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Bài 1 

- Các bài tập rèn luyện thể lực, các bài tập bổ trợ. 

- Học kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện bàn chân 

- Luyện tập 

I/Mục tiêu  

- Kiến thức : Biết cách thực hiện các bài tập rèn luyện thể lực, các bài tập bổ trợ.  

- Kỹ năng : Thực hiện được các bài tập đã học 

II/ Đồ dùng dạy học 

- Bóng hoặc vật dụng tượng trưng như bóng 

III/ Nội dung tiến hành 

A. PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Khởi động 

Bài thể dục tay không : Thực hiện 2 x 8 nhịp 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ6ZCV86uJQ 

- Động tác tay cao 

- Động tác tay ngực 

- Động tác lườn 

- Động tác gập thân.  

Bài linh hoạt các khớp : Thực hiện 2 x 8 nhịp 

https://www.youtube.com/watch?v=m3blgbAm8Rk 

- Xoay khớp cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, vai, hông, gối.  

- Ép ngang, ép dọc.  

Bài chạy tại chỗ : 45 giây cho mỗi động tác 

- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 

https://www.youtube.com/watch?v=SDF2sRjngVg 

B. PHẦN CƠ BẢN 

I/ Các bài tập bổ trợ với bóng (vật dụng tượng trưng như bóng) 

1.Nhảy đổi chân với mũi chân chạm đầu bóng : Thực hiện 4 lần 8 nhịp 

2. Hai chân chụm nhảy qua đầu bóng về trước, rồi nhảy ngược lại qua đầu bóng về phía sau : Thực 

hiện 2 lần 8 nhịp 

3. Hai chân chụm nhảy qua đầu bóng về bên trái, rồi ngược lại bên phải : Thực hiện 2 lần 8 nhịp  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=renihVKJZ40&feature=emb_rel_pause 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ6ZCV86uJQ
https://www.youtube.com/watch?v=m3blgbAm8Rk
https://www.youtube.com/watch?v=SDF2sRjngVg
https://www.youtube.com/watch?v=renihVKJZ40&feature=emb_rel_pause


4. Các bài tập chống đẩy : Chỉ áp dụng 2 trong số 6 bài để tập 

Tùy theo khả năng từng người đến khi không thể đẩy tiếp được nữa. Những em nào không đẩy được 

có thể chống tay trong thời gian nhất định. Lặp lại 2 lần 

 
https://thethao247.vn/318-6-dong-tac-chong-day-giup-co-nguc-to-deu-tai-nha-d177303.html 

II/ Học kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện bàn chân  

a. Nguyên lý kỹ thuật động tác 

Đá bóng nằm tại chỗ 

 Chạy đà theo đường thẳng từ chậm đến nhanh, bước cuối cùng hơi rộng bằng vai. 

 Chân trụ đặt nhanh theo đà chạy, đặt cách một bên bóng từ 10 – 15cm, mũi chân nằm trên 

đường kéo dài của mép trước quả bóng và hướng về phía đá bóng đi, đầu gối hơi khuỵu 

thấp. 

 Chân đá bóng trong quá trình chạy đưa ra sau, cẳng chân co lại. 

b. Thực hiện (tập mô phỏng động tác) 

– Vẽ đường chạy đà, điểm đặt bóng và chân trụ rồi thực hiện kỹ thuật chạy đà… 

 Bước 1 : Chạy đà 2-3 m lặp lại 3 đến 5 lần 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ngw2Z8ItGfo 

 Bước 2 : Kết hợp chạy đà và đặt chân trụ lặp lại 3-5 lần 

 
 

 Bước 3 : Kết hợp chạy đà, đặt chân trụ và vung chân lăng lặp lại 3-5 lần 

https://thethao247.vn/318-6-dong-tac-chong-day-giup-co-nguc-to-deu-tai-nha-d177303.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ngw2Z8ItGfo


 

https://www.youtube.com/watch?v=Ngw2Z8ItGfo 

 Bước 4 : Tại chỗ tiếp xúc bóng lặp lại 3-5 lần 

 

 Bước 5 : Kết hợp chạy đà, đặt chân trụ và vung chân lăng, tiếp xúc bóng và kết thúc  lặp lại 

3-5 lần. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ngw2Z8ItGfo 

 

 

 

Những sai lầm thường mắc 
 Khớp cổ chân không giữ được chặt cứng khi chạm bóng. 

 Không có sự duỗi nhanh đột ngột của các khớp gối trước lúc chạm bóng; động tác chỉ tiếp diễn 

từ khớp hông. 

 Mu chân không duỗi thẳng với đầu mũi chân hướng xuống đất và không có động tác kế tiếp. 

 Người tập có thể đá bị tiếp xuống đất. Đó là vì mu chân quá dài so với đường kính quả bóng. 

 Mắt không nhìn vào bóng lúc chạm bóng. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ngw2Z8ItGfo
https://www.youtube.com/watch?v=Ngw2Z8ItGfo


 Chân trụ đứng quá gần với bóng, điều này không cho phép động tác phối hợp được hoàn toàn tự 

do khi đá bóng. 

 Trước khi đá người thực hiện ngước nhìn lên và ngửa người về phía sau. Kết quả là bóng được 

chuyền hoặc sút bổng lên cao và không chính xác. 

Cách khắc phục sai lầm thường mắc 
 Luyện tập không bóng: Phải xác định rõ điểm tiếp xúc giữa chân với bóng và hình chân khi đá 

bóng. 

C. PHẦN KẾT THÚC 
- Thả lỏng : 

1. Nằm ngữa, hai chân đưa lên cao thả lõng  và thực hiện rung đùi trong vòng 2 phút 

2. Đứng hai chân rộng bằng vai cuối người thả lõng hai tay thực hiện rung tay trong 3 phút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


