
Kính thưa các bậc phụ huynh, các em học sinh thân mến!     dịch máy 

 

Dưới đây là danh sách các phụ kiện được đề xuất. Tôi chỉ muốn chỉ ra rằng các công cụ không 

nhất thiết phải mới, nhưng chúng hoàn toàn phải hoạt động. Học sinh giữ cặp / hộp với chúng 

trong lớp học suốt cả năm và mang chúng đến phòng học Giáo dục nghệ thuật (Vv) nơi tổ chức 

các lớp học. 

Nếu chúng tôi sắp xếp sự chuẩn bị đặc biệt cho một lớp học có lớp, phụ huynh sẽ được thông 

báo về việc đó. Một mặt, vì họ có thể giúp tìm kiếm công cụ và mặt khác, để họ có thể cho bạn 

biết rằng việc tìm kiếm mục được đề cập không thuộc quyền của họ. 

Tôi đảm bảo trước với bạn rằng chúng tôi tôn trọng những lý do cản trở việc đạt được viện trợ, 

nhưng hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể sắp xếp (chúng tôi sẽ nhận một khoản viện trợ 

hoặc đứa trẻ đang thực hiện một hoạt động khác). 

 

 

Đồ dùng hỗ trợ giáo dục nghệ thuật cho lớp 6-9 

 

1. Trong mỗi giờ học giáo dục nghệ thuật 

Mọi thứ được đựng trong một chiếc cặp (hộp cứng), được đánh dấu, ký tên đàng hoàng: 

- giấy màu 

- tempera 6/10 chiếc (có thể mua trong ống) 

- 2 bàn chải phẳng (kích thước khác nhau, tốt nhất là rộng hơn) 

- Màu nước 

- 2 bàn chải tròn (kích thước khác nhau) 

- keo (lý tưởng là Hercules) 

- vải vóc 

- quần áo lao động (bất cứ thứ gì có thể bị bẩn) 

- nhựa trên băng ghế (khoảng 1 × 1 m) 

- bảng màu (để trộn màu) 

- thùng đựng nước (cốc sẽ không vỡ) 

- sổ tay hoặc sổ ký họa (dưới mọi hình thức, tối thiểu A5, không nhỏ hơn. Chúng tôi sẽ sử dụng 

làm sổ tay, sổ ký họa, sổ ký họa, sổ tay, nhật ký ...) 

 

2. Trong một hộp đựng 

- - kéo (người thuận tay trái - kéo dành cho người thuận tay trái) 

- keo dán 

- gọt chì 

- Bút chì số 1, 2. 

- điểm đánh dấu (đặc biệt là điểm đánh dấu màu đen mỏng, ví dụ: điểm đánh dấu CD) 

- Bút chì màu 


