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TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH                                   

                TỔ THỂ DỤC        

                                                                            

BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU LỚP 10 – THỂ LỰC 

(Tuần 03 và tuần 04, Áp dụng từ ngày 20/9/2021) 

Tên bài:  - Nội dung 1: Bài TDNĐ nam và nữ (động tác 1 đến 6) 

- Nội dung 2: Bài tập thể lực. 

 

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. 

 

* 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: 

1/Bài TDNĐ nam và nữ động tác 1 đến 6:   

a/Bài thể dục nhịp điệu nữ 

 

* Động tác 1: Giậm chân tại chỗ  

 
TTCB: Đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên, căng 

ngực, mắt nhìn thẳng. 

+ Nhịp 1: Giậm chân trái, đồng thời 2 tay đưa trước 

ngực, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng. 

+ Nhịp 2: Giậm chân phải, đồng thời 2 tay hạ xuống. 

+ Nhịp 3: Giậm chân trái, đồng thời 2 tay dang 

ngang, bàn tay sấp. 

+ Nhịp 4: Như nhịp 2. 

+ Nhịp 5: Như nhịp 1. 

+ Nhịp 6: Giậm chân phải, đồng thời 2 tay đưa lên 

cao lòng bàn tay hướng vào nhau. 

+ Nhịp 7: Như nhịp 3. 

 

 

 

 

Link tham khảo động tác 1 

https://youtu.be/iDQz7_0gkZ0 

Thực hiện 1 tổ 2 lần x 8 nhịp. Nên lặp lại nhiều tổ để 

ghi nhớ động tác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/iDQz7_0gkZ0
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+ Nhịp 8: Giậm chân phải, đồng thời 2 tay hạ xuống 

Chú ý: Nhịp 8 lần 3 đứng thẳng, hai tay chống hông, 

căng ngực, mắt nhìn thẳng. 

 

* Động tác 2: di chuyển ngang kết hợp với cổ  

 
TTCB: Như tư thế kết thúc của động tác 1. 

+ Nhịp 1: Nhún – duỗi gối, đồng thời bước chân trái 

sang ngang rộng bằng vai, hai tay đưua song song 

trước ngực, bàn tay sấp, cúi đầu. 

+ Nhịp 2: Nhún – duỗi gối đồng thời thu chân phải 

về với chân trái, hai tay chống hông, ngửa đầu ra sau. 

+ Nhịp 3: Nhún – duỗi gối đồng thời bước chân trái 

sang ngang, tay trái đưa ngang, bàn tay sấp, tay phải 

chống hông, nghiêng đầu sang trái. 

+ Nhịp 4: Như nhịp 2 nhưng nhìn thẳng 

Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3,4. 

8 nhịp lần 2 di chuyển sang phải. 

Chú ý: Nhịp 8 lần 2 đứng thẳng, hai tay chống hông, 

căng ngực, mắt nhìn thẳng. 

 

* Động tác 3: Lườn 

 

 
TTCB: Đứng thẳng 2 tay chống hông 

 8 nhịp lần 1 di chuyển sang trái 

+ Nhịp 1-2: Nhún – duỗi gối, đồng thời bước chân 

trái sang trái rộng bằng vai, hai tay dang ngang, bàn 

tay sấp. 

+ Nhịp3-4: Chân phải đưa ra sau chân trái, mũi chân 

phải chạm đất, tay trái chống hông, tay phải duỗi 

thẳng, áp nhẹ vào tai, nghiêng lườn sang trái. 

+ Nhịp 5-6: Bước chân trái sang trái rộng hơn vai, 

hai tay dang ngang, bàn tay sấp. 

+ Nhịp 7-8:Thu chân phải về cùng với chân trái đồng 

thời 2 tay buông tự nhiên. 

 8 nhịp lần 2. 

+ Nhịp 1-2: Khuỵu gối phải, trọng tâm dồn lên chân 

phải, đồng thời chân trái đưa sang ngang thẳng gối, 

 

 

 

 

Link tham khảo động tác 2 

https://youtu.be/CLe4JKM7l-Q 

Thực hiện 1 tổ 2 lần x 8 nhịp. Nên lặp lại nhiều tổ để 

ghi nhớ động tác.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link tham khảo động tác 3. 

https://youtu.be/magfvtNAado 

Thực hiện 1 tổ 4 lần x 8 nhịp. Nên lặp lại nhiều tổ để 

ghi nhớ động tác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CLe4JKM7l-Q
https://youtu.be/magfvtNAado
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nghiêng lườn sang trái, tay trái chống hông, tay phải 

giơ cao, duỗi thẳng, áp nhẹ vào tai. 

+ Nhịp 3-4:Thu chân trái về với chân phải, đồng thời 

hạ tay thành tư thế đứng thẳng, hai tay chống hông. 

+ Nhịp5-6: Như nhịp 1-2 nhưng đổi bên. 

+ Nhịp 7-8: Như nhịp 3-4 nhưng thu chân phải về, 

hai tay buông tự nhiên. 

 8 nhịp lần 3 như 8 nhịp lần 1 nhưng di 

chuyển sang phải 

 8 nhịp lần 4 như 8 nhịp lần 2. 

 

* Động tác 4: Tay ngực 

 

 
 8 nhịp lần 1 

+ Nhịp 1-2: Nhún – duỗi gối, đồng thời bước chân 

trái ra trước, tay trái đưa ngang bàn tay sấp, tay phải 

gập trước ngực, căng ngực mắt nhìn thẳng. 

+ Nhịp3-4: Thu chân trái về thành tư thế đứng cơ 

bản. 

+ Nhịp 5-6: Nhún – duỗi gối, đồng thời bước chân 

phải ra trước, tay phải đưa ngang bàn tay sấp, tay trái 

gập trước ngực, căng ngực mắt nhìn thẳng. 

+ Nhịp 7-8: Thu chân phải về thành tư thế đứng cơ 

bản. 

 8 nhịp lần 2 như 8 nhịp lần 1 nhưng chân đưa 

sang ngang 

 

* Động tác 5: Đẩy hông 

 
TTCB: Đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên 

 8 nhịp lần 1: 

+ Nhịp 1-2: Bước chân trái sang trái, gối trái hơi 

khuỵu, chân phải thẳng, đẩy hông sang phải, tay phải 

chếch cao bàn tay hướng sang bên, tay trái chống 

hông. 

+ Nhịp 3-4: Thu chân phải về cùng chân trái, hai tay 

chống hông, đẩy hông sang trái. 

+ Nhịp 5: Đẩy hông sang phải 

+ Nhịp 6: Đẩy hông sang trái 

+ Nhịp 7-8: Đẩy hông sang phải. 

 8 nhịp lần 2 di chuyển sang phải và thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link tham khảo động tác 4 

https://youtu.be/vXyLsDEQ710 

Thực hiện 1 tổ 4 lần x 8 nhịp. Nên lặp lại nhiều tổ để 

ghi nhớ động tác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link tham khảo động tác 5 

https://youtu.be/ip9UvyEr1hw 

Thực hiện 1 tổ 2 lần x 8 nhịp. Nên lặp lại nhiều tổ để 

ghi nhớ động tác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vXyLsDEQ710
https://youtu.be/ip9UvyEr1hw
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ngược lại 8 nhịp lần 1. 

* Động tác 6: Vặn mình 

 
TTCB: Đứng thẳng, hai tay chống hông. 

+ Nhịp 1: Nâng gối trái lên cao, đồng thời đưa chéo 

sang phải, tay trái đưa từ dưới - sang ngang, bàn tay 

sấp, mắt nhìn tay trái, tay phải gập cẳng tay trước 

ngực, bàn tay sấp. 

+ Nhịp 2: Về tư thế cơ bản. 

+ Nhịp 3: Như nhịp 1, nhưng đổi bên. 

+ Nhịp 4: Như nhịp 2. 

+ Nhịp 5: Nâng gối trái lên, đồng thời gập ở gối, hai 

tay đưa thẳng lên cao, ngửa đầu, lòng bàn tay hướng 

vào nhau. 

+ Nhịp 6: Về tư thế cơ bản. 

+ Nhịp 7: Như nhịp 5 nhưng co gối chân phải. 

+ Nhịp 8: Về tư thế cơ bản. 

 

b/Bài thể dục nhịp điệu nam 

 

* Động tác 1: Giậm chân tại chỗ  

 
TTCB: Đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên, căng 

ngực, măt nhìn thẳng. 

+ Nhịp 1:Co chân trái lên rồi hạ xuống chạm đất 

đồng thời tay phải đưa trước, gập cẳng tay, tay phải 

đưa sát thân ra sau, cẳng tay hơi thả lỏng, bàn tay 

nắm hờ, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. 

+ Nhịp 2: Co chân phải lên rồi hạ xuống chạm đất 

đồng thời tay trái đưa trước, gập cẳng tay, tay trái 

đưa sát thân ra sau, cẳng tay hơi thả lỏng, bàn tay 

nắm hờ, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. 

+ Nhịp 3,5,7: Như nhịp 1. 

+ Nhịp 4,6,8: Như nhịp 2. 

Riêng nhịp 8 lần 2 về tư thế chuẩn bị cơ bản, hai tay 

gập trên vai. 

 

* Động tác 2: Tay chân kết hợp với di chuyển 

 

Link tham khảo động tác 6. 

https://youtu.be/ziNIws0dNq4 

 

Thực hiện 1 tổ 2 lần x 8 nhịp. Nên lặp lại nhiều tổ để 

ghi nhớ động tác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link tham khảo động tác 1 

https://youtu.be/WSJCmMtzS4M 

Thực hiện 1 tổ 2 lần x 8 nhịp. Nên lặp lại nhiều tổ để 

ghi nhớ động tác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link tham khảo động tác 2 

https://youtu.be/rDOX7MQJxWM 

Thực hiện 1 tổ 2 lần x 8 nhịp. Nên lặp lại nhiều tổ để 

ghi nhớ động tác. 

 

 

https://youtu.be/ziNIws0dNq4
https://youtu.be/WSJCmMtzS4M
https://youtu.be/rDOX7MQJxWM


Trang 5/8 

 
TTCB: Như tư thế kết thúc của động tác 1. 

+ Nhịp 1: Bước chân trái lên một bước, tì bằng mũi 

chân, khuỵu gối, hai tay đưa lên cao, lòng bàn tay 

hướng vào nhau. 

+ Nhịp 2: Thu chân trái về, trọng tâm dồn hai chân, 

hai tay gập ở khuỷu, các ngón tay đặt lên vai. 

+ Nhịp 3: Như nhịp 1, nhưng đổi chân. 

+ Nhịp 4: Như nhịp 2. 

+ Nhịp 5: Khuỵu gối phải, trọng tâm dồn chân phải, 

đồng thời đưa chân trái sang trái và tay trái giơ 

ngang, bàn tay sấp, gập tay phải trước ngực, bàn tay 

sấp. 

+ Nhịp 6: Thu chân trái và hạ tay về tư thế cơ bản. 

+ Nhịp 7: Như nhịp 5 nhưng đổi chân và tay. 

+ Nhịp 8: Thu chân trái và hạ tay về tư thế cơ bản. 

 

* Động tác 3: Tay ngực di chuyển sang ngang 

 
TTCB: Đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên. 

8 nhịp lần 1 bước chân trái 

+ Nhịp 1: Nhún gối 2 tay thả tự nhiên. 

+ Nhịp 2: Bước chân trái sang trải rộng bằng vai, hai 

tay đưa từ dưới – ra trước – lên cao. 

+ Nhịp 3: Nhún gối, tay giữu như nhịp 2. 

+ Nhịp 4:Thu chân trái về đứng thẳng, 2 tay co trước 

ngực. 

+ Nhịp 5: Nhún gối 2 khuỷu tay co trước ngực. 

+ Nhịp 6: Bước chân trái sang trái rộng bằng vai 

người đứng thẳng, đồng thời vỗ tay trước ngực. 

+ Nhịp 7: Nhún gối, tay giữ như nhịp 6. 

+ Nhịp 8: Thu chân trái về đứng thẳng, đồng thời 2 

tay dang ngang, bàn tay sấp. 

8 nhịp lần 2 bước chân phải. 

 

* Động tác 4: Di chuyển tiến, lùi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link tham khảo động tác 3 

https://youtu.be/t1BGnBLgqic 

Thực hiện 1 tổ 2 lần x 8 nhịp. Nên lặp lại nhiều tổ để 

ghi nhớ động tác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link tham khảo động tác 4 

https://youtu.be/alNq_1xEDxE 

Thực hiện 1 tổ 2 lần x 8 nhịp. Nên lặp lại nhiều tổ để 

ghi nhớ động tác. 

 

 

 

https://youtu.be/t1BGnBLgqic
https://youtu.be/alNq_1xEDxE
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TTCB: Như tư thế kết thúc động tác 3. 

+ Nhịp 1: Bước chân trái lên, đồng thời hai tay gập ở 

khuỷu ngang vai. 

+ Nhịp 2: Bước chân phải lên đồng thời hai tay dang 

ngang. 

+ Nhịp 3: Như nhịp 1. 

+ Nhịp 4: Bật nhảy và gập cẳng chân phải ra sau, hai 

tay dang ngang. 

+ Nhịp 5,6,7,8 di chuyển lùi về sau, bước chân phải 

trước. 

8 nhịp lần 2 về TTCB 

 

* Động tác 5: Phối hợp 

 
TTCB: Đứng thẳng. 

+ Nhịp 1: Khuỵu gối trái, đồng thời đưa chân phải 

thẳng ra trước tì bằng gót chân, hai tay gập ở khuỷu, 

bàn tay nắm hờ. 

+ Nhịp 2: Thu chân phải về thành tư thế đứng thẳng, 

tay buông tự nhiên. 

+ Nhịp 3: Như nhịp 1, nhưng đổi chân. 

+ Nhịp 4: Như nhịp 2. 

+ Nhịp 5: Bật nhảy tách chân sang ngang, hai tay 

dang ngang, bàn tay sấp. 

+ Nhịp 6: Bật nhảy thu chân về, hạ tay đan chéo 

trước bụng, lòng bàn tay hướng vào thân. 

+ Nhịp 7: Như nhịp 5. 

+ Nhịp 8: Như nhịp 6. 

 

* Động tác 6: Bật nhảy 

 

TTCB: Như tư thế kết thúc động tác 5. 

+ Nhịp 1: Bật nhảy chân phải chạm đất, đồng thời co 

chân trái ra trước, hai tay dang ngang bàn tay sấp, 

căng ngực, mắt nhìn thẳng. 

+ Nhịp 2: Bật nhảy thu chân  trái về, hai tay bắt chéo 

trước bụng, lòng bàn tay hướng vào trong. 

+ Nhịp 3: Như nhịp 1, nhưng co chân phải. 

+ Nhịp 4: Bật nhảy thu chân phải về, hai tay vỗ trước 

ngực. 

+ Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link tham khảo động tác 5 

https://youtu.be/38JaV_c0RWs 

Thực hiện 1 tổ 2 lần x 8 nhịp. Nên lặp lại nhiều tổ để 

ghi nhớ động tác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link tham khảo động tác 6 

https://youtu.be/cSSzcUFOa-4 

Thực hiện 1 tổ 2 lần x 8 nhịp. Nên lặp lại nhiều tổ để 

ghi nhớ động tác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1 

https://youtu.be/38JaV_c0RWs
https://youtu.be/cSSzcUFOa-4
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2/ Bài tập thể lực  

+ Bài tập : Bật bục (hình 1) 

 Cách tập: Sử dụng 1 chiếc bục ( chúng ta có 

thể sử dụng bật tam cấp ) sao cho khi các em đặt 1 

chân lên thì chân đó tạo thành 1 góc vuông với mặt 

đất. Bật nhảy liên tục đổi chân trên bục đó.  

 Thực hiện trong 40 giây sau đó nghỉ 10 giây. 

 

 

 

+ Bài tập 2: Nằm sấp chống đẩy (hình 2) 

 Cách tập: Người tập nằm sấp, hai chân rộng 

bằng vai, hai bàn tay xòe bám chặt trên thảm, bàn tay 

ngang vai. Khi thực hiện động tác (hạ thấp vai) thì 

hít vào, khi đẩy lên (thẳng hai tay) thì thở ra.  

 Thực hiện 3 tổ, mỗi tổ 10 cái, nghỉ giữa các 

tổ 10 giây 

 

 

Bài tập 3: Plank (hình 3) 

 Cách tập: Các em chuẩn bị một chiếc thảm. 

Nằm sấp chống trên 2 khuỷu tay xuống thảm , khuỷu  

tay vuông góc với vai và có thể để hai bàn tay đan 

vào nhau. Siết chặt cơ bụng lại sau đó kiễng hai mũi 

chân lên chạm sàn , đảm bảo hông, lưng và vai tạo 

thành một đường thẳng .  

 Thực hiện 2 tổ mỗi tổ 30 giây, nghỉ giữa các 

tổ 10 giây. 

 
Hình 2 

 
 

Hình 3 

 

 

  

III/ Thả lỏng: 

Các bài tập giãn cơ sau khi tập. 

+ Bài tập 1 : Giãn cơ tay – vai – ngực (hình 4) 

Đan 2 bàn tay lại với nhau phía sau lưng, từ từ nâng 

2 tay hướng lên trên tới độ chặt cảm thấy dễ chịu thì 

dừng lại  và giữ 10 nhịp sau đó hạ xuống, lặp lại 5 

lần. 

 

+ Bài tập 2: Giãn cơ đùi sau  + bắp chân (hình 5) 

Ngồi trên thảm, hai chân duỗi thẳng, thân người 

vuông góc với thảm, lưng thẳng. Từ từ đưa hay tay 

lên cao sau đó gập thân trên xuống sao cho đầu tiến 

Hình 4 

 

 

Hình 5 
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sát tới đầu gối giữ 10 nhịp, lặp lại 5 lần. 

 

* Dặn dò:  

- Nhất thiết phải đảm bảo an toàn khi tập luyện, tập 

theo khả năng của mình. 

- Tập chạy vào mỗi sáng để tăng cường thể lực. 

 

 

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

hồi phục sau vận động. 

 


