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MĨ THUẬT 6 

         (BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG) 

Cả năm:    35 tuần (35 tiết) 

Học kỳ I:   18 tuần (18 tiết) 

Học kỳ II:  17 tuần (17 tiết) 
 

T

T 

Tiết 

PP

CT  

Bài 

học/chủ 

đề 

Yêu cầu cần đạt 

(Quy định trong chương trình môn học) 
Hướng dẩn thực hiện 

HỌC KỲ I 

 

Chủ đề 1: Xây dựng ý tưởng trong sáng tác mĩ thuật 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1, 2 

 

 

 

Bài 1: 

Một số 

thể loại 

mĩ thuật 

– Học sinh nhận biết đặc điểm cơ bản của một 

số thể loại mĩ thuât: Tranh vẽ, Điêu khắc 

(tượng, phù điêu), sản phẩm trong thể loại 

Thiết kế công nghiệp; Thiết kế đồ hoạ, Thiết 

kế thời trang. 

Nhận biết được vẻ đẹp của tác phẩm thông 

qua một số phân tích. 

Biết cách sử dụng một số chất liệu trong thực 

hành, sáng tạo mĩ thuật. 

Học sinh tự học có hướng 

dẫn theo các yêu cầu sau:  

 -Xác định được nội dung 

chủ đề. 

-Nêu được các bước thực 

hành, sáng tạo. 
- Nhận biết được vẻ đẹp của 

tác phẩm thông qua một số 

phân tích. 

- Xác định được nội dung 

chủ đề để thể hiện ý tưởng 

trong sáng tác mĩ thuật. 

 

 

 

  

2 

 

 

  3,4 

 

 

Bài 2: 

Xây dựng 

ý tưởng 

trong 

sáng tác 

theo chủ 

đề 

 Học sinh  xác định được nội dung chủ đề. 

Biết khai thác hình ảnh trong thiên nhiên và 

cuộc sống để thể hiện về chủ đề. Bước đầu 

phân tích được yếu tố đường nét, màu sắc để 

thể hiện ý tưởng trong sáng tác mĩ thuật. 

 

Chủ đề 2: Ngôi nhà yêu thương 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

Bài 3:Tạo 

hình ngôi 

nhà 

- Phân biệt ngôi nhà tiêu biểu kiến trúc vùng, 

miền tại địa phương và ngôi nhà đại diện cho 

các vùng, miền khác trong thực tế cuộc sống  

 

 

 

Học sinh tự học có hướng 

dẫn theo các yêu cầu sau: 

 

4 

 

6-7 

Bài 4: 

Thiết kế 

quà lưu 

niệm (GV 

Xác định dược mục đích sử dụng của sản 

phẩm mĩ thuật có tính ứng dụng. 

Biết sử dụng các vật liệu sẵn có để tạo hình 

sản phẩm lưu niệm có hình ngôi nhà. 



hướng 

dẫn học 

sinh bài 

tập thực 

hành làm 

ở nhà) 

Biết đặt câu hỏi, trả lời và trao đổi về quà lưu 

niệm đã làm trong chủ đề. 

Học sinh thực hiện bài thực 

hành tại nhà tùy điều kiện 

thực tế và chụp hình gửi cho 

GVBM. 

 

 

 

Chủ đề 3: Hoạt động trong trường học 

 

5 8 Bài 5:Tạo 

hình hoạt 

động 

trong 

trường 

học  

–Hình thành kĩ năng quan sát, khai thác hình 

ảnh, hoạt động trong nhà trường để thể hiện 

sản phẩm mĩ thuật. 

Biết sử dụng nét, hình, màu, khối để thể hiện 

dáng người. 

Biết phân tích được nguyên lí tạo hình sử 

dụng trong sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 

 

6 9 Kiểm tra 

giữa kì 1 

 

Vẽ tranh: Đề tài Giờ ra chơi của trường em 

 

7 10 Bài 6: 

Thiết kế, 

tạo dáng 

đồ chơi 

-Xác định được mục đích sử dụng của sản 

phẩm đồ chơi. 

-Biết đặt câu hỏi, trả lời và hiểu được tính ứng 

dụng của sản phẩm đồ chơi được thiết kế 

trong chủ đề. 

Học sinh tự học có hướng 

dẫn theo các yêu cầu sau: 

Tham gia tương tác với các 

bạn trong lớp bằng các câu 

hỏi, trả lời và hiểu được tính 

ứng dụng của sản phẩm đồ 

chơi được thiết kế trong chủ 

đề. 

 

Chủ đề 4: Mĩ thuật thời kì tiền sử 

 

 

 

8 

 

 

11, 

12 

 

 

Bài 7: Mĩ 

thuật thế 

giới thời 

kì  tiền sử 

-Biết được một số di sản  mĩ thuật thế giới 

thời kì tiền sử .; 

-Biết cách khai thác vẻ đẹp tạo hình ở thời kì 

tiền sử trong mô phỏng, trang trí một số sản 

phẩm mĩ thuật 

Học sinh tự học có hướng 

dẫn theo các yêu cầu sau: 

-Biết cách khai thác vẻ đẹp 

tạo hình ở thời kì tiền sử 

trong mô phỏng, trang trí 

một số sản phẩm mĩ thuật 

-Hiểu được mối liên hệ giữa 

mĩ thuật với một số môn học, 

hoạt động giáo dục khác. 

 

 

9 

 

13, 

14 

Bài 8: Mĩ 

thuậtViệt 

Nam thời 

kìtiền sử  

-Biết mô phỏng được một số di sản mĩ thuật 

Việt Nam thời kì tiền sử. 

Hiểu được giá trị và biết giử gìn di sản thời kì 

tiền sử 

1

0 

15 Bài3: Tạo 

hình ngôi 

nhà (tiếp) 

Biết và sử dụng các yếu tố tạo hình như nét, 

hình khối, màu sắc để thể hiện sản phẩm về 

ngôi nhà. Phân tích được một số nguyên lí tạo 

hình được sử dụng trong bài làm của bạn qua 

đó cảm thụ được vẻ đẹp trong tạo dáng sản 

phẩm mĩ thuật ngôi nhà ở dạng 2D và3D 

Học sinh tự học có hướng 

dẫn theo các yêu cầu sau: 

-Học sinh thực hiện bài thực 

hành tại nhà tùy điều kiện 

thực tế và chụp hình gửi cho 



 GVBM. 

 

1

1 

16 Bài 6: 

Thiết kế, 

tạo dáng 

đồ chơi 

(tiếp) 

-Biết sử dụng những vật liệu sẵn có để tạo 

nững món đồ chơi phù hợp với lứa tuổi, trong 

đó có khai thác hình ảnh về hoạt động trong 

trường học. 

 

Học sinh tự học có hướng 

dẫn theo các yêu cầu sau: 

-Học sinh biết cách thiết kế 

tạo dáng đồ chơi đơn giản tại 

nhà tùy điều kiện thực tế và 

chụp hình gửi cho GVBM. 

 

1

2 

17 Kiểm tra 

học kì 1 

Tùy tình hình có thể hướng dẫn học sinh thực hiện sản phẩm ở nhà tiết 

này sẽ tiến hành đánh giá  sản phẩm thực hành 

 

 

Chủ đề 5:Trò chơi dân gian 

 

 

1

3 

 

18 

Bài 9: 

Sáng tạo 

mĩ thuật 

với trò 

chơi dân 

gian 

Biết cách khai thác hình ảnh từ trò chơi dân 

gian, trong thực hành, sáng tạo sản phẩm mĩ 

thuật. 

Biết sử dụng chấm, nét, hình, màu khối thể 

hiện được hoạt động trong trò chơi dân gian. 

Học sinh tự học có hướng 

dẫn theo các yêu cầu sau: 

- Khai thác hình ảnh từ trò 

chơi dân gian, sáng tạo sản 

phẩm mĩ thuật với trò chơi 

dân gian. 

 

HỌC KỲ II 

 

1

4 

 

19 

Bài 9: 

Sáng tạo 

mĩ thuật 

với trò 

chơi dân 

gian 

Cảm thụ được vẻ đẹp của sản phẩm mĩ thuật 

thể hiện về trò chơi dân gian. 

 

 

 

 

 

 

Học sinh tự học có hướng 

dẫn theo các yêu cầu sau: 

Viết cảm nhận vẻ đẹp của 

sản phẩm MT trò chơi dân 

gian. 

 

  

 

1

5 

 

 

20, 

21 

 

 

Bài 

10:Thiết 

kế thiệp 

chúc 

mừng 

–Biết cách khai thác vẻ đẹp tạo hình của di 

sản văn hóa dân tộc trong thiệp chúc mừng. 

-Sử dụng hình ảnh trò chơi dân gian để thiết 

kế thiệp chúc mừng. 

-Có hiểu biết bước đầu về mối quan hệ giữa 

công năng sử dụng và giá trị thẩm mĩ của sản 

phẩm thiết kế. 

 

Chủ đề 6: Sắc màu lễ hội 

 

 

1

6 

 

22, 

23 

 

Bài 11: 

Hoà sắc 

trong 

tranh chủ 

đề lễ hội 

-Thực hiện được việc kết hợp các màu để tạo 

nên một hòa sắc. 

-Sử dụng được những màu thường xuất hiện 

trong lễ hội để tạo nên một hòa sắc chung 

trong tranh. 

- Biết phân tích được hòa sắc trong một tác 

Học sinh tự học có hướng 

dẫn theo các yêu cầu sau: 

-Học sinh tập phân tích yếu 

tố sắc độ của màu trong một 



phẩm mĩ thuật cụ thể. 

 

 

sản phẩm mĩ thuật cụ thể. 

 

 

 

1

7 

 

 

24 

Bài 12: 

Màu sắc 

lễ hội 

trong 

thiết kế 

lịch treo 

tường.  

-Sử dụng màu sắc đặc trưng của lễ hội trong 

thiết kế lịch treo tường. 

-Biết phân tích yếu tố sắc độ của màu trong 

một sản phẩm mĩ thuật cụ thể. 

 

Chủ đề 7: Cuộc sống thường ngày 

 

 

1

8 

 

25, 

26 

Bài 13: 

Sáng tạo 

mĩ thuật 

với hình 

ảnh trong 

cuộc sống 

-Biết và sử dụng được đường nét, màu sắc để 

thể hiện sản phẩm mĩ thuật về cuộc sống 

thường ngày. 

-Phân tích được mối liên hệ giữa mĩ thuật với 

cuộc sống thường ngày. 

 

 

 

 

Học sinh tự học có hướng 

dẫn theo các yêu cầu sau: 

Thực hiện phân tích được 

mối liên hệ giữa mĩ thuật với 

cuộc sống thường ngày. 

 

1

9 

27 Bài14: 

Thiết kế 

thời gian 

biểu 

Biết cách sử dụng hình ảnh, biểu tượng thiết 

thời gian biểu hàng ngày. 

 

 

Chủ đề 8: Mĩ thuật thời kì cổ đại 

 

 

2

0 

 

28, 

29 

 

Bài 15: 

Mĩ thuật 

thế giới 

thời kì cổ 

đại  

-Biết được một số di sản mĩ thuật thế giới thời 

kì cổ đại. 

-Khai thác giá trị tạo hình ở thời kì ngày trong 

mô phỏng, trang trí một sản phẩm mĩ thuật. 

-Xác định được vẻ đẹp của giá trị tạo hình ở 

thời kì này trong sản phẩm mĩ thuật của bạn. 

Học sinh tự học có hướng 

dẫn theo các yêu cầu sau: 

-Khai thác giá trị tạo hình ở 

thời kì ngày trong mô phỏng, 

trang trí một sản phẩm mĩ 

thuật. 

-Xác định được vẻ đẹp của 

giá trị tạo hình ở thời 

-Sử dụng một số hoa văn của 

thời kì cổ đại trong thiết kế 

sản phẩm mĩ thuật. 

 

 

2

1 

 

30 

 

Bài 16: 

Mĩ thuật 

Việt Nam 

thời kì cổ 

đại 

 

Biết được một số di sản mĩ thuật Việt Nam 

thời kì cổ đại. 

Sử dụng một số hoa văn của thời kì cổ đại 

trong thiết kế sản phẩm mĩ thuật. 

Biết đặt câu hỏi và phân tích được vẻ đẹp của 

sản phẩm mĩ thuật trong phần thực hành của 

bạn. 

2

2 

31 Kiểm tra 

giữa kì 2 

Trang trí lọ hoa có sử dụng các họa tiết cổ 

dân tộc 

 

2

3 

32 Bài 12: 

Màu sắc 

lễ hội 

trong 

thiết kế 

lịch treo 

-Biết tạo ra bố cục màu trong thiết kế lịch treo 

tường 

 

(GV hướng dẫn học sinh bài 

tập thực hành) 



tường. 

(tiếp) 

2

4 

33 Bài14: 

Thiết kế 

thời gian 

biểu 

(tiếp) 

Biết sử dụng nét tạo hình cách điệu một số 

việc làm thường ngày. 

Sử dụng nét tạo hình cách 

điệu một số việc làm thường 

ngày. Chụp Sp gửi cho 

GVBM 

2

5 

34 Kiểm tra 

học kỳ 2 

Tùy tình hình có thể hướng dẫn học sinh thực hiện sản phẩm ở nhà tiết 

này sẽ tiến hành đánh giá  sản phẩm thực hành 

 

2

6 

 

35 

 

Trưng 

bày kết 

quả học 

tập 

-Phương tiện trưng bày: giá vẽ, bảng gỗ, dụng 

cụ đính/ dán trên bảng,… đối với SPMT 2D; 

bàn, bục gỗ đối với SPMT 3D. 

Thực hiện online 

 

 

                                                              MĨ THUẬT 7 

Cả năm: 35 tuần (35 tiết) 

Học kỳ I:   18 tuần (18 tiết) 

Học kỳ II:  17 tuần (17 tiết) 
 

TT Tiết 

PPCT        Bài học 

Nội dung 

điều chỉnh 

Hướng dẫn 

thực hiện 

 

Học kì I 

1 1 Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về 

mĩ thuật thời Trần (1226 - 1400). 
I. Bối cảnh lịch sử  

xã hội 

Học sinh tự đọc, tự học. 

2 2 Thường thức mĩ thuật: Một số 

công trình mĩ thuật thời Trần. 

(1226- 1400) 

I. Kiến trúc 

2. Khu lăng mộ 

An Sinh 

Học sinh tự đọc, tự học. 

3 3 Vẽ theo mẫu: Cái cốc và quả. 

Vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen 
  

4 4 Vẽ trang trí: Tạo hoạ tiết trang trí.   

5 5 - 6 Vẽ tranh: Đề tài Tranh Phong 

cảnh. (2 tiết) 

  

6 7 Vẽ trang trí: Tạo dáng trang trí lọ 

hoa. 

  

7 8 Vẽ theo mẫu: Lọ hoa và quả 

 ( tiết 1 ) 
I. Quan sát, nhận 

xét 

II. Hướng dẫn 

cách vẽ. 

Học sinh tự học có 

hướng dẫn      nội dung lý 

thuyết phần I, II 

8 9 Kiểm tra giữa kỳ 1. Vẽ trang trí: Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật 

 

 

9 10-11 Vẽ tranh: Đề tài Cuộc sống quanh 

em (2 tiết) 
  



10 12 Vẽ theo mẫu: Cái ấm và cái bát ( 

tiết 1) 
I.Quan sát, nhận xét 

II.Hướng dẫn cách 

vẽ. 

Học sinh tự học có 

hướng dẫn  nội dung lý 

thuyết phần I, II 

11 13 Vẽ trang trí: Chữ trang trí   

12 14 Vẽ theo mẫu: Lọ hoa và quả( tiết 

2) 

III. Thực hành HS tự thực hiện 

13 15 Cái ấm và cái bát( tiết 2) III. Thực hành:  HS tự thực hiện 

14 16,17 Kiểm tra cuối kì 1. Vẽ tranh: Đề tài tự chọn. 

  

15 18 Vẽ trang trí: Trang trí bìa lịch  

treo tường. 

  

Học kì II 

16 19 Vẽ theo mẫu: Ký họa ( tiết 1)   

17 20 Thường thức mĩ thuật: Mĩ thuật 

Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến 

năm 1954. 

I. Bối cảnh lịch sử 

xã hội. 

Học sinh tự đọc, tự học. 

18 21 Thường thức mĩ thuật: Một số tác 

giả tác và tác phẩm tiêu biểu của 

mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ 

XIX đến năm 1954. 

3.Họa sĩ Nguyễn Đỗ 

Cung 

Phần bài tập trả lời 3 

câu hỏi. 

Học sinh tự học có 

hướng dẫn 

19 22-23 Vẽ theo mẫu: Lọ, hoa và quả  

(2 tiết) 
I.Quan sát, nhận xét 

II.Hướng dẫn cách 

vẽ. 

Học sinh tự học có 

hướng dẫn  nội dung lý 

thuyết phần I, II 

20 24 Kiểm tra giữa kỳ 2. Vẽ trang trí : Trang trí đĩa hình tròn. 

21 25 Thường thức mĩ thuật: Một vài 

nét về mĩ thuật Ý( I-ta-li-a) thời 

kỳ Phục hưng. 

I. Các giai đoạn 

phát triển của Mĩ 

thuật Ý thời kỳ 

Phục Hưng. 

+ Giai đoạn đầu: 

Học sinh tự học có 

hướng dẫn.  

Tự thực hiện giai đoạn 

đầu 

Tập trung vào giai đoạn 

2,3 

22 26 Vẽ trang trí: Trang trí đầu báo 

tường. 
  

23 27-28 Vẽ tranh: Đề tài An toàn giao 

thông (2 tiết) 
  

24 29 Vẽ trang trí: Trang trí tự do.   

25 30 Vẽ tranh: Đề tài Hoạt động trong 

những ngày hè. 

  

26 31 Vẽ theo mẫu: Ký họa ( tiết 2)  HS tự thực hiện 

27 32 Thường thức mĩ thuật: Một số tác 

giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ 

thuật Ý thời kỳ Phục hưng. 

Phần câu hỏi và bài 

tập: 

Học sinh tự thực hiện 

câu hỏi 1 

28 33,34 Kiểm tra cuối kỳ 2 Vẽ tranh: Đề tài  Trò chơi dân gian 

29 35 Trưng bày kết quả học tập.  GV-HS chuẩn bị sản 

phẩm học tập để  

triển lãm 
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Cả năm: 35 tuần (35 tiết) 

Học kỳ I:   18 tuần (18 tiết) 

Học kỳ II:  17 tuần (17 tiết) 
 

TT Tiết 

PPCT 

Bài theo phân phối 

chương trình 

Nội dung 

điều chỉnh 

Hướng dẫn  

thực hiện 

 

Học kì I 

1 1 Thường thức mĩ thuật: Sơ 

lược về mĩ thuật thời Lê (từ 

thế kỉ XV đến đầu thế kỉ 

XVIII). 

I. Bối cảnh lịch sử  

xã hội 

Học sinh tự học nội 

dung Bối    cảnh xã 

hội trong bài học. 

2 2 Thường thức mĩ thuật: Một 

số công trình tiêu biểu của 

mĩ thuật thời Lê 

   

 

3 3 Vẽ trang trí: Trang trí quạt 

giấy 
  

4 4 Vẽ trang trí: Trình bày 

khẩu hiệu 

  

5 5 Vẽ theo mẫu:  

Vẽ Tĩnh vật lọ và quả 

 ( tiết 1- Vẽ hình) 

I. Quan sát, nhận xét 

II. Hướng dẫn cách vẽ. 

Học sinh tự học 

có hướng dẫn  nội 

dung lý thuyết 

phần I, II 

6 6-7 Vẽ tranh: Đề tài Ngày nhà 

giáo Việt Nam (2 tiết) 

  

7 8 Kiểm tra giữa kỳ 1. Vẽ trang trí : Tạo dáng và trang trí chậu cảnh. 

8 9 -10 Vẽ trang trí: Trình bày bìa 

sách (2 tiết) 

  

9 11 Thường thức mĩ thuật: Sơ 

lược về mĩ thuật Việt Nam 

giai đoạn từ 1954 đến 

1975. 

I. Bối cảnh lịch sử xã hội Học sinh tự đọc, tự 

học. 

10 12-13 Vẽ trang trí: Tạo dáng và 

trang trí mặt nạ (2 tiết) 

  

11 14- Vẽ theo mẫu: Vẽ Tĩnh vật 

lọ và quả (tiết 2- Vẽ màu) 
III- Thực hành Học sinh tự thực 

hiện  

12 15 Thường thức mĩ thuật: Một 

số tác giả, tác phẩm tiêu 

biểu của mĩ thuật Việt Nam 

  



giai đoạn 1954 – 1975. 

13 16,17 Kiểm tra cuối kỳ 1.Vẽ tranh: Đề tài Gia đình.  

14 18 Vẽ theo mẫu: Vẽ chân 

dung (tiết 1) 

  

 

Học kì II 

15 19 Vẽ theo mẫu: Vẽ chân 

dung (tiết 2) 

  

16 20 - 21 Vẽ tranh: Đề tài Uớc mơ 

của em (2 tiết ). 

  

17 22 Thường thức mĩ thuật: Sơ 

lược về mĩ thuật hiện đại 

phương Tây cuối thế kỷ 

XIX đầu thế kỷ XX. 

I. Bối cảnh lịch sử xã hội Học sinh tự đọc, tự 

học. 

18 23-24 Vẽ trang trí: Vẽ tranh cổ 

động (2 tiết) 

  

19 25 Kiểm tra giữa kỳ 2. Vẽ trang trí: Trang trí lều trại 

20 26-27 Vẽ theo mẫu: Giới thiệu tỉ 

lệ cơ thể người và tập vẽ 

dáng người). 

  

21 28-29 Vẽ tranh: Minh hoạ truyện 

cổ tích  

  

22 30 Vẽ theo mẫu: Xé dán tĩnh 

vật lọ hoa và quả ( tiết 1 ). 
I. Quan sát, nhận xét 

II. Hướng dẫn cách vẽ. 

Học sinh tự học có 

hướng dẫn. 

23 31 Thường thức mĩ thuật: Một 

số tác giả, tác phẩm tiêu 

biểu của trường phái hội 

họa Ấn tượng . 

Phần 2. - Hoạ sĩ Mô – nê 

 

- Phần câu hỏi và bài 

tập 

 - Học sinh tự học có 

hướng dẫn 

 - Không thực hiện 

câu hỏi 2. 

 

24 32 Vẽ theo mẫu: Xé dán tĩnh 

vật lọ hoa và quả (tiết 2 ). 
III.Thực hành 

Học sinh tự thực 

hiện 

25 33,34 Kiểm tra cuối kỳ 2. Vẽ tranh: Đề tài tự chọn 

   26 35 Trưng bày kết quả học tập.  GV- HS chuẩn bị sản 

phẩm học tập để 

trưng bày 
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Thực hiện trong 01 học kì (18 tuần– 18 tiết) 
 

TT Tiết 

PPCT 

Bài học theo phân phối 

chương trình 

Nội dung  

điều chỉnh 

Hướng dẫn 

 thực hiện 

1 1 Thường thức mĩ thuật: 

Sơ lược về mĩ thuật thời 

Nguyễn (1802-1945). 

I. Bối cảnh lịch sử xã hội 

II. Một số thành tựu về Mĩ thuật 

2. Điêu khắc, đồ hoạ, hội hoạ 

b. Đồ hoạ, hội hoạ 

Học sinh tự học 

có hướng dẫn 

2 2-3 Vẽ theo mẫu: Vẽ Tĩnh 

vật  (2 tiết- Vẽ màu) 
 -  

3 4-5 Vẽ tranh:  Đề tài Phong 

cảnh quê hương  
  

4 6 Thường thức mĩ thuật: 

Chạm khắc gỗ đình làng 

Việt Nam. 

  

5 7-8 Vẽ trang trí: Tập phóng 

tranh, ảnh  

  

6 9 Kiểm tra giữa kỳ. Vẽ trang trí :Tạo dáng và trang trí túi xách. 

7 10-11 Vẽ tranh: Đề tài Lễ hội    

8 12  Vẽ trang trí: Trang trí hội 

trường 

  

9 13 Vẽ theo mẫu: Tập vẽ 

dáng người. 
  

10 14-15 Vẽ trang trí: Tạo dáng và 

trang trí thời trang  
  

11 16 Thường thức mĩ thuật: 

Sơ lược về mĩ thuật các 

dân tộc ít người ở Việt 

Nam. 

I. Vài nét khái quát 

II. Một số loại hình và đặc 

điểm của Mĩ thuật các dân tộc ít 

người ở Việt Nam 

2. Nhà rông và tượng nhà mồ 

Tây        Nguyên. 

3. Tháp Chăm và điêu khắc 

chăm 

 

- Học sinh tự đọc, 

tự học. 

- Học sinh tự học 

có hướng dẫn 

- Giáo viên lựa 

chọn mục 2 hoặc 

3 để dạy sao cho 

phù hợp với 

từng vùng miền. 

Nếu dạy mục 2 

thì hướng dẫn 

tự học mục 3  

và         ngược lại. 

12 17 Thường thức mĩ thuật: 

Sơ lược về một số nền mĩ 

thuật châu Á 

I.Vài nét khái quát 

II.Vài nét về Mĩ thuật một số 

nước Châu Á. 

2. Mĩ thuật Trung Quốc 

- Học sinh tự đọc, 

tự học. 

 

- Học sinh tự học 



a. Kiến trúc 

3. Mĩ thuật Nhật Bản 

a. Kiến trúc. 

có hướng dẫn 

13 18 Kiểm tra cuối kỳ.  Vẽ tranh: Đề tài Tự chọn. 

                                                                                      Ba Đồn, ngày 01 tháng 10 năm 2021 
 

     HIỆU TRƯỞNG 

  (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

     Đặng Thị Chung 

 

 

 

 

           TỔ TRƯỞNG 

      (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

      Hoàng Anh Cương 

 

 

 
 

GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Nguyễn Phú Yên 

   

 

 

 


