KẾ HOẠCH MÔN MỸ THUẬT TUẦN 3,4
3 KHỐI 6,7,8
* Học sinh vẽ tranh theo : ĐỀ TÀI TỰ CHỌN
( Học sinh chọn 1 đề tài để vẽ )
-> Gợi ý :
1. Đề tài phòng chống dịch Covid 19 ( corona) -> ( tự bảo vệ bản thân trong
mùa dịch, rửa tay, đeo khẩu trang...)
2. Đề tài phòng chống dịch H5N1 ( vẽ tranh hạn chế kháng sinh trong chăn
nuôi ...)
3. Giữ gìn vệ sinh môi trường ( trồng cây, tái chế sản phẩm bảo vệ môi
trường ; những tác nhân, nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường và cách
bảo vệ )
4. Gia đình em ( buổi sinh hoạt gia đình, buổi cơm gia đình, gia đình đón
tết...)
5. An toàn giao thông ( đi đúng làn đường quy định, , không phóng nhanh
vượt ẩu, khọng chở 3 ....)
6. Biển đảo ( hình ảnh các chú chiến sĩ canh gác biển đảo, cuộc sống của các
chiến sĩ và người dân trên biển đảo...)
7. Văn minh đô thị ( những hành động góp phần làm nên một thành phố
văn minh đô thị, chú công an dắt người già trẻ em qua đường, các anh chị
tình nguyện mùa hè xanh làm sạch các mảng tường trên đường phố, không
bán lấn chiếm vỉa hè...)
8. Thành phố tương lai ( thành phố hiện đại, văn minh, xanh sạch đẹp...)
9. Ước mơ của em ( nghề nghiệp tương lai như phi hành gia, bác sĩ chữa
bệnh cho các bệnh nhân nghèo, những gì em cố gắng để đạt được trong
tương lai. )
10. Hòa bình hữu nghị dân tộc.
* Học sinh chọn 1 đề tài thể hiện trên giấy A3 vẽ
+ Chất liệu : sáp dầu, màu nước
-> Nộp cho giáo viên mỹ thuật vao tiết học mỹ thuật của ngày đi học lại
-> Các tranh vẽ này sẽ được phục vụ cho các cuộc thi Nét vẽ xanh của trường,
của ngành.

