
Tempera	  paint	  PLANTS	  
Tên:_____________________________________________________Ngày:_____________Tiết	  mấy:______	  

Tiêu	  chuẩn	   Số	  Điểm	  	  
	  

Điểm	  tự	  
chấm	  

Điểm	  giáo	  
viên	  

THÀNH	  PHẦN	  –	  Bạn	  đã	  tạo	  ra	  một	  tác	  phẩm	  thú	  vị,	  bạn	  có	  
chú	  ý	  đến	  không	  gian	  cực	  và	  tiêu	  cực	  không?	   20	   	   	  

BIỂU	  TƯỢNG	  VẼ	  CỦA	  CÂY	  CỐI-‐	  bài	  vẽ	  của	  bạn	  có	  vẽ	  giống	  
cây	  cối	  không?	   15	   	   	  

TRANH	  VẼ	  –	  Bạn	  đã	  bao	  gồm	  ánh	  sáng	  và	  bóng	  tối,	  như	  thế	  
cây	  cối	  của	  bạn	  nhìn	  giống	  không	  gian	  ba	  chiều	  hay	  không?	  
Bạn	  có	  bao	  gồm	  thêm	  chi	  tiết	  về	  lá	  và	  thân	  cây	  chưa?	  

20	  
	   	  

BỐI	  CẢNH	  –	  Bối	  cảnh	  có	  tương	  phản	  với	  cây	  cối	  của	  bạn	  
không?	   10	   	   	  

SỰ	  KHÉO	  LÉO–	  Tranh	  vẽ	  của	  bạn	  có	  sạch	  sẽ	  và	  ngăn	  nắp	  
không?	  	  	   10	   	   	  

ĐƯỜNG	  VIỀN	  	  -‐	  Đường	  viền	  của	  bạn	  có	  chính	  xác	  không?	  
Bạn	  đã	  ghi	  tên	  và	  tiết	  học	  mấy	  trên	  đường	  viền	  của	  bạn	  
chưa?	  	  

5	  
	   	  

SỰ	  CỐ	  GẮNG-‐	  Bạn	  đã	  cố	  gắng	  như	  thế	  nào?	  
	   10	   	   	  

SỬ	  DỤNG	  THỜI	  GIỜ	  TRONG	  LỚP	  –	  bạn	  có	  sử	  dụng	  hết	  thời	  
gian	  trong	  lớp	  một	  cách	  hiệu	  quả	  không?	   10	   	   	  

TỔNG	  SỐ	  ĐIỂM	   100	   	   	  
	  

Sự	  phản	  xạ:	  	  	  

Trong	  suy	  nghĩ	  của	  bạn,	   bạn	  
phải	  phân	  tích	  sự	  lựa	  chọn	  của	  bạn.	  	  Hãy	  trả	  lời	  những	  câu	  hỏi	  sau	  đây	  một	  cách	  chi	  tiết	  và	  chu	  đáo:	  

1. Khi	  bạn	  sáng	  tác	  tranh	  vẽ	  của	  bạn,	  bạn	  đã	  suy	  nghĩ	  gì	  về	  khái	  niệm	  tranh	  vẽ	  của	  bạn?	  Những	  yếu	  tố	  và	  nguyên	  
tắc	  này	  có	  ảnh	  hưởng	  đến	  sáng	  tác	  của	  bạn	  như	  thế	  nào?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2. Bạn	  đã	  vẽ	  một	  cái	  cây	  cho	  bài	  tập	  này	  (bản	  vẽ	  quan	  sát).	  Bạn	  đã	  sử	  dụng	  những	  
kỹ	  thuật	  nào	  để	  chế	  tạo	  ra	  một	  bản	  vẽ	  thực	  tế?	  Làm	  cách	  nào	  mà	  bạn	  có	  thể	  sử	  dụng	  những	  công	  cụ	  này	  để	  hoàn	  
thành	  mục	  tiêu	  của	  bạn?	  	  

REFLECTION	  (SỰ	  PHẢN	  
XẠ)	  

PACKET	  (GÓI)	   PRESENTATION	  (SỰ	  
TRÌNH	  BÀY)	  

ĐIỂM	  LỚP	  



	  

	  

	  

	  

3. Hãy	  diễn	  tả	  cách	  nào	  mà	  bạn	  sáng	  tạo	  ra	  điểm	  nổi	  bật	  và	  bóng	  tối	  để	  tạo	  ra	  độ	  sâu	  của	  bản	  vẽ?	  	  

	  

	  

	  

	  

4. Làm	  cách	  nào	  mà	  bạn	  minh	  họa	  được	  nhiều	  chi	  tiết	  về	  những	  khu	  vực	  trong	  cái	  cây	  của	  bạn?	  

	  

	  

	  

	  

5. Bạn	  đã	  thực	  sự	  thành	  công	  về	  lĩnh	  vực	  nào	  trong	  bản	  vẽ	  của	  bạn?	  	  

	  

	  

	  

6. Những	  gì	  mà	  bạn	  cần	  phải	  làm	  thêm	  cho	  bản	  vẽ	  của	  bạn	  là	  gì?	  

	  

	  

	  

	  


