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Tên bài: - Giới thiệu kỹ thuật phát cầu cao, sâu thuận tay. 

- Bài tập phát triển thể lực. 

I/ Mục tiêu: 

1/ Kiến thức:  

- Biết cách thực hiện kỹ thuật phát cầu cao, sâu thuận tay.  

- Biết cách thực hiện bài tập phát triển thể lực. 

2/ Kỹ năng:  

- Thực hiện được kỹ thuật phát cầu cao, sâu thuận tay.  

- Thực hiện được bài tập phát triển thể lực. 

II/ Nội dung: 

NỘI DUNG 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC 

HIỆN 

 

 

I/ PHẦN KHỞI ĐỘNG 

 

- Tại chỗ khởi động các khớp: Cổ chân - cổ tay, khớp vai, 

khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối.  

- Ép dẻo: Gập thân ép căng người về phía bên trái - bên phải, 

ép dọc, ép ngang. 

- Khởi động chuyên môn:  

+ Khởi động cổ tay: Cầm vợt đưa vợt lên cao gập cổ tay lên 

xuống, đưa vợt ra trước gập cổ tay qua lại. 

+ Khởi động bả vai: Cầm vợt đưa vợt ra sau lưng dùng tay 

không cầm vợt kéo căng khuỷu tay, đưa vợt ra trước dùng tay 

không cầm vợtkéo căng khuỷu tay về hướng ngược lại. 

 

 

 

- Các em thực hiện bài tập khởi 

động các khớp mỗi động tác là 

2 lần, mỗi lần 8 nhịp. 

 

- Các em thực hiện bài tập ép 

dẻo mỗi động tác là 2 lần, mỗi 

lần 8 nhịp. 

- Các em thực hiện bài tập khởi 

động chuyên môn mỗi động tác 

là 2 lần, mỗi lần 8 nhịp. 

 



II/ PHẦN NỘI DUNG CHÍNH 

1/ Giới thiệu kỹ thuật phát cầu cao, sâu thuận tay: 

- Tư thế chuẩn bị: Đứng chân trái ở phía trước, mũi bàn 

chân hướng về lưới chân phải phía sau, mũi bàn chân hướng 

chếch sang phải cách nhau 1 bàn chân, trọng tâm dồn vào chân 

phải (gối thẳng) vai trái hướng về phía phát cầu. Tay phải cầm 

vợt ở phía sau bên phải, khuỷu tay hơi co, mặt vợt ngang vai, 

tay trái cầm cầu để phía trước bên ngực phải. 

- Độ   t         t  Thân người hơi chuyển về b n phải, 

vai trái hướng về lưới, trọng tâm chuyển sang chân phải  Tay 

phải hơi nâng l n l n ngang ngực.  

- Độ   t          t,  h t  ầ    hi cánh tay phải t  dưới 

vung vợt l n tr n thân người t  b n phải quay về phía lưới tay 

trái b t đầu bu ng cầu    c này động tác cổ tay cố g ng duỗi 

ra, thực hiện động tác phát cầu   ách tay phải đưa v ng, vung 

t  dưới l n tr n   g n tay n m chặt vợt, tiếp xúc cầu bằng mặt 

phải của vợt và ở điểm chếch phía trước, bên phải cơ thể. Tầm 

cao khi mặt vợt tiếp xúc cầu khoảng t  h ng đến đùi   hi tiếp 

xúc cầu, gập nhẹ cổ tay để điều chỉnh cầu theo ý đồ phát. Quá 

trình thực hiện động tác của tay trọng tâm cơ thể chuyển t  

chân phải sang chân trái  G c độ mặt vợt khi tiếp xúc cầu tuỳ 

theo ý đồ phát cầu. Cầu bay theo đường vòng cung cao và dài. 

Điểm rơi của cầu ở khu vực sát đường biên ngang cuối sân. 

- Độ   t    ết th     au khi hoàn thành động tác phát 

cầu, tay cầm vợt tiếp   c vung l n theo quán tính về b n trái  

 au đ  nhanh ch ng thu vợt về trước ngực  

 

- Bước 1:  ác em đứng ở tư thế 

chuẩn bị phát cầu  Bước này 

các em lặp đi lặp lại nhiều lần 

t  5 - 7 lần cho đ ng tư thế 

chuẩn bị. 

 
 

- Bước 2: Thực hiện mô phỏng  

động tác không cầu. Ở bước 

này các em cũng lặp lại nhiều 

lần t  5 - 10 lần hoặc đến khi 

nào thực hiện kỹ thuật được 

thuận lợi. 

 ác em đứng trong tư thế 

chuẩn bị phát cầu   au đ  các 

em thực hiện lần lượt theo các 

nhịp như sau: 

+ Nhịp 1: Thân người hơi 

chuyển về b n phải, vai trái 

hướng về phía phát cầu, trọng 

tâm chuyển sang chân phải. Tay 

phải hơi nâng l n l n ngang 

ngực.  

+ Nhịp 2: Cánh tay phải t  

dưới vung vợt l n tr n thân 

người t  b n phải quay về phía 

phát cầu    c này động tác cổ 

tay cố g ng duỗi ra, thực hiện 

động tác phát cầu   ách tay 

phải đưa v ng, vung t  dưới l n 

trên. 

+ Nhịp 3: Tay cầm vợt 

tiếp   c vung l n theo quán tính 

về b n trái   au đ  nhanh ch ng 

thu vợt về trước ngực  



 
Hình ảnh minh họa kỹ thuật phát cầu cao, sâu thuận tay. 

 

 

 

 

 

 

2/ Bài tập phát triển thể lực: 

 

+ Bài tập 1: Gập cổ tay. 

 
 

+ Bài tập 2: Nằm sấp chống đẩy. 

- Bước 3: Các em thực hiện thả 

cầu. 

 ác em đứng trong tư thế 

chuẩn bị phát cầu. Tay không 

thuận cầm cầu giơ thẳng ra 

trước sao cho đ ng điểm thả 

cầu xuống   au đ  nhặt cầu lên 

để thả lại. Ở bước này các em 

cũng lặp lại nhiều lần t  5 - 10 

lần hoặc đến khi nào thả cầu 

đ ng điểm để sao cho khi thực 

hiện kỹ thuật được thuận lợi. 

 
- Bước 4: Thực hiện toàn bộ kỹ 

thuật phát cầu.  Ở bước này các 

em thực hiện kết hợp bước 2 và 

bước 3 lại với nhau. Thực hiện 

nhiều lần t  5 - 10 lần hoặc đến 

khi nào thực hiện được kỹ thuật 

phát cầu. 

* Lư  ý  Trong quá trình tập 

luyện có cầu thì các em có thể 

nhờ sự hỗ trợ của người thân 

hoặc các em có thể phát cầu vào 

tường cho quen động tác phát 

cầu. 

 

 

 

- Bài tập 1: Ở bài tập này các 

em cầm vợt đưa vợt lên cao gập 

cổ tay lên xuống. Trong quá 

trình thực hiện các em giữ thẳng 

cánh tay và chỉ sử dụng cổ tay. 

Bài tập này các em thực hiện 3 - 

5 lần, mỗi lần 30 giây.  

 

- Bài tập 2:  

* Đối với Nam: Các em thực 

hiện bài tập này 3 - 4 lần, mỗi 

lần 15 cái.  



 
 

* Đối với Nữ: Các em thực 

hiện bài tập này 3 - 4 lần, mỗi 

lần 10 cái. 

 

* Lư  ý  Các em tập xen kẽ 

giữa bài tập 1 và 2. Tập bài tập 

1 xong nghỉ khoảng 1 phút các 

em tập bài tập 2. Cứ như vậy 

các em lặp lại cho đến khi hoàn 

thành xong bài tập. 

 


