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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) 

1. Kỹ thuật 2 bước ném rổ bằng 1 tay trên 

vai: 

+ Bài tập 1: Tại chỗ mô phỏng kỹ thuật ném 

rổ bằng 1 tay trên vai: 

 
    Chuẩn bị          Ném rổ               Kết thúc 

+ Bài tập 2:  mô phỏng kỹ thuật 2 bước ném 

rổ bằng 1 tay trên vai: 

 
               Bước 1              Bước 2 

 

2. Kỹ thuật dẫn bóng:  

Bài tập 1: Nhồi bóng tại chỗ:  

Học sinh có thể thực hiện có bóng hoặc 

không bóng 8 - 10 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=A5jMR8Zv1TM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh có thể thực hiện có bóng hoặc 

không bóng 5 – 8 lần x 3 tổ. Nghỉ giữa 

mỗi tổ 1 - 2 phút. 

Học sinh xem lại kỹ thuật ở link bên 

dưới: 
https://www.youtube.com/watch?v=aGM4d-zXzrU 
 
 
 
 

 

 

 

 

Học sinh có thể thực hiện có bóng hoặc 

https://www.youtube.com/watch?v=A5jMR8Zv1TM
https://www.youtube.com/watch?v=aGM4d-zXzrU


 Yêu cầu: Khi nhồi không được bật bóng cao 

hơn eo. Để tránh mất bóng bạn không nên 

bật bóng cao hơn điểm giữa đùi. 

 

 

Bài tập 2: Dẫn bóng di chuyển:  

 

Yêu cầu: di chuyển chậm trong phạm vi hẹp 

hoặc dẫn tới trước 1-2 bước rồi dẫn lùi  

2. Kỹ thuật chuyền và bắt bóng bằng 2 tay 

trước ngực:  

Bài tập 1:  Mô phỏng kỹ thuật bắt bóng:  

 
 

Bài tập 2: Mô phỏng kỹ thuật chuyền bóng 

 
 
 
 

4. Các bài tập phát triển thể lực: 

+ Bài tập 1: Squat (đứng lên - ngồi xuống) 

 
       TTCB                   Bắt đầu           Kết thúc 

 

 

 

+ Bài tập 2: Push up ( Nằm sấp chống 

đẩy) 

Lưu ý: toàn bộ thân người cần phải giữ 

thẳng trong toàn bộ thời gian thực hiện bài 

tập. 

không bóng 30” mỗi bên x 3 tổ. nghỉ 

giữa mỗi tổ 1 phút 

Học sinh tham khảo hướng dẫn  kỹ thuật 

ở đường link bên dưới 
https://www.nestlemilo.com.vn/ky-thuat-nhoi-
bong 

 

Học sinh có thể thực hiện có bóng hoặc 

không bóng đổi tay liên tục 3 - 5 lần 

Học sinh tham khảo hướng dẫn  kỹ thuật 

ở đường link bên dưới 
https://www.youtube.com/watch?v=X4vHi3tYXiM 
 
 
 
 
 

Học sinh thực hiện bt1 và bt2 không 

bóng 6 - 8 lần x 3 tổ. Nghỉ giữa mỗi tổ 1 

phút 

Học sinh tham khảo kỹ thuật ở link bên 

dưới 
https://www.youtube.com/watch?v=NHfAuBQkhTg 

 

 

 

 

 

 

 

* Học sinh thực hiện động tác squat 10 - 

12 lần x 3 tổ, nghỉ giữa mỗi tổ 30” 

 

 

 

 

 

 

 

* Học sinh thực hiện động tác push up 10 

- 12 lần x 3tổ, nghỉ giữa mỗi tổ 30” 

 

 

https://www.nestlemilo.com.vn/ky-thuat-nhoi-bong
https://www.nestlemilo.com.vn/ky-thuat-nhoi-bong
https://www.youtube.com/watch?v=X4vHi3tYXiM
https://www.youtube.com/watch?v=NHfAuBQkhTg


 

 
       TTCB              Bắt đầu             Kết thúc 

 
 

 

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. 2 tay cầm cổ chân, giữ ép ngực từng bên 
  

 
 

3. 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  

 

 

Thực hiện chạy  tại chỗ 1 phút 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Học sinh thực hiện mỗi động tác giữ 30”. 

Lặp lại 2 lần. 

       
 


