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I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

- Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT 

huyện Duy Tiên.  

- Căn cứ theo kế hoạch năm học 2015-2016 của trường Tiểu học Đọi Sơn. 

- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và nguyện vọng của học sinh, phụ 

huynh học sinh năm học 2015-2016.  

II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

Câu lạc bộ Mĩ thuật trường Tiểu học Đọi Sơn được thành lập với tiêu chí: 

- Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu mĩ thuật. 

- Là một sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh phát huy tối đa tính sáng tạo cũng 

như khả năng cảm nhận cái đẹp của bản thân. 

- Phát triển phong trào hội họa trong nhà trường thông qua các hoạt động sáng tác. 

- Bồi dưỡng tình cảm bạn bè, tình yêu quê hương đất nước; gắn bó với cuộc sống 

và con người quê hương.  

- Tạo điều kiện cho học sinh được tham gia các cuộc thi vẽ tranh. 

- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm cho học sinh về việc giữ gìn, làm đẹp cảnh 

quan trường lớp. 

III. THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ 

*Ban chủ nhiệm 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công  

1 Trần Thu Hường  Phó hiệu trưởng  Ban chỉ đạo - phụ trách chung 

2 Nguyễn T. Hồng Vân Giáo viên Mĩ thuật Ban chủ nhiệm - tổ chức tập luyện 

3 Nguyễn T. Thu Hiền Tổ trưởng tổ 1  Ban chủ nhiệm - quản lí HS. 

* Các thành viên có danh sách kèm theo. 

IV. ĐIỀU LỆ HỘI VIÊN 

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt.  

- Tích cực trong hoạt động. 

- Có tinh thần hợp tác tốt, có trách nhiệm với tập thể. 

- Bảo quản tài sản chung: cơ sở vật chất của Câu lạc bộ 

- Giữ gìn vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân sạch sẽ. 



- Cuối mỗi học kì sẽ bình xét chọn 10 hội viên xuất sắc tiêu biểu để khen thưởng 

- Câu lạc bộ liên tục đón nhận các thành viên có nhu cầu tham gia.  

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG  

* Cơ sở vật chất 

Nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng vẽ, giá vẽ, máy vi tính, máy 

chiếu, tranh ảnh … 

* Kinh phí hoạt động 

Huy động từ các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm và kinh phi chi cho các hoạt động 

giáo dục trong nhà trường. 

VI. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG 

Nội dung: 

- Bồi dưỡng kiến thức vẽ trang trí, thực hành vẽ trang trí hình vuông, hình chữ 

nhật, hình tròn, đường diềm và có thể ứng dụng trang trí vào thực tế cuộc sống hằng 

ngày. 

- Vẽ lại những bức tranh đẹp, những bức tranh mà mình yêu thích. 

- Vẽ tranh theo đề tài, tranh chân dung, vẽ theo mẫu, vẽ tự do … 

- Tạo điều kiện cho các em làm quen, tiếp xúc với các chất liệu màu mới như 

màu nước, màu bột, tranh xé dán, ... 

- Triển lãm các tác phẩm của mình đến với thầy cô, bạn bè, cha mẹ,  tạo sự tự tin 

cho học sinh. 

- Câu lạc bộ sẽ hoạt động dựa theo chủ điểm của nhà trường, của Đội thiếu niên. 

- Thông qua chủ điểm từng tháng, Câu lạc bộ sẽ tổ chức cho các em vui chơi, rèn 

luyện, hưởng ứng sôi nổi các ngày lễ lớn trong năm. 

Hình thức hoạt động:  

- Hoạt động theo nhóm. 

- Vẽ tranh tập thể. 

- Triển lãm tranh của cá nhân.  

- Thi vẽ tranh theo chủ đề, đề tài … 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

- Câu lạc bộ hoạt động chính thức theo thời khóa biểu 2 tuần 1 lần. 

- Hoạt động từng tháng: 

+ Tháng 9/2015: Đăng kí thành viên, phân công nhiệm vụ, xây dựng cơ sở vật 

chất trang thiết bị cần thiết cho hoạt động Câu lạc bộ. 

+ Tháng 10/2015: Ra mắt Câu lạc bộ, dự kiến tổ chức thi vẽ tranh với đề tài: 

“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”  



+ Tháng 11/2015: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, CLB dự kiến rèn 

luyện, bồi dưỡng cho các em về kiến thức và kỹ năng vẽ trang trí, vẽ tranh đề tài.  

Thực hành vẽ một bức tranh đề tài về thầy cô giáo mà mình yêu mến, vẽ trang trí 

báo tường. 

+ Tháng 12/2015: CLB sẽ bồi dưỡng, rèn luyên cho các em về kiến thức và kỹ 

năng thực hành vẽ tranh chân dung, tranh xé dán, tạo dáng con vât, ô tô bằng vỏ hộp. 

Thực hành vẽ tranh chú bộ đội của em.  

Triển lãm tranh ảnh nhân dịp kỉ niệm Ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12  

+ Tháng 01/2016: Nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân, Câu lạc bộ tổ chức cho các 

em thi vẽ tranh về đề tài “Mùa xuân đến” 

+ Tháng 02/2016: Rèn luyện và bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng vẽ tranh theo mẫu. 

Giao lưu vẽ tranh theo mẫu trong câu lạc bộ.  

+ Tháng 3/2016: Tìm hiểu về các chất liệu màu mới: màu bột, màu nước.  

Thực hành tô màu vào tranh có sẵn. Rèn luyện, ứng dụng kỹ năng tô màu, chuyển 

độ đậm nhạt của màu. 

+ Tháng 4/2016: Vẽ tranh với đề tài tự do. 

+ Tháng 5/2016: Tổng kết, triển lãm, trưng bày sản phẩm. 

Tổng kết quá trình hoạt động của Câu lạc bộ.  

- Ngoài thời gian hoạt động chính nêu trên, Câu lạc bộ luôn khuyến khích các em 

luyện tập thêm ở nhà, tích cực hưởng ứng các cuộc thi vẽ tranh các ngành, các cấp tổ 

chức. 

 

                                                               Đọi Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2015 

           NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                                 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

              Trần Thu Hường                                                Vũ Thị Kim Liên 

 

 

 

  

 

 


