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Trả lời câu hỏi Thể hiện trang 11 - SGK Mĩ thuật 6 kết nối tri thức với cuộc sống 

 

 

 

 

 

Câu hỏi 1: Bạn đã có ý tưởng gì để thể hiện chủ đề? 

Phương pháp: Tùy vào những tác phẩm của học sinh mà mỗi em lại có những ý tưởng khác 

nhau 

CHỦ ĐỀ 1: XÂY DỰNG Ý TƯỞNG TRONG SÁNG TÁC MĨ THUẬT 

BÀI 2: XÂY DỰNG Ý TƯỞNG TRONG SÁNG TÁC THEO CHỦ ĐỀ 

MÔN: MĨ THUẬT – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - LỚP 6 
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Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện và trả lời những câu hỏi sau:  

- Bạn đã có ý tưởng gì để thể hiện chủ đề?  

- Bạn đã sử dụng đường nét, màu sắc như thế nào để thể hiện ý tưởng?  

- Bạn đã vẽ những cảnh vật, nhân vật, hoạt động nào để thể hiện ý tưởng của mình? 
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Cách giải:  

Trước khi thực hiện bức tranh trên, em đã có ý tưởng từ những lọ hoa mà mỗi tuần mẹ em 

đều mua về cắm, em cảm thấy chúng rất đẹp nên em đã quyết định lấy đó làm ý tưởng để 

thực hiện bức tranh của mình 

Câu 2: Bạn đã sử dụng đường nét, màu sắc như thế nào để thể hiện ý tưởng? 

Phương pháp: Tùy vào những tác phẩm của học sinh mà mỗi em lại có những cách thể hiện 

màu sắc, đường nét khác nhau 

Cách giải:  

- Trong tranh, em đã dùng chất liệu giấy thủ công để xé dán, gấp.  

+ Về màu sắc: Những bông hoa em dùng đa phần những gam màu nóng như: hồng, vàng, da 

cam, đỏ... điểm thêm một chút màu tím để tạo nên sắc rực rỡ, mang lại cảm giác ấm áp, đầy 

sắc màu. Điểm xuyết là xanh và cành hoa màu lạnh, cùng với lọ hoa mang 2 màu trung tính 

(đen, trắng) để làm dịu đi sắc sực rỡ, khiến bức tranh trở nên hài hòa hơn. Màu nền xanh đi 

kèm với 2 màu vàng đất và đỏ góp phần làm tôn lên lọ hoa làm trung tâm bức tranh 

+ Về đường nét: Trong tranh của em đa phần đều dùng những hình tròn làm đường nét chính: 

lọ hoa có chấm tròn, nền vàng đất và đỏ cũng có hình tròn, những bông hoa cũng có dạng 

hình tròn giúp bức tranh của em trở nên thoải mái, tròn trịa, mềm mại 

Câu 3: Bạn đã vẽ những cảnh vật, nhân vật, hoạt động nào để thể hiện ý tưởng của mình? 

Phương pháp: Tùy vào những tác phẩm của học sinh mà mỗi em lại có những cách chi tiết 

khác nhau để thể hiện ý tưởng của mình 

Cách giải:  

- Trong bức tranh, em đã xé những bông hoa cùng với lọ hoa là trung tâm, cũng là vật chính 

để em thể hiện ý tưởng. Những bông hoa mang màu sắc rực rỡ tượng trưng cho những bông 

hoa mà mẹ em mua về cắm mỗi tuần, còn lọ hoa là chiếc lọ quen thuộc để nhà em cắm hoa, 

đó cũng là vật để em thể hiện ý tưởng 
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- Màu nền xanh, đi kèm với 2 màu là vàng đất và đỏ thể hiện cho không gian xung quanh lọ 

hoa của nhà em, chúng cũng mang những sắc đó, nên khi thực hiện bức tranh, em đã liên 

tưởng đến không gian, bối cảnh... của khu vực bàn đặt lọ hoa của nhà em. 
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