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Điêu Khắc Bánh Mì 
Tại sao phải tìm hiểu về Điêu khắc bánh mì? 

Điêu khắc là một ngành nghệ thuật của nghệ thuật tạo hình, được sáng tạo theo 
nguyên tắc về thể tích, hình khối, vật chất trong không gian ba chiều và 
chịu sự chi phối của những quy luật tạo hình. 

Điêu khắc là một loại hình nghệ thuật đã có từ lâu, thông qua việc tìm 
hiểu về điêu khắc, học sinh sẽ tìm hiểu về văn hóa dân tộc và thế giới, 
định hướng nghề nghiệp, hiểu về điêu khắc và tham gia các hoạt động ở 
trên lớp để rèn luyện kỹ năng. 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Điêu khắc là gì: Điêu khắc là một hình thức quan trọng của nghệ 
thuật công cộng. Một bộ sưu tập nghệ thuật điêu khắc trong một khu 
vườn có thể được gọi là một khu vườn điêu khắc. Điêu khắc là tên gọi của những 
tác phẩm nghệ thuật ba chiều, nó được tạo từ những bước tạo hình hoặc là kết 
hợp từ vật liệu như gỗ, thủy tinh, kim loại và đá. Cũng có những vật liệu khác, 
được kết hợp và sử dụng cho hoạt động điêu khắc như là dệt may, đất sét, kim 
loại nhẹ, nhựa, polyme. Ngoài ra, thuật ngữ này còn được mở rộng thêm ra để 
nói về những công trình điêu khắc trong không gian âm thanh, không gian hư ảo, 
ánh sáng và không gian tâm linh. Điêu khắc gồm 2 thể loại chính: phù điêu, tượng 
tròn. Tượng: là hình thức biểu diễn khối 3 chiều trong không gian để thể hiện ý 
tưởng của tác giả ngôn ngữ của điêu khắc cơ bản là mảng khối. Phù điêu: là hình 
thức đắp nổi hoặc khoét lõm với chiều dài, rộng là thực còn phần nổi mang tính 
ước lệ về khối. 

- Các bức tượng cao nhất thế giới: Khám phá những bức tượng lớn nhất thế giới 
để giúp con hiểu rằng: Điêu khắc có nhiều hình thức. Điêu khắc có nhiều kích 
thứơc khác nhau, có nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau. Các sản phẩm của 
điêu khắc cần sự khác biệt vì nó là nghệ thuật và không bị nhàm chán. Vật liệu 
tạo ra các bức tượng điêu khắc rất phong phú: Gỗ, cát, đá. 

- Điêu khắc bánh mì: Ứng dụng các kiến thức đã học để tạo ra một bức tượng 
điêu khắc bằng nguyên vật liệu hoàn toàn mới lạ. 

Một số hoạt động, trò chơi nhỏ ứng dụng tại nhà: 

- Cùng con tạo ra các tác phẩm điêu khắc bằng những vật liệu khác 
nhau. 

- Tìm hiểu về các tác phẩm điêu khắc và ý nghĩ của các tác phẩm đó. 

 


