
 

Màu Nước 
Vẽ bằng màu nước sẽ cho các em cơ hội hiểu cách pha màu 
và khám phá những nét cọ. Khi các em khám phá những kỹ 
thuật đặc biệt của màu nước với băng keo vải, màu sáp hoặc 

muối, các em sẽ thấy được sự kết hợp giữa nghệ thuật và 
khoa học. 

Ở Nhà: 

Hãy thử nghiệm với những kỹ thuật và vật 
liệu khác nhau ở nhà.  Hãy sơn màu thành 
nhiều lớp, pha trộn các màu lại với nhau và 
khám phá ra cách vẽ bằng cọ.  Trước hết hãy 
rắc ít muối lên trên giấy, sau đó sơn lên trên 
muối.  Điều gì xảy ra ? Dùng sơn lên những 
bề mặt của các vật liệu khác nhau như gỗ, 
khay nhựa mỏng, giấy các tông, hoặc vải có 
thể tạo thành những tác phẩm nghệ thuật độc 
đáo.  Bạn có thể lưu lại tác phẩm nghệ thuật 
của con bạn bằng cách dùng giấy nhựa trong 
bọc lại hay phun senlắc để bảo vệ thiết kế. 
 
Vật Liệu Cần Thiết: 

 Màu nước hay màu đặc có thể dùng nước 
để pha loãng 

 Giấy 
 Gỗ 
 Vải 
 Khay thức ăn bằng nhựa mỏng 
 Giấy các tông hoặc giấy bồi 
 Đá 
 Băng keo giấy 
 Bút chì mảu 
 Muối 

Tại The Wonder Cabinet: 

Với sinh hoạt hôm nay, các em sẽ có cơ 
hội pha màu và khám phá về sự đa 
dạng của những nét cọ khi chúng tạo ra 
các tác phẩm nghệ thuật đẹp.  Việc 
dùng cọ để vẽ sẽ nâng cao những kỹ 
năng vận động tinh tế và khuyến khích 
các em khả năng chọn lựa màu sắc 
cũng như bố trí bố cục cho bức họa của 
mình.  Đối với các em nhỏ hơn, đây là 
một cơ hội để các em tìm hiểu về màu 
sắc.  Các em cũng có thể học hỏi về tên 
gọi của các màu sắc và quan sát sự phối 
hợp giữa các màu với nhau để tạo nên 
các màu mới. 
 
Chúng tôi cũng giới thiệu đến các em 
một vài khái niệm cơ bản khoa học 
bằng cách mở rộng sinh hoạt này với 
những kỹ thuật khác nhau.  Qua việc sử 
dụng màu sáp và băng keo giấy, các em 
sẽ khám phá ra sự biến mất của màu 
sắc kỳ diệu như thế nào ở những nơi 
vừa được sáng tạo.  Rắc một ít muối 
trên một tờ giấy đã được nhúng qua 
màu nước sẽ làm khô một số vùng nhất 
định và tạo ra những hình ảnh thú vị. 


