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TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH                     

                  TỔ: THỂ DỤC                                      

 

BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU LỚP 11 – THỂ LỰC  
(Tuần 3, Áp dụng từ ngày 20/9/2021) 

 

Tên bài: - Bài thể dục liên hoàn nam- bài thể dục nhịp điệu nữ; 

- Thể lực. 
 

NỘI DUNG HỌC HƢỚNG DẪN TẬP LUYỆN 

I/ PHẦN KHỞI ĐỘNG: 05-07 phút 

- 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 ngã người ra sau. 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng 

cao đùi, chạy gót chạm mông. 

 

* 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: tại chỗ 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 CƠ BẢN: 30-33 phút 

1/ Nội dung bài thể dục nam-nữ: 18-20 phút 

a/ Bài thể dục dành cho nam (liên hoàn 50 

động tác). 
 

*Các em thực hiện: Từ động tác 01 – động tác 30. 
https://www.youtube.com/watch?v=f8iPkpmHjQQ 

 

 

1/ Nội dung bài thể dục nam-nữ:  

a/ Bài thể dục dành cho nam:   

*Các em thực hiện bài tập theo các 

bước sau: 

- Mở đường link bài thể dục phát triển 

chung (liên hoàn từ động tác 01 đến 

động tác 30) để xem hướng dẫn và tập 

theo nhé. 

- Tay, chân, thân người, mắt phải đúng 

theo sự hướng dẫn. Chú ý thực hiện kĩ 

thuật động tác về góc độ và biên độ. 

Tự giác-tích cực trong tập luyện. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f8iPkpmHjQQ
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-TTCB: Đứng nghiêm. 

-Động tác 1: Kiễng chân, hai tay lăng thẳng từ 

dưới-sang ngang-lên cao, bàn tay vỗ vào nhau 1 

lần, thân người căng, mắt nhìn thẳng. 

 - Động tác 2: Hai tay đưa thẳng từ trên cao-sang 

ngang-xuống dưới, hạ gót chân về tư thế đứng 

nghiêm. 

- Động tác 3: Như động tác 1, nhưng vỗ tay 2 lần 

thật nhanh. 

- Động tác 4: Như động tác 2. 

- Động tác 5 và 6: Hai tay đang chéo trước thân 
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(tay phải ngoài, tay trái trong) lăng thẳng từ 

dưới-lên cao. Thực hiện hai động tác liên tục. 

Kết thúc động tác ở tư thế đứng khép chân, hai 

tay chếch cao, mắt nhìn thẳng. 

- Động tác 7: Hạ hai tay thành dang ngang, bàn 

tay ngửa, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch 

cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. 

- Động tác 8: Hai tay giơ chếch cao, căng thân, 

đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao, lòng bàn tay 

hướng vào nhau. 

- Động tác 9: Như động tác 7. 

- Động tác 10: Chân trái bước sang trái một bước 

rộng hơn vai, gập thân về trước, hai tay dang 

ngang, bàn tay sấp, đầu ngẩng, căng thân, mắt 

nhìn thẳng. 

- Động tác 11: Quay người sang trái, tay phải 

lăng thẳng xuống dưới, bàn tay phải chạm mu 

bàn chân trái. Tay trái lăng thẳng lên trên, bàn 

tay duỗi thẳng. 

- Động tác 12: Quay người sang phải, tay trái 

lăng thẳng xuống dưới, bàn tay trái chạm mu bàn 

chân phải. Tay phải lăng thẳng lên trên, bàn tay 

duỗi thẳng. 

- Động tác 13: Như động tác 11. 

- Động tác 14: Như động tác 12. 

- Động tác 15: Thu chân trái về với chân phải 

thành tư thế ngồi xổm trên nửa trước bàn chân, 

hai tay chống đất. 

- Động tác 16: Tung hai chân ra sau thành tư thế 

nằm sấp chống thẳng tay, mũi bàn chân chống 

đất, thân người thẳng. 

- Động tác 17: Co tay, (gập hết khớp khuỷu tay), 

hạ thân và giữ thân người thẳng. 

- Đông tác 18: Duỗi tay, thân thẳng thành tư thế 

nằm sấp chống thẳng tay, mũi bàn chân chống 

đất, thân người thẳng (như động tác 16). 

- Động tác 19: Như động tác 17. 

- Động tác 20: Thu hai chân thành tư thế ngồi 

xổm, tì trên nửa trước bàn chân, hai tay chống 

đất. 

- Động tác 21: Bật thẳng lên cao nhảy ưỡn thân, 

hai tay cao, kết thúc động tác hai chân chụm, 

khuỵu gối. 

- Động tác 22:  Đứng thẳng, hai tay khép, hai tay 

giơ thẳng trên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. 
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- Động tác 23: Chân trái bước dài sang trái thành 

tư thế đứng khuỵu gối trái, chân phải duỗi thẳng, 

đầu và thân người nghiêng sang phải, hai tay 

duỗi thẳng sang phải, mắt nhìn theo tay. 

- Động tác 24: Thu chân trái về vị trí cũ thành tư 

thế đứng nghiêm. 

- Động tác 25: Như động tác 23, nhưng đổi bên. 

- Động tác 26: Thu chân phải về thành tư thế 

đứng thẳng, khép chân, hai tay giơ thẳng trên 

cao, mắt nhìn thẳng. 

- Động tác 27: Lăng thẳng chân trái về trước, 

thân người và chân phải duỗi thẳng, hai tay đưa 

thẳng từ trên cao – xuống dưới chạm mũi bàn 

chân trái, mắt nhìn thẳng. 

- Động tác 28: Như động tác 26. 

- Động tác 29: Như động tác 27, nhưng đổi chân. 

- Động tác 30: Thu chân phải về thành tư thế 

đứng nghiêm. 

b/ Bài thể dục nhịp điệu dành cho nữ (09 động 

tác):  
*Các em thực hiện: Từ động tác 01 – động tác 04. 

https://www.youtube.com/watch?v=H-41LQSBNu4&t=74s 

-Động tác 1: Đánh hông. 
 

 
+ TTCB: Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay 

thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng. 

+ Nhịp 1-2: Đẩy hông sang trái 2 nhịp, đồng thời 

đưa hai tay chếch dưới-trái, mắt nhìn sang trái 

(thân hướng trước). 

+ Nhịp 3-4: Đẩy hông sang phải 2 nhịp, đồng 

thời đưa hai tay chếch dưới-phải, mắt nhìn sang 

phải (thân hướng trước). 

+ Nhịp 5-6 : Như nhịp 1-2. 

+ Nhịp 7-8 : Như nhịp 3-4. 

Kết thúc nhịp 8 lần 2 thu chân trái về tư thế đứng 

thẳng; hai tay thả lỏng tự nhiên. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

b/ Bài thể dục nhịp điệu dành cho 

nữ: 

*Các em thực hiện ở mỗi bài tập theo 

các bước sau: 

+ Mở đường link bài thể dục nhịp điệu 

(từ động tác 01 đến động tác 04) để 

xem hướng dẫn và tập theo nhé. 

+ Tự giác-tích cực trong tập luyện. 

 

 

-Động tác 1: Thực hiện 2 x 8 nhịp x 

4 tổ. 

* Lưu ý: Các em tập đánh hông thật 

thuần thục, sau đó mới tập kết hợp với 

tay. Cố gắng đẩy hông dẻo, mắt nhìn 

sang phía đánh tay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-41LQSBNu4&t=74s
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- Động tác 2 : Phối hợp. 

 

+ TTCB: Đứng cơ bản. 

+ Nhịp 1: Giậm chân trái, đồng thời tay trái đưa 

ra trước, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng. 

+ Nhịp 2: Giậm chân phải, đồng thời tay phải 

đưa ra trước, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng. 

+ Nhịp 3: Giậm chân trái, đồng thời tay trái lên 

cao, bàn tay hướng vào trong, ngẩng đầu. 

+ Nhịp 4: Giậm chân phải, đồng thời tay phải lên 

cao, bàn tay hướng vào trong, ngẩng đầu. 

+ Nhịp 5: Giậm chân trái, đồng thời tay trái hạ về 

ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn sang trái. 

+ Nhịp 6: Giậm chân phải, đồng thời tay phải hạ 

về ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn sang phải. 

+ Nhịp 7: Giậm chân trái, đồng thời tay trái hạ 

xuống ép sát thân, mắt nhìn thẳng. 

+ Nhịp 8: Giậm chân phải, đồng thời tay phải hạ, 

về TTCB. 

- Động tác 3:Di chuyển tiến,lùi. 

 

 
+ TTCB: Đứng cơ bản. 

+ Nhịp 1: Bước chân trái lên một bước, trọng 

tâm dồn vào chân trái, hai cẳng tay lồng vào 

nhau và quay tròn quanh trục cánh tay (từ ngoài 

-Động tác 2: Thực hiện 2 x 8 nhịp 

hoặc 4 x 8 nhip x 4 tổ. 

*Lưu ý: Các em tập giậm chân trước 

cho đến khi tương đối thuần thục, sau 

đó tập các động tác tay rồi kết hợp 

giữa động tác tay với động tác chân 

theo nhịp hô từ chậm đến nhanh dần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Động tác 3: Thực hiện 2 x 8 nhịp 

hoặc 4 x 8 nhip x 4 tổ.  

* Lưu ý:  

+ Các em tập thuộc động tác quay 

cẳng tay, sau đó kết hợp động tác chân 

với động tác tay.  

+ Di chuyển tiến, lùi thẳng, mắt nhìn 

thẳng về trước, không cúi đầu, bàn tay 

nắm hờ và quay cẳng tay cho đúng. 
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vào trong), bàn tay nắm hờ. 

+ Nhịp 2: Bước chân phải lên một bước, trọng 

tâm dồn vào chân phải, đồng thời quay tròn hai 

cẳng tay quanh trục cánh tay (từ ngoài vào 

trong), bàn tay nắm hờ. 

+ Nhịp 3: Như nhịp 1. 

+ Nhịp 4: Khuỵu gối trái, chân phải đưa thẳng 

trước, tì bằng gót chân, hai cẳng tay dừng trước 

ngực, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. 

+ Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng hai 

tay quay theo chiều ngược lại bước chân lùi về 

và tì gót chân trái. 
 

- Động tác 04 : Nhảy. 

 

 

 
 

+ TTCB: Như tư thế kết thúc của động tác 3. 

* 1 x 8 nhịp lần 1. 

+ Nhịp 1: Bật nhảy, đồng thời gập cẳng chân trái 

ra sau, tay trái đưa ra trước – lên cao lòng bàn tay 

hướng ra ngoài, tay phải đánh ra sau với về phía 

mũi bàn chân trái, căng thân, mắt nhìn sang phải 

ra sau. 

+ Nhịp 2: Bật nhảy và hạ tay về TTCB. 

+ Nhịp 3: Như nhịp 1 nhưng đổi sang bên phải. 

+ Nhịp 4: Như nhịp 2. 

+ Nhịp 5, 6, 7, 8: Co gối trái, tay trái tì vào gối 

trái, tay phải thả lỏng; đồng thời bật nhảy theo 

nhịp hô và quay thân 360
0
 về bên trái, co gối cao, 

mũi chân duỗi ra. 

+ Riêng nhịp 8 lần 2 (hoặc lần 4): Hạ chân và tay 

về TTCB 

 * 1 x 8 nhịp lần 2 thực hiện như 1 x 8 nhịp lần 1 

nhưng đổi bên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Động tác 4: Thực hiện 2 x 8 nhịp 

hoặc 4 x 8 nhip x 4 tổ.  

* Lưu ý: Các em tập động tác chân 

trước cho đến khi tương đối thuần 

thục, sau đó tập động tác tay với động 

tác chân nhưng chưa nhảy.  

+ Cố gắng nhảy cho đúng chân và ưỡn 

ngực trong khi nhảy. 

+ Khi tập các động tác phải thực hiện 

mạnh, dứt khoát, mắt nhìn theo tay.  
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2/ Nội dung thể lực: 10-13 phút 

Đây có lẽ là các bài tập được nhiều người sử 

dụng nhất trong các bài tập thể lực tại chỗ nhằm 

bổ trợ  sức khỏe  tại nhà. Đơn giản, tiện lợi, mọi 

lúc mọi nơi mà hiệu quả rõ rệt. 
https://www.youtube.com/watch?v=_p52_NDhXj4 

 

- Bài tập 1: Ép dẻo. 

+ TTCB: Ngồi đặt mông chạm đất, một chân gập 

khớp gối, chân còn lại duỗi thẳng. Góc khớp 

háng giữa hai chân tạo một góc 90
0
. 

+ Động tác:  Dùng lực của cơ hông ép thân trên 

gập về trước càng sâu càng tốt. Chân phải duỗi 

thẳng thì tay trái vươn về trước sao cho mũi bàn 

tay nọ chạm vào mũi bàn chân kia. Giữ yên tư 

thế gập thân trước khoảng 15 giây sau đó đổ bên. 

               TTCB                            Động tác 
 

       

-Bài tập 2: Cơ bụng. 

+ TTCB: Nằm ngửa, hai chân và hai tay khép sát 

và duỗi thẳng. 

 
+ Động tác: Dùng lực cơ bụng nâng hai chân từ 

dưới – lên trên – qua sau đầu, giữ yên khoảng 1 

giây; sau đó cũng dùng lực của cơ bụng hạ chân 

về tư thế ban đầu nhưng chân không được chạm 

đất, tiếp tục thực hiện lần thứ hai. 

   Đưa chân qua sau đầu             Hạ chân về 

 

            

2/ Nội dung bài tập thể lực: 

*Các em thực hiện ở mỗi bài tập theo 

các bước sau: 

+ Mở đường link để xem hướng dẫn 

và tập theo nhé. 

+ Tự giác-tích cực trong tập luyện. 
 

-Bài tập 1:  
+ Thực hiện 02 – 03 tổ x 15 giây/tổ. 

+ Thời gian nghỉ giữa các tổ là 30 - 45 

giây. 

*Lưu ý: Khi mở góc độ khớp háng cố 

gắng tạo góc vuông, khi ép thân về 

trước các em phải thả lỏng đầu và cổ. 

Tự giác, tích cực trong tập luyện. 

 

 

 

 

 

 

- Bài tập 2: Lặp lại toàn bộ động tác 

để tiếp tục bài tập:  

+ Nam 15-20 lần x 02 - 03 tổ; 

+ Nữ 10-15 lần x  02 - 03 tổ. 

Thời gian nghỉ giữa các tổ là 30 - 45 

giây. 

*Lưu ý: Quá trình thực hiện động tác, 

hai chân thẳng và khép sát; kết thúc 

một chu kì các em phải ke giữ chân để 

không chạm đất. Tự giác, tích cực 

trong tập luyện. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_p52_NDhXj4
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-Bài tập 3: Nhảy xoạc đổi chân. 

+ TTCB: Hai chân đứng tự nhiên, hai tay gập 

khuỷu ngang hông. 

+ Động tác: Dùng lực của cơ đùi bật nhảy xoạc 

tách rộng chân trước - chân sau. Khi bật thân 

người thẳng đứng và có độ rướn lên cao. Tiếp đất 

bằng hai chân cùng một lúc: chân trước tiếp bằng 

cả bàn chân và khuỵu gối, trọng tâm dồn vào 

chân trước; chân sau duỗi thẳng và tiếp đất bằng 

nửa trước bàn chân. 

                   TTCB                          Động tác 

 

                                                    
 

-Bài tập 3: Lặp lại toàn bộ động tác để 

tiếp tục bài tập:  

+ Nam 40 - 50 lần x 02 tổ; 

+ Nữ 30 - 40 lần x  02 tổ. 

*Lưu ý:Quá trình nhảy xoạc hai chân 

tách dài ra. Cố gắng rướn cao người 

lên cao. 

III/ PHẦN THẢ LỎNG: 04-05 phút 
 

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

 

 

 1/ Động tác giãn cơ: 

    Chuẩn bị                   Bước 1                     Bước 
2 

 

 

                             

* Các em thực hiện thả lỏng  theo các 

bước sau: 

+ Mở đường link để xem hướng dẫn 

và tập thả lỏng theo nhé. 

+ Thả lỏng tích cực, hiệu quả. 

 

1/ Động tác giãn cơ: 

- Chuẩn bị:  Đứng thẳng, hai chân 

rộng bằng vai. 

- Bước 1: Duỗi thẳng hai cánh tay về 

phía trước. Hai lòng bàn tay ép chặt 

vào nhau. Đồng thời, kéo căng hai vai 

sang hai bên và cảm nhận áp lực lên 

phần vai và gáy của các em. Giữ tư thế 

này trong 20-30 giây. 

- Bước 2: Từ từ dang rộng hai cánh 

tay về hai bên. Siết chặt bụng và nâng 

ngực. Giữ tư thế này trong 20-30 giây. 

https://www.youtube.com/watch?v=DllnWY_yqhc
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2/ Động tác giãn cơ đùi và cơ bắp chân: 

 

3/ Động tác giãn cơ mông, đùi và bắp chân: 

                 Chuẩn bị                           Động tác  

 

     

 

*Lưu ý: Các em thực hiện 3 tổ, nghỉ 

giữa mỗi tổ 15 giây. Thả lỏng tích cực 

để cơ thể hồi phục sau vận động. 

 

 

 
2/ Động tác giãn cơ đùi và cơ bắp 

chân: 

+ Các em thực hiện rung lắc khoảng 

30-40 giây. 

+ Động tác thực hiện chậm, phối hợp 

nhẹ nhàng. 

 

 

 
 

3/ Động tác giãn cơ mông, cơ đùi và 

cơ bắp chân: 

+ Các em thực hiện rung lắc khoảng 

30-40 giây. 

+ Động tác thực hiện chậm, phối hợp 

nhẹ nhàng. 

 

- Lƣợng vận động: Các em tập luyện 45 phút/1buổi và tập luyện hàng ngày trong tuần.  
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- Dặn dò: + Ăn uống trước khi tập luyện tối thiểu 30 phút, không nhịn đói trước khi tập 

luyện. 

+ Nghỉ ngơi ráo mồ hôi rồi các em mới được tắm rửa. 

+ Trong quá trình tập luyện chia số lần uống nước làm nhiều lần nhỏ, không uống cho đã 

khát, không uống lạnh. 

+ Khi đi học trở lại trên trường chỉ ôn tập theo nội dung bài đã học và tiến hành kiểm tra. 

 


