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BÓNG CHUYỀN 

Tên bài: Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt; 

 

I. KHỞI ĐỘNG:  

Học sinh chọn vị trí thích hợp tùy theo điều kiện sẵn có của gia đình. 

- Tại chỗ thực hiện các động tác: Tay cao, tay ngực, nghiêng lườn, vặn mình, lưng bụng, 

xoay vai, xoay hông, xoay gối, xoay cổ tay, cổ chân, ép ngang - ép dọc (thực hiện 4 lần x 

8 nhịp/1 động tác x 1 lần). 

- Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chân chạm mông, đá chân lăng về trước (thực 

hiện 4 lần x 8 nhịp/1 động tác x 1 lần). 

* Lưu ý: Các động tác này đã được học và thực hiện thường xuyên trên lớp. 

 

II. CƠ BẢN:  
Nội dung buổi tập: 

(Học sinh đọc qua hướng dẫn và thực hiện theo) 

Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt (thực hiện không có bóng). 

- Kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay (trước mặt): thường được sử dụng khi bóng 

có điểm rơi ngang đầu và ở trước mặt. Kĩ thuật gồm những giai đoạn sau: 

- TTCB: Đứng ở tư thế hai chân rộng bằng vai, hai chân ngang nhau (hoặc chân trước 

chân sau) trọng lượng cơ thể dồn đều giữa hai chân (hoặc chủ yếu dồn đều vào chân 

trước), gối hơi khuỵu, thân trên thẳng, mặt hơi ngửa, mắt quan sát bóng, đồng thời hai 

tay đưa lên cao tạo thành hình tay phù hợp để đón bóng. TTCB đòi hỏi phải thoải mái, 

tránh những gò bó căng thẳng ảnh hưởng đến kĩ thuật chuyền.  

- Động tác: 
+ Khi bóng đến, hai bàn tay tiếp xúc bóng với hình tay như sau: Hai bàn tay xòe rộng 

nhưng không mở căng các ngón tay, các ngón tay hơi khum lại tạo thành hình túi. Hai 

ngón tray cái hướng vào nhau để đỡ phía bên dưới bóng và tiếp xúc bóng bằng đốt ngón 

tay thứ hai. 

 + Khi bóng đến, tay tiếp xúc bóng ở phía sau và chếch xuống bên dưới của bóng. Tầm 

tiếp xúc bóng ngang trán hoặc trên trán, cách trán khoảng 15 – 20cm. Tầm chuyền bóng 

có thể thay đổi tùy thuộc vào trình độ và đặc điểm cá nhân người tập. 

+ Các ngón tay tiếp xúc vào nữa dưới và phía sau của bóng, cổ tay hơi ngửa và bẻ vào 

trong.  

+ Khi tay tiếp xúc bóng, lực chuyền bóng được phối hợp từ lực đạp của chân, lực vươn 

lên cao của thân người, lực đẩy của tay từ dưới – lên cao – ra trước (với một góc độ từ 60 

– 65độ. 

+ Sau khi bóng rời tay (kết thúc giai đoạn chuyền bóng) hai tay tiếp tục vươn theo bóng. 

Sau đó nhanh chóng trở về TTCB. 

 

Học sinh vào đường link này để tham khảo hình ảnh trực quan 

https://www.youtube.com/watch?v=l8fgc5S54lU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l8fgc5S54lU


Bài tập 1: Tại chỗ thực hiện động tác mô phỏng hình tay chuyền bóng (không có bóng 

và có bóng (Học sinh thực hiện 8 đến 10 lần x 02 tổ). 

 

 
 

Bài tập 2: Tại chỗ tự đẩy bóng lên và đón bóng theo  hình tay khi tiếp xúc bóng (Học 

sinh thực hiện 8 đến 10 lần x 02 tổ). 

 
 

Bài tập 3: Tại chỗ chuyền bóng vào tường liên tục (Học sinh thực hiện 15 đến 20 lần x 

02 tổ)  

  
 
 

 

III. THẢ LỎNG: 

- Tại chỗ đưa hai tay lên cao chất hình chữ V, hít vào, sau đó gập người về phía trước, 

thở ra (thực hiện 5 lần); 

- Hai tay thả lỏng tự nhiên, dùng chân trái làm trụ và nâng chân phải lên lắc nhẹ để thả 

lỏng, sau đó đổi chân (thực hiện 5 lần); 

- Ngồi xuống và co gập hai chân, lỏng chân và lắc nhẹ sang phía hai bên (thực hiện 5 

lần). 

- Thả lỏng toàn thân và hít thở sâu. 

 

 

 


