Buổi 1

Buổi 2

Giới thiệu về nghệ thuật màu nước
trong nước và nước ngoài.

Học về màu sắc sử dụng trong màu
nước thông qua Bánh Xe Màu.

Giới thiệu các họa phẩm cho người
mới bắt đầu.

Thực hành bài tập Bánh Xe Màu.

Làm quen với họa cụ và giới thiệu
các kỹ thuật cơ bản của màu nước.

Giới thiệu và hướng dẫn bài tập về
sắc độ thông qua dạng Polygon.

Thực hành ít nhất 4 kỹ thuật cơ
bản hay sử dụng nhất.

Buổi 3

Buổi 4

Chữa bài tập về nhà của buổi 2.

Vẽ kết hợp hoa, lá, tranh dạng trang trí.

Hướng dẫn áp dụng các kỹ thuật
màu nước cơ bản vào các mẫu vật
đơn lẻ – Bắt đầu xếp mẫu đôi, mẫu
ba.

Hướng dẫn cụ thể vào từng bài của các
cá nhân, đẩy lên theo trình độ từng bạn.
Kết thúc buổi 4, bài tập về nhà sẽ là
hoàn thiện 1 tranh trang trí đơn giản.

Buổi 5

Buổi 6

Giảng viên vẽ mẫu tĩnh vật thật
cho cả lớp xem cách lên màu theo
thứ tự để áp dụng vào các mẫu
tĩnh vật khác nhau

Nhận xét và hoàn thiện tranh tĩnh vật
BTVN của cả lớp.

Hướng dẫn một số cách tả chất liệu
cho các bạn xem: Vẽ nhanh như
thế nào, Vẽ thâm diễn ra sao, kết
hợp màu sắc, tả một số texture (lá/
cây/ bầu trời/ con vật/ làn da…..).
Kết thúc buổi 5 BTVN sẽ là hoàn
thiện 1 tranh tĩnh vật phức tạp hơn
buổi trước.
bầu trời/ con
vật/ làn da…..).

Áp dụng các kỹ thuật vẽ màu nước
để làm postcard nho nhỏ trao đổi,
tặng nhau cuối khóa từng bạn.
Chụp ảnh lưu niệm kết thúc khoá học.

