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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phẩm chất.
- Biết cách sử dụng và bảo quản đồ dùng học tập.
- Biết an toàn giao thông là việc đảm bảo cho người tham gia giao thông luôn
được an toàn, không bị thương hay tử vong.
- Cảm nhận vẻ đẹp sản phẩm và trưng bày sản phẩm
2. Năng lực.
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chuẩn bị đồ dùng, vật liệu để học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo :Biết chọn và vẽ những hành vi giao
thông an toàn và tạo ngân hàng hình ảnh.
+ Biết tạo dáng các phương tiện giao thông bằng vỏ hộp.
-+ Biết dựng mô hình đề tài An toàn giao thông.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thực hành trưng bày, nêu tên
sản phẩm.
2.2. Năng lực môn học:
- Biết tìm và chọn nội dung để hoàn thành mô hình đề tài an toàn giao thông.
- Vẽ được tranh đề tài Giao thông và tạo dáng các phương tiện giao thông bằng
vật liệu đã qua sử dụng ( vỏ hộp, chai nhựa)
- Biết trưng bày , nhận xét sản phẩm và có ý thức chấp hành luật giao thông.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
* Giáo viên: + Tranh ảnh đề tài an toàn giao thông

+ Sản phẩm tranh vẽ Giao thông thành phố
+ Hướng dẫn cách tạo ngân hang hình ảnh
+ Clip hướng dẫn làm xe bằng vỏ hộp.
* Học sinh: + Hộp giấy, giấy màu, hồ dán, keo,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
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Tổ chức hoạt động dạy học

Sản phẩm của
HS/ nhiệm vụ của
HS /…(Sáng tạo
của GV)

Ghi chú

Yêu cầu cần đạt: Học sinh biết chuẩn bị
đồ dùng học tập
Hoạt động: Kiểm tra công tác chuẩn bị
và giới thiệu bài mới
Cách tiến hành:
Slide giới
- GV yêu cầu HS chuẩn bị các đồ dùng
-HS chuẩn bị đầy thiệu
học Mĩ thuật: Vở LT Mĩ thuật 4, giấy A4, đủ đồ dùng học hình ảnh
bút chì, gôm, bút màu , kéo, các loại keo, tập
các đồ
hồ dán, vỏ hộp,….
dùng học
sinh cần
- GV đặt vấn đề, giới thiệu bài:
-HS lắng nghe
chuẩn bị
Chủ đề 2: An toàn giao thông qua tiết
học Vẽ tranh đề tài Giao thông
Slide giới
- Tạo dáng các phương tiện giao
thiệu bài
thông bằng vỏ hộp
- Trưng bày mô hình An toàn giao
thông
Yêu cầu cần đạt: Biết tìm và chọn nội
dung để vẽ tranh đề tài an toàn giao thông
ở thành thị.
*Hoạt động: Hoạt động quan sát và
nhật xét
-HS trả lời
Slide hình
- GV yêu câu HS quan sát tranh và cho
ảnh chốt 4
biết: Giao thông là gì? Có các loại hình
loại hình
giao thông nào ở nước ta?
-HS lắng nghe
giao thông
- An toàn giao thông là gì? Chúng ta thực
hiện những gì để luôn tạo sự an toàn khi
tham gia giao thông?
-Trong các sản phẩm An toàn giao thông,
thường có những hình ảnh nào?
-GV chốt từng loại hình giao thông:
+ Giao thông đường bộ: Có ô tô, xe máy,
xe đạp, người đi bộ trên vỉa hè…

+ Giao thông đường sắt: tàu hỏa, tàu điện
+ Giao thông đường thủy: thuyền, bè, ca
nô, phà …
+ Giao thông đường hàng không: máy
bay.

*Hoạt động: Quan sát và nhận xét
Cách tiến hành

-Hs lắng nghe

1. GV giới thiệu tranh ảnh giúp học sinh
nhận biết An toàn giao thông là đảm bảo
cho người tham gia giao thông được an
toàn Và việc thực hiện đúng quy định, tín
hiệu, biển báo giao thông sẽ giúp chúng
ta tham gia giao thông được an toàn.
2. GV cho học sinh xem một số sản phẩm
tranh “An toàn giao thông”.
- Giáo viên chốt:
+Mỗi loại hình giao thông sẽ có
các phương tiện giao thông khác
nhau.
+Việc luôn có ý thức chấp hành
các quy tắc, tín hiệu, biển báo khi
tham gia giao thông sẽ đem lại
bình an, hạnh phúc cho mọi người
mọi nhà.
+Trong tranh vẽ về An toàn giao
thông sẽ gồm có: các Phương tiện
giao thông, người tham gia giao
thông và khung cảnh xung quanh.
I.Yêu cầu cần đạt:
THÀNH - Vẽ được tranh đề tài Giao thông , có ý
thức chấp hành luật giao thông.
KIẾN *Hoạt động: Hướng dẫn cách vẽ tranh đề
THỨC tài An toàn giao thông.
HÌNH

MỚI

Cách tiến hành
GV Hướng dẫn cách vẽ tranh đề tài Giao
thông.

Slide giới
thiệu hình
ảnh

Slide chốt
-HS lắng nghe

* Cách vẽ tranh
- B1: Tìm, chọn nội dung của chủ đề
- B2: Vẽ phát thảo bức tranh về An
toàn giao thông.
-B3: Tạo ngân hàng hình ảnh về An
toàn giao thông.
-B4: Cách tạo hình 2D
- Giáo viên chốt: Khi có ngân hàng hình
ảnh: con người, cảnh vật, … Em hãy tô
màu, cắt và dính vào khung nền của mô
hình An toàn giao thông nhé !

-HS lắng nghe
hướng dẫn
- HS quan sát ví
dụ tranh đề tài
An toàn giao
thông.

Giới thiệu
slide cách
chọn đề
tài, cách
tạo ngân
hàng hình
ảnh và
-HS quan sát các cách tạo
sản phẩm mẫu
hình 2D

II. Yêu cầu cần đạt:
- Biết tạo dáng ô tô bằng vỏ hộp ( chai
nhựa)
*Hoạt động: Hướng dẫn cách tạo dáng ô
tô bằng vỏ hộp.
- Học sinh quan sát ô tô thật và ô tô được
tạo dáng bằng vỏ hộp.
- Hướng dẫn học sinh các bước về cách
tạo dáng ô tô bằng vỏ hộp.

-HS quan sát và
chú ý lắng nghe.
- HS xem clip

Bước 1: Tìm những hộp có hình dáng,
màu sắc phù hợp với các bộ phận của
ô-tô.
Bước 2: Có thể cắt sửa các khối hình
cho vừa với các bộ phận của ô-tô.
Bước 3: Ghép dính các bộ phận tạo
hình ô-tô.

HS quan sát các
sản phẩm mẫu

Bước 4: Tạo thêm một số chi tiết cho
hình thêm sinh động.

-

Học sinh xem clip hướng dẫn làm
ô tô từ hộp sữa.

- GV giới thiệu 1 số sản phẩm của
học sinh cho các em quan sát

các tiêu chí đánh
giá

Slide giới
thiệu và
hướng dẫn
mẫu ô tô
đã được
làm từ vỏ
hộp và
clip hướng
dẫn làm ô
tô.

LUYỆN
TẬP
THỰC
HÀNH

*Hoạt động: Luyện tập, thực hành
Cách tiến hành
Yêu cầu: HS tạo ngân hàng hình ảnh, tạo
dáng ô tô bằng bỏ hộp và hoàn thành mô
hình An toàn giao thông.
- HS biết làm các phương tiện giao
thông và tạo ảnh 2D
- Làm được ô tô bằng vỏ hộp hay
chai nhựa
- Hoàn thành mô hình An toàn giao
thông.
- Trưng bày sản phẩm ở góc học tập
- Chụp ảnh sản phẩm giới thiệu với
thầy cô bạn bè.
- Biết nhận xét sản phẩm của mình
và của bạn.
-Dặn dò: Hoàn thành bài và xem trước
bài tiếp theo.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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………………………………………………………………………………….

Tài liệu tham khảo
1/ Sách Luyện tập Mĩ thuật 4 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2/ Sách giáo viên Mĩ thuật 4
3/ Hình ảnh sưu tầm từ Internet.

