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NỘI DUNG BÀI HỌC HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN 

I. KHỞI ĐỘNG 

- Khởi động các khớp: Cổ, vai, hông, gối,                                     cổ 

tay - cổ chân 

- Chạy tại chỗ: 

+ Chạy bước nhỏ 

+ Chạy đá lăng chân về trước 

+ Chạy nâng cao đùi 

+ Chạy đá gót chạm mông 

 

Thực hiện xoay mỗi động tác 15”/bên, gập duỗi gối 2 lần x 8 

nhịp. 

 

Thực hiện mỗi động tác 15”x3 tổ. Nghỉ giữa mỗi tổ 1 phút. 

II. PHẦN CƠ BẢN ( Phần chính) 

Kỹ thuật chuyền- bắt bóng bằng 2 tay trước ngực: 

+ Bài tập 1: Tại chỗ mô phỏng kỹ thuậtchuyền bong: 

 

                   

 

thể lực : 

          

1. Bài tập 1: nằm sâp chống đẩy 

a. Tư thế chuẩn bị : 2 tay rộng bằng vai, các ngon 

tay hướng về trước, ức bàn chân chạm đất. lưng giử 

thẳng ( đối với nữ gối có thể chạm đất) 

b. Thực hiện :hạ người xuống ngực sát mặt đất hít 

vào bằng mũi. Thở ra bằng miệng, hóp bụng, duỗi tây 

đẩy người lên (cho đến khi tay duỗi thẳng. 

 

2. Bài tập 2 : nằm sâp chống đẩy – vổ tay 

a. tư thế chuẩn bị :2 tay rộng bằng vai, các ngon tay 

hướng về trước, ức bàn chân chạm đất. lưng giử thẳng ( 

đối với nữ gối có thể chạm đất) 

Học sinh có thể thực hiện có bóng hoặc không bóng 20- 30 lần 

x 3 tổ. Nghỉ giữa mỗi tổ 1 phút 

Học sinh tham khảo hướng dẫn  kỹ thuật ở đường link bên dưới 

https://www.youtube.com/watch?v=w68cf7x1syA
 

 

 

 

 

- thực hiện từ 10-20 lần tùy theo thể lực 

- thực hiện 3 tổ. giữa mỗi tổ nghỉ 1 phut 

- Học sinh tham khảo hướng dẫn  kỹ thuật ở đường link 

bên dưới 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wz7jLf6Fkog
 

 

 

- thực hiện từ 10-20 lần tùy theo thể lực 

- thực hiện 3 tổ. giữa mỗi tổ nghỉ 1 phut 

https://www.youtube.com/watch?v=w68cf7x1syA
https://www.youtube.com/watch?v=Wz7jLf6Fkog


b. thực hiện : giống như bài tập 1. Nhưng khi duỗi 

tay nâng người lên thì bật nhanh để vỗ 2 tay vào nhau. 

Sau đo hạ xuống tiếp mặt đât 

 

 

3. Bài tập 3: nằm sập chống đẩy-chạy 

a. Tư thế : giống nằm sấp chống đẩy 

b. Thực hiện : co gối dưới bụng lần lượt từng chân, 

sau đó tăng tốc độ tăng dần 

 

 

 

4. bài tập 3 :gập bụng : 

a. Tư thế chuẩn bị : nằm ngữa người, chân duỗi 

thẳng hoặc co gối. 

b. Tực hiện : hít vào bằng mũi. Đưa thân người lên 

vuông góc mặt đất,thở ra bằng miệng 

Bài tập 4 gập bụng : giống như bài tập 3 nhưng giử thân 

người tiếp đất, đưa 2 chân lên vuông góc mặt đất ( foois 

càng thẳng càng tốt 

- Học sinh tham khảo hướng dẫn  kỹ thuật ở đường link 

bên dưới 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZQwjC-

_1UI
 

 

- thực hiện từ 10-20 lần tùy theo thể lực 

- thực hiện 3 tổ. giữa mỗi tổ nghỉ 1 phut 

- Học sinh tham khảo hướng dẫn  kỹ thuật ở đường link 

bên dưới 

https://www.youtube.com/watch?v=7DqqhYjU

XSw
 

 

 

- thực hiện từ 10-20 lần tùy theo thể lực 

- thực hiện 3 tổ. giữa mỗi tổ nghỉ 1 phut 

- Học sinh tham khảo hướng dẫn  kỹ thuật ở đường link 

bên dưới 

https://www.youtube.com/watch?v=JZq4hvBb-

08
 

III. PHẦN THẢ LỎNG 

+  Chạy nhẹ nhàng hít thở sâu 

- Căng duỗi các nhóm cơ: 

1.Vươn thở . Thực hiện hít vào vươn 2 tay 

trên cao. Thở ra hóp bụng, 2 tay bắt chéo 

trước mặt. Hít thở thật sâu 

 

 
 

2. Đứng thăng bằng trên một chân, chân kia 

gập cẳng chân sau, một tay giữ chân, tay kia 

duỗi phía trước, lưng, đầu thẳng, chuyển 

chân  

 
3. Đứng 2 tay vươn cao đan vào nhau 

nghiêng lườn phải – trái 
 

Thực hiện chạy  tại chỗ 1 phút 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Học sinh thực hiện mỗi động tác giữ 30”. 

Lặp lại 2 lần.
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZQwjC-_1UI
https://www.youtube.com/watch?v=7ZQwjC-_1UI
https://www.youtube.com/watch?v=7DqqhYjUXSw
https://www.youtube.com/watch?v=7DqqhYjUXSw
https://www.youtube.com/watch?v=JZq4hvBb-08
https://www.youtube.com/watch?v=JZq4hvBb-08

