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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục và đào tạo nỗ lực đổi mới phƣơng
pháp dạy học theo hƣớng phát huy tính tích cực chủ động của HS trong
hoạt động học tập thì phƣơng pháp dạy học đƣợc xem nhƣ là cách thức
hoạt động của GV trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động học tập nhằm
giúp HS chủ động đạt các mục tiêu dạy học. Bộ môn Mĩ thuật ở trƣờng
Tiểu học là một trong những môn học đặc trƣng, không nhằm đào tạo hoạ
sĩ tƣơng lai hay tạo ra những ngƣời chuyên làm về công tác mĩ thuật mà
nhằm trang bị cho HS những kiến thức cơ bản của cái đẹp để các em tiếp
xúc và làm quen với cái đẹp, cảm thụ, yêu quý cái đẹp, biết vận dụng vào
trong cuộc sống hàng ngày. Hỗ trợ các em ở các môn học khác giúp các em
phát triển toàn diện, lâu dài về Đức - Trí - Thể - Mỹ và các kỹ năng cơ bản
góp phần hình thành con ngƣời Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Xã hội phát triển nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao, do vậy việc đào
tạo con ngƣời biết nhận thức, cảm thụ cái đẹp ngày càng quan trọng.
Những năm qua, giáo dục thẩm mỹ đã trở thành môn học trong chƣơng
trình giáo dục phổ thông, là một môn học độc lập. Việc giảng dạy bộ môn
Mĩ thuật cấp tiểu học nhằm đảm bảo cho HS có thể giải quyết đƣợc các bài
tập hàng ngày và hiểu về cái đẹp của nền mĩ thuật truyền thống. Ngoài ra
nó còn tạo điều kiện cho HS học có hiệu quả cao hơn các môn học khác.
Để nâng cao hiệu quả dạy học các phân môn mĩ thuật, ngoài những
kiến thức cơ bản, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng sƣ phạm ngƣời
GV giảng dạy mĩ thuật cần phải biết vận dụng khoa học, linh hoạt những
phƣơng pháp dạy học của các phân môn mĩ thuật.
Phân môn vẽ Trang trí trong chƣơng trình môn Mĩ thuật, là phân môn
tạo cho ngƣời học có một kiến thức thẩm mỹ cơ bản và toàn diện nhất. Tuy
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nhiên, thực tiễn dạy học phân môn Vẽ trang trí cho thấy, GV hiểu biết rất ít
về nghệ thuật trang trí và phƣơng pháp để đạt đƣợc hiệu quả trong dạy học
phân môn này.
Thời gian vừa qua, tác giả đã nghiên cứu và khảo sát việc dạy và học
tập phân môn Trang trí trong bộ môn Mĩ thuật tại trƣờng Tiểu học Liên
Khê - huyện Khoái Châu - tỉnh Hƣng Yên. Tác giả nhận thấy, ngoài việc
đảm bảo đầy đủ nội dung chƣơng trình giáo dục Mĩ thuật do Bộ giáo dục
và đào tạo ban hành thì trong quá trình giảng dạy, GV thƣờng đƣa ra kiến
thức bài học một cách khái quát, chƣa chú ý đúng mức đến việc phát huy
khả năng sáng tạo của HS... Do vậy, kết quả học tập của HS thấp, bài vẽ
của HS thiếu tính sáng tạo về bố cục, họa tiết và màu sắc.
Làm thế nào để áp dụng phƣơng pháp dạy học vào phân môn Vẽ trang
trí trong bộ môn Mĩ thuật đạt đƣợc hiệu quả? Đó là vấn đề đặt ra cho mỗi
GV dạy học Mĩ thuật ở cấp Tiểu học nói chung cũng nhƣ trƣờng Tiểu học
Liên Khê nói riêng.
Nhằm cung cấp cho GV dạy Mĩ thuật một số kiến thức cơ bản về vẽ
trang trí, phƣơng pháp dạy học vẽ trang trí theo hƣớng phát huy khả năng
tìm tòi, sáng tạo của học sinh Tiểu học. Vì vậy, tác giả chọn đề tài "Dạy
học phân môn Trang trí cho học sinh trường Tiểu học Liên Khê - Khoái
Châu - Hưng Yên" để nghiên cứu.
2. Lịch sử nghiên cứu
Từ trƣớc đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về kiến thức mĩ
thuật, trang trí cơ bản hay phƣơng pháp dạy học nói chung, phƣơng pháp
dạy học mĩ thuật nói riêng nhƣ:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Việt Bỉ (2010), Dạy và học tích cực
một số phương pháp và kỹ thuật dạy học, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội
1. Tài liệu giới thiệu một số phƣơng pháp và kỹ thuật dạy học tích cực
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đang đƣợc thực hiện tại nhiều nƣớc trên thế giới và các nƣớc trong khu
vực, nhằm giúp GV cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam tiếp cận với một số
phƣơng pháp và kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực của HS. Đồng thời
hình thành các kỹ năng hợp tác, giao tiếp, trình bày, tìm kiếm, thu thập, xử
lý thông tin, giải quyết vấn đề, chuẩn bị hành trang cho HS đối diện với các
thử thách trong cuộc sống, góp phần đào tạo nguồn lực theo yêu cầu của sự
phát triển kinh tế - xã hội.
- Ngô Bá Công (2008), Giáo trình Mĩ thuật cơ bản, Nxb Đại học Sƣ
phạm, Hà Nội 2. Nội dung tập trung vào việc nghiên cứu những vấn đề
chung của mĩ thuật và các kỹ thuật cần thiết ở mức cơ bản nhất, giúp cho
GV Mĩ thuật có đƣợc những kiến thức tổng thể, cơ bản về Mĩ thuật và khả
năng thực hành mĩ thuật. Cách trình bày đan xen giữa lý thuyết, thực hành
và hình minh họa nhằm giúp ngƣời học có cơ sở và là nền tảng ban đầu để
thực hiện đƣợc yêu cầu của bài học, sau đó có thể vận dụng để thực hành
đƣợc các bài tập cơ bản của môn học.
- Đặng Thị Bích Ngân (2005), Phương pháp dạy mĩ thuật cho thiếu
nhi, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 16. Cuốn sách dựa vào một số
chƣơng trình giáo dục mĩ thuật mẫu giáo và tiểu học ở trong và ngoài nƣớc.
Bên cạnh đó, sách còn bổ sung những đề tài và phƣơng pháp sử dụng
những chất liệu và đƣa ra các dạng hoạt động mĩ thuật và đƣa ra nhiều gợi
ý để GV mĩ thuật có thể khai thác những nguyên vật liệu có sẵn ở địa
phƣơng phục vụ cho mĩ thuật. Đặc biệt sách còn giới thiệu phƣơng pháp
đánh giá kết quả hoạt động tạo hình của trẻ trong lĩnh vực này.
- Nguyễn Thị Nhung (2016), Mĩ thuật lớp 1,2,3,4,5 theo định hướng
phát triển năng lực, Nxb Giáo dục, Hà Nội 19. Bộ sách vận dụng các quy
trình Mĩ thuật theo phƣơng pháp dạy học mới của “Dự án Hỗ trợ giáo dục
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Mĩ thuật cấp Tiểu học” (SEAPS) do Vƣơng quốc Đan Mạch tài trợ, đƣợc
biên soạn theo các chủ đề ở từng khối lớp. Trong mỗi chủ đề, các em đƣợc
tiếp cận với kiến thức mĩ thuật thông qua các hoạt động tƣơng tác với GV
và các bạn dƣới các hình thức trải nghiệm, thực hành, vận dụng sáng
tạo. Ngoài ra còn giúp cho các cán bộ quản lý giáo dục, các GV Mĩ thuật có
thêm hiểu biết về phƣơng pháp dạy - học và các quy trình mĩ thuật mới,
cách tổ chức các hoạt động dạy học theo chủ đề của từng khối lớp nhằm đạt
hiệu quả thiết thực, phù hợp với thực tế các vùng miền trên tinh thần chỉ
đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học mĩ thuật theo
phƣơng pháp mới ở Tiểu học và Trung học cơ sở.
- Tạ Phƣơng Thảo (2004), Giáo trình Trang trí, Nxb Đại học Sƣ
phạm, Hà Nội 28. Cuốn sách đƣợc biên soạn trên cơ sở những đúc kết
kinh nghiệm lâu năm qua quá trình giảng dạy bộ môn Trang trí của ngƣời
viết. Cùng với việc tham khảo, trao đổi kinh nghiệm cũng nhƣ sƣu tầm,
chọn lọc từ một số tài liệu trong và ngoài nƣớc.
- Nguyễn Quốc Toản (2008), Giáo trình phương pháp dạy - học mĩ
thuật, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội 31. Cuốn sách đƣa ra những vấn đề
chung về dạy học mĩ thuật cũng nhƣ đặc điểm và những phƣơng pháp
thƣờng vận dụng trong dạy học các phân môn trong bộ môn Mĩ thuật.
Đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết về cách thiết kế bài dạy, làm
đồ dùng trực quan,... phục vụ cho bài giảng.
- Nguyễn Quốc Toản (2009), Giáo trình mĩ thuật và phương pháp dạy
học mĩ thuật, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội 32. Cuốn sách tập trung vào
những nội dung nhƣ: Cung cấp một số kiến thức cơ bản về mĩ thuật cũng
nhƣ các phân môn trong chƣơng trình, giới thiệu cách học và làm bài tập,
trình bày về phƣơng pháp dạy học Mĩ thuật ở Tiểu học.
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- Nguyễn Thu Tuấn (2011), Phương pháp dạy học Mĩ thuật (Tập 1 +
Tập 2), Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội 34 35. Trong hai cuốn sách này,
tác giả bài viết chú trọng cập nhật những thông tin đổi mới về nội dung,
phƣơng pháp dạy học mĩ thuật, sử dụng kết hợp các phƣơng tiện dạy học
cũng nhƣ đổi mới về cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập mĩ thuật của
HS, theo hƣớng tích cực hóa ngƣời học, để khi ra trƣờng họ có thể dạy tốt
môn Mĩ thuật ở các bậc học. Đồng thời, còn dùng làm tài liệu học tập, hỗ
trợ kiến thức để làm đề tài nghiên cứu khoa học cho học viên các hệ tại
chức, từ xa và cao học thuộc chuyên ngành Sƣ phạm Mĩ thuật; phù hợp với
việc tự học, tự bồi dƣỡng của GV Mĩ thuật các trƣờng phổ thông.
Có thể nói, hầu hết các công trình trên đều có những nội dung nghiên
cứu cụ thể và đi sâu về những kiến thức trọng tâm. Tuy nhiên, nhìn một
cách tổng thể thì những công trình nghiên cứu trên mang tính cục bộ,
không có công trình nào nghiên cứu về phƣơng pháp dạy học phân môn
Trang trí trong bộ môn Mĩ thuật cấp Tiểu học. Chính vì thế, tác giả nhận
thấy việc tìm hiểu, nghiên cứu phƣơng pháp dạy học phân môn Trang trí
trong bộ môn Mĩ thuật cho HS trƣờng Tiểu học Liên Khê - Khoái Châu Hƣng Yên là việc làm cần thiết. Do đó, có thể khẳng định rằng tên luận văn
của tác giả không trùng hợp với các nghiên cứu đã đƣợc công bố.
Dẫu sao những công trình của tác giả đi trƣớc, tác giả coi đó là cơ sở
tầng nền, là tƣ liệu tham khảo quý giá để tác giả thực hiện đề tài này.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu thực trạng dạy phân môn Trang trí trong bộ môn Mĩ thuật tại
trƣờng Tiểu học Liên Khê - Khoái Châu - Hƣng Yên. Từ đó, đề xuất một số
phƣơng pháp dạy học tích cực vào phân môn Trang trí trong chƣơng trình
học bộ môn Mĩ thuật tại trƣờng.
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Khảo sát tình hình dạy - học tại trƣờng Tiểu học Liên Khê, từ đó tìm
hiểu về các vấn đề chƣơng trình, giáo trình, phƣơng pháp giảng dạy, đội
ngũ giáo viên, môi trƣờng học tập, v.v…
- Nghiên cứu tài liệu liên quan tới phƣơng pháp sƣ phạm nói chung và
phƣơng pháp dạy học tích cực nói riêng để áp dụng một cách hiệu quả vào
phân môn Trang trí trong chƣơng trình học bộ môn Mĩ thuật tại trƣờng
Tiểu học Liên Khê.
- Tiến hành thực nghiệm tại trƣờng.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Phƣơng pháp dạy học tích cực áp dụng nâng cao chất lƣợng dạy học
phân môn Trang trí trong chƣơng trình học bộ môn Mĩ thuật tại trƣờng
Tiểu học Liên Khê.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: Hoạt động dạy - học phân môn Trang trí trong bộ
môn Mĩ thuật khối 5 tại trƣờng Tiểu học Liên Khê.
- Về thời gian: Khảo sát hoạt động dạy - học phân môn Trang trí trong
những năm học gần thời điểm nghiên cứu. Đề tài đƣợc tiến hành thực
nghiệm trong năm học 2016 - 2017.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Nhóm các phƣơng pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp.
Thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, tài
liệu đã có. Từ đó, rút ra kết luận khoa học cần thiết cho đề tài nghiên cứu.
- Nhóm các phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát, so sánh,
thống kê phân tích, xử lý tƣ liệu, thực nghiệm.
Khảo sát, thăm dò, tác động vào đối tƣợng nghiên cứu trong quá trình
tiến hành mà đối tƣợng tham gia để định hƣớng theo mục tiêu đã dự kiến
cũng nhƣ thống kê, xử lý tƣ liệu theo thực tiễn.
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6. Những đóng góp của luận văn
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng nhằm chỉ ra những vấn đề tồn tại
trong công tác dạy học mĩ thuật và triển khai áp dụng một số phƣơng pháp
dạy học tích cực vào phân môn vẽ Trang trí tại trƣờng Tiểu học Liên Khê.
Từ đó, làm cơ sở xây dựng các giải pháp nhằm góp phần nâng cao
chất lƣợng, hiệu quả dạy - học phân môn Trang trí tại trƣờng Tiểu học Liên
Khê cũng nhƣ các trƣờng Tiểu học ở địa phƣơng và là tài liệu tham khảo
cho những ai quan tâm tới vấn đề này.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận
văn gồm có 02 chƣơng nhƣ sau:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học phân môn Trang trí tại
trƣờng Tiểu học Liên Khê.
Chƣơng 2: Đề xuất phƣơng pháp dạy học phân môn trang trí tại
trƣờng Tiểu học Liên Khê.
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Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DẠY HỌC PHÂN MÔN TRANG
TRÍ TẠI TRƢỜNG TIỂU HỌC LIÊN KHÊ
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Trang trí
Trang trí bắt nguồn từ thực tế đời sống xã hội. Mỗi thời đại, trang trí
có những đặc điểm và yêu cầu khác nhau, cũng nhƣ nhìn nhận cái đẹp của
trang trí qua từng thời kỳ xã hội, tôn giáo cũng có nhiều vẻ riêng biệt.
Trang trí luôn là một nhu cầu thiết yếu của con ngƣời, của xã hội,
của nền kinh tế quốc dân và chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống. Từ
xa xƣa trang trí luôn luôn gắn bó với đời sống con ngƣời, bất kỳ dân tộc
trên thế giới cũng có những màu sắc và đƣờng nét riêng biệt, đậm đà bản
sắc dân tộc của mình. Nhìn vào lịch sử chúng ta thấy thể hiện rõ nhất ở các
hoa văn, họa tiết trong các đồ dùng (trống đồng, mũi tên, thuyền bè, cán
dao, thổ cẩm..), trên các đình chùa lăng tẩm (hoa văn trên bia đá, họa tiết
chim lạc ở trống đồng, họa tiết rồng phƣợng, họa tiết trên các kèo cột,...).
Xung quanh chúng ta bất kỳ một đồ vật nào cũng đƣợc trang trí. Từ những
vật nhỏ nhƣ quyển sách, quyển vở, cây bút đã có hình dáng màu sắc trang
trí khác nhau đến quần áo, vải vóc, bàn ghế, ấm chén, gạch hoa các công
trình văn hóa (nhà hát, công viên...) thì hình dáng màu sắc càng muôn vẻ và
tinh tế. Những kết quả đó nói lên sự sáng tạo về trang trí vô cùng phong
phú và to lớn của con ngƣời.
Ngoài ra, trang trí cũng đƣợc dùng cho tên một phân môn của mĩ thuật
ở trƣờng phổ thông. Vậy trang trí là gì?
Theo cách hiểu thông thƣờng, trang trí là nghệ thuật làm đẹp. Nó giúp
cho cuộc sống xã hội thêm phong phú và con ngƣời hoàn thiện hơn.
Nhƣng hiểu về trang trí nhƣ thế nào cho đúng là điều cần thiết cho
mọi ngƣời để sử dụng sao cho phù hợp, sao cho đẹp.
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Khi nói đến trang trí ngƣời ta thƣờng chú ý ngay đến bố cục, sắp xếp.
Bởi bố cục, sắp xếp có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc tạo ra cái
đẹp. Vậy có một số cách hiểu ngắn gọn về trang trí nhƣ sau:
“Trang trí là những cái đẹp do con ngƣời sáng tạo ra nhằm phục vụ
cho cuộc sống, giúp cho đời sống con ngƣời và xã hội trở nên tốt đẹp và
hoàn thiện hơn” 28, tr.6
“Trang trí là nghệ thuật trang trí đƣờng nét, hình mảng, hình khối, đậm
nhạt, màu sắc, ánh sáng,… trên mặt phẳng (giấy, tƣờng,…) hay trong
không gian (căn phòng, lớp học, công viên,…) để tạo nên sản phẩm hay
hình thể đẹp, hợp nội dung, yêu cầu của từng loại” 32, tr.104.
“Trang trí là nghệ thuật sắp xếp đƣờng nét, hình mảng, họa tiết, hình
khối, đậm nhạt, màu sắc… để tạo nên một sản phẩm đẹp, phù hợp với nội
dung và đáp ứng đƣợc nhu cầu thẩm mỹ của con ngƣời” 35, tr.57
 Đặc điểm trong Trang trí
Trang trí gần gũi, gắn bó với cuộc sống và nó tạo ra những sản phẩm
phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho tất cả mọi ngƣời trong xã hội.
Trang trí mang sắc thái và mang màu sắc dân tộc rõ nét nhất bởi nó
xuất phát từ nhu cầu cuộc sống của cộng đồng, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia
và nhƣ vậy nó mang tính giáo dục sâu sắc.
Trang trí xuất phát từ thực tế đời sống, vậy nên nó phản ánh cuộc sống
nhƣng không rập khuôn mà đòi hỏi phải luôn tạo ra cái mới, cái lạ, cái đẹp
nhiều hình, nhiều vẻ từ bố cục, hình mảng, họa tiết đến màu sắc.
- Một số nguyên tắc cơ bản về bố cục trong trong trang trí
+ Nhắc lại
Trong cách sắp xếp nhắc lại, yêu cầu các họa tiết phải vẽ bằng nhau,
giống nhau về chi tiết, đậm nhạt, màu sắc và có khoảng cách đều nhau.
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Dùng một họa tiết nhiều lần xếp theo đƣờng dài của đƣờng diềm; Ở
bốn góc, ở giữa các trục đối xứng, hay theo chu vi của hình vuông, hình
chữ nhật; Chạy theo đƣờng cong, đƣờng tròn hay ở giữa các trục đối xứng
của hình quạt, hình tròn.

+ Xen kẽ
Dùng một họa tiết trong trang trí nhiều lần sẽ dẫn tới việc khô cứng,
kém đi vẻ đẹp. Có thể dùng hai hoặc nhiều họa tiết khác nhau xếp xen nhau
tạo cho bài trang trí sinh động hơn, bớt đơn điệu. Thực chất cách sắp xếp
này là nhắc lại một cụm họa tiết. Cách sắp xếp xen kẽ thƣờng thấy ở đƣờng
diềm, hình vuông, hình tròn,… Những họa tiết giống nhau đòi hỏi phải
bằng nhau, giống nhau về màu sắc, đậm nhạt và vị trí.
+ Đối xứng

Đây là cách sắp xếp mà họa tiết đối xứng với nhau qua trục. Yêu cầu
họa tiết phải bằng nhau, nhƣ nhau về màu sắc, đậm nhạt và vị trí để khi gấp
theo trục đối xứng chúng phải “trùng khít” với nhau. Cách sắp xếp này ta
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thƣờng thấy ở trang trí đƣờng diềm, hình vuông, hình tròn,… Có thể đối
xứng qua một trục hay nhiều trục.
+ Cân đối
Cách sắp xếp cân đối thể hiện ở việc các họa tiết hay hình mảng trong
trang trí không bằng nhau về diện tích, không giống nhau về hình dạng,
kích thƣớc, đậm nhạt nhƣ cách sắp xếp đối xứng mà tƣơng xứng với nhau
qua qua trục để tạo cho hình thể trang trí cân bằng, tránh đƣợc thế cứng
đồng điệu của đối xứng.

Cách sắp xếp này thƣờng vận dụng trong trang trí hội trƣờng, hội
nghị, sân khấu và các đồ vật (trang trí ứng dụng).
+ Phá thế
Cách sắp xếp này có ý nghĩa phá thế gò bó, đơn điệu của hình thể
trang trí: hình vẽ, hình mảng không bằng nhau, đậm nhạt không nhƣ nhau.
Trong bài trang trí cần có mảng lớn, mảng nhỏ; có hình tròn, hình tứ giác;
có nét thẳng, có nét cong; có nét ngang, có nét dọc; có màu đậm, màu nhạt;
màu nóng, màu lạnh…phối hợp với nhau một cách hợp lý tạo nên sự hài
hòa, ăn ý.
 Họa tiết trang trí
Là những yếu tố cơ bản, cùng với màu sắc, đậm nhạt và bố cục tạo
nên vẻ đẹp sinh động của hình thể trang trí. Họa tiết để trang trí có nhiều
loại: Các hình vẽ giống thật, đƣợc vẽ chi tiết; Hình vẽ đơn giản - các hình

12

hình học; Các hình vẽ mô phỏng hoặc cách điệu; Họa tiết trang trí dân
tộc,…
 Màu sắc trang trí
Trong trang trí, màu sắc giữ vai trò quan trọng, có tính quyết định đến
vẻ đẹp của bài vẽ.
Màu sắc phụ thuộc vào mục đích, nội dung trang trí.
Màu sắc trong bài trang trí phải có màu trọng tâm - màu chủ đạo làm
rõ phần chính, đồng thời có màu khác bổ sung, hỗ trợ cho màu chính, tạo
cho màu chính đẹp trong cái đẹp chung của toàn bài.
Tùy theo từng bài trang trí mà có cách sử dụng màu phù hợp.
1.1.2. Phương pháp dạy học
“Phƣơng pháp là cách, lối, cách thức hoặc phƣơng sách, phƣơng
thức,… để tiếp cận và giải quyết một vấn đề. Nói gọn lại, phƣơng pháp là
cách thức để làm một việc gì đó” 30, tr.15.
Nhƣ vậy, làm bất cứ công việc gì dù nhỏ đến lớn, dù đơn giản hay
phức tạp, dù trƣớc mắt hay lâu dài,… đều phải tìm ra một cách thức thích
hợp để công việc đạt đƣợc kết quả tốt nhất, mất ít thời gian nhất. Có nghĩa
là cần phải tìm cách tiến hành công việc từ đầu đến cuối - tìm những công
đoạn cần thiết hay còn gọi là những bƣớc đi liên tục, có logic chặt chẽ và
đạt hiệu quả cao.
Dạy - học cũng là một công việc. GV cung cấp kiến thức và tổ chức
cho HS tiếp nhận. GV dạy và tổ chức nhƣ thế nào để HS tiếp nhận đƣợc tốt
- đó là phƣơng pháp dạy học. HS cũng cần có cách học phù hợp để lĩnh hội
kiến thức từ GV sao cho có hiệu quả nhất - đó là phƣơng pháp học.
Phƣơng pháp dạy học là một khoa học nghiên cứu về dạy và học, là
vấn đề rất rộng. Có những vấn đề chung, nhƣng cũng có những vấn đề
riêng mang tính đặ thù cho từng môn học, cho từng GV.
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Dƣới đây là một số khái niệm về phƣơng pháp dạy học:
“Phƣơng pháp dạy học là phƣơng pháp truyền thụ của thầy và phƣơng
pháp tiếp thu của trò nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy và học” 30,
tr.16.
“Phƣơng pháp dạy - học là cách thức tổ chức, cách truyền đạt của thầy
giáo và cách tổ chức học tập, tiếp nhận của học sinh nhằm nâng cao hiệu
quả của việc dạy và học. Vì thế, phƣơng pháp dạy - học là cách tổ chức dạy
của giáo viên và cách tổ chức học của học sinh để cùng đạt mục tiêu đề ra
của bài” 31, tr.29.
Phƣơng pháp dạy học phải xuất phát từ nội dung, từ đối tƣợng của
việc dạy học,… hay nói một cách khác từ nội dung và đối tƣợng của việc
dạy học mà có phƣơng pháp thích hợp. Đó là quan hệ giữa nội dung và
phƣơng pháp dạy học.
Phát huy tính tích cực, độc lập suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo của HS là tƣ
tƣởng của phƣơng pháp dạy - học, là tinh thần đổi mới các cuộc vận dụng
phƣơng pháp dạy - học hiện nay, là xu thế chung có tính chất toàn cầu.
Cái đích của việc dạy - học là HS chủ động tiếp nhận và làm phong
phú kiến thức từ phía GV, đồng thời biết vận dụng vào thực tế cuộc sống.
1.2. Một số phƣơng pháp dạy học tích cực nói chung và phƣơng pháp
dạy học Mĩ thuật nói riêng
1.2.1. Phương pháp dạy học tích cực
Phƣơng pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ rút gọn, đƣợc dùng để
chỉ những phƣơng pháp giáo dục, dạy học theo hƣớng phát huy tính tích
cực, chủ động, sáng tạo của HS. Đồng thời, mang lại kết quả tốt trong việc
truyền đạt kiến thức cho HS.
Phƣơng pháp dạy học tích cực đã và đang đƣợc nhiều nƣớc có nền giáo
dục tiên tiến trên thế giới áp dụng và mang lại những thành công nhất định.
Tại Việt Nam, phƣơng pháp dạy học tích cực cũng đang dần đƣợc phổ
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biến, thay thế cho cách thức giảng dạy và tiếp nhận kiến thức một cách thụ
động nhƣ trƣớc đây.
Có rất nhiều phƣơng pháp dạy học tích cực trong và ngoài nƣớc nhƣ:
Phƣơng pháp đặt và giải quyết vấn đề, phƣơng pháp dạy học theo dự án,
phƣơng pháp dạy học theo hợp đồng, phƣơng pháp đóng vai, phƣơng pháp
động não, phƣơng pháp trò chơi, phƣơng pháp hợp tác trong nhóm nhỏ,…
Cụ thể, tác giả xin nêu ngắn gọn về một số phƣơng pháp dạy học tích
cực nhƣ sau:
1.2.1.1. Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề
Nét đặc trƣng chủ yếu của dạy học đặt và giải quyết vấn đề là sự lĩnh
hội tri thức diễn ra thông qua việc tổ chức cho HS hoạt động đặt và giải
quyết các vấn đề. Sau khi HS giải quyết các vấn đề, HS sẽ thu nhận đƣợc
kiến thức mới, kỹ năng mới hoặc thái độ tích cực.
“Nêu và giải quyết vấn đề, đặt và giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề,
phát hiện và giải quyết vấn đề… là những thuật ngữ đƣợc dùng trong lí
luận dạy học các môn học khác nhau. Tuy thuật ngữ có khác nhau nhƣng
đặc điểm chung của phƣơng pháp là đặt và giải quyết đƣợc vấn đề và kết
luận vấn đề rút ra kiến thức cần lĩnh hội hoặc áp dụng kiến thức vào thực
tiễn” 1, tr.83.
Dạy học đặt và giải quyết vấn đề tạo điều kiện cho HS phát huy tính
chủ động, tích cực, sáng tạo, phát triển năng lực nhận thức, năng lực giải
quyết vấn đề.
Kiến thức/kỹ năng đƣợc hình thành ở HS một cách sâu sắc, vững
chắc. Nhƣng quan trọng hơn là HS biết cách chủ động chiếm lĩnh kiến thức
và đánh giá đƣợc kết quả học tập của bản thân và của ngƣời khác. Thông
qua đó, các năng lực cơ bản đã đƣợc hình thành trong đó có năng lực vận
dụng tri thức để giải quyết vấn đề thực tiễn một cách linh hoạt và sáng tạo.
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Tuy nhiên, hiện nay phƣơng pháp đặt và giải quyết vấn đề vẫn chƣa
đƣợc nhiều GV sử dụng. Bởi trong thực tế, để thực hiện đúng quy trình,
GV phải đầu tƣ nhiều thời gian và HS cần có thói quen, khả năng tự học và
học tập tự giác tích cực.
Trong một số trƣờng hợp cần có thiết bị dạy học và các điều kiện cần
thiết đi kèm thì phƣơng pháp đặt và giả quyết vấn đề mới đạt hiệu quả.
1.2.1.2. Phương pháp hợp tác trong nhóm nhỏ
Ở nhiều môn học khác nhau, phƣơng pháp dạy học hợp tác có một số
tên gọi khác nhau nhƣ: học tập hợp tác trong nhóm nhỏ, dạy học theo
nhóm, thảo luận nhóm,…
Theo nhiều tài liệu của quốc tế với tên tiếng Anh “cooperative
learning” thì nghĩa tiếng Việt là học tập hợp tác, nhấn mạnh vai trò chủ thể
của học sinh trong dạy học và đƣợc coi là một phƣơng pháp dạy học.
“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, dƣới 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” 1,
tr.92.
Những nhiệm vụ học tập giao cho học sinh cần phải khuyến khích sự
phối hợp của các thành viên trong nhóm (nhóm trƣởng, thƣ ký, ngƣời quản
lý thời gian,…). Cần hình thành thói quen học tập hợp tác cho HS.
Trong học tập hợp tác, HS học cách chia sẻ, giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau,
tăng cƣờng sự tham gia và nâng cao hiệu quả học tập.
1.2.1.3. Phương pháp dạy học theo hợp đồng
“Học theo hợp đồng là một hoạt động học tập trong đó mỗi học sinh
đƣợc giao một hợp đồng trọn gói bao gồm các nhiệm vụ/bài tập bắt buộc và
tự chọn khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Học sinh chủ
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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 đó theo khả năng của mình” 1, tr.100.
Trong dạy học theo hợp đồng, GV là ngƣời thiết kế xây dựng các
nhiệm vụ/bài tập trong hợp đồng, tổ chức hƣớng dẫn HS nghiên cứu các
hợp đồng, ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng theo năng lực, trình độ
và nhịp độ học tập của mỗi cá nhân nhằm đạt đƣợc mục tiêu dạy học.
Mỗi HS có thể thực hiện nội dung học tập theo khả năng của mình:
HS có thể quyết định nhiệm vụ nào cần thực hiện trƣớc và có thể dành bao
nhiêu thời gian cho nhiệm vụ đó. HS có thể giải quyết các vấn đề nảy sinh
trong quá trình học tập với sự hỗ trợ của GV hoặc của HS khác nếu cần.
Học theo hợp đồng là một hình thức tổ chức dạy học mang tính cá thể hóa,
tạo điều kiện phân hóa trình độ của HS, khuyến khích HS phát triển tối đa
năng lực học tập và tự kiểm soát, tự đánh giá kết quả học tập của mình.
Phƣơng pháp dạy học này khác với việc dạy học mang tính đồng loạt trong
toàn thể lớp học, cho phép GV có thể quản lý và kiểm soát, đánh giá năng
lực học tập của mỗi HS. Phƣơng pháp dạy học này tạo cơ hội học tập cho
tất cả HS trong lớp theo trình độ, nhịp độ và theo năng lực.
1.2.1.4. Phương pháp trò chơi
Phƣơng pháp làm việc theo hình thức tổ chức trò chơi nhằm tạo điều
kiện cho mọi HS đều đƣợc tham gia vào quá trình học tập một cách tự giác
bằng khả năng của chính mình. Phƣơng pháp học tập này sẽ đƣợc thông
qua hoặc diễn ra theo nội dung của trò chơi trong học tập nhằm xây dựng
cho HS tinh thần tập thể, ý thức cộng đồng với công việc chung của tập thể.
Đồng thời hình thành cho HS phƣơng pháp làm việc khoa học và có kế
hoạch.
Với sự dẫn dắt, hƣớng dẫn của GV, sự điều hành của ngƣời nhóm
trƣởng, các thành viên trong nhóm sẽ cùng nhau thống nhất ý kiến xây
dựng tinh thần đồng đội đoàn kết hơn.
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Để tổ chức cho HS học tập theo hình thức này không chỉ phát huy tính
tích cực, tự giác, khả năng chủ động, sáng tạo trong hoạt động nhận thức,
tạo điều kiện để mọi ngƣời cùng tham gia, chia sẻ kinh nghiệm mà qua
cách học này nhiều kỹ năng xã hội cũng đƣợc hình thành và phát triển nhƣ:
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng nói, diễn đạt, tập hợp
và ghi chép tài liệu,…
1.2.1.5. Phương pháp dạy học theo dự án
Học theo dự án nhấn mạnh đến vai trò của ngƣời học, theo định nghĩa
của Bộ giáo dục Singapore:
“Học theo dự án (Project Work) là hoạt động học tập nhằm tạo cơ hội
cho học sinh tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập và áp dụng một
cách sáng tạo vào thực tế cuộc sống” 1, tr.125
Trong học theo dự án, các hoạt động học tập đƣợc thiết kế mang tính thiết
thực, liên quan đến nhiều lĩnh vực kiến thức, lấy ngƣời học làm trung tâm
và gắn kiến thức nhà trƣờng với những vấn đề thực tiễn. Xuất phát từ nội
dung học, GV đƣa ra một chủ đề với những gợi ý hấp dẫn, kích thích ngƣời
học tham gia thực hiện. Dự án là một bài tập tình huống mà ngƣời học phải
giải quyết bằng các kiến thức theo nội dung bài học. Học theo dự án đặt
ngƣời học vào tình huống có vấn đề nhƣng việc giải quyết vấn đề đòi hỏi
sự tự lực cao của ngƣời học. Khi ngƣời học đƣợc tự chọn nội dung/tiểu chủ
đề và tự đặt ra vấn đề cần tìm hiểu nghiên cứu, ngƣời học sẽ hoàn toàn chủ
động tích cực trong việc lập kế hoạch nghiên cứu, tìm kiếm, tổng hợp, xử
lý thông tin để giải quyết vấn đề đƣợc đặt ra.
1.2.1.6. Phương pháp đóng vai
Đóng vai là phƣơng pháp tổ chức cho HS thực hành, “làm thử” một số
cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Đây là phƣơng pháp
nhằm giúp HS suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách tập trung vào một
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sự việc cụ thể mà HS vừa thực hiện hoặc quan sát đƣợc. Việc “diễn” không
phải là phần chính của phƣơng pháp này mà điều quan trọng là sự thảo luận
sau phần diễn đó.
Phƣơng pháp này giúp rèn luyện cho HS thực hành những kỹ năng
ứng xử và bày tỏ thái độ trong môi trƣờng an toàn trƣớc khi thực hành
trong thực tiễn.
Tạo đƣợc hứng thú cũng nhƣ điều kiện để phát triển óc sáng tạo của
HS. Khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của HS theo hƣớng tích cực.
Có thể thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của
các vai diễn. Góp phần tích cực, thúc đẩy động cơ và hiệu quả học tập cao,
rèn luyện kỹ năng tình huống tốt.
Giúp HS nhập vai, diễn tả thái độ ý kiến của ngƣời mà mình nhập vai,
rèn thái độ giao tiếp, khả năng giao tiếp linh hoạt, khả năng giải quyết vấn
đề, chủ động trong mọi tình huống nhằm tìm ra phƣơng thức xử lý mới.
Giúp ngƣời xem, ngƣời học dễ dàng nắm bắt đƣợc cách xử lý tình
huống qua vai diễn của ngƣời khác.
Giúp HS có thể tự điều chỉnh và thay đổi phƣơng pháp ứng xử tốt hơn,
hiểu cách nhìn của ngƣời khác.
Luyện tập đƣợc cách dẫn chuyện và các chiến lƣợc, chiến thuật xử lý
những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
1.2.2. Phương pháp dạy học áp dụng trong bộ môn Mĩ thuật và phân môn
Trang trí
Bộ môn Mĩ thuật và phân môn Trang trí đều có tính đặc thù trong
chƣơng trình giáo dục ở trƣờng phổ thông. Do vậy, muốn đạt đƣợc mục
tiêu dạy học cần có những phƣơng pháp dạy học đặc trƣng, nền tảng, so với
những phƣơng pháp dạy học của các bộ môn khác. Dƣới đây, tác giả xin
liệt kê ngắn gọn một số phƣơng pháp giảng dạy truyền thống, phổ biến,
quen thuộc, đã đƣợc hầu hết các GV áp dụng rất nhiều năm trong giảng dạy
bộ môn Mĩ thuật và phân môn Trang trí. Để từ đó so sánh, và chỉ ra đƣợc
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giữa phƣơng pháp dạy học tích cực và phƣơng pháp dạy học truyền thống,
phƣơng pháp nào thực sự phù hợp, ƣu việt hơn trong việc áp dụng giảng
dạy trong phân môn Trang trí hiện nay:
1.2.2.1. Phương pháp quan sát
“Phƣơng pháp quan sát đƣợc thể hiện qua cách giáo viên hƣớng dẫn
cho 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,… Quan sát từ bao quát
đến chi tiết: từ cái chung, cái lớn, cái tổng quát, toàn thể trƣớc, sau mới đến
cái riêng, các chi tiết từng bộ phận. Có nhƣ vậy, nhận xét về đối tƣợng mới
đúng, rõ ràng và khách quan” 30, tr.22.
Lƣu ý của GV: Hƣớng dẫn HS quan sát không nên nặng về “kỹ thuật”
mà cần quan tâm đến tính thẩm mỹ của đối tƣợng.
Hƣớng dẫn HS quan sát, cần nêu lên đặc điểm của mỗi bài. Đồng thời
chú ý đến từng giai đoạn của bài vẽ nhƣ bố cục, họa tiết, màu sắc,… không
nên dàn trải, lặp lại gây sự nhàm chán cho HS.

. Hiểu
. Cảm thụ
. Vẽ đẹp

1.2.2.2. Phương pháp trực quan
“Đề cập tới cách dạy sao cho học sinh thấy ngay, thấy một cách rõ
ràng, cụ thể và hiểu nhanh, nhớ lâu đồng thời có hứng thú học tập. Dạy học
bằng phƣơng pháp trực quan sẽ làm những khái niệm trừu tƣợng nhƣ cân
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đối, hài hòa hay những gì ẩn chứa trong bố cục, nét vẽ, màu sắc,… của đối
tƣợng đƣợc thể hiện một cách rõ ràng” 30, tr.24.
Phƣơng pháp trực quan đƣợc thể hiện qua cách GV trình bày nội
dung, kiến thức của bài học qua vật thật, hình tƣợng hay hình ảnh nhằm
giúp HS hiểu bài đƣợc dễ dàng và vững chắc hơn.
GV nghiên cứu bài dạy, thiết kế và trình bày ĐDDH phải khoa học,
đúng lúc, rõ ràng, phù hợp với nội dung, ý định của GV và sát với tình hình
thực tế.
Việc trình bày ĐDDH kết hợp với minh họa trên bảng cùng lời nói
sinh động giúp HS nhận thức bài sâu sắc hơn. Ngƣợc lại, nếu chuẩn bị
ĐDDH sơ sài, thiếu chất lƣợng, trình bày thiếu khoa học, thiếu tính thẩm
mỹ, ít minh họa sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng bài dạy.
1.2.2.3. Phương pháp vấn đáp
“Theo cách hiểu thông thƣờng thì vấn là hỏi, đáp là trả lời. Khi dạy
học, giáo viên thƣờng nêu lên các câu hỏi để học sinh suy nghĩ và trả lời về
nội dung bài học. Các câu hỏi đƣợc giáo viên chuẩn bị trƣớc, có thể là một
hệ thống câu hỏi theo một logic của nội dung bài dạy” 30, tr.27.
Qua trả lời của HS, GV sẽ phần nào thấy đƣợc khả năng của HS và kết
quả bài dạy. Từ đó, GV củng cố, bổ sung nội dung đầy đủ, hoàn chỉnh hơn.
Cách dạy này giúp HS suy nghĩ trƣớc những nội dung bài học. Khi câu hỏi
đƣợc đặt ra, HS phải suy nghĩ, phải tìm kiếm, lựa chọn cách trả lời - lựa
chọn nội dung tạo thói quen tƣ duy trƣớc về một vấn đề cần giải quyết.
Đồng thời xây dựng cho HS ý thức tự giác trong học tập.
Câu hỏi cần đƣợc chuẩn bị trƣớc và đƣợc nêu cụ thể ở thiết kế bài dạy
nhằm phát huy tác dụng đối với việc khai thác nội dung bài học và tính chủ
động lĩnh hội kiến thức của HS.
1.2.2.4. Phương pháp gợi mở
“Gợi mở là gợi ý, mở ra, vạch ra hƣớng suy nghĩ, hƣớng giải quyết
tiếp một vài vấn đề nào đó. Khi học sinh gặp khó khăn trong việc tìm hiểu
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một trong số những nội dung của bài học thì lúc đó học sinh cần có sự tác
động của giáo viên, của bạn cùng lớp” 30, tr.30.
Tác động đúng lúc, đúng mức độ sẽ tạo điều kiện cho HS bổ sung suy
nghĩ, tìm tòi hƣớng giải quyết bài tập hay nâng cao chất lƣợng bài vẽ bằng
khả năng của mình. Phƣơng pháp gợi mở đƣợc thể hiện qua những câu hỏi
hợp với đối tƣợng của GV để tác động đúng lúc, đúng chỗ, có mức độ, có
chất lƣợng cho HS giúp các em suy nghĩ thêm, tự tìm tòi và giải quyết
đƣợc bài tập hay nâng cao chất lƣợng bài vẽ bằng khả năng của mình.
Môn Mĩ thuật nói chung, phân môn Trang trí nói riêng đều lấy thực
hành là chủ yếu. Sau khi đƣợc hƣớng dẫn cách vẽ, HS phải tự giải quyết
bài tập bằng chính khả năng của mình. Vì vậy, làm việc cá nhân giữa GV
và HS lúc này rất quan trọng, quyết định đến kết quả bài vẽ của HS.
1.2.2.5. Phương pháp luyện tập
“Môn học nào cũng cần phải luyện tập. Luyện tập để củng cố kiến
thức. Với phân môn Trang trí, luyện tập đƣợc coi là hoạt động học tập chủ
yếu và thƣờng xuyên để củng cố kiến thức đã tiếp thu. Đồng thời trong quá
trình luyện tập, HS còn tìm ra nhiều điều mới mẻ làm cho nhận thức trở
nên phong phú, kiến thức càng trở nên sâu sắc hơn” 30, tr.33.
Phƣơng pháp luyện tập đƣợc thể hiện thông qua các hoạt động giữa
GV và HS để HS hoàn thành bài tập nhằm củng cố những kiến thức đã tiếp
thu đƣợc từ bài học, từ thực tế cuộc sống. Kiến thức cơ bản của mĩ thuật
đƣợc lặp đi lặp lại và nâng cao dần qua các bài tập, do vậy GV cần hƣớng
dẫn kỹ cách vẽ ở những bài đầu, những bài sau chỉ cần nhắc lại những ý
chính, dành thời gian cho HS thực hành.
Tạo cho HS có thói quen nghiên cứu kỹ yêu cầu bài tập để bài vẽ
không chung chung, có sáng tạo cả về bố cục và xây dựng hình tƣợng.
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1.2.2.6. Phương pháp thuyết trình
Là phƣơng pháp dạy học bằng lời nói sinh động của GV để trình bày
một tài liệu mới hoặc tổng kết những tri thức mà HS đã thu lƣợm đƣợc một
cách có hệ thống.
Phƣơng pháp thuyết trình cho phép GV truyền đạt những nội dung lý
thuyết tƣơng đối khó, phức tạp, chứa đựng nhiều thông tin mà HS tự mình
không dễ dàng tìm hiểu đƣợc một cách sâu sắc.
Giúp HS nắm đƣợc hình mẫu về cách tƣ duy logic, cách đặt và giải
quyết vấn đề khoa học, cách sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt những vấn đề
khoa học một cách chính xác, rõ ràng, súc tích thông qua cách trình bày của
GV.
Tạo điều kiện thuận lợi để GV tác động mạnh mẽ đến tƣ tƣởng, tình
cảm của HS qua việc trình bày tài liệu với giọng nói, cử chỉ, điệu bộ thích
hợp và diễn cảm.
Tạo điều kiện phát triển năng lực chú ý của HS, giúp HS hiểu đƣợc lời
giảng của GV và ghi nhớ đƣợc bài học.
Bằng phƣơng pháp thuyết trình, GV có thể truyền đạt một khối lƣợng
tri thức khá lớn cho nhiều HS trong cùng một lúc.
1.2.2.7. Phương pháp liên hệ với thực tiễn cuộc sống
“Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn là nguyên lý,
phƣơng châm giáo dục, đòi hỏi mỗi giáo viên phải nắm vững và vận dụng
vào giảng dạy của mình. Mỹ thuật nói chung, trang trí nói riêng luôn lấy
chất liệu từ cuộc sống - phản ánh cuộc sống bằng ngôn ngữ của mình” 30,
tr.37.
Thực tiễn cuộc sống còn đƣợc hiểu rộng hơn cả về sinh hoạt, học tập
của con ngƣời,… (phong tục, tập quán), những gì gắn bó với cuộc sống. Vì
thế HS cần phải hiểu thực tiễn cuộc sống xung quanh để làm cho bài vẽ của
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mình thực hơn, sinh động hơn, để hiểu hơn mối liên quan giữa nghệ thuật
và cuộc sống.
Có thể lấy nhiều ví dụ về phƣơng pháp liên hệ với thực tiễn cuộc
sống. Chính vì thế, GV phải là ngƣời am hiểu và hiểu biết rộng trên nhiều
lĩnh vực của cuộc sống. Muốn vậy, GV phải luôn quan sát, nhận xét, tìm
đọc nhiều để hiểu biết hơn về các lĩnh vực, các bộ môn khác và đồng thời
phải vận dụng linh hoạt những hiểu biết đó vào dạy học mĩ thuật và phân
môn Trang trí.
 Trên đây, tác giả đã liệt kê một số phƣơng pháp dạy học tích cực nói
chung cũng nhƣ phƣơng pháp dạy học truyền thống đƣợc sử dụng trong bộ
môn Mĩ thuật và phân môn Trang trí nói riêng thì thấy đƣợc rằng:
Những phƣơng pháp dạy học truyền thống sử dụng trong bộ môn Mĩ
thuật và phân môn Trang trí là những cách thức dạy học quen thuộc, đã
đƣợc ứng dụng và duy trì qua nhiều năm. Về cơ bản, những phƣơng pháp
dạy học này có ƣu điểm nhất định nhƣ: Đảm bảo tính chủ động của ngƣời
dạy, đảm bảo lƣợng thông tin đủ trong thời gian của một tiết dạy, kiến thức
nội dung bài dạy có tính hệ thống, tính logic cao.
Tuy nhiên, vì những phƣơng pháp dạy học này lấy hoạt động của GV
là trung tâm, đề cao ngƣời dạy dẫn tới việc kiến thức thiên về lý luận, ít chú
ý đến kỹ năng thực hành của HS. Giờ dạy đơn điệu, HS thụ động trong việc
tiếp thu kiến thức, hạn chế việc phát huy năng lực tƣ duy, sáng tạo của HS.
Trong khi đó, những phƣơng pháp dạy học tích cực hiện nay đã và
đang đƣợc nhiều GV áp dụng trong nhiều bộ môn cũng bởi tính ƣu việt của
nó. Cụ thể, GV chỉ giữ vai trò hƣớng dẫn, gợi ý, tổ chức, còn HS là đối
tƣợng tự tìm kiếm, khám phá những tri thức mới. Những phƣơng pháp này
chú trọng tới kỹ năng thực hành, vận dụng giải quyết những vấn đề thực
tiễn, coi trọng rèn luyện tự học, giảm bớt thuyết trình, diễn giải. Đồng thời
phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.

24

Bộ môn Mĩ thuật nói chung, phân môn Trang trí nói riêng đều có đặc
thù lấy thực hành làm hoạt động chính, phát huy khả năng tƣ duy độc lập,
sáng tạo trong học tập của HS. Mặc dù, đều cần phải có những phƣơng
pháp dạy học chung, nền tảng để duy trì những ƣu điểm sẵn có. Tuy nhiên
việc cập nhật, vận dụng một cách linh hoạt các phƣơng pháp dạy học mới
nhằm phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS cũng nhƣ phù
hợp với đặc điểm của từng lớp học, của từng đối tƣợng trong thời đại mới
là rất cần thiết để phát huy tốt hiệu quả của việc dạy và học của GV và HS.
Từ những phân tích trên, tác giả xin đề xuất 02 phƣơng pháp dạy học
tích cực: Phƣơng pháp trò chơi, phƣơng pháp hợp tác trong nhóm nhỏ để
nâng cao chất lƣợng dạy học phân môn Trang trí tại trƣờng Tiểu học Liên
Khê mà thực tế GV bộ môn Mĩ thuật chƣa áp dụng.
Sau khi nghiên cứu về phƣơng pháp dạy học và thực tế giảng dạy tại
trƣờng Tiểu học Liên Khê, tác giả nhận thấy 02 phƣơng pháp dạy học trên
phù hợp, dễ triển khai. Phát huy đƣợc những ƣu điểm sẵn có, khắc phục
đƣợc những mặt hạn chế và sẽ đạt đƣợc kết quả cao nếu nhƣ đƣợc áp dụng
trong dạy học phân môn Trang trí tại trƣờng. Đồng thời, phát huy đƣợc sự
chủ động, sáng tạo của HS, giúp HS có điều kiện để bộc lộ ý kiến riêng của
mình, tăng khả năng hợp tác và năng lực làm việc cá nhân. Tăng sự tƣơng
tác, giúp GV sáng tạo trong giảng dạy và HS chủ động hơn trong việc học.
1.3. Phân môn Trang trí trong dạy học bộ môn Mĩ thuật cho học sinh
Tiểu học
1.3.1. Mục đích, vai trò của phân môn Trang trí
Nhƣ đã nói ở trên, muốn giáo dục con ngƣời thì điều đầu tiên là phải
giáo dục nhân cách con ngƣời qua 04 yếu tố “đức, trí, thể, mỹ”. Đó là vừa
là mục tiêu giáo dục, vừa là mục tiêu phát triển con ngƣời toàn diện hiện
nay. Trong 04 yếu tố đó thì “mỹ” hay nói đầy đủ hơn là giáo dục thẩm mỹ
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là một trong những yếu tố để hình thành phát triển nhân cách toàn diện.
Trƣớc đây, giáo dục thẩm mỹ chƣa đƣợc coi trọng phát triển trong giáo dục
nhà trƣờng, nhƣng bây giờ, yêu tố này rất đƣợc chú ý - thể hiện ở việc đƣa
các môn năng khiếu nói chung và mĩ thuật nói riêng vào nhà trƣờng. Môn
mĩ thuật chính là hiện thân của yếu tố thẩm mỹ. Đây là môn học vừa giúp
ngƣời học tạo ra cái đẹp bằng hình thức vẽ, vừa giúp ngƣời học cảm nhận
cái đẹp trong cuộc sống nhằm phục vụ nhu cầu vật chất, tinh thần của con
ngƣời. Chính vì lý do đó, việc con ngƣời nhận thức, thể hiện và đƣa cái đẹp
hỗ trợ cho cuộc sống của mình ngày càng đa dạng, phong phú hơn.
Trong chƣơng trình môn Mĩ thuật, phân môn Trang trí có một vị trí
quan trọng. Nó đƣợc sắp xếp xen kẽ và có mối quan hệ chặt chẽ với các
phân môn khác: Vẽ theo mẫu, Nặn tạo dáng, Vẽ tranh theo đề tài, Thƣờng
thức Mĩ thuật, góp phần làm phong phú nội dung bộ môn Mĩ thuật ở Tiểu
học. Cũng nhƣ HS đƣợc vận dụng tổng hợp các kiến thức và kỹ năng của
mĩ thuật nhƣ quan sát, tổng hợp, khái quát,… nhằm phát huy trí tƣởng
tƣợng sáng tạo, làm giàu cảm xúc thẩm mỹ cho HS trên cơ sở cung cấp
kiến thức và rèn luyện kỹ năng cơ bản về vẽ trang trí.
“Trang trí có đặc điểm nổi bật là yêu cầu ngƣời học luôn luôn suy
nghĩ, sáng tạo - sáng tạo không ngừng để có những bài tập đa dạng, phong
phú, đẹp về hình dáng, về màu sắc. Vì thế, học trang trí tạo cho HS năng
lực làm việc dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, mong muốn có hiệu quả để
làm nên cái đẹp khác nhau” 35, tr.58.
Phân môn Trang trí cấp Tiểu học là một trong những phân môn đƣợc
học sinh thích thú vì nó gắn liền với cuộc sống, học tập, vui chơi. Trang trí
không chỉ giúp cho HS tạo ra cái đẹp muôn màu, muôn vẻ mà còn phát
triển khả năng suy nghĩ, tìm tòi để luôn luôn có cái mới, cái khác, cái lạ…
Học trang trí giúp HS đƣợc rèn luyện, bồi dƣỡng, phát triển phẩm chất của
ngƣời lao động sáng tạo không ngừng.
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Ngoài ra, vẽ trang trí còn giúp cho HS biết vận dụng kiến thức vào
cuộc sống, vào các môn học khác ở trƣờng phổ thông.
Trang trí có một đặc điểm nổi bật là yêu cầu ngƣời học phải luôn suy
nghĩ, sáng tạo không ngừng để có những bài tập phong phú, đẹp về hình
dáng, đẹp về màu sắc. Vì thế, học trang trí giúp cho HS năng lực làm việc:
dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi phƣơng pháp làm việc khoa học, tƣ duy
khoa học, tƣ duy sáng tạo. Vẽ trang trí mang tính giáo dục rất lớn - bồi
dƣỡng và phát triển ở HS phẩm chất của con ngƣời lao động - lao động
sáng tạo.
Kết quả bài vẽ trang trí thấy rõ ràng hơn sau mỗi giờ học cả về nhận
thức thẩm mỹ và thực hành, do đó kích thích tinh thần học tập của các em.
Sản phẩm do trang trí tạo nên gắn liền với cuộc sống của mỗi ngƣời và
thiết thực gần gũi với học tập, sinh hoạt của HS.
Vì vậy, vẽ trang trí đòi hỏi có sự suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo riêng,
không theo khuôn mẫu từ bố cục, họa tiết đến màu sắc. Nét vẽ ở trang trí có
thể đậm hoặc nhạt, trau chuốt hay cách điệu. Màu sắc ở trang trí vừa thực,
cũng có thể vẽ theo cảm xúc.
Từ đó yêu cầu HS phải suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo không ngừng để có
bài vẽ mới, lạ, không lặp lại của bạn và của chính mình.
Thực tế hiện nay HS ở trƣờng Tiểu học đều đƣợc vẽ trang trí, các em
khá hứng thú với phân môn này vì:
Học trang trí tạo cho ngƣời học vẽ có một kiến thức thẩm mỹ cơ bản
và toàn diện nhất. Vì những đặc điểm trên mà HS tiểu học thích học vẽ
trang trí hơn so với các phân môn khác trong chƣơng trình, học trang trí HS
hoàn toàn đƣợc tự do vận dụng những gì đã học vào bài vẽ theo cách nghĩ,
cách cảm thụ, sự thích thú của mỗi cá nhân.
Học trang trí, HS phát huy đƣợc tính độc lập suy nghĩ, khả năng sáng
tạo, tìm tòi về bố cục, họa tiết, màu sắc - HS đƣợc tự do thể hiện theo nhận
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thức và cảm thụ riêng. Bài vẽ không có đáp số chung cho tất cả, bởi thế học
trang trí không có sự gò bó, rập khuôn.
1.3.2. Nội dung cơ bản của phân môn Trang trí
 Trang trí cơ bản:
“Là trang trí hình cơ bản - các hình hình học nhƣ: trang trí hình vuông,
hình chữ nhật, hình tròn và chữ in hoa… Các loại bài tập này vận dụng các
luật trang trí một cách chặt chẽ khi vẽ hình mảng, vẽ họa tiết và vẽ màu”
32, tr.105.
 Trang trí ứng dụng:
Là trang trí các đồ vật có tên gọi cụ thể, thông dụng hàng ngày nhƣ:
trang trí khăn vuông, trang trí thảm hình chữ nhật, trang trí chiếc đĩa,
trang trí lọ cắm hoa, trang trí lều trại, trang trí đầu báo tƣờng, kẻ khẩu
hiệu,… Các loại bài tập này cũng vận dụng các quy luật trang trí
chung nhƣng linh hoạt, thoáng hơn vì phụ thuộc vào tính chất, đặc
điểm của đồ vật và nhƣ vậy trang trí ứng dụng có yêu cầu riêng 32,
tr.105.
Ví dụ: Trang trí khăn vuông không nhất thiết phải đối xứng, đồng đều
nhƣ trang trí hình vuông. Cũng nhƣ vậy, trang trí đĩa tròn không thể nhiều
mảng, nhiều màu nhƣ trang trí hình tròn.
1.3.3. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi Tiểu học ảnh hưởng đến khả năng học
phân môn Trang trí của học sinh
Tâm lý học mácxit dựa vào hoạt động chủ đạo để phân định sự phát
triển tâm lý của trẻ em thành các giai đoạn lứa tuổi nhƣ sau:
Bảng 1.1. Đặc trƣng của từng giai đoạn lứa tuổi
Giai đoạn
lứa tuổi

Hoạt động
chủ đạo

Đối tƣợng
của hoạt
động
nhận thức

Tuổi
hài nhi
(0 - 1 tuổi)

Giao tiếp xúc
cảm trực tiếp
với mẹ và
ngƣời lớn

Hiểu biết về
mối quan hệ

Chức năng
tâm lý
phát triển
mạnh

Cấu trúc
tâm lý mới

(nhu cầu, tình cảm)

Nhân cách

Nhu cầu giao tiếp
Quan hệ xúc cảm
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Tuổi
nhà trẻ
(1 -3 tuổi)
Tuổi
mẫu giáo
(3 - 6 tuổi)
Tuổi
tiểu học
(6 - 11 tuổi)
Tuổi
thiếu niên
(11 - 15 tuổi)

Tuổi đầu
thanh niên
(15 - 17
tuổi)

Hoạt động
với đồ vật

Hiểu biết về
đối tƣợng

Các quá trình
nhận thức

Hoạt động
vui chơi

Kiến thức về
mối quan hệ

(nhu cầu, tình cảm)

Hoạt động
học tập

Tri thức khoa
học nền tảng

Nhận thức trí tuệ

Giao tiếp cá
nhân

Hệ thống các
mối quan hệ
trong những
tình huống
khác nhau

Hoạt động
học tập nghề nghiệp

Tri thức khoa
học, định
hƣớng nghề
nghiệp

Nhân cách

Nhân cách

(nhu cầu, tình cảm)

Nhận thức

Ngôn ngữ nói và tƣ
duy trực quan hành
động
Nhu cầu tới các hoạt
động có ý nghĩa và giá
trị xã hội
Tính chủ định, kỹ
năng làm việc trí óc,
sự phản tỉnh
Xu hƣớng trở thành
ngƣời lớn, tự đánh giá,
kỹ năng vận hành các
quan hệ xã hội (sự
phục tùng các chuẩn
mực tập thể)
Thế giới quan, hứng
thú nghề nghiệp

Các giai đoạn phát triển trên, ngoài việc tuân thủ những quy luật phát
triển chung còn diễn ra theo những quy luật riêng nhất định đặc trƣng
cho từng giai đoạn lứa tuổi. Sự nắm bắt đƣợc các quy luật này là điều
không thể thiếu của các nhà giáo dục trong việc giáo dục và dạy học
các nhân cách đang phát triển 11, tr.83.
Lứa tuổi HS tiểu học tuy cùng chịu sự chi phối của những quy luật và
yếu tố nhƣ ở các giai đoạn phát triển khác, nhƣng mỗi giai đoạn lứa tuổi
trong quá trình phát triển tâm lý của cá thể nói chung và trẻ em nói riêng là
một khoảng thời gian nhất định với những đặc trƣng riêng của một trình độ
phát triển. Lứa tuổi HS tiểu học là một giai đoạn phát triển với các đặc
trƣng sau:
“Học sinh tiểu học thƣờng là trẻ có độ tuổi từ 6 - 11, 12 tuổi. Đây là
lứa tuổi lần đầu tiên đến trƣờng và học tập là hoạt động chủ đạo. Trẻ ở lứa
tuổi học sinh tiểu học thực hiện bƣớc chuyển từ hoạt động vui chơi sang
hoạt động học tập. Hoạt động học tập có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan
trọng đối với sự phát triển tâm lý của học sinh tiểu học” 11, tr.84.
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Cùng với cuộc sống nhà trƣờng, hoạt động học tập đem đến cho trẻ
nhiều điều mà trƣớc đây trẻ chƣa bao giờ có đƣợc hoặc không thể tiếp cận
đƣợc. Từ đó, cùng với sự phát triển về thể chất và dựa trên những thành tựu
phát triển về tâm lý đã đạt đƣợc ở giai đoạn trƣớc, trẻ sẽ tạo lập nên những
cái mới trong đời sống tâm lý của mình, trƣớc hết là tính chủ định, kỹ năng
làm việc trí óc và sự phản tỉnh (nghĩa là tự kiểm tra tƣ tƣởng và hành động
của bản thân ở quá khứ, đặc biệt để nhận thấy lỗi lầm trong đó) - những cấu
tạo tâm lý mới đặc trƣng cho lứa tuổi này.
HS tiểu học là lứa tuổi của sự phát triển hồn nhiên bằng phƣơng thức
lĩnh hội. Cùng với việc lĩnh hội, tiếp thu một hệ thống tri thức và các môn
học, trẻ học cách học, kỹ năng sống trong môi trƣờng học và môi trƣờng xã
hội. Cùng với sự ảnh hƣởng khá lớn của môi trƣờng giáo dục gia đình và
mối quan hệ bạn bè cùng độ tuổi, cùng lớp và trƣờng học, HS lĩnh hội các
chuẩn mực và quy tắc đạo đức của hành vi. Sự lĩnh hội trên tạo ra những
biến đổi cơ bản trong sự phát triển tâm lý HS tiểu học.
“Học sinh tiểu học là lứa tuổi sống và phát triển trong nền “văn minh”
nhà trƣờng theo hai cấp độ:
Cấp độ thứ nhất gồm các lớp 1, lớp 2 và lớp 3.
Cấp độ thứ hai gồm lớp 4 và lớp 5 (lớp đầu ra của cấp Tiểu học) ” 11,
tr.85.
Hai cấp độ này tuy có có sự khác nhau về mức độ phát triển tâm lý và
trình độ thực hiện hoạt động học tập nhƣng không có sự thay đổi đột biến,
không có sự phát triển theo chiều hƣớng mới.
HS ở lứa tuổi tiểu học là thực thể đang hình thành và phát triển cả về
mặt sinh lý, tâm lý, các em đang từng bƣớc gia nhập vào xã hội thế giới của
mọi mối quan hệ. Do đó, HS tiểu học chƣa đủ ý thức, chƣa đủ phẩm chất
và năng lực nhƣ một công dân trong xã hội, mà các em luôn cần sự bảo trợ,
giúp đỡ của ngƣời lớn, của gia đình, nhà trƣờng và xã hội.
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HS tiểu học thƣờng thiếu sự tập trung cao độ, khả năng ghi nhớ và chú
ý có chủ định chƣa đƣợc phát triển mạnh, tính hiếu động, dễ xúc động còn
bộc lộ rõ nét. Trẻ nhớ rất nhanh và quên cũng nhanh.
Môn mĩ thuật nói chung, phân môn trang trí nói riêng đều có vai trò
quan trọng trong chƣơng trình giáo dục phổ thông. HS biết cách cảm nhận
cái đẹp, yêu cái đẹp từ đó biết cách rèn luyện đôi bàn tay trí óc của mình để
tạo ra cái đẹp qua việc phát huy óc sáng tạo, tính độc lập của mình.
Thực tế chúng ta nhận thấy HS tiểu học rất ham thích học vẽ, nếu
chúng ta xây dựng cho các em có ý thức học tập tốt tạo ra không khí thoải
mái khi học thì sẽ đạt đƣợc hiệu quả tốt nhất.
Nhƣng tùy theo từng trình độ nhận thức và năng khiếu của từng em,
từng độ tuổi khác nhau mà GV sử dụng các phƣơng pháp đối với từng em.
Có HS ta phải tác động từ từ, có HS phải vừa trực tiếp và vừa gián tiếp ở
nhiều phía mới nắm bắt đƣợc. Có HS chỉ cần tác động ít lâu đã nắm bắt
ngay đƣợc nội dung bài học. Nếu nhƣ không có sự gợi mở gây hứng thú
của GV thì HS không có sự ham thích tìm tòi học tập cũng nhƣ ảnh hƣởng
đến khả năng cảm thụ mĩ thuật.
Nhờ những trải nghiệm trong quá trình học phân môn Trang trí nói
riêng, bộ môn mĩ thuật nói chung từ thấp đến cao, HS sẽ không chỉ được
nâng cao năng lực nhận thức về tạo hình, mà còn cả về các kiến thức lịch
sử, văn hóa và xã hội. Về kiến thức mĩ thuật, HS có thể tìm hiểu tên gọi
màu sắc, hình dạng, chất liệu như biết được sự tạo thành màu mới từ sự pha
trộn hai màu cơ bản với nhau, biết cách quan sát qua đó nắm bắt được hình
dạng và màu sắc của đối tượng, hình thành và phát triển nhận thức về nghệ
thuật,... Bên cạnh đó, là công cụ xuất sắc cho việc giảng dạy kiến thức mĩ
thuật nói chung. Tuy nhiên, muốn đạt được điều đó thì cần có chương trình,
phương pháp dạy và học thích hợp đối với mỗi lứa tuổi.
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1.4. Thực trạng dạy học phân môn Trang trí trong bộ môn Mĩ thuật tại
trƣờng Tiểu học Liên Khê
1.4.1. Khái quát về trường Tiểu học Liên Khê
Trƣờng Tiểu học Liên Khê thuộc xã Liên Khê - huyện Khoái Châu tỉnh Hƣng Yên. Trƣờng thành lập năm 1990, đƣợc tách ra từ trƣờng PTCS
Liên Khê và có tên gọi là trƣờng PTCS cấp 1 xã Liên Khê. Do cơ sở vật
chất của nhà trƣờng quá khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt, chƣơng trình
giảng dạy luôn đổi mới nên chất lƣợng giáo dục của trƣờng những năm học
đó chỉ đạt ở mức trung bình khá.
Từ năm 1998 trƣờng tách ra hoạt động riêng ở khu mới với tổng diện
tích 4018 m2 gồm 12 phòng kiên cố cao tầng. Đến tháng 01 năm 2012 bằng
nguồn vốn kiên cố hóa trƣờng học, trƣờng đƣợc xây dựng thêm 06 phòng
học. Trƣờng có tƣơng đối các phòng chức năng, phòng học và các trang
thiết bị phục vụ cho giảng dạy theo mức chất lƣợng tối thiểu. Cụ thể:
* Khối lớp học với tổng số: 14 phòng, đảm bảo tỉ lệ 01 phòng học/lớp.
* Khối phòng chức năng có 06 phòng, trong đó:
- 01 phòng Hội đồng trƣờng.
- 01 văn phòng.
- 01 phòng thiết bị.
- 01 phòng thƣ viện.
- 01 phòng y tế học đƣờng.
- 01 phòng Truyền thống và hoạt động Đội.
Tuy vậy so với quy định của Điều lệ trƣờng tiểu học thì trƣờng còn
thiếu rất nhiều phòng chức năng đặc thù phục vụ cho các môn học năng
khiếu nhƣ âm nhạc, mĩ thuật.
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Bảng 1.2. Số liệu đội ngũ giáo viên hiện nay
Trình độ đào tạo
Tổng
số

Nữ

Dân
tộc

Hiệu trƣởng

01

01

Kinh

0

01

0

Phó hiệu trƣởng

01

01

Kinh

0

01

0

Giáo viên

20

17

Kinh

0

20

0

Nhân viên

03

02

Kinh

01

02

0

25
21 Kinh
01
Trong đó, số lƣợng GV cơ cấu cụ thể:

24

0

Đội ngũ cán bộ

Đạt
chuẩn

Cộng

Trên Chưa đạt
chuẩn
chuẩn

Ghi
chú

- GV Văn hoá: 16
- GV Âm nhạc: 01
- GV Mĩ thuật: 01
- GV tiếng Anh: 02
- GV Thể dục: 0
- GV Tin học: 0
1.4.2. Chương trình dạy học phân môn Trang trí
 Cấu trúc:
Phân môn trang trí đƣợc xuyên suốt từ khối lớp 1 đến khối lớp 5.
Số lƣợng: 45 bài/5 khối lớp, mỗi khối học có 09 bài chia ra làm hai học
kỳ.
Số tiết: 01 buổi/tuần.
Thời lƣợng: 01 tiết/40 phút.
Nhƣ đã nói ở trên, phạm vi nghiên cứu của đề tài là hoạt động dạy học phân môn Trang trí trong bộ môn Mĩ thuật khối 5 tại trƣờng Tiểu học
Liên Khê. Vì vậy, tác giả sẽ đi sâu và nêu cụ thể chƣơng trình dạy học của
khối này:
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Trong chƣơng trình Mĩ thuật khối lớp 05 gồm 01 tiết/tuần. Một năm
có 35 tiết/35 tuần (34 tiết học và 01 tiết trƣng bày kết quả học tập) đƣợc
kéo dài đến hết năm học:
Phân môn Vẽ theo mẫu: 08 bài.
Phân môn Vẽ tranh: 09 bài.
Phân môn Tập nặn tạo dáng: 04 bài.
Phân môn Thƣờng thức mĩ thuật: 04 bài.
Trong đó, phân môn Trang trí gồm 09 bài. Cụ thể:
Bảng 1.3. Chƣơng trình phân môn vẽ Trang trí khối lớp 5
Nội dung

Yêu cầu chung

- Màu sắc trong trang trí.
Trang trí cơ - Vẽ họa tiết đối xứng qua trục.
bản
- Trang trí đối xứng qua trục.
- Trang trí hình chữ nhật.
- Trang trí đường diềm ở đồ vật
- Tìm hiểu về kiểu chữ in hoa
nét thanh nét đậm.
- Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét
Trang trí ứng thanh nét đậm.
- Trang trí đầu báo tường.
dụng

- Hiểu biết thêm về
màu sắc và sử dụng
được màu sắc vào các
bài thực hành vẽ trang
trí.
- Vẽ được họa tiết đối
xứng ở bài trang trí;
làm được cái bài trang
trí cơ bản, ứng dụng
theo cảm nhận riêng.
- Bước đầu cảm nhận
được vẻ đẹp của trang
trí cơ bản và trang trí
ứng dụng.

- Trang trí cổng trại hoặc lều
trại thiếu nhi.
 Các tài liệu dạy học liên quan:

Sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012):
Cung cấp kiến thức và phƣơng pháp học cho HS, giúp HS tra cứu, tham
khảo và ứng dụng kiến thức vào các bài tập, hình thành phát triển các kỹ
năng,…
Sách Mĩ thuật lớp 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho GV (2012):
Là tài liệu hƣớng dẫn tiến trình dạy học, cung cấp thông tin, bồi dƣỡng
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nghiệp vụ sƣ phạm, các kiến thức đƣợc sắp xếp có mục đích, mang tính hệ
thống,…
1.4.3. Thực trạng dạy học phân môn Trang trí
Trong đầu năm học 2016 - 2017, tác giả đã tiến hành thăm dò tình
hình học tập phân môn Trang trí của HS khối 5 tại trƣờng Tiểu học Liên
Khê. Cụ thể:
Bảng 1.4. Thái độ của HS đối với phân môn Trang trí
Hứng thú

Bình thƣờng

Không hứng thú

Số
học sinh

Số lƣợng

%

Số lƣợng

%

Số lƣợng

%

5A

23

7

30,5

13

56,5

3

13,0

5B

22

8

36,4

9

40,9

5

22,7

5C

23

6

26,1

13

56,5

4

17,4

Tổng:

68

21

30,9

35

51,5

12

17,6

Lớp

Bảng 1.5. Hoạt động của HS trong giờ học phân môn Trang trí
Stt

Các hoạt động

1

Nghe GV giảng và ghi chép

2

Hoạt động trò chơi trong tiết học

3

Hoạt động trao đổi, thảo luận nhóm

4

Quan sát tranh trong SGK hoặc trên bảng

Mức độ hoạt động
Không
thường xuyên
5
(7,3%)
52
(76,5%)
49
(72,1%)
4
(5,9 %)

Thỉnh Thường
thoảng
xuyên
21
42
(30,9%) (61,8%)
16
0
(23,5%) (0 %)
19
0
(27,9%) (0 %)
25
39
(36,8%) (57,3%)

- HS tự đánh giá cảm xúc trong giờ học phân môn Trang trí:
+ Giờ học lôi cuốn, hấp dẫn: chiếm 11/68 tƣơng đƣơng 16,1 %.
+ Giờ học bình thƣờng: chiếm 39/68 tƣơng đƣơng 57,4 %.
+ Giờ học tẻ nhạt: chiếm 18/68 tƣơng đƣơng 26,5 %.
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Thông qua phiếu thăm dò HS có thể nhận thấy: Tỷ lệ thái độ của HS
đối với phân môn Trang trí ở mức bình thường chiếm ƣu thế, tỷ lệ hứng thú
ở mức trung bình, vẫn còn khá nhiều HS không hứng thú với môn này.
Điều này thể hiện rõ bằng việc HS tham gia vào các hoạt động trong giờ
học phân môn Trang trí. Hầu hết HS đều tham gia các hoạt động mang tính
chất thụ động dẫn tới việc kết quả giờ học chƣa cao hay chƣa thực sự lôi
cuốn, hấp dẫn.
Trong đó, thăm dò việc sử dụng phƣơng pháp dạy học trong phân môn
Trang trí (dành cho GV bộ môn Mĩ thuật) thì thấy tỷ lệ phƣơng pháp dạy
học truyền thống đƣợc GV sử dụng thƣờng xuyên và chiếm ƣu thế hơn cả.
GV thƣờng ít sử dụng hoặc hầu nhƣ không sử dụng đến các phƣơng pháp
dạy học mới. Mặc dù, GV đánh giá cao mục đích, tầm quan trọng của việc
sử dụng các phƣơng pháp dạy học trong giảng dạy phân môn Trang trí.
Từ những thông tin, số liệu đã đƣợc sử lý ở trên cũng nhƣ việc khảo
sát tình hình, đặc điểm, sự quan tâm đầu tƣ của nhà trƣờng dành cho bộ
môn Mĩ thuật nói chung, phân môn Trang trí nói riêng. Tác giả đã tổng hợp
lại và xin đƣa ra những thuận lợi và khó khăn trong việc giảng dạy phân
môn Trang trí tại trƣờng Tiểu học Liên Khê bằng những ý chính dƣới đây:
 Thuận lợi
Những năm trƣớc, tại trƣờng Tiểu học Liên Khê không có GV chuyên
về dạy học bộ môn Mĩ thuật, môn học này đƣợc coi là môn học phụ, không
đƣợc đầu tƣ và quan tâm. Vì vậy, dẫn đến hoạt động dạy - học bộ môn này
không có hiệu quả.
Cho đến nay, trƣờng đã có GV dạy mĩ thuật, phong trào học mĩ thuật
đã sôi nổi hơn so với trƣớc, hầu hết các em HS đã dần hào hứng hơn với
môn học.
Để giảng dạy bộ môn Mĩ thuật cũng nhƣ phân môn Trang trí trong
chƣơng trình đào tạo đƣợc thành công, điều này phụ thuộc rất nhiều vào
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các yếu tố nhƣ: tài liệu, phƣơng tiện, đồ dùng trực quan,… Vì vậy, nhà
trƣờng đã cung cấp một số đồ dùng cần thiết cho việc giảng dạy nhƣ: bộ đồ
dùng dạy học các phân môn, sách tham khảo, một số tranh ảnh tƣ liệu liên
quan,...
100% các phòng học có bàn ghế, bảng chống lóa, hệ thống điện đảm
bảo theo đúng quy định. Đồng thời, nhà trƣờng cũng quan tâm đầu tƣ công
nghệ thông tin cho dạy học, mỗi phòng đều có lắp đặt hệ thống máy chiếu.
Vì thế, góp phần thuận lợi cho việc dạy và học của GV, HS.
Ngoài ra, tại địa phƣơng còn có nhiều công trình kiến trúc chùa chiền
đƣợc xây dựng lâu năm. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoại
khóa cho bộ môn Mĩ thuật nói chung, phân môn Trang trí nói riêng nhƣ tìm
hiểu về các họa tiết, màu sắc, bố cục,… trên các công trình kiến trúc, lịch
sử đó.
Về HS: Hầu hết đƣợc phụ huynh quan tâm nên các em có đầy đủ đồ
dùng sách giáo khoa để học tập.
Vì HS đều xuất thân từ nông thôn nên các em thƣờng thuần, ngoan,
có ý thức học tập, luôn kính thầy yêu bạn.
 Khó khăn:
Để nâng cao chất lƣợng giáo dục đòi hỏi cần phải đáp ứng nhiều yếu
tố, trong đó cơ sở vật chất giữ vai trò rất quan trọng. Hiện trên địa bàn
huyện có rất nhiều điểm trƣờng vẫn còn đối mặt với những khó khăn, thiếu
thốn về cơ sở vật chất. Đó cũng là bài toán khó đang đặt ra với chính quyền
địa phƣơng và Ban Giám Hiệu Trƣờng Tiểu học Liên Khê.
Về bộ môn Mĩ thuật nói chung, phân môn Trang trí nói riêng: Trên
thực tế, thời gian điều tiết chƣơng trình học phải phụ thuộc vào thời gian
hoạt động chung của toàn trƣờng đối với những môn học khác nên tiết học
chƣa liền mạch. Đôi khi có sự điều chuyển, thay đổi về giờ dạy dẫn tới tình
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trạng nhiều thời điểm khoảng cách các tiết học xa nhau, không có sự liên
kết, cố định nên việc dạy học bị gián đoạn.
Vẫn còn một số bậc phụ huynh có quan niệm về môn học rất hạn chế
cho rằng đó là môn học phụ, chƣa coi trọng kết quả của giáo viên chuyên
môn, thiếu sự quan tâm mua sắm đồ dùng học tập cho HS,... Điều đó ảnh
hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng dạy và học tập của GV và HS gây cho HS
cảm giác không có sự hứng thú, không tự tin làm bài.
Cơ sở vật chất phục vụ chung cho các phòng học đáp ứng đủ theo
đúng quy định. Tuy nhiên, chƣa thực sự đảm bảo.
Phân môn Trang trí lớp 5 là tiếp nối chƣơng trình của phân môn Trang
trí lớp 4. Cung cấp những nội dung chính và kiến thức cơ bản về trang trí,
tạo điều kiện cho học sinh nâng cao kiến thức, mở rộng khả năng ứng dụng.
HS không chỉ biết bài tập trong chƣơng trình, mà còn đƣợc rèn luyện kỹ
năng thực hành ở mức độ cao hơn. Tạo cơ sở tốt để thực hiện bài tập ở
những lớp sau.
Tuy nhiên, GV dạy mĩ thuật chƣa thực sự có nhiều thời gian đầu tƣ
vào tiết học. Cũng nhƣ tìm tòi, chuẩn bị chu đáo, chủ động vận dụng linh
hoạt nhiều phƣơng pháp phù hợp vào từng bài học khác nhau, nhằm thu hút
sự tham gia của tất cả các em HS. Dẫn đến nhiều tiết học phân môn Trang
trí chƣa đạt đƣợc hiệu quả cao.
Thêm vào đó, GV thƣờng không chuẩn bị đầy đủ hoặc không sử dụng
đến các phƣơng tiện dạy học (máy chiếu, video, băng đĩa,….), phƣơng tiện
trực quan (tranh ảnh minh họa,…) phù hợp để có thể phục vụ một cách tối
ƣu cho bài học.
Trên thực tế điều tra tôi còn thấy, GV bộ môn Mĩ thuật thƣờng tái sử
dụng giáo án cũ trong nhiều năm liền. Không có sự thay đổi, điều chỉnh về
nội dung hay phƣơng pháp dạy học. Trong khi đó, HS ngày càng tích cực

38

hơn. Những nội dung, kiến thức cũ sẽ gây cho HS nhàm chán, không đáp
ứng đƣợc tính tích cực của HS.
Trong quá trình dạy học phân môn Trang trí tại khối lớp 5 tại trƣờng
Tiểu học Liên Khê, trong nhiều năm GV bộ môn Mĩ thuật hầu nhƣ chỉ tiến
hành áp dụng đƣợc một số các phƣơng pháp truyền thống. Không cập nhật
áp dụng những phƣơng pháp mới, phƣơng pháp dạy học tích cực nhằm phát
huy tính chủ động, sáng tạo cho HS.
Về phƣơng pháp sƣ phạm GV bộ môn Mĩ thuật còn hạn chế, lời nói
còn chƣa hấp dẫn, lôi cuốn HS, trình bày bảng còn vụng về, lúng túng hoặc
chƣa thƣờng xuyên,... dẫn đến HS không lắng nghe, không tập trung tìm
hiểu, không nắm đƣợc mục tiêu của bài học. Điều đó khiến cho các em
không hứng thú với bài học, thể hiện tác phẩm của mình qua loa, đại khái,
vì thế không thấy đƣợc cái hay, cái đẹp và vận dụng vào cuộc sống hàng
ngày. Dẫn tới, HS gặp lúng túng trong quá trình trao đổi nội dung học tập
với GV.
Bên cạnh đó còn một số HS tỏ thái độ thờ ơ với môn học. Vì thực tế
đời sống dân trí còn nghèo, hầu hết là con em thuần nông nên điều kiện để
phụ huynh tập trung đầu tƣ cho học tập của các em còn hạn chế, điều đó
ảnh hƣởng không nhỏ đến tinh thần học tập của các em.
Ngoài ra điều kiện nhà trƣờng còn thiếu thốn nhƣ: phòng học chức
năng phục vụ riêng cho những bộ môn nghệ thuật vì thế ảnh hƣởng lớn đến
kết quả học tập và giảng dạy của GV và HS.
Chính vì những thuận lợi và khó khăn trên nên việc dạy học Mĩ thuật
ở trƣờng Tiểu học Liên Khê còn chƣa đạt chất lƣợng cao, vẫn còn nhiều HS
chƣa thực sự ham học hoặc hứng thú với môn học này.
Tiểu kết chương 1
Rõ ràng trang trí là nhu cầu cần thiết trong cuộc sống của con ngƣời.
Sự hiện diện thƣờng nhật của trang trí trong lao động, sinh hoạt, đời sống
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đã chứng minh điều đó. Tác dụng của trang trí thể hiện trên nhiều lĩnh vực
nhƣng đặc biệt là lĩnh vực giáo dục cho thế hệ trẻ. Thực tế cho thấy, nếu
chú trọng nâng cao chất lƣợng dạy học phân môn Trang trí tại các trƣờng
tiểu học chắc chắn sẽ góp phần rất lớn vào việc đặt nền móng cho giáo dục
thẩm mỹ nói riêng và giáo dục toàn diện nói chung cho HS.
Bằng những nghiên cứu cơ bản, tổng quan tại trƣờng Tiểu học Liên
Khê, có thể nhận thấy:
Trƣờng có đội ngũ GV, nhân viên tâm huyết với nghề, luôn chú
trọng xây dựng đội ngũ GV trẻ có đủ trình độ, năng lực chuyên môn và tinh
thần trách nhiệm, quan tâm đến từng cá nhân HS, luôn luôn tìm tòi, sáng
tạo giúp nâng cao chất lƣợng giờ học.
Tuy nhiên, với việc trƣờng đối mặt trƣớc những khó khăn, thiếu thốn
về cơ sở vật chất phục vụ riêng cho bộ môn nghệ thuật nói chung, bộ môn
Mĩ thuật nói riêng nhƣ: phòng học chức năng, vật mẫu cho GV và HS,
phƣơng tiện, đồ dùng trực quan,... cũng nhƣ phƣơng pháp giảng dạy của
GV bộ môn Mĩ thuật còn chƣa phù hợp, dẫn tới ảnh hƣởng lớn đến kết quả
học tập và giảng dạy của GV và HS.
Vì vậy việc phân tích, khảo sát để tìm ra điểm thuận lợi và khó khăn
là một bƣớc cần thiết để từ đó có thể xây dựng các giải pháp nhằm nâng
cao chất lƣợng giảng dạy phân môn Trang trí trong bộ môn Mĩ thuật tại
trƣờng Tiểu học Liên Khê - một vấn đề sẽ đƣợc đề cập trong chƣơng 02
của Luận văn.
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Chƣơng 2
ĐỀ XUẤT PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÂN MÔN TRANG TRÍ
TẠI TRƢỜNG TIỂU HỌC LIÊN KHÊ
2.1. Đề xuất áp dụng một số phƣơng pháp dạy học tích cực
Phƣơng pháp dạy học là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của
môn học Mĩ thuật nói chung, phân môn Trang trí nói riêng. Phƣơng pháp
dạy học muốn hiệu quả thì phải phụ thuộc vào nội dung và mục đích của
môn học đó. Phƣơng pháp dạy học cần đảm bảo tính hệ thống, vừa sức với
HS, vừa phát huy đƣợc tính chủ động, sáng tạo của HS và quan trọng nhất
là nó kết hợp đƣợc nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành. Tuy nhiên,
với mỗi đặc thù phân môn mà chúng ta cần lựa chọn các phƣơng pháp dạy
học phù hợp để có thể đạt đƣợc hiệu quả giảng dạy tốt nhất, đúng mục đích
đề ra.
Nhƣ đã trình bày ở mục 1.3 của chƣơng 1 về các phƣơng pháp dạy
học đã đƣợc sử dụng cũng nhƣ thực trạng dạy học trong phân môn Trang
trí tại khối 5 trƣờng Tiểu học Liên Khê. Ở phần này, để nâng cao chất
lƣợng dạy học, tác giả xin đề xuất phƣơng pháp dạy học trò chơi và phƣơng
pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ mà thực tế ở trƣờng Tiểu học Liên
Khê GV bộ môn Mĩ thuật chƣa áp dụng. Nhằm phù hợp với thực tế giảng
dạy, phát huy những ƣu điểm sẵn có, khắc phục những mặt hạn chế.
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng những phƣơng pháp mà tác giả trình
bày dƣới đây đều dựa trên cơ sở lý luận về phƣơng pháp dạy học tích cực
nhằm phát huy đƣợc sự chủ động, sáng tạo của HS đã đƣợc đúc kết nhƣng
chƣa đƣợc GV bộ môn Mĩ thuật áp dụng một cách triệt để trong dạy học
phân môn Trang trí tại trƣờng Tiểu học Liên Khê. Nhằm giúp GV và HS
tăng sự tƣơng tác, giúp GV sáng tạo trong giảng dạy và HS chủ động hơn
trong việc học.
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2.1.1. Phương pháp trò chơi
Với phân môn Trang trí là một trong những phân môn trong chƣơng
trình của bộ môn Mĩ thuật cấp Tiểu học, là phân môn đƣợc HS rất yêu
thích. Nó giúp cho HS hiểu biết thêm phần nào về nghệ thuật trang trí và bổ
trợ thêm cho một số môn học khác. Phân môn mày này nhẹ nhàng, mang
tính chất “Học mà chơi, chơi mà học”. Thế nên giờ học phân môn phải diễn
ra thoải mái nhƣng hiệu quả, kích thích sự tƣ duy sáng tạo của HS một cách
tự nhiên, không gò ép. Muốn vậy ngoài phƣơng pháp dạy học thông thƣờng
GV cần tổ chức trò chơi trong giờ dạy.
Phân môn Trang trí ở trƣờng Tiểu học nhằm giáo dục thẩm mỹ cho
HS là chủ yếu, hình thành năng lực quan sát, khả năng tƣ duy trừu tƣợng,
sáng tạo, phƣơng pháp làm việc khoa học nhằm hình thành ở các em phẩm
chất tốt đẹp, hƣớng các em và giúp các em hoàn thiện hơn về đức, trí, thể,
mỹ để đáp ứng nhu cầu của xã hội càng phát triển thì đòi hỏi con ngƣời
phải phát triển toàn diện. Bản thân tác giả cũng nhận thấy, phân môn Trang
trí trong bộ môn Mĩ thuật rất cần thiết vận dụng các trò chơi vào giảng dạy
để tạo hứng thú học tập và sáng tạo cho HS. Tuy nhiên các tài liệu giảng
dạy nhƣ bài soạn, sách GV chỉ hƣớng dẫn nội dung cơ bản của từng bài mà
không nói đến phƣơng pháp trò chơi nên nhiều khi GV không mạnh dạn
đƣa trò chơi vào giờ dạy. Nếu nhƣ tổ chức trò chơi trong giờ dạy học Trang
trí thì giờ dạy đó sẽ trở nên phong phú hấp dẫn HS, các em nắm bắt và làm
bài hiệu quả hơn.
Trò chơi là hoạt động thu hút hứng thú của HS tạo không khí vui vẻ
thoải mái trong giờ học, đối với phân môn Trang trí có thể tổ chức một số
trò chơi nhƣ: Trò chơi học tập, trả lời ô chữ, mảnh ghép họa tiết hoặc các
bƣớc tiến hành,… để củng cố cách vẽ. Trò chơi cũng có thể tổ chức vào
đầu giờ học để tạo hứng thú và kiểm tra bài cũ có liên quan đến bài học
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mới, hoặc có thể tổ chức vào trong hoặc cuối giờ học để củng cố và kiểm
tra đánh giá kết quả học tập của HS khi đối chiếu với mục tiêu của bài học.
Khi tổ chức trò chơi cần chú ý: nếu là thi đua giữa các nhóm thì luật
chơi phải rõ ràng mức độ nội dung giữa các nhóm phải tƣơng đồng nhƣ vậy
mới khuyến khích HS tích cực học tập.
Ngoài ra, trò chơi nên có nội dung gắn với nội dung bài học và phục
vụ cho mục đích học tập, giúp HS khai thác vốn kinh nghiệm của bản thân.
Cũng nhƣ phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhận thức của HS.
Vì vậy tổ chức trò chơi học tập thông qua hoạt động dạy học phân
môn Trang trí là một hoạt động bổ ích và cần thiết đối với giáo dục thẩm
mỹ cấp Tiểu học.
Tác dụng của trò chơi học tập đối với phân môn Trang trí cho HS Tiểu
học:
- Phù hợp với quy luật nhận thức của lứa tuổi.
- Gây hứng thú, say mê cho HS trong học tập, tìm hiểu và khám phá
các vấn đề liên quan đến nội dung giáo dục và rèn luyện các kỹ năng.
- Củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tăng cƣờng năng lực cá nhân
và năng lực tổ chức, hợp tác công việc, hoạt động thực tiễn.
- Đƣa HS về với những vấn đề của thực tế đời sống; rèn luyện các kỹ
năng sống nhanh nhẹn, tháo vát, sáng tạo, khéo léo; xử lý vấn đề hợp lý.
- Tập đánh giá công bằng, khách quan, chính xác trƣớc một vấn đề.
Có thể nói, phƣơng pháp trò chơi rất quan trọng và cần thiết đối với
HS trong giờ học Trang trí, bởi giúp cho HS rèn luyện trí tuệ lẫn phẩm chất
cho HS. Vì thế phải tổ chức trò chơi sao cho hiệu quả. Trò chơi làm cho
không khí lớp học sôi nổi nhƣng không ồn ào, lộn xộn đồng thời kích thích
sự tìm tòi sáng tạo của HS, tạo cho các em tinh thần thoải mái trong giờ
học. Trò chơi tạo cho các em tính nhanh nhẹn, thông minh đặc biệt là củng
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cố chắc kiến thức đã học. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong tác dụng của
trò chơi.
Vì vậy, GV cần nắm đƣợc những phản ứng tâm lý của HS khi tham
gia trò chơi học tập nhƣ:
Những mặt có lợi: Dễ thông cảm sai phạm của ngƣời khác, tôn trọng
kỷ luật, giúp đỡ đồng đội, tích cực hoạt động và sẵn sàng đấu tranh vì danh
dự đội,…
Những mặt bất lợi: Ngƣời mạnh lấn áp ngƣời yếu, chơi gian lận để
đƣợc thắng, dễ ganh tị dẫn đến ghét nhau, chơi quá đà không giới hạn, hiếu
thắng dẫn đến tâm lý thiếu lành mạnh khi chơi,…
 GV cần phải biết cách tổ chức một trò chơi học tập:
Không phải giờ dạy Trang trí nào cũng đƣa trò chơi vào theo một cách
rập khuôn hoặc đƣa trò chơi vào không phù hợp với nội dung bài.
Trò chơi nên tổ chức vào thời gian trong giờ dạy cho hợp lý.
Trò chơi mặc dù quan trọng nhƣng không lạm dụng trò chơi quá nhiều
trong giờ dạy.
Muốn tổ chức trò chơi, GV cần phải nghiên cứu kỹ mục tiêu bài. Xem
những nội dung mới, quan trọng trong giờ dạy để từ đó tổ chức trò chơi cho
phù hợp. Nên tập trung vào nội dung trọng tâm mà tổ chức trò chơi, không
chơi một cách tràn lan và thời gian tổ chức trò chơi phải đƣợc bố trí hợp lý.
 Các bước cụ thể để tổ chức trò chơi:
Bƣớc 1: Giới thiệu trò chơi.
+ Nêu tên trò chơi.
+ Hƣớng dẫn cách chơi: vừa mô tả, vừa thực hành.
Bƣớc 2: Chơi thử.
Bƣớc 3: Nhấn mạnh luật chơi, nhất là những lỗi thƣờng gặp ở phần
chơi thử.
Bƣớc 4: Chơi thật - Xử phạt những ngƣời phạm luật chơi.
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Bƣớc 5: Nhận xét, đánh giá kết quả trò chơi và thái độ của ngƣời tham
gia.
(Tuy nhiên, GV có thể linh động các bƣớc trên trong quá trình dạy
học cho phù hợp).
 Vai trò của GV - người tổ chức trò chơi:
- Gây đƣợc hứng thú cho HS.
- Có khả năng lôi kéo và thu hút HS.
- Biết kiên nhẫn, diễn đạt mạch lạc.
- Biết hƣớng dẫn HS thực hiện đúng luật chơi, đánh giá kết quả và ý
nghĩa của trò chơi.
- Thƣởng phạt phải công bằng, đúng luật sao cho ngƣời chơi thoải
mái (thƣởng những HS, nhóm HS tham gia nhiệt tình, đúng luật và thắng
trong cuộc chơi và có thể thƣởng bằng nhiều hình thức).
- Phạt những HS phạm luật chơi bằng những hình thức nhẹ nhàng.
 Những điều GV cần lưu ý khi sử dụng trò chơi trong giờ dạy:
- Trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện, phải phù hợp với chủ đề bài
Mĩ thuật, với đặc điểm và trình độ HS, với quỹ thời gian, hoàn cảnh, điều
kiện thực tế của lớp học, đồng thời phải không gây nguy hiểm cho HS.
- Mục đích của trò chơi phải thể hiện mục tiêu của bài học hoặc một
phần của chƣơng trình.
- Hình thức chơi đa dạng giúp HS đƣợc thay đổi các hoạt động học tập
trên lớp, giúp HS phối hợp các hoạt động trí tuệ với các hoạt động vận
động. Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của HS, tạo điều kiện cho
HS tham gia, tổ chức, điều khiển tất cả các khâu: từ chuẩn bị, tiến hành trò
chơi đến đánh giá sau khi chơi.
- Luật chơi đơn giản để HS dễ nhớ, dễ thực hiện. Cần đƣa ra các cách
chơi có nhiều HS tham gia để tăng cƣờng kỹ năng học tập hợp tác.
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- Các dụng cụ chơi cần đơn giản, dễ làm hoặc dễ tìm kiếm tại chỗ.
- Tổ chức chơi vào thời gian thích hợp của bài học để vừa làm cho HS
hứng thú học tập vừa hƣớng cho HS tiếp tục tập trung các nội dung khác
của bài học một cách có hiệu quả.
- Trò chơi phải đƣợc luân phiên, thay đổi một cách hợp lý để không
gây nhàm chán cho HS.
- Sau khi chơi, GV cần cho HS thảo luận để nhận ra ý nghĩa giáo dục
của trò chơi trong bài học.
 Ưu điểm
- Trò chơi học tập là một hình thức học tập bằng hoạt động, hấp dẫn
HS do đó duy trì tốt hơn sự chú ý của các em với bài học.
- Trò chơi làm thay đổi hình thức học tập chỉ bằng hoạt động trí tuệ,
giúp giảm tính chất căng thẳng của giờ học, nhất là các giờ học có lƣợng
kiến thức lý thuyết nhiều.
- Trò chơi có nhiều HS tham gia sẽ tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng học
tập hợp tác cho HS.
 Nhược điểm
- Khó củng cố kiến thức, kỹ năng một cách có hệ thống.
- HS dễ sa đà vào việc chơi mà ít chú ý đến tính chất học tập của các
trò chơi.
Trong chƣơng trình dạy học phân môn Trang trí khối 5, có thể áp
dụng một số dạng trò chơi nhƣ sau:
 Dạng trò chơi áp dụng 1: “Ai nhanh, ai khéo”
Ví dụ:
Trong bài 14: Trang trí đường diềm ở đồ vật
Thời gian áp dụng phƣơng pháp trò chơi: hoạt động 02 (cách vẽ).
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a) Tác dụng:
- Qua những hoạ tiết trang trí có sẵn, giúp HS tích cực suy nghĩ, sáng
tạo ra những họa tiết, màu sắc phù hợp với ý tƣởng mà các em đƣa ra.
- Giúp HS thêm yêu quý những đồ vật đƣợc trang trí ứng dụng trong
cuộc sống và từ đó biết sáng tạo ra những họa tiết, sản phẩm mang yếu tố
trang trí cao.
- Giúp HS thấy đƣợc tác dụng của trang trí đƣờng diềm ở đồ vật trong
cuộc sống.
b) Chuẩn bị:
GV: Giấy bìa cứng, bút lông, băng dính hoặc nam châm gắn bảng,…
HS: Giấy vẽ khổ A4, bút chì, màu vẽ (màu sáp, màu dạ, chì màu),
tẩy,…
c) Cách chơi:
GV hƣớng dẫn, phổ biến, mô tả cách chơi để HS dễ hình dung.
GV cho 03 phút để HS trong lớp vẽ phác ý tƣởng ra giấy A4.
Sau đó, lấy tinh thần xung phong hoặc GV có thể chọn ngẫu hứng 02
đến 03 HS lên tham gia trò chơi “Ai nhanh, ai khéo”.
Từng thành viên tham gia trò chơi sẽ tự thống nhất việc thể hiện ý
tƣởng của mình nhƣ nào.
Trong 05 phút, các đội hãy thể hiện những ý tƣởng trang trí đƣờng
diềm trên đồ vật theo sở thích và sáng tạo riêng của cá nhân.
GV yêu cầu HS trình bày vì sao lại chọn ý tƣởng này và đƣợc áp dụng
trên đồ vật gì?
HS nào đƣợc nhiều bạn trong lớp yêu thích nhất cũng nhƣ đƣợc GV
đánh giá cao, trình bày lƣu loát, đúng ý và có nghĩa sẽ là ngƣời chiến thắng.
Cuối cùng GV nhận xét, đánh giá kết quả trò chơi. Kết luận về trò
chơi học tập mang lại kiến thức gì các em cần nắm trong bài học.
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 Dạng trò chơi áp dụng 2: “Chọn màu sắc, họa tiết”
Ví dụ:
Trong bài 02: Màu sắc trong trang trí
Thời gian áp dụng phƣơng pháp trò chơi: hoạt động 03 (thực hành).
a) Tác dụng:
- Rèn luyện cho HS kỹ năng sắp xếp hoạ tiết, màu sắc, hình vẽ hài
hoà, phù hợp.
- HS biết cách sử dụng màu trong các bài trang trí.
- HS cảm nhận đƣợc vẻ đẹp của màu sắc trong trang trí.
b) Chuẩn bị:

- Một số bộ họa tiết hoa, lá, con vật bằng đề can hoặc giấy màu cắt rời
phù hợp với nội dung bài học.

- Một số hình vẽ chƣa trang trí phù hợp với nội dung bài học (số lƣợng
hình tƣơng ứng với nhóm học tập trong lớp).

- Hồ dán, keo dán, băng dính hoặc nam châm gắn bảng,…
c) Cách chơi:
GV hƣớng dẫn, phổ biến, mô tả cách chơi để HS dễ hình dung.
GV chia lớp thành các nhóm học tập (có thể đặt tên nhóm) và phát cho
mỗi nhóm 02 bộ phiếu bao gồm hoạ tiết và hình chƣa trang trí.
Nhiệm vụ của HS là sắp xếp hoạ tiết vào hình trang trí đã có sẵn.
Thời gian cho mỗi đội là 01 phút, GV yêu cầu các nhóm sắp xếp cho
phù hợp, nhóm nào nào ghép nhanh, ghép chuẩn nhóm đó thắng cuộc.
Khi trò chơi kết thúc, từng đội cử thành viên đại diện nêu lại những
kiến thức sắp xếp hoạ tiết, màu sắc. Với mục đích giúp HS củng cố kiến
thức vừa học.
Cuối cùng GV nhận xét, đánh giá kết quả trò chơi. Kết luận về trò
chơi học tập mang lại kiến thức gì các em cần nắm trong bài học.
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 Dạng trò chơi áp dụng 3: “Tìm ô tương ứng”
Ví dụ:
Trong bài 30: Vẽ trang trí đầu báo tường
Thời gian áp dụng phƣơng pháp trò chơi: hoạt động 03 (thực hành).
a) Tác dụng:

- Rèn luyện kỹ năng thực hiện các bƣớc tiến hành một bài vẽ trang trí
ứng dụng.
- Giúp HS biết cách trang trí và trang trí đƣợc đầu báo tƣờng.
- Yêu thích các hoạt động tập thể.
b) Chuẩn bị:
- Những tấm bìa có nội dung ghi từng bƣớc tiến hành một bài vẽ trang
trí đầu báo tƣờng.
- Hồ dán, băng dính 2 mặt, nam châm.
c) Cách chơi:
GV hƣớng dẫn, phổ biến, mô tả cách chơi để HS dễ hình dung. Có
thể kết hợp phƣơng pháp hợp tác trong nhóm nhỏ.
Chọn 02 đội, mỗi đội có số HS tƣơng ứng với các bƣớc tiến hành bài
vẽ theo nội dung bài học lên đứng vào vị trí quy định.
- GV phát cho mỗi đội 01 bộ phiếu có nội dung các bƣớc tiến hành
một bài vẽ theo nội dung bài học.
- Nghe hiệu lệnh của GV, lần lƣợt từng HS của mỗi đội lên dán các
mảnh bìa có nội dung các bƣớc tiến hành một bài vẽ lên bảng, đội nào dán
nhanh, đúng đội đó thắng cuộc.
- Khi trò chơi kết thúc, từng đội cử thành viên đại diện nêu lại những
kiến thức về các bƣớc tiến hành một bài vẽ trang trí đầu báo tƣờng. Với
mục đích giúp HS củng cố kiến thức vừa học.
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Nhờ vậy, giúp HS vừa nắm đƣợc kiến thức của bài, vừa xây dựng
đƣợc tinh thần đồng đội, đoàn kết (thông qua việc các thành viên thống
nhất, hỗ trợ cùng thực hiện nhiệm vụ). Đồng thời, mang lại tâm lý thoải
mái, không khí vui vẻ cho buổi học.
Cuối cùng GV nhận xét, đánh giá kết quả trò chơi. Kết luận về trò
chơi học tập mang lại kiến thức gì các em cần nắm trong bài học.
 Lưu ý: Phƣơng pháp trò chơi có thể mang lại hiệu quả cao trong các
bài dạy phân môn Trang trí nhƣng không nhất thiết bài nào cũng áp dụng
một cách máy móc. Và GV phải thƣờng xuyên thay đổi các dạng trò chơi,
tạo sự đa dạng, phong phú cho các hoạt động của bài dạy.
2.1.2. Phương pháp hợp tác trong nhóm nhỏ
Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ là một hình thức xã hội của dạy học,
trong đó HS của một lớp học đƣợc chia thành các nhóm nhỏ trong khoảng
thời gian giới hạn, mỗi nhóm tự lực hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên
cơ sở phân công và hợp tác làm việc. Kết quả làm việc của nhóm sau đó
đƣợc trình bày và đánh giá trƣớc toàn lớp.
Phƣơng pháp này là hình thức giảng dạy đặt HS vào môi trƣờng học
tập tích cực, trong đó HS đƣợc tổ chức thành nhóm một cách thích hợp.
Một trong những lý do chính để sử dụng phƣơng pháp này là nhằm khuyến
khích HS trao đổi và biết cách làm việc hợp tác với ngƣời khác (vì vậy còn
gọi là phƣơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm hay thảo luận nhóm).
Tổ chức HS học tập theo nhóm sẽ phát huy đƣợc tính tích cực, tự giác,
khả năng chủ động, sáng tạo trong hoạt động nhận thức của HS.
Đối với cấp tiểu học, việc rèn cho HS các kỹ năng học hợp tác nhóm
là hết sức cần thiết, tạo điều kiện để HS có nhiều cơ hội giao lƣu, học hỏi
lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần vào việc giáo dục toàn diện nhân cách
cho HS.
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Tuy nhiên trong những năm học gần đây, qua khảo sát dạy học phân
môn Trang trí tại trƣờng Tiểu học Liên Khê cũng nhƣ các trƣờng Tiểu học
lân cận tại địa bàn huyện, phƣơng pháp dạy này chƣa đƣợc phần lớn GV sử
dụng một cách thƣờng xuyên, hoặc có sử dụng thì cũng qua loa, chiếu lệ,
chỉ thực hiện khi có thao giảng, dự giờ. Nhiều GV ngại sử dụng phƣơng
pháp này vì đòi hỏi phải chuẩn bị công phu khi soạn giáo án, quản lý khó
khi tổ chức thực hiện trên lớp và tốn nhiều thời gian.
Học hợp tác nhóm sẽ rèn cho HS một số kỹ năng:
 Kỹ năng giao tiếp, tương tác
- Biết lắng nghe và trình bày ý kiến một cách rõ ràng.
- Biết lắng nghe và biết thừa nhận ý kiến của ngƣời khác.
- Biết ngắt lời một cách hợp lý.
- Biết phản đối một cách lịch sự và đáp lại lời phản đối.
- Biết thuyết phục ngƣời khác và đáp lại sự thuyết phục.
 Kỹ năng tạo môi trường hợp tác
Đây là sự ảnh hƣởng qua lại, sự gắn kết giữa các thành viên.
 Kỹ năng xây dựng niềm tin
Đây là kỹ năng tránh đi sự mặc cảm, nhất là đối tƣợng HS có khó
khăn về học.
 Kỹ năng giải quyết vấn đề
Đây là kỹ năng giúp HS tránh những từ ngữ gây mâu thuẫn.Vì thế,
trong thảo luận cần tránh những từ ngữ nhƣ đúng, sai mà cần thay vào đó
những cụm từ nhƣ: thế này sẽ tốt hơn, tìm một giải pháp hợp lý hơn…
Ngoài ra còn có kỹ năng nói, diễn đạt; kỹ năng tập hợp và ghi chép tƣ
liệu; kỹ năng báo cáo.
Khi tổ chức học tập theo nhóm, GV còn có cơ hội tận dụng ý kiến và
kinh nghiệm của ngƣời học.
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Để đạt đƣợc những điều nêu trên, GV cần:
 Về soạn giáo án
GV phải chọn những bài, những câu hỏi trong bài học có độ khó
tƣơng đối, có hƣớng mở, đòi hỏi có nhiều thời gian và nhiều ngƣời tham
gia thảo luận để tìm ra vấn đề.
 Chia nhóm, thành lập nhóm
Có nhiều cách chia nhóm. Tùy theo bài học hoặc tùy theo đặc điểm
của lớp, có thể chia nhóm theo một số cách sau đây:
- Nhóm gọi số: cho HS đếm số từ 1 đến 6, đếm cho hết số HS của lớp.
Những em nào có số giống nhau thì đƣợc xếp vào một nhóm.
- Nhóm cùng trình độ hoặc đa trình độ do GV lựa chọn.
- Nhóm theo biểu tƣợng: GV chuẩn bị các biểu tƣợng có số lƣợng
bằng nhau và phát ngẫu nhiên cho HS. Những HS có cùng biểu tƣợng thì
đƣợc xếp vào một nhóm.
- Nhóm chọn bạn: HS có quyền chọn bạn để thành lập một nhóm.
- Nhóm cố định: do GV chọn những HS ngồi gần để thành lập một
nhóm.
Một số lƣu ý khi tiến hành chia nhóm:
- GV chia nhóm với số lƣợng HS trong từng nhóm phù hợp.
- Các thành viên trong nhóm nên chọn theo các năng lực đa dạng: giỏi,
khá, trung bình, yếu và đa dạng về thành phần xuất thân, môi trƣờng sống.
 Phân công trách nhiệm trong nhóm
Mỗi HS trong nhóm đều phải có trách nhiệm trong nhóm mình. Việc
phân công trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhóm là do chính nhóm
đó đề xuất và thống nhất.
 Giao nhiệm vụ cho nhóm
Giao nhiệm vụ và hƣớng dẫn cách làm việc cho các nhóm (làm bài tập
thực hành, phân tích tranh, họa tiết…). Nhiệm vụ giao cho mỗi nhóm phải
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rõ ràng, ngắn gọn, đủ để các thành viên hiểu rõ về nhiệm vụ cụ thể của tổ
mình phải làm gì, làm trong thời gian bao lâu; nếu cần GV có thể giải thích
thêm một vài từ ngữ, khái niệm…, kiểm tra thử một vài thành viên xem các
em có hiểu đƣợc nhiệm vụ đƣợc giao hay chƣa.
 Tổ chức quản lý nhóm
- Cả nhóm tham gia hoàn thành nhiệm vụ (thảo luận hoặc phân công
công việc cho cá nhân thực hiện).
- Các nhóm trƣng bày sản phẩm, đại diện nhóm trình bày kết quả học
tập của nhóm.
- HS phân tích, đánh giá kết quả học tập của các nhóm khác (đúng,
chƣa đúng nội dung, hoặc đẹp, chƣa đẹp) đồng thời nêu lý do rồi xếp loại.
GV nhận xét, bổ sung, đánh giá kết quả của từng nhóm và động viên, khích
lệ tinh thần làm việc chung của HS.
Bảng 2.1. Tiến trình dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ

Làm việc nhóm

Làm việc nhóm

Làm việc toàn lớp

-

1. GIAO NHIỆM VỤ
Giới thiệu chủ đề
Xác định nhiệm vụ các nhóm
Thành lập các nhóm

-

2. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Chuẩn bị chỗ làm việc nhóm
Lập kế hoạch làm việc nhóm
Tiến hành giải quyết nhiệm vụ
đƣợc giao
Chuẩn bị báo cáo kết quả

-

3. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ,
ĐÁNH GIÁ
Các nhóm trình bày kết quả
Đánh giá kết quả

-
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Có thể nói, với phân môn Trang trí nhiệm vụ chủ yếu là phát huy tích
độc lập cá nhân, thể hiện cái tôi, cái riêng của từng HS..., nhƣng với lứa
tuổi HS tiểu học vẫn cần thể hiện đầy đủ các vấn đề. Cụ thể để hoàn thiện
một bài vẽ trong tiết mĩ thuật ở tiểu học quy định thời gian từ 35 đến 40
phút thì việc để một cá nhân làm hoàn thành là rất khó hoặc hoàn thành thì
cũng chỉ ở mức độ sơ sài, chƣa đạt yêu cầu tối thiểu. Vì vậy, việc tổ chức
hoạt động nhóm cho HS trong giờ học thì hiệu quả sẽ cao, tạo đƣợc hứng
thú cho HS.
Tổ chức dạy học theo nhóm trong phân môn Trang trí ở tiểu học sẽ
nâng cao đƣợc vai trò của GV, GV đóng vai trò là ngƣời gợi mở, hƣớng
dẫn, kích thích và hỗ trợ HS. Tạo cho HS hoàn thành bài vẽ của mình trong
khoảng thời gian quy định, GV có bài để đánh giá HS ngay tại cuối tiết
học, nếu đƣợc nhận xét nhiều bài trong tiết học HS sẽ biết đƣợc những
điểm đã làm đƣợc và những điểm cần phải bổ sung, so sánh với các bài
trong lớp, giúp GV phát hiện và bồi dƣỡng những HS có năng khiếu về
môn học. Đồng thời, phát huy đƣợc tính tập thể, phối hợp cùng suy nghĩ,
cùng làm việc, tranh luận thảo luận để cùng có hƣớng giải quyết vấn đề
một cách hiệu quả, cụ thể hoàn thành yêu cầu bài vẽ.
Tổ chức dạy học theo nhóm trong phân môn Trang trí sẽ có lợi cho
HS, giúp HS biết cách quan sát, nhận xét; Đánh giá sự vật một cách đầy đủ
hay theo đúng yêu cầu của bài học, theo sự gợi ý của GV.
Đem lại cho HS cơ hội sử dụng các kiến thức và kỹ năng mà các em
đƣợc lĩnh hội và rèn luyện. Cho phép HS diễn đạt những ý tƣởng, những
khám phá của mình. Mở rộng suy nghĩ và thực hành các kỹ năng tƣ duy (so
sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá...).
Hoạt động nhóm giúp HS rèn luyện và phát triển kỹ năng làm việc, kỹ
năng giao tiếp, tạo điều kiện cho HS học hỏi lẫn nhau, phát huy vai trò
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trách nhiệm của từng cá nhân, HS có thể cùng làm với nhau những công
việc mà một mình không thể tự làm đƣợc trong một thời gian nhất định.
Phát triển năng lực cộng tác làm việc nhƣ tinh thần đồng đội, sự quan
tâm đến ngƣời khác, tính khoan dung.
Phát triển năng lực giao tiếp thông qua cộng tác làm việc trong nhóm
nhƣ biết lắng nghe, biết trình bày, biết bảo vệ ý kiến của mình trong nhóm.
Giúp các HS nhút nhát, diễn đạt kém,... có điều kiện rèn luyện và dần
khẳng định bản thân.
 Ưu điểm
Phƣơng pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ sẽ làm cho từng thành
viên trong nhóm quen dần với sự phân công, cùng nhau hợp tác cũng nhƣ
nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ trong bài học.
Trong hoạt động hợp tác trong nhóm, mục tiêu hoạt động là của cả
nhóm, nhƣng mỗi cá nhân đƣợc phân công một nhiệm vụ cụ thể, phối hợp
nhau để đạt mục tiêu chung.
Tất cả các thành viên trong nhóm đều có cơ hội tham gia chia sẻ ý
kiến và kinh nghiệm của cá nhân.
Đoàn kết hơn sau thời gian làm việc chung.
 Nhược điểm
Có thể làm GV khó kiểm soát trong khi diễn ra hoạt động nhóm cho
HS vì hoạt động nhóm dễ dẫn tới tình trạng HS gây ồn trong tiết dạy.
Trong nhóm có thể có một số HS tích cực, một số khác sẽ không hợp
tác hoặc ỷ lại vào các bạn trong nhóm.
Việc phân nhóm khó khăn, mất nhiều thời gian dẫn tới việc khó có
thể đánh giá trên kết quả thảo luận của nhóm.
Nhóm càng nhiều thành viên thì sẽ càng nhiều ý kiến, khó thống nhất.
Nếu các thành viên không ăn ý, sẽ có tác dụng ngƣợc.
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Trong chƣơng trình Mĩ thuật lớp 5 có thể triển khai phƣơng pháp hợp
tác trong nhóm nhỏ nhƣ sau:
Ví dụ:
Trong bài 30: Vẽ trang trí đầu báo tường
Giới thiệu chủ đề: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.
Khuyến khích các em tƣ duy về chủ đề, hình thành những kiến thức, kỹ
năng, tƣ duy về chủ đề này.
Chia HS ra 03 nhóm (tên nhóm do HS tự nhận).
Thời gian áp dụng phƣơng pháp hợp tác trong nhóm nhỏ: Vào bài,
hoạt động 01 (quan sát, nhận xét).
Nhiệm vụ chung của các nhóm:
Trong thời gian đầu của tiết học, mỗi nhóm sẽ có nhiệm vụ hợp tác để
cùng nhau nghiên cứu, thảo luận tìm ra câu trả lời GV đã nêu về chủ đề
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 (có thể kết hợp cho HS nghe
những bản nhạc liên quan tới chủ đề này).
GV đƣa ra câu hỏi: Các nhóm tìm và nêu một số thành ngữ, tục
ngữ liên quan đến chủ đề ngày 20/11?
(Tiên học lễ, hậu học văn; Uống nƣớc nhớ nguồn; Nhất tự vi sƣ,
bán tự vi sƣ,...)
Có thể, đƣa thêm những câu hỏi cho HS với kiến thức ở những môn
đã học nhƣ:
+ Với bài: Nghĩa thầy trò trong môn Tiếng việt, các em đã học
được những gì? Nội dung bài học ca ngợi về điều gì? Các em biết được
những thành ngữ, tục ngữ nào thể hiện sự biết ơn, lòng kính trọng đến
thầy, cô giáo - người đã dạy mình nên người?
Nhiệm vụ riêng của từng nhóm:
Khi vào nội dung chính của tiết học GV treo hoặc trình chiếu một số
hình ảnh về báo tƣờng, đầu báo tƣờng.
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Tiến hành phân chia những câu hỏi cụ thể cho từng nhóm. Các nhóm
quan sát, thảo luận và trả lời những câu hỏi GV đƣa ra.
Nhóm 01:
- Tờ báo tƣờng thƣờng gồm mấy phần chính? (Đầu báo và thân báo.
Trong đó, đầu báo tƣờng thƣờng chiếm khoảng 1/3 hoặc 1/4 diện tích khổ
giấy.
- Kiểu chữ của tên báo cần phải nhƣ nào? (Kiểu dáng phù hợp với nội
dung, chữ đƣợc trang trí cách điệu, gây ấn tƣợng, hấp dẫn)
Nhóm 02:
- Đầu báo tƣờng thƣờng gồm những bộ phận nào? (tên tờ báo, tên đơn
vị, tên chủ đề, hình minh họa.
- Kể một số tên đầu báo phù hợp với chủ đề ngày 20/11? (Nhớ nguồn,
Ơn thầy, Hoa học trò,…)
Nhóm 03:
- Các em có nhận xét gì về đặc điểm, ý nghĩa của đầu báo tƣờng?
(Những mẫu báo tƣờng đẹp là món quà tuyệt vời cho thầy cô nhân ngày
Nhà giáo Việt Nam).
- Màu sắc, bố cục đầu báo tƣờng đƣợc sắp xếp nhƣ nào cho phù hợp?
(Màu sắc tƣơi sáng, rực rỡ. Bố cục đƣợc sắp xếp phù hợp với nội dung)
Nhờ đƣa ra những nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm sẽ giúp HS vừa
nắm đƣợc kiến thức của bài học vừa xây dựng đƣợc tinh thần đồng đội,
đoàn kết thông qua việc các thành viên thống nhất, hỗ trợ cùng thực hiện
nhiệm vụ.
Cuối cùng GV nhận xét, kết luận, tổng hợp lại những kiến thức HS
cần nắm trong các hoạt động trên.
 Lưu ý: Phƣơng pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ có thể áp dụng
hầu hết trong các bài trang trí trong chƣơng trình lớp 5 theo các hƣớng nhƣ
bài mẫu trên. Sử dụng phƣơng pháp này giúp HS có thể củng cố đƣợc kiến
thức bài học, mang lại hiệu quả trong một số hoạt động. Tuy nhiên cũng
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nhƣ phƣơng pháp trò chơi, không nhất thiết bài nào cũng áp dụng một cách
máy móc.
2.2. Thực nghiệm sƣ phạm
2.2.1. Mục tiêu và nhiệm vụ thực nghiệm
 Mục tiêu thực nghiệm
Bƣớc đầu chứng minh tính khả thi của đề tài trên thực tế.
Kiểm chứng, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của việc áp dụng những
phƣơng pháp dạy học nhƣ đã đề xuất ở mục 2.1 chƣơng 2 tại trƣờng Tiểu
học Liên Khê.
Thăm dò ý kiến của GV bộ môn Mĩ thuật và HS về những đổi mới
trong phƣơng pháp dạy học đƣợc nêu trong luận văn.
Tiếp nhận các thông tin đóng góp từ nhiều phía để điều chỉnh nội
dung.
Thấy rõ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thiết kế và khi đi
vào thực tiễn, từ đó làm cơ sở để đề xuất một số biện pháp nhằm đem lại
hiệu quả cao nhất.
 Nhiệm vụ thực nghiệm
Thiết kế và xác định các hình thức, phƣơng pháp tổ chức dạy học để
HS cảm thấy hứng thú, tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập từ đó
hình thành, củng cố kiến thức, hình thành kỹ năng và giáo dục cho HS cách
ứng xử, hành vi đạo đức để hoàn thiện nhân cách.
Thực hành dạy học trên lớp thực nghiệm.
Tổng hợp ý kiến đóng góp của GV dự giờ tiết thực nghiệm.
Phân tích, so sánh, tổng hợp kết quả thu đƣợc của lớp thực nghiệm và
lớp đối chứng.
Khảo sát, thăm dò nhận thức của HS sau giờ dạy thực nghiệm.
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2.2.2. Đối tượng thực nghiệm
Để có đƣợc kết quả thực nghiệm, tôi lựa chọn lớp 5A làm lớp thực
nghiệm, so sánh kết quả với lớp 5C. Trong đó, lớp 5C là lớp đối chứng với
những điều kiện cũ, phƣơng pháp truyền thống mà nhà trƣờng cũng GV bộ
môn Mĩ thuật đã và đang áp dụng trong giảng dạy phân môn Trang trí. Lớp
5A là lớp thực nghiệm, áp dụng những phƣơng pháp đƣợc đề xuất trong
chƣơng 2. Cụ thể:
- Học sinh lớp 5A trƣờng Tiểu học Liên Khê.
Sĩ số: 23 HS.
Vắng: 0 HS.
Tiến hành thực nghiệm bài thứ nhất: Màu sắc trong trang trí.
Tiến hành thực nghiệm bài thứ hai: Vẽ trang trí đầu báo tƣờng.
Tác giả chọn lớp 5C làm lớp đối chứng vì: Qua khảo sát tôi nhận thấy
hai lớp này có những đặc điểm tƣơng đồng về sĩ số, học lực các môn học
khác nói chung và mĩ thuật nói riêng.
2.2.3. Nội dung, kế hoạch tổ chức thực nghiệm
Tiến hành 02 tiết thực nghiệm trong chƣơng trình Mĩ thuật khối lớp 5:
Tiết 1: Bài vẽ Màu sắc trong trang trí.
- Hỗ trợ HS hiểu sơ lƣợc vai trò và ý nghĩa của màu sắc trong trang trí.
- Phƣơng pháp áp dụng: Phƣơng pháp trò chơi (phương pháp chủ
đạo), phƣơng pháp hợp tác trong nhóm nhỏ.
Tiết 2: Bài vẽ Trang trí đầu báo tƣờng.
- Hỗ trợ hoạt động mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.
- Phƣơng pháp áp dụng: Phƣơng pháp hợp tác trong nhóm nhỏ
(phương pháp chủ đạo), phƣơng pháp trò chơi.
- Để tiến hành thực nghiệm có hiệu quả, tác giả đã thực hiện theo các
bƣớc sau:
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Bước 1: Lên kế hoạch, chọn lớp thực nghiệm. Cụ thể:
- Liên hệ với Ban Giám Hiệu trƣờng Tiểu học Liên Khê - Khoái Châu
- Hƣng Yên về việc tiến hành các tiết dạy thực nghiệm tại khối 5 của
trƣờng.
- Làm việc với GV bộ môn Mĩ thuật về: Thời gian, địa điểm cụ thể
diễn ra các tiết dạy thực nghiệm.
- Danh sách tham gia dự giờ gồm 07 GV:
+ Cô Phan Thị Đào - Hiệu trƣởng nhà trƣờng.
+ Thầy Bùi Văn Sự - GV bộ môn Mĩ thuật.
+ 05 GV tổ trƣởng các bộ môn khác trong trƣờng.
Chuẩn bị hoạt động:
- Nắm vững nội dung và hình thức hoạt động dạy học của GV và HS
đã đƣợc xác định và dự kiến tiến trình hoạt động trong tiết dạy thực
nghiệm.

- Dự kiến những phƣơng tiện, điều kiện cần thiết để tiết thực nghiệm
có thể đƣợc thực hiện một cách có hiệu quả nhƣ: Tài liệu, phƣơng tiện dạy
học (video hoặc băng đĩa, máy tính, máy chiếu...), đồ dùng trực quan (tranh
ảnh minh họa, giấy vẽ, một số hình vẽ phù hợp với nội dung bài học, băng
dính hoặc nam châm gắn bảng,…).
- Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động:
+ Tiết 1: Bài vẽ Màu sắc trong trang trí. Trong khoảng thời gian
tháng 09 năm 2016 (Học kỳ I).
+ Tiết 2: Bài vẽ Trang trí đầu báo tƣờng Trong khoảng thời gian
tháng 04 năm 2017 (Học kỳ II).
+ Địa điểm: Trƣờng Tiểu học Liên Khê - Khoái Châu - Hƣng Yên.
Bước 2: Các công tác liên quan tới lớp thực nghiệm.
Trao đổi với GV chủ nhiệm lớp thực nghiệm (lớp 5A) để xem xét việc
chọn lựa hình thức sao cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của
lớp học cũng nhƣ HS trong lớp.
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- Thông báo cho HS lớp thực nghiệm (lớp 5A) tham dự và chuẩn bị đầy
đủ tiết dự giờ và đồ dùng học vẽ.
GV thực hiện tiết dạy có mặt trƣớc thời điểm tiến hành các giờ thực
nghiệm để làm công tác chuẩn bị.
Bước 3: Vận dụng các kỹ năng thiết kế để thiết kế các hoạt động trong
tiết thực nghiệm.
Vận dụng và bao quát đƣợc toàn bộ hoạt động trên lớp cũng nhƣ
những gì phát sinh trong quá trình tiến hành dạy trong tiết thực nghiệm:
- Mục tiêu tổng thể cần đạt trong tiết dạy thực nghiệm.
- Triển khai quy trình diễn ra tiết dạy thực nghiệm cũng nhƣ sử dụng
tài liệu, lựa chọn các phƣơng pháp cũng nhƣ nội dung dạy học phù hợp.
- Kết nối giữa phƣơng pháp dạy học với nội dung tiết dạy lại với nhau
một cách logic và hợp lý.
- Lựa chọn các phƣơng pháp phù hợp với từng tiết dạy thực nghiệm.
Chuẩn bị những câu hỏi đƣa ra phải liên quan đến các nội dung và sát với
thực tế cũng nhƣ tổ chức chơi vào thời gian thích hợp của bài học để vừa
làm cho HS hứng thú học tập vừa hƣớng cho HS tiếp tục tập trung các nội
dung khác của bài học một cách có hiệu quả.
Bước 4: Tiến hành thực hiện tiết dạy.
Trong quá trình tổ chức, tiến hành tiết dạy GV phải luôn quan sát,
theo dõi hứng thú cũng nhƣ khả năng tiếp thu kiến thức của HS để có cơ sở
cho việc đánh giá kết quả.
Bước 5: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm.
Đánh giá kết quả của HS khách quan sau khi tiết thực nghiệm kết
thúc.
Chƣng cầu ý kiến của GV dự giờ và HS tham gia sau khi tiết thực
nghiệm kết thúc. Từ đó thống kê, phân tích, tổng hợp xử lý tƣ liệu để đƣa
ra kết quả cuối cùng.

61

2.2.4. Kết quả thực nghiệm
 Đánh giá kết quả thực nghiệm
Sau khi thực nghiệm, tôi thực hiện đánh giá kết quả khảo sát bằng các
phƣơng pháp:
- So sánh kết quả của 02 tiết học giữa lớp thực nghiệm và đối chứng.
- Thăm dò ý kiến của GV và HS để rút ra kết luận.
- Khảo sát kết quả học tập cuối năm học của toàn bộ khối lớp 5.
 Kết quả nghiên cứu:
Kết quả đánh giá của hai lớp tham gia thực nghiệm (lớp 5A) và đối
chứng (lớp 5C) đƣợc thể hiện nhƣ sau:
Bài thứ nhất: Màu sắc trong trang trí
Bảng 2.2. Kết quả học tập của lớp thực nghiệm - lớp 5A

1

Bùi Văn Duy Anh

a
b
c
d
e
(2đ) (1đ) (3đ) (3đ) (1đ)
2
1
2
2
1

2

Phan Thị Phƣơng Anh

1,5

1

3

2

1

8,5

3

Phan Quang Anh

1

0,5

2

1,5

1

6

4

Phan Ngọc Ánh

2

1

2

2,5

1

8,5

5

Nguyễn Ngọc Cần

2

0,5

2

2,5

1

8

6

Phan Minh Cƣờng

1,5

0,5

2,5

2

1

7,5

7

Nguyễn Tùng Dƣơng

2

1

2,5

2,5

1

9

8

Phan Quang Đạt

2

1

3

2

1

9

9

Lê Huỳnh Đức

1,5

1

3

2

1

8,5

10

Phan Quang Hiếu

1

0,5

3

3

1

8,5

11

Nguyễn Diệu Hƣơng

2

1

3

2,5

1

9,5

12

Phan Đăng Khoa

1,5

0,5

2,5

3

1

8,5

13

Phan Thị Phƣơng Lan

1,5

1

3

2

1

8,5

STT

Họ và tên học sinh

Tổng
(10đ)
8

62

14

Phạm Thị Chi Linh

2

1

2,5

2,5

1

9

15

Phan Trịnh Ngọc Linh

1

0,5

2

1,5

1

6

16

Phan Thị Thuỳ Linh

1,5

1

3

2,5

1

9

17

Bùi Thị Trà My

1,5

1

2,5

2,5

1

8,5

18

Nguyễn Trung Nam

2

0,5

2,5

3

1

9

19

Nguyễn Văn Quyền

2

1

3

2,5

1

9,5

20

Phan Thu Thuý

2

0,5

3

2,5

1

9

21

Phan Quang Trƣờng

1,5

1

2

2

1

7,5

22

Phan Chính Việt

2

1

2

2

1

8

23

Phan Mạnh Vũ

1,5

1

2,5

2

1

8

Bảng 2.3. Kết quả học tập của lớp đối chứng - lớp 5C

1

Bùi Thành An

a
b
c
d
e
(2đ) (1đ) (3đ) (3đ) (1đ)
1,5
1
1
2
1

2

Quang Đức Hoàng Anh

1,5

1

2

2

1

7,5

3

Phan Thị Kiều Anh

1

0,5

2

1,5

1

6

4

Bùi Ngọc Bảo

2

1

1

2,5

1

7,5

5

Phan Duy Đức

2

0,5

2

2,5

1

8

6

Nguyễn Thị Hồng Đức

1,5

0,5

2,5

2

1

7,5

7

Tƣờng Thị Hà

2

1

2

1,5

1

7,5

8

Hoàng Thu Hà

2

1

2

2

1

8

9

Nguyễn Thu Hà

1,5

1

1,5

2

1

7

10

Văn Khắc Hiệp

1

0,5

2

1,5

1

6

11

Phan Thị Khánh Hồng

2

1

2

1,5

1

7,5

12

Bùi Văn Huy

1,5

0,5

3

3

1

9

13

Tƣờng Thị Thu Hƣơng

1,5

1

2,5

2

1

8

14

Tƣờng Thị Hồng

2

1

2,5

2,5

1

9

STT

Họ và tên học sinh

Tổng
(10đ)
6,5
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15

Bùi Trần Thế Kiệt

2

1

1,5

2

1

7,5

16

Tƣờng Thế Mạnh

1,5

1

3

2,5

1

9

17

Tƣờng Duy Nam

1

1

2,5

2,5

1

8

18

Phan Hồng Phong

2

0,5

1,5

2,5

1

7,5

19

Bùi Anh Quân

2

1

2

1,5

1

7,5

20

Phan Thị Thanh Tâm

2

0,5

2

2,5

1

8

21

Bùi Thị Anh Thƣ

1,5

1

2

2

1

7,5

22

Phan Chính Toàn

1

1

1,5

1,5

1

6

23

Phan Hồng Trọng

1,5

1

2

1,5

1

7

Chú thích:
a: Sự tham gia vào hoạt động trong bài học
b: Thời gian hoàn thành
c: Khả năng về hợp tác, tiếp thu, thích ứng
d: Khả năng về nhận thức, kỹ năng, sự linh hoạt, sáng tạo
e: Nêu đƣợc cảm nhận riêng sau khi tiết học kết thúc
Bảng 2.4. So sánh phần trăm giữa hai lớp thực nghiệm
và đối chứng trên biểu đồ

Thực nghiệm 1: Bài Màu sắc trong trang trí
80
70
60

%

50
40

Lớp 5A

30

Lớp 5C

20
10
0

Điểm: 9,5 - 10

Điểm: 8 - 9

Điểm 6,5 -7,5

Điểm số

Điểm 6 - 7
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Bài thứ hai: Vẽ trang trí đầu báo tƣờng
Bảng 2.5. Kết quả học tập của lớp thực nghiệm - lớp 5A
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Họ và tên học sinh
Bùi Văn Duy Anh
Phan Thị Phƣơng Anh
Phan Quang Anh
Phan Ngọc Ánh
Nguyễn Ngọc Cần
Phan Minh Cƣờng
Nguyễn Tùng Dƣơng
Phan Quang Đạt
Lê Huỳnh Đức
Phan Quang Hiếu
Nguyễn Diệu Hƣơng
Phan Đăng Khoa
Phan Thị Phƣơng Lan
Phạm Thị Chi Linh
Phan Trịnh Ngọc Linh
Phan Thị Thuỳ Linh
Bùi Thị Trà My
Nguyễn Trung Nam
Nguyễn Văn Quyền
Phan Thu Thuý
Phan Quang Trƣờng
Phan Chính Việt
Phan Mạnh Vũ

a
b
c
d
e
(2đ) (1đ) (3đ) (3đ) (1đ)
2
1
2
2
1
1,5
1
2
2,5
1
1,5
1
1,5
2
1
2
0,5
2
2,5
1
2
0,5 1,5
2
1
1,5
1
2,5
2
1
2
0,5
3
2,5
1
2
1
3
2
1
1,5
1
2
2
1
1
0,5
3
3
1
2
1
2,5 2,5
1
1,5 0,5 2,5 2,5
1
1,5
1
3
2
1
2
1
2
2,5
1
1
0,5
2
1,5
1
1,5
1
3
2,5
1
1,5
1
2,5 2,5
1
2
0,5
3
3
1
1
1
3
2,5
1
2
1
3
2,5
1
1,5 0,5
2
2
1
2
0,5 1,5 1,5
1
1,5
1
2,5
2
1

Tổng
(10đ)
8
8
7
8
7
8
9
9
7,5
8,5
9
8
8,5
8,5
6
9
8,5
9,5
8,5
9,5
7
6,5
8

Bảng 2.6. Kết quả học tập của lớp đối chứng - lớp 5C
a
b
c
d
e
Tổng
STT Họ và tên học sinh
(2đ) (1đ) (3đ) (3đ) (1đ) (10đ)
1 Bùi Thành An
1,5
1
1,5
2
1
7
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2

Quang Đức Hoàng Anh

3

1,5

1

2

2

1

7,5

Phan Thị Kiều Anh

1

0,5

2

2

1

6,5

4

Bùi Ngọc Bảo

2

1

1

2,5

1

7,5

5

Phan Duy Đức

2

0,5

2,5

2,5

1

8,5

6

Nguyễn Thị Hồng Đức

1,5

0,5

2,5

2

1

7,5

7

Tƣờng Thị Hà

2

1

2

2

1

8

8

Hoàng Thu Hà

2

0,5

2

2

1

7,5

9

Nguyễn Thu Hà

1,5

1

1,5

2

1

7

10

Văn Khắc Hiệp

1

0,5

2

1,5

1

6

11

Phan Thị Khánh Hồng

2

1

2

1,5

1

7,5

12

Bùi Văn Huy

1,5

0,5

3

3

1

9

13

Tƣờng Thị Thu Hƣơng

1

1

2,5

2

1

7,5

14

Tƣờng Thị Hồng

2

1

2,5

2,5

1

9

15

Bùi Trần Thế Kiệt

2

0,5

1,5

2

1

7

16

Tƣờng Thế Mạnh

1,5

0,5

3

2,5

1

8,5

17

Tƣờng Duy Nam

1,5

1

2,5

2,5

1

8,5

18

Phan Hồng Phong

2

0,5

1,5

2,5

1

7,5

19

Bùi Anh Quân

2

1

2

1,5

1

7,5

20

Phan Thị Thanh Tâm

2

0,5

2

2,5

1

8

21

Bùi Thị Anh Thƣ

1,5

1

2

2

1

7,5

22

Phan Chính Toàn

1,5

0,5

1,5

1,5

1

6

23

Phan Hồng Trọng

1,5

0,5

2

1,5

1

6,5

Chú thích:
a: Sự tham gia vào hoạt động trong bài học
b: Thời gian hoàn thành
c: Khả năng về hợp tác, tiếp thu, thích ứng
d: Khả năng về nhận thức, kỹ năng, sự linh hoạt, sáng tạo
e: Nêu đƣợc cảm nhận riêng sau khi tiết học kết thúc
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Bảng 2.7. So sánh phần trăm giữa hai lớp thực nghiệm
và đối chứng trên biểu đồ

Kết quả, số liệu thu đƣợc khi tổ chức 02 tiết thực nghiệm cho thấy: Tỷ
lệ phần trăm học lực của của 02 lớp đã có những thay đổi rõ rệt, lớp thực
nghiệm (lớp 5A) tích cực tham gia vào các hoạt động cũng nhƣ hào hứng
với tiết học phân môn Trang trí hơn.
Cụ thể:
Bảng 2.8. Tỉ lệ phần trăm học lực của hai lớp thực nghiệm và đối chứng
Tên thực
nghiệm
Thực
nghiệm 01
Thực
nghiệm 02

Điểm 9,5 - 10

Điểm 8 - 9

Điểm 6,5 - 7,5

Điểm 5 - 6

5A

5C

5A

5C

5A

5C

5A

5C

2/8,7%

0/0%

17/73,9%

8/34,8%

2/8,7%

12/52,2%

2/8,7%

3/13,0%

2/8,7%

0/0%

15/65,3%

7/30,4%

5/21,7%

14/60,9

1/4,3%

2/8,7%

Ngoài kết quả học tập từ 02 lớp nêu trên, tác giả còn tiến hành khảo
sát ý kiến của GV bộ môn Mĩ thuật (01 giáo viên), giáo viên tham gia dự
giờ tiết học thực nghiệm (06 giáo viên) và học sinh lớp 5A - lớp thực
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nghiệm (23 học sinh) về tính ứng dụng của đề tài trong công tác giảng dạy,
thông qua các phiếu điều tra, thăm dò.
Kết quả cho thấy: Cả 02 tiết thực nghiệm 07/07 GV nhất trí cho rằng
áp dụng những phƣơng pháp trình bày ở chƣơng 2 là hợp lý và tính ứng
dụng, khả thi cao; HS của lớp thực nghiệm tỏ ra hứng thú với những
phƣơng pháp dạy học mới, kết quả học tập cũng cao hơn so với cách học
cũ. Cụ thể:
Việc khảo sát, thăm dò ý kiến của GV dự giờ về vấn đề áp dụng các
phƣơng pháp dạy học mới trong các tiết dạy thực nghiệm đều đƣợc nhận định
là đạt đƣợc các tiêu chí đƣa ra: Giúp HS tiếp thu kiến thức mới tốt hơn; phát
huy tính chủ động, tích cực và tinh thần tập thể và củng cố, khắc sâu những
nội dung, kiến thức trong tiết dạy.
Vì kết quả khảo sát, thăm dò ý kiến GV dự giờ ở 02 tiết thực nghiệm
là nhƣ nhau. Vậy nên tác giả đƣa ra bảng kết quả chung cho một số liệu:
Bảng 2.9. Kết quả khảo sát, thăm dò ý kiến GV dự giờ tiết thực nghiệm
Stt
1
2
3
4
5
6
7

Tiêu chí đánh giá
Những phƣơng pháp giảng dạy mới đƣợc
đƣa ra có thiết thực không?
GV sử dụng hiệu quả và phối hợp linh hoạt
các phƣơng pháp dạy học không?
GV sử dụng tài liệu (tài liệu chính và tài liệu
tham khảo) có phong phú và cập nhật
không?
Câu hỏi và gợi ý của GV có tác động tới việc
chiếm lĩnh kiến thức của học sinh không?
Nội dung các nhiệm vụ của các phƣơng pháp
mới có rõ ràng không?
Hình thức tổ chức dạy học bằng phƣơng
pháp mới có gây đƣợc hứng thú cho HS
không?
Kết quả học tập của HS có đƣợc đánh giá
khách quan, chính xác không?

Mức độ đánh giá
Có

Không

7
(100%)
7
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

7
(100%)

0
(0%)

7
(100%)
7
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

7
(100%)

0
(0%)

7
(100%)

0
(0%)
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8
9

GV có đảm bảo đủ thời lƣợng giảng dạy
không?
Thầy/cô có lĩnh hội đƣợc những kỹ năng cần
thiết để phục vụ nghề nghiệp, chuyên môn
của bản thân không?

7
(100%)

0
(0%)

7
(100%)

0
(0%)

Về HS lớp 5A, tiến hành thăm dò ý kiến sau khi tiết dạy thực nghiệm
kết thúc có kết quả nhƣ sau:
Bảng 2.10. Mức độ hứng thú của HS lớp thực nghiệm
với phƣơng pháp dạy học mới
Mức độ hứng thú
Tiết thực nghiệm

Có

Không

Số lƣợng

%

Số lƣợng

%

01
02

19
20

82,6
86,9

4
3

17,4

Tổng

39

84,8

7

13,1
15,2

Bảng 2.11. Hoạt động đƣợc HS lớp thực nghiệm đánh giá hiệu quả
Hoạt động
Tiết thực nghiệm
01
02
Tổng

Làm việc theo nhóm
Số lƣợng
%

21
22
43

91,3
95,6
93,5

Trò chơi
Số lƣợng

%

20
21
41

87,0
91,3
89,1

Đánh giá mức độ thể hiện kỹ năng của bản thân trong giờ thực nghiệm
thì hầu hết các kỹ năng: Kỹ năng tự nhận thức; kỹ năng giao tiếp, ứng xử;
kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề; kỹ năng hợp tác, chia sẻ; kỹ
năng tổng hợp những kiến thức môn học liên quan ở 02 tiết thực nghiệm
đều đƣợc HS đánh giá ở mức tốt hơn so với trƣớc khi tham gia tiết thực
nghiệm. Nhƣ vậy, từ kết quả thu đƣợc sau tiết thực nghiệm cũng nhƣ việc
tổng hợp phân tích những nội dung khảo sát, thăm dò ở trên của GV dự giờ
và HS lớp thực nghiệm có thể đƣa ra kết luận: Việc thay đổi cách thức tổ
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chức các hoạt động và đặc biệt là việc áp dụng, kết hợp những phƣơng
pháp dạy học mới: Phƣơng pháp trò chơi, phƣơng pháp hợp tác trong nhóm
nhỏ đã tạo nên môi trƣờng hoạt động dạy học hấp dẫn, có hiệu quả.
Các phƣơng pháp dạy học trên không chỉ phát triển cảm xúc của HS
mà còn cung cấp, rèn luyện cho HS các kỹ năng, năng lực cần thiết trong
các tiết học phân môn Trang trí nhƣ:
Phát triển kỹ năng, năng lực giao tiếp thông qua cộng tác làm việc
trong nhóm, tạo điều kiện cho HS học hỏi lẫn nhau, phát huy vai trò trách
nhiệm của từng cá nhân và tinh thần đồng đội,… Đồng thời, việc hoạt động
nhóm kết hợp với hoạt động trò chơi trong tiết thực nghiệm đã tạo đƣợc
không khí thoải mái, việc tiếp thu kiến thức của HS cũng trở nên nhẹ nhàng
và hiệu quả, tạo đƣợc hứng thú hơn cho HS trong tiết học.
Giúp các HS nhút nhát, diễn đạt kém,... có điều kiện rèn luyện và dần
khẳng định bản thân.
Những điều trên đều chứng tỏ, tác dụng có hiệu quả của các phƣơng
pháp mà đề tài đƣa ra nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học phân môn Trang
trí tại trƣờng Tiểu học Liên Khê - Khoái Châu - Hƣng Yên.
Sau khi tiến hành thực nghiệm, GV bộ môn cũng đã tiến hành việc áp
dụng các phƣơng pháp mới vào bài giảng trên lớp cho các tiết học sau của
toàn bộ khối 5. Kết quả thi cuối kỳ cũng nhƣ cuối năm học, các yếu tố đƣợc
tăng lên rõ rệt theo hƣớng tích cực. Nhƣ vậy, kết quả thực nghiệm đã chứng
tỏ tính khả thi của đề tài và mở ra một hƣớng mới, hứa hẹn nhiều triển
vọng góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học tại trƣờng Tiểu học Liên Khê.
Bảng 2.12. Kết quả khảo sát cuối năm về các tiết dạy
phân môn Trang trí tại khối lớp 5
Lớp
5A

Hứng thú

Bình thƣờng

Không hứng thú

Số
học sinh

Số lƣợng

%

Số lƣợng

%

Số lƣợng

%

23

18

78,3

5

21,7

0

0
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5B

22

16

72,7

6

27,3

0

0

5C

23

17

73,9

6

26,1

0

0

Tổng:

68

51

75,0

17

25,0

0

0

Tiểu kết chương 2
Qua thực nghiệm ở thực tế dạy học phân môn Trang trí tại trƣờng
Tiểu học Liên khê cũng nhƣ triển khai các nội dung nghiên cứu của đề tài
với quy mô thực nghiệm nhỏ gọn (02 tiết dạy cụ thể trong chƣơng trình) và
có sự so sánh cụ thể giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.
Sau giờ thực nghiệm, kết quả cho thấy việc đề xuất các phƣơng pháp
dạy học trong đề tài nghiên cứu đã khẳng định đƣợc hiệu quả ứng dụng của
đề tài. Mỗi phƣơng pháp đều có thế mạnh riêng, tùy vào từng bài học mà
giáo viên lựa chọn phƣơng pháp phù hợp để áp dụng. Ngoài ra, với tiến
hành các tiết dạy thực nghiệm trong phân môn Trang trí thì việc cập nhật,
áp dụng CNTT vào từng bài học là rất hiệu quả. Sử dụng đồ dùng trực
quan, đem lại hiệu quả hiểu nhanh, dễ nhớ và mang tính thực tiễn cao.
Sau khi vận dụng các kỹ năng cần thiết để thiết kế và tiến hành thực
nghiệm tôi đã thu đƣợc những kết quả nhất định: hoạt động diễn ra phù hợp
với điều kiện thực tế của nhà trƣờng, theo đúng kế hoạch đã thiết kế đồng
thời mang lại hiệu quả và tác dụng rất lớn trong việc gây hứng thú học tập
cho HS.
Mặc dù trƣờng Tiểu học Liên Khê là trƣờng nông thôn nhƣng trong
quá trình tiến hành thực nghiệm nhà trƣờng đã luôn tạo điều kiện cũng nhƣ
đảm bảo về cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác thực nghiệm tại trƣờng.
Hoạt động đƣợc thiết kế phù hợp với nội dung, mục tiêu của chƣơng
trình, phù hợp với tâm sinh lý của HS và mang tính ứng dụng cao, môi
trƣờng học tập mới, nâng cao tinh thần và ý thức học tập cho HS.
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Tuy nhiên, để duy trì đƣợc kết quả trên còn phụ thuộc nhiều vào: cơ
sở vật chất, năng lực của HS cũng nhƣ động cơ, ý thức, thái độ, hứng thú
với môn học,… Vì vậy khi triển khai dạy học theo những nội dung đổi mới
phƣơng pháp trên cần phải có sự kiên trì, liên tục và không ngừng cải tiến
để phù hợp với đối tƣợng cũng nhƣ bài học để đạt đƣợc hiệu quả mong
muốn.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Dạy mĩ thuật nói chung, dạy phân môn Trang trí nói riêng ở cấp Tiểu
học nhằm trang bị cho HS những kiến thức cơ bản của cái đẹp, tiếp xúc và
làm quen với cái đẹp, cảm thụ cái đẹp, biết vận dụng vào trong cuộc sống
hàng ngày. Hỗ trợ HS ở các môn học khác, giúp HS phát triển toàn diện,
lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và hình thành các kỹ năng cơ
bản thông qua những bài giảng đã học đƣợc. Muốn đạt đƣợc điều đó cần
phải có phƣơng pháp dạy học phù hợp để phát huy đƣợc tính chủ động, tƣ
duy độc lập và khả năng sáng tạo và của HS
Thông qua thực trạng việc dạy học phân môn Trang trí trong bộ môn
Mĩ thuật tại trƣờng Tiểu học Liên Khê - Khoái Châu - Hƣng Yên có thể
thấy:
Ngoài việc là trƣờng nông thôn, hầu hết HS là con em thuần nông nên
điều kiện tập trung cho học tập của các em còn hạn chế, ảnh hƣởng không
nhỏ đến tinh thần học tập của HS. Cũng nhƣ, điều kiện nhà trƣờng còn
thiếu thốn về cơ sở vật chất nhƣ phòng học chức năng phục vụ riêng cho
những bộ môn nghệ thuật. Thêm vào đó, GV bộ môn Mĩ thuật ít chủ động
trong việc vận dụng linh hoạt nhiều phƣơng pháp dạy học phù hợp vào
từng bài học khác nhau trong phân môn Trang trí. Dẫn đến nhiều tiết học
phân môn Trang trí chƣa đạt đƣợc hiệu quả cao.
Việc đề xuất phƣơng pháp dạy học trò chơi và phƣơng pháp hợp tác
trong nhóm nhỏ đã phù hợp với thực tế giảng dạy phân môn Trang trí tại
trƣờng Tiểu học Liên Khê, phát huy những ƣu điểm sẵn có, khắc phục
những mặt hạn chế trên thực tế tại trƣờng. Đồng thời, phát huy đƣợc sự chủ
động, sáng tạo của HS và thu đƣợc kết quả tích cực sau khi tiến hành 02
tiết thực nghiệm. Từ đó, giúp GV bộ môn Mỹ thuật và HS tại trƣờng Tiểu
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học Liên Khê tăng đƣợc sự tƣơng tác, giúp GV sáng tạo trong giảng dạy và
HS chủ động hơn trong việc học.
Có thể nói, nâng cao chất lƣợng dạy học nói chung, chất lƣợng dạy
học phân môn Trang trí tại trƣờng Tiểu học Liên Khê nói riêng đều đòi hỏi
có sự tham gia một cách toàn diện, đồng bộ và xuyên suốt từ cấp quản lý
tới GV và ngƣời học. Luôn đổi mới phƣơng pháp dạy học để thích ứng với
hoàn cảnh, với đối tƣợng, với yêu cầu mới của xã hội và của HS.
2. Kiến nghị
 Đối với nhà trường
Nhà trƣờng cần tạo mọi điều kiện cho GV bộ môn Mĩ thuật nâng cao
trình độ kiến thức, kỹ năng cũng nhƣ chuyên môn.
Tạo mọi điều kiện tốt về cơ sở vật chất trong quá trình dạy học phân
môn Trang trí nói riêng, bộ môn Mĩ thuật nói chung.
Thƣờng xuyên kiểm tra, dự giờ góp ý tiết dạy của GV nhằm rút ra đƣợc
những bài học kinh nghiệm quý giá.
Khuyến khích GV bộ môn Mĩ thuật làm đồ dùng dạy học dƣới nhiều
hình thức khác nhau. Tạo ra các sân chơi, cuộc thi để GV học hỏi và thể hiện
kinh nghiệm, kỹ năng của bản thân.
Động viên, khích lệ GV không ngừng học tập, phấn đấu công tác tốt.
Trân trọng, ủng hộ, khuyến khích mỗi sáng kiến, cải tiến dù nhỏ của
GV. Đồng thời hƣớng dẫn, giúp đỡ GV vận dụng các phƣơng pháp dạy học
mới phù hợp với môn học, với đặc điểm của HS, làm cho phong trào đổi mới
phƣơng pháp dạy học ngày càng rộng rãi, thƣờng xuyên và hiệu quả hơn.
 Đối với giáo viên bộ môn Mĩ thuật
Trƣớc hết cần phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng, có trình độ sƣ
phạm lành nghề, biết ứng xử tinh tế, biết định hƣớng phát triển HS theo
mục tiêu của giáo dục nhƣng cũng đảm bảo đƣợc sự tự do của HS trong
hoạt động nhận thức.
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Phân môn Trang trí là phân môn dành thời gian chủ yếu để HS thực
hành, do vậy GV cần thiết kế bài giảng, thiết kế đồ dùng dạy học phù hợp
đáp ứng với sự đổi mới của phƣơng pháp dạy học để HS chủ động, tích cực
tham gia và phát huy hết khả năng, năng lực ở mỗi bài vẽ.
Giảm bớt khối lƣợng kiến thức về lý thuyết, những thông tin bắt HS
phải ghi nhớ một cách máy móc. Tăng cƣờng các bài tập thực hành, hạn
chế những câu hỏi tái hiện, tăng cƣờng loại câu hỏi phát triển trí sáng tạo.
Trong mỗi tiết học Trang trí, GV cần lựa chọn và phối hợp các phƣơng
pháp dạy học hợp lý để luôn tạo đƣợc không khí học tập vui vẻ, nhẹ nhàng,
hấp dẫn, lôi cuốn HS. Tránh cho giờ học khỏi tẻ nhạt, khô cứng.
Nắm rõ mục tiêu, nội dung chƣơng trình môn Mĩ thuật lớp 5 nói chung
và phân môn Trang trí nói riêng. Từ đó, có cơ sở để thiết kế các hoạt động
giáo dục Mĩ thuật hỗ trợ cho giờ học nội khóa và ngoại khóa cho HS.
Nắm đƣợc đặc điểm tâm lý từng lứa tuổi HS. Phải có tính kiên trì
trong công tác giảng dạy, khéo léo động viên kịp thời đối với HS.
Cung cấp thêm kiến thức, tƣ liệu có liên quan, giúp HS có nhận thức
phong phú nội dung bài học. Sử dụng linh hoạt trong việc phối hợp các
phƣơng pháp dạy học.
Tìm hiểu mục đích, yêu cầu môn học, từ đó tìm ra định hƣớng giảng
dạy đúng đắn.
Ứng dụng phần mềm CNTT vào giảng dạy để chất lƣợng dạy - học đạt
kết quả cao hơn.
Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, cập nhật thông tin của những giáo trình
để GV cũng nhƣ HS có tài liệu đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin mới.
 Đối với học sinh
HS cần đọc bài và chuẩn bị những đồ dùng học tập đầy đủ.

Học tập cần tƣ duy, phát huy tính tích cực, sáng tạo. Chủ động học
tập, làm việc một cách có quy trình, tổ chức.
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Học hỏi từ thầy cô, bạn bè.
Cố gắng vƣợt mọi khó khăn, vƣơn lên trong học tập.
 Đối với gia đình
Quan tâm tới việc học tập của HS.
Tích cực hỗ trợ nhà trƣờng khi cần thiết. Phối hợp chặt chẽ với nhà
trƣờng, GV chủ nhiệm, GV bộ môn để nắm bắt tình hình học tập của HS.
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Phụ lục 1
THIẾT KẾ GIÁO ÁN
Tiết 3, Thứ 3 ngày 07 tháng 09 năm 2016
Tuần 02
1.1. Bài 02: MÀU SẮC TRONG TRANG TRÍ
I. MỤC TIÊU
- Học sinh hiểu sơ lƣợc vai trò và ý nghĩa của màu sắc trong trang trí.
- Học sinh biết cách sử dụng màu trong các bài trang trí.
- Học sinh cảm nhận đƣợc vẻ đẹp của màu sắc trong trang trí.
II. CHUẨN BỊ
 Giáo viên:
- Sách giáo khoa, sách giáo viên.
- Một số đồ vật đƣợc trang trí hoặc một số hình thức trang trí bằng
hình ảnh.
- Một số bài trang trí hình cơ bản (hình vuông, hình tròn, hình chữ
nhật, đƣờng diềm).
- Một số họa tiết vẽ nét (phóng to).
 Học sinh:
- Sách giáo khoa.
- Giấy vẽ hoặc vở thực hành.
- Hộp màu (màu bột, màu nƣớc); màu sáp.
- Bút chì, tẩy.
 Phương pháp dạy học
Quan sát, trực quan, vấn đáp - gợi mở, trò chơi, hợp tác trong
nhóm nhỏ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Giới thiệu bài (5’)
GV giới thiệu tranh ảnh một số đồ vật thể hiện hình thức trang trí hoặc
các bài trang trí cơ bản để học sinh nhận biết:
- Trang trí kiến trúc (Trang trí nội, ngoại thất): Màu sắc tƣơi sáng,
nhẹ nhàng, phù hợp với không gian.
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- Trang trí trang phục, vải vóc: Màu sắc phù hợp với từng dân tộc, độ
tuổi, công việc, thời tiết và dáng ngƣời.

- Trang trí sách , báo, truyện: Màu sắc thƣờng tƣơi sáng, nổi bật.

- Trang trí gốm sứ: Màu sắc thƣờng nhẹ nhàng, trang nhã, phù hợp với
công dụng, khung cảnh và kiểu dáng.

Màu sắc làm cho mọi đồ vật đƣợc trang trí cũng nhƣ bài vẽ trang trí
đẹp hơn.
Có thể vẽ trang trí bằng nhiều loại màu.
Màu sắc làm cho cảnh vật trở nên đẹp và hấp dẫn hơn.
Màu sắc có vai trò quan trọng trong trang trí. Khi trang trí, không thể
thiếu màu sắc.
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Con ngƣời đã biết sử dụng màu sắc để tạo nên vẻ đẹp cho sản phẩm,
phù hợp với giá trị sử dụng.
Tuỳ theo từng đồ vật, từng trƣờng hợp sử dụng và ý thích của mỗi
ngƣời mà dùng màu sắc cho phù hợp.
Khi vẽ trang trí có thể sử dụng màu bột, màu nƣớc, màu sáp, bút dạ
màu,...
Thời
lƣợng

5’

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
GV cho HS quan sát màu sắc trong các bài
vẽ trang trí cơ bản, đặt câu hỏi gợi ý để HS tiếp
cận với nội dung bài học.
- Có những màu nào ở bài trang trí? (HS kể
tên các màu)
- Mỗi màu đƣợc vẽ ở những hình nào?
(Họa tiết giống nhau vẽ cùng màu)
- Màu nền và màu họa tiết giống hay khác
nhau? (Khác nhau)
- Độ đậm nhạt của các màu trong bài trang
trí có giống nhau không? (Khác nhau)
- Trong một bài trang trí thƣờng vẽ nhiều
màu hay ít màu? (Khoảng 4 đến 5 màu)
- Sử dụng màu ở bài trang trí nhƣ thế nào
để đẹp? (Vẽ màu đều, có đậm, có nhạt, hài hòa,
rõ trọng tâm)

HS quan sát, trả lời
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Hoạt động 2: Cách vẽ màu
GV có thể hƣớng dẫn HS cách vẽ màu nhƣ
sau:

10’

- Dùng màu bột hoặc màu nƣớc, pha trộn
để tạo thành một số màu có độ đậm nhạt và sắc
thái khác nhau cho HS quan sát.
- Lấy các màu đã pha vẽ vào một vài hình
họa tiết đã chuẩn bị cho cả lớp quan sát.
GV nhấn mạnh việc muốn vẽ đƣợc màu đẹp
ở bài trang trí cần lƣu ý:
- Màu sắc cần có màu đậm, màu nhạt và
phù hợp với nội dung trang trí. Những họa tiết
(mảng hình) giống nhau vẽ cùng màu và cùng độ
đậm nhạt.
- Chọn loại màu phù hợp vói khả năng sử
dụng của bản thân và phù hợp với bài vẽ.
- Vẽ màu cần làm rõ trọng tâm hình trang
trí và có sự hài hòa chung.
- Trong một bài vẽ trang trí không nên dùng
quá nhiều màu. Nên chọn một số màu cố định.
- Vẽ màu đều, theo quy luật xen kẽ hoặc
nhắc lại của họa tiết
Một số loại màu thông dụng:
- Màu bột: Ở dạng bột khô, khi
vẽ pha với keo để tạo sự kết dính, vẽ
lên giấy, gỗ, vải, tƣờng và nghiền
trƣớc khi vẽ.
- Màu nƣớc: Màu đã pha với keo,
đựng vào tuýp hoặc lọ, khi vẽ pha
với nƣớc sạch, khi vẽ không nên pha
màu quá đặc hoặc quá loãng.
- Sáp màu: Màu đã chế ở dạng
thỏi, vẽ lên giấy màu sắc tƣơi sáng.
Nên vẽ đều, mịn, có thể phối hợp với
màu nƣớc hay bút dạ.
- Dạ màu: Màu ở dạng nƣớc
chứa trong ống phớt, ngòi là dạ
mềm, màu đậm, tƣơi. Cần chọn màu
trƣớc khi vẽ và vẽ từ nhạt đến đậm.

- HS tìm hiểu cách
vẽ.
- HS tìm hiểu về
màu.
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Hoạt động 3: Thực hành

 Tổ chức Trò chơi cho học sinh:
Tên trò chơi: Chọn màu sắc, họa tiết
Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng sắp xếp hoạ
tiết, màu sắc, hình vẽ hài hoà, phù hợp.
Chuẩn bị:

- Một số bộ họa tiết hoa, lá, con vật bằng
đề can hoặc giấy màu cắt rời phù hợp với nội
dung bài học.

- Một số hình vẽ chƣa trang trí phù hợp
với nội dung bài học (số lƣợng hình tƣơng ứng
với nhóm học tâp trong lớp).

- Hồ dán, keo dán, nam châm.

- HS nhớ lại kiến
thức vừa học.

- HS nhận
15’

nhóm,
tham gia trò chơi.

- HS thực hành vẽ.
(Có thể thể hiện trên
vở vẽ hoặc giấy A4)

86

Cách chơi:

- GV chia lớp thành các nhóm học tập và
phát cho mỗi nhóm 2 bộ phiếu bao gồm hoạ tiết
và hình chƣa trang trí.
- Thời gian sắp xếp hoạ tiết vào hình trang
trí cho mỗi đội là 1 phút, yêu cầu sắp xếp cho
phù hợp, nhóm nào nào ghép nhanh, ghép phù
hợp nhóm đó thắng cuộc.
 Cho học sinh làm bài theo nhóm.
- GV yêu cầu HS vẽ trang trí hình vuông
hoặc đƣờng diềm.
- HS tìm khuôn khổ hình vuông hoặc
đƣờng diềm phù hợp với tờ giấy, tìm họa
tiết.
- GV nhắc HS nhớ lại kiến thức vừa học.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá

5’

- Gợi ý HS nhận xét cụ thể một số bài đẹp,
chƣa đẹp và xếp loại.
- Có thể nhắc lại kiến thức cơ bản về vẽ
màu thông qua nhận xét một số bài trang
trí (nếu cần).

 ĐÁNH GIÁ CHUNG
Tổng kết, nhận xét chung về tiết học.

- HS trƣng bày sản
phẩm (kết quả bài vẽ)
- HS xem tranh, thảo
luận và nhận xét các
bài vẽ trong lớp.
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Tiết 02, Thứ 5 ngày 06 tháng 04 năm 2017
Tuần 30
1.2. Bài 30: VẼ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƢỜNG
I. MỤC TIÊU
Giúp học sinh:

- Hiểu nội dung ý nghĩa của báo tƣờng.
- Biết cách trang trí đƣợc một số mẫu đầu báo tƣờng theo ý thích.
- Học sinh biết cách trang trí đầu báo tƣờng đơn giản phù hợp với nội
dung tuyên truyền.

- Trân trọng và am hiểu hơn về chủ đề mà mình vẽ.
- Học sinh hăng hái tham gia các hoạt động tập thể.
- Biết nhận xét, đánh giá và chọn lọc những bài vẽ tốt trong lớp.
II. CHUẨN BỊ

 Giáo viên
- Giáo án; SGK môn Mĩ thuật; SGV môn Mĩ thuật.
- Một số đầu báo, tờ báo thông dụng với các chủ đề nhƣ: Ngày nhà
giáo Việt Nam, thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,…

- Một số bài vẽ mẫu của học sinh lớp trƣớc, một số đầu báo tƣờng
của lớp hoặc của trƣờng.

- Hình gợi ý cách vẽ.
- Một số bài hát thu thập có liên quan tới bài học.
- SGK các môn học: Tiếng việt, Đạo đức.
 Học sinh
- Sách, vở, dụng cụ học vẽ.
- Sƣu tầm đầu báo tƣờng (nếu có).
 Phương pháp dạy học
- Quan sát, trực quan, vấn đáp - gợi mở, trò chơi, hợp tác trong
nhóm nhỏ.
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III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Vào bài (10’):

- GV phân sắp xếp lại vị trí bàn ghế trong lớp để tiến hành chia 03
nhóm HS, tên nhóm do HS lựa chọn.

- GV lựa chọn một bài hát có liên quan tới chủ đề bài học. Ở đây tôi
lựa chọn chủ đề Nhà giáo. Với bài hát: Bài học đầu tiên (nhạc và lời:
Trƣơng Xuân Mẫn) đƣợc bật cho học sinh lắng nghe và cảm nhận giai điệu
của âm nhạc.
- Giáo viên bật âm nhạc tăng dần sang tiết tấu nhanh tạo cảm
xúc mạnh mẽ cho học sinh. đồng thời đƣa ra những câu hỏi các nhóm thảo
luận. Có thể kết hợp với kiến thức ở những môn đã học:
+ Với bài: Nghĩa thầy trò trong môn Tiếng việt, các em đã học
được những gì? Nội dung bài học ca ngợi về điều gì? Các em biết được
những thành ngữ, tục ngữ nào thể hiện sự biết ơn, lòng kính trọng đến
thầy, cô giáo - người đã dạy mình nên người?
Học sinh hiểu đƣợc nội dung của bài: Ca ngợi truyền thống tôn sƣ,
trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi ngƣời cần gìn giữ và phát huy
truyền thống tốt đẹp đó.
Một số thành ngữ, tục ngữ liên quan: Tiên học lễ, hậu học văn;
Uống nƣớc nhớ nguồn; Nhất tự vi sƣ, bán tự vi sƣ,...
Đồng thời, giáo viên tiến hành đưa ra tình huống:
“Được lớp giao nhiệm vụ trang trí báo tường, ba bạn Tâm, Nga, Nam
phân công nhau: Tâm viết tên báo, Nga vẽ đường diềm, còn Nam thì sắp
xếp các bài báo”. Theo em tình huống này đã thể hiện sự hợp tác với
những người xung quanh chưa? Việc hợp tác như vậy có đạt được kết quả
tốt hơn không? Câu tục ngữ nào thể hiện được sự hợp tác, phối hợp tập
thể?
Biết hợp tác với những ngƣời xung quanh, công việc sẽ thuận lợi và
đạt kết quả tốt hơn.
Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
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Thời
lƣợng

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
Giáo viên tiến hành chia học sinh thành 4
nhóm (mỗi nhóm khoảng 6 thành viên). Các
nhóm tự đặt tên mà mình yêu thích.
Tiếp đó, sau khi quan sát một số tranh mẫu,
từng nhóm sẽ thảo luận và trả lời những câu hỏi
giáo viên đƣa ra:

 Tờ báo tƣờng thƣờng gồm mấy phần
chính?

- Đầu báo tƣờng
- Thân báo tƣờng

5’

- Đầu
báo
tƣờng
thƣờng chiếm khoảng
1/3 hoặc 1/4 diện tích
khổ giấy.

Đầu báo tƣờng thƣờng gồm những bộ
phận nào?
• Tên tờ báo.
• Tên đơn vị.
• Tên chủ đề.
• Hình minh họa.
+ Tên tờ báo do đơn vị đặt ra phải phù hợp với
nội dung.
Ngoài chủ đề Nhà giáo còn có các chủ đề khác
nhƣ: Nhớ nguồn, Ƣớc mơ, Mực tím, Tiến lên,
Măng non...đƣợc phát hành từ các đơn vị, cơ
quan: bộ đội, trƣờng học, để chào mừng các
ngày lễ, các đợt thi đua.

HS quan sát, trả lời
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Hoạt động 2: Cách trang trí

Bước1:Sắp xếp các mảng hình

5’

Bước 2: Phác kiểu chữ và hình minh họa

Bước 3: Kẻ chữ, vẽ hình

Bước 4: Vẽ màu
+ Tên tờ báo: là phần chính, chữ to, rõ, nổi
bật. Màu sắc nổi bật.
+ Chủ đề tờ báo: cỡ chữ nhỏ hơn tên báo.
+ Tên đơn vị: sắp xếp vị trí phù hợp.
+ Hình minh hoạ: hình trang trí, cờ, hoa,
biểu trƣng, …
+ Mỗi HS sƣu tầm, viết 01 số bài nhƣ thơ ca,
văn xuôi, tranh ảnh,… sau đó dán vào một tấm
bảng hay một tờ giấy.
+ Màu sắc trong đầu báo phải tƣơi sáng, rõ và
phù hợp với nội dung.

- HS lắng nghe.
- HS quan sát.
- HS tìm hiểu cách vẽ
trang trí đầu báo tƣờng.
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Hoạt động 3: Thực hành
 Tổ chức Trò chơi cho học sinh.

Tên trò chơi: Tìm ô tương ứng

15’

-

Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng thực hiện các bƣớc
tiến hành một bài vẽ trang trí ứng dụng.
Chuẩn bị:
- Những tấm bìa có nội dung ghi từng bƣớc tiến hành một bài vẽ vẽ trang trí đầu báo
tƣờng.
- Hồ dán, băng dính 2 mặt, nam châm.
Cách chơi: Chọn 2 đội, mỗi đội có số HS tƣơng - HS nhớ lại kiến thức
ứng với các bƣớc tiến hành bài vẽ theo nội dung
vừa học.
bài học lên đứng vào vị trí quy định.
- HS nhận nhóm,
- GV phát cho mỗi đội 01 bộ phiếu có nội
tham gia trò chơi.
dung các bƣớc tiến hành một bài vẽ theo nội
- HS thực hành vẽ.
dung bài học.
(Có thể thể hiện trên vở
- Nghe hiệu lệnh của GV, lần lƣợt từng
vẽ hoặc giấy A4)
HS của mỗi đội lên dán các mảnh bìa có nội
dung các bƣớc tiến hành một bài vẽ lên bảng,
đội nào dán nhanh, đúng đội đó thắng cuộc.
 Cho học sinh làm bài theo nhóm.
Hƣớng dẫn cụ thể từng nhóm.
Trang trí một đầu báo tƣờng:
- Tên báo: tự chọn
- Tên đơn vị: Chi đội của các em
Chủ đề: phù hợp tên báo hoặc tên chi đội
- Hình minh hoạ: Phù hợp nội dung
- Màu sắc: tuỳ chọn
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá

5’

Gợi ý nhận xét các bài vẽ:
- Chủ đề: phù hợp tên báo hoặc tên chi
đội hay chƣa?
- Hình minh hoạ: có phù hợp nội dung,
chủ đề?
- Màu sắc: tƣơi sáng, phù hợp nội dung?

 ĐÁNH GIÁ CHUNG
Tổng kết, nhận xét chung về tiết học.

-HS trƣng bày sản phẩm
(kết
quả
bài
vẽ)
- HS xem tranh, thảo
luận và nhận xét các bài
vẽ trong lớp.
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Phụ lục 02
MỘT SỐ PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN
2.1. PHIẾU THĂM DÒ TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên học sinh: .......................................................
Lớp: ..............................................................................
Trường: ........................................................................
Huyện: ............................... Tỉnh: .................................

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT
Em hãy cho biết ý kiến của mình qua các câu hỏi sau:
 Thái độ của em đối với phân môn Trang trí
(Đánh dấu x vào 1 trong 3 ô trống hoặc ghi ý kiến khác)
Hứng thú
Bình thƣờng
Không hứng thú
Ý kiến khác: .............................................................................................................
..................................................................................................................................
 Những hoạt động của em trong giờ học phân môn Trang trí
(Với mỗi hoạt động, hãy đánh dấu x vào 1 trong 3 cột)
Mức độ hoạt động
Stt

1

Các hoạt động

Không
thường xuyên

Thỉnh
thoảng

Thường
xuyên

Nghe GV giảng và ghi chép

2

Hoạt động trò chơi trong tiết học

3

Hoạt động trao đổi, thảo luận nhóm

4

Quan sát tranh trong SGK hoặc trên bảng

 Cảm xúc của em trong giờ học phân môn Trang trí
(Đánh dấu x vào ô trống hoặc ghi ý kiến khác)
 Giờ học lôi cuốn, hấp dẫn
 Giờ học bình thƣờng
 Giờ học tẻ nhạt
Ý kiến khác: ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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2.2. PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN VIỆC SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY
HỌC TRONG PHÂN MÔN TRANG TRÍ
(Dành cho giáo viên bộ môn Mĩ thuật)
Xin thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề sau:
(Với mỗi phương pháp, hãy đánh dấu x vào 1 trong 3 cột phù hợp)
 Thầy/cô sử dụng những phƣơng pháp dạy học nào sau đây trong giờ dạy
phân môn Trang trí.
Mức độ sử dụng
Stt
Phƣơng pháp
Không sử
Không thường
dụng

xuyên

Thường xuyên

Quan sát
Trực quan
Vấn đáp
Gợi mở
Luyện tập
Giải quyết vấn đề
Dự án
Trò chơi
Hợp tác trong nhóm nhỏ
Khác:………………………
 Theo thầy/cô, các mục đích của việc sử dụng các phƣơng pháp dạy học
dƣới đây có tầm quan trọng nhƣ thế nào trong dạy học phân môn Trang trí?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stt

Mục đích của việc sử dụng các
phƣơng pháp dạy học

Mức độ đánh giá
Cần thiết

Bình thường

Không cần
thiết

1 Phát triển năng lực tƣ duy cho HS
Giúp cho HS nắm vững và nhớ lâu
2
kiến thức cần học
Nâng cao tính tích cực, chủ động nhận
3
thức của HS trong học tập
Hình thành cho học sinh kỹ năng giải
4
quyết vấn đề
5 Gây hứng thú học tập cho HS
Rèn cho HS kỹ năng thực hành và vận
6
dụng vào cuộc sống
 Theo thầy/cô, việc sử dụng các phƣơng pháp truyền thống trong dạy học
gặp những khó khăn gì?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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2.3. PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ TIẾT DẠY THỰC NGHIỆM
(Dành cho giáo viên tham gia dự giờ tiết thực nghiệm)
Kính thƣa quý Thầy Cô!
Để góp phần nâng cao chất lƣợng giảng dạy phân môn Trang trí thuộc bộ
môn Mĩ thuật cấp Tiểu học. Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Dạy học phân môn
Trang trí trong bộ môn Mĩ thuật cho học sinh trường Tiểu học Liên Khê - Khoái
Châu - Hưng Yên” với việc áp dụng một số phƣơng pháp dạy học hiện tại mà
nhà trƣờng chƣa áp dụng thông qua bài giảng thực nghiệm khối lớp 5 tại trƣờng.
Nhằm nắm bắt đƣợc thêm thông tin về vấn đề này, tôi tiến hành điều tra ý kiến
của các thầy/cô giáo. Kính mong nhận đƣợc sự hợp tác của quý thầy cô trong
việc trả lời một số nội dung khảo sát. Ý kiến của thầy/cô sẽ là cơ sở quan trọng
để tôi thực hiện đề tài.
Thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến của mình về các vấn đề dƣới đây bằng
cách tích dấu (x) vào trƣớc câu gợi ý phù hợp (có thể nhiều phƣơng án gợi ý cho
một nội dung). Đối với những nội dung chƣa có phần gợi ý sẵn, xin quý thầy/cô
cho biết ý kiến của mình.
Câu 1: Việc áp dụng các phƣơng pháp dạy học mới trong các tiết dạy thực nghiệm
có đạt đƣợc các tiêu chí dƣới đây không?
Giúp học sinh tiếp thu kiến thức mới tốt hơn
Phát huy tính chủ động, tích cực và tinh thần tập thể
Củng cố, khắc sâu những nội dung, kiến thức đã học
Ý kiến khác
Lý do:...............................................................................................................
..................................................................................................................................
Câu 2: Những phƣơng pháp giảng dạy mới đƣợc đƣa ra có thiết thực không?
Có
Không
Ý kiến khác
Lý do:...............................................................................................................
..................................................................................................................................
Câu 3: Giáo viên sử dụng hiệu quả và phối hợp linh hoạt các phƣơng pháp dạy
học không?
Có
Không
Ý kiến khác
Lý do:...............................................................................................................
..................................................................................................................................
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Câu 4: Giáo viên sử dụng tài liệu (tài liệu chính và tài liệu tham khảo) có phong
phú và cập nhật không?
Có
Không
Ý kiến khác
Lý do:...............................................................................................................
..................................................................................................................................
Câu 5: Câu hỏi và gợi ý của giáo viên có tác động tới việc chiếm lĩnh kiến thức
của học sinh không?
Có
Không
Ý kiến khác
Lý do:...............................................................................................................
..................................................................................................................................
Câu 6: Nội dung các nhiệm vụ của các phƣơng pháp mới có rõ ràng không?
Có
Không
Ý kiến khác
Lý do:...............................................................................................................
..................................................................................................................................
Câu 7: Hình thức tổ chức dạy học bằng phƣơng pháp mới có gây đƣợc hứng thú
cho học sinh không?
Có
Không
Ý kiến khác
Lý do:...............................................................................................................
..................................................................................................................................
Câu 8: Kết quả học tập của học sinh có đƣợc đánh giá khách quan, chính xác
không?
Có
Không
Ý kiến khác
Lý do:...............................................................................................................
..................................................................................................................................
Câu 9: Giáo viên có đảm bảo đủ thời lƣợng giảng dạy không?
Có
Không
Ý kiến khác
Lý do:...............................................................................................................
..................................................................................................................................
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Câu 10: Thầy/cô có lĩnh hội đƣợc những kỹ năng cần thiết để phục vụ nghề
nghiệp, chuyên môn của bản thân không?
Có
Không
Ý kiến khác
Lý do:...............................................................................................................
..................................................................................................................................
Đề xuất/Ý kiến đóng góp:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Xin cảm ơn sự hợp tác của thầy/cô!
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2.4. PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ TIẾT HỌC THỰC NGHIỆM
(Dùng cho học sinh tham gia giờ thực nghiệm)
Học sinh cho biết ý kiến của cá nhân về các vấn đề dưới đây bằng cách tích dấu
(x) vào trước câu gợi ý phù hợp (có thể nhiều phương án gợi ý cho một nội dung). Đối
với những nội dung chưa có phần gợi ý sẵn, học sinh cho biết ý kiến của mình.

Câu 1: Em có thấy hứng thú với phƣơng pháp dạy học mới đƣợc áp dụng trong
giờ học thực nghiệm không?
Có
Không
Ý kiến khác
Lý do:...............................................................................................................
..................................................................................................................................
Câu 2: Em thấy hoạt động nào dƣới đây giúp em đạt đƣợc hiệu quả trong giờ học
thực nghiệm:
Làm việc theo nhóm
Hoạt động trò chơi
Ý kiến khác
Lý do:...............................................................................................................
..................................................................................................................................
Câu 3: Em hãy tự nhận định, đánh giá về mức độ thể hiện kỹ năng của bản thân
trong giờ học thực nghiệm:
Mức độ đánh giá
Nhóm các kỹ năng
Tốt
Bình thƣờng
Chƣa tốt
Kỹ năng tự nhận thức
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
Kỹ năng ra quyết định và giải
quyết vấn đề.
Kỹ năng hợp tác, chia sẻ
Kỹ năng tổng hợp những kiến
thức môn học liên quan

Câu 4: Tự đánh giá kết quả học tập của bản thân sau thời gian thực nghiệm.
Kết quả kém hơn trƣớc
Kết quả nhƣ trƣớc
Kết quả tốt hơn trƣớc
Cảm nhận của bản thân sau tiết học: ........................................................................
..................................................................................................................................
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Phụ lục 3
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
TRƢỜNG TIỂU HỌC LIÊN KHÊ
(Nguồn: Cán bộ, giáo viên trƣờng Tiểu học Liên Khê cung cấp)

Phòng thư viện trường

Phòng thiết bị trường

Phòng truyền thống và hoạt động đội

Hình ảnh về phòng học tại trường
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Phụ lục 4
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIẾT DẠY VÀ KẾT QUẢ TẠI LỚP THỰC NGHIỆM
(Nguồn: Tác giả chụp ngày 07/9/2016 và ngày 06/4/2017)

4.1. Một số hình ảnh trong tiết dạy thực nghiệm tại trƣờng Tiểu học Liên
Khê Liên Khê - Khoái Châu - Hƣng Yên
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4.2. Một số bài vẽ - đồ dùng trực quan đƣợc sử dụng trong tiết dạy thực
nghiệm tại trƣờng Tiểu học Liên Khê Liên Khê - Khoái Châu - Hƣng Yên
(Bài: Màu sắc trong trang trí - Nguồn: Tác giả sưu tầm)
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4.3. Một số bài vẽ - đồ dùng trực quanđƣợc sử dụng trong tiết dạy thực
nghiệm tại trƣờng Tiểu học Liên Khê Liên Khê - Khoái Châu - Hƣng Yên
(Bài: Vẽ trang trí đầu báo tường - Nguồn: Tác giả sưu tầm)
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4.4. Một số kết quả bài vẽ của học sinh lớp 5A trong tiết dạy thực nghiệm
tại trƣờng Tiểu học Liên Khê Liên Khê - Khoái Châu - Hƣng Yên
(Bài: Màu sắc trong trang trí - Nguồn: Tác giả chụp ngày 07/9/2016)
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4.5. Một số kết quả bài vẽ của học sinh lớp 5A trong tiết dạy thực nghiệm
tại trƣờng Tiểu học Liên Khê Liên Khê - Khoái Châu - Hƣng Yên
(Bài: Vẽ trang trí đầu báo tường - Nguồn: Tác giả chụp ngày 06/4/2017)
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4.6. Một số hoạt động ngoại khóa bổ trợ cho phân môn Trang trí khối 5 của
trƣờng Tiểu học Liên Khê - Khoái Châu - Hƣng Yên
(Nguồn: Tác giả chụp - Thời gian: tháng 12/2016 và tháng 02/2017)

