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Tên bài: - Kĩ thuật di chuyển đơn bước, đa bước. 

- Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay. 

 

NỘI DUNG HỌC HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN 

I/ Phần khởi động: 

- Bài tập phát triển chung: Tay cao, tay ngực, 

vặn mình, nghiêng lườn, lưng bụng, toàn 

thân. 

- Khởi động các khớp: Cổ chân - cổ tay, khớp 

vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối.  

- Ép dẻo: Ép dọc, ép ngang, chống hai tay sau 

đùi ngả người ra sau. 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, 

nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 

 Cầu lông: Cầm vợt đưa ra trước gập cổ 

tay, đưa vợt lên cao gập khuỷu tay và cổ tay, 

đưa vợt ra sau lưng dùng tay không cầm vợt 

kéo căng khuỷu tay. 

* Các em thực hiện theo các bước sau: 

- Bài tập phát triển chung: thực hiện 2 lần x 

8 nhịp ở mỗi động tác. 

 

- Khởi động các khớp: thực hiện mỗi động 

tác từ 10-15giây. 

- Ép dẻo: thực hiện 2 lần x 8 nhịp ở mỗi động 

tác. 

- Khởi động chuyên môn: thực hiện mỗi động 

tác từ 10-15 giây. 

 

* Lưu ý: Khởi động các em phải tự giác, tích 

cực làm nóng người để chuẩn bị vào phần nội 

dung chính.  

  

II/ Phần nội dung chính: 

*Ôn tập: 

1/ Kĩ thuật di chuyển đơn bước:   
 

- Bài tập 1: Tiến đánh phải trái 

 

 

 

 
 

 

- Bài tập 2: Tiến, lùi đánh phải. 

 

 

 

* Nội dung kĩ thuật di chuyển đơn bước: 

Các em thực hiện mỗi bài tập 4 lần x 8 nhịp 

theo các bước sau:  

-Bài tập 1: + Nhịp 1: Bước đơn tiến phải.  

  + Nhịp 2: Lùi về vị trí ban đầu. 

  + Nhịp 3: Bước đơn tiến trái. 

  + Nhịp 4: Lùi về vị trí ban đầu. 

  + Nhịp 5, 6, 7, 8: Lặp lại như  

             nhịp 1, 2, 3, 4. 

-Bài tập 2: + Nhịp 1: Bước đơn tiến phải.  

  + Nhịp 2: Về vị trí ban đầu. 

  + Nhịp 3: Bước đơn lùi phải. 

  + Nhịp 4: Về vị trí ban đầu. 



 

 

- Bài tập 3: Tiến, lùi đánh trái. 

 

 

 

 
 

- Bài tập 4: Lùi đánh phải, trái. 

 

 

 

 

 
 

- Bài tập 5: Tiến, lùi phải, trái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay:  

 

 
- Bài tập 1: Mô phỏng kĩ thuật theo nhịp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + Nhịp 5, 6, 7, 8: Lặp lại như  

             nhịp 1, 2, 3, 4. 

-Bài tập 3: + Nhịp 1: Bước đơn tiến trái.  

  + Nhịp 2: Về vị trí ban đầu. 

  + Nhịp 3: Bước đơn lùi trái. 

  + Nhịp 4: Về vị trí ban đầu. 

  + Nhịp 5, 6, 7, 8: Lặp lại như  

             nhịp 1, 2, 3, 4. 

-Bài tập 4: + Nhịp 1: Bước đơn lùi phải.  

  + Nhịp 2: Về vị trí ban đầu. 

  + Nhịp 3: Bước đơn lùi trái. 

  + Nhịp 4: Về vị trí ban đầu. 

  + Nhịp 5, 6, 7, 8: Lặp lại như  

             nhịp 1, 2, 3, 4. 

-Bài tập 5: + Nhịp 1: Bước đơn tiến phải.  

  + Nhịp 2: Về vị trí ban đầu. 

  + Nhịp 3: Bước đơn tiến trái. 

  + Nhịp 4: Về vị trí ban đầu. 

  + Nhịp 5: Bước đơn tiến phải. 

  + Nhịp 6: Về vị trí ban đầu. 

  + Nhịp 7: Bước đơn tiến trái. 

  + Nhịp 8: Về vị trí ban đầu. 

 

*Lưu ý: Khi các em di chuyển bước tiến 

chân nào và khoảng cách bao nhiêu thì khi 

bước lùi phải đúng chân đó và khoảng cách 

cũng phải về đúng vị trí ban đầu. 

 

*Nội dung kĩ thuật đánh cầu cao thuận 

tay: Các em thực hiện ở mỗi bài tập theo các 

bước sau: 

- Bài tập 1: Thực hiện các giai đoạn của kĩ 

thuật theo nhịp đếm 4 lần x 8 nhịp/1 tổ x 5 tổ. 

+ Nhịp 1: Xoay thân và chuyển trọng tâm; 

+ Nhịp 2: Vung tay đưa vợt lên cao ra sau 

đầu; 

+ Nhịp 3: Đánh cầu; 

+ Nhịp 4: Về tư thế cơ bản; 

+ Nhịp 5, 6, 7, 8: Lặp lại như nhịp 1, 2, 3, 4. 

 

*Lưu ý: Các em chú ý thả lỏng vai để phối 

hợp được động tác giữa thân mình và tay. 

Khi vung tay đưa vợt lên cao phải thẳng tay 

với cộng với độ dài của vợt, mặt vợt hơi 



 

 

- Bài tập 2: Mô phỏng đánh cầu lên tục. 

 

 

chếch ra sau.Nghỉ giữa mỗi tổ sau thực hiện 

khoảng 2-3 phút. 

-Bài tập 2: Đứng tại chỗ thực hiện liên tục kĩ 

thuật đánh cầu mô phỏng theo đúng nhịp điệu 

và thời gian yêu cầu của kĩ thuật.  

 

*Lưu ý: Các em thực hiện 2 – 4 tổ, mỗi tổ 15 

giây. Khi thực hiện chú ý cách cầm vợt và tư 

thế đứng cho đúng. 

  

III/ Thả lỏng: 

 

-Bài tập 1: Kéo dãn cơ tứ đầu. 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 2: Kéo dãn cơ mông lớn. 

 

* Các em thực hiện thả lỏng theo các bước 

sau: 
 

-Bài tập 1:  

+ Co chân phải ra sau, dùng hai tay kéo cao 

cổ chân lên. Trong khi đó người chơi vẫn 

đứng vững vàng trên chân trái, nhón gót trái 

lên, kéo sát gót chân phải vào mông, xoay 

đầu gối phải hướng xuống sàn. 

+ Thả chân phải xuống và bước một bước 

dài ra trước bằng chân phải. 

+  Đổi chân và co chân trái ra sau, dùng hai 

tay kéo cao cổ chân lên. Tiếp tục thực hiện 

động tác kéo dãn như chân phải. 
 

Bài tập 2: 

+ Co gối phải lên, dùng hai tay ôm gối phải 

kéo sát vào ngực. Nhón gót chân trái lên, 

giữ thẳng chân trái, và giữ thăng bằng thân 

mình. 

+ Thả chân phải xuống và bước một bước 

dài tới trước bằng chân phải. 

+ Đổi chân và co gối trái lên, dùng hai tay 

kéo gối trái sát vào ngực. Tiếp tục thực hiện 

động tác kéo dãn như chân phải. 

*Lưu ý: Các em thực hiện thả lỏng tích cực 

để cơ thể hồi phục sau vận động. 

 

 


