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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, khi cuộc sống hiện đại hòa nhập trên toàn thế giới, những
vấn đề về tôn giáo tín ngưỡng cũng vẫn là một bộ phận tinh thần quan
trọng trong đời sống xã hội. Trải qua nhiều thế kỷ, qua các di tích còn lại
trên đất nước chúng ta, với rất nhiều ngôi chùa cổ kính không chỉ mang giá
trị lưu lại những giá trị tinh thần của Phật giáo Việt Nam, mà còn đem lại
những giá trị của vẻ đẹp về kiến trúc, mỹ thuật của các thời kỳ; Tạo nên vẻ
đẹp được kết hợp hài hòa đóng góp đáng kể vào đời sống chính trị, xã hội
và tinh thần của Người Việt.
Chùa Thầy còn có tên chữ Thiên Phúc Tự là một kiến trúc Phật giáo
có vị trí nổi bật trong quần thể di tích nổi tiếng từ lâu đời quanh núi Sài
Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ, nay là Hà Nội. Được khởi dựng từ
thời Lý, Chùa Thầy gắn liền với truyền tích của vị thiền sư nổi tiếng thời
Lý đó là Từ Đạo Hạnh, là người có công tạo dựng nên trung tâm Phật Giáo
của vùng Quốc Oai. Với hệ thống chạm khắc đa dạng phong phú,mang tính
tiêu biểu cho nghệ thuật truyền thống Việt Nam và hơn hết những mảng
chạm khắc trong trang trí kiến trúc và điêu khắc trong chùa cũng mang tính
ứng dụng cao vào trong dạy học phân môn vẽ trang trí tại khối trung học cơ
sở.
Bài học trang trí là một trong những bài học quan trọng trong phân
môn Mỹ thuật. Để có được những bài trang trí tốt, việc chắt lọc và phối hợp
các họa tiết hoa văn từ cuộc sống là bước làm quan trọng. Với đặc điểm
giàu tính trang trí, sử dụng nhiều họa tiết hoa văn phong phú trên trang trí
kiến trúc và điêu khắc cổ, người Việt đã tạo nên một thế giới nghệ thuật
truyền thống giàu màu sắc. Với điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý (gần
trường THCS An Khánh) và những giá trị nghệ thuật quan trọng trải suốt
nhiều thế kỷ, chùa Thầy là điểm đến lý tưởng cho các buổi học dã ngoại
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của học sinh THCS. Các hình chạm khắc trang trí trên kiến trúc và điêu
khắc ở chùa Thầy với những mô típ, mẫu hình họa tiết, hoa văn tuyệt đẹp
có thể ứng dụng cho môn học trang trí ở trường THCS. Vì vậy, tôi đã tìm
hiểu và nghiên cứu đề tài: Nghệ thuật chạm khắc trong chùa Thầy vận
dụng vào dạy học phân môn Vẽ trang trí ở trường Trung học Cơ sở An
Khánh, Hoài Đức, Hà Nội làm đề tài nghiên cứu.
2. Tình hình nghiên cứu
Từ năm 1945 đến nay Chùa Thầy bắt dầu được nghiên cứu, giới
thiệu như một đối tượng cụ thể như trong các cuốn Kiến trúc phật giáo Việt
Nam năm 1972 của kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng, cuốn Chùa Việt của tác
giả Trần Lâm Biền hay cuốn Chùa Việt Nam của Hà Văn Tấn. Những
nghiên cứu trên đều mang lại những thông tin, tài liệu quí về chùa Thầy tuy
nhiên phần lớn vẫn theo lối nghiên cứu về tiến trình lịch sử, những hiện
tượng, môtíp.
Trong cuốn Chùa Việt Nam, với sự dày công nghiên cứu, khảo sát
của các nhà nghiên cứu Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự, Phạm Ngọc Long,
cuốn sách giới thiệu về 122 ngôi chùa trên cả nước. Theo GS. Hà Văn Tấn,
“khảo sát những ngôi chùa đó, chúng ta không những thấy được đặc điểm
của Phật giáo Việt Nam, đặc điểm của tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam mà
còn giúp chúng ta hiểu được một mặt quan trọng của lịch sử văn hóa và tư
tưởng Việt Nam” [13]. Trong đó các nhà nghiên cứu cho rằng phần nghiên
cứu về chùa “Tiền Phật hậu Thánh” là biểu hiện của sự hòa nhập tín
ngưỡng và Phật giáo truyền thống của Việt Nam.
Trong luận án Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc chùa Thầy (2012),
của tác giả Đặng Thị Phong Lan, đã nghiên cứu khá chi tiết, tỉ mỉ về vị trí
xây dựng chùa, lối kiến trúc bộ khung gỗ, chính là kiến trúc, điêu khắc đặc
trưng của chùa Việt Nam. Trong luận án đã tập hợp một số hệ thống toàn
bộ các tư liệu về chùa Thầy. Trên góc độ chuyên ngành nghệ thuật, kết hợp
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với kiến thức về văn hóa học nhằm dựng lên toàn cảnh nghiên cứu những
kiến giả riêng về đặc trưng kiến trúc, không gian môi trường, nghệ thuật
điêu khắc, qua đó thấy được giá trị truyền tải tư tưởng Phật giáo mang màu
sắc Mật Giáo...
Trong tạp chí Văn hóa Nghệ thuật số 334, tháng 4 - 2012, tác giả
Đặng Thị Phong Lan có bài viết liên quan tới chùa Thầy: “Chùa Thầy - Sự
Kết Hợp Hài Hòa Kiến Trúc Dân Gian và Kiến Trúc Phật Giáo”, tác giả đã
nghiên cứu chùa Thầy là một ngôi chùa nổi tiếng của vùng Quốc Oai (Hà
Tây trước đây, Hà Nội hiện nay). Đây là ngôi chùa có cảnh quan kiến trúc
cảnh quan là nghệ thuật kiến trúc điều hòa được mối quan hệ giữa tự nhiên
- con người - kiến trúc để tạo nên một môi trường sống hài hòa, có giá trị
thẩm mỹ và tinh thần. Chùa Thầy là một công trình tiêu biểu cho vẻ đẹp
của kiến trúc cảnh quan thiên nhiên ở đồng bằng Bắc Bộ. Chùa Thầy có sự
hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan, bên cạnh đó còn là sự hòa điệu của
một hợp thể không gian Phật Giáo với các tôn giáo và tín ngưỡng bản địa:
Đạo Giáo, Nho Giáo, tín ngưỡng thờ Thánh Thần. Với tín ngưỡng thờ đá
núi, nước, tín ngưỡng thờ Tổ nghề, gắn với vị sư tổ thời Lý Từ Đạo Hạnh,
người có công truyền bá Phật giáo, xây dựng chùa, chữa bệnh, dạy nghề rối
cho người dân nơi đây. Ra đời từ thời Lý, ngôi chùa là một địa chỉ quan
trọng minh chứng cho sự phục hưng của Phật giáo TK XVII, đặc biệt là sự
giao hòa giữa giáo lý này với tín ngưỡng dân gian của người Việt. Mối giao
hòa ấy được thể hiện một cách sáng tạo qua quần thể kiến trúc của chùa và
hang động quanh núi Sài Sơn với những biểu tượng kiến trúc độc đáo. Tuy
nhiên, giá trị nghiên cứu kiến trúc cảnh quan Phật giáo vẫn là nội dung
nghiên cứu nổi bật.
Gần đây, Viện Bảo tồn di tích đã ra mắt cuốn sách Kiến trúc Chùa
Việt Nam qua tư liệu Viện Bảo tồn di tích (tập 1). Cuốn sách ngoài những
thông tin hữu ích về lịch sử xây dựng và đặc trưng kiến trúc chùa Thầy, còn
là những tư liệu hình ảnh quý giá về nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc trang
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trí của ngôi chùa này. Những hình ảnh này được sử dụng làm giáo cụ trực
quan cho học sinh tham khảo.
Bên cạnh đó, cuốn Bản rập họa tiết mỹ thuật cổ Việt Nam do
Nguyễn Du Chi biên soạn cũng đóng góp những hình ảnh đẹp được rập từ
bệ đá chùa Thầy. Những hình ảnh này cũng được sử dụng là giáo cụ trực
quan cho học sinh, giúp các em nhận diện rõ hơn yếu tố trang trí trên bệ đá;
việc chép lại các họa tiết này đồng thời nhìn thấy hiệu ứng màu sắc của các
bản rập (in từ sách) cũng giúp học sinh cảm thụ bài trang trí được tốt hơn.
Về lý luận và phương pháp dạy học ta có trong cuốn Giáo trình
phương pháp dạy học Mĩ thuật Nxb Đại Học Sư Phạm của tác giả Nguyễn
Thu Tuấn năm 2017 có nêu rất rõ các phương pháp Dạy học vẽ trang trí ở
trường THCS, từ việc nghiên cứu nội dung bài dạy, chuẩn bị bài dạy và các
phương pháp vận dụng trong dạy học mỹ thuật. Trong cuốn sách cũng nêu
rất rõ việc đi tham quan, dã ngoại lấy tư liệu cũng là một hình thức của
hoạt động ngoại khóa của môn mỹ thuật, là hình thức quan sát, luyện tập.
Cuốn sách Giáo dục học đại cương (Bộ Giáo Dục và Đào Tạo- Nxb
Giáo Dục) viết rất rõ về hệ thống các nguyên tắc dạy học. Dạy học Mỹ
thuật cũng là một quá trình và tuân theo hệ thống các nguyên tắc dạy học
nhất định.
Hay như trong cuốn Trường học mới Việt Nam dân chủ- sáng tạohiệu quả Nxb Giáo dục Việt Nam đã nêu rõ về một số vấn đề đổi mới nhận
thức và hành động cũng như vấn đề về năm thành tố trong mô hình trường
mới có liên quan đến đổi mới trong trường phổ thông.
Qua một số công trình nghiên cứu kể trên cho thấy chưa có nhà
nghiên cứu nào đi sâu nghiên cứu nghệ thuật chạm khắc chùa Thầy vận
dụng dạy học vào phân môn Vẽ trang trí, đặc biệt là áp dụng vào dạy trong
trường THCS An Khánh là một đề tài nghiên cứu chưa được đề cập tới.
Đồng thời, đây cũng là đề tài phù hợp với chương trình đào tạo bộ môn Mỹ
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thuật Trường THCS An Khánh nói chung và phân môn Vẽ trang trí nói
riêng. Trên cơ sở kế thừa những nghiên cứu của người đi trước, đề tài đi
sâu nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng phân môn vẽ trang trí thông qua
nghệ thuật chạm khắc trong chùa Thầy.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
- Tập hợp các tư liệu để phân tích vẻ đẹp của nghệ thuật chạm khắc
chùa Thầy trong kiến trúc và điêu khắc.
- Áp dụng nghệ thuật chạm khắc chùa Thầy vào dạy học phân môn
Vẽ trang trí trong trường THCS An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Đề tài luận văn thực hiện các nhiệm vụ:
- Nghiên cứu về cơ sở lý luận các vấn đề liên quan tới trang trí, sự
hình thành, phát triển và đặc điểm và vị trí các mảng chạm khắc trang trí ở
chùa Thầy.
- Nghiên cứu thực trạng dạy học phân môn Vẽ trang trí tại Trường
Trung học Cơ sở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
- Thiết kế giáo án dạy học ứng dụng chạm khắc chùa Thầy, tiến hành
thực nghiệm.
- Nêu các biện pháp nâng cao chất lượng chương trình phân môn Vẽ
trang trí tại trường Trung học Cơ sở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
- Nghệ thuật chạm khắc ở chùa Thầy.
- Khối 7 trường THCS An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Trong đó lớp
7A1,7A2 là lớp thực nghiệm còn lại là lớp đối chứng.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
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- Họa tiết trang trí chủ yếu về đề tài thực vật trên kiến trúc và điêu
khắc chùa Thầy.
- Học sinh trường THCS An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
- Thời gian: Năm học 2016- 2017.
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính:
- Phương pháp thống kê, nghiên cứu các tư liệu đã được xuất bản,
công bố trên sách, báo, tạp chí để làm cơ sở lý luận của đề tài.
- Phương pháp điền dã (chụp ảnh, phỏng vấn, ký họa…) nhằm trực
tiếp tìm hiểu vẻ đẹp của các mảng chạm khắc tại chùa Thầy qua các nhóm
chạm khắc trang trí trên đá, trên gỗ đặc sắc mà tiêu biểu nhất là các mảng
chạm khắc thế kỷ 13, thế kỷ 17 trên kiến trúc và điêu khắc ở chùa Thầy;
Nghiên cứu trực tiếp và quan sát các bài tập học tập môn Mỹ thuật, đi sâu
vào bài dạy Vẽ trang trí phân môn Mỹ thuật của học sinh bậc THCS của
trường An Khánh và môt số học sinh các trường THCS khác.
- Phương pháp liên ngành (Sử học, Mỹ thuật học, Văn hóa học, Nghệ
thuật học...) nhằm phân tích, tổng hợp, so sánh rút ra những kiến thức tổng
hợp qua việc nghiên cứu nghệ thuật điêu khắc chùa Thầy qua giá trị của
kiến trúc, mỹ thuật, văn hóa, tinh thần… để từ đó đưa những kiến thức về
vẻ đẹp Mỹ thuật của nghệ thuật điêu khắc vận dụng vào làm tư liệu trong
phương pháp dạy học phân môn Vẽ trang trí của học sinh THCS.
6. Những đóng góp của luận văn
Nêu bật giá trị nghệ thuật của các mảng chạm khắc của ngôi chùa
Thầy, ứng dụng các họa tiết, hoa văn trên chạm khắc ở chùa Thầy vào các
bài dạy học phân môn vẽ trang trí cho học sinh trong trường THCS An
Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
7. Bố cục của luận văn
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Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn gồm 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chương 2: Ứng dụng nghệ thuật chạm khắc trong chùa Thầy vào bài Vẽ
trang trí môn Mỹ thuật trường Trung học Cơ sở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan trong đề tài
1.1.1. Chạm khắc
Theo tác giả Nguyễn Trân trong cuốn “Các thể loại và loại hình mỹ
thuật” Có nói: Chạm khắc là một trong hai thể loại chính của loại hình
nghệ thuật điêu khắc gồm tượng tròn và chạm khắc. Về mặt hình thức,
chạm khắc lại được chia ra thành hai loại: chạm nổi cao và chạm nổi thấp
(đôi khi là khắc chìm). Cả hai đều thể hiện hình tượng trên một mặt nền
nhất định như phiến đá, tấm gỗ, mảnh kim loại… diễn tả một đề tài nào đó
[16, tr.52-57]. Cuốn Giáo trình mỹ thuật của Phạm Thị Chỉnh và Trần Tiểu
Lâm cũng đưa ra khái niệm về chạm khắc không có nhiều khác biệt so với
khái niệm Phó giáo sư Nguyễn Trân đặt ra ở trên. Với cách hiểu như vậy
thì chạm khắc và phù điêu có nhiều điểm tương đồng. Tuy vậy, ở nghệ
thuật chạm khắc hiểu theo nghệ thuật chạm khắc gỗ truyền thống, xét về kỹ
thuật tạo hình thì có phần phong phú, phức tạp hơn nghệ thuật phù điêu
thông thường. Các kỹ thuật điển hình của nghệ thuật chạm khắc gỗ truyền
thống là các kỹ thuật chạm lộng (chạm nhiều lớp chồng lên nhau, đỉnh cao
như lối chạm lộng 9 lớp ở cửa võng đình Diềm, Bắc Ninh), chạm bong
kênh (lối chạm cũng tạo lớp nhưng đơn giản hơn chạm lộng) và chạm
thông phong (chạm thủng như lối thêu ren). Cha ông chúng ta rất điêu
luyện trong việc chạm, khắc. Các tác phẩm chạm khắc đá, gỗ trong các
đình, chùa cổ ở Việt Nam chính là minh chứng sinh động nhất cho nhận xét
đó. Ở luận văn này, việc ứng dụng chạm khắc vào trang trí chỉ có ý nghĩa
vận dụng những hình trang trí đơn giản, mang tính đồ họa, dễ chép lại với
đối tượng học sinh THCS nên cách hiểu chạm khắc như Phó giáo sư
Nguyễn Trân đưa ra là phù hợp.
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Từ hai ý kiến của các tác giả trên thì theo tôi: Chạm khắc là một
phần của điêu khắc. Chạm khắc là chạm nổi cao và chạm nổi thấp được thể
hiện trên một mặt phẳng là các chất liệu khác nhau: đá, gỗ,…
1.1.2. Vẽ trang trí và phân môn Vẽ trang trí
1.1.2.1. Trang trí
Trang trí (nghệ thuật, đường nét, hình dạng, màu sắc…) là có tính
điểm xuyết hoặc mang lại sự trù phú, nhưng quan trọng hơn trong nghệ
thuật, nó nhấn mạnh đến tính hai chiều của một tác phẩm nghệ thuật hoặc
bất kỳ yếu tố nào của tác phẩm. Nghệ thuật trang trí nhấn mạnh đến sự
phẳng dẹt chủ yếu của bề mặt [20, tr.8].
Một cách hiểu đơn giản hơn, con người với bản chất luôn yêu cái
đẹp, luôn muốn làm đẹp cuộc sống, ở đâu cũng có sự sắp xếp, tô điểm của
con người nhằm làm cho mọi vật ngày thêm đẹp hơn. Trình bày một quyển
sách, một tờ báo, vẽ hoa trên vải, trên bát đĩa, trang trí nhà cửa… những
việc làm đẹp đó được gọi là trang trí.
1.1.2.2. Phân môn Vẽ trang trí
Phân môn vẽ trang trí là một phần không thể thiếu trong chương
trình dạy học mỹ thuật bậc THCS. Để dạy học được môn vẽ trang trí, giáo
viên cần phải hướng dẫn cho học sinh nắm được những đặc trưng cơ bản
của môn học trang trí. Để có một bài trang trí đẹp hay một sản phẩm trang
trí đẹp, người làm trang trí cần nắm được các yếu tố: họa tiết, hoa văn, màu
sắc và bố cục.
Họa tiết
Họa tiết là những hình vẽ dùng để trang trí. Họa tiết có thể là những
nét chấm, nét gạch, những hình hình học, những mảng màu, mảng chữ,
những hình hoa lá, chim muông, con người… đã được chọn lọc hoặc sáng
tao từ các vẻ đẹp trong thiên nhiên phù hợp với yêu cầu trang trí. Trong
nghệ thuật truyền thống của người Việt, với trí tưởng tượng và óc sáng tạo,
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cha ông ta đã tạo được những họa tiết trang trí độc đáo, có thẩm mỹ và giàu
bản sắc. Những họa tiết này được ứng dụng không chỉ trên trang trí kiến
trúc mà còn ứng dụng trên các tác phẩm điêu khắc hay đồ dùng, dụng cụ
sinh hoạt hàng ngày.
Hoa văn
Sự kết hợp của các họa tiết tạo nên các mô típ hoa văn. Hoa văn là
những hình vẽ tượng trưng mang tính ước lệ về đồng vật, hoa lá, đồ vật…
thậm chí cả con người được chọn lọc, cách điệu để làm đẹp hơn với sự đa
dạng về hình dáng nhưng không làm mất đi nét đặc trưng của đối tượng và
có giá trị thẩm mỹ được dùng để trang trí. Hoa văn tuy đơn giản nhưng lại
biểu hiện tư tưởng, tình cảm, thẩm mỹ, là cách cảm nhậ, phản ánh lại thế
giới của con người. Trong nghệ thuật tạo hình nói chung và nghệ thuật
trang trí nói riêng, hoa văn luôn đóng vai trò chủ đạo để tô điểm, phản ánh
thế giới với đặc trưng của nó. Mô típ hoa văn là sự kết hợp của họa tiết,
chuyển tải nội dung chủ đề trang trí.
Màu sắc
Màu sắc là một yếu tố quan trọng không thể thiếu được trong trang
trí. Nó tạo cho sản phẩm trang trí một sự hấp dẫn, sinh động, có sắc thái
riêng. Tùy theo nội dung trang trí, sở thích dùng màu của người vẽ mà màu
sắc trang trí có thể vui tươi, trang nhã hay đầm ấm.
Bố cục
Sau khi đã nắm được về họa tiết, và màu sắc thì việc hướng dẫn cho
học sinh hiểu được bố cục của bài vẽ trang trí là vô cùng quan trọng. Giáo
viên phải làm rõ được bố cục trang trí là sự sắp xếp, bố trí các hình mảng,
họa tiết, màu sắc, đậm nhạt, hình khối… trên một mặt phẳng trong không
gian để tạo ra một sản phẩm trang trí có giá trị thẩm mỹ phục vụ như cầu
tinh thần và nhu cầu sử dụng của con người.
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Một số hình thức thường được sử dụng trong bố cục trang trí như:
hình thức nhắc lại, hình thức xen kẽ, hình thức đối xứng, hình thức cân đối,
hình thức tương phản. Việc nắm được các hình thức trang trí giúp học sinh
chủ động hơn khi đi tìm họa tiết cho ý tưởng bài vẽ của mình.
Từ thủa sơ khai của loài người, đã xuất hiện những hình vẽ chạm
khắc. Các nhà khoa học đã tìm thấy những hình vẽ trong hang động ở các
nước như Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Argentina, Châu Phi… Sự sáng tạo mỹ
thuật ở những hình thức sơ khai cho thấy, đã có tính trang trí xuất hiện, nó
có vai trò rất lớn trong việc phát triển tư duy, nhận thức, ứng xử trong sự
phản ánh hiện thực đời sống vật chất cũng như tinh thần của xã hội nguyên
thủy- hình thái xã hội đầu tiên của loài người. Trải qua sự biến thiên của
lịch sử, mỗi dân tộc trên thế giới lại có những mẫu thức trang trí đặc sắc có
giá trị và tạo nên những truyền thống riêng biệt.
Cũng như nhiều tộc khác trên thế giới, các mô típ hoa văn làm đẹp
cho kiến trúc đình chùa, đền miếu, nhà cửa, trang phục, đồ dùng sinh
hoạt… là một nhu cầu trong đời sống tinh thần người dân Việt Nam. Mô
típ hoa văn trang trí dân gian của Việt Nam rất phong phú về các loại hình,
đề tài trang trí và đa dạng các loại hình, được sử dụng ở nhiều dạng khác
nhau. Đặc biệt là các hoa văn trang trí cho kiến trúc cộng đồng của người
Việt được hình thành qua một quá trình sáng tạo của nghệ nhân và được thể
hiện với một tay nghề tinh thông. Các làng nghề chạm khắc đá, gỗ không
ngừng phát triển ganh đua nhau làm đẹp cho cộng đồng nhằm phục vụ nhu
cầu văn hóa tâm linh trở thành phong tục, tập quán, tín ngưỡng trong xã hội
Việt. Các mô típ trang trí dân gian còn in dấu ấn văn hóa Việt trên nhiều
bình diện khác nhau, là kho tàng tư liệu phong phú mang giá trị văn hóa,
lịch sử, nghệ thuật,… Việc hướng dẫn học sinh thăm quan tìm hiểu, chép
lại các họa tiết hoa văn trang trí của cha ông để sáng tạo, tái tạo lại thành
những mẫu trang trí ứng dụng cho bài học là một hoạt động thiết thực, có ý
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nghĩa lớn trong việc giáo dục thẩm mỹ và giáo dục tình yêu quê hương,
giúp học sinh hiểu rõ hơn về các giá trị truyền thống, hiểu biết hơn về lịch
sử và biết yêu cái đẹp, yêu vốn quý của cha ông.
1.1.3. Dạy học và phương pháp dạy học Mỹ thuật
1.1.3.1. Dạy học
Mọi hoạt động của con người đều có tính mục đích. Con người hiểu
được mục đích hoạt động của mình, từ đó mới định rõ chức năng, nhiệm
vụ, động lực của hoạt động để đạt hiệu quả trong công việc. K.Marx cho
rằng, hoạt động của con người là hoạt động có mục đích, có ý thức;mục
đích, ý thức ấy như một quy luật, quyết định phương thức hoạt động và bắt
ý chí con người phụ thuộc vào nó. K. Marx viết: “Công việc đòi hỏi một sự
chú ý bền bỉ, bản thân sự chú ý đó chỉ có thể là kết quả của một sự căng
thẳng thường xuyên của ý chí”. Trong lịch sử của nhân loại, tính mục đích
trong hoạt động và tầm nhìn về lợi ích của hoạt động con người thể hiện rõ
trong nền giáo dục của các dân tộc và quốc gia từ xưa đến nay. Hoạt động
của con người dành cho việc dạy và học luôn được chú trọng và đề cao. Hồ
Chủ tịch từng nhắc lại một bài học của người xưa: “Vì lợi ích mười năm thì
phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Dạy học là dạy
người. Trong quan niệm của người Việt, người thầy được coi là một nhân
tố góp phần quan trọng, quyết định sự nghiệp của con người. Câu tục ngữ
“Không thầy đố mày làm nên” có ý nghĩa như vậy.
Hoạt động dạy học là hoạt động phối hợp tương tác và thống nhất
giữa hoạt động của giáo viên và hoạt động tự giác tích cực của học sinh
nhằm thực hiện mục tiêu dạy học. Trước đây, mọi người thường hiểu hoạt
động sư phạm chỉ là hoạt động của giáo viên. Giáo viên đóng vai trò trung
tâm trong quá trình dạy và học. Trong hoạt động sư phạm, giáo viên chủ
động từ việc chuẩn bị nội dung giảng dạy, phương pháp dạy học, đến
những câu hỏi,… Còn học sinh tiếp nhận thụ động, học thuộc để “trả bài”.
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Giáo viên giữ “chìa khoá tri thức”, cánh cửa tri thức chỉ có thể mở ra từ
phía hoạt động của giáo viên. Quan niệm này hiện nay từ góc độ khoa học
sư phạm, quan niệm trên chỉ chú trọng hoạt động một mặt, hoạt động của
giáo viên mà chưa thấy được mặt kia của hoạt động sư phạm là hoạt động
của học sinh.
1.1.3.2. Phương pháp dạy học Mỹ thuật
Phương pháp dạy học (PPDH) là cách thức hành động có trình tự,
phối hợp tương tác với nhau của giáo viên và của học sinh nhằm đạt được
mục đích dạy học. PPDH là một khoa học nghiên cứu về cách dạy và cách
học… là một vấn đề rộng, xuất hiện khi có nhà trường và luôn được các
nhà sư phạm, các nhà giáo dục tranh luận với các quan niệm khác nhau,
ngày càng hoàn thiện và tiếp cận, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã
hội đối với giáo dục. Do vậy, có thể nói PPDH là những hình thức, cách
thức hành động của GV và HS nhằm thực hiện những mục tiêu dạy học xác
định, phù hợp với những nội dung và điều kiện dạy học cụ thể. Bên cạnh
những điểm chung trong PPDH thì môn Mỹ thuật cũng có những nét đặc
thù riêng. Môn Mỹ thuật có lợi thế là đòi hỏi HS phải tìm tòi, sáng tạo để
biến cái chung thành cái riêng, không dập khuôn, sao chép, không lặp lại
bài vẽ của chính mình hay với các bạn.
Mỹ thuật là môn học tạo ra cái đẹp và biết thưởng thức cái đẹp theo
cách cảm, cách nghĩ, cách thể hiện phù hợp với lứa tuổi. Vì thế, học Mỹ
thuật chủ yếu là giáo dục thẩm mỹ cho HS, góp phần hoàn thiện mục tiêu
của nhà trường trong quá trình đào tạo cho HS toàn diện về các mặt như:
Đức - Trí - Thể - Mỹ và Lao động.
Ngoài một số PPDH truyền thống như: thuyết trình, trực quan, vấn
đáp, thị phạm. Trong PPDH cần có các PPDH mới hiện đại phù hợp với
những yêu cầu đổi mới phát triển năng lực như: Phương pháp dạy học
nhóm, khăn trải bàn, trò chơi.
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Phương pháp dạy học nhóm là một hình thức xã hội của dạy học,
trong đó học sinh của một lớp học được 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 được trình bày và đánh giá trước toàn lớp.
Phương pháp trò chơi là phản ánh hiện thực khách quan qua hoạt
động của trẻ em với sự đan xen của những yếu tố tưởng tượng. Trò chơi có
thể sử dụng nhằm mục đích dạy học.
1.2. Nghệ thuật chạm khắc ở chùa Thầy
1.2.1. Lịch sử xây dựng chùa Thầy
Chùa Thầy hiện nay thuộc địa phận của thôn Thụy Khuê xã Sài Sơn
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Ngôi chùa gắn liền với cuộc đời Từ
Đạo Hạnh, vị sư thế hệ thứ 12 thuộc dòng Thiền Ti-ni-đa-lưu-chi.
Ban đầu chùa Thầy chỉ là một am nhỏ gọi là Hương Hải am, nơi
Thiền sư Từ Đạo Hạnh trụ trì. Vua Lý Nhân Tông đã cho xây dựng lại gồm
hai cụm chùa: chùa Cao (Đỉnh Sơn Tự) trên núi và chùa Dưới (tức chùa Cả,
tên chữ là Thiên Phúc Tự).
Theo minh văn trên chuông, chùa Thầy được dựng vào năm Long
Phù Nguyên Hóa thứ 9 triều Lý Nhân Tông (1109). Theo văn bía “Bối Am
tự bi”, niên đại Sùng Khang thứ 4 (1569) thù chùa Thầy đã có từ thời Đinh
(thế kỷ 10) [19, tr.104]. Là ngôi chùa linh thiêng, gắn liền với các hoạt
động cầu tự, cầu an của hoàng gia và các tầng lớp quý tộc. Trong suốt lịch
sử hình thành và phát triển, chùa Thầy nhận được sự quan tâm đầu tư lớn
của hoàng tộc và quý tộc các triều đại phong kiến Việt Nam. Dấu ấn của
những lần trùng tu, sửa chữa ở chùa Thầy thể hiện ở hệ thống hiện vật quý
giá trải từ các thời Lý, Trần, Lê sơ, Mạc, Lê Trung Hưng, Nguyễn. Điển
hình như bệ đá thời Lý (hiện đặt tượng đức Từ Đạo Hạnh), bệ đá hoa sen
ba tầng thời Trần (bệ đá lớn nhất miền Bắc so với các bệ đá cùng loại -
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mệnh danh là bách liên đài). Chùa bị quân Minh phá hủy nhưng được Trịnh
Quốc công (bố đẻ của Hoàng Hậu Trường Lạc) cho tu bổ theo quy mô cũ
[19, tr.104]. Dưới thời Mạc, chùa tiếp tục được tu sửa, tôn tạo, một số di
vật hiện còn là hai đầu dư chạm rồng ở thiêu hương, bệ tượng vua Lý Thần
Tông, khám thờ Từ Đạo Hạnh mang phong cách nghệ thuật thời Mạc. Dấu
ấn kiến trúc quan trọng nhất của chùa Thầy còn được thể hiện đầy đủ và rõ
nhất hiện nay là kết quả của lần đại trùng tu vào đầu thế kỷ 17 của Dĩnh
Quận Công cùng hoàng tộc chăm lo việc trùng tu. Hệ thống kiến trúc điện
Phật, điện Thánh; sau đó là nhà hậu, nhà bia, gác chuông cùng được thực
hiện giai đoạn này. Trừ một vài đầu dư ở nhà cầu có phong cách chạm khắc
thế kỷ 16 thì hầu hết các mảng chạm khắc hoa văn trang trí kiến trúc ở các
kiến trúc chùa Thượng - Trung - Hạ ở chùa Thầy đều mang phong cách
nghệ thuật thế kỷ 17. Đây là những hoa văn trang trí công phu, đẹp mắt,
giàu tính trang trí. Chùa Thầy lưu giữ được hệ thống tượng Phật quý có nên
đại trải dài từ thế kỷ 16, 17, 18, 19 mà điển hình là bộ tượng Di đà tam tôn
niên đại thế kỷ 17 đã được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2015. Hiện
chùa Thầy cũng giữ được am Đức Quang (thế kỷ 17) và hệ thống các tượng
Hậu Phật bằng đá mà trên đó cũng chạm khắc nhiều hình tượng trang trí
rồng, phượng, vân mây, hoa văn đẹp mắt (PL2, Ảnh 2.4, 2.5).
1.2.2. Các mảng chạm khắc trang trí ở chùa Thầy
Với kiến trúc đồ sộ và hệ thống hiện vật quý giá trải qua nhiều triều
đại, chùa Thầy là nơi chứa đựng những giá trị nghệ thuật đặc sắc, trong đó
nghệ thuật chạm khắc cũng vô cùng phong phú. Nghệ thuật chạm khắc
chùa Thầy được thể hiện trên hai chất liệu chính là gỗ và đá. Trong đó, các
mảng chạm khắc trên gỗ thể hiện chủ yếu trên chạm khắc trang trí kiến
trúc, bên cạnh đó là các mảng chạm khắc giàu tính trang trí thể hiện trên
khám thờ, trên bệ tượng Phật… Mảng chạm khắc trang trí trên đá ở chùa
Thầy cũng khá đặc sắc, thể hiện tập trung ở hệ thống bệ, sập thờ và cả trên
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các bia hậu Phật có niên đại từ thời Lý, thời Trần và thời Lê Trung Hưng.
Trong số các mảng chạm khắc trên gỗ, trên đá này thì các mảng chạm khắc
trên bệ tượng Phật, khám thờ, hay trên bệ đá hoa sen khối hộp chữ nhật là
các mảng chạm khắc giàu tính trang trí và dễ áp dụng cho các bài học trong
phân môn vẽ trang trí của học sinh hơn cả.
1.2.2.1. Chạm khắc trang trí trên gỗ
Chạm khắc trang trí trên chất liệu gỗ ở chùa Thầy khá phong phú,
trong đó có các mảng chạm khắc trang trí kiến trúc thể hiện ở cả kiến trúc
điện Phật và kiến trúc điện Thánh đều mang phong cách nghệ thuật thế kỷ
17, ngoài ra còn có các mảng chạm khắc trang trí khám thờ Từ Đạo Hạnh,
bệ thờ vua Lý Thần Tông, bệ tượng Tam Thế Phật (phong cách nghệ thuật
thế kỷ 16), bệ thờ bộ tượng Di đà tam tôn, nhang án gỗ (phong cách nghệ
thuật thế kỷ 17), và nhiều các mảng chạm khắc giàu tính trang trí khác như
trang trí trên bảng văn, ngai thờ...
Chạm khắc trang trí trên kiến trúc
Nghệ thuật chạm khắc trang trí kiến trúc cổ ở Việt Nam rất phát
triển. Giá trị của các công trình kiến trúc cổ của Việt Nam, đặc biệt là kiến
trúc cung đình, đền, chùa… không chỉ thể hiện ở cách tạo không gian cảnh
quan, bố cục tổng thể kiến trúc mà còn bởi nghệ thuật chạm khắc gỗ đã đạt
đến đỉnh cao. Kiến trúc của ngôi chùa Thầy gồm: Ba tòa song song với
nhau gọi là chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Giữa chùa Hạ và chùa
Trung có ống muống nối với nhau, tạo thành thế hạ công thượng nhất.
Trong tổng thể kiến trúc chùa Thầy, hai dãy nhà chùa Hạ và chùa Trung
được kết nối với nhau bởi một nhà cầu (nhà ống muống) thành một không
gian thống nhất, liên hoàn có mặt bằng chữ công làm nơi thờ phật. Mọi kết
cấu bộ vì kèo, hàng cột cùng nghệ thuật chạm khắc của ba dãy nhà này đều
ăn nhập với nhau nhằm thể hiện rõ ràng không gian để chuyển tải ý tưởng
vừa linh thiêng lại gần gũi, từ bi của phật giáo. Các mái toà tiền đường lợp
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ngói mũi hài kiểu tàu đao lá mái, toả ra bốn phía với bốn đầu đao cong
vươn lên trời tạo nên sự bề thế. Bờ nóc, bờ dải được gắn gạch hộp hoa
chanh rỗng. Hai đầu kìm là đôi thuỷ quái Makara hoá rồng ngậm bờ nóc,
đuôi uốn cong vây xoắn tròn. Tổ hợp đầu đao kết cấu cầu kỳ với hình rồng
uốn khúc, Makara ngậm bờ guột, giữa mái, nơi gấp khúc đắp con xô hình
lân đang chạy xuống quay đầu về nóc mái. Các yếu tố trang trí làm cho bộ
mái thêm vẻ đồ sộ, sinh động, hoành tráng và bay bổng. Hai đầu hồi tiền
đường làm theo kiểu vỉ ruồi thông thoáng, trổ thủng hình mặt trời, hoa cúc,
vân xoắn tròn xen lẫn với mây cụm hình đao mác (PL2, Ảnh 2.6, tr.74).
Các chạm khắc trang trí kiến trúc đặc sắc nhất của điện Phật (gồm
tòa hạ (tiền đường), nhà cầu (thiêu hương) và tòa trung (thượng điện) là hệ
thống chạm khắc gỗ tập trung ở tòa hạ và nhà cầu. Tiền đường gồm 3 gian
2 chái kết cấu khung gỗ dựa trên 4 hàng chân cột. Vì nóc kết cấu kiểu
chồng rường, liên kết vì nách và hiên dùng kẻ suốt. Tòa ống muống là tòa
nối thông tiền đường và thượng điện có kết cấu vì nóc giá chiêng, chồng
rường với trụ trốn khá cao. Dưới bộ vì, nối 2 hàng cột cái là hệ thống các
cửa võng trang trí cầu kỳ, đẹp mắt. Có thể thấy, các mảng chạm khắc được
thể hiện dày đặc trên vì kèo, ván gió, cửa nách hai bên tiền đường, cửa
võng, lan can nhà cầu… Đó là những trang trí có giá trị cao về nghệ thuật
chạm khắc.
Thượng điện tuy có kiến trúc lớn hơn tiền đường, lòng nhà rộng
nhưng kết cấu khung gỗ thượng điện đơn giản hơn. Nền nhà Thượng điện
cao hơn nền nhà tiền đường 0,5m. Thượng điện có kết cấu khá thông
thoáng nhờ vào hệ thống cửa bức bàn gỗ bao hai bên hồi và phía sau. Để
tạo không gian riêng cho ban thờ đức Ông và thánh Tăng, ở hai đầu hồi
thượng điện, người ta đã tạo ra hai chiếc khám. Khám được liên kết bằng
những thanh xà nhỏ giữa cột cái và cột quân, có lồng ván gỗ chia ô, chạm
trổ và một cửa sổ con tiện. Hình thức chia ô, cửa chạm trổ xen lẫn với
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những hàng chấn song ở 3 toà nhà điện phật Chùa Thầy có tác dụng lấy ánh
sáng và trang trí cho kiến trúc rất hiệu quả (PL3, Ảnh 3.7, 3.8, 3.9).
Chùa Thượng hay chùa trên tách biệt hẳn, ở vị trí cao nhất, biển đề
Đại hùng Bảo điện, đồng thời là nhà thánh, để tượng Di Đà tam tôn, Thích
Ca, tượng ba kiếp của thiền sư Từ Đạo Hạnh, ban thờ Lý thần Tông còn có
1 đôi chim vẹt bằng gỗ, 2 tượng Phỗng thế kỷ 18 đời vua Lê Ý Tông. Đây
là một kiến trúc đặc biệt có không gian đóng kín, mặc dù là một tòa nhà
lớn, lòng rộng gồm một gian hai chái khá lớn. Hai bên và mặt sau thượng
điện được bưng kín bằng hệ thống vách gỗ, cửa hậu không mở vì vậy lòng
nhà không gian luôn tối, thâm nghiêm. Điểm đặc sắc trong chạm khắc trang
trí kiến trúc tòa chùa Thượng này chính là các chạm khắc gỗ trang trí mặt
ngoài.Toàn bộ mặt trước tòa chùa Thượng được trang trí diềm bậu cửa,
diềm hiên, y môn, ván gió, ván nong, cửa nách… Đây đều là những mảng
chạm khắc công phu, có giá trị nghệ thuật cao mang phong cách nghệ thuật
thế kỷ 17.
Chạm khắc trang trí trên khám thờ, bệ thờ, nhang án.
Khám thờ Thiền sư Đạo Hạnh cao 3m; dài và rộng 1,83m. Khám thờ
gỗ đặt ở điện Thánh kiểu long đình mang dáng dấp của một kiến trúc kiểu
hai tầng tám mái, được tạo tác mang giá trị nghệ thuật cao, có phong cách
nghệ thuật thời Mạc. Khám gồm ba lớp: mái, thân, đế. Mái khám có hai
tầng, giống như hình mui luyện. Trên đỉnh mái có một rụ nhỏ, trên đỉnh trụ
là một nụ sen. Các góc mái có hai xà nhô ra chạm hình đầu rồng. Dọc 4 góc
khám là bốn cột tròn chạm rồng. Rồng dài thon cuộn tròn quanh cột, thân
phủ vảy, râu và vây có các dải mây lượn. Giữa các thanh xà nối bốn cột, có
những cụm đấu củng hình vuông. Mỗi mặt có 3 cụm đấu, xen giữa là
những biến thể hoa văn. Quanh xà có những đường diềm bao kín, chạm hoa
dây, sen, mai, cúc. Giả lan can của khám có trụ vuông ở bốn góc, các trụ
chính cũng là để mở lối vào khám. Mặt trước khám lắp bộ cửa gồm 2 cánh,
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cùng vách ngăn ở hai bên. Cánh cửa hình chữ nhật chia thành 4 ô trang trí.
Hai ô trên cùng chạm hình rồng thân thon, lượn vặn vỏ đỗ từ dưới lên trên
thành hình lá đề. Hai ô dưới đều chạm con phượng đang trong tư thế nhảy
múa. Đuôi phượng mảnh, tỉa nhiều lớp uốn lượn toả ra phía sau, xen kẽ có
các cụm mây hình khánh. Đế khám chia làm 3 tầng, kết cấu tương tự bệ đá
hoa sen hình hộp thời Trần. Đế khám chạm hồi văn được chia thành nhiều
ô chữ nhật nhỏ, tỉa hình ca rô và các hình trám lồng. Mặt đế khắc 3 lớp
cánh sen. Chân đế kiểu chân quỳ dạ cá, trang trí các cuộn lá đề và mây cuộn.
Thân đế có một lớp cánh sen ngửa, mũi sen xoắn lõm (PL3, Ảnh 3.8).
Bệ gỗ đặt tượng vua Lý Thần Tông có niên đại thế kỷ 15 đặt gian
bên trái toà điện thánh cũng là một bệ gỗ đẹp có nhiều hình trang trí phức
tạp. Bệ gỗ hình lục giác với các cạnh không đều nhau, giật cấp ba tầng. Mặt
bệ có cạnh lớn 0,68m; cạnh nhỏ 0,54m. Hoa văn mặt bệ là một đường diềm
với trang trí xung quanh có các u tròn. Thân bệ thu nhỏ, nhiều hình trang
trí, diềm trên và diềm dưới có một lớp cánh sen mũi xoắn. Mặt trước của bệ
có ô trang trí một con rồng. Thân rồng mập lượn cong, phủ vảy điểm xuyết
những viên ngọc, bờm một dải tỉa mượt lượn phía sau. Đầu rồng ngoảnh về
sau, miệng nhả ra viên ngọc. Bốn mặt bên của bệ chạm hình sừng tê, ngọc
báu trên nền hoa văn lá đề có diềm hình ngọn lửa. Sáu góc bệ đều có trụ
chống, trang trí hoa sen với những cánh thon và các múi nổi. Tuy nhiên,
hiện nay phần tượng vua Lý Thần Tông và phần bệ đều được phủ vải, áo
choàng che kín nên học sinh và khách tham quan rất khó có điều kiện quan
sát, chiêm ngưỡng. Việc nắm bắt về phần bệ tượng này cũng như pho
tượng vua Lý ở đây chỉ nhằm củng cố thông tin cho học sinh hiểu hơn về
lịch sử ngôi chùa.
Nhang án gỗ mang phong cách chạm khắc thế kỷ 17 đặt trước điện
Thánh ở chùa Thầy cũng là chiếc nhang án điển hình của nghệ thuật chạm
khắc nhang án thế kỷ 17. Các kỹ thuật chạm lộng, chạm bong, chạm thủng
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được các nghệ nhân sử dụng điêu luyện, phối hợp tài tình. Vị trí đặt hương
án là khá thông thoáng, học sinh có thể quan sát dễ dàng, tuy nhiên tính
chất dày đặc của các họa tiết hoa văn, các lớp không gian ẩn hiện rối mắt sẽ
gây khó khăn cho học sinh trong việc ngồi vẽ, chép lại họa tiết. Chính vì
vậy, các họa tiết hoa văn ở hương án cũng sẽ chỉ được giáo viên hướng dẫn
sơ qua.
1.2.2.2. Chạm khắc trang trí trên đá
Nghệ thuật chạm khắc trên chất liệu đá ở chùa Thầy tập trung chủ
yếu ở các chạm khắc trang trí bệ đá hoa sen khối hộp thời Trần. Ngoài ra
có thể tham khảo thêm các họa tiết hoa văn trang trí trên chạm khắc ở sập
đá đặt bảng văn trước ban thờ vua Lý Thần Tông ở điện Thánh, chạm khắc
hoa văn trên trí trên trán bia và diềm bia Hậu Phật đặt dưới nhà Tổ mang
phong cách nghệ thuật thế kỷ 17. Mặc dù vậy, hiện nay do cách bày đặt ở
chùa, học sinh sẽ rất khó tiếp cận các hình khắc trang trí trên các bia Hậu
Phật dưới nhà tổ, nên giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh đặt trọng tâm vào
việc quan sát và chép họa tiết hoa văn trang trí trên bệ đá hoa sen khối hộp
thời Trần.
Bệ đá toà sen hình hộp thời Trần ở chùa Thầy là bệ đá lớn nhất, đồng
thời là chiếc bệ duy nhất gồm hai tầng. Bệ cao 1,36m; dài 3,91m; rộng
2,75m được chế tác từ đá xanh. Tầng bệ trên kết cấu tương tự một bệ đá toà
sen hoàn chỉnh thường thấy ở một số ngôi chùa ven sông Đáy, gồm 3 phần.
Trên cùng là đài sen với hai lớp cánh ngửa, một lớp cánh úp. Mỗi cánh sen
ngửa thể hiện theo kiểu kép ba, đường gờ giữa xoắn đầu tròn ở phía trên.
Dưới hàng cánh sen có một đường diềm hoa dây, tiếp đến là đường gờ hình
lá sồi úp. Thân bệ tạc chim thần và rồng. 4 góc bệ, mỗi góc chạm hình một
con chim thần Garuda có mỏ ngắn, mắt tròn trơn, bụng phệ, hai tay đưa lên
như đỡ lấy toà sen. Chân của chim hơi khuỳnh hai bên, các móng tay nhọn
đang quắp lấy viên ngọc. Mặt trước và hai mặt bên của thân bệ chạm rồng
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không vảy, với cặp sừng chìm trong lớp tóc bờm. Dưới hàng hình rồng có
đường gờ trơn, tiếp theo hàng chân quỳ đè lên một đường gờ trơn khác.
Tầng bệ phía dưới lớn hơn bệ trên, cách thức cũng tương tự một bệ đá toà
sen hoàn chỉnh. Diềm trên có một hàng hoa dây, tiếp theo là một hàng sen
kép, lớp chim thần, rồng, hoa, lá...
Vị trí một số họa tiết trên chạm khắc tiêu biểu Xem phụ lục.
1.2.3. Các hình tượng, họa tiết trang trí trên chạm khắc chùa Thầy
Trong công trình “Họa tiết trang trí An Nam”, Léopold Cardiere đã
có những nhận xét rất xác đáng về nghệ thuật trang trí của người An Nam:
Trong nghệ thuật trang trí của người An Nam, giới thực vật cũng
được sử dụng với họa tiết hoa, hoa dây, lá, dây lá và quả. Lá là họa
tiết trang trí đơn giản, còn dây lá rườm rà và có kích thước rộng
hơn. Khi họa tiết chạy viền khổ hẹp theo một khung thì gọi là
“đằng” (dây leo) như liên đằng (dây trang trí lá sen), lan đằng (dây
trang trí cây lan)... Chỉ thỉnh thoảng mới thấy họa tiết lá mang hình
dáng tự nhiên, còn thường thì đều cách điệu hóa... Tên các họa tiết
hoa lá thật khó xác định, ngay các nghệ sĩ An Nam cũng nhiều khi
không biết và họ hay biến đổi hình dáng theo ngẫu hứng... [21].
Các hình tượng, họa tiết trang trí trên chạm khắc ở chùa Thầy vô
cùng phong phú và đa dạng. Thật khó để kể tên cụ thể, đầy đủ, chi tiết các
họa tiết hoa văn đó. Chúng ta có thể quy ra các dạng hình tượng hoa văn
chính: hoa văn liên quan tới linh vật và động vật như rồng, phượng, sư
tử…, hoa văn hình thực vật như hoa sen, hoa cúc, lá đề… và hoa văn dạng
hồi văn như hồi văn chữ vạn, hồi văn mây lửa…và các hình tượng họa tiết
trang trí khác.
1.2.3.1. Hình linh vật và động vật
Hoa văn hình linh vật như văn rồng (rồng ổ, rồng chầu mặt trời, rồng
trong lá đề), phượng, sư tử, garuđa,… xuất hiện khá nhiều trên các mảng
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chạm khắc ở chùa Thầy. Các hình tượng thú vật mà nhiều trong số chúng là
những con vật thần thoại, chỉ có trong tưởng tượng được các nghệ nhân
chạm khắc thể hiện trong những hình thức vô cùng sinh động, đa dạng. Chỉ
một hình tượng rồng nhưng có biết bao nhiêu bố cục rồng được thể hiện vô
cùng sinh động.
Con rồng trong thế kỷ 13 trên bệ đá khi ở trong bố cục chữ nhật thì
uốn mình dàn đều nhịp nhàng; khi ở trong bố cục một lá đề trọn vẹn thì
ngoái đầu, uốn mình tung tẩy phóng khoáng, tinh nghịch, phần đầu và bờm
tóc được thể hiện vô cùng tỉ mỉ, phức tạp; khi ở bố cục nửa lá đề lại có
phần thu mình hơn, phần đầu, bờm tóc được thể hiện đơn giản hơn, thân
hình uốn gọn trong khung hình cố định. Những con rồng trên chạm khắc gỗ
thế kỷ 16 trên khám thờ Từ Đạo Hạnh hay bệ tượng tam thế phật lại được
thể hiện thân hình mảnh, thuôn dài, các lưỡi đao mác mảnh, mềm mại uốn
lượn duyên dáng. Trong khi đó, cũng con rồng, sang thế kỷ 17 lại được phá
cách ẩn hiện trong lớp mây đao mác tua tủa, rồng xuất hiện ở muôn vàn thế
dáng khác nhau. Trên một mảng ván nong hình chữ nhật nằm ngang ở mặt
trước điện Thánh, chính giữa khung hình là con rồng nhô đầu nhìn trực
diện với 2 mắt nổi to tròn, trán cao, mũi to, miêng rộng, râu và các đao mác
tỏa ra tứ phía, toàn bộ phần đầu và hệ thống đao mác che lấp phần thân uốn
cong từ trái sang phải vút ra phía sau vô cùng oai lực. Cũng là con rồng thế
kỷ 17 nhưng khi đặt ở mảng chạm chân cột cửa hậu tòa thượng điện lại
được thể hiện trong hình thức góc nghiêng ¾ đang ngóc đầu hướng lên trên
trong bố cục hình chữ nhật đứng. Mặt rồng không còn vẻ dữ tợn, uy
nghiêm như khi được thể hiện ở góc chính diện. Lúc này thân rồng không
bị che lấp nhiều mà trở thành “xương sống” của bố cục với những họa tiết
chạm vảy cá; các đao mác tỏa ra từ đầu, thân phụ trợ. Một hình thức khác
của rồng cũng được thể hiện vô cùng đẹp mắt là hình tượng rồng chầu mặt
trời trên cửa võng. Hai con rồng được thể hiện trong hình thức đối xứng
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(đăng đối) và đôi khi chỉ đơn giản là cân đối (đăng đối giả). Hệ thống các
hoa văn mây lửa phủ kín thân rồng tạo ra nét chuyển động vừa dữ dội vừa
mềm mại, có phần rối mắt nhưng hết sức tinh tế của nghệ thuật chạm khắc.
Sự kết hợp của các đường lượn mềm mại ở gốc đao mác với những nét vút
sắc nhọn ở phần đầu đao mác cũng tạo ra những thay đổi tích cực cho bố
cục mảng chạm. Đó là một trong những điểm đặc sắc có thể áp dụng trong
các bước bố cục bài vẽ trang trí dựa trên những họa tiết hoa văn vốn cổ.
Không chỉ là những hình rồng phức tạp, ken đặc các chi tiết trên mảng
chạm, ở một số vị trí ví như trên bao lơn quanh hiên và tường bao các tòa
kiến trúc ở chùa Thầy, trên ván gió người ta cũng thể hiện các đề tài vân
hóa long (mây hóa rồng) khá đơn giản nhưng đẹp mắt. Đầu rồng là
những cụm văn mấy lửa mềm mại, thân rồng chỉ đơn giản là những
đường chỉ thẳng trơn kéo dài từ đầu này đối xứng sang đầu kia qua điểm
giữa là hoa văn vân khánh (mây hình khánh) cân xứng đẹp mắt (PL4,
Ảnh 4.21, 4.22, 4.23).
Hình tượng Garuđa xuất hiện ở các góc bệ tầng trên và tầng dưới bệ
tượng khối hộp hoa sen 2 tầng ở chùa Thầy. Các con garuđa được thể hiện
nổi khối gần như các tượng tròn nhưng trên thân mình và cánh của chúng
được chạm khắc trang trí tỉ mỉ. Những khoảng trống căn tròn ở phần thân
được bổ trợ bằng những chi tiết dày đặc trang trí trên đầu, ở phần đuôi và
cánh phía sau (PL4, Hình 4.24).
Sư tử cũng là một hình tượng được thể hiện ở các chạm khắc trên
điêu khắc chùa Thầy. Con sư tử thời Lý trên bệ đá hiện đặt tượng đức Từ
Đạo Hạnh với gương mặt dữ tợn, toàn thân được thể hiện trong một khối
tròn, trên thân nổi lên các chạm khắc trang trí hình hoa mai 4 cánh, trên đầu
đội tòa sen, dưới chân cũng khắc các lớp cánh sen nhỏ. Ngoài ra, ở một số
bệ tượng Phật như bệ tượng tam thế (thế kỷ 16), một số bệ tượng thế kỷ 17
ta cũng có thể xem thấy các hình tượng sư tử vờn cầu. Sư tử với phần đầu
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có nhiều điểm gần với đầu rồng nhưng thân ngắn mập, trên bệ tượng tam
thế, các con sư tử đang trong tư thế tung chân chạy tựa những con ngựa
đang tung vó trên thảo nguyên. Phần đuôi ngắn, lông đuôi cuộn lại trong bố
cục tựa lá đề cao quý. Toàn thân sư tử phủ lớp vảy như vảy cá, ẩn hiện dưới
nền mảng chạm sư tử là những hoa văn dày đặc nhưng mềm mại, làm tôn
hình tượng con vật (PL4, Hình 4.25, 4.26, 4.27).
Hình tượng chim phượng không xuất hiện nhiều trong các mảng
chạm ở chùa Thầy. Tuy vậy các bố cục chim phượng trên khám thờ Từ
Đạo Hạnh, trên lưng ngai, hay việc chép lại hình tượng đôi chim vẹt đặt
trước điện Thánh cũng là một biện pháp cho việc tìm kiếm hình tượng con
vật thường xuất hiện trong các di tích truyền thống.
1.2.3.2. Hình thực vật
Trong nghệ thuật trang trí, thì hình tượng thực vật không chỉ mang
trong mình ý nghĩa là những họa tiết mà còn mang tính biểu tượng gắn với
vật chất và tâm linh của con người. Người ta thường nói “Sống, tồn tại
trong cây cỏ, nhờ cây cỏ. Chết, hoá thân trong cây cỏ”. Đây là chủ đề phổ
biến mà chúng ta thường bắt gặp trong kiến trúc và điêu khắc của chùa.Với
chủ đề này, những sắc màu của cỏ cây, hoa lá luôn mang lại sự tươi tắn, dịu
dàng của thiên nhiên.
Các hình thực vật bắt gặp nhiều trong các chạm khắc trang trí kiến
trúc và điêu khắc ở chùa Thầy như hoa cúc, hoa sen, hoa phù dung, lá lan,
hoa dây leo, lá đề, hoa chanh lồng ô trám, …
Hình tượng hoa sen là hình tượng phổ biến, được sử dụng nhiều trong
các chạm khắc trang trí trên kiến trúc và điêu khắc ở chùa Thầy. Chủ yếu là
các dạng hoa văn trang trí cánh sen: cánh sen úp, cánh sen ngửa.. Bệ đá hoa
sen khối hộp chữ nhật giật cấp 2 tầng ở chùa Thầy được mệnh danh là bách
liên đài (đài sen trăm cánh), là bệ đá hoa sen lớn nhất hiện thấy. Các lớp
cánh hoa sen được tạo hình thay đổi khá linh hoạt, chẳng cánh nào giống
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cánh nào. Các lớp cánh sen nổi khối khá dày nhưng bên trong lại tạo những
đường chỉ giàu tính đồ họa, trang trí. Đây chính là lợi điểm giúp học sinh
dễ nắm bắt và chép lại hình các cánh sen một cách dễ dàng. Những đài sen
trên các bệ tượng Phật cũng như vậy, vừa có tính hiện thực vừa giàu tính
trang trí. Điểm giữa các cánh sen múp tròn căng đầy là những bông hoa 8
cánh tạo từ những chấm tròn nổi, viền bên ngoài là các văn dạng khánh (bệ
tượng Phật thế kỷ 17), hoặc các cánh hoa sen ngắn to bè xếp chồng từng
lớp lên nhau, ở giữa điểm các văn khánh nhỏ hoặc đôi khi các cánh sen
được tạo hình rất đơn giản viền thành đường diềm chạy quanh bệ tượng.
Hoa văn hoa cúc, hoa phù dung, lá lan là những bông hoa, lá được
trang trí ở tầng dưới bệ đá hoa sen. Tuy vị trí quan sát hơi thấp so với tầm
nhìn song cách tạo hình hoa không quá phức tạp. Bông hoa có khi là 4
cánh, có khi là nhiều hơn nhưng các cánh hoa tròn, đan xen nhau không
quá phức tạp. Bông hoa ở chính giữa, hai bên tỏa ra 2 chiếc lá to, có nhiều
đường gân nổi, phía trên và phía dưới điểm những lá nhỏ uốn mềm mại.
Nhìn chung, cách tạo khối đơn giản bằng các đường kẻ chỉ lớp cao lớp thấp
mang tính đồ họa cao cũng là lợi điểm giúp học sinh dễ dàng chép lại các
họa tiết hoa văn này.
Dạng hoa văn lá đề là một dạng hoa văn biến hình khá nhiều mà đôi
khi ta khó phân biệt giữa văn lá đề hay văn hình khánh hay thậm chí là hoa
văn cánh sen. Đây là một hình thức bắt gặp thường trực trong các chạm
khắc trang trí kiến trúc và điêu khắc ở chùa Thầy. Phổ biến trên các ván
gió, mi cửa, cửa võng, trên bệ đá… Đây là dạng hoa văn đẹp, không quá
phức tạp và có thể ứng dụng trong nhiều bài trang trí khác nhau, vì vậy
giáo viên có thể khuyến khích học sinh chép loại họa tiết này.
Trên các bệ tượng Phật tam thế, bệ tượng Di đà tam tôn hay bệ tượng
Quan Âm Nam Hải… có rất nhiều hình tượng trang trí hoa văn đẹp mắt.
Tuy nhiên, vị trí tiếp cận các bệ tượng này không thuận lợi (quá cao, quá xa
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hoặc quá tối) nên đối với các loại hình trang trí trên các bệ này, giáo viên
chỉ có thể giới thiệu qua và chủ yếu cho học sinh tiếp cận bằng ảnh chụp.
Dạng hoa văn hoa chanh lồng ô trám trên bệ tượng Quan Thế âm ở bộ Di
đà tam tôn là một dải hoa văn khá đẹp mà đơn giản, sẽ giúp ích cho học
sinh dễ dàng nắm bắt, chép lại họa tiết hoa văn này.
1.2.3.3. Hình hồi văn
Hồi văn là những hình tượng hoa văn đơn giản thưởng lặp đi lặp lại,
nối dài không có đầu không có cuối. Hình thức họa tiết hoa văn hồi văn là
hình thức khá phổ biến trong các trang trí hoa văn cổ ở Việt Nam cũng như
Trung Quốc. Ở chùa Thầy, chúng ta có thể bắt gặp các hồi văn chữ vạn
(ván gió, bảng văn), mây đao mác (mây lửa), văn khánh (hoa văn hình
khánh)… Đây là các họa tiết hoa văn đẹp, dễ thực hiện và ứng dụng trên
các bài vẽ, đặc biệt là vẽ trang trí đường diềm. Vì vậy, học sinh có thể chép
những họa tiết này để phục vụ cho bài trang trí ở lớp cũng như ứng dụng
trong các việc trang trí làm đẹp theo nhu cầu của bản thân.
1.2.3.4. Các hình tượng, họa tiết trang trí khác
Trong các chạm khắc kiến trúc và điêu khắc cổ Việt Nam, hình
tượng mây có lẽ là hình tượng xuất hiện nhiều nhất và làm “nền” cho các
họa tiết hoa văn khác, đặc biệt là cho các hình tượng rồng và linh thú. Mây
hóa ngọn lửa, hình đao mác, mây hóa long,… Hình ảnh mấy được thiên
biến vạn hóa, là biểu tượng cho dấu hiệu tốt lành, hạnh phúc.
1.3. Khái quát về trường Trung học Cơ sở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
1.3.1. Lược sử trường Trung học Cơ sở An khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Trường THCS An Khánh thuộc thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện
Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Trường THCS An Khánh luôn được đánh giá
cao về chất lượng giáo dục. Là một trường cách trung tâm thành phố nhưng
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trường vẫn luôn phấn đấu để giữ vững vị trí của mình. Hiện nay có rất
nhiều học sinh theo học.
Trường THCS An Khánh được thành lập năm 1961 theo quyết định
của UBND tỉnh Hà Tây. Thời kì đầu, học sinh của nhà trường chủ yếu tập
trung ở các xã An Khánh, An Thượng và Song Phương, được tách ra từ
trường Thọ Nam, nay là trường THCS Vân Canh. Theo thời gian và sự
phát triển đi lên của địa phương, trường cấp II An Khánh trước kia và
trường THCS An Khánh ngày nay luôn phát triển đi lên cả về số lượng và
chất lượng. Trải qua 47 năm xây dựng và phát triển, trường An Khánh đã
trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn đều ghi dấu ấn về sự nỗ lực và thành
tích đã đạt được trong dạy học của các thế hệ lãnh đạo và giáo viên nhà
trường (PL2, Ảnh 2.3).
Hiện nay (năm học 2017 - 2018) nhà trường có quy mô và hiện đại
với 31 lớp và 1340 học sinh, trên 70 thầy cô giáo và cán bộ nhân viên nhà
trường. Ngôi trường có nhiều học sinh giỏi huyện và thành phố, thi vào cấp 3
công lập hàng năm có tỉ lệ đỗ rất cao, có nhiều học sinh của trường thi đậu
vào chuyên Nguyễn Huệ, chuyên sư phạm, chuyên khoa học tự nhiên.
Với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của thầy và trò, trường THCS
An Khánh liên tục được công nhận là trường Tiên tiến xuất sắc cấp huyện,
cấp tỉnh, cấp thành phố, là lá cờ đầu khối THCS của ngành GD&ĐT tỉnh
Hà Tây năm học 1999 - 2000 và được nhà nước tặng thưởng Huân chương
lao động hạng 3 năm 2005. Năm 2012 trường được UBND thành phố công
nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
1.3.2. Chương trình dạy học phân môn Vẽ trang trí khối Trung học cơ sở
tại trường An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Các phân môn của môn Mỹ thuật được sắp xếp xen kẽ nhau hợp lí
giúp học sinh dễ hiểu, dễ theo dõi bài học.
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Phân phối chương trình 1 tiết/ tuần. Cả năm học có 35 bài. Mỗi bài 1
tiết = 45 phút. Trong đó phân môn Vẽ trang trí có: 8 tiết chủ yếu học về
trang trí ứng dụng.
Trong chương trình phân môn Vẽ trang trí khối THCS thì nội dung
bài học chủ yếu nâng cao về kiến thức trang trí, phương pháp thể hiện cũng
như cách thức thực hành và ứng dụng vào đời sống với các loại bài như:
Trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng.
Trong chương trình Mĩ thuật khối THCS, các bài VTT từ lớp 6-9
gồm các dạng bài học như sau: Trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng.
Trang trí cơ bản xuất hiện ở khối lớp 6, 7 với các bài như: trang trí
đường diềm, trang trí hình vuông, trang trí hình tròn. Được phân bổ lặp lại
qua các khối lớp nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức trong bố cục
trang trí và phát huy tính sáng tạo. Trang trí ứng dụng xuất hiện ở các khối
lớp 7, 8, 9 với các bài như: Tạo dáng và trang trí lọ hoa, trang trí đồ vật
hình chữ nhật, chữ trang trí, trang trí bìa lịch treo tường, trang trí đĩa tròn,
trang trí đầu báo tường,trang trí quạt giấy, tạo dáng và trang trí chậu cảnh,
trình bày bìa sách, tạo dáng và trang trí mặt nạ, trang trí lều trại, tạo dáng
và trang trí túi sách, tập phóng tranh ảnh, trang trí hội trường, tạo dáng và
trang trí thời trang.
Trong đó nội dung các bài lí thuyết và thực hành như sau:
• Lí thuyết nhằm cũng cấp những kiến thức chung về vẽ trang trí cơ
bản và trang trí ứng dụng, những kiến thức khác như: màu sắc, bố cục họa
tiết trang trí,… để từ đó học sinh vận dụng vào thực hành. Các bài lý thuyết
chung gồm có:
- Màu sắc và cách dùng màu.
- Các cách sắp xếp trong trang trí.
- Họa tiết trang trí.
- Vẽ đơn giản và cách điệu họa tiết.
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- Họa tiết trang trí dân tộc.
- Phương pháp làm bài Trang trí.
- Trang trí cơ bản.
- Trang trí ứng dụng.
- Chữ và kẻ chữ.
• Bài tập thực hành nhằm cho học sinh nắm vững và phát triển
những kĩ năng cần cho một bài vẽ trang trí như: Bố cục, màu sắc, hình,…
Dựa trên tài liệu phân phối chương trình THCS môn Mỹ thuật của
Bộ Giáo Dục năm 2017 thì trường THCS An Khánh đã biên soạn dạy học
theo các chủ đề (PL 1) với việc ứng dụng phương pháp Đan Mạch cũng
như việc tôi là một giáo viên đang công tác và là một giáo viên bộ môn Mỹ
thuật tại trường THCS An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội thì trong chương trình
lớp 7 có chủ đề 9: Trang trí đường điềm và ứng dụng trong đời sống (3 tiết)
phù hợp với việc ứng dụng nghệ thuật chạm khắc chùa Thầy vào bài dạy.
1.3.3. Thực trạng dạy học Vẽ trang trí ở trường Trung học Cơ sở An Khánh
Mỹ thuật là môn học năng khiếu tuy không bị gánh nặng về điểm số
nhưng lại phụ thuộc vào sở thích, sở trường của mỗi học sinh. Nhiều học
sinh có năng khiếu, tỏ ra hứng thú với môn Mỹ thuật nhưng bên cạnh đó cũng
có những em chưa tỏ ra hứng thú với môn học. Điều kiện dạy học và phương
pháp dạy học cũng ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng môn học.
Thực tế việc dạy học các bài Vẽ trang trí môn Mỹ thuật ở trường
THCS An Khánh từ trước tới nay vẫn thực hiện theo phương pháp dạy học
cũ: giáo viên hướng dẫn và cho học sinh thực hiện bài vẽ trên lớp. So với
các bài dạy Vẽ theo mẫu và Vẽ tranh thì các bài Vẽ trang trí đa phần được
học sinh thực hiện trọn vẹn trên lớp (85%). Duy có một số học sinh vẽ
chậm hơn, chưa hoàn thiện bài vẽ, hoặc vẽ chưa đúng nội dung yêu cầu (vẽ
đối xứng, vẽ cân xứng, vẽ bất cân xứng...) do những lúng túng trong cách
tiếp cận hoặc ”bí” họa tiết trang trí, hoặc chưa biết cách bố cục họa tiết hoa
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văn trong bài... (15%). Đây là kết quả khá tốt so với các bài Vẽ theo mẫu
và Vẽ tranh. Chúng tôi đã có khảo sát, Đánh giá thực trạng học Mỹ thuật ở
trường THCS An Khánh, kết quả như sau: Đa số các em thấy các bước vẽ
được xây dựng trong sách giáo khoa không dễ nhớ (13.16%), mỗi bài mỗi
cách xây dựng bước vẽ khác nhau, chưa có sự đồng nhất giữa các bài, mặc
dù cách vẽ của các bài vẽ trang trí đều gần giống nhau. Cách khai thác
ĐDDH của giáo viên cũng chưa hoàn toàn làm cho học sinh thích thú. Có
đến 10.5% học sinh cho là em chưa thích, 17.8% cho rằng rất ít thích. Như
vậy đòi hỏi giáo viên phải luôn tìm tòi và có sáng kiến mới trong cách sử
dụng và khai thác ĐDDH của mình để nâng cao hơn chất lượng học.
Về trình độ, chuyên môn của GV bộ môn Mỹ thuật thì đều tốt nghiệp
chính qui với trình độ đại học nên về cơ bản về chuyên môn thì đều đạt,
đảm bảo trong quá trình dạy học.
Về chương trình học phân môn Vẽ trang trí trong môn Mỹ thuật
THCS hiện nay về cơ bản đảm bảo tính sư phạm, đảm bảo được tính hiểu biết
và cảm thụ về cái đẹp có ở xung quanh. Tuy nhiên chương trình hiện nay vẫn
chưa đảm bảo được những yếu tố này do việc dạy thiên về rèn luyện kỹ năng
vẽ cho học sinh là chủ yếu, mang nhiều nét theo tính dập khuôn.
Về phương pháp dạy học của giáo viên vẫn chủ yếu là trực quan và
thực hành thông qua những chủ đề học tập phù hợp với từng lứa tuổi, phù
hợp với điều kiện vật chất của nhà trường. Mỗi chủ đề học tập học sinh đều
cùng nhau thảo luận sôi nổi, tăng cường việc hoạt động nhóm giúp cho các
bài làm của các em đạt được những kết quả cao. Ngoài những thời gian
dành cho những hoạt động trên lớp các em còn có những tiết hoạt động
ngoại khóa như: đi tham quan các di tích lịch sử, đi thăm các bảo tàng mĩ
thuật hay được đi xem những buổi triển lãm do các trung tâm hay do cung
văn hóa tổ chức. Giáo viên đã có những bước tạo cho các em có thể tự tư
duy, phản biện cũng như tìm được những ý tưởng sáng tạo thông qua
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những buổi trải nghiệm cho riêng mình. Trong thời gian lên lớp các thầy cô
cũng thường xuyên nhắc nhở và gợi ý cho các em thấy được tính sáng tạo
của bản thân là chính để các em có thể vận dụng vào bài của mình được kết
quả tốt nhất có thể. Trong khi dạy Giáo viên cũng thường nhắc nhở các em
sử dụng những ý tưởng kết hợp tông màu khác nhau để tạo ra sự khác biệt
không bị giống nhau tạo sự nhàm chán cũng như thấy được sự sáng tạo
riêng của các em. Cũng như việc khơi dậy sự sáng tạo thông qua những giờ
ra chơi tìm và ghi chép lại những đồ vật, sự vật ở xung quanh mình, đây là
một phương pháp khá phổ biến tạo sự hứng thú cũng như kết quả cao trong
học tập.
Tuy nhiên thì trong quá trình đào tạo tại trường việc cho học sinh
tiếp cận với các di tích để làm bài vẫn còn ít, nhiều bài học còn theo khuôn
mẫu gây cho học sinh cảm giác nhàm chán không hứng thú với việc học
như trong bài vẽ trang trí hình vuông trong chương trình lớp 7 thì đa số các
em hoàn thành theo các bước hướng dẫn trong sách giáo khoa nhưng lại
thiếu sự sáng tạo trong những họa tiết trang trí. Vì vậy việc dạy học phần
nhiều về kỹ năng chưa tạo được sự hứng thú cho môn học cũng như trong
hướng phát triển sự sáng tạo của học sinh.
Ngoài ra điều kiện cơ sở vật chất trong nhà trường còn thiếu: chất liệu,
phòng học riêng khiến cho việc học Mỹ thuật cũng bị ảnh hưởng đáng kể.
Việc thay đổi phương pháp học tập, giúp học sinh có nhiều trải
nghiệm thực tế hơn chính là một trong những phương pháp cần thiết để
giúp học sinh tìm được hứng thú học tập. Đối với phân môn vẽ trang trí,
ngoài những hình mẫu khô khan, việc đưa học sinh đi dã ngoại, tìm hiểu
các họa tiết hoa văn có trong đời sống (môi trường tự nhiên và môi trường
xã hội) sẽ giúp học sinh tiếp cận môn học dễ dàng hơn. Tuy vậy, tới nay,
việc tổ chức cho học sinh tham gia các lớp dã ngoại ở môn Mỹ thuật còn
hạn chế. Chính vì vậy, việc sử dụng phương pháp học tập mới, kết hợp giờ
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học ngoại khóa và giờ học lên lớp, nâng cao vai trò chủ động học tập, khơi
dậy niềm ham mê học hỏi ở học sinh là hết sức cần thiết. Việc hướng tới
bài học áp dụng họa tiết hoa văn trang trí ở chùa Thầy vào bài học trang trí
lớp 7 là một trong những cách thức đổi mới có ý nghĩa thực tiễn như vậy.
Tiểu kết
Chùa Thầy là công trình kiến trúc nghệ thuật cổ, nơi lưu giữ các hiện
vật nghệ thuật đặc sắc. Các chạm khắc trang trí trên kiến trúc, điêu khắc ở
chùa Thầy vô cùng phong phú và có giá trị nghệ thuật cao. Nhiều trong số
các họa tiết hoa văn ở đây có thể áp dụng cho bài học trang trí phân môn
Mỹ thuật ở trường THCS.
Những chi tiết, hình ảnh của nghệ thuật chạm khắc trong chùa Thầy
giúp mọi người thấy được cái đẹp, những giá trị lịch sử, văn hóa truyền
thống tạo cho người xem cảm nhận được sự sáng tạo trong cách sắp xếp.
Qua các hình chạm khắc chùa Thầy là những giá trị Nghệ thuật Mỹ thuật
và giá trị văn hóa qua các hình tượng, chạm đục các con vật, hoa lá cây
cỏ... là những hình mẫu cổ truyền được những người thợ đương thời với trí
óc và đôi thay khéo léo tạo nên.
Trường THCS An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội ngày
nay ngoài việc truyền thụ kiến thức khoa học kỹ thuật, còn phải chú ý đến
giáo dục thẩm mĩ, nhằm đào tạo học sinh trở thành những con người phát
triển, toàn diện để xây dựng đất nước.
Trang trí là làm đẹp hơn cái vốn có ban đầu, học trang trí ta sẽ biết làm
đẹp cuộc sống xung quanh, làm đẹp cho gia đình và làm đẹp cho chính mình.
Việc tổ chức các buổi học thông qua hoạt động dã ngoại sẽ giúp học sinh
có vốn sống thực tế và biết tìm và vận dụng linh hoạt các họa tiết hoa văn
đẹp trong cuộc sống vào môn học, làm phong phú thêm đời sống tinh thần
của các em. Việc đổi mới phương pháp dạy học là cần thiết. Các hình thức
ứng dụng bài học trang trí trong đời sống, tìm hiểu nghệ thuật trang trí từ
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đời sống là những hoạt động cần thiết và có tác dụng tích cực trong việc
khơi dậy niềm yêu thích nghệ thuật, yêu thích cái đẹp ở học sinh.
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Chương 2
ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC TRONG CHÙA THẦY
VÀO BÀI VẼ TRANG TRÍ MÔN MỸ THUẬT
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI
2.1. Biện pháp ứng dụng các họa tiết hoa lá trang trí trên các mảng
chạm khắc ở chùa Thầy vào dạy học phân môn Vẽ trang trí
Các hình thức chạm khắc trang trí trên kiến trúc và điêu khắc ở chùa
Thầy là vô cùng phong phú và đa dạng. Có thể nhận thấy đầy đủ các hình
thức trang trí như: nhắc lại, xen kẽ, đối xứng, cân đối, tương phản (phá thế)
trong các mảng chạm khắc trang trí ở đây. Dựa trên những hình thức trang
trí ở chùa Thầy, giáo viên ngoài việc hướng dẫn học sinh hiểu thêm về các
họa tiết hoa văn truyền thống, hướng dẫn các em ghi chép tài liệu mà từ đó
còn có thể củng cố kiến thức cho học sinh về các hình thức trang trí cơ bản
trong các bài học trang trí; họa tiết chính, họa tiết phụ và cách sắp xếp, bố
cục họa tiết sao cho đẹp mắt, linh hoạt và sáng tạo.
Trong số các họa tiết hoa văn vô cùng đa dạng, từ đơn giản đến phức
tạp ở chùa Thầy, ngoài các dạng hoa văn hồi văn tập trung ở một số bệ
tượng Phật và trên khám thờ Từ Đạo Hạnh thì hình tượng hoa văn hoa sen
được sử dụng rất nhiều, xuất hiện khắp nơi trong các chạm khắc trang trí
kiến trúc gỗ và chạm khắc đá. Các họa tiết, hoa văn liên quan tới hoa sen là
hình tượng đẹp, dễ ứng dụng và có tạo hình khá đơn giản, học sinh có thể
chép trực tiếp từ thực địa. Đối tượng thực nghiệm là học sinh lớp 7 với bài
dạy về trang trí đường diềm, vì vậy luận văn lựa chọn hoa văn hoa lá, trong
đó tập trung vào hình tượng hoa sen làm chủ đề chính cho học sinh tìm
hiểu và ghi chép tư liệu để chuẩn bị cho chủ đề 9: Trang trí đường diềm và
ứng dụng trong cuộc sống (3 tiết).
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2.1.1. Các dạng hình thức và bố cục hoa sen sử dụng trong chạm khắc
trang trí ở chùa Thầy
Hình thức chạm thông phong (chạm thủng) trên các diềm cửa (y
môn) (PL5, tr.90), diềm ngang vách cửa và ván nong bao che điện thánh
(PL3, Ảnh 3.8, tr.60 và PL5, tr.90), diềm mặt trên nhang án đặt trước gian
thờ Lý Thần Tông (PL3, Ảnh 3.14, tr.83)...
Các cánh sen trên diềm cửa và cánh sen ở diềm mặt trên nhang án
có phần đầu cánh cách điệu gần như vát bằng tạo dáng trong tổng thể hình
chữ nhật. Hình cánh sen ở diềm y môn (PL3, Ảnh 3.14, tr.83) trong bố cục
chữ nhật đứng với các cánh sen khá đều nhau nhưng bên trong 2 cánh liền
nhau lại được trang trí khác biệt được trang trí theo hình thức xen kẽ. Cánh
thứ nhất với phần lòng cánh được chạm các nét hoa 3 cạnh chạy ngang xếp
dàn xít nhau tạo cảm giác như từng lớp cánh hoa xếp chồng lên nhau gây
ảo giác về khối; cánh thứ hai bên trong lòng cánh sen được trang trí cách
điệu cụm mây hình khánh 3 lớp chồng lên nhau, các nét vẽ thoáng và mềm
mại hơn cánh sen đầu tiên. Trên diềm mi cửa, hai hình thức trang trí cánh
sen như thế được sắp xếp xen kẽ nhau, lặp lại liên tục. Trong khi đó, các
cánh sen trên diềm nhang án (PL3, Ảnh 3.14, tr.83) lại sắp xếp xen kẽ nhau
các cánh sen lớn (trong bố cục chữ nhật nằm ngang) bên cạnh các cánh sen
nhỏ có phần đầu cánh vát nhọn. Hình thức diềm cánh sen (PL3, Ảnh 3.14,
tr.83) có phần khô cứng và đơn điệu hơn các đường nét chạm khắc diềm
cánh sen trên y môn (PL5, tr.90). Một trong những hình thức tạo hình diềm
cánh sen bay bướm và đẹp mắt ở chùa Thầy là các diềm cánh sen trang trí
bao quanh điện thánh (PL5, tr.90). Các cánh sen được tạo hình mềm mại,
dáng hình gần với cánh hoa thực nhưng lại có tính cách điệu cao. Viền
ngoài mỗi cánh sen được viền 3 lớp mỏng, trong lòng cánh sen cũng trang
trí cách điệu cụm mây hình khánh 5 lớp chồng lên nhau xuất phát từ phần
chân cánh tới đầu cánh sen. Diềm cánh sen chạy dài bao quanh điện Thánh,

36

lớp cánh ngoài to, xen kẽ lớp cánh trong nhỏ từng lớp 1 cứ xen kẽ, lặp lại
không ngừng.
Một hình thức trang trí diềm hoa sen đẹp mắt và giàu tính ứng dụng
nhất ta bắt gặp trong chạm khắc trang trí ở chùa Thầy là hình thức diềm
dây leo kết hợp trong lòng hình đóa sen chạm khắc trên bệ tượng Đại Thế
Chí trong bộ tượng Di Đà Tam Tôn (PL3, Ảnh 3.17, tr.84). Dạng thức này
thường được thấy xuất hiện trên các bản vẽ tay trên đồ gốm thế kỷ 15, 16, có
thể thấy đây là một mẫu hình trang trí được người xưa ứng dụng rất nhiều.
Một hình thức trang trí cánh sen khác cũng xuất hiện nhiều ở chùa
Thầy trên cả chất liệu đá và chất liệu gỗ là dạng cánh sen chạm nổi khối.
Những cánh sen múp căng đầy xếp thành nhiều lớp (3-4 lớp) chồng lên
nhau, cánh to cánh nhỏ. Đầu cánh sen múp, bên trong viền những đường
văn xoắn gặp nhau ở giữa cánh cuộn lại tạo thành chân lá đề, giữa lòng
cánh sen là một bông hoa 8 cánh có nhụy và các cánh đều là những hình
tròn kết lại thành cụm. Những cánh sen ngửa này thường đường đỡ bằng
những cánh sen úp phía dưới. Dạng cánh sen úp thường tạo khối phẳng hơn
(không gồ cao nổi khối), phần đầu những cánh sen này lại được tạo đối
xứng với lòng cánh sen ngửa với đầu cánh là 2 diềm móc gặp nhau ở giữa
tạo hình văn khánh, giữa cánh sen cũng là những bông hoa nhỏ như các
cánh ngửa phía trên. Dạng hoa sen này ta thấy trên các bệ đá hoa sen khối
hộp chữ nhật thời Trần (PL4, Ảnh 4.21 và PL5, tr.90), ở các bệ tượng Phật
(PL3, Ảnh 3.15 và 3.18), diềm bệ khám thờ Từ Đạo Hạnh (PL3, Ảnh 3.11,
3.12, tr.82)...
2.1.2. Biện pháp ứng dụng họa tiết hoa lá vào trang trí hình cơ bản và
trang trí ứng dụng
Hình hoa lá trên chạm khắc trang trí tại bệ tượng Đại Thế Chí và chi
tiết hoa lá ở bia trong chùa Thầy (PL.5)
Chạm khắc hình tượng hoa sen trong Thầy rất quan trọng trong nghệ
thuật, nó giúp học sinh học tập những phong cách trang trí, tính sáng tạo
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trong cách sắp xếp bố cục, cách tạo hình thẩm mĩ trong bài vẽ. Từ đó, biết
áp dụng và kế thừa vào các bài học, áp dụng vào cuộc sống thực tế trong
tương lai và hơn hết là trong công việc dạy học, truyền đạt những kiến thức
quý báu từ cha ông để lại cho thế hệ tương lai của đất nước. Để việc áp
dụng hình tượng hoa sen trong chạm khắc chùa Thầy vào dạy học phân
môn Vẽ trang trí trong trường THCS An khánh, Hoài Đức, Hà Nội đạt
được hiệu quả cao thì người giáo viên cần phải hiểu biết rõ về nơi nghiên
cứu và nắm được những đặc trưng về nghệ thuật, nhận ra được lúc nào cần
sử dụng cách điệu, lúc nào cần sự tượng trưng khái quát, khi nào cần lược
bớt những chi tiết rườm rà để thể hiện những mảng màu và đường nét của
các hình tượng, từ đó vận dụng vào bài học cụ thể, áp dụng vào trong đời
sống hàng ngày và hơn hết là trong quá trình dạy học sau này của chính
mình.
Lựa chọn họa tiết phù hợp để khai thác thành những bức tranh mang
ý nghĩa hơn, sáng tạo hơn. Cũng như trong khi vận dụng các yếu tố tạo
hình của tranh vào bài học nhưng không phải theo kiểu sao chép, rập
khuôn, mà chỉ chọn một vài yếu tố thẩm mĩ để sử dụng trên bài vẽ về: hình,
nét, màu nhưng lại mang sắc thái mới.
Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, tìm và vận dụng họa tiết
trang trí hoa lá trên các mảng chạm khắc ở chùa Thầy để vận dụng vào bài
vẽ trang trí.
- Khai thác mảng chạm khắc và tách mảng, nét hình trang trí trên bia
đá trong chùa Thầy. (PL.5.1)
+ Giáo viên giới thiệu cho học sinh tham khảo và đưa vào trong bài
trang trí cơ bản.
Trong trang trí các hình cơ bản, hình tượng hoa sen được lấy từ chạm
khắc, từ các loại hình hoa sen, học sinh sẽ kế thừa và phát huy tính sáng tạo
trong bài khi áp dụng các họa tiết được sử dụng chạm khắc trong chùa
Thầy. Ở phần này, giáo viên cho học sinh khai thác bằng ghi chép, chụp
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ảnh để những hình tượng hoa sen trong chạm khắc chùa Thầy được phong
phú và trở thành những họa tiết trang trí độc đáo, có tính sáng tạo cao vào
trong các bài trang trí đường diềm.
+ Trang trí đường diềm là một hình thức sắp xếp hình mảng đậm nhạt,
hình hoa sen, màu sắc theo các nguyên tắc nhắc lại, xen kẽ trên một đường
diềm kéo dài hoặc khép kín. Vì vậy, từ những đường nét, hình mảng trong
mảng chạm khắc bệ tượng Đại Thế Chí khai thác các mảng màu đặc trưng
trong chạm khắc vào bài vẽ (Pl.5.2).
Bài trang trí sử dụng hình ảnh hoa sen trong chạm khắc. Các họa tiết
được sắp xếp xen kẽ hay nhắc lại. Màu sắc trong chạm khắc là dùng
nguyên mảng và nét làm phương tiện có thể dùng nền màu tạo chất chuyển
sắc độ. Hình hoa sen còn là hình ảnh gần gũi với đời sống con người và
không thể thiếu trong chạm khắc chùa. Vì vậy việc ứng dụng họa tiết này
vào trang trí hình cơ bản là trang trí đường diềm và dùng nguyên tắc nhắc
lại và xen kẽ vào trong bài (Pl.5.3).
Một số nguyên tắc thường dùng áp dụng trong trang trí hình cơ bản như:
Nguyên tắc xen kẽ (Pl.5.4)
Là cách dùng hai hay nhiều họa tiết khác nhau xen kẽ nhau tạo ra sự
đa dạng, phong phú, cũng giống như hình thức trang trí nhắc lại đây cũng
là cách thức trang trí phổ biến được sử dụng trong trang trí đường diềm,
trang trí trên vải, khăn và nhiều hình thức trang trí ứng dụng khác.
Nguyên tắc cân đối (Pl.5.5)
Hình thức trang trí cân đối là các mảng trang trí không yêu cầu bằng
nhau, được sắp xếp tự do trên diện tích trang trí nhưng phải có sự thăng
bằng trên bố cục không bị dồn, lệch về một phía, các mảng hài hòa không
quá to hoặc quá bé so với tổng thể trang trí. Nhìn tổng thể thấy thuận mắt.
Hình thức này thường thấy ở các trang trí hình chữ nhật, ứng dụng cho các
trang trí bìa sách, sân khấu, báo tường....
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Dạng thức trang trí này cũng có thể thấy rõ trên một số chạm khắc
trang trí ở chùa Thầy, đặc biệt rõ nhất là các trang trí trên bệ đá hoa sen
khối hộp thời Trần. Để cho việc hướng dẫn được tập trung, giáo viên có thể
bao quát được hoạt động của học sinh thì hoàn toàn có thể tập trung dành
thời gian hướng dẫn hình thức trang trí cân đối quanh khối bệ đá hoa sen
thời Trần. Giáo viên giới thiệu cho học sinh các hình thức trang trí cân đối
được vận dụng trên bệ đá về mặt tổng thể cũng như đi vào các chi tiết cấu
thành bệ đá. Ví dụ trường hợp các ô chữ nhật trong bệ đá được chạm hình
rồng trong tổng thể bố cục tầng trên bệ đá là cân xứng; các hình rồng chạm
trong nửa lá đề ở tầng dưới bệ đá đặt trong bố cục diềm dưới, các mảng lá
đề có trang trí rồng bên trong này có sự cân xứng tương đối qua trục giữa;
những bông hoa trang trí trong hình chữ nhật trang trí ở các mặt bên ở tầng
dưới bệ đá cũng được thể hiện theo lối trang trí cân xứng...
Nguyên tắc nhắc lại (Pl.5.6): Hình thức nhắc lại là hình thức trang trí
dùng một số họa tiết lặp đi lặp lại nhiều lần trong những khoảng cách đều
đặn tạo nên một nhịp điệu. Đây là một hình thức trang trí khá phổ biến có
thể ứng dụng được trong các bài trang trí đường diềm, trang trí ứng dụng
trên vải, khăn...
Trong trường hợp này, dùng một hình bông hoa với lá giống nhau,
bằng nhau, đặt cạnh nhau liên tiếp.
Nguyên tắc đăng đối (Pl.5.7):
Một hình chiếc lá giống nhau, bằng nhau được nhắc lại ở 2 bên
đường trục gọi là đăng đối. Hai bên hoặc trên dưới đăng đối với nhau gọi là
đăng đối đơn. 4 góc đều được nhắc lại 1 hình họa tiết lá cách điệu giống
nhau theo 2 đường trục cắt đôi nhau ở giữa gọi là đăng đối kép. Thường thì
nguyên tắc này chúng ta hay bắt gặp tại ứng dụng trang trí hình vuông và
hình tròn.
Nguyên tắc tương phản (phá thế) (Pl.5.8)
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Hình thức tương phản phối hợp các mảng có hình thể, đường nét,
màu sắc... khác nhau tạo ra sự đa dạng hợp lý làm phong phú bố cục, phá đi
sự đơn điệu trong trang trí.
Nhìn chung, trong bố cục trang trí, các hình thức trang trí (nhắc lại,
xen kẽ, đối xứng, cân đối, tương phản) luôn luôn có sự phối hợp để tạo ra
những mảng trang trí đẹp mắt và ứng dụng linh hoạt trong đời sống. Trên
các mảng chạm khắc trang trí kiến trúc, điêu khắc ở chùa Thầy, các hình
thức trang trí này cũng được kết hợp hài hòa, tạo ra một tổng thể thống
nhất, một kiến trúc tổng quan với các chạm khắc trang trí hoa mỹ, có những
phẩm chất cao quý.
+ Trang trí hình vuông( Pl.5.9)
Trong trang trí hình vuông thì hình vuông có đặc điểm là có 4 cạnh
và 4 góc bằng nhau. Trang trí hình vuông là sắp xếp các hình mảng đậm
nhạt, họa tiết, màu sắc sao cho phù hợp với đặc điểm của nó, làm nổi rõ
trọng tâm. Ví dụ: Sử dụng mảng trang trí hoa lá trên bia đá tại chùa Thầy
làm họa tiết trang trí
Ở trong bài trang trí hình vuông cơ bản này, sử dụng hình hoa sen
trong chạm khắc bệ tượng Đại Thế Chí. Mảng chính là hoa đã được cách
điệu sắp xếp theo nguyên tắc đăng đối, lặp lại, chính giữa tâm sử dụng hình
tròn tượng trưng cho ngọc báu phía ngoài vẽ họa tiết lá. Từ cơ sở những
đường nét, hình mảng đó khai thác các mảng màu đặc trưng trong chạm
khắc vào bài vẽ. Các họa tiết được sắp xếp đối xứng qua trục theo nguyên
tắc đối xứng. Màu sắc được sử dụng các màu mà trong chạm khác thường
được dùng, tuy nhiên vì dạy khối 7 các em vẫn còn tuổi mơ mộng nên sử
dụng những tông màu sặc sỡ, tươi vui để các em có sự hứng thú hơn trong
tiết học.
+ Trang trí hình tròn (Pl.5.10) Hình tròn thì có đặc điểm là hình tròn
có điểm trọng tâm chính là tâm của hình tròn. Khi trang trí cần làm rõ được
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trọng tâm, có mảng chính, mảng phụ, cần tránh những hình mảng làm phá
vỡ khuôn hình.
Bài trang trí sử dụng hình ảnh bông hoa đã cách điệu trong trang trí
bia đá trong chùa Thầy. Các họa tiết được sắp xếp đối xứng qua trục theo
nguyên tắc đối xứng, ở giữa sử dụng hình chiếc lá xếp đối xứng nhau tạo
thành tâm của bài vẽ. Màu sắc được sử dụng các màu mà trong chạm khắc
thường được dùng, tuy nhiên vì dạy khối 7 các em vẫn còn tuổi mơ mộng
nên sử dụng những tông màu sặc sỡ, tươi vui cho họa tiết chính và tông
màu trầm để nổi bật được họa tiết bông hoa tạo cho các em có sự hứng thú
hơn trong tiết học.
Ngoài ra cũng giống như trang trí hình cơ bản thì trong trang trí ứng
dụng cũng thường sử dụng các nguyên tắc trên, nó giúp cho các đồ vật
trong cuộc sống hàng ngày đẹp mắt và sống động hơn. Trang trí ứng dụng
tạo cho những đồ vật xung quanh ta đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
Với việc ứng dụng họa tiết hoa sen trên mảng chạm khắc bệ tượng
Đại Thế Chí vào trong bài trang trí chiếc quạt (Pl.5.11) với hình thức cân
đối và lấy họa tiết hoa sen là trung tâm.
Hay như ứng dụng họa tiết hoa lá trang trí trên bia đá tại chùa Thầy
vào bài trang trí lọ hoa (Pl.5.12) với nguyên tắc nhắc lại và xen kẽ cũng tạo
cho bài vẽ thêm độc đáo, sáng tạo hơn.
Ngoài biện pháp sử dụng họa tiết hoa lá vào trang trí cơ bản và trang
trí ứng dụng thì có thể sử dụng những hình ảnh động vật, hay hình tượng
mây cũng là một yếu tố rất quen thuộc và sống động.
2.2. Thực nghiệm
2.2.1. Mục đích, yêu cầu, đối tượng thực nghiệm
2.2.1.1. Mục đích thực nghiệm
Việc ứng dụng họa tiết hoa văn trong nghệ thuật chạm khắc ở chùa
Thầy trong bài trang trí của học sinh là hoàn toàn khả thi. Nghệ thuật chạm
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khắc cổ Việt Nam, đặc biệt là các mảng chạm khắc trang trí kiến trúc hoặc
đồ thờ tự ở Việt Nam thường giàu tính trang trí và áp dụng các hình thức
trang trí quen thuộc như hình thức nhắc lại, hình thức xen kẽ, hình thức đối
xứng, hình thức cân đối và kể cả hình thức tương phản (phá thế). Các mảng
chạm khắc trong điêu khắc và kiến trúc cổ luôn có sự phối hợp hài hòa các
hình thức trang trí này để tạo ra những tác phẩm chạm khắc vô cùng phong
phú, đẹp, đa dạng về hình thức chứ không hề đơn điệu nhàm chán.
Việc quan sát trực tiếp các mảng chạm khắc, trang trí trên kiến trúc
và điêu khắc chùa Thầy giúp học sinh hiểu hơn về các lối bố cục trang trí,
tiếp cận được với nhiều mẫu hình trang trí đa dạng khác nhau; hiểu hơn về
vẻ đẹp, ý nghĩa hình tượng và các giá trị nghệ thuật là di sản của cha ông để
lại. Thông qua việc tìm hiểu lịch sử xây dựng, nghệ thuật trang trí kiến trúc,
điêu khắc chùa Thầy giúp học sinh nắm được vai trò thẩm mĩ và tầm quan
trọng của môn Vẽ trang trí trong việc ứng dụng nghệ thuật trang trí vào đời
sống của con người. Bên cạnh việc dạy vẽ và phát triển khả năng cảm thụ
cái đẹp, môn Vẽ trang trí còn cung cấp cho các em một số kiến thức về mỹ
thuật thông qua lịch sử mỹ thuật.
Phương pháp đưa HS đi thực tế tại Chùa Thầy giúp HS được quan
sát tìm hiểu đối tượng, cách sắp xếp bố cục trong trang trí từ đó có tính
chọn lọc tạo điều kiện cho bài vẽ trang trí đẹp, phong phú hơn. HS cũng có
thể quan sát những công trình, kiến trúc, và tạo được những sản phẩm áp
dụng những chạm khắc cũng như kiến trúc, điêu khắc, văn hóa vào phân
môn Vẽ tranh, phân môn Thường thức mĩ thuật cũng như vận dụng được
những họa tiết trong chạm khắc trong chùa Thầy vào những loại bài trang
trí cơ bản và trang trí ứng dụng để HS có cách nhận xét, đánh giá, cảm
nhận được tính thẩm mĩ, giá trị truyền thống. Từ đó HS có những tác phẩm
sáng tạo, phong phú hơn.
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Trong bài kết hợp sử dụng một số các phương pháp dạy học như
phương pháp trò chơi, phương pháp nhóm,…
Giáo viên cũng có điều kiện nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng lên
lớp, kỹ năng xử lý tình huống.
2.2.1.2. Yêu cầu thực nghiệm
- Nâng cao vai trò tương tác, hợp tác giữa học sinh và giáo viên
Giáo viên phải có sự hướng dẫn cụ thể cách quan sát, phân tích các
sản phẩm về bố cục, đường nét, màu sắc,… để học sinh có được kĩ năng
quan sát tốt, góp phần hình thành tính thẩm mĩ trong các cách nhìn nhận
đánh giá của học sinh. Học sinh có được kĩ năng quan sát mọi sự vật hiện
tượng xung quanh để nắm bắt được đặc điểm, giúp cho trí tưởng tượng được
phát triển phong phú, làm tăng cảm xúc thẩm mĩ, tránh phản ánh sai lệch hiện
thực cuộc sống. Thông qua quan sát, nhận xét góp phần hình thành thị hiếu
thẩm mĩ cho học sinh, phát huy tính sáng tạo và bồi dưỡng tình cảm, trân
trọng cái đẹp.
Phương pháp quan sát thường được áp dụng trong hoạt động quan
sát, nhận xét, giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát phân tích, nhận xét các
tư liệu bài mới và các tư liệu tham khảo trong bài học: hình ảnh trực quan
từ di tích, từ ảnh, bài vẽ của họa sĩ hoặc của các bạn. Cuối tiết học giáo
viên nhận xét, đánh giá kết quả của bài học, từ đó có thể rút kinh nghiệm
cho bài học sau.
Cụ thể hướng học sinh đạt được các yêu cầu:
- Phát huy tính tự lập của học sinh trong việc chuẩn bị bài học mới;
tự chuẩn bị đồ dùng, di chuyển; tính chủ động và đoàn kết, quan tâm giúp
đỡ bạn trong quá trình tham gia buổi học ngoại khóa.
- Thời gian tiếp cận và tìm hiểu di tích: Tạo môi trường cho học sinh
tổ chức học nhóm ở các bài lý thuyết tìm hiểu về chùa Thầy. Phát huy khả
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năng thuyết trình, giới thiệu trước đám đông, khả năng đặt câu hỏi, phản
biện trong giờ học ngoại khóa.
- Thời gian thực hành: Phát huy tính chủ động, tự giác và sáng tạo
của học sinh trong việc lựa chọn mẫu vẽ.
- Kỹ năng quan sát, luyện tập nét vẽ, chép họa tiết tự do sẽ kích thích
được sự sáng tạo và hứng thú của HS, hướng tới việc học tập chủ động
chống lại thói quen học tập thụ động.
- Nâng cao chất lượng sử dụng các phương tiện dạy học
Trong quá trình dạy học, giáo viên cho học sinh quan sát một số đồ
dùng trực quan: Hình ảnh các chạm khắc về chùa Thầy, các bài vẽ có sử
dụng các hình tượng chạm khắc từ chùa Thầy từ những bài trang trí cơ bản,
ứng dụng nhưng cũng cần cho học sinh tham khảo thêm một số đồ dùng
kết hợp các chất lệu khác nhau có sử dụng hình tượng rồng, phượng,…
Ví dụ như: Khăn, đĩa, thảm, áo,… để học sinh nhận thấy vẻ đẹp, sự đơn
giản hay phức tạp, màu sắc hài hoà hay rực rỡ để các em có hướng làm
bài làm, khuyến khích cách làm sáng tạo và phong phú hơn. Việc liên kết
được các họa tiết trang trí ở di tích với các sản phẩm ứng dụng đã được
thực hiện trước đó như các thiết kế trên trang phục, trang trí bìa sách, giày,
gối, khăn, vải… đã được ứng dụng trong đời sống thực tế sẽ giúp học sinh
tiếp cận bài học một cách trực tiếp và hiệu quả hơn. Giúp học sinh hiểu và
nắm bắt nhanh mục tiêu bài học.
Khuyến khích học sinh sử dụng các hình ảnh hay những bài chép họa
tiết từ buổi đi thực tế tại chùa Thầy vào trang trí cơ bản đến ứng dụng đồ
dùng trong cuộc sống. Sử dụng công nghệ với bộ môn Mĩ thuật và phân
môn vẽ trang trí, có thể sử dụng máy chiếu chiếu lại hình ảnh các bản rập,
bản đạc họa các mô tip trang trí đã in trong sách Bản rập họa tiết Mỹ thuật
cổ Việt Nam, Kiến trúc chùa Việt Nam qua tư liệu Viện bảo tồn di tích,...;
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hình ảnh phong cảnh và các hoạt động của học sinh trong buổi học thực tế
cũng có thể gợi cảm hứng cho học sinh thực hiện các bài vẽ trên lớp.
- Sử dụng phối hợp các hình thức tổ chức dạy học
- Dạy học theo nhóm: chia nhóm học sinh theo các dạng đề tài; dựa
trên yêu cầu các bài học cụ thể.
- Tổ chức bày sản phẩm sau buổi học thực tế, giới thiệu học sinh
thuyết trình lý do chọn họa tiết hoa văn trên mảng chạm khắc nào đó để sử
dụng vào bài vẽ của mình. Điều này giúp học sinh hồi tưởng lại buổi học
tại thực địa, quan sát được các bài vẽ của các bạn khác, giúp cho học sinh
tự tin hơn, rèn luyện kỹ năng trình bày, thuyết trình cũng như cách giao
tiếp, làm việc nhóm. Điều này cũng gắn với giá trị thực tiễn là các ứng
dụng của bài học họa tiết hoa văn trên chạm khắc cổ trong việc làm đẹp
ứng dụng ở đời sống hiện đại, giúp các em nhớ, hiểu và yêu hơn các vốn
quý di sản cha ông để lại.
2.2.1.3. Đối tượng thực nghiệm
- HS khối lớp7: 7A1,7A2 (2017-2018) trường Trung học Cơ sở
An Khánh
- Thời gian thực nghiệm 15/ 09/ 2017 đến 30/ 05/ 2018
- Chủ đề 9: TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM VÀ ỨNG DỤNG TRONG
ĐỜI SỐNG (3 tiết)
Chuẩn bị thực nghiệm
Chuẩn bị của GV:
- Khảo sát tiền trạm, lên kế hoạch chi tiết về thời gian, lịch trình và
phương án di chuyển, quản lý học sinh trong giờ học ngoại khóa.
- GV lên kế hoạch thông báo với Ban giám hiệu, tổ chức chuyên
môn để lập kế hoạch cho HS đến tại chùa Thầy lấy tư liệu.
- GV thông báo trước HS địa điểm để HS chuẩn bị đủ đồ dùng học tập.

46

- GV chuẩn bị giáo cụ trực quan: hình ảnh bản vẽ kiến trúc chùa
Thầy, bản đạc họa họa tiết hoa văn từ các chạm khắc trang trí kiến trúc
chùa Thầy, ảnh đạc họa chi tiết bệ đá hoa sen khối hộp (10 hình in từ sách
Kiến trúc chùa Việt Nam qua tư liệu Viện Bảo tồn di tích (tập 1, in năm
2017); ảnh bản rập họa tiết hoa văn trên bệ đá hoa sen khối hộp chùa Thầy
(5 hình in từ sách Bản rập họa tiết Mỹ thuật cổ Việt Nam, (in năm 2000);
một số hình mẫu chép họa tiết vốn cổ; một số bài vẽ mẫu ứng dụng họa tiết
vốn cổ trong bài trang trí.
- GV Tìm hiểu kỹ về lịch sử hình thành, đặc trưng về kiến trúc, văn
hóa đặc biệt là nghệ thuật chạm khắc trang trí ở chùa Thầy. Trong đó, tập
trung hơn tới những hoa văn chạm khắc và vị trí hoa văn chạm khắc phù
hợp có thể giúp học sinh dễ dàng tiếp cận, lấy tư liệu và ứng dụng vào
trong bài học.
Hoạt động thực nghiệm
Hoạt động thực nghiệm đã được tiến hành theo nội dung Bài soạn
giảng Vẽ trang trí: TRANG TRÍ HÌNH TRÒN VÀ ỨNG DỤNG
TRONG ĐỜI SỐNG.
 Chuẩn bị của GV:
- Sách giáo khoa, sách giáo viên.
- Bộ ĐDDH lớp 7.
- Áp dụng các phương pháp dạy học (quan sát, trực quan, luyện tập)
vào dạy vẽ tranh trang trí ở trường THCS An Khánh.
 Chuẩn bị của HS:
- Sách giáo khoa, vở A4.
- Vở ghi chép, giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu.
 Yêu cầu các bước của hoạt động thực nghiệm
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- Bước 1: Lập kế hoạch bài học cụ thể theo biện pháp dạy học chủ
đề. Kiểm tra sự chuẩn bị các điều kiện cho quá trình thực nghiệm (giáo án,
các phương tiện, điều kiện cho quá trình thực nghiệm (Giáo án, phương
tiện, cơ sở vật chất,…).
- Bước 2: Giáo viên tiến hành dạy học theo phương án thực nghiệm
đã được thiết kế và dạy học ở khối lớp 7(áp dụng cho học sinh lớp 7A1 và
7A2).
- Bước 3: Tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm dựa trên
mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ cỏa HS khi học.
 Dạy thực nghiệm:
TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG (PL1)
2.2.2. Thực nghiệm hoạt động ngoại khóa - lấy tư liệu
GV yêu cầu cho HS chuẩn bị tư liệu bài học, đồng thời HS chuẩn bị
đồ dùng cần (giấy, chì, máy ảnh,..).
GV và HS đến chùa Thầy lấy tư liệu.
Quan sát, nhận xét (Tìm hiểu đối tượng bài học)
GV giới thiệu sơ lược về chùa Thầy; đặt câu hỏi cho gợi mở, khuyến
khích HS phát biểu những trải nghiệm cá nhân khi thăm quan đình, chùa.
Hướng dẫn HS quan sát, tìm và phát hiện các họa tiết trang trí trên
kiến trúc và điêu khắc chùa Thầy. Nhận biết các mảng chạm khắc được
trang trí tương ứng trong bố cục trang trí đường diềm (ví dụ: diềm bệ tượng
hoa sen thời Trần; diềm bệ tượng Phật…), bố cục hình vuông (trang trí
hình rồng trên cửa, ván bưng…), bố cục hình tròn (trang trí hoa, lá trên bệ
đá, nhóm họa tiết mặt trời, vân mây trên chạm khắc gỗ..), bố cục hình chữ
nhật (chạm khắc hình rồng trên ván nong, rồng, garuda, hoa lá trên bệ
đá…). Hướng học sinh tới quan sát các hình trang trí trong bố cục đường
diềm, chủ động tìm họa tiết phù hợp cho bài vẽ trang trí đường diềm sau
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giờ học ngoại khóa. GV nhấn mạnh và phân tích về vẻ đẹp, ý nghĩa của hoa
văn trong chạm khắc trang trí trên kiến trúc và điêu khắc chùa Thầy. Vừa
phân tích GV dẫn HS đi thăm quan Chùa.
Tập trung HS, giới thiệu một số hình ảnh chụp chi tiết các trang trí
trên bệ tượng Phật theo lối đường diềm. Đặt câu hỏi cho HS nhận biết đặc
điểm các hình thức sử dụng ở các mẫu trang trí này (nhắc lại, xen kẽ, đối
xứng, cân đối, tương phản); đặc điểm cơ bản của các họa tiết được sử dụng
(hình thể họa tiết nằm trong khung hình gì, bố cục cách sắp xếp các mảng
của họa tiết, các nhịp điệu được phân chia ra sao...).
Cách vẽ
Hướng dẫn HS quan sát và chọn họa tiết, cách lấy tư liệu: (Các bước
chép tư liệu: vẽ khung hình của họa tiết đồng dạng với họa tiết mẫu; vẽ trục
đối xứng; phác hình; vẽ nét; chỉnh sửa; hoàn chỉnh bản chép mẫu). GV làm
mẫu 1 hình.
GV yêu cầu HS tóm tắt lại và giới thiệu cách lấy hoa văn.
HS thực hành
Yêu cầu, khuyến khích HS tự tìm và chọn một vài họa tiết hoa văn
đơn giản mình ưa thích để chép lấy tư liệu, sử dụng cho bài sau. HS vẽ bài.
Tổng kết đánh giá bài chép họa tiết của HS:
GV tập trung HS, lựa chọn các bài vẽ tốt, đề nghị HS tự trình bày
sản phẩm, giới thiệu bản vẽ họa tiết của mình so với mẫu hình và ý tưởng
sử dụng họa tiết cho bài vẽ trang trí đường diềm.
Yêu cầu một số HS đánh giá bài của bạn.
GV tổng kết, đánh giá bài học.
2.2.3. Thực nghiệm ứng dụng những hoa văn chạm khắc học sinh lấy
được tại chùa Thầy vận dụng vào chủ đề 9: Trang trí đường diềm và ứng
dụng trong cuộc sống
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Sau buổi thăm quan và lấy tư liệu tại chùa Thầy các em hãy sử dụng
họa tiết hoa văn này vào bài học hôm nay.
Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét
Ở hoạt động này GV cần cho HS hiểu được tầm quan trọng của việc
trang trí đường diềm, HS hiểu được các cách phối hợp các họa tiết xen kẽ,
nhắc lại, đối xứng, cân xứng, phá thế; cách sắp xếp bố cục hợp lí cho từng
đồ dùng. HS biết cách phối hợp màu sắc.
Hoạt động 2: Cách vẽ
GV cho HS xem mẫu 1 số bài vẽ đường diềm; một số đồ vật khác
nhau có sử dụng ứng dụng trang trí hoa văn, họa tiết cổ giống hoa văn họa
tiết ở chùa Thầy (đĩa vẽ trang trí diềm cánh sen; đĩa vẽ rồng, đĩa vẽ hoa…).
Ở hoạt động này giúp HS vẽ được bố cục đúng và phù hợp với từng
đồ vật cần trang trí đường diềm.
Hoạt động 3: Thực hành
HS vẽ bài, GV quan sát, hướng dẫn HS hoàn thành bài
Hoạt động 4: Nhận xét và đánh giá
GV yêu cầu HS đánh giá bài của bạn.
GV nhận xét và bổ sung thêm và cho điểm
Hoạt động 5: Dặn dò
GV yêu cầu HS chuẩn bị cho bài sau.
Thực nghiệm
2.3. So sánh sự khác biệt trước và sau khi thực nghiệm
Luận văn đã xây dựng các chỉ tiêu đánh giá cụ thể :
Về định tính, được đánh giá bằng các chỉ tiêu sau:
(1) Về sắp xếp bố cục
(2) Về hình vẽ trong tranh
(3) Về màu sắc
(4) Cách trình bày
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Việc đánh về định lượng được tiến hành thông qua việc đánh giá các
bài vẽ của học sinh. Các chỉ tiêu đánh giá được cụ thể hóa vào 5 bậc (giỏi,
khá, TB, yếu, kém) với thang điểm 10.
Phương tiện đánh giá thực nghiệm
(1) Thu thập thông tin qua các phiếu điều tra
(2) Dự giờ dạy giáo viên, ghi chép diễn biến tiết học, quan sát trực
tiếp học sinh (hứng thú học tập, kỹ năng vẽ hình,vẽ màu, khả năng sáng
tạo, trí tưởng tượng).
(3) Phân tích các thông tin, đánh giá dựa vào các tiêu chuẩn.
(4) Chấm bài vẽ của học sinh
Từ kết quả thu được qua tiến hành dạy thực nghiệm thì số bài chưa
đạt giảm xuống hẳn.
Dựa trên sự hứng thú và thái độ của HS, Tôi nhận thấy việc đưa HS
đi lấy tư liệu trực tiếp tại chùa Thầy tạo sự hứng thú cho các em nhiều hơn
tạo nên bài vẽ cũng phong phú đa dạng và sáng tạo hơn.
Vậy nên qua kết quả thu được qua bài thực nghiệm với sự chuẩn bị
chu đáo, bài bản, có thể khẳng định được việc nghiên cứu nghệ thuật chạm
khắc trong chùa Thầy vận dung vào dạy học phân môn vẽ trang trí ở trường
THCS An Khánh là có khả thi.
 Những thành công và hạn chế đạt được trong việc dạy thực nghiệm:
+ Thành công:
Về phía GV: Việc sử dụng phương pháp này đòi hỏi GV cần phải lên
kế hoạch tỉ mỉ để việc tổ chức được thuận lợi, kết hợp với sự sáng tạo của
GV trong quá trình lập giáo án. Nhằm nâng cao việc tìm tòi, sáng tạo của
GV trong quá trình dạy học.
Về phía HS: Giảm tính sao chép , dập khuôn như trước đây trong các
bài vẽ của HS, giúp cho bài vẽ của HS sáng tạo, mới mẻ, kích thích tính tìm
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tòi của HS và hình thành kỹ năng quan sát, lựa chọn về đối tượng mà mình
cần làm.
Kết quả cụ thể của hoạt động thử nghiệm thể hiện qua hai bảng khảo
sát dưới đây.
Kết quả khảo sát trình độ môn Mỹ thuật trước khi thực nghiệm
của HS khối lớp 7 trường THCS An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Khối 7
Loại
7A1

7A2

7A3

7A4

7A5

7A6

Giỏi

70%

71%

76%

85%

80%

72%

Khá

20%

18%

12%

10%

15%

Trung

10%

11%

12%

5%

0%

0%

0%

0%

7A7

7A8

7A9

70%

73%

74%

15%

20%

19%

12%

5%

13%

10%

8%

14%

0%

0%

0%

0%

0%

bình
Yếukém
Kết quả các lớp thực nghiệm và các lớp đối chứng vào chủ đề 9 của khối
lớp 7 môn Mỹ thuật trường THCS An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Khối 7
Loại
7A1

7A2

7A3

7A4

7A5

7A6

Giỏi

90%

80%

77%

85%

81%

79%

Khá

10%

15%

13%

10%

10%

Trung

0%

5%

10%

5%

0%

0%

0%

0%

7A7

7A8

7A9

75%

77%

79%

10%

20%

20%

10%

9%

11%

5%

3%

11%

0%

0%

0%

0%

0%

bình
Yếu

Tiểu kết
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Trên cơ sở các hình hoa văn chạm gỗ ở chùa Thầy, là những cảm
hứng và hình mẫu của mỹ thuật truyền thống được áp dụng trong việc dạy
học môn Mỹ thuật, cụ thể là phân môn Vẽ trang trí.
Sau quá trình thực nghiệm phương pháp mới, học sinh trường
THCS An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội đều đã biết nhận thức về cái
đẹp, thông qua việc học phân môn Vẽ trang trí, học sinh đã hiểu rõ hơn về
ý nghĩa của các hoa văn trong nghệ thuật chạm khắc chùa Thầy và vai trò
của cái đẹp trong cuộc sống. Học sinh đều thấy và hiểu về sự cần thiết phải
tự mình vận động, tự mình sáng tạo, tự mình tư duy, tự mình làm mới mình
cho phù hợp với điều kiện học tập và sinh sống. Đều thấy được giá trị của
trang trí trong đời sống, trong học tập và rèn luyện bản thân. Các em đều
thích thú với phân môn này hơn trước, và so với các phân môn khác như:
Vẽ theo mẫu, thường thức mĩ thuật. Các em đã thực sự tích cực, chủ động
sáng tạo, không còn ỷ lại, tập trung và thấy thoải mái hơn.
Việc vận dụng, áp dụng hoa văn trang trí vốn cổ ở chùa Thầy vào bài
học trang trí đã thể hiện những ưu điểm và kết quả khả quan đối với môn
học Mỹ thuật. Học sinh tỏ ra hứng thú với buổi học ngoại khóa, phát huy
được tính tự giác, chủ động làm việc trong các buổi học thử nghiệm trên
lớp và kết quả đạt được là tốt hơn hẳn so với những buổi học trước đó và
các lớp khác (chưa tham gia thử nghiệm).
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KẾT LUẬN
Nghiên cứu chạm khắc gỗ chùa Thầy, là chúng ta đang nghiên cứu
một ngôi chùa tiêu biểu trong các ngôi chùa cổ ở Việt Nam. Qua đó thấy
được tầm quan trọng của việc vận dụng những nghệ thuật chạm khắc của
chùa Thầy vào dạy học phân môn vẽ trang trí, giúp HS có cái nhìn và hiểu
được giá trị nội dung, thẩm mĩ trong chùa Thầy.
Qua những bài vẽ của HS, ta sẽ biết được các em đã biết, đã hiểu
được những gì về lĩnh vực mỹ thuật; đã biết trình bày những điều mà các
em biết, hiểu ấy bằng cách diễn đạt như thế nào, vận dụng vào thực tế ra
sao, từ đó kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học sao cho đạt hiệu quả
cao hơn. Với những gì mà đã thực nghiệm qua công tác dạy học cho các
em, tôi nhận thấy rằng là: Học sinh rất thích những buổi hoạt động ngoại
khóa, bởi chính những buổi học này đã đem lại kiến thức thực tiễn từ
những gì các em đã học mà không bị áp lực về học hành mà còn đem lại lợi
ích cho nhà trường và xã hội.
Như vậy, kết quả mà các em đạt được là khả thi, giúp cho thầy dạy
tốt hơn, trò học hứng thú hơn. Để phương pháp ấy ngày càng chính xác và
có hiệu quả, tôi đã cố gắng xây dựng một phương pháp dạy học phân môn
Vẽ trang trí sao cho phong phú, đa dạng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho
việc kiểm tra đánh giá, vừa so sánh chất lượng đào tạo qua các khóa học
khác nhau. Tuy nhiên, phương pháp dạy học mà tôi đề xuất chưa hoàn toàn
toàn diện và rất cần những ý kiến đóng góp khách quan để hoàn thiện hơn
chương trình dạy phân môn Vẽ trang trí. Mặc dù vậy, qua kết quả việc dạy
thử nghiệm việc vận dụng hoa văn trang trí ở chùa Thầy vào bài vẽ trang trí
ở trường THCS An Khánh có thể nhận thấy, việc áp dụng những họa tiết
trang trí trong chạm khắc vào bài học trang trí là phù hợp, giúp kích thích
hứng thú của học sinh đối với môn học và giúp các em có hiểu biết, quý
trọng những nét vốn cổ truyền thống mà ông cha ta để lại.
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Phụ lục 1
CHƯƠNG TRÌNH DẠY PHÂN MÔN VẼ TRANG TRÍ KHỐI LỚP 7
VÀ KHUNG GIÁO ÁN LỚP THỰC NGHIỆM, LỚP ĐỐI
CHỨNG
1.1. Chương trình phân môn Vẽ trang trí
HỌC KỲ I

Tuần

Chủ Số
đề tiết

Tên
Chủ đề

Mục tiêu
học sinh cần đạt

Sử dụng
kiến thức
từ các bài

- Hiểu được sơ lược - Mĩ thuật
1,2,3

1

3

Phẩm
chất
năng
lực
- Cảm

Sơ

về mĩ thuật Việt

thời kì cổ

thụ

lược

Nam thời đại Đồ

đại Việt

thẩm

Mĩ

đá, Đồng đồng.

Nam

mĩ.

thuật

- Mô phỏng được

- Chép hoạ - Hình

Việt

hoa văn trên trống

tiết dân

thàn

Nam

đồng Đông Sơn.

tộc

h

thời

- Cảm thụ được vẻ

- Mĩ thuật

đại Đồ

đẹp, có ý thức giữ

thời kì cổ

đá, Đồ

gìn và trân trọng

đại Ai

những giá trị nghệ

Cập

đồng

thuật cha ông để
lại

sáng
tạo

(Bài đọc
thêm)

- Giới thiệu, nhận
xét và nêu được
cảm nhận về sản
phẩm.
Khối
4,5,

2

4

hộp

- Nhận biết được
đặc đểm của khối

- Cách vẽ
theo mẫu

- Quan
sát,

Ghi
chú
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6,7

trong

hộp trong không

không

gian.

gian

- Vẽ được khối hộp
với các mặt sáng,

8,9,
10,
11

3

4

- Vẽ theo

khá

mẫu với

m

đồ vật

phá.

- Tìm hiểu

- Thực

tối trong không

về Vẽ

hành

gian.

phối cảnh

sáng

- Giới thiệu, nhận

-Vận dụng

xét và nêu được

Vẽ phối

cảm nhận về sản

cảnh vào

phẩm.

Vẽ tranh

tạo

- Nắm được một số

- Màu sắc

Màu

kiến thức cơ bản

trong

hành

sắc

về màu sắc, hòa

trang trí

sáng

sắc; cách vẽ tranh. - Kẻ chữ

- Thực

tạo.

- Thể hiện được hòa
sắc trên bài vẽ
tranh bằng nhiều
hình thức
- Cảm nhận được vẻ - Các cách - Biểu
đẹp của màu sắc

sắp xếp

để vận dụng trong

trong

học tập MT và

trang trí.

trong cuộc sống
- Giới thiệu, nhận
xét và nêu được
cảm nhận về sản
phẩm.

- Cách vẽ
tranh

Lấy

đạt.

điểm

- Phân

kiểm

tích,

tra

đánh

định

giá

kỳ
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- Hiểu được vẻ đẹp, - Vẽ họa
Trang

mối liên hệ giữa

13,

trí

hình ảnh trong tự

14,

đường

nhiên và các họa

trí đường

15

diềm

tiết trong trang trí

diềm

12,

4

4

và ứng - Biết cách vẽ họa
dụng

tiết và trang trí

tiết
- Vẽ trang

- Trang trí
ứng dụng

- Cảm
thụ
thẩm
mĩ.
- Thực
hành
,

được đường diềm

sáng

cơ bản.

tạo.

- Ứng dụng được

- Phân

trang trí đường

tích,

diểm vào trang trí

đánh

các đồ vật yêu

giá.

thích.
- Giới thiệu, nhận
xét và nêu được
cảm nhận về sản
phẩm.
- Biết cách vẽ theo
16,

5

3

Tranh

17,

tĩnh

18

vật

mẫu cơ bản.
- Thể hiện được bức
tranh tĩnh vật
trang trí cơ bản.

- Vẽ theo

- Thực

mẫu có 2

hành, Kiểm

đồ vật

sáng

tra

- Vẽ trang

tạo.

học

- Phân

kì I

trí

- Giới thiệu, nhận

tích,

xét và nêu được

đánh

cảm nhận về sản

giá.

phẩm.
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HỌC KỲ II

Tuần

Chủ Số
đề tiết

Tên
Chủ đề

Mục tiêu HS cần
đạt
- Làm quen với các

Tạo

kĩ thuật in hình

20,

sản

tạo họa tiết trang

21,

phẩm

22

và

19,

6

4

trí và ứng dụng

Sử dụng
kiến thức
từ các bài
- Trang trí
ứng dụng
- Kẻ khẩu
hiệu

được vào thiết kế

Phẩm
chất
năng
lực
- Thực
hành,
sáng
tạo.
- Phân

sản phẩm trang

tích,

cáo

phục trẻ em

đánh

trang

- Nắm được kiến

giá.

phục

thức sơ lược và

quảng

Ghi
chú

thiết kế được áp
phích quảng cáo
thời trang đơn
giản.
- Giới thiệu, nhận
xét và nêu được
cảm nhận về sản
phẩm.
- Hiểu khái quát về

- Sử dụng

- Thực

Vẻ đẹp

tranh dân gian

kiến thức

hành, Lấy

24,

của

Việt Nam. Cảm

từ các bài:

sáng

điểm

25,

tranh

tạo.

kiểm

26

dân

và phân biệt được

gian Việt

gian

tranh Hàng Trống

Nam (2

23,

7

4

nhận được vẻ đẹp - Tranh dân

- Biểu
đạt.

tra
định
kỳ
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Việt

và tranh Đông Hồ.

Nam

- Vẽ được bức tranh

dòng tranh - Phân
chính:

tích,

đề tài “Ngày tết

Đông Hồ,

đánh

và mùa xuân” với

Hàng

giá.

cách thể hiện màu

Trống)

sắc và đường nét

- Vẽ tranh

như tranh dân

Ngày tết

gian.

và mùa

- Giới thiệu, nhận

xuân

xét và nêu được
cảm nhận về sản
phẩm.
- Nhận biết được

- Tạo hình

- Thực

Khu

đặc điểm và cấu

3D từ vật

hành,

28,

nhà

trúc cơ bản của

tìm được

sáng

29,

yêu

ngôi nhà.

30

thích

27,

8

4

- Cách sắp

tạo.

- Vẽ được ngôi nhà

xếp trong

và tạo được sản

trang trí và

tích,

phẩm gồm ngôi

Vẽ tranh.

đánh

nhà với bối cảnh,

- Phân

giá.

không gian ba
chiều.
- Giới thiệu, nhận
xét và nêu được
cảm nhận về sản
phẩm.
- Hiểu được cách vẽ - Vẽ tranh đề - Thực
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31,

9

2

32

Tranh

tranh chân dung

tài tự do

hành,

Kiể

chân

cơ bản và cách vẽ - Vẽ đề tài

sáng

m

dung

chân dung biểu

tạo.

tra

- Phân

học

tích,

kỳ

về Mẹ.

cảm.
- Vẽ được chân
dung theo quan

đánh

sát hoặc theo trí

giá.

nhớ và cảm nhận.
- Giới thiệu, nhận
xét và nêu được
cảm nhận về sản
phẩm.
- Nắm được những
33,

10

3

Sơ lược

34,

Mĩ

35

thuật

nét chính về MT

thuật thời

thụ

thời Lý.

Lý (1010 -

thẩm

1225)

mĩ.

- Một số

- Biểu

- Mô phỏng được

Việt

hoa văn trên gốm

Nam

thời Lý.

thời Lý - Giới thiệu, nhận

1.2.

- Sơ lược mĩ - Cảm

công trình
tiêu biểu

đạt.
- Phân

xét và nêu được

của mĩ

tích,

cảm nhận về sản

thuật thời

đánh

phẩm

Lý

giá.

Giáo án lớp thực nghiệm

Dựa trên những kết quả phần áp dụng trên, luận văn tiến hành xây
dựng khung giáo án mẫu cho Chủ đề: TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM VÀ
ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG (3 Tiết) trong chương trình Mỹ thuật
7(Áp dụng cho hai lớp thực nghiệm là 7A1 và 7A2)
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1.2.1. Tạo họa tiết trang trí
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- HS hiểu được thể loại tranh trang trí một là tranh diễn tả được vẻ
đẹp, và công dụng của việc trang trí trong đời sống.
- HS lấy được họa tiết trang trí từ các hoa văn trong chùa Thầy sử
dụng vào bài vẽ.
- Sử dụng vào trang trí cơ bản và ứng dụng trong đời sống.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm
2. Về kỹ năng
- HS biết chọn và lấy được họa tiết, hoa văn tại chùa Thầy.
- HS biết được các bước chép lại hoa văn.
- HS biết sử dụng họa tiết hoa văn đã chép tại chùa Thầy vào bài.
3. Thái độ
- Biết nhận xét và đánh giá kết quả của mình và của các HS khác.
- HS biết yêu, quý trọng, và có ý thức bảo tồn các nét đẹp truyền
thống.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ HỌC SINH (HS)
1. Chuẩn bị của GV
- Các mẫu hoa văn, họa tiết, một số đồ vật có sử dụng trang trí
dường diềm và không sử dụng, một số bài trang trí cơ bản và một số bài
trang trí ứng dụng đẹp.
- Sách Học mĩ thuật lớp 7 theo định hướng phát triển năng lực.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách Học mĩ thuật lớp 7 theo định hướng phát triển năng lực.
- Một số kí họa, tư liệu về hoa văn tại chùa Thầy.
- Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, giấy màu, …
III.Các hoạt động dạy học
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Thời
gian

Hoạt động
Nội dung

Hoạt động của Giáo viên (GV)

của Học sinh
(HS)

5-10 1.1.

Quan - GV giới thiệu lại các bản vẽ

phút

nhận họa tiết trang trí ở chùa Thầy từ - HS quan sát,

sát,

sách Kiến trúc Chùa Việt qua tư lắng nghe.

xét
-

Họa

Kiến trúc

trang trí rất sách Bản rập họa tiết hoa văn
phong
thường

dạy học

sách

tiết liệu của Viện Bảo tồn di tích, và

đa dạng và Việt Nam cho HS xem;

Đồ dùng

Chùa
- Thảo luận, Việt qua

phú, - Yêu cầu học sinh đặt tư liệu cử đại diện tư
là bản vẽ đã chép ở chùa Thầy trình

liệu

bày của Viện

hình cỏ cây, trong buổi học ngoại khóa; chọn nhận xét về Bảo tồn
hoa lá, chim, 10 bài chép tốt treo trên bảng.

họa tiết trang di

tích,

thú,

trí của nhóm và

sách

mây, - Chia lớp thành 6 nhóm.

sóng nước... -Yêu cầu học sinh thảo luận và mình.

Bản rập

trình bày nhận xét về các mẫu

họa

hoa văn, qua đó nêu cảm nhận

hoa văn

tiết

về:

- Quan sát và Việt Nam

+ Sự đa dạng, phong phú.

lắng nghe .

+ Đặc điểm của họa tiết trang trí.

mẫu của

- Gợi ý HS nội dung để HS chọn được họa tiết trang trí.

HS

lắng học sinh

nghe và trả

- Trong trang trí, họa tiết thường lời.
được vẽ đơn giản, cách điệu.
- Họa tiết thường có cấu trúc đăng - HS chú ý
đối về hình mảng, đường nét.

- Bài vẽ

theo dõi, chủ

- Tiếp theo GV hướng dẫn HS động tìm ý
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các bước tách hoạt tiết hoa văn tưởng

tách

trang trí thành hình chính, hình họa tiết, hoa
phụ để sử dụng vào bài trang trí.

văn cho bài
trang trí của
mình.

Các - Đặt câu hỏi gợi ý các bước

10-

1.2.

15

bước vẽ

phút

+ Bước 1: + Theo em, để có một họa tiết Tìm,

thực hiện:
HS

lắng

lựa trang trí đẹp, chúng ta thực hiện nghe và trả

chọn họa tiết như thế nào?
ưa thích

-

lời

GV tóm lại và hướng dẫn

+ Bước 2: các bước:
Quan

sát + Bước 1: Tìm họa tiết

mẫu,

tách + Bước 2: quan sát mẫu, tách mẫu và quan sát.

mẫu họa tiết họa tiết thành họa tiết chính, họa
thành
tiết

- HS lắng nghe

họa tiết phụ
chính, + Bước 3: tạo họa tiết trang trí

họa tiết phụ
+ Bước 3: +
Tạo họa tiết
trang trí
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20

1.3.

phút

hành

Thực - GV yêu cầu chép được một HS chép được
họa tiết hoa văn đơn giản trang mẫu hoa văn,

HS

chép trí ở chùa Thầy.

được

mẫu - Hỗ trợ HS, theo dõi các bước họa tiết đơn

hoa văn

vẽ .

hoặc tạo được
giản mà mình
thích.

5

1.4.

Nhận - GV yêu cầu một HS nhận xét - HS chia sẻ

phút

xét,

đánh sản phẩm của các nhóm.

giá

+ Cấu trúc, đặc điểm

kinh nghiệm,
nhận xét sản

- Điều chỉnh bài sau nhận xét để phẩm

của

làm rõ ý tưởng.

nhóm

- GV nhận xét lại

và nhóm bạn

GV yêu cầu HS sưu tập một số theo
hoa văn đẹp.

mình
hướng

dẫn của GV.
-

HS

lắng

nghe
1-2
phút

1.5. Dặn dò GV yêu cầu HS tìm thêm tài liệu HS lắng nghe
cho bài tiếp theo.

và chuẩn bị.
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1.2.2. Sử dụng hoa văn vốn cổ vào trang trí đường diềm
Mục tiêu

I.

1. Kiến thức
- HS hiểu được công dụng của việc trang trí trong đời sống.
- HS lấy được họa tiết trang trí từ các hoa văn trong chùa Thầy sử
dụng vào bài vẽ.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm
2. Về kỹ năng
- HS vẽ được tranh trang trí đường diềm cơ bản.
- HS biết sử dụng họa tiết hoa văn chép tại chùa Thầy vào bài.
3. Thái độ
- Biết nhận xét và đánh giá kết quả của mình và của các HS khác.
- HS biết quý trọng, bảo tồn các di tích lịch sử.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ HỌC SINH (HS)
1. Chuẩn bị của GV
- Các mẫu hoa văn, họa tiết, một số đồ vật có sử dụng trang trí
đường diềm, một số bài trang trí cơ bản và một số bài trang trí ứng dụng
đẹp.
- Sách Học mĩ thuật lớp 7 theo định hướng phát triển năng lực.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách học mĩ thuật lớp 7 theo định hướng phát triển năng lực.
- Một số bản chép họa tiết hoa văn tại chùa Thầy.
- Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, thước kẻ, compa…
III. Các hoạt động dạy học
Thời

Nội

gian

dung

5-

Hoạt động của Giáo viên(GV)

Hoạt động của Đồ dùng
Học sinh(HS)

2.1. Tìm - GV hướng dẫn HS quan sát nhận - HS quan sát,

dạy học
- Một số
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10p

hiểu.

xét:

thảo luận và trả đồ vật có

GV giới thiệu cho HS một số đồ lời câu hỏi theo trang trí
vật có trang trí và một số đồ vật yêu cầu của

đường

không trang trí và hình minh họa GV.

diềm cơ

sách Học MT7.

bản đẹp
và không
có trang
trí.
-

Các

Sách

nhóm Học Mĩ

quan sát và trả thuật 7.
- GV yêu cầu HS quan sát thảo luận

lời.

để tìm hiểu về:
+ Cách bố cục hình mảng, họa tiết,
màu sắc
+ Các nguyên tắc trang trí đường
diềm.
- GV chia lớp thành 6 nhóm
5-10

2.2.

- GV yêu cầu HS quan sát H9.5 - HS lắng nghe -

phút

Cách vẽ

Tr67 và hình ảnh GV sưu tầm để và

quan

sát, 9.5,9.6

Cách vẽ tham khảo một số hình thức trang thảo luận để Tr
trang trí trí đường diềm cơ bản.
đường

Hình

67

hiểu cách trang sách Học

- Hướng dẫn HS quan sát tham trí và vẽ được Mĩ thuật

diềm cơ khảo các bước trang trí hình cơ một bố cục cho 7.
bản:

bản, sử dụng thêm các hình ảnh nhóm mình.

-Bước 1: minh họa bản vẽ, bản rập từ sách, - HS lắng nghe
Xác định bản chép tay hoa văn của các cá - HS thảo luận

Những
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kích

nhân tại chùa Thầy vào bài vẽ để thống nhất

họa

thước

nhóm mình.

nội dung và ý

từ

hình

hìnhtrang

tuởng thể hiện

vẽ,

bản

trí

bài trang trí cơ

rập minh

- Bước 2:

bản.

họa

tiết

ở

Kẻ trục,

chùa

phân

Thầy và

mảng

một

số

chính,

tài

liệu

mảng

bản

vẽ

phụ

của HS

- Bước 3:
Vẽ

họa

tiết

vào

mảng
- Bước 4:
Vẽ màu

- GV chốt và hướng dẫn cách vẽ
một bức tranh trang trí đường diềm:
-Bước 1: Xác định kích thước hình
trang trí.
- Bước 2: Kẻ trục, phân mảng
chính, mảng.phụ
- Bước 3: Lựa chọn, vẽ họa tiết vào
hình.
- Bước 4: Vẽ màu

25

2.3.

GV yêu cầu các nhóm hoàn thành

phút

Thực

một bài trang trí đường diềm. Sử

- HS lắng nghe

hành

dụng họa tiết đã tạo ở hoạt động 1

và thực hành

Vẽ

để trang trí một hình cơ bản theo ý

một

bài tưởng riêng của nhóm.

trang trí - GV quan sát, hướng dẫn HS thực

.
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đường

hành.

diềm có
sử dụng
họa tiết,
hoa văn
trang trí
ở

chùa

Thầy.
5

2.4.

- GV yêu cầu HS nhận xét bài của - HS quan sát, Bài

phút

Nhận

các nhóm chia sẻ, sản phẩm của thảo luận và trả của HS

xét,

nhóm mình và nhóm bạn về bố cục, lời câu hỏi theo

đánh

họa tiết, màu sắc, sự phù hợp của yêu

giá.

họa tiết với hình mảng và màu sắc.

GV.

- GV nhấn mạnh lại và bổ sung.

- Chia sẻ kinh

cầu

nghiệm,

của

nhận

xét sản phẩm
của nhóm mình
và nhóm bạn
theo hướng dẫn
của GV.
- HS lắng nghe.
1-2

2.5. Dặn - GV yêu cầu HS: Tham khảo một - HS lắng nghe

phút

dò

số ý tưởng ứng dụng trang trí vào và chuẩn bị.
đời sống. Chuẩn bị: chất liệu phù
hợp với ý tưởng.

2.2.3. Sử dụng hoạt tiết hoa văn vốn cổ vào trang trí ứng dụng
I. Mục tiêu
1. Kiến thức

vẽ
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- HS hiểu được thể loại tranh trang trí là tranh diển tả được vẻ đẹp ,
và công dụng của việc trang trí vào trong đời sống.
- HS lấy được họa tiết trang trí từ các hoa văn trong chùa Thầy sử
dụng vào bài vẽ.
- Sử dụng vào trang trí cơ bản và ứng dụng trong đời sống.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm
2. Kỹ năng
- HS biết cách ứng dụng trang trí đường diềm vào đời sống.
- HS biết sử dụng họa tiết hoa văn đã chép tại chùa Thầy vào bài.
3. Thái độ
- Biết nhận xét và đánh giá kết quả của mình và của các HS khác.
- HS biết yêu, quý trọng, có ý thức bảo tồn các giá trị truyền thống
của dân tộc.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ HỌC SINH (HS)
1. Chuẩn bị của GV
- Các mẫu hoa văn, họa tiết, một số đồ vật có sử dụng trang trí, một
số bài trang trí cơ bản và một số bài trang trí ứng dụng đẹp.
- Sách Học mĩ thuật lớp 7 theo định hướng phát triển năng lực.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách Học mĩ thuật lớp 7 theo định hướng phát triển năng lực.
- Một số kí họa, tư liệu về hoa văn tại chùa Thầy.
- Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, giấy màu, thước kẻ, compa …
III. Các hoạt động dạy học
Thời Nội dung

Hoạt động của Giáo viên (GV)

gian

Hoạt

động Đồ dùng

của Học sinh dạy học
(HS)

5- 10 3.1. Quan

- Em có nhận xét gì về đồ vật

- Quan sát, - Hình vẽ
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phút

sát

được trang trí và đồ vật không

- Ghi nhớ

được trang trí?

thảo luận.

trong
sách Học
Mĩ thuật

- Thảo luận 7
nhóm,
- GV cho HS xem một số đồ được
trang trí và đưa câu hỏi:
- Trang trí đường diềm có thể ứng
dụng vào những đồ vật nào?
- Người ta dùng những hoạ tiết gì

lựa Một số

chọn phương tranh,
án, chất liệu ảnh mẫu.
để

tạo

sản

phẩm theo ý
thích.

để trang trí?
GV chốt lại: Trang trí đường diềm
thường ứng dụng ở rất nhiều đồ
vật khác nhau như bát, đĩa, vải,
mũ, khăn, khung cửa… trang trí
làm cho đồ vật đó đẹp hơn.
- Hướng dẫn HS quan sát sách
MT7 để tìm hiểu về cách trang trí
đồ vật.

- HS

quan

sát và trả
lời.

8

3.2. Cách vẽ

phút

- Bước 1:

- GV cho HS xem một số bài mẫu

Chọn và tạo

yêu cầu HS trả lời:

dáng đồ vật

+Các hoạ tiết đó được sắp xếp như

sát và trả

trang trí

thế nào?

lời.

- Bước 2: Sử + Màu sắc ra sao.

- HS

quan
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dụng linh

-GV nhận xét, cho HS xem

hoạt các

quan sát SGK để tham khảo một số

nguyên tắc

ý tưởng tạo hình và trang trí đồ vật

trang trí (xen

- GV chốt lại: Những hoạ tiết

kẽ, nhắc lại,

giống nhau thường được trang trí ở

cân đối, đối

những mảng có vị trí tương đồng,

xứng…),

các hoạ tiết khác nhau có thể trang

phân chia

trí xen kẽ; màu sắc ở mảng chính

mảng hợp lí

và màu sắc ở mảng phụ cần có sự

tạo được

tương phản nhất định…

trọng tâm của - GV hướng dẫn các bước vẽ (ví
hình trang trí. dụ trang trí cái đĩa):
- Bước 3: Sắp - Bước 1: Chọn và tạo dáng đồ vật
xếp họa tiết

trang trí

đã tạo phù

- HS

hợp với mảng

lắng

nghe.

bố cục.
- Bước 4: Vẽ
chi tiết và vẽ
màu.

- Bước 2: Sử dụng linh hoạt các
nguyên tắc trang trí, phân chia
mảng hợp lí tạo được trọng
- HS
nghe.

lắng

76

- HS lắng nghe.

- GV chốt lại và bổ sung: Sử dụng
linh hoạt các nguyên tắc trang trí,
phân chia mảng hợp lí tạo được
trọng tâm của hình trang trí.
- Sắp xếp họa tiết đã tạo phù hợp.
25

3.3. Thực

- GV yêu cầu HS vẽ một bài trang

HS

bài

phút

hành

trí ứng dụng có sử dụng họa tiết

theo nhóm.

Vẽ một bài

dập tại chùa Thầy theo nhóm.

trang trí ứng

-GV quan sát và hướng dẫn HS

dụng có sử

hoàn thành bài.

vẽ

dụng họa tiết
đã chép tại
chùa Thầy.
- GV yêu cầu HS nhận xét bài của

5

3.4. Nhận

phút

xét, đánh giá các nhóm.

- Chia sẻ kinh
nghiệm, nhận

+ Hình dáng đồ vật

xét sản phẩm

+ Họa tiết , đường nét, màu sắc

của

trang trí trên đồ vật

mình và nhóm

nhóm
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+ Sự sáng tạo trong bài vẽ

bạn

theo

+ Sự phù hợp của họa tiết với đồ

hướng

dẫn

vật.

của GV.

- GV tóm lại và cho điểm.

-

HS

lắng

nghe.
1-2

3.5. Dặn dò

phút
Tổng kết
chủ đề

GV yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu

HS lắng nghe

cho bài mới

và chuẩn bị.

Khuyến khích HS vận dụng kiến

Có ý tưởng để

thức kĩ năng đã được học kết hợp

vận dụng các

sử dụng chất liệu khác nhau để

kĩ thuật trong

trang trí các vật dụng quen thuộc

bài

khác trong thực tế

vào thực tế

đã học

hoặc vào các
chủ đề tiếp
theo.
1.3. Giáo án dùng trong lớp đối chứng (Áp dụng cho các lớp
7A3,4,5,6,7,8,9)
Chủ đề 9: TRANG TRÍ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG ( 3 Tiết )
I. Mục tiêu chung: (HS cần đạt)
- Tạo được họa tiết trang trí từ các học tiết hoa văn trong chùa
- Sử dụng được họa tiết vào trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm
II. Phương pháp và hình thức tổ chức
* Phương pháp:
- Quan sát, trực quan, luyện tập thực hành;
- Vận dụng PP Liên kết HS với tác phẩm
* Hình thức tổ chức:
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- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
III. Đồ dùng và phương tiện:
* Chuẩn bị của GV:
- Các mẫu hoa văn, họa tiết, , một số bài trang trí cơ bản và một số
bài trang trí ứng dụng đẹp.
- Sách Học mĩ thuật lớp 7 theo định hướng phát triển năng lực.
* Chuẩn bị của HS:
- Sách Học mĩ thuật lớp 7 theo định hướng phát triển năng lực.
- Một số kí họa, tư liệu phù hợp.
- Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, giấy màu, …
IV.Các hoạt động dạy học
động

Thời Nội dung

Hoạt

gian

Giáo viên(GV)

của Hoạt động của Học Đồ
sinh(HS)

dùng
dạy
học
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1.1. Tìm

- GV giới thiệu về

hiểu

chùa Thầy, cho HS -

- Họa tiết
trang trí rất
đa dạng và
phong phú,
thường là
hình cỏ cây
, hoa lá,
chim, thú,
mây, sóng
nước...

HS

quan

sát,

xem các hoa văn lắng nghe.
chạm

khắc

trong

chùa.
- Chia lớp thành 6
nhóm.

-Thảo luận, cử đại diện

-Yêu cầu học sinh trình bày nhận xét về
thảo luận và trình họa tiết trang trí của
bày nhận xét về các nhóm mình.
mẫu hoa văn, qua đó
nêu cảm nhận về:
+ Sự đa dạng, phong

- Trong

phú.

trang trí,

+ Đặc điểm của họa

họa tiết

tiết trang trí.

thường
được vẽ

- Quan sát và lắng

đơn giản,

- Gợi ý HS nội dung nghe .

cách điệu.

để HS chọn được

- Họa tiết

họa tiết trang trí.

thường có

- GV tìm hoa văn .

cấu trúc
đăng đối về

-

hình mảng,

và trả lời.

đường nét.
-Tiếp theo

HS lắng nghe

80

GV hướng
dẫn HS các
bước dập
hoa văn.

1.2. Các

- Đặt câu hỏi gợi ý

bước lấy

các bước thực hiện:

tư liệu

+ Theo em, để có

+ Bước 1:
Tìm họa
tiết

một họa tiết trang trí
đẹp, chúng ta thực - HS lắng nghe và trả
hiện như thế nào?
-

lời

GV tóm lại

+ Bước 2:

và hướng dẫn các

chép hoặc

bước:

chụp la

+ Bước 1: Tìm họa - HS lắng nghe và quan

+ Bước 3:

tiết

Xem phần + Bước 2: Đặt giấy
nào chưa gió lên họa tiết
được thì

muốn dập

sửa sao

+ Bước 3: Dùng

sát.
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cho nét

mực nho hoặc màu

họa tiết rõ

sáp, chì, màu bột,…

ràng.,

quét mạnh lên trên

giống với

phần giấy
+ Bước 4: Lật từ từ
xem phần nào chưa
được thì tì mạnh tay
thêm cho nét họa
tiết rõ ràng.

1.3. Thực

- GV yêu cầu dập HS dập được bản dập

hành

được một bản hoa hoa văn với chất liệu

HS dập
được mẫu
hoa văn

văn tại chùa Thầy

mà nhóm đã chuẩn bị.

- Hỗ trợ HS thêm về
kĩ năng dập .

1.4. Nhận

- GV yêu cầu một - HS chia sẻ kinh ng

xét, đánh

HS nhận xét sản hiệm, nhận xét sản

giá

phẩm

của

các phẩm của nhóm mình

nhóm.

và nhóm bạn theo

+ Cấu trúc, đặc hướng dẫn của GV.
điểm
- Điều chỉnh bài sau
nhận xét để làm rõ ý
tưởng.
- GV nhận xét lại
GV yêu cầu HS sưu

- HS lắng nghe
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tập một số hoa văn
đẹp.
1.5.

Dặn GV yêu cầu HS tìm HS lắng nghe và chuẩn
thêm tài liệu cho bài bị.

dò

tiếp theo.
động

của Hoạt đọng của Học Đồ

Thời Nội dung

Hoạt

gian

Giáo viên(GV)

sinh(HS)

dùng
dạy
học

2.1.

Tìm - GV hướng dẫn HS - HS quan sát, thảo
luận và trả lời câu hỏi
hiểu.
quan sát nhận xét:
Ghi nhớ GV giới thiệu cho theo yêu cầu của GV.

-

Tr66, sách HS một số đồ vật có

trang

Học
thuật 7

Mĩ trang trí đường diềm

Một

số

đồ

vật có
trí

cơ

và một số đồ vật

bản đẹp

không trang trí và

và

h9.4 sách Học MT7.

không

- GV yêu cầu HS

có

quan sát thảo luận

trang

để tìm hiểu về:

trí.

+ Cách bố cục hình - Các nhóm quan sát - Hình
mảng, họa tiết, màu và trả lời.
9.4 Tr
sắc

66 sách

+ Các nguyên tắc

Học Mĩ

trang

thuật 7.

diềm.

trí

đường

83

- GV chia lớp thành
6
2.2. Cách - GV yêu cầu HS - HS lắng nghe và - Hình
quan sát H9.5 Tr67 quan sát, thảo luận để 9.5,9.6

vẽ

Cách vẽ và hình ảnh GV sưu hiểu cách trang trí và Tr
trang

trí tầm để tham khảo vẽ được một bố cục sách

hình

cơ một số hình thức cho nhóm mình.

bản:

trang trí cơ bản.

- -HS thảo luận để

-Bước 1: - Hướng dẫn HS thống nhất nội dung và
Xác định quan sát

ý tuởng thể hiện bài

kích thước H9.5- H9.6 Tr67 để trang trí cơ bản.
hìnhtrang

tham khảo các bước

trí

trang trí hình cơ

- Bước 2: bản, qua đó sử dụng
Kẻ

trục, thêm bản dập hoa

phân

văn tại chùa Thầy

mảng

vào bài vẽ nhóm

chính,

mình.

mảng phụ

- GV chốt và hướng

- Bước 3: dẫn cách vẽ một bức
Vẽ

họa tranh trang trí đường

tiết

vào diềm cơ bản:

mảng

-Bước 1: Xác định

- Bước 4: kích
Vẽ màu

thước

hìnhtrang trí.
- Bước 2: Kẻ trục,
phân mảng chính,

67

Học Mĩ
thuật 7.
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mảng.
phụ
- Bước 3: Vẽ họa
tiết vào mảng
- Bước 4: Vẽ màu
2.3. Thực -

nhóm

hành

hoàn

một một bài

Vẽ
bài

GV yêu cầu các Thực hành trang trí
thành theo nhóm:

trang trí

trang đường diềm cơ bản

Sử dụng họa tiết đã

Những
họa tiết
dập tại

tạo ở hoạt động 1 để

chùa

trí đường

trang trí một hình cơ

Thầy

diềm

bản theo ý tưởng riêng

và một

- HS lắng nghe

số

cơ

bản có sử

tài

dụng họa - GV hướng dẫn HS

liệu tìm

tiết,

hoa thực hành.

được

văn

dập

của

tại

chùa

HS.

Thầy.
2.4.Nhận

- GV yêu cầu HS - HS quan sát, thảo Bài vẽ

xét, đánh

nhận xét bài của các luận và trả lời câu hỏi của HS

giá.

nhóm chia sẻ, sản theo yêu cầu của GV.
phẩm

của

nhóm - Chia sẻ kinh nghiệm,

mình và nhóm bạn nhận xét sản phẩm của
về bố cục, họa tiết, nhóm mình và nhóm
màu sắc, sự phù hợp bạn theo hướng dẫn
của họa tiết với hình của GV.
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mảng và màu sắc.
- GV nhấn mạnh lại
và bổ sung.
- HS lắng nghe.

2.5.
dò

Dặn - GV yêu cầu HS: - HS lắng nghe và
Tham khảo một số ý chuẩn bị.
tưởng

ứng

dụng

trang trí vào đời
sống. Chuẩn bị: chất
liệu phù hợp với ý
tưởng.
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Phụ lục 2
MINH HỌA TỔNG QUAN VỀ CHÙA THẦY VÀ TRƯỜNG THCS
AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI

Hình 2.3. Trường THCS An Khánh, (Trương Thị Dung, 20/10/2017)

Ảnh 2.4. Chùa Thầy nhìn từ trên cao, nguồn ảnh interrnet
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Ảnh 2.5. Chùa Thầy nhìn từ mặt trước bên phải, ảnh Trương Thị
Dung (20/7/2017)

Ảnh 2.6: Chùa Hạ (Trương Thị Dung, 20/7/2017)
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Phụ lục 3
TRANG TRÍ CHẠM KHẮC TRÊN GỖ TRONG CHÙA THẦY

Ảnh 3.7. Chạm khắc trang trí cửa hậu chùa Hạ

Ảnh 3.8: Chạm trổ trên ván nong bao che điện Thánh
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Ảnh 3.9: Hoa văn chạm khắc trang trí bao lớn hiên chùa

Ảnh 3.10: Hoa văn trang trí cửa lên chùa Thượng
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Ảnh 3.11: Khám thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh, phong cách thời Mạc
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Ảnh 3.12, 3.13: Chi tiết trang trí trên khám thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh

Ảnh 3.14: Chi tiết nhang án gỗ đặt trước ban thờ vua Lý Thần Tông
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Ảnh 3.15: Trang trí dày đặc trên bệ tượng Tam thế

Ảnh 3.16: Chi tiết trang trí bệ tượng tam thế
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Ảnh 3.17: Chi tiết trang trí diềm bệ tượng Đại Thế Chí trong bộ tượng
Di đà tam tôn

Ảnh 3.18: Chi tiết trang trí bệ tượng Quan thế âm trong bộ
Di đà tam tôn
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Phụ lục 4
TRANG TRÍ CHẠM KHẮC TRONG CHÙA THẦY TRÊN ĐÁ

Ảnh 4.20: Bệ đá thời Lý, nơi đặt tượng Thiền sư Từ Đạo Hạnh

Ảnh 4.21: Một góc Bệ đá hoa sen thời Trần tại chùa Thượng
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Ảnh 4.22, 4.23: Chi tiết trang trí diềm bệ đá thời Trần

Ảnh 4.24: Chi tiết Garuda trang trí trên góc bệ đá thời Trần
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Ảnh 4.25, 4.26: Chi tiết hình sư tử, hoa lá trang trí ở bia đá chùa Thầy
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PHỤ LỤC 5
MINH HỌA CÁC BƯỚC CHỌN HỌA TIẾT, TÁCH MẢNG VÀ NÉT
LẤY HỌA TIẾT ỨNG DỤNG CHO BÀI TRANG TRÍ

5.1. Ảnh và hình vẽ các bước tách mảng và nét lấy họa tiết trang trí
trên bia đá để ứng dụng vào bài vẽ trang trí

+ Mảng trang trí trên bia đá

+ Tách mảng

+ Tách nét
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5.2. Ảnh và hình vẽ khai thác mảng chạm khắc và tách mảng, nét
trên bệ tượng Đại Thế Chí.

+ Mảng chạm khắc trên bệ tượng Đại Thế Chí

+ Tách mảng

+ Tách nét
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5.3. Đường diềm ứng dụng mảng họa tiết hoa sen

5.4. Hình minh họa nguyên tắc xen lẽ trong trang trí

5.6. Hình minh họa nguyên tắc nhắc lại
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5.7. Minh họa nguyên tắc đăng đối

5.8. Hình minh họa nguyên tắc đăng đối

5.9. Hình minh họa ứng dụng họa tiết hoa sen ở chùa Thầy trong trang
trí hình vuông
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5.10. Hình minh họa ứng dụng họa tiết hoa lá ở chùa Thầy trong trang
trí hình tròn

5.11. Hình minh họa ứng dụng họa tiết hoa sen trên mảng chạm khắc
bệ tượng Đại Thế Chí vào trong bài trang trí chiếc quạt

5.12. Hình minh họa ứng dụng họa tiết hoa lá trang trí trên bia đá tại
chùa Thầy vào bài trang trí lọ hoa

102

Phụ lục 6
HÌNH BẢN VẼ MINH HỌA TỪ SÁCH SỬ DỤNG LÀM GIÁO CỤ
TRỰC QUAN
6.1. Hình vẽ từ sách Kiến trúc chùa Việt Nam qua tư liệu Viện Bảo tồn
di tích (tập 1)
- Hình vẽ chạm khắc gỗ trang trí kiến trúc chùa Thầy
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- Hình vẽ chạm khắc trang trí trên đá

104
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6.2. Hình minh họa từ sách Bản rập họa tiết Mỹ thuật cổ Việt Nam

Bản rập hình rồng trên bệ đá

Bản rập lưng ngai chùa Thầy
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6.3. Hình minh họa sử dụng trong các bài dạy
Chép họa tiết:
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Phụ lục 7
NHỮNG BÀI VẼ CỦA HỌC SINH
7.1. Các bài vẽ của HS lớp thực nghiệm

7.1.1. Bài kí và cách điệu họa tiết trong chùa Thầy ứng dụng vào trang
trí cái đĩa của học sinh lớp 7A1
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7.1.2. Bài kí và cách điệu họa tiết trong chùa Thầy ứng dụng vào trang
trí cái đĩa của học sinh lớp 7A2
7.2. Những bài vẽ của lớp đối chứng
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7.2.1. Trang trí lọ hoa và trang trí đường diềm của học sinh lớp 7A3

7.2.2. Bài trang trí đường diềm của học sinh lớp 7A4

