
 

 

 

 

 

 

 

 

Quan sát, nhận biết - trang 5 - SGK Mĩ thuật lớp 2 - Cánh Diều 
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1. Em hãy đọc tên các màu trong những hình dưới đây: 

 

2. Em hãy đọc tên các màu cơ bản có trong hình: bắp ngô, cánh diều, cái ô (dù) 

 

3. Màu cơ bản được thể hiện ở chi tiết, hình ảnh nào trong bức tranh dưới đây 

 

 



 

 

Phương pháp: 

1. Dùng mắt quan sát, nhận biết các màu có sẵn trong hình 

2. Dùng mắt quan sát các hình và nhận biết các màu có sẵn trong hình, sau đó đọc tên các màu cơ bản 

3. Quan sát thật kỳ bức tranh, sau đó nhận biết những chi tiết và hình ảnh có chứa các màu cơ bản như xanh 

lam, đỏ, vàng 

Lời giải chi tiết:  

1. Những hình dưới có tất cả 3 màu: đỏ, vàng, xanh lam 

2.  

+ Bắp ngô có màu vàng 

+ Cánh diều có những màu: xanh lam, đỏ, vàng 

+ Cái ô (dù) có những màu: xanh lam, đỏ, vàng 

3.  

+ Màu đỏ: chân ghế, lưng ghế, quả trên đĩa và nước trong bình 

+ Màu vàng: quả trên đĩa, nước trong bình 

+ Màu xanh lam: bầu trời trong bức tranh ở góc bên trái, các chậu cây và các cành cây 

Chú ý khi giải:  Một số chi tiết như bức tường trong căn phòng, mặt ghế, tóc của cô gái đều được pha trộn từ 

những màu cơ bản, nên chúng trông gần giống những màu cơ bản như: đỏ, vàng, do đó những sự vật ấy 

không hề mang màu cơ bản. 

 

Loigiaihay.com 


