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TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH                     

                  TỔ: THỂ DỤC                                      

 

BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU LỚP 11 – THỂ LỰC  
(Tuần 4, Áp dụng từ ngày 27/9/2021) 

 

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

                     - Thể lực. 

 

NỘI DUNG HỌC HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN 

I. PHẦN KHỞI ĐỘNG: 05-07 phút 

a. Khởi động chung: 

+ Tại chỗ khởi động các khớp: cổ, vai, khuỷu 

tay, cổ tay - cổ chân, hông, gối  

 + Ép dọc – ép ngang. 

 

b. Khởi động chuyên môn: 

Bài thể dục tay không:Tay vai, tay ngực, lườn, 

vặn mình, lưng bụng, chân 

 

* Các em thực hiện theo các bước 

sau: 

- Khởi động các khớp: thực hiện mỗi 

động tác từ 10-15giây. 

- Ép ngang - ép dọc: thực hiện mỗi bên 

8 nhịp  

- Bài tập phát triển chung: thực hiện 2 

lần x 8 nhịp ở mỗi động tác. 

* 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 ôn tập: Từ động tác 01 đến 

động tác 30.  

* HỌC MỚI: Từ động tác 31 đến 50: 
 

 

 
 

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: 

1. Mở đường link bài thể dục phát 

triển chung (liên hoàn từ động tác 01 

đến động tác 30) để xem lại hướng 

dẫn và tập theo cho đến lúc cơ bản 

thuộc động tác. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=f8iPkpmHj

QQ 
 
 
 

2. Mở đường link bài thể dục phát 

triển chung (liên hoàn từ động tác 31 

đến động tác 50) để xem hướng dẫn và 

tập theo. 

https://youtu.be/m6Zh99P71ac 

https://www.youtube.com/watch?v=f8iPkpmHjQQ
https://www.youtube.com/watch?v=f8iPkpmHjQQ
https://youtu.be/m6Zh99P71ac
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b. Bài thể dục nhịp điệu dành cho nữ (09 động 

tác):  
*Các em thực hiện ôn tập: Từ động tác 01 đến 04. 

HỌC: Động tác 5 đến 9: 

* Động tác 5: Di chuyển ngang 

 

5,6,7,8giống 1,2,3,4 nhưng đổi hướng di chuyển. 

* Động tác 6: Động tác lưng 

 
- Động tác 7: Bật nhảy co gối 

 

                    5             6            7             8  

                            ( đổi chân) 

- Động tác 8: Bật nhảy thẳng chân. 

 

                       5             6            7             8 

 

3. Tập kết hợp từ động tác 1-50 của 

bài thể dục phát triển chung. 

*Chú ý: Tay, chân, thân người, mắt 

phải đúng theo sự hướng dẫn. Thực 

hiện kĩ thuật động tác về góc độ và 

biên độ. Tự giác, tích cực trong tập 

luyện. 

 

 

 
b. Bài thể dục nhịp điệu dành cho 

nữ: 

*Các em thực hiện ở mỗi bài tập 

theo các bước sau: 

1. Mở đường link bài thể dục nhịp 

điệu (từ động tác 01 đến động tác 04) 

để xem lại hướng dẫn và tập theo cho 

đến lúc cơ bản thuộc động tác. 
https://www.youtube.com/watch?v=H-

41LQSBNu4&t=74s 

2. Mở đường link bài thể dục nhịp 

điệu (từ động tác 05 đến động tác 09) 

để xem hướng dẫn và tập theo. 

https://youtu.be/dZ2BZZZrdSM 

 

  

 

3. Tập kết hợp 9 động tác của bài thể 

dục nhịp điệu thật nhuần nhuyễn và 

đúng biên độ động tác. 

 

Yêu cầu: Tự giác - tích cực trong tập 

luyện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-41LQSBNu4&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=H-41LQSBNu4&t=74s
https://youtu.be/dZ2BZZZrdSM
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- Động tác 9: Kiễng gót từng chân. 

 

2. Nội dung thể lực: 10-13 phút 

 Bài tập 1:  Nằm sấp chống đẩy (Push up) 

 

Bài tập 2: Nằm ngửa gập thân (Sit up) 

 

 

Bài tập 3: Ngồi xổm đứng lên (Squat) 
 

     

 
TTCB                   Bắt đầu           Kết thúc 

 

 
 

2. Nội dung bài tập thể lực: 

* Các em thực hiện ở mỗi bài tập theo 

2 cách sau: 

 Cách 1: Mở đường link bên dưới để 

xem hướng dẫn và tập theo: 

 

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

REHEIi2Jo 

 

Cách 2: Nhìn hình vẽ và tập theo 

hướng dẫn dưới đây: 
 

Bài tập 1:  
+ Thực hiện 10 - 12 lần x 2 - 3tổ. 

+ Thời gian nghỉ giữa các tổ là 30 - 45 

giây. 

Lưu ý: bài tập này giúp chúng ta phát 

triển sức mạnh tay nên lực sẽ dồn đều 

2 tay. Và khi bắt đầu khuỷu tay vuông 

góc và dùng lực đẩy thẳng tay là kết 

thúc động tác. 

 

 Bài tập 2:  

+ Thực hiện 10 - 12 lần x 2 - 3tổ. 

+ Thời gian nghỉ giữa các tổ là 30 - 45 

giây. 

*Lưu ý: bài tập này giúp chúng ta 

phát triển sức mạnh phần cơ bụng, 

vậy nên quá trình thực hiện động tác 

siết và dùng cơ bụng để nâng thân lên  

 

Bài tập 3:  

+ Thực hiện 10 - 15 lần x 2 - 3tổ. 

+ Thời gian nghỉ giữa các tổ là 30 - 45 

giây. 

*Lưu ý: bài tập này giúp chúng ta 

phát triển sức mạnh phần cơ mông,đùi 

vậy nên quá trình thực hiện động tác 

siết và dùng cơ đùi và mông để đứng 

lên  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wfREHEIi2Jo
https://www.youtube.com/watch?v=wfREHEIi2Jo
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III. PHẦN THẢ LỎNG: 04 - 05 phút 

 Bài tập 1:  

 

 
Bài tập 2:  

 

  

 
Bài tập 3:  

 

 
 

Các em thực hiện thả lỏng như sau: 

Bài tập 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 
 
 
 
 
 

Bài tập 2: 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 
 
 
 
 
 
 
 

Bài tập 3: Đứng 2 tay vươn cao đan 

vào nhau nghiêng lườn phải – trái 
 

Học sinh thực hiện mỗi động tác giữ 

30”. Lặp lại 2 - 3 lần. 

 

- Lượng vận động: Các em tập luyện 45 phút/1buổi và tập luyện hàng ngày trong tuần.  

- 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. 


