nội dung bài học cơ  

STT Nội dung Số tiết 

1 Vấn đề chung về nghệ thuật tạo hình 3 lt - 2 th 

2 Luật Xa gần, tỷ lệ ngƣời  1 lt- 3 th 

3 Màu sắc 1 lt - 5 th 

4 Vẽ tranh 2 lt - 10 th 

5 Vẽ minh họa 2 lt - 8 th 

6 Trang trí 2 lt - 8 th 

7 Xé cắt dán và kỹ thuật xé cắt dán 2 lt - 8 th 

8 Nặn  2 lt - 6 th 
 

 

Về các mục tiêu cụ thế đƣợc xây dựng cho mục tiêu mục tiêu của 

từng bài và các mục tiêu nhận thức bao gồm: 

- Kiến thức 

SV trình bày đƣợc các khái niệm về nghệ thuật tạo hình; trình bày 

đƣợc nguồn gốc của nghệ thuật tạo hình và vai trò của nó trong sự phát 

triển của xã hội và giáo dục con ngƣời. 

   SV trình bày đƣợc các kiến thức cơ bản về luật xa gần, sơ lƣợc tỷ lệ 

ngƣời đề vận dụng vào vẽ tranh, xây dựng bố cục tranh đề tài 

    SV trình bày đƣợc các kiến thức cơ bản về màu sắc, biết pha và sử 

dụng màu. 

    SV trình bày đƣợc phƣơng pháp vẽ tranh đề tài có bố cục cơ bản  



 22 

    SV hiểu đƣợc phƣơng pháp trang trí các hình cơ bản: Vuông, tròn, 

chữ nhật, tam giác, và nghệ thuật trang trí ứng dụng 

   SV trình bày đƣợc phƣơng pháp vẽ minh họa đƣợc nội dung truyện, 

thơ dành cho lứa tuổi mầm non. 

    SV trình bày đƣợc khái niệm về điêu khắc, nắm đƣợc phƣơng pháp 

sử dụng đất nặn 

    SV trình bày đƣợc khái niệm về nghệ thuật cắt, xé dán, nắm đƣợc 

các phƣơng pháp về cắt, xé, dán.    

   - Kỹ năng 

  + SV hình thành và rèn luyện các kĩ năng cơ bản của môn học, vận dụng 

vào việc dạy học và làm đồ dùng dạy học, đồ chơi phục vụ việc chăm sóc 

và giáo dục trẻ mầm non. 

    - Thái độ  

    Thông qua môn học, hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mĩ, nhận 

thức thẩm mĩ đúng đắn. Vận dụng tốt hiểu biết trong việc giáo dục thẩm mĩ 

cho trẻ mầm non. 

1.2.2.2. So sánh chương trình đào tạo của trường CĐSP Hà Nam với 

trường CĐSP Trung ương 

Trong quá trình tìm hiểu nội dung chƣơng trình giảng dạy, tôi đã tiến 

hành so sánh nội dung chƣơng trình giảng dạy của một số trƣờng có đào 

tạo hệ cao đẳng sƣ phạm mầm non trong khu vực và điển hình là trƣờng 

CĐSP Trung ƣơng, một trong những cái nôi đào tạo hệ CĐSP mầm non 

trong cả nƣớc. Việc so sánh nhằm rút ra những điểm tƣơng đồng, điểm 

khác biệt giữa 2 trƣờng nhằm đánh giá những ƣu, nhƣợc điểm của chƣơng 

trình để từ đó tiến hành xây dựng những giải pháp cụ thể. Ở đây tôi chỉ so 

sánh về chƣơng trình của riêng bộ môn mĩ thuật. 
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 Thứ nhất về điểm giống nhau 

Về khối lƣợng kiến thức học phần bắt buộc của môn mĩ thuật thì tại 

trƣờng CĐSP Trung ƣơng và trƣờng CĐSP Hà Nam bộ môn mĩ thuật cũng 

chia ra làm 2 học phần đó là học phần mĩ thuật và tổ chức hoạt động tạo hình.  

Về các nội dung cơ bản của môn học mĩ thuật thì 2 trƣờng cơ bản 

giống nhau về các nội dung bởi chƣơng trình của trƣờng CĐSP Hà Nam 

đƣợc xây dựng và tham khảo của trƣờng CĐSP Trung ƣơng.  

Thứ hai là điểm khác nhau 

Dƣới đây là bảng so sánh những điểm khác nhau cơ bản về nội dung 

chƣơng trình giữa 2 trƣờng. Chƣơng trình đào tạo của 2 trƣờng (xin xem ở 

phụ lục) 

Nội dung Trƣờng CĐSP Trung 

ƣơng 

Trƣờng CĐSP Hà Nam 

Hình thức đào tạo Đào tạo niên chế Đào tạo theo hệ thống 

tín chỉ 

Khối lƣợng kiến thức 

môn học mĩ thuật 

4 Đơn vị học trình 3 tín chỉ 

  

 

 

 

 

Học phần tự chọn 

5 học phần tự chọn bao 

gồm: 

- Kỹ thuật làm và sử 

dụng đồ chơi học liệu 

- Kỹ thuật Vẽ 

- Kỹ thuật cắt, xé, dán  

- Trang trí trong trƣờng 

mầm non. 

- Tổ chức hoạt động tạo 

hình. 

1 học phần tự chọn duy 

nhất:  

- Kỹ thuật làm và sử 

dụng đồ chơi học liệu. 
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Trên đây là bảng so sánh điểm khác nhau trong việc đào tạo riêng 

môn học mĩ thuật của 2 trƣờng. Ta có thể thấy dù khối lƣợng học tập môn 

học mĩ thuật trong chƣơng trình bắt buộc là cơ bản giống nhau nhƣng 

trƣờng CĐSP Trung ƣơng có các học phần tự chọn rất đa dạng, phong phú 

cho sinh viên, những học phần tự chọn đƣợc nhà trƣờng xây dựng gắn liền 

với thực tế, yêu cầu của trƣờng mầm non, hỗ trợ đƣợc các kỹ năng cho sinh 

viên. Việc có nhiều học phần tự chọn sẽ giúp sinh viên tăng cƣờng học hỏi, 

trao đổi kiến thức, nâng cao hiệu quả học tập. Với trƣờng CĐSP Hà Nam, 

tuy là học phần tự chọn nhƣng do một vài năm trở lại đây, điều kiện nhà 

trƣờng gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển sinh, ít sinh viên nên thực tế 

vẫn chỉ áp dụng 1 học phần tự chọn cho sinh viên mầm non. Điều đó ít 

nhiều ảnh hƣởng đến việc học tập của các em. 

1.2.3. Thực trạng công tác giảng dạy môn Mĩ thuật dành cho sinh viên 

chuyên ngành Cao đẳng sư phạm Mầm non - Trường Cao đẳng Sư 

phạm Hà Nam 

1.2.3.1. Thực trạng học tập môn mĩ thuật của sinh viên chuyên ngành Sư 

phạm mầm non tại trường cao đẳng sư phạm Hà Nam 

Mĩ thuật là môn học đặc thù. Do đó hầu hết tất cả các sinh viên của 

trƣờng CĐSP Hà Nam nói chung và sinh viên chuyên nghành mầm non nói 

riêng đều gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình học tập. Bộ môn mĩ thuật 

đã đƣa vào trong bậc học phổ thông nên các em sinh viên cũng không xa lạ 

.Nhƣng hầu hết khi đƣợc giáo viên hỏi về các kiến thức cơ bản ở những bài 

học đầu tiên thì gần nhƣ tất cả các em đều không nắm đƣợc hoặc hiểu một 

cách rất sơ sài về bộ môn. Hay trong những giờ thực hành, phần đông là 

không thể thực hiện theo yêu cầu của giáo viên do kỹ năng của các em 

không đƣợc thực hành nhiều. Đó là những khó khăn thực sự trong việc 

nâng cao chất lƣợng dạy và học của môn cho sinh viên nhà trƣờng. 
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Bộ môn mĩ thuật là môn đặc thù nên khả năng của sinh viên còn rất 

nhiều hạn chế đòi hỏi ngƣời học và ngƣời dạy phải có những phƣơng pháp 

tích cực, linh hoạt, phù hợp với từng bài cụ thể. Đó là những khó khăn đòi 

hỏi phải tiến hành gấp rút, nhanh chóng để tìm lại chất lƣợng hiệu quả môn 

học này theo yêu cầu của chƣơng trình đặt ra. 

1.2.3.2  Điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 

Trong nhiều năm qua nhà trƣờng luôn chú trọng đầu tƣ cho hệ thống 

cơ sở vật chất. Nhìn chung điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu học tập phần 

nào đã đáp ứng đƣợc nhu cầu học tập của các bộ môn nói chung và bộ môn 

mĩ thuật nói riêng. Nhà trƣờng có khu thực hành, khu lý thuyết. Hệ thống 

đầu sách trên thƣ viên rất phong phú và đa dạng. Riêng đối với bộ môn mĩ 

thuật thì ngoài những đầu sách tham khảo đã có thì hằng năm nhà trƣờng 

luôn bổ sung và cập nhập những giáo trình, tài liệu tham khảo mới phục vụ 

tốt nhu cầu học tập của sinh viên.  

1.2.3.3. Nội dung Chương trình, giáo trình sử dụng 

Về nội dung, chƣơng trình của bộ môn mĩ thuật áp dụng cho sinh 

viên chuyên ngành Sƣ phạm mầm non . Môn học mĩ thuật đƣợc xây dựng  

gồm 8 nội dung, bao gồm những kiến thức chung về mĩ thuật: Khái niệm 

về nghệ thuật tạo hình, nguồn gốc và quá trình và quá trình phát triển của 

nghệ thuật tạo hình, lƣợc sử mĩ thuật; Kiến thức cơ bản về luật xa gần, tỷ lệ 

ngƣời; Kiến thức và kỹ năng cơ bản của hình họa, màu sắc, bố cục, trang trí, 

nặn, xé dán, cắt dán và làm đồ chơi. Đây là những kiến thức kỹ năng cơ bản, 

góp phần hình thành thị hiếu thẩm mỹ, hình thành một số kỹ năng cơ bản làm 

cơ sở để ngƣời học tiếp thu các kiến thức mĩ thuật, vận dụng vào làm đồ dùng 

dạy học, đồ chơi và tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.  

 Về giáo trình đƣợc sử dụng  trong nhà trƣờng. 
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TT Tên giáo trình, 

tập bài giảng 

Tên tác giả Nhà Xuất bản Năm 

Xuất bản 

1 " Giáo trình Mĩ 

thuật 

Phạm Thị Chỉnh, 

Trần Tiểu Lâm 

Giáo dục 2008 

2 Tạo hình và 

phương pháp 

hướng dẫn trẻ 

mầm non hoạt 

động tạo hình 

Lê Đinh Bình Giáo dục 2005 

 

Trên  đây là những nội dung chƣơng trình dạy học của nhà trƣờng 

đang áp dụng thực tế. Về cơ bản, nội dung chƣơng trình của nhà trƣờng 

đƣợc các giáo viên xây dựng cơ sở nội dung chƣơng trình chung của Bộ 

GDĐT, chƣơng trình bám sát nội dung chƣơng trình của Bộ, nhƣng đƣợc 

chúng tôi soạn thảo, chắt lọc để phù hợp với điều kiện học tập của nhà 

trƣờng và sinh viên. 

1.2.3.4 Phương pháp giảng dạy  

Nhìn chung đối với nhà trƣờng, do mới chuyển đổi hình thức đào tạo 

từ niên chế sáng hệ thống tín chỉ, nên việc ảnh hƣởng của những phƣơng 

pháp dạy học theo kiểu truyền thống vẫn còn nặng nề, hàng năm nhà 

trƣờng liên tục hội thảo chuyên môn về đổi mới về phƣơng pháp giảng dạy, 

giáo viên đang trong quá trình chuyển đổi nên còn gặp nhiều khó khăn. 

1.2.3.5. Kiểm tra, cách đánh giá chất lượng sinh viên 

Đổi mới phƣơng pháp dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá 

quá trình dạy học cũng nhƣ đổi mới việc kiểm tra và đánh giá thành tích 

học tập của sinh viên. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông 

tin, phân tích và xử lý thông tin, giải thích thực trạng việc đạt mục tiêu giáo 
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dục, tìm hiểu nguyên nhân, ra những quyết định sƣ phạm giúp sinh viên 

học tập ngày càng tiến bộ.  

Việc đổi mới phƣơng thức đánh giá của nhà trƣờng đáp ứng đƣợc 

những yêu cầu cơ bản nhƣ: Phân hóa năng lực, đánh giá đúng, chuẩn về kỹ 

năng sinh viên, đảm bảo tính toàn diện về kiến thức, kỹ năng, thái độ, tính 

chính xác, tính hiệu quả, chất lƣợng các nội dung đánh giá…đƣợc thể hiện 

ở bảng dƣới đây: 

STT Hình thức KTĐG 
Tỉ lệ 

điểm 
Căn cứ để KTĐG 

1 
KTĐG thƣờng 

xuyên 
20% 

- Dự đủ số giờ học trên lớp theo 

quy định  

- Chuẩn bị đủ về số lƣợng  bài tự 

học 

- Ý thức trong các giờ thực hành 

2 KHĐG định kì 50% 

- Chất lƣợng các ý kiến trong giờ 

thảo luận/thực hành. 

- Chất lƣợng các bài tự học 

- Chất lƣợng bài kiểm tra định kì 

3 KTĐG hết môn 30% 
- Kết quả bài tập tổng hợp kiến 

thức 

 

Việc kiểm tra đánh giá phải thực hiện đúng, đủ, quy định của quy 

chế, tiến hành đủ số lần kiểm tra thƣờng xuyên, định kỳ, học kỳ, bám sát 

chuẩn kỹ năng đề ra.  

1.2.3.6. Tiến hành khảo sát thực trạng học tập bộ môn Mĩ thuật của Sinh 

viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam  

Đối tƣợng khảo sát: Sinh viên K18 MN, sinh viên K19 MN trƣờng 

CĐSP Hà Nam và một số cựu SV nhà trƣờng đang công tác tại các cơ sở 

mầm non. 
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Mục đích: Tôi muốn lắng nghe những vấn đề sinh viên nhận thức về 

quá trình hoạt động dạy - học môn mĩ thuật. Khảo sát nhằm góp phần nâng 

cao chất lƣợng dạy - học mĩ thuật ở trƣờng CĐSP Hà Nam, đáp ứng nhu 

cầu học tập của sinh viên, giúp sinh viên học tập có kết quả tốt.  

Hình thức khảo sát: Sử dụng phiếu điều tra; phỏng vấn. Tôi đã phát 

phiếu điều tra theo mẫu 1 (phụ lục 4) và để thu thập ý kiến của một số sinh 

viên trƣờng CĐSP Hà Nam thuộc khóa  nêu trên và phát phiếu điều tra mẫu 

2 (Phụ lục 4) để thu thập ý kiến của 60 sinh viên ở khóa K18 mầm non.  

Kết quả khảo sát:  

 * Khi lấy đƣợc ý kiến của ngƣời học qua phiếu điều tra, khảo sát 

chúng tôi tập hợp và kết quả cụ thể nhƣ sau: 

 - 100 % sinh viên mong muốn đƣợc trải nghiệm mĩ thuật nhiều hơn, 

gắn liền với yêu cầu thực tế của trƣờng mầm non. trong đó có tới 75 % SV 

nêu cụ thể nội dung cần thực hành nhiều hơn (Vẽ, cắt xé dán, làm đồ chơi 

mầm non…). 

 - 78 % sinh viên nhận thấy điều kiện cơ sở vật chất chƣa thuận lợi 

cho việc học tập mĩ thuật; mong muốn có điều kiện học tập tốt hơn: phòng 

rộng hơn, có không gian trƣng bày sản phẩm, đủ các thiết bị dụng cụ hỗ trợ 

cần thiết. 

 - 80 % sinh viên cho rằng nên để thời gian cho một bài thực hành dài 

hơn, hoặc nên cho về nhà vì thời gian thực hành tỷ lệ nghịch với kỹ năng 

thực hành 

 Với phương pháp phỏng vấn, tôi cũng thu thập có nhiều ý kiến hữu 

ích. Đây là một vài ý kiến tiêu biểu nhấtm của một số cự SV nhà trường. 

 "Xin cô cho ý kiến nhận xét về nội dung học tập học phần mĩ thuật ở 

trường CĐSP Hà Nam có đảm bảo hiệu quả tạo điều kiện cho GV MN làm 

tốt công việc của mình trong lĩnh vực Tạo hình ở trường mầm non?".  
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 "Những kiến thức Mĩ thuật tôi đƣợc học ở trƣờng Cao đẳng chuyên 

nghiệp là hành trang quan trọng không chỉ trong giảng dạy tạo hình ở 

trƣờng MN mà còn đối với các hoạt động khác nhƣ trang trí trƣờng, lớp, 

làm đồ dùng - đồ chơi,... Những kiến thức đƣợc học trong học phần mĩ 

thuật theo tôi là phù hợp" - Cô Nguyễn Thị Diệu Thúy_Tổ trƣởng tổ MG, 

trƣờng mầm non Lƣơng Khánh Thiện - TP Phủ Lý. 

"Những nhận định của cô về nội dung học tập và kết quả đạt được khi học 

mĩ thuật ở trường chuyên nghiệp?"  

 "Tôi thấy chƣơng trình mĩ thuật ở trƣờng chuyên nghiệp là cơ bản và 

đầy đủ. Nhƣng trong thời gian học tập đó tôi luôn cảm thấy bản thân mình 

có khả năng tạo ra những sản phẩm tạo hình tốt hơn nữa!"  

 "Vậy theo cô đâu là nguyên nhân?"  

 "Nguyên nhân chính của tôi là ít rèn luyện. Bởi vì: Cho đến khi đã là 

một giáo viên mầm non, nếu lâu ngày tôi không thực hành thì những kiến 

thức, kỹ năng tạo hình sẽ bị mai một, sản phẩm tạo hình khó đạt tiêu chí: 

Đẹp - Sáng tạo" 

 Đó là những trao đổi ngắn của chúng tôi với cô giáo Lại Thị Hoài 

Huyên - Phó hiệu trƣởng (Phụ trách chuyên môn) trƣờng MN Lê Hồng 

Phong - TP Phủ Lý. 

Những ý kiến đánh giá  đó tôi nghĩ đây là những thông tin cần thiết 

bởi dạy học phải luôn gắn với tính thực tế và vì ngƣời học. 

1.3 Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 

Trên cơ sở thực trạng nêu trên tôi xin đƣợc đƣa ra những ƣu điểm và 

những tồn tại trong dạy học môn mĩ thuật tại trƣờng cao đẳng sƣ phạm Hà 

Nam nhƣ sau: 

1.3.1. Những điều đã làm được 
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 Chuyển đổi hình thức đào tạo và là một trong những yếu tố tích cực của 

nhà trƣờng. Qua đó sinh viên đƣợc làm việc nhiều hơn trong các giờ học tập, 

tự chuẩn bị bài trƣớc giờ lên lớp nên chất lƣợng học tập đƣợc nâng cao 

 Về phƣơng pháp giảng dạy của giáo viên đƣợc nhà trƣờng quan tâm. 

Hàng năm nhà trƣờng tổ chức các đợt tập huấn về đổi mới phƣơng pháp 

nên việc dạy và học không còn theo lối truyền thống. 

 Về nội dung chƣơng trình đã có sự giản lƣợc sao cho phù hợp. 

Nội dung chƣơng trình đƣợc xây dựng gắn với những yêu cầu thực tế 

của xã hội và những kỹ năng cần thiết trong nghề nghiệp của sinh viên 

khi ra trƣờng.   

1.3.2. Những mặt hạn chế 

Mĩ thuật là môn học đặc thù đặc biệt là chuyên ngành sƣ phạm mầm 

non cần phải đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất để có thể nâng cao chất 

lƣợng dạy học.  Nhà trƣờng chƣa có phòng học chức năng, phòng trƣng 

bày sản phẩm phù hợp với quá trình dạy - học mĩ thuật. Mặt khác khu thực 

hành riêng và thực hiện các kỹ năng của giáo viên mầm non chƣa có. Đây 

không chỉ là khó khăn chung của nhà trƣờng mà còn là khó khăn của các 

trƣờng cao đẳng địa phƣơng. 

Việc sử dụng các đầu sách, tài liệu tham khảo vẫn còn chƣa mang 

tính cập nhập, chƣa có nhiều đầu sách tham khảo dành riêng cho chuyên 

ngành mầm non.  

Nội dung dạy học tuy có sự giản lƣợc nhƣng thực tế số tiết lên lớp ít 

Sinh viên vừa làm quen với kỹ năng này đã chuyển qua học và thực hành 

với nội dung khác. Nếu chỉ học trên lớp thì đa phần sinh viên chỉ dừng lại ở 

mức độ biết vận dụng còn để vận dụng có hiệu quả thì cần tới thời gian 

luyện tập thực hành nhiều hơn. 

Ảnh hƣởng của phƣơng pháp dạy học truyền thống nên việc dạy học 

vẫn chƣa phát huy đƣợc nhiều tính tích cực của sinh viên.   
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Cách kiểm tra, đánh giá còn nặng nề về hình thức và tính chủ quan. 

Hình thức đánh giá vẫn chƣa phong phú. Các hình thức tổ chức dạy học 

vẫn chƣa đa dạng. đặc biệt chƣa chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa. 
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Tiểu kết  

         Trong các trƣờng CĐSP chuyên ngành sƣ phạm mầm non, bộ môn 

tạo hình là một trong những bộ môn chính đòi hỏi ở sinh viên phải có 

lƣợng kiến thức và kỹ năng rất nhiều. Nó giúp cho sinh viên có vốn kiến 

thức, kỹ năng phong phú để phục vụ cho việc giảng dạy sau này ở trƣờng 

mầm non. 

 Đối với sinh viên chuyên nghành sƣ phạm mầm non. Môn mĩ thuật 

là bộ môn đặc thù, để có thể nâng cao chất lƣợng dạy và học và đặc biệt là 

khả năng rèn kỹ năng tạo hình cho sinh viên có những kỹ năng cơ bản sau 

khi ra trƣờng  là điều cần thiết.   

Nội dung chƣơng 1 đã nêu lên những đặc điểm chung về dạy và học 

bộ môn mĩ thuật của trƣờng cao đẳng Sƣ phạm Hà Nam. Những yếu tố ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng dạy và học của bộ môn nhƣ điều kiện cơ sở vật chất, 

về nội dung chƣơng trình, về kiểm tra đánh giá…. Muốn nâng cao chất 

lƣợng dạy học cần phải có những biện pháp cụ thể trong đó theo tôi nghĩ 

biện pháp quan trọng nhất đó chính là chất lƣợng chƣơng trình giảng dạy. 

Thông qua quá trình khảo sát vấn đề nghiên cứu tôi thấy rằng: Để nâng cao 

chất lƣợng dạy và học cho sinh viên thì cần phải nghiên cứu xây dựng nội 

dung chƣơng trình. Trong đó có những biện pháp cụ thể nhƣ xây dựng 

chƣơng trình chi tiết, hình thức kiểm tra đánh giá, xây dựng các bài tập bổ 

trợ kỹ năng, những giải pháp trong đổi mới phƣơng pháp dạy học… Tất cả 

các biện pháp đó sẽ đƣợc trình bày trong chƣơng 2 của luận văn này để từ 

đó góp phần nâng cao chất lƣợng dạy và học mỹ thuật trong nhà trƣờng. 
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Chƣơng 2 

BIỆN PHÁP CỤ THỂ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG 

DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT CHO SINH VIÊN 

CHUYÊN NGÀNH SƢ PHẠM MẦM NON TRƢỜNG 

CAO ĐẲNG SƢ PHẠM HÀ NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

2.1. Các căn cứ xây dựng biện pháp dạy học môn mĩ thuật 

Căn cứ xây dựng biện pháp dạy học môn mĩ thuật trong trường Cao đẳng 

 Nội dung giảng dạy môn mĩ thuật với mục tiêu phổ biến kiến thức 

cơ bản về mĩ thuật cho đối tƣợng là sinh viên, đồng thời biết vận dụng các 

kiến thức đã đƣợc học để áp dụng trong cuộc sống hằng ngày và đặc biệt áp 

dụng trong kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành sƣ phạm mầm 

non. Do vậy xây dựng nội dung môn học mĩ thuật để nâng cao chất lƣợng 

giảng dạy phải dựa vào các căn cứ: 

Căn cứ chương trình, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 Đối với chƣơng trình, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi xây 

dựng nội dung chƣơng trình cần phải bám sát mục tiêu chƣơng trình của bộ 

đƣợc ban hành theo quyết định số: 16/2007/QĐ-BGDĐT-  đảm bảo các 

mục tiêu về kỹ năng, thái độ. Đảm bảo về khối lƣợng kiến thức, về nội 

dung chƣơng trình chung do Bộ ban hành và quy định bao gồm các nội 

dung cơ bản sau đây: 

  “Những vấn đề chung về nghệ thuật tạo hình. Kiến thức và kỹ năng 

thể hiện về luật xa gần, hình họa, màu sắc, bố cục, tỷ lệ người, phóng 

tranh, tranh đề tài, tranh minh họa, tranh xé-cắt-dán, kẻ cắt chữ, nặn; 

trang trí trường lớp mầm non. 

 Những vấn đề chung về kỹ thuật làm đồ chơi: Ý nghĩa của đồ chơi đối 

với trẻ nhỏ; những yêu cầu khoa học đối với đồ chơi dùng cho trẻ nhỏ; nguyên 

tắc làm đồ chơi; kỹ thuật làm đồ chơi từ các nguyên vật liệu khác nhau”  
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Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy và điều kiện tại nhà trường 

 - Căn cứ vào thời lƣợng chƣơng trình do nhà trƣờng quy định. 

 - Căn cứ vào việc chuẩn đầu ra cho giáo viên mầm non hệ CĐSP 

 - Căn cứ vào những yêu cầu thực tế của trƣờng mầm non  

 - Dựa trên những yêu cầu chuyên môn và điều kiên có sẵn của nhà 

trƣờng 

- Dựa vào kinh nghiệm của bản thân trong giảng dạy, kinh nghiệm 

tiếp thu đƣợc từ bạn bè, đồng nghiệp, những kiến thức về chuyên môn 

nghiệp vụ qua quá trình trao đổi, học tập ở các chuyên gia, các nhà sƣ 

phạm, qua đọc các tài liệu, sách báo có liên quan đến bộ môn. 

2.2. Xây dựng chƣơng trình chi tiết 

Sau khi nghiên cứu và áp dụng chƣơng trình mới của bộ môn mĩ 

thuật kết hợp với điều kiện cụ thể tại trƣờng CĐSP Hà Nam. Chúng tôi xin 

kiến nghị xây dựng chƣơng trình bộ môn này nhƣ sau:  

Tóm tắt nội dung môn học 

   Môn học Mĩ thuật bào gồm 8 nội dung, bao gồm những kiến thức 

chung về Mĩ thuật: Khái niệm về nghệ thuật tạo hình, nguồn gốc và quá 

trình và quá trình phát triển của nghệ thuật tạo hình, lƣợc sử Mĩ thuật; Kiến 

thức cơ bản về luật xa gần, tỷ lệ ngƣời; Kiến thức và kỹ năng cơ bản của 

hình họa, màu sắc, bố cục, trang trí, nặn, xé dán, cắt dán và làm đồ chơi. 

Đây là những kiến thức kỹ năng cơ bản, góp phần hình thành thị hiếu thẩm 

mĩ, hình thành một số kỹ năng cơ bản làm cơ sở để ngƣời học tiếp thu các 

kiến thức mĩ thuật, vận dụng vào làm đồ dùng dạy học, đồ chơi và tổ chức 

hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. Nội dung chi tiết môn học bao gồm:  

  Nội dung 1: Một số vấn đề chung về nghệ thuật tạo hình 

a. Nguồn gốc của nghệ thuật tạo hình 

b. Các loại nghệ thuật tạo hình 

c. Khái niệm nghệ thuật tạo hình 
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d. Ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình 

e. Một số chuyên ngành tạo hình 

  Nội dung 2: Luật Xa gần, tỷ lệ ngƣời 

     1. Luật xa gần 

     2. Sơ lƣợc về tỷ lệ cơ thể ngƣời   

  Nội dung 3: Màu sắc 

a. Khái niệm và nguồn gốc của màu sắc 

b. Các quy luật của màu sắc 

c. Cách pha màu và sử dụng màu sắc trong mĩ thuật 

d. Thực hành pha màu sắc. 

  Nội dung 4: Vẽ tranh 

a. Bố cục 

1.1 . Khái niệm bố cục tranh 

1.2 . Một số yêu cầu bố cục tranh 

1.3 . Một số hình thức và phƣơng pháp xây dựng bố cục tranh đơn giản 

  Nội dung 5: Vẽ minh họa 

a. Khái niệm 

b. Phƣơng pháp vẽ tranh minh họa 

  Nội dung 6: Trang trí 

a. Khái niệm trang trí 

b. Họa tiết trong trang trí 

c. Bố cục trong trang trí 

d. Một số thể loại trang trí tiêu biểu 

  Nội dung 7: Xé cắt dán và kỹ thuật xé cắt dán 

a. Khái niệm  

b. Dụng cụ và nguyên liệu 

c. Một số hình thức tạo hình và kỹ thuật xé, cắt, dán 

  Nội dung 8:  Nặn 
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a. Khái niệm 

b. Nguyên liệu và dụng cụ 

c. Các kỹ thuật nặn cơ bản 

Nội dung đƣợc phân bổ cụ thể theo bảng tổng hợp dƣới đây. 

STT Nội dung 

Giờ lên lớp 

Tự học 
Tổng 

giờ 
Lý 

thuyết 

Thảo 

luận/Thực 

hành 

1 Vấn đề chung về nghệ 

thuật tạo hình 

2 1 13,5 21,5 

2 Luật Xa gần, tỷ lệ 

ngƣời 

2 2 11,5 18,5 

3 Màu sắc 1 5 9,5 15,5 

4 Vẽ tranh 2 8 19 31 

5 Vẽ minh họa 1 8 9,5 15,5 

6 Trang trí 1 8 19 31 

7 Xé cắt dán và kỹ thuật 

xé cắt dán 

2 8 19 31 

8 Nặn 1 8 19 31 

9 Cộng 12 48 90 165 

Với chƣơng trình này chúng tôi thiết nghĩ đây là chƣơng trình có 

lƣợng kiến thức vừa phải. Sinh viên lĩnh hội những kiến thức có thể thực 

hiện tốt những kỹ năng tạo hình ở trƣờng mầm non, hỗ trợ tốt cho các môn 

học khác trong chƣơng trình tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ. Khi thực 

hiện chƣơng trình cụ thể với phƣơng châm: Tinh giản lý thuyết - tăng 

cƣờng thực hành. Đồng thời chú ý cho sinh viên thực hành nhiều nhƣ tăng 

cƣờng làm việc cá nhân, nhóm và các nội dung tự học, tự nghiên cứu. 

2.3. Xây dựng các bài tập bổ trợ kỹ năng  
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Do số lƣợng thời gian giảng đƣờng trong chƣơng trình có giới hạn 

nên các bài tập bổ trợ kỹ năng không thể cùng lúc thực hiện song song với 

tiết học chính khóa mà tôi sẽ cho sinh viên thực hành trong các giờ tự học. 

Khi xây dựng tôi đã cố gắng bám sát từng bài cụ thể, có chắt lọc trọng tâm, 

có những yêu cầu vừa phải để sinh viên ngành mầm non có thể thực hiện 

đƣợc nhằm giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản nhất về mĩ thuật đặc 

biệt là tƣ duy trong rèn kỹ năng tạo hình. Tất cả các bài tập đều có mối 

quan hệ với nhau theo quy trình từ dễ đến khó. Các bài tập về lý thuyết 

giáo viên xây dựng và yêu cầu sinh viên nghiên cứu trong các giờ tự học 

trƣớc khi lên lớp và phần tự học có hƣớng dẫn.  

2.3.1.  Các bài tập lý thuyết 

  Mục đích: Những bài tập lý thuyết này giúp củng cố kiến thức sau 

bài học hoặc nhớ lại kiến thức trƣớc khi thực hành. 

Câu 1: Các quy luật của màu sắc? Ứng dụng của quy luật màu sắc 

trong nghệ thuật trang trí? 

Câu 2: Những nét đặc trƣng nhất về họa tiết hoa văn dân tộc?  

Câu 3: Thế nào là bố cục theo nguyên tắc đăng đối, phá thế, xen kẽ, 

lặp lại? 

Câu 4: Có những dạng sắp xếp bố cục nào trong vẽ tranh theo đề tài? 

Những điểm cần lƣu ý khi xây dựng bố cục? 

Câu 5: Trang trí lớp học ở trƣờng mầm non cần tuân thủ những 

nguyên tắc nào? Khi trang trí các bạn cần lƣu ý những gì? 

Câu 6: Nêu các nguyên tắc làm đồ chơi. Quy trình và kỹ thuật thể 

hiện của một số loại đồ chơi đơn giản. 

Câu 7: Kỹ năng cơ bản của hoạt động nặn? Hãy nêu phƣơng pháp 

tiến hành một bài nặn cơ bản?  
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Những bài tập lý thuyết này là những câu hỏi mang tính chọn lọc ở 

mỗi nội dung dạy học đƣợc tôi xây dựng và đƣa vào trong các hoạt  động 

tự học, tự chuẩn bị trƣớc các giờ lên lớp của sinh viên. 

2.3.2. Các bài tập thực hành 

 Mục đích:  

Giúp khắc sâu kiến thức, khơi gợi và củng cố kỹ năng kỹ thuật cho 

sinh viên trong suốt quá trình học tập trong trƣờng Sƣ phạm cũng nhƣ quá 

trình làm việc tại các cơ sở mầm non sau này.  

2.3.2.1 Bài tập thực hành cơ bản: 

 Bài 1: Vẽ 5 gƣơng mặt với các biểu hiện trạng thái cảm xúc khác nhau. 

 Bài 2: Tập phác họa chân dung (trẻ em, ngƣời trƣởng thành, ngƣời già…) 

 Bài 3:  Tập quan sát  một sự vật bất kì (Một chiếc lá, một bông hoa, 

một con côn trùng, một con vật,...) chép và cách điệu chúng. 

 Bài 5: Phóng tranh theo mẫu cho sẵn bằng phƣơng pháp kẻ ô vuông 

hoặc kẻ hình quả trám. 

 Bài 6: Gấp một số mẫu đồ chơi ứng dụng từ năm nếp gấp cơ bản. 

 Bài 7: Ứng dụng kĩ thuật gấp, cắt dán thiết kế các mẫu hoa năm 

cánh, sáu cánh… 

  Bài 9: Phác thảo chì đen trắng trang trí hình cơ bản. Họa tiết tự chọn 

(động vật, hoa lá…) 

 Yêu cầu: Kích thƣớc bài phác thảo chì tự chọn, có thể có nhiều hơn 1 bản. 

Bài tập thực hành mang tính ứng dụng 

   Bài 10: Vẽ trang trí hình cơ bản. Họa tiết tự chọn (động vật, hoa lá…) 

   Bài 11: Trang trí một tấm bảng bé ngoan có kích thƣớc 15cm x 25 cm  

Bài 12: Trang trí một tấm vải hoa có kích thƣớc 15 cm x 25 cm  

   Bài 13: Phác thảo chì đen trắng một bức tranh đề tài có nội dung tự chọn 

  Bài 14: Vẽ một bức tranh có đề tài hoạt động vui chơi của trẻ em. 
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  Bài 15: Minh họa một cốt truyện dành cho lứa tuổi Mầm non có kích 

thƣớc 15cm x 25 cm 

Bài 21: Hãy vẽ một bức tranh minh họa cho bài thơ "Gà trống - Thu Nga   

Chú gà trống 

Gọi ban mai 

Khen chú tài 

Chú thích lắm 

Mặt trời mọc 

Chú lại gắng 

Gáy thật to 

Ò...ó...o! 

Bài 22: Sử dụng phƣơng pháp nặn từ khối đất nguyên anh chị hãy 

nặn theo các chủ đề tự chọn (2 đến 3 sản phẩm) 

Bài 23: Sử dụng phƣơng pháp nặn nhiều chi tiết ghép lại anh chị hãy 

nặn theo chủ đề tự chọn. 

Bài 24: Hãy cắt dán trang trí một bức tranh có đề tài phong cảnh quê 

hƣơng 

Bài 25: Cắt dán trang trí “Bảng bé ngoan” có kích thƣớc 15 cm x 25 cm 

Bài 26: Làm đồ  chơi có chủ đề học tập ( Lô tô, đô mi nô…) 

Bài 27: Làm đồ chơi trang trí (Giỏ hoa giấy, quả cầu hoa, đèn 

lồng…) 

Bài 28:  Hãy tạo hình một bức tranh theo đề tài Quê hƣơng đất nƣớc 

(Tự chọn hình thức tạo hình để thể hiện)  

Bài 29: Hãy tạo hình một bức tranh minh họa cho một bài thơ, một 

bài hát, một đoạn truyện,... trong chƣơng trình giáo dục Mầm non hiện nay 

(Tự chọn hình thức tạo hình để thể hiện).  

2.3.2.2 Bài tập thực hành nâng cao 

2.3.2.2.1. Vẽ dáng người  

Bài tập 1: Tập vẽ 10 dáng ngƣời que theo tƣ thế vận động. 

Bài tâp 2:  Tập vẽ 10 dáng ngƣời già, trẻ, trung niên, trai, gái ở các tƣ 

thế khác nhau hoặc 3 nhóm hoạt động theo các chủ đề khác nhau về trẻ em. 

Bài vẽ thể hiện bằng bút chì trên khổ giấy A3.  
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 Mục đích: 

Tuy là sinh viên không chuyên nhƣng việc rèn luyện kỹ năng thông 

qua các bài tập thƣờng xuyên sẽ giúp sv khéo léo, linh hoạt hơn. Bài tập vẽ 

dáng ngƣời là một kỹ năng rất cần thiết đối với ngƣời họa sĩ cũng nhƣ với 

những ngƣời học mĩ thuật. Vẽ dáng nguời hay ký họa dáng ngƣời ngoài 

việc rèn kỹ năng vẽ hình thì nó còn rèn luyện khả năng quan sát, nhận xét, 

có cái nhìn bao quát về đối tƣợng đồng thời ký họa còn làm tƣ liệu cho việc 

xây dựng bố cục trong việc vẽ tranh từ những hình ảnh ghi chép thực tế. 

Đối với bộ môn tạo hình ở các trƣờng không chuyên nói chung và tạo hình 

ở mầm non nói riêng thì việc vẽ ký họa dáng ngƣời vẫn chƣa đƣợc áp dụng 

nhiều với sinh viên học bộ môn này vì vậy việc áp dụng bài tập này cho 

sinh viên mầm non là cần thiết giúp kỹ năng của các em khéo léo hơn. Do 

đó bài tập này ngoài hỗ trợ kỹ năng vẽ hình linh hoạt nó còn giúp sinh viên 

rèn luyện kỹ năng vẽ dáng ngƣời để lấy tƣ liệu cho việc xây dựng bài bố 

cục vẽ tranh đề tài. Trên thực tế khi nghiên cứu giáo trình dạy tạo hình ở 

mầm non chúng tôi nhận thấy trong bài kiến thức chung về tỷ lệ cơ thể 

ngƣời chủ yếu chỉ giới thiệu cho sinh viên biết về tỷ lệ cơ bản của con 

ngƣời trong tƣ thế đứng thẳng, mục đích của bài học này là cho sinh viên 

nắm đƣợc tỷ lệ cơ bản về cơ thể ngƣời qua từng giai đoạn lứa tuổi và áp 

dụng để vẽ tranh đề tài. Nhƣng khi thực hành vẽ tranh đề tài thì gần nhƣ tất 

cả các em đều không thể thực hiện đƣợc vì việc áp dụng tỷ lệ ngƣời để vẽ 

các dạng vận động khác nhau với các em sinh viên là rất khó để thực 

hiện.Với những lý do trên chúng tôi đã xây dựng bài tập “ Tập vẽ  dáng 

ngƣời” nhằm mục đích nâng cao kỹ năng vẽ dáng ngƣời cho sinh viên. Nếu 

áp dụng và xây dựng đƣợc tiến trình thực hiện, bài tập này sẽ giúp sinh 

viên có những trải nghiệm để rèn tốt kỹ năng và năng lực giải quyết vấn đề 

trong các phân môn còn lại.  
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Cách thực hiện các bài tập vẽ dáng ngƣời:  

* Hình thức tổ chức: Tổ chức theo nhóm. Các nhóm hay cá nhân tự 

làm mẫu cho nhau hoặc trao đổi hình ảnh.  

Bài tập vẽ dáng ngƣời đƣợc thực hiện theo các nội dung sau 

* Nội dung phần lý thuyết 

 Hƣớng dẫn học sinh tìm hiểu các kiến thức cơ bản về vẽ dáng ngƣời 

bao gồm: 

- Mục đích của vẽ dáng ngƣời: Phần này gv cần nêu rõ vai trò của 

việc vẽ dáng ngƣời đối với việc hỗ trợ cho các phân môn khác trong học 

phần mĩ thuật. 

 - Các phƣơng pháp vẽ ký họa dáng ngƣời.  

Trong phần này giáo viên làm rõ các phƣơng pháp ký họa cơ bản bao 

gồm ký họa nhanh và thâm diễn đồng thời làm rõ các yêu cầu, tiêu chí của 

ký họa bao gồm: 

+ Tính sinh động, phản ánh kịp thời 

+ Tính điển hình của đối tƣợng ghi chép 

+ Tính bố cục trong ký họa  

+ Tính bút pháp 

* Hướng dẫn 

 - Phƣơng pháp vẽ dáng ngƣời theo hình que ở dạng đơn giản.  

Đối với dạng bài tập này tôi xây dựng và lựa chọn phƣơng pháp vẽ 

dáng ngƣời que bởi đây là cách vẽ dáng ngƣời đơn giản nhất dành cho đối 

tƣợng không chuyên  nhằm mục đích rèn kỹ năng quan sát và vẽ hình đƣợc 

tốt hơn. Sản phẩm ký họa của sinh viên sẽ là những tƣ liệu để vận dụng vào 

các bài thực hành vẽ tranh. Phƣơng pháp ký họa dáng ngƣời đƣợc hƣớng 

dẫn theo các bƣớc cơ bản nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Quan sát hình ảnh 



 42 

Bài tập này tôi sử dụng trực quan là những hình ảnh có sẵn do giáo 

viên hoặc sinh viên tự chuẩn bị với các dáng ngƣời vận động khác nhau. 

Việc sử dụng hình ảnh giúp các em dễ quan sát hơn. (Phần đầu gv có thể 

thị phạm hoặc có những hình ảnh vẽ theo các bƣớc cụ thể để sv hình dung 

cách thực hiện). Quan sát hình dáng tổng thể, phân tích cấu trúc, tỷ lệ dáng 

ngƣời (Dựa vào kiến thức phần tỷ lệ cơ thể ngƣời)  

Bƣớc 2: Vẽ phác các nét chính 

Dựa vào đặc điểm mẫu vẽ phác các nét chính theo cấu trúc bên trong 

đơn giản bằng các nét hình que hoặc đƣờng kỳ hà. Bƣớc này cần chú ý 

đƣờng trục chạy xuyên qua cơ thể xuất phát từ đỉnh đầu, đi ngang qua cổ, 

xuống đến cột sống rồi chạy ra ngoài.  

Bƣớc 3: Vẽ chi tiết 

   Chỉnh hình sau đó đắp các khối cơ ở dạng đơn giản cho nhân vật, vẽ 

chi tiết các bộ phận. Dƣới đây là một số cách vẽ dáng ngƣời đơn giản 

-  Vẽ dáng ngƣời từ quan sát thực tế. 

Đối với ký họa dáng ngƣời thực tế, cách tiến hành đều thực hiện 

nhƣ cách ghi chép hình ảnh. Nội dung bài tập đƣợc chúng tôi thực hiện 

sau khi sinh viên có đƣợc các kiến thức kỹ năng của ký họa theo phƣơng 

pháp chép hình ảnh. Nội dung hƣớng dẫn các bƣớc tiến hành cho sinh viên 

nhƣ sau: 

Chọn góc vẽ: Cũng nhƣ vẽ hình họa, vẽ ký họa cũng phải chọn góc 

vẽ phù hợp với khả năng của ngƣời vẽ, có nhiều góc độ nhƣ chính diện, 

đằng sau,nghiêng một nửa, nghiêng 3/4. Phác hình đơn giản theo mảng lớn, 

sau đó thêm dần các chi tiết của ngƣời mẫu vào mảng hình đã phác. Chú ý 

đến tỷ lệ nếu lấy đầu là đơn vị đo độ dài cơ thể. Để có tƣ liệu về các nhân 

vật trong bài thì ký họa nét chính chƣa đủ, ngƣời vẽ cần sử dụng ký hoạ 

sâu. Cách vẽ ký họa sâu bắt đầu cũng nhƣ ký hoạ nhanh, lấy dáng chính, 

dáng chính của ngƣời hoặc vật sau đó tiếp tục quan sát thêm nét, cho chính 
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xác, sửa gọt hình dáng chu vi của mẫu cho đúng với dáng ngƣời trong thực 

tế. Sau khi hƣớng dẫn cách ký họa chúng tôi tổ chức cho sinh viên ký họa 

trực tiếp tại lớp bằng cách sinh viên tự làm mẫu. Yêu cầu mỗi sinh viên ký 

họa từ 10 đến 15 dáng ngƣời ở các tƣ thế, vận động khác nhau và sử dụng 

bài tập ký họa đó làm tƣ liệu cho bài học tiếp theo. 

2.3.2.2.2  Chép, cách điệu họa tiết và nội dung hướng dẫn 

Bài tập 1: Lựa chọn họa tiết anh chị hãy Chép lại và cách điệu họa 

tiết đó, sử dụng họa tiết cách điệu trang trí các hình cơ bản. 

Bài tập 2: Kí họa và cách điệu 5 mẫu họa tiết bao gồm hoa, lá, quả, 

động vật, côn trùng. Sử dụng các họa tiết đó làm tƣ liệu bố cục trang trí. 

Bài tập 3: Chép 5 mẫu  họa tiết vốn cổ dân tộc. Sử dụng họa tiết đó 

tiến hành sắp xếp bố cục bài trang trí hình vuông có cạnh 25 cm. 

 Mục đích:  

Chép và cách điệu họa tiết là 1 bƣớc quan trọng khi tiến hành thực 

hiện một bài vẽ trang trí. Trên thực tế khi sinh viên thực hành một bài trang 

trí đa phần các em thể hiện trực tiếp mà không có phác thảo, không ít sinh 

viên chép lại nguyên một bài trang trí của họa sĩ hoặc của sinh viên chuyên 

ngành mĩ thuật điều đó làm hạn chế khả năng sáng tạo của các em. Bài tập 

mà tôi xây dựng là bài tập không những giúp rèn luyên khả năng quan sát 

thông qua việc ghi chép thực tế mà còn phát huy tính tự sáng tạo, cách làm 

việc khoa học.  

Cách thực hiện 

* Hình thức tổ chức: Theo nhóm, hoặc cá nhân 

* Yêu cầu: Sinh viên lựa chọn họa tiết bất kỳ, họa tiết có thể là động 

vật, hoa lá, hoa văn vốn cổ dân tộc hay hình ảnh… chép lại bằng chì, sau 

đó cách điệu họa tiết. Sử dụng họa tiết đã cách điệu đƣa vào hình mảng 

trong bài trang trí. Tất cả các quy trình trên sẽ đƣợc thể hiện trên bài làm 

thực hành. 
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Họa tiết trong trang trí là hình vẽ hoa lá, động vật… đƣợc đơn giản 

cách điệu dùng để đƣa vào cá mảng hình trang trí. Chép họa tiết thực tế 

giúp ngƣời vẽ nắm đƣợc đặc điểm cấu trúc, hình dáng, màu sắc của từng 

loại họa tiết khác nhau. Trên cơ sở đó có thể đơn giản và cách điệu chúng 

để có thể trở thành họa tiết trang trí đẹp. 

* Hướng dẫn  

 Chọn họa tiết: Lựa chọn họa tiết có hình dáng đẹp, mang yếu tố trang 

trí. Đó là các họa tiết có cấu trúc, tạo dáng đẹp khác nhau ví dụ nhƣ hoa 

sen, hoa cúc, lá sắn, hoa bìm bìm… 

 Chọn hƣớng để chép: Trƣớc khi chép cần hƣớng dẫn sinh viên quan 

sát các hƣớng để tìm hƣớng đẹp nhất mang đặc điểm hình dáng đặc trƣng 

của loại họa tiết đó. 

 Phƣơng pháp chép và cách điệu họa tiết: 

- Bƣớc 1: Vẽ khung hình 

Chọn họa tiết, quan sát họa tiết và quy về hình chung và vẽ khung 

hình lên giấy theo phƣơng pháp của vẽ theo mẫu; 

- Bƣớc 2: Phác hình 

Trên cơ sở khung hình, tìm những định hƣớng chính, vị trí, tỷ lệ các 

bộ phận lớn rồi phác phác hình các bộ phận chính bằng các nét thẳng. 

- Bƣớc 3: Chỉnh hình 

 Quan sát họa tiết điều chỉnh dáng, các bộ phận, chi tiết sao cho đúng 

với đặc điểm của mẫu, vẽ các nét cong, các chi tiết chính, bỏ qua các chi 

tiết nhỏ sơn so với đặc điểm chung của mẫu  

- Hƣớng dẫn sinh viên cách điệu họa tiết: Cách điệu họa tiết là quá 

trình chuyển hóa các đối tƣợng ở tự nhiên sang một đối tƣợng mới sao cho 

cho gọn hơn, xúc tích hơn, ấn tƣợng hơn. Phƣơng pháp cách điệu đƣợc cụ 

thể qua những cách rút gọn sau: 

Khái quát hóa (Tính khái quát) 
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Đơn giản hóa (lƣợc bỏ những chi tiết nhỏ) 

Cách điệu hóa (Cách điệu mảng) 

Biểu trƣng hóa (Tính nguyên thể của sự vật) 

Cách điệu họa tiết có 2 phƣơng pháp cơ bản nhất đó là phƣơng pháp 

cách điệu họa tiết theo tự nhiên và phƣơng pháp cách điệu họa tiết cấu trúc 

lại sự vật dựa trên những nguyên tắc mới. Đối với tạo hình của Mầm non 

chúng tôi lựa chọn phƣơng pháp cách điệu họa theo phƣơng pháp cách điệu 

tự nhiên để hƣớng dẫn sinh viên bởi phƣơng pháp cách điệu này phù hợp 

đối tƣợng, phƣơng pháp này đƣợc chúng tôi cụ thể đó là dựa vào cấu trúc 

của đối tƣợng thật, thể hiện lại theo hình đồng dạng. Có nghĩa là đối tƣợng 

ở tự nhiên nhƣ thế nào ta thể hiện lại giống thế đó, nhƣng các chi tiết nhỏ, 

vụn vặt không cần thiết thì phải lƣợc bỏ. Sau đó có thể đơn giản chúng 

bằng các mảng hình to, nhỏ, dài ngắn khác nhau và trang trí, tạo hình trên 

bề mặt cho chúng. Có thể trang trí bằng các mảng đậm nhạt, sáng tối, mảng 

chấm gạch, mảng đan chéo, mảng tổng hơp… Hay hiểu đơn giản phƣơng 

phƣơng pháp này là phƣơng pháp trang trí bằng nét và trang trí bằng mảng. 

2.3.2.2.3  Trang trí theo chủ đề ở trường Mầm non và nội dung hướng dẫn 

Bài tập 1: Trang trí chủ đề “Ngày hội bé đến trường” bằng giấy màu 

thủ công 

Bài tập 2: Trang trí chủ đề “Bé chăm ngoan” bằng các nguyên liệu 

có sẵn 

Bài tập 3: Trang trí bảng điểm danh mỗi ngày. 

Bài tập 4: Trang trí chủ đề trƣng bày sản phẩm tạo hình của bé… 

 Mục đích : 

Trang trí ứng dụng là thể loại trang trí đƣợc sử dụng nhiều nhất ở 

trƣờng mầm non. Nội dung chƣơng trình mĩ thuật ở hệ CĐSP mầm non chỉ 

giới thiệu cho sinh viên những kiến thức kỹ năng cơ bản về các nguyên tắc, 

quy luật của thể loại trang trí này do vậy việc cho sinh viên thực hiện các 
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bài thực hành trong phần này của chúng tôi chỉ có thể dừng lại ở mức giúp 

sinh viên làm quen với hình thức trang trí ứng dụng và thực hiện những kỹ 

năng với những bài tập có nội dung đơn giản. Trên thực tế khi sinh viên 

xuống trƣờng thực hành cũng nhƣ công tác tại cơ sở mầm non sau khi tốt 

nghiệp việc sử dụng kỹ năng tạo hình vào các hoạt động tạo hình nói chung 

và trang trí theo chủ đề, trang trí lớp học nói riêng gặp rất nhiều khó khăn 

bởi nội dung của hình thức trang trí này rất phong phú, đa dạng vốn kiến 

thức và kỹ năng của sinh viên là có hạn. Do vậy chúng tôi xây dựng bài 

tập này một mặt giúp sinh viên rèn kỹ năng tạo hình bằng các phƣơng 

pháp mĩ thuật theo nguyên tắc của trang trí ứng dụng mặt khác giúp sinh 

viên vận dụng những kỹ năng cơ bản của mình vào thực tế nhiều hơn. 

Nội dung, chủ đề sẽ đƣợc chúng tôi thay đổi trong phạm vi lớp nhằm 

giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn tầm quan trọng của hình thức trang trí này 

đối với tạo hình ở mầm non đồng thời tạo cho sinh viên tính tự chủ động 

sáng tạo, học hỏi lẫn nhau. 

Cách thực hiện 

*Hình thức tổ chức: Đối với loại bài tập này tôi sẽ cho sinh viên thực 

hiện theo nhóm với các chủ đề đƣợc thay đổi nhằm tạo ra sự phong phú, đa 

dạng về cách tạo hình. Các nhóm sẽ tự chọn nguyên vật liệu tạo hình để 

thực hiện. 

* Yêu cầu: 

. Tiêu chí đánh giá đƣợc thực hiện theo các yêu cầu: 

- Về xây dựng, thiết kế trong trang trí theo chủ đề:  

+ Họa tiết: Lựa chọn họa tiết phù hợp với nội dung của góc chủ đề, 

phù hợp với tri giác của trẻ, phù hợp với vốn kinh nghiệm sống của trẻ. 

Trong trang trí góc chủ đề họa tiết là những hình ảnh, những nhân vật đƣợc 

cách điệu hóa cao nhằm mục đích gây hứng thú cho trẻ khi đƣợc vui chơi 

với góc chủ đề 
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+ Bố cục: Sắp xếp bố cục tuân theo nguyên tắc của trang trí ứng 

dụng. Tùy theo từng nội dung, chủ đề mà cách sắp xếp bố cục khác nhau. 

+ Màu sắc: Phù hợp với đặc điểm nội dung và lứa tuổi của trẻ. 

- Về hình thức trang trí. 

 Ngoài việc sắp xếp theo nguyên tắc của trang trí ứng dụng thì cần 

đảm bảo một số yêu cầu nhƣ để lôi cuốn trẻ tạo đƣợc hứng thú học tập thì 

cách sắp xếp phải tạo ra đƣợc những hình ảnh sinh động, phản ánh đƣợc 

nội dung cơ bản của chủ đề, chủ điểm. Hình ảnh đó phải gây đƣợc hứng thú 

cho trẻ và cho trẻ hiểu đƣợc chủ đề mà cô muốn giới thiệu. 

 - Yêu cầu về nguyên vật liệu tạo hình: Cần chuẩn bị nguyên vật liệu 

tạo hình phong phú, các nguyên vật liệu phải đảm bảo tính thẩm mỹ, đảm 

bảo an toàn, vệ sinh, không độc hại đối với trẻ… 

2.4. Sử dụng một số kỹ thuật và phƣơng pháp dạy học tích cực trong 

dạy học môn Mĩ thuật.  

  Đổi mới phƣơng pháp dạy học luôn là nhiệm vụ hàng đầu trong việc 

nâng cao chất lƣợng dạy học. Tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Hà Nam thì 

việc đổi mới phƣơng pháp dạy học luôn đƣợc chú trọng, đây là nhiệm vụ 

hàng đầu trong công tác giảng dạy của nhà trƣờng hàng năm. Đối với môn 

mĩ thuật cũng vậy, không phải bây giờ mới thay đổi về phƣơng pháp dạy 

học mà việc áp dụng những phƣơng pháp dạy học phù hợp và phát huy 

hiệu quả của sinh viên luôn đƣợc tổ chuyên môn chú trọng và xây dựng 

hàng năm sao cho phù hợp. 

Nhƣ trên tôi đã đề cập. Việc chuyển đổi hình thức đào tạo sang học 

chế tín chỉ kéo theo thời lƣợng chƣơng trình thay đổi. Do vậy ngoài việc thay 

đổi chƣơng trình chi tiết sao cho đảm bảo kỹ năng của sinh viên thì cũng cần 

có sự thay đổi về phƣơng pháp giảng dạy sao cho phù hợp với điều kiện thực 

tế của nhà trƣờng và nội dung chƣơng trình. Trong những phƣơng pháp giảng 
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dạy chúng tôi sẽ sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực với mong muốn 

nâng cao chất lƣợng dạy học môn mĩ thuật trong nhà trƣờng. 

Trong phần này tôi đề cập đến một số kỹ thuật và phƣơng pháp sẽ áp 

dụng khi dạy môn mĩ thuật ở trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Hà Nam. Đây là 

những phƣơng pháp không phải mới trong dạy học nhƣng tôi muốn xây 

dựng những phƣơng pháp này ở từng nhóm bài cụ thể và sử dụng một cách 

triệt để nhất để có thể phát huy hiệu quả tối đa. Việc áp dụng những kỹ 

thuật và phƣơng pháp đó xin đƣợc trình bày cụ thể dƣới đây. 

2.4.1. Kỹ thuật khăn phủ bàn 

Mục đích 

“Là kỹ thuật tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác kết hợp giữa 

hoạt động cá nhân và nhóm”. [3,tr 60] 

Đối với kỹ thuật dạy học này tôi sẽ áp dụng cho một số bài dạy lý 

thuyết trong môn mĩ thuật với mong muốn sẽ giúp sinh viên khắc sâu đƣợc 

những kiến thức từ đó giúp các em thực hành tốt hơn bởi đây là một kỹ 

thuật dạy học đơn giản, dễ thực hiện, có thể tổ chức ở tất cả các bài học 

trong nội dung chƣơng trình mĩ thuật giống nhƣ theo học nhóm. Tuy nhiên 

với kỹ thuật khăn phủ bàn sẽ khắc phục đƣợc những hạn chế của học nhóm 

đó chính là mỗi cá nhân đều phải tự làm việc nghiêm túc và phải đƣa ra 

đƣợc quan điểm của mình. Nhƣ vậy sẽ kết hợp đƣợc cách làm việc giữa cá 

nhân và nhóm qua đó kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực và tăng 

cƣờng tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân ngƣời học, theo đó, sẽ phát 

triển mô hình học tập có sự tƣơng tác giữa ngƣời học với ngƣời học, giữa 

cá nhân với nhóm.  

 Cách tiến hành 

Hoạt động theo nhóm (tùy lƣợng thành viên ngƣời, nhóm). Mỗi ngƣời 

ngồi vào vị trí nhƣ hình vẽ minh họa (với nhóm 4 thành viên). Mỗi thành 
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viên làm việc độc lập trong khoảng vài phút theo qui định. Viết câu trả lời 

vào ô theo vị trí của mình. 

                     

 

Nội dung các ý kiến tập trung vào câu hỏi hoặc chủ đề, nhiệm vụ, học 

tập của nhóm. Trên cơ sở những ý kiến của mỗi thành viên, nhóm sẽ thảo 

luận, trao đổi, chia sẻ các câu trả lời, đồng thời thống nhất ý kiến chung của 

cả nhóm và viết vào ô giữa tấm khăn phủ bàn. 

 Ví dụ: Áp dụng kỹ thuật dạy học khăn phủ bàn trong bài giảng lý 

thuyết bài “Trang trí” 

  Chắt lọc kiến thức trọng tâm phần lý thuyết, Sử dụng phƣơng pháp 

dạy học hợp tác, áp dụng kỹ thuật dạy học khăn phủ bàn. Sinh viên thảo 

luận  làm rõ vấn đề “Nguyên tắc xen kẽ đƣợc thể hiện nhƣ thế nào trong 

bức tranh. Phân tích và làm rõ vai trò của nguyên tắc này trong nghệ thuật 

trang trí”. (Có hình ảnh minh hoạ). 

 - Mỗi cá nhân suy nghĩ, trả lời câu hỏi vào phần giấy của mình trên 

tấm “ Khăn phủ bàn” 

 - Thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến, ghi kết quả vào phần ý kiến 

chung. 

 - Đại diện các nhóm trình bày kết quả. 
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2.4.2. Sử dụng sơ đồ tư duy 

Mục đích: 

           Sử dụng sơ đồ tƣ duy “Là kĩ thuật dạy học nhằm tổ chức và phát 

triển tư duy, đồng thời là phương tiện ghi chép sáng tạo và hiệu quả theo 

đúng nghĩa của nó là sắp xếp ý nghĩ”.[3,tr. 67] 

Kỹ thuật dạy học này giúp ngƣời học phát triển tƣ duy logic, khả năng 

phân tích, tổng hợp, ngƣời học hiểu bài một cách logic thay vì ghi nhớ dƣới 

dạng học thuộc. 

Lƣợc đồ tƣ duy - bản đồ tƣ duy - bản đồ khái niệm là cách gọi khác 

của sơ đồ tƣ duy, tất cả đều là một sơ đồ nhằm trình bày một cách rõ ràng 

những ý tƣởng mang tính kế hoạch hay kết quả làm việc của cá nhân hay 

nhóm về một chủ đề; giúp ngƣời học phát triển ý tƣởng sáng tạo, tiết kiệm 

đƣợc thời gian và ghi nhớ tốt hơn trong quá trình học tập lĩnh hội tri thức, 

có cách nhìn tổng thể, bao quát về một chủ đề, một nội dung học tập.  

Sơ đồ tƣ duy có thể đƣợc viết trên giấy, trên bảng hay thực hiện trên 

máy tính trong quá trình học tập cá nhân hay nhóm.  

 Ứng dụng của sơ đồ tƣ duy trong dạy học  

      Sơ đồ tƣ duy có thể ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau nhƣ:  

 - Tóm tắt nội dung, ôn tập một chủ đề 

 - Trình bày tổng quan một chủ đề 

 - Chuẩn bị ý tƣởng cho một báo cáo hay buổi nói chuyện, bài giảng;  

 - Thu thập, sắp xếp các ý tƣởng 

 - Ghi chép khi nghe bài giảng.   

 Cách tiến hành  

 Tiến hành sử dụng sơ đồ tƣ duy trong các bài giảng lý thuyết môn mĩ 

thuật. Cách thực hiện bao gồm: 

- Từ một chủ đề lớn, tìm ra các chủ đề nhỏ liên quan. 

- Từ mỗi chủ đề nhỏ lại tìm ra những yếu tố, nội dung liên quan. 
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- Sự phân nhánh cứ tiếp tục và các yếu tố, nội dung luôn đƣợc kết nối 

với nhau. Sự liên kết này sẽ tạo ra một “bức tranh tổng thể” mô tả về chủ 

đề lớn một cách đầy đủ và rõ ràng.      

   Để đảm bảo sơ đồ tƣ duy phát huy đƣợc tác dụng, giúp ngƣời học phát 

triển tƣ duy sáng tạo, ghi nhớ kiến thức một cách cụ thể, chính xác theo cấu 

trúc trật tự logic của vấn đề, nội dung, ngƣời dạy cần phải chuẩn bị nội 

dung và hệ thống các câu hỏi khơi gợi cho ngƣời học động não phát triển 

bổ sung ý kiến. Trong quá trình phát triển ý tƣởng, các ý kiến của ngƣời 

học đều đƣợc ghi nhận, điều chỉnh hoàn thiện sơ đồ.  

Ví dụ: Lập sơ đồ tƣ duy trong bài giảng lý thuyết bài “Trang trí cơ bản”.    

Giáo viên nêu một câu hỏi khái quát “Hãy lập sơ đồ tư duy để tìm hiểu 

các yếu tố liên quan đến trang trí cơ bản”. Sinh viên suy nghĩ câu trả lời và 

điền các thông tin liên quan của từ khóa mà giáo viên đƣa ra đồng thời vẽ 

sơ đồ ứng với từ khóa trung tâm.  

Sinh viên sẽ đƣa ra các vấn đề nhƣ họa tiết, bố cục, cách sắp xếp, kiểu 

trang trí…nhóm thống nhất ý kiến qua đó hình thành từ khóa cấp 1. Từ các 

từ khóa cấp 1 giáo viên đặt vấn đề và yêu cầu sinh viên giải quyết vấn đề 

đó để tạo thành từ khóa tiếp theo. Các từ khóa hình thành yêu cầu sinh viên 

giải quyết và vẽ sơ đồ tƣ duy… cứ nhƣ vậy sơ đồ tƣ duy đƣợc hình thành 

và bổ sung nhƣ hình vẽ minh họa dƣới đây: 

 

Sơ đồ tư duy trong dạy học 
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Hình thức lập sơ đồ tƣ duy cũng có thể áp dụng ở cuối mỗi bài giảng. 

Yêu cầu sinh viên lập sơ đồ tƣ duy bài học qua đó giúp sinh viên khắc sâu 

kiến thức theo một cách logic, khoa học. 

2.4.3. Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm bài thực hành 

Mục đích 

 Nhóm bài thực hành đòi hỏi nhiều thời gian thực hiện. Mặt  khác tạo 

hình ở trƣờng mầm non luôn thay đổi theo chủ đề, nên cần phải phát huy 

tính sáng tạo của mỗi cá nhân. Trƣớc đây đối với các bài thực hành thì đa 

phần tổ chuyên môn xây dựng các nội dung lý thuyết và thực hành theo 

hình thức cá nhân tự hoạt động và chung cả lớp. Các cá nhân sẽ tự thực 

hiện sản phẩm của mình, vì thời gian có hạn nên các sản phẩm thƣờng 

không đƣợc đảm bảo về mặt kỹ thuật và tính ứng dụng nên những sản 

phẩm của sinh viên thƣờng đơn điệu. Việc xây dựng dạy học hợp tác đối 

với nhóm bài này giúp học sinh tăng cƣờng sự trao đổi kinh nghiệm, sản 

phẩm sẽ phong phú hơn về chất liệu, đa dạng về thể loại đồng thời sinh 

viên sẽ đƣợc trải nghiệm thêm nhiều chủ đề, chủ điểm ở trƣờng mầm non. 

Các yếu tố xây dựng dạy học hợp tác  

Trong dạy học hợp tác, giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động 

trong những nhóm nhỏ để học sinh cùng thực hiện một nhiệm vụ 

nhất định trong một thời gian nhất định. Trong nhóm, đƣợc sự chỉ 

đạo của nhóm trƣởng, học sinh kết hợp giữa làm việc cá nhân, 

làm việc theo cặp, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác cùng nhau để 

giải quyết nhiệm vụ đƣợc giao [3, tr.92]. 

 Để xây dựng dạy học hợp tác cho sinh viên tại trƣờng Cao đẳng Sƣ 

phạm Hà Nam thì cần phải dựa vào 5 yếu tố cơ bản : 

 - Kết quả học tập của nhóm cần phải có sự phụ thuộc vào các thành 

viên trong nhóm. Khi xây dựng nội dung dạy học giáo viên cần chú ý đến 
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đến từng thành viên trong nhóm trong đó mỗi cá nhân cần phải thể hiện 

đƣợc vai trò của mình và tích cực làm việc. Tránh tình trạng trong nhóm 

chỉ nhóm trƣởng và số ít thành viên làm mà các thành viên khác không 

thực hiện. 

 - Cần phát huy tính tƣơng tác trong hoạt động nhóm. Các thành viên 

trong nhóm cần hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đƣa ra các ý kiến cá nhân 

để có sự thống nhất chung của nhóm. 

 - Tƣơng tác giữa các nhóm, Các nhóm có sự trao đổi kinh nghiệm 

thực hiện nhiệm vụ, đánh giá và nhận xét lẫn nhau trong quá trình làm việc.  

  Cách thực hiện 

 Căn cứ vào nội dung bài giảng, giáo viên cần phải thiết kế các hoạt 

động dạy và học và xác định đâu là hoạt động cần tổ chức dạy học hợp tác. 

Xác định rõ tiêu chí thành lập nhóm 

Đối với nhóm thực hành, mỗi nội dung bài sẽ có những khối lƣợng 

kiến thức khác nhau. Tôi sẽ căn cứ vào nội dung từng bài cụ thể để có thể 

phân nhóm học tập để làm sao tất cả các sinh viên đều phải hoạt động. Ví 

dụ đối với nhóm bài trang trí trƣờng mầm non thì sẽ phân nhóm theo cặp 

hoặc 3 sinh viên bởi nội dung các bài thực hành của dạng bài này thƣờng 

phải làm trên giấy theo dạng mô tả nên nếu phân nhóm nhiều sinh viên thì 

sẽ có ngƣời làm và ngƣời không làm. Còn đối với dạng bài kỹ thuật làm đồ 

chơi thì dạng bài này đòi hỏi nhiều thời gian nên sẽ phân nhóm đông hơn, 

tùy từng số lƣợng sinh viên mà giáo viên có thể chia cặp. 

Xác định phương pháp dạy học chủ yếu 

Dạy học hợp tác cần phải kết hợp với các phƣơng pháp hay kỹ thuật 

dạy học khác mới có thể phát huy tính hiệu quả. Tùy theo nội dung mà giáo 

viên có thể sử dụng các phƣơng pháp sao cho phù hợp. Ví dụ sử dụng các 

phƣơng pháp nêu vấn đề, giải quyết vấn đề hay kỹ thuật khăn phủ bàn… để 

làm rõ phần lý thuyết. Sử dụng dạy học hợp tác trong phần thực hành. 
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Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị 

Cần nêu rõ những nội dung cần chuẩn bị sao cho phù hợp để có thể 

tạo điều kiện cho mỗi nhóm sinh viên hoạt động 

Hoạt động của giáo viên và sinh viên 

Đây là hoạt động trọng tâm, cần thiết kế hoạt động nhóm một cách 

cụ thể. Ví dụ hoạt động của giáo viên là: Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng 

nhóm, cần chuẩn bị những gì, nguyên vật liệu gì có thể thực hiện, thời gian 

thực hiện bao lâu, cách chia nhóm, phân công nhóm trƣởng, thƣ ký và 

nhiệm vụ của mỗi nhóm… 

Có thể thiết kế phiếu giao nhiệm vụ học tập trong phần lý thuyết. Ví dụ 

nhƣ: Để trang trí lớp học mầm non theo chủ đề cần đảm bảo các yếu tố gì, có 

thể trình bày quy trình thực hiện trang trí lớp theo chủ đề nhƣ thế nào? 

Thiết kế nhiệm vụ củng cố, đánh giá. 

Dự kiến tổ chức đánh giá, tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của 

nhóm thông qua việc đại diện các nhóm trình bày kết quả. 

Tổ chức thực hiện 

 Đối với nhóm bài này tôi thực hiện tiến trình dạy học theo 5 bƣớc cơ 

bản. Ở đây tôi chỉ nêu các bƣớc chung cho tất cả các bài và từ những bƣớc 

cơ bản nhƣ vậy sẽ áp dụng xây dựng cho từng bài cụ thể tùy theo nội dung 

bài đó. Các bƣớc bao gồm: 

Bƣớc 1: Nêu vấn đề cần tìm hiểu và phƣơng pháp học tập cho toàn 

lớp, phân nhóm thực hiện nhiệm vụ 

Bƣớc 2: Giao nhiệm vụ 

Cần phân nhóm học tập và bố trí các hoạt động nhóm cho phù hợp . 

Tùy theo nội dung, nhiệm vụ mà có thể có cách phân nhóm khác nhau. Các 

nhóm có thể thực hiện chung một nhiệm vụ hoặc mỗi nhóm thực hiện một 

nhiệm vụ khác nhau. Cần nêu rõ thời gian thực hiện và yêu cầu rõ sản 

phẩm của mỗi nhóm. 

Bƣớc 3: Hƣớng dẫn hoạt động của nhóm.  
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Nhóm trƣởng nhận nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cho các thành 

viên. Các thành viên hoạt động cá nhân hoặc theo cặp đôi, chia sẻ kinh 

nghiệm. Đặc biệt trong các phần thực hành, mỗi cá nhân sẽ đảm nhận phụ 

trách một phần công việc của nhóm trƣởng giao dƣới sự giám sát của giáo 

viên. Phân công đại diện trình bày kết quả của nhóm trƣớc lớp. 

Bƣớc 4: Giáo viên theo dõi, điều khiển, hƣớng dẫn hỗ trợ các nhóm 

Khi sinh viên thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phần thực hành kỹ 

năng, giáo viên cần quan sát cách giải quyết vấn đề của từng nhóm, hỗ trợ 

sinh viên khi cần và cùng sinh viên xây dựng những nội dung trọng tâm từ 

đó định hƣớng, điều chỉnh hoạt động của nhóm. 

Bƣớc 5: Tổ chức báo cáo kết quả học tập 

Yêu cầu mỗi nhóm cử đại diện trình bày kết quả thực hiện. Các 

nhóm khác lắng nghe và phản biện nếu có. Giáo viên kết luận kiến thức 

cơ bản. 

Tổ chức thực hiện theo nhóm đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Các thành viên Nhiệm vụ 

Nhóm trƣởng Nhận nhiệm vụ, phân công, điều khiển tổ chức, kết 

luận chung và báo cáo kết quả 

Các thành viên Trình bày ý kiến cá nhân, tìm nội dung, hình ảnh, dự 

kiến nguyên vật liệu tạo hình, thống nhất nhóm 

Thành viên 1,2,3... Thực hiện quan sát, trình bày ý tƣởng tạo hình 

Thành viên 1,2,3... Thực hiên xây dựng bố cục, xây dựng nhân vật, xây 

dựng các sản phẩm…theo sự phân công của nhóm 

trƣởng 

Các thành viên Hoàn thiện sản phẩm cá nhân, góp ý chỉnh sửa 

Nhóm trƣởng Kết luận vấn đề, báo cáo kết quả 

Các thành viên Tham gia thảo luận toàn lớp và báo cáo kết quả trƣớc 

lớp, Hoàn chỉnh kết luận. 
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Ví dụ : Tổ chức phƣơng pháp dạy học hợp tác trong bài thực hành 

cắt, xé dán theo chủ đề “ Trang trí theo chủ đề an toàn giao thông cho bé”. 

Bƣớc 1: Ổn định, Đặt và nêu vấn đề cần thực hiện, phân nhóm thực 

hiện nhiệm vụ.  

Bƣớc 2: Giao nhiệm vụ cho các nhóm.  

Bƣớc 3: Các nhóm thảo luận, phác thảo ý tƣởng. Sau khi nhóm đã 

thống nhất bố cục, ý tƣởng thì nhóm trƣởng sẽ phân công mỗi thành viên 

xây dựng một hoặc nhiều hình ảnh, họa tiết theo chủ đề trên. Gv cần giám 

sát các nhóm thực hiện. 

Bƣớc 4: Các nhóm lắp ghép các sản phẩm của các thành viên trong 

nhóm để hoàn thiện sản phẩm.  

Bƣớc 5: Trình bày kết quả thực hiện. Nhóm trƣởng trình bày sản 

phẩm của nhóm, tự nhận xét những ƣu, nhƣợc điểm của nhóm mình. Các 

tiêu chí xây dựng đƣợc ghi trong phiếu đánh giá do giáo viên đã xây dựng. 

Các nhóm khác tự đánh giá sản phẩm nhóm mình và nhóm khác. Giáo viên 

kết luận lại kiến thức cơ bản.   

2.4.4 Sử dụng phương pháp trò chơi 

Mục đích 

 Sử dụng trò chơi trong dạy học để hình thành kiến thức, kỹ năng mới 

hoặc củng cố kiến thức, kỹ năng đã học. Trong thực tế dạy học, giáo viên 

thƣờng tổ chức trò chơi học tập để củng cố kiến thức, kỹ năng. Tuy nhiên việc 

tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi để hình thành kiến thức mới là rất cần để 

tạo ra hứng thú học tập cho học sinh ngay từ khi bắt đầu bài học mới.  

Cách tổ chức 

 Có rất nhiều hình thức tổ chức trò chơi trong dạy học, cũng có nhiều  

thời điểm trong giờ học để giáo viên tổ chức trò chơi sao cho đạt hiệu quả 

tối đa nhất. Đối với hình thức này tôi sẽ tổ chức vào đầu hoặc cuối giờ học 

bởi phần mở đầu bài học là phần có tính chất khởi động tƣ duy, tạo tâm thế 
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sẵn sàng học tập cho ngƣời học (vì ngƣời học thƣờng vào lớp học với nhiều 

tâm thế khác nhau mà đa phần là chƣa sẵn sàng cho việc tiếp nhận ngay 

kiến thức của giáo viên trong nội dung dạy học ). 

  Bắt đầu một hoạt động vui có liên quan đến chủ đề học tập của giờ 

học hoặc kể một câu chuyện dẫn dắt ngƣời học vào nội dung theo kiểu nêu 

vấn đề. Hay đƣa ngƣời học một tình huống nhỏ có liên quan đến chủ đề bài 

học. Hay cũng có thể là khởi động tƣ duy bằng việc trình bày cấu trúc bài 

giảng mà mình dự kiến cho sinh viên phản biện hoặc thông qua các câu test 

hay một hình chiếu kích thích tƣ duy. 

Những lƣu ý khi xây dựng trò chơi trong dạy học 

 - Phù hợp với đối tƣợng 

 - Đảm bảo về mặt thời gian.  

 - Trò chơi phải gắn với chủ đề bài học 

 - Hình thức chơi phải đa dạng, phong phú về mặt nội dung… 

Ví dụ 

Tổ chức trò chơi “Giải ô chữ” trong bài giảng trang trí cơ bản 

Gv giới thiệu hình thức khởi động vào đầu giờ học 

* Bằng các câu hỏi gợi ý yêu cầu sinh viên giải ô chữ  

- Các lĩnh vực thiết kế thời trang, thiết kế sân khấu, thiết kế nội 

thất… thuộc thể loại tạo hình nào? 

- Nét tiêu biểu của nghệ thuật Điêu khắc dân gian Việt Nam? 

- Sử dụng quy luật màu sắc nào khi 2 họa tiết đứng cạnh nhau (có 

hình minh họa) 

* Gv hƣớng dẫn sinh viên giải ô chữ và khái quát các thuật ngữ đƣợc mở 

*Sinh viên giải ô chữ từ khóa khi các nội dung gợi ý của 3 câu hỏi 

trên đã đƣợc mở.  

*Thời gian thực hiện trò chơi là 5 phút. 
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Nhƣ vậy thông qua việc giải ô chữ, sinh viên không những kiểm tra 

đƣợc những kiến thức đã học mà còn là một hình thức khởi động tƣ duy 

hiệu quả để sẵn sàng vào bài học mới. 

2.5.  Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học 

2.5.1. Đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá sinh viên 

Các yêu cầu  

 Việc kiểm tra đánh giá phải phải căn cứ vào mục tiêu của môn học, 

bài học. Việc chuẩn kiến thức kỹ năng là mức độ tối thiểu mà sv cần nắm 

đƣợc trong mỗi một bài học cụ thể là: 

  Đánh giá phải đảm bảo tính khách quan. Khi đánh giá GV không 

nên đánh giá sơ sài mà cần nhận xét, phân tích rõ các vấn đề đẻ các em tự 

rút ra kinh nghiệm cho bản thân. 

 Cần có nhiều hình thức tổ chức đánh giá khác nhau nhằm giúp sv có 

thể hoàn thiện kỹ năng tốt hơn. 

 Khi đánh giá cần phải gắn với mục tiêu thực tế. Ví dụ nhƣ áp dụng 

nhƣ thế nào, cần lƣu ý những gì khi về các cơ sở mầm non giảng dạy … 

 Phải gợi niềm đam mê cho sv, không quá cứng nhắc trong việc đánh 

giá sẽ khiến sv chán nản. đồng thời luôn phải khuyến khích sv sáng tạo… 

  Kiểm tra đánh giá phải đảm bảo tính thƣờng xuyên, có hệ thống. 

Đây là công việc rất cần thiết, đòi hỏi giáo viên phải làm thƣờng xuyên. 

Việc đó cũng giúp các em hiểu biết đƣợc lƣợng tri thức của mình đối với 

bộ môn cũng nhƣ ý thức, thái độ của sv. 

Hình thức đánh giá 

Đánh giá thường xuyên kết hợp với các bài kiểm tra, đánh giá 

cuối cùng 

 Đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của sinh viên trong các giờ 

học. Nếu trƣớc đây việc đánh giá chú trọng đến điểm số, kết quả cuối cùng 

việc thực hiện nhiệm vụ học tập của sinh viên thì nay cần xây dựng việc 



 59 

đánh giá thƣờng xuyên kết hợp với các bài kiểm tra kết quả cuối cùng 

nhằm giúp sinh viên có thể xác định rõ hơn những gì học đã đạt đƣợc trong 

quá trình học và họ biết sẽ làm gì để cải thiện việc học tập của mình. 

  Trong quá trình đánh giá thƣờng xuyên cần đƣa ra các nhận xét về sự 

làm chủ kiến thức của ngƣời học, nhận xét và rút kinh nghiệm kịp thời cho 

sinh viên. Ví dụ trong bài dạy học vẽ trang trí hình vuông, giáo viên cần 

đánh giá quy trình từng bƣớc để tạo ra sản phẩm. Các bƣớc làm của sinh 

viên cần có sự hƣớng dẫn và nhận xét của giáo viên, điều đó sẽ giúp sinh 

viên tích cực hơn và có thái độ làm việc trong các giờ học tốt hơn. 

 Đánh giá thƣờng xuyên cũng cần chú trọng đến ý thức cũng nhƣ thái 

độ học tập của sinh viên để điều chỉnh kịp thời. 

 Sinh viên tự đánh giá 

 Sinh viên sau mỗi bài học cần tự nhận xét và rút kinh nghiệm. Giáo 

viên sẽ xây dựng phiếu tự đánh giá để sinh viên có thể đánh giá đúng năng 

lực của mình. 

 Đánh giá, nhận xét giữa các nhóm trong giờ học. Hình thức này sẽ 

giúp việc trao đổi kiến thức giữa cá nhân và nhóm trở lên hiệu quả hơn. 

Kết hợp với đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò 

 Kết hợp đánh giá của thầy và đánh giá của trò không những giúp học 

sinh nhìn nhận chính mình để điều chỉnh cách học mà giáo viên cũng có 

điều kiện để nhìn nhận chính mình để điều chỉnh cách dạy. 

  Ví dụ: Căn cứ vào kết quả tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học 

sinh và đánh giá của giáo viên, cho thấy đa số học sinh không hiểu bài. 

Nhƣ vậy vấn đề đặt ra là do học sinh không hiểu bài hay cách dạy của giáo 

viên chƣa phù hợp. Nhƣ vậy giáo viên và học sinh đểu cần phải xem xét lại 

vấn đề dạy và học của mình để điều chiều chỉnh kịp thời 

2.5.2. Về phương tiện, cơ sở vật chất 

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy 
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Cùng với việc nâng cao chất lƣợng chƣơng trình dạy học thì vấn đề 

đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho dạy học cũng có vai trò rất lớn 

trong việc nâng cao chất lƣợng giảng dạy bộ môn. 

Về phòng học: Phải xây dựng các phòng học chuyên biệt cho chuyên 

ngành mĩ thuật, các phòng học mĩ thuật cần phải đƣợc đặt ở vị trí riêng, 

phải rộng rãi, đầy đủ ánh sáng, có các phòng thực hành cho từng phân 

môn.Trong phòng phải đảm bảo sự thoáng mát, sạch sẽ, có đầy đủ bàn ghế, 

bảng vẽ, khu treo bài thực hành. Ngoài ra, trong phòng học cần phải trang 

bị đầy đủ các phƣơng tiện nghe nhìn: đầu video, máy chiếu ... để minh hoạ 

cho các bài giảng của giáo viên trên lớp. 

Về giáo trình, tài liệu tham khảo, báo, tạp chí chuyên ngành...cần 

đƣợc bổ sung kịp thời để phục vụ cho giảng dạy. 

2.5.3. Về đội ngũ giảng viên 

  - Đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định lớn nhất đến chất lƣợng 

học tập của sinh viên trong nhà trƣờng. Do vậy, chất lƣợng giáo viên phần 

nào quyết định đến chất lƣợng giảng dạy bộ môn mĩ thuật. Để nâng cao 

chất lƣợng giáo viên giảng dạy bộ môn cần:  

 * Thứ nhất, hoàn thiện về trình độ chuyên môn trong đó yêu cầu giáo 

viên đạt trình độ Thạc sĩ trở lên. 

* Thứ hai, đội ngũ giáo viên nếu đƣợc quan tâm đầy đủ về mọi mặt 

từ chế độ đãi ngộ đến việc bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ thì ở đó kết quả đào tạo sẽ đạt chất lƣợng cao. 

* Thứ ba, giáo viên giảng dạy bộ môn thƣờng xuyên phải đƣợc tập 

huấn chuyên môn do Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức hàng năm. 

* Thứ tƣ, giáo viên giảng dạy phải bám sát yêu cầu thực tiễn từ các 

trƣờng mầm non. 

 * Thứ năm, trong các năm học, nhà trƣờng nên thƣờng xuyên tổ 

chức phong trào hội giảng - hội học, có sự kiểm tra chặt chẽ về nề nếp sinh 
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hoạt chuyên môn, về hồ sơ, giáo án, các giờ dạy trên lớp, có sự đánh giá 

khen thƣởng, kỷ luật rõ ràng, công bằng, tạo không khí thi đua trong giảng 

dạy và học tập trong nhà trƣờng. 

 - Riêng đối với bộ môn mĩ thuật, nhƣ ở phần trên đã nói, về mặt 

chuyên môn và nghiệp vụ, các giáo viên trong tổ bộ môn phải  thƣờng 

xuyên trao đổi, học hỏi thêm nhiều hơn nữa để có sự thống nhất về độ 

chính xác của các kiến thức, kỹ năng thực hành và phƣơng pháp giảng dạy 

trên lớp. Ngoài ra, trong quá trình giảng dạy trên lớp, nhất thiết các giáo 

viên cần phải nâng cao hơn nữa kỹ năng dạy học, kỹ năng chuyên môn, khả 

năng sử dụng các phƣơng tiện dạy học... có nhƣ vậy mới đáp ứng đƣợc 

những yêu cầu trong việc giảng dạy môn mĩ thuật. 

2.6. Thực nghiệm vấn đề nghiên cứu 

2.6.1. Đối tượng, thời gian và địa bàn thực nghiệm 

 - Đối tƣợng: Sinh viên lớp Cao đẳng sƣ phạm mầm non K20  

- Thời gian: Học kì I năm học 2016 - 2017 

- Địa bàn thực nghiệm: Trƣờng CĐSP Hà Nam.  

2.6.2. Triển khai thực nghiệm 

Trên cơ sở những vấn đề tôi đã trình bày ở trên, tôi đã tiến hành tổ 

chức thực nghiệm tại lớp K20A mầm non và lớp đối chứng là lớp k20B 

mầm non. 

Cơ sở để phân chia nhóm là dựa trên bảng điểm học phần mĩ thuật. Dựa 

trên bảng điểm học tập này, tôi thấy rằng kết quả học tập của 2 lớp là tƣơng đối 

đồng đều điều đó đảm bảo có sự tƣơng đồng nhau về mặt nhận thức.  

Đây là cơ sở khoa học quan trọng để đánh giá kết quả của biện pháp 

tác động. Chúng ta có thể hình dung rõ hơn về mức độ lĩnh hội kiến thức 

môn mĩ thuật của 2 lớp này thông qua bảng sau: 
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Xếp hạng  

KQ học tập 

Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng 

Số lƣợng SV Tỉ lệ  Số lƣợng SV Tỉ lệ  

Trung bình 5 15.7% 4 12.2% 

Khá 18 56.1% 19 57.5% 

Giỏi 5 15.7% 7 21.2% 

Xuất sắc 4 12.5% 3 9.1% 

Tổng 32 100% 33 100% 

 

 Sau khi đã chia đƣợc 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm tôi đã tiến 

hành cụ thể nhƣ sau:  

 Nội dung giảng dạy: Cả 2 nhóm đều thực hiện cùng một nội dung cụ 

thể với bài giảng: Trang trí.  

 Nhóm lớp thực nghiệm tôi đã thực hiện các biện pháp mà tôi đã nêu 

trên với các yêu cầu cụ thể. 

 Nhóm  đối chứng tôi đã thực hiện phƣơng pháp dạy học theo 

truyền thống. 

 Tiết thực nghiệm thứ nhất: Trang trí cơ bản 

- Thời gian: Tiết 1 (Ngày 28/10/2016) 

- Địa điểm: Phòng 204 Nhà Thí nghiệm thực hành, trƣờng CĐSP 

Hà Nam  

- Thành phần dự: Các thành viên tổ bộ môn 

Trong tiết giảng dành cho lớp thực nghiệm tôi đã tiến hành nhƣ sau: 

Trên cùng một nội dung kiến thức nhƣng chúng đã đã áp dụng các 

phƣơng pháp dạy học tích cực và sử dụng các phƣơng tiện dạy học.  

- Chuẩn bị: Maý chiếu, các đồ dùng dạy học tranh, ảnh về tràn trí 

- Các bƣớc tiến hành:  

*Bước 1: Khởi động tư duy 
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Tổ chức trò chơi giải ô chữ với từ khóa Trang trí cơ bản 

*Bước 2: Thảo luận nội dung theo nhóm về kiến thức cơ bản trang 

trí (Sử dụng kỹ thuật khăn phủ bàn) 

Gv đặt câu hỏi, nếu vấn đề cho sinh viên làm rõ có những loại hình 

trang trí nào. Qua đó giao nhiệm vụ cho sinh viên thảo luận nhóm với nội 

dung: So sánh đặc điểm các thể loại trang trí. 

*Bước 3: Làm rõ về họa tiết trong trang trí 

GV đặt vấn đề, Yêu cầu sinh viên làm rõ các quy trình tạo ra họa tiết. 

Bƣớc này giáo viên sử dụng trình chiếu powpoir về quy trình tạo ra 

họa tiết trang trí kết hợp với thị phạm thông qua tranh, ảnh… 

* Bước 4: Thảo luận nhóm làm rõ các yếu tố về bố cục trong trang trí 

GV cho học sinh quan sát hình ảnh trên powpoir và giao nhiệm vụ 

cho các nhóm tìm hiểu về các nguyên tắc bố cục trong trang trí và các hình 

thức sắp xếp trong trang trí. Tiến hành rút ra các bƣớc thực hiện trong trang 

trí. Các nhóm trình bày gv rút ra kết luận thông qua việc phân tích trên 

powpoir 

*Bước 5: Tóm tắt nội dung bài học ( Sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy) 

 Củng cố, cần ghi nhớ. Yêu cầu nhóm vẽ sơ đồ tƣ duy nội 

dung bài học. 

 Tiết thực nghiệm thứ hai: Thực hành vẽ minh họa 

- Thời gian: Tiết 1 (Ngày 11/11/2016) 

- Địa điểm: Phòng 204 Nhà Thí nghiệm thực hành, trƣờng CĐSP Hà Nam  

- Thành phần dự: Các thành viên tổ bộ môn 

Trong tiết giảng dành cho lớp thực nghiệm tôi đã tiến hành nhƣ sau: 

Trên cùng một nội dung kiến thức nhƣng chúng đã đã áp dụng các 

phƣơng pháp dạy học tích cực và sử dụng các phƣơng tiện dạy học.  
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- Các bƣớc tiến hành:  

Sau khi học xong phần lý thuyết bài giảng vẽ minh họa. tiến hành 

cho sinh viên thực hành. Nôị dung cụ thể: 

* Bước 1: Tiến hành chia nhóm. Giao nhiệm vụ 

Mỗi nhóm 8 Sv thực hiện nhiệm vụ với nội dung: Vẽ minh họa một 

câu truyện bằng tranh với kích thƣớc tự chọn. Giao nhiệm vụ và thời gian 

thực hiện. Nhóm trƣởng và các thành viên thực hiện các quy trình từ phác 

thảo đến vẽ màu theo trình tự. 

* Bước 2: Sinh viên thực hành 

 Trong quá trình sinh viên thực hành, giáo viên bao quát lớp, gợi ý, 

chỉnh sửa bài và giải đáp những vƣớng mắc cho sinh viên. 

* Bước 2: Nhận xét, đánh giá sản phẩm. 

Ở bƣớc này, giáo viên nhận xét qua các bài thực hành của sinh viên 

đã đƣợc xem trong quá trình bao quát lớp. Chia tổ để sinh viên đánh giá bài 

thực hành. Sinh viên tự đánh giá điểm cho bài của nhau trong tổ của mình. 

Mỗi tổ tự lựa chọn ra một đến hai bài tốt để dán lên bảng. Cùng nhau nhận 

xét và rút kinh nghiệm cho bài sau.  

2.6.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

 Sau khi tiến hành thực nghiệm. Tôi thu đƣợc kết quả nhƣ sau: 

Nhóm thực nghiệm: Với việc áp dụng những phƣơng pháp mà tôi nêu 

trên thì thái độ học tập của sinh viên tốt hơn, sinh viên làm học tập sôi nổi 

hơn. Giờ học trang trí không khí vui vẻ. 

Nhóm đối chứng: Tôi áp dụng phƣơng pháp dạy học cũ, kết quả học 

tập lẫn thaí độ của sinh viên không cao. 

 Còn đối với giờ thực hành thì do làm việc dƣới hình thức nhóm nên 

sản phẩm của sinh viên đẹp hơn, có sự đầu tƣ về nhiều mặt nhƣ nội dung, 

chất liệu tạo hình… 
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KẾT QUẢ SẢN PHẨM THỰC HÀNH 

LỚP ĐỐI CHỨNG LỚP THỰC NGHIỆM 

Loại A: 10 % 

Loại B: 45 % 

Loại C:  40 % 

Loại D: 5 % 

Loại A: 15 % 

Loại B: 60 % 

Loại C: 25 % 

Loại D: 0 % 

Loại A: 12 % 

Loại B: 55 % 

Loại C: 27 % 

Loại D: 6  % 

Loại A: 20 % 

Loại B: 65 % 

Loại C: 15 % 

Loại D: 0 % 

Loại A: 15 % 

Loại B: 55 % 

Loại C: 20 % 

Loại D: 10 % 

Loại A: 17 % 

Loại B: 63 % 

Loại C: 20 % 

Loại D: 0 % 

Loại A: 15 % 

Loại B: 50 % 

Loại C: 20 % 

Loại D: 15 % 

Loại A: 19 % 

Loại B: 61 % 

Loại C: 20 % 

Loại D: 0 % 
  

Bảng tổng kết kết quả thực nghiệm 

Số liệu trên đã cho phép khẳng định rằng: với những nội dung mà tôi 

xây dựng  trong quá trình giảng dạy môn mĩ thuật thì kết quả học tập của 

sinh viên cao hơn so với các nội dung dạy học truyền thống. Cụ thể là chất 

lƣợng các bài thực hành. Việc ứng dụng những bài tập bổ trợ kỹ năng cũng 

nhƣ hình thức tổ chức làm việc nhóm đã giúp chất lƣợng các bài thực hành 

của sinh viên tốt hơn. 

Nhƣ vậy sau quá trình áp dụng các nội dung mà tôi đã đƣa ra, tôi 

thấy quá trình học tập học môn mĩ thuật của sinh viên có một số chuyển 

biến sau: 
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Về người học 

Ngoài kết quả đạt đƣợc thông qua điểm thi học phần môn mĩ thuật. 

Điều đƣợc ghi nhận thêm nữa ở ngƣời học đó là tinh thần và thái độ tích 

cực đối với môn học.Việc học môn mĩ thuật không còn là áp lực đối với 

các em sinh viên nữa, bởi vì các em sinh viên đƣợc tham gia tích cực và 

chủ động trong quá trình học, đƣợc làm việc khoa học, sinh viên không còn 

có kiểu sao chép mỗi giờ thực hành để cho có bài, mà là không khí trao đổi 

kiến thức, tài liệu đã chuẩn bị trong những giờ tự học trƣớc mỗi giờ thực 

hành điều đó khiến cho mỗi buổi học trở lên vui vẻ và sôi nổi hơn.  

Về người dạy  

Tiết học hiệu quả, sinh động và vui hơn, giúp giáo viên yêu môn học 

hơn, tích cực tìm tòi, nghiên cứu các biện pháp mới để ứng dụng vào giảng 

dạy tốt hơn. Giáo viên thay vì chủ yếu dùng lời để truyền đạt kiến thức thì 

có nhiều lựa chọn hơn trong việc đem kiến thức mới đến với sinh viên qua 

bảng biểu, qua trò chơi, qua phƣơng tiện trực quan. 

 Tiểu kết  

Từ những nội dung nghiên cứu của cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn 

đã đƣợc trình bày trong chƣơng 1. Tôi đã mạnh dạn xây dựng các biện 

pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học môn mĩ thuật.  

Để xây dựng đƣợc các biện pháp cụ thể, trƣớc tiên ta phải thấy đƣợc 

tầm quan trọng của việc đổi mới và nâng cao chất lƣợng dạy học, từ đó nêu 

ra các căn cứ của giải pháp và các giải pháp cụ thể. 

Dạy học mĩ thuật chú trọng các vấn đề nhằm nâng cao chất lƣợng 

nhƣ: Những yêu cầu chung; xây dựng hệ thống trọng tâm và nâng cao phần 

lý thuyết và thực hành, xây dựng những nội dung, chƣơng trình dạy học cụ 

thể, đổi mới phƣơng thức kiểm tra đánh giá cũng nhuƣ phƣơng pháp giảng 

dạy. những giải pháp khác nhƣ chất lƣợng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 

học cùng với nâng cao trình độ của giáo viên… 



 67 

Qua đó nêu ra các nội dung cần đổi mới với mục đích tăng cƣờng 

hiệu quả dạy học mĩ thuật cho sinh viên hệ CĐSP mầm non ở trƣờng CĐSP 

Hà Nam.  
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KẾT LUẬN 

Từ những mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo của trƣờng CĐSP Hà Nam, 

trong xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học 

kỹ thuật công nghệ, khoa học giáo dục. Vấn đề nâng cao chất lƣợng, đổi 

mới nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện, hình thức tổ chức dạy học, đặc 

biệt là ở các trƣờng sƣ phạm là một vấn đề mang tính cấp thiết của giáo dục - 

đào tạo cả nƣớc trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là những định hƣớng 

xuyên suốt trong các chỉ thị của Bộ giáo dục - đào tạo. Đề tài “Dạy học môn 

Mĩ thuật cho sinh viên chuyên ngành sư phạm Mầm non - Trường Cao đẳng 

Sư phạm Hà Nam”  đƣợc nghiên cứu nhằm đáp ứng những yêu cầu đó. 

 Trên cơ sở nghiên cứu những điều kiện tự nhiên, văn hóa - xã hội, 

nghiên cứu những tình hình thực tế của nhà trƣờng về đội ngũ giáo viên, 

sinh viên cũng nhƣ nội dung chƣơng trình giảng dạy mĩ thuật. Chúng tôi 

nhận thấy trƣờng CĐSP Hà Nam có những thuận lợi là một trƣờng có bề 

dầy kinh nghiệm trong đào tạo giáo viên, cơ sở hạ tầng tốt, có môi trƣờng 

thuận lợi để có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu và phát triển tối đa năng lực của 

ngƣời học. Bên cạnh đó còn những mặt tồn tại về đội ngũ giáo viên, khả 

năng nhận thức của sinh viên, nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp, 

phƣơng tiện dạy học còn nhiều yếu tố chƣa phù hợp. Việc chuyển đổi hình 

thức đào tạo là một nhu cầu tất yếu với phƣơng châm “Tất cả vì ngƣời học”  

.Sản phẩm ngành Sƣ phạm phải đáp ứng đƣợc nhu cầu của xã hội hiện đại, 

đổi mới, hội nhập  nhƣng cũng đặt ra những thử thách không nhỏ đối với 

đội ngũ giảng viên của nhà trƣờng. Các nội dung, chƣơng trình cần thay đổi 

sao cho phù hợp với thời lƣợng chƣơng trình nhƣng vẫn phải đảm bảo đƣợc 

những năng lực cần thiết của ngƣời học. Trên cơ sở đó, luận văn đã đƣa ra 

một số giải pháp cụ thể, phù hợp với đối tƣợng đào tạo, tình hình của nhà 

trƣờng và địa phƣơng hiện nay, nhằm góp phần cải tiến nội dung, chƣơng 
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trình, phƣơng pháp dạy học và tổ chức kiểm tra đánh giá môn mĩ thuật của 

của sinh viên. Các vấn đề đƣợc đề cập tới là: 

    Thứ nhất, về nội dung chƣơng trình môn mĩ thuật: Chúng tôi có một 

số điều chỉnh về nội dung, thời lƣợng của chƣơng trình cho phù hợp với đối 

tƣợng và chỉ dẫn một số tài liệu tham khảo để làm phong phú thêm nội 

dung, kiến thức cho sinh.. 

    Thứ hai, Về phƣơng pháp dạy học mĩ thuật : Chúng tôi chú trọng vào 

nâng cao chất lƣợng các giờ học lý thuyết, thực hành bằng cách tổ chức đa 

dạng và phong phú các hình thức tổ chức dạy học đồng thời tiến hành đổi 

mới phƣơng pháp giảng dạy bên cạnh đó chọn lọc và ứng dụng những kỹ 

thuật dạy học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của sinh viên. 

    Thứ ba, tăng cƣờng cho sinh viên tham gia các hoạt động trong giờ tự 

học, thực hành các sản phẩm phát triển kỹ năng, chú trọng vào những kỹ năng 

tạo hình ở mầm non bằng cách xây dựng những bài tập bổ trợ kỹ năng theo các 

nhóm bài lý thuyết và thực hành.  

 Thứ tƣ, Đề xuất các điều kiện nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy 

trong nhà trƣờng. Trong đó chú trọng vào việc đổi mới cách kiểm tra đánh 

giá. Xây dựng cơ sở vật chất và bồi dƣỡng năng lực của ngƣời giáo viên 

trong nhà trƣờng. 

Với việc đƣa ra Giải pháp góp phần nâng cao chất lƣợng giảng dạy 

học phần Mĩ thuật cho sinh viên chuyên ngành Cao đẳng sƣ phạm giáo dục 

mầm non - Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Hà Nam, tôi hy vọng sẽ là một trong 

những giải pháp hữu ích. Nó sẽ là hành trang cho các em sinh viên chuyên 

ngành mầm non Trƣờng Cao Đẳng Sƣ Phạm Hà Nam nói riêng và sinh 

viên sƣ phạm Mầm non nói chung để các em vững bƣớc trên con đƣờng 

gieo những nét đẹp tâm hồn cho trẻ thơ. 
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Phụ lục 1  

CHƢƠNG TRÌNH DÀO TẠO HỆ CĐSP MẦM NON TRƢỜNG CĐSP HÀ NAM 

 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 

Học kì HP 

tiên 

quyết 
1 2 3 4 5 6 

I   
Kiến thức giáo dục đại cƣơng 

chung cho khối ngành (bắt buộc) 
21 2 2 6 2 4 5   

01 CH.3.01 
Những NLCB của CN Mác-Lênin 

(HP1) 
2 2             

02 CH.3.02 
Những NLCB của CN Mác-Lênin 

(HP2) 
3     3       01 

03 CH.3.03 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh         2         2   02 

04 CH.3.04 
Đƣờng lối cách mạng của Đảng 

CSVN 
3           3 03 

05 CH.3.05 
Quản lí HCNN, quản lí ngành 

GD-ĐT và Giáo dục pháp luật 
2           2   

06 CH.3.06 Ngoại ngữ (Tiếng Anh 1) 3     3         

07 CH.3.07 Ngoại ngữ (Tiếng Anh 2) 2       2     06 

08 CH.3.08 Ngoại ngữ (Tiếng Anh 3) 2         2   07 

09 
TI.3.01.0

9 
Ứng dụng CNTT trong dạy học 2   2           

II   
Kiến thức NVSP chung cho 

khối ngành 
14 

1

0 
4 0 0 0 0   

10 
TL.3.01.

10 
Tâm lí học đại cƣơng 2 2           01 

11 
TL.3.01.

11 
Giáo dục học đại cƣơng 2   2         10 
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12 
MT.3.01.

12 
Mĩ thuật 3 3             

13 
AN.3.01.

13 
Âm nhạc 3 3             

14 
AN.3.01.

14 
Nhạc cụ 2 2             

15 
AN.3.01.

15 
Múa 2   2           

III   

Giáo dục thể chất và Quốc 

phòng (thực hiện theo quy định 

hiện hành) 

                

IV   
Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp và tự chọn 
58 3 

1

2 

1

2 
15 13 3   

IV.1   
Nội dung 1: Trẻ em, gia đình và 

xã hội 
10 2 6 0 0 1 1   

16 
TC.3.01.

16 

Sự phát triển thể chất trẻ em lứa 

tuổi mầm non 
2 2             

17 
TL.3.01.

17 

Sự học và phát triển tâm lí trẻ em 

lứa tuổi MN 1 
2   2         10 

18 
TL.3.01.

18 

Sự học và phát triển tâm lí trẻ em 

lứa tuổi MN 2 
3   3         17 

19 
ĐL.3.01.

19 

Môi trƣờng và con ngƣời, giáo 

dục môi trƣờng trong trƣờng  

Mầm non 

1   1           

20 
TL.3.01.

20 
Giáo dục gia đình 1         1   11 

21 
TL.3.01.

21 
Nghề giáo viên mầm non 1           1 11 
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IV.2 IV.2 
Nội dung 2: GDMN và chƣơng 

trình GDMN 
32 0 6 9 13 4 0   

22 
TL.3.01.

22 
Giáo dục học Mầm non 3   3         11 

23 
TL.3.01.

23 
Giáo dục hoà nhập 2         2   22 

24 
TL.3.01.

24 
Chƣơng trình GDMN 1   1         22 

25 
NV.3.01.

25 

Tổ chức hoạt động phát triển ngôn 

ngữ 
2         2   22 

26 
TL.3.01.

26 
Tổ chức hoạt động vui chơi 3       3     22 

27 
MT.3.01.

27 
Tổ chức hoạt động tạo hình 2       2     12 

28 
AN.3.01.

28 
Tổ chức hoạt động âm nhạc 2       2     13 

29 
NV.3.01.

29 

Phƣơng pháp phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ 
3     3       22 

30 
NV.3.01.

30 

Phƣơng pháp cho trẻ làm quen 

với văn học 
3       3     22 

31 
TO.3.01.

31 

Phƣơng pháp cho trẻ làm quen 

với toán 
2   2         22 

32 
SI.3.01.3

2 

Phƣơng pháp khám phá khoa học 

và MTXQ 
3       3     22 

33 
TC.3.01.

33 
Phƣơng pháp giáo dục thể chất 2     2       22 

34 
SI.3.01.3

4 
Vệ sinh - Dinh dƣỡng 2     2       22 
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35 
SI.3.01.3

5 

Phòng bệnh và Đảm bảo an toàn 

cho trẻ 
2     2       22 

IV.3   Nội dung 3: Quản lí GDMN 9 0 0 3 2 4 0   

36 
TL.3.01.

36 

Phát triển, tổ chức thực hiện 

chƣơng trình GDMN và Rèn 

luyện NVSP 

3     3       24 

37 
TL.3.01.

37 
Đánh giá trong giáo dục mầm non 2       2     22 

38 
TL.3.01.

38 
Quản lí trong giáo dục mầm non 2         2   05 

39 
TL.3.01.

39 

Giáo dục tích hợp ở bậc học Mầm 

non 
2         2   24 

IV.4   
Nội dung 4: Kiến thức tự chọn 

(chọn 7 trong 9 tín chỉ) 
7 1 0 0 0 4 2   

40 
VA.3.01.

40 
Cơ sở văn hóa Việt Nam 1 1             

41 
AN.3.01.

41 

Kĩ thuật sử dụng đàn phím điện tử 

và nhạc cụ trong trƣờng Mầm non 
2         2   13 

42 
MN.3.01.

42 

Kĩ thuật làm và sử dụng đồ chơi, 

học liệu 
2         2   12 

43 
TA.3.01.

43 

PPDH Tiếng Anh trong trƣờng 

Mầm non 
2           2 08 

44 
TC.3.01.

44 
Thể dục cho trẻ Mầm non 2               

V   Thực tập và tốt nghiệp 12 0 0 0 2 0 10   

45 
NV.3.01.

45 
Thực tập sƣ phạm 1 2       2     35 

46 NV.3.01. Thực tập sƣ phạm 2 5           5 39 



 78 

46 

47 
NV.3.01.

47 
Tốt nghiệp 5           5   

    Tổng (Không tính GDTC, GDQP) 105 
1

5 

1

8 

1

8 
19 17 18   
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Phụ lục 2 

TÓM TẮT CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƢỜNG CAO ĐẲNG 

 SƢ PHẠM TRUNG ƢƠNG 
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Phụ lục 3 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

                        Bài giảng lý thuyết 

Học phần : Mĩ thuật - Hệ CĐSP Mầm non 

Bài giảng : Vẽ trang trí 

Tiết giảng : Trang trí cơ bản 

------------------------***************--------------------------- 

I.  MỤC TIÊU 

  Sau bài học này, Sv cần đạt được các mục tiêu: 

1. Kiến thức 

- Chỉ ra, phân tích đƣợc  đặc điểm của các thể loại trang trí. 

- Hiểu đƣợc các hình thức, quy luật của trang trí cơ bản và trang trí ứng 

dụng. 

- Phân tích đƣợc hình thức, quy luật của trang trí cơ bản. 

2. Kĩ năng  

- Áp dụng và vẽ trang trí đƣợc các hình cơ bản trong nội dung chƣơng 

trình. 

- Luyện tập kỹ năng về sắp xếp bố cục trang trí.  

  3. Thái độ 

  - Qua nội dung bài học, Sinh viên có khả năng thể hiện đƣợc cái đẹp, 

biết thể hiện cái đẹp và sáng tạo cái đẹp để phục vụ cho giảng dạy và 

cuộc sống. 

II.   CHUẨN BỊ 

 1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Giáo án, đồ dùng dạy học, phƣơng tiện dạy học, tranh, ảnh minh hoạ 

trang trí cơ bản, ứng dụng. 

 2. Chuẩn bị của sinh viên 
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     - Giáo trình học tập. Tài liệu, giáo trình tham khảo và các nguyên vật 

liệu tạo hình. 

III. NỘI DUNG 

  Bài 7: Vẽ trang trí ( Tiết 1: Trang trí cơ bản) 

1. Khái niệm chung về Trang trí 

2. Họa tiết trang trí 

3. Bố cục trang trí 

  3.1. Nguyên tắc sắp xếp 

  3.2.Các hình thức sắp xếp bố cục trong trang trí cơ bản 

IV. PHƢƠNG PHÁP: 

  - Phƣơng pháp thuyết trình, vấn đáp, nêu vấn đề, thảo luận nhóm. 

V.  CÁC TIẾN TRÌNH 

   1.  Tổ chức 

   2.  Các hoạt động 

 

NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động của GV 

 

Hoạt động của 

SV 

 

I. KHỞI ĐỘNG 

* Bằng các câu hỏi gợi ý, 

giải các ô chữ . 

1. Các lĩnh vực thiết kế thời 

trang, thiết kế sân khấu, nội 

thất thuộc loại hình nghệ 

thuật nào ? 

2. Nét tiêu biểu của nghệ 

 

 

- Giới thiệu hình thức 

khởi động. 

 

- Hƣớng dẫn SV giải ô 

chữ và khái quát nội 

dung của các thuật ngữ 

 

 

 

 

- Suy nghĩ và giải 

các ô chữ. 
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thuật Điêu khắc dân gian 

Việt Nam ? 

3. Sử dụng quy luật màu sắc 

nào để tạo vẻ đẹp hài hòa 

cho các họa tiết đứng cạnh 

nhau ? 

4. Giải Ô chữ từ khóa 

 

đƣợc mở. 

II. NỘI DUNG 

Tiết 1: Trang trí cơ bản 

 

1. Khái niệm chung về 

Trang trí 

- Trang trí là nghệ thuật làm 

đẹp, Nghệ thuật trang hoàng 

làm cho mọi vật trở lên bắt 

mắt. 

- Có 2 thể loại trang trí: 

  * Trang trí cơ bản 

  * Trang trí ứng dụng 

- So sánh đặc điểm của các 

thể loại trang trí. 

 - TT ứng dụng là trang trí 

theo thể thức hình mảng tự 

do nhƣng tuân theo nguyên 

tắc cân đối còn TT cơ bản 

luôn tuân theo các nguyên 

 

- Giới thiệu các  nội 

dung chính của bài học. 

 

Đặt câu hỏi: 

? Nêu khái niệm chung 

về nghệ thuật trang trí 

 

? Có mấy thể loại trang 

trí, đặc điểm của các thể 

loại. 

 

 

 

 

 

 

 

Thảo luận nhóm: 

 

 

- Đọc chương III: 

Trang trí, GT Tạo 

hình và PPHD từ 

trang 42 đến 52 tìm 

hiểu và trình bày 

các nội dung: 

- Khái niệm trang 

trí, các thể loại 

trang trí. 

- Nêu đặc điểm 

cơ bản của từng 

thể loại trang trí. 

- So sánh  sự 

giống và khác 

nhau giữa các 

hình thức trang 

trí. 

Các nhóm phân 
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tắc, quy luật cơ bản của TT 

 ( Đối xứng). 

 

? So sánh đặc điểm của 

các thể loại trang trí. 

 

 

 

 

*GV kết luận đặc điểm 

của trang trí cơ bản. 

tích hình ảnh trực 

quan và rút ra kết 

luận sƣ phạm về 

nghệ thuật trang 

trí cơ bản. 

2. Họa tiết trang trí 

 

- Họa tiết là những gì có 

trong tự nhiên. 

  - Để có họa tiết trong trang 

trí cần phải ghi chép từ tự 

nhiên và cách điệu. 

- Họa tiết đƣợc đƣa vào các 

hình mảng gọi là sắp xếp bố 

cục.  

 

* Gv nêu vấn đề. 

? Trình bày khái niệm 

họa tiết 

 

? Các quy trình để tạo 

ra họa tiết. 

* Gv thị phạm về quy 

trình tạo ra họa tiết. 

 

Nội dung tự học ở nhà: 

Phƣơng pháp chép và 

cách điệu họa tiết ? 

 

- Trình bày khái 

niệm về họa tiết 

trong trang trí 

- Trình bày đƣợc 

đƣợc phƣơng 

pháp, quy trình 

để tạo ra họa tiết 

trang trí. 

- Đọc TLTK GT 

Mĩ thuật cơ bản 

từ trang 58 đến 

70 

- Làm các bài tập 

theo yêu cầu. 
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3. Bố cục trang trí 

 3.1. Nguyên tắc bố cục 

trong trang trí cơ bản. 

- Là sự sắp xếp các họa tiết 

một cách có ý thức và đƣợc 

sắp xếp theo nguyên tắc 

mảng hình chính, phụ. 

 

 

- Mảng chính nằm ở giữa, 

chiếm diện tích lớn. 

- Mảng phụ là các mảng 

nằm xung quanh tạo vẻ đẹp 

cân đối nhờ các quy luật 

tƣơng phản. 

3.2. Các hình thức sắp xếp 

 3.2.1. Xen kẽ 

  - Hai hay nhiều họa tiết 

đƣợc sắp xếp đan xen nhau 

và đƣợc lặp lại là hình thức 

xen kẽ. Trên thực tế nguyên 

tắc này giống với nguyên tắc 

nhắc lại. 

- Nguyên tắc nhắc lại có tác 

dụng làm cho hình mảng 

đƣợc liên kết với nhau chặt 

chẽ hơn. 

 

 Thảo luận nhóm: 

- Yêu cầu SV quan sát 

trực quan và thảo luận 

nội dung: 

? Nguyên tắc sắp xếp bố 

cục được thể hiện như 

thế nào trong bức tranh 

đó. 

*GV kết luận.  

 

 

 

 

 

 

? Trình bày nguyên tắc 

xen kẽ trong trang trí cơ 

bản 

Thảo luận nhóm: 

- Yêu cầu SV quan sát 

trực quan và thảo luận 

nội dung: 

? Nguyên tắc xen kẽ 

được thể hiện ntn trong 

bức tranh, phân tích làm 

rõ vai trò của nguyên 

  

 

 

- Các nhóm phân 

tích và trình bày 

nội dung thảo 

luận và rút ra KL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các nhóm phân 

tích và trình bày 

nội dung thảo 

luận và rút ra KL. 

Và đƣa ra các chú 

ý. 
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3.2.2. Đối xứng  

 - Họa tiết, hình mảng đƣợc 

đối xứng nhau qua tâm trên 

trục gọi là hình thức đối 

xứng. 

- Một hoặc nhóm họa tiết 

đối xứng nhau sẽ giống nhau 

về hình mảng và màu sắc. 

 

tắc này trong nghệ thuật 

trang trí 

-> GV  thị phạm và kết 

luận SP. 

 

 

?Hình thức đối xứng 

được thể hiện như thế 

nào trong trang trí cơ 

bản. Phân tích làm rõ 

 

 

 

 

 

- Phân tích hình 

thức đối xứng 

trong trang trí cơ 

bản. 

4. Phƣơng pháp vẽ trang trí  

* Bước 1: Phác thảo mảng 

chính, mảng phụ 

 * Bước 2. Tìm và chọn họa 

tiết cho phù hợp với mảng, 

hình      

* Bước 3:  Sắp xếp các họa 

tiết vào mảng chính phụ. 

* Bước 4:  Hoàn thiện màu. 

 

 ? Nêu các bước tiến 

hành một bài trang trí 

 

 

- Trình bày 

phƣơng pháp tiến 

hành một bài 

trang trí. 

III. KẾT THÚC 

- Tóm tắt các nội dung bài 

học bằng sơ đồ tƣ duy. 

- Củng cố và chốt kiến 

thức: Nội dung cốt lõi 

của bài học. 

- Cần nhớ những gì ? 

- Giải đáp thắc mắc của 

SV ( Nếu có) 

- SV Trả lời. 

- Đặt câu hỏi thắc 

mắc (nếu có). 
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Phụ lục 4 

PHIẾU KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA 

(Dành cho Sv khóa k18 MN và K19 MN tại trường) 

Câu 1: Trong lĩnh vực tạo hình( giảng dạy, làm đồ chơi, trang trí lớp mầm 

non..) ở trường mầm non nơi em công tác. Em thấy 

Dạy học cho trẻ gặp những khó khăn gì, nguyên nhân do đâu 

Trả lời: 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Môi trƣờng dạy - học tạo hình ở Mầm non có có ảnh hƣởng nhƣ thế  

nào đối với trẻ 

Trả lời: 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Câu 2: Môi trường dạy - học tạo hình ở trường CĐSP Hà Nam: Điều kiện 

cơ sở vật chất, phương pháp  giảng dạy, nội dung chương trình… có ảnh 

hưởng như thế nào đối với việc học tập của các em. 

Trả lời: 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Câu 3: Đánh giá về khả năng tạọ hình của em sau khi hoàn thành chương 

trình học tập bộ môn trong quá trình công tác. 

Trả lời: 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………. 

Câu 4: Em có đề xuất gì để góp phần nâng cao chất lượng dạy - học môn 

tạo hình tại trường CĐSP Hà Nam  (ví dụ những kiến thức cần khắc sâu, 

kiến thức sinh viên tự luyện tập thực hành, thời gian thực hành và nội dung 

của các bài tập đó có phù hợp không..) 

Trả lời:  

………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………… 

Câu 5: Những khó khăn của em thuộc lĩnh vực tạo hình khi tham gia vào 

thực tập sƣ phạm tại các trƣờng mầm non. 

Trả  lời:  

………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………… 
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Phụ lục 5: Một số hình ảnh thực nghiệm  

 

5.1 . Thực nghiệm giảng dạy bài trang trí cơ bản 

[nguồn: chụp tháng 12 năm 2016] 

 

5.2. Thảo luận theo nhóm trong bài giảng trang trí cơ bản 

[nguồn: chụp tháng 12 năm 2016] 
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Phụ lục 6 

MỘT SỐ SẢN PHẨM THỰC NGHIỆM 

 

       

6.1. Họa tiết cách điệu và đặt họa tiết vào trang trí hình vuông 

[Nguồn: tác giả chụp tháng 12/2016] 

 

 

 

 

6.2. Trang trí đƣờng diềm 

[Nguồn: tác giả chụp tháng 12/2016] 
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6.3. Trang trí quạt giấy 

[Nguồn: tác giả chụp tháng 12/2016] 

 

 

6.4. Tranh xé dán chủ đề: Bác Hồ với thiếu nhi 

[Nguồn: tác giả chụp tháng 12/2016] 
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6.5. Tranh minh họa truyện cổ tích Cậu bé thông minh_01 

[Nguồn: tác giả chụp tháng 12/2016] 

 

6.6. Tranh minh họa truyện cổ tích Cậu bé thông minh_02 

[Nguồn: tác giả chụp tháng 12/2016] 
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6.7. Tranh minh họa truyện cổ tích Cậu bé thông minh_03 

[Nguồn: tác giả chụp tháng 12/2016] 

 

 

6.8. Tranh minh họa truyện cổ tích Cậu bé thông minh_04 

[Nguồn: tác giả chụp tháng 12/2016] 


