
       PHÒNG GD & ĐT T.X BA ĐỒN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HÀM NINH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC 

Năm học: 2021 - 2022 
(Thực hiện theo Công văn số 4040/BGĐT- GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GĐT, công văn số 2994/SGĐT 

- GDTrH Quảng Bình, công văn 177/GD&ĐT-THCS TX Ba đồn 

LỚP 6 
1. Phân chia theo học kỳ 

Học kỳ I 

(18 tuần) 

Học kỳ II 

(17 tuần) 

Cả năm 

(35 tuần) 

36 tiết 34 tiết 70 tiết 

2. Phân phối chương trình 

HỌC KỲ I 

 

TT 

 

Tiết 

PPCT 

 

Bài học/chủ đề 

Hướng dẫn thực hiện trong 

điều kiện phòng, chống 

Covid-19 (Những yêu cầu cần 

đạt không có trong hướng dẫn 

ở cột này thì thực hiện theo 

yêu cầu cần đạt của chương 

trình môn học) 

 

   

Chủ đề: Chạy cự ly ngắn (60m) 

-Học sinh thực hiện được một 

số động tác bổ trợ kĩ thuật 

chạy cự li ngắn (Giáo viên tự 

lựa chọn động tác bổ trợ phù 

hợp) hướng dẫn học sinh 

thông qua dạy học trực tuyến, 

video và sách giáo khoa 

- Giáo viên hướng dẫn học 

sinh nhận biết, nêu được các 

giai đoạn kĩ thuật chạy cự li 

ngắn (60m) thông qua đọc và 

tìm hiểu trong sách giáo khoa, 

video hướng dẫn. 

 

1 1 Bài 1:   



- Chế độ dinh dưỡng trong luyện tập TDTT 

- Các động tác bổ trợ kĩ thuậtchạy cự li ngắn 

(Tiết 1) 

+  Học : Chạy bước nhỏ, Chạy Nâng cao 

đầu gối. 
+Trß ch¬i (do GV chän). 

2 2 Bài 1: 

-  Chế độ dinh dưỡng trong luyện tập TDTT 

(tiếp theo) 

-  Ôn : Các động tác bổ trợ kĩ thuậ tchạy cự 

li ngắn (Tiết 2)  

+ Học : Chạy đạp sau. 
+Trß ch¬i (do GV chän). 

  

3 3 Bài 2: Chạy giữa quãng (Tiết 1) 

+  Ôn tập : Chạy bước nhỏ, Chạy gót chạm 

mông, Nâng cao đùi, Chạy đạp sau. 

+ Học:  kỷ thuật chạy giữa quảng 

-Trß ch¬i (do GV chän). 

  

4 4 Bài 2: Ôn: Chạy giữa quãng (Tiết 2) 

+  Ôn tập : Chạy bước nhỏ, Chạy gót chạm 

mông, Nâng cao đùi, Chạy đạp sau. 

+ kỷ thuật chạy giữa quảng 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

  

5 5 Bài 3: Xuất phát và chạy lao sau xuất phát 

(Tiết 1) 

- Ôn tập : Chạy bước nhỏ, Chạy gót chạm 

mông, Nâng cao đùi, Chạy đạp sau. 

+ kỷ thuật chạy giữa quảng 

-Học: Xuất phát và chạy lao sau xuất phát 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

  



6 6 Bài 3: Xuất phát và chạy lao sau xuất phát 

(Tiết 2) 

-  Ôn tập : 

+ Chạy bước nhỏ, Chạy gót chạm mông, 

Nâng cao đùi, Chạy đạp sau. 

+ kỷ thuật chạy giữa quảng 

+ Xuất phát và chạy lao sau xuất phát. 

  

7 7 Bài 3: Xuất phát và chạy lao sau xuất phát 

(Tiết 3) 

-  Ôn tập : 

+ Chạy bước nhỏ, Chạy gót chạm mông, 

Nâng cao đùi, Chạy đạp sau. 

+ kỷ thuật chạy giữa quảng 

+ Xuất phát và chạy lao sau xuất phát. 

  

8 8 Bài 4:Chạy về đích (Tiết 1) 

 -  Ôn tập : 

+ kỷ thuật chạy giữa quảng 

+ Xuất phát và chạy lao sau xuất phát. 

-Học: Chạy về đích 

  

9 9 Bài 4: Chạy về đích (Tiết 2) 

 -  Ôn tập : Hoàn thiện kỹ thuật. 

+Trò chơi: GV chọn 

  

10 10 Bài 4: -  Chạy về đích (Tiết 3) 

-  Ôn tập : Hoàn thiện kỹ thuật. 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

  

  

Chủ đề: Ném bóng 

- Học sinh thực hiện được một 

số động tác bổ trợ kĩ thuật 

ném bóng (Giáo viên tự lựa 

chọn động tác bổ trợ phù hợp) 

hướng dẫn học sinh thông qua 

dạy học trực tuyến, video và 

sách giáo khoa. 

- Học sinh biết cách tự điều 

 



chỉnh, sửa sai động tác thông 

qua nghe, quan sát hình ảnh, 

video. 

 

11 11 Bài 1: Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném 

bóng 

(Tiết 1) 

-Học:  

+Tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay 

+Hai tay phối hợp tung và bắt bóng 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

  

12 12 Bài 1: Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném 

bóng (Tiết 2) 

-Ôn tập: 

+Tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay 

+Hai tay phối hợp tung và bắt bóng 

-Học: Ném bóng bằng một tay trên cao 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

  

13 13 Bài 1: Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném 

bóng (Tiết 3)  

-Ôn tập: 

+Tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay 

+Hai tay phối hợp tung và bắt bóng 

+Ném bóng bằng một tay trên cao 

-Học: sữ dụng bóng học sinh có  (Bóng đá, 

bóng chuyền ...) ném  vào tường và bắt 

bóng 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

  



14 14 Bài 2: Ra sức cuối cùng và giữa thăng bằng 

(Tiết 1) 

-Ôn tập: 

+Tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay 

+Hai tay phối hợp tung và bắt bóng 

+Ném bóng bằng một tay trên cao 

-Học: Ra sức cuối cùng 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

 

15 15 Bài 2: Ra sức cuối cùng và giữa thăng bằng 

(Tiết 2) 

-Ôn tập: 

+Tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay 

+Hai tay phối hợp tung và bắt bóng 

+Ném bóng bằng một tay trên cao 

+Ra sức cuối cùng 

-Hoc: Giữ thăng bằng 

  

16 16 Bài 2: Ra sức cuối cùng và giữa thăng bằng 

(Tiết 3) 

-Ôn tập: 

+Tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay 

+Hai tay phối hợp tung và bắt bóng 

+Ném bóng bằng một tay trên cao 

+Ra sức cuối cùng 

+Giữ thăng bằng 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

  

17 17 Bài 2: Ra sức cuối cùng và giữa thăng bằng 

(Tiết 4) 

  



-Ôn tập: 

+Tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay 

+Hai tay phối hợp tung và bắt bóng 

+Ném bóng bằng một tay trên cao 

+Ra sức cuối cùng 

+Giữ thăng bằng 

18 18 Bài 2: Ra sức cuối cùng và giữa thăng bằng 

(Tiết 5)  

-Ôn tập: 

+Tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay 

+Hai tay phối hợp tung và bắt bóng 

+Ném bóng bằng một tay trên cao 

+Ra sức cuối cùng 

+Giữ thăng bằng 

  

19 19 Bài 3: Chuẩn bị chạy đà và chạy đà (Tiết 1) 

-Ôn tập: 

+Tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay 

+Hai tay phối hợp tung và bắt bóng 

+Ném bóng bằng một tay trên cao 

-Học: Chuyển bị chạy đà 

  

20 20 Bài 3: Chuẩn bị chạy đà và chạy đà (Tiết 2) 

-Ôn tập: 

+Tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay 

+Hai tay phối hợp tung và bắt bóng 

+Ném bóng bằng một tay trên cao 

+Chuyển bị chạy đà 

  



+Trß ch¬i (do GV chän). 

21 21 Bài 3: Chuẩn bị chạy đà và chạy đà (Tiết 3) 

 -Ôn tập: 

+Tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay 

+Hai tay phối hợp tung và bắt bóng 

+Ném bóng bằng một tay trên cao 

+Chuyển bị chạy đà 

-Học: Chạy đà 

  

22 22 Bài 3: Chuẩn bị chạy đà và chạy đà (Tiết 4) 

 -Ôn tập: 

+Tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay 

+Hai tay phối hợp tung và bắt bóng 

+Ném bóng bằng một tay trên cao 

+Chuyển bị chạy đà 

+Chạy đà 

  

23 23 Bài 3: Chuẩn bị chạy đà và chạy đà (Tiết 5)  

-Ôn tập: 

+Tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay 

+Hai tay phối hợp tung và bắt bóng 

+Ném bóng bằng một tay trên cao 

+Chuyển bị chạy đà 

+Chạy đà 

  

24 24 Bài 3: Chuẩn bị chạy đà và chạy đà (Tiết 6) 

-Ôn tập: 

+Tung và bắt bóng bằng hai tay, một tay 

  



+Hai tay phối hợp tung và bắt bóng 

+Ném bóng bằng một tay trên cao 

+Chuyển bị chạy đà 

+Chạy đà 

25 25 Kiểm tra giữa kì 

( Gv chọn một nội dung đã học) 

  

  

 

Chủ đề: Chạy cự li trung bình 

-Học sinh thực hiện được một 

số động tác bổ trợ kĩ thuật 

chạy cự li trung bình (Giáo 

viên tự lựa chọn động tác bổ 

trợ phù hợp) hướng dẫn học 

sinh thông qua dạy học trực 

tuyến, video và sách giáo 

khoa. 

- Học sinh biết tự điều chỉnh, 

sửa sai động tác thông qua 

nghe, quan sát hình ảnh, video 

 

26 26 Bài 1: Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự 

li trung bình (Tiết 1) 

-Học:  

+Một số điều luật cơ bản  

+Đi, chạy thở theo nhịp đơn.  

+Đi chạy thở theo nhịp kép 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

  

27 27 Bài 1: Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự 

li trung bình (Tiết 2)  

-Học:  

+Đi, chạy thở theo nhịp đơn.  

+Đi chạy thở theo nhịp kép 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

  



28 28 Bài 2: Chạy giữa quãng trên đường thẳng, 

đường vòng (Tiết 1)  

-Ôn tập: 

+Đi, chạy thở theo nhịp đơn.  

+Đi chạy thở theo nhịp kép 

-Học: 

+Kĩ thuật chạy giữa quảng trên đường thẳng 

+kĩ thuật chạy giữa quảng trên đường vòng 

  

29 29 Bài 2: Chạy giữa quãng trên đường thẳng, 

đường vòng (Tiết 2) 

-Ôn tập: 

+Đi, chạy thở theo nhịp đơn.  

+Đi chạy thở theo nhịp kép 

+Kĩ thuật chạy giữa quảng trên đường thẳng 

+kĩ thuật chạy giữa quảng trên đường vòng 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

  

30 30 Bài 2: Chạy giữa quãng trên đường thẳng, 

đường vòng (Tiết 3)  

-Ôn tập: 

+Đi, chạy thở theo nhịp đơn.  

+Đi chạy thở theo nhịp kép 

+Kĩ thuật chạy giữa quảng trên đường thẳng 

+kĩ thuật chạy giữa quảng trên đường vòng 

-Trò chơi phát triển sức bền (Ai nhảy dây 

được nhiều lần) 

  

31 31 Bài 3: Xuất phát, tăng tốc sau xuất phát và 

chạy về đích (Tiết 1) 

  



-Ôn: Một số động tác bổ trợ 

-Học: 

+Xuất phát cao chạy tăng tốc độ sau xuất 

phát 

+Chạy về đích 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

32 32 Bài 3: Xuất phát, tăng tốc sau xuất phát và 

chạy về đích (Tiết 2) 

-Ôn: Một số động tác bổ trợ 

-Học: 

+Xuất phát cao chạy tăng tốc độ sau xuất 

phát 

+Chạy về đích 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

  

33 33 Bài 3: Xuất phát, tăng tốc sau xuất phát và 

chạy về đích (Tiết 3) 

-Ôn: Một số động tác bổ trợ 

-Học: 

+Xuất phát cao chạy tăng tốc độ sau xuất 

phát 

+Chạy về đích 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

  

34 34 Ôn tập học kì I (do GV chän)   

35 35 Ôn tập học kì I (do GV chän)   

36 36 Kiểm tra học kì I (do GV chän)   

 

 

 



 

 

HỌC KỲ II 

TT 
Tiết 

PPCT 
Bài học/chủ đề 

 
 

 

Chủ đề: Bài thể dục 

-Giảm yêu cầu 

“thực hiện 

đúng” thành 

“thực hiện 

được”. 

 

1 37 

Bài 1: Bài thể dục liên hoàn  

-Hoc: Từ nhịp 1 đến nhịp 11 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

 

2 38 

Bài 1: Bài thể dục liên hoàn  

-Ôn tập: Từ nhịp 1 đến nhịp 11 

-Học:Từ nhịp 12 đến nhịp 23 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

 

3 39 

Bài 2: Bài thể dục liên hoàn  

-Ôn tập: Từ nhịp 1 đến nhịp 23 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

 

4 40 

Bài 2: Bài thể dục liên hoàn  

-Ôn tập: Từ nhịp 1 đến nhịp 23 

-Học: Từ nhịp 24 đến nhịp 30 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

 

5 41 

Bài 3: Bài thể dục liên hoàn  

-Ôn tập: Từ nhịp 1 đến nhịp 30 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

 



6 42 

Bài 3: Bài thể dục liên hoàn  

-Ôn tập: Từ nhịp 1 đến nhịp 30 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

 

7 43 

Bài 3: Bài thể dục liên hoàn  

-Ôn tập: Từ nhịp 1 đến nhịp 30 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

 

  Thể thao tự chọn   

8- 15 44- 51 

Giáo viên chọn một trong những nội dung phù hợp 

với điêu kiện nhà trường và địa phương để xây 

dựng kế hoạch giảng dạy cho bản thân. (Ngoài 

những nội dung đã học trong chương trình) 

   

16 52 Kiểm tra giữa kì    

17- 32 53- 68 Thể thao tự chọn (tiếp theo)    

33 69 Ôn tập học kì II    

34 70 Kiểm tra học kì II    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ph©n phèi ch¬ng tr×nh thÓ dôc  

LỚP 7 

       1. Phân chia theo học kỳ 

Học kỳ I 

(18 tuần) 

Học kỳ II 

(17 tuần) 

Cả năm 

(35 tuần) 

36 tiết 34 tiết 70 tiết 

 

2. Phân phối chương trình   

 

Häc kú I  

Tiết 1 - Lý thuyÕt 
- Môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh TD líp 7 (Tãm t¾t). 
- Phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT. 

 

Tiết 2 - Lý thuyÕt 
- Phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT. 
- Mét sè quy ®Þnh khi häc tËp bé m«n 

 

 

Tiết 3 

- §H§N:         

 

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:    

 + ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng vµ c¸ch ®iÒu khiÓn: §øng  

nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i (tr¸i), quay ®»ng sau. 

+Trß ch¬i “Ch¹y tiÕp søc”, “Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt”,  

+  ¤n mét sè bµi tËp bæ trî. 

 

 

Tiết 4 

- §H§N:         

 

- Ch¹y ngắn: 

 

 

- Ch¹y bÒn:    

+ ¤n nh néi dung tiÕt 3:  

  §iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt vµ ®iÓm sè 1- 2. 1 - 2;    

-Häc: BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4. 

+Trß ch¬i “ph¸t triÓn søc nhanh”;  
+ Häc: ph©n phèi søc khi ch¹y. 

 

 
 

Tiết 5 

- §H§N:         

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:    

+ ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè  
+Trß ch¬i (do GV chän).  
+Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

 

Tiết 6 

- §H§N:         

 

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:    

+ ¤n ®i ®Òu th¼ng híng, vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®øng l¹i: §æi 

ch©n  khi ®i ®Òu sai nhÞp 

+¤n nh ND tiÕt 4. 
+Th gi·n, th¶ láng, håi tÜnh sau khi ch¹y bÒn. 
 

 

Tiết 7 
- §H§N:         + ¤n nh÷ng kü n¨ng HS thùc hiÖn cßn yÕu. 

+ ¤n ND nh tiÕt 4 

 

 



- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:    

 + Häc: Ngåi - xuÊt ph¸t. 
+ Trß ch¬i do gi¸o viªn chän 

 

Tiết 8 

- §H§N:         

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:   

+ ¤n luyÖn n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc (chó ý vÒ t thÕ). 

+  Ngåi - xuÊt ph¸t.  

+ Häc:  T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

 

Tiết 9 

- §H§N:         

 

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:   

+ LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc; Trß ch¬i (do 

GV  chän). 

+ ¤n : T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. 
+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

   

 

 

Tiết 10 

- §H§N:    

      

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:   

+ ¤n ®i ®Òu - ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp; Trß ch¬i 

(do GV chän). 

+¤n : ngåi - xuÊt ph¸t, t thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

 

Tiết 11 

- Ch¹y ngắn: 

 

- Bµi TD:        

- Ch¹y bÒn: 

+¤n T thÕ s½n sµng - xuÊt  ph¸t;  

+ Häc:  Ch¹y ®¹p sau. 

+  Häc ®éng t¸c:   V¬n thë -  Tay. 
+ HiÖn tîng: “Thë dèc” vµ c¸ch kh¾c phôc. 

 

Tiết 12 

- Ch¹y ngắn: 

- Bµi TD:         

- Ch¹y bÒn: 

+ ¤n ch¹y ®¹p sau; Häc xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 40m. 

+ ¤n ®éng t¸c:   V¬n thë -  Tay. 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

 

 

Tiết 13 

- Ch¹y ngắn: 

 

 

- Bµi TD:         

 

- Ch¹y bÒn: 

+ ¤n trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh (do GV chän). 

+ ¤n xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 40m. 

+ ¤n c¸c ®éng t¸c: V¬n thë, Tay,  

+ Häc: ®éng t¸c Ch©n - Lên. 
+LuyÖn tËp ch¹y bÒn; Giíi thiÖu hiÖn tîng ®au “sãc” (sãc 
h«ng) vµ c¸ch kh¾c phôc. 

 

Tiết 14 

- Ch¹y ngắn: 

- Bµi TD: 

- Ch¹y bÒn:       

+Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh (do GV chän). 

+ ¤n c¸c ®éng t¸c: V¬n thë -  Tay -  Ch©n  - Lên. 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 

 

Tiết 15 

- Ch¹y ngắn: 

- Bµi TD:   

- Ch¹y bÒn:     

+ ¤n: Ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t   cao - ch¹y nhanh 40 - 50m. 

+ Nh néi dung tiÕt 14 (chó ý biªn ®é, nhÞp ®iÖu). 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 

 

Tiết 16 

- Ch¹y ngắn: 

- Bµi TD:         

- Ch¹y bÒn:        

+ Nh néi dung tiÕt 15. 

+ Nh néi dung tiÕt 15; Häc: ®éng t¸c Bông  - Phèi hîp. 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 
 

 

Tiết 17 

- Ch¹y ngắn: 

- Bµi TD:  
+ Nh néi dung tiÕt 16 vµ chuÈn bÞ kiÓm tra. 

+ ¤n ®éng t¸c V¬n thë, Tay, Ch©n, Lên, Bông, Phèi hîp.  

 Häc: ®éng t¸c:  Th¨ng b»ng, Nh¶y, §iÒu hßa. 

 



Tiết 18 
KiÓm tra giữa kú I 

(Gi¸o viªn chän mét ND ®· häc ). 

 

 

Tiết 19 

- Bµi TD:         

 

- BËt nh¶y:   

 

- Ch¹y bÒn: 

+ ¤n ®éng t¸c V¬n thë, Tay, Ch©n, Lên, Bông, Phèi hîp, 

Th¨ng b»ng, Nh¶y, §iÒu hßa 

+ ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n (do GV  

chän). 
+Trß ch¬i (do GV chän). 

 

Tiết 20 

- Bµi TD:         

- BËt nh¶y:    

- Ch¹y bÒn: 

 + ¤n vµ hoµn thiÖn bµi thÓ dôc “víi cê”  

 + LuyÖn tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî,  
 + Trß ch¬i (do GV chän). 

 

Tiết 21 
- BËt nh¶y:   

- Ch¹y bÒn: 
+Đ¸ l¨ng tríc, ®¸ l¨ng sau, ®µ 1 bíc giËm nh¶y ®¸ l¨ng. 

+ Trß ch¬i (do GV chän). 
 

Tiết 22 

- BËt nh¶y:   

 

- Ch¹y bÒn: 

+ LuyÖn tËp ®¸ l¨ng tríc, ®¸ l¨ng sau, ®µ 1 bíc, 3 bíc 

giËm nh¶y b»ng 1 ch©n vµo c¸t . 
+Trß ch¬i (do GV chän). 

 

Tiết 23 

- BËt nh¶y:   

 

- Ch¹y bÒn: 

+ LuyÖn tËp BËt xa. §µ 3 bíc giËm nh¶y b»ng 1 ch©n vµo 

c¸t. 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 
 

 

Tiết 24 

- BËt nh¶y:   

 

- Ch¹y bÒn: 

+ §µ 3 bíc giËm nh¶y b»ng 1 ch©n vµo c¸t. 

+  Chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

Tiết 25 

- BËt nh¶y:   

 

- Ch¹y bÒn: 

+§µ 3 bíc giËm nh¶y b»ng 1 ch©n vµo c¸t. 

+ Chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 
 

 

Tiết 26 

- BËt nh¶y:   

- Ch¹y bÒn 
+ Chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 
 

 

Tiết 27 

- BËt nh¶y: 

 

- Ch¹y bÒn 

+ Chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. 

+ Trß ch¬i (do GV chän). 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 
 

 

Tiết 28 

- BËt nh¶y:   

- Ch¹y bÒn: 
+ Chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 
 

 

 

Tiết 29- 

36 

 

- ¤n tËp - kiÓm tra häc kú I 

(GV chän 1 néi dung ®· häc trong häc kú I). 

 

 

 

 

 

 

 



Häc kú II 

 

 

 

Tiết 37 

- BËt nh¶y: 

 

 

- §¸ cÇu: 

 

 

 - Ch¹y bÒn: 

+ ¤n ch¹y ®µ 3 bíc, giËm nh¶y b»ng 1 ch©n vµo c¸t hoÆc 

®Öm. 

 + Häc: Nh¶y bíc bé trªn kh«ng. 

+ ¤n mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc vµ sù khÐo lÐo  

+ T©ng cÇu b»ng ®ïi hoÆc m¸ trong bµn ch©n. 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

Tiết 38 

- BËt nh¶y: 

 

- §¸ cÇu: 

 

- Ch¹y bÒn: 

+ ¤n nh¶y bíc bé trªn kh«ng 

+ Häc: Ch¹y ®µ tù do nh¶y xa  

+ ¤n ®¸ cÇu, chuyÒn cÇu b»ng ®ïi, b»ng m¸ trong bµn ch©n. 
+ Giíi thiÖu LuËt (qu¶ cÇu thi ®Êu, s©n ®¸ ®¬n). 
+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn 

 

 

 

 

 

 

Tiết 39 

- BËt nh¶y: 

 

- §¸ cÇu:     

 

- Ch¹y bÒn: 

+ ¤n nh¶y bíc bé trªn kh«ng;  Ch¹y ®µ tù do nh¶y xa.  

+ ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî (GV chän) 

+ T©ng cÇu b»ng ®ïi, 

+ Giíi thiÖu s©n ®¸ ®«i, 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

 

 

 

 

Tiết 40 

- BËt nh¶y: 

 
 
 

- §¸ cÇu:     

 

- Ch¹y bÒn: 

+ Nh néi dung tiÕt 39. 

+ Häc bËt nh¶y b»ng hai ch©n tay víi vµo vËt trªn cao. 

+ Mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc vµ sù khÐo lÐo (GV chän) 

 + ChuyÒn cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n theo nhãm, Giíi thiÖu 

s©n ®¸ 3. 

+ Trß ch¬i “GV Chän” 

 

Tiết 41 

- BËt nh¶y: 

 
 
 

- §¸ cÇu:     

 

- Ch¹y bÒn: 

+ LuyÖn tËp bËt nh¶y b»ng 2 ch©n, tay víi vËt trªn cao. 

+ Ch¹y ®µ tù do nh¶y xa. 

+ Mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc vµ sù khÐo lÐo (GV chän). 

+ ChuyÒn cÇu b»ng (®ïi, m¸ trong) 

+ Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. 

+ Trß ch¬i (do GV chän). 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 42 

- BËt nh¶y: 

 
- §¸ cÇu:     

 

 

- Ch¹y bÒn: 

+ ¤n bËt nh¶y b»ng 2 ch©n, tay víi vËt trªn cao. 

+ Häc bËt nh¶y b»ng 1 ch©n, tay víi vµo vËt trªn cao. 

+ ¤n: Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. 

+ Giíi thiÖu qu¶ cÇu thi ®Êu. 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

 

Tiết 43 

- BËt nh¶y: 

 

- §¸ cÇu:     

 

+ ¤n bËt nh¶y b»ng 1, 2 ch©n, tay víi vËt trªn cao. 

+ Häc Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ. 

+ ¤n: Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n, phèi 

hîp 

 



 

- Ch¹y bÒn: 

ph¸t cÇu t©ng cÇu, chuyÒn cÇu b»ng  m¸ trong bµn ch©n. 

+ Trß ch¬i (do GV chän). 
 

Tiết 44 

- BËt nh¶y: 

 

- §¸ cÇu:   

 

- Ch¹y bÒn: 

+ ¤n ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ. 

+ Häc: Ch¹y ®µ chÝnh diÖn ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ 

+ ¤n nh néi dung tiÕt 43. 

+ Trß ch¬i (do GV chän). 

 

Tiết 45 

- BËt nh¶y: 

 

 

- §¸ cÇu:     

 

 

 

- Ch¹y bÒn: 

+ ¤n Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ,  Ch¹y ®µ 

chÝnh diÖn ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. 

+ ¤n chuyÒn cÇu b»ng mu, m¸ trong bµn ch©n. 

+ Phèi hîp ph¸t cÇu, t©ng cÇu, chuyÒn cÇu b»ng mu hoÆc m¸ 

trong bµn ch©n. 

+ Giíi thiÖu thêi gian cho cuéc thi, sè trËn, sè hiÖp ®Êu. 

+ Trß ch¬i “Ch¹y vßng sè 8” 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 46 

- BËt nh¶y: 

 
- Ch¹y bÒn: 

+ ¤n ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ,  ch¹y ®µ 

chÝnh diÖn ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 

 

Tiết 47 

- BËt nh¶y: 

 

 

- Ch¹y bÒn: 

+ LuyÖn tËp Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ; 

Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. 

+ Trß ch¬i (GV chän) 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. Nam 600 -700m , N÷ 500 - 600m 

 

 

 

 

 

Tiết 48 

- BËt nh¶y: 

 
 
 

- Ch¹y bÒn: 

+ ¤n nh¶y bíc bé trªn kh«ng; Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y 

co ch©n qua xµ; Ch¹y ®µ chÝnh diÖn nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng 

qua xµ. 

+Trß ch¬i (GV Chän) 

 

Tiết 49 

- BËt nh¶y: 

 

 

- Ch¹y bÒn: 

+¤n : ¤n nh¶y bíc bé trªn kh«ng, Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm 

nh¶y co ch©n qua xµ, Ch¹y ®µ chÝnh diÖn nh¶y ch©n l¨ng duçi 

th¼ng qua xµ. 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 

 

Tiết 50 
 KiÓm tra giöa kú II 

                         (GV chän 1 néi dung ®· häc ). 

 

Tiết 51-

65 

- M«n TC : 

- Ch¹y bÒn: 
+ Thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch cña GV. 

+ Trß ch¬i (do GV chän). 

 

Tiết 66-

70 

 ¤n tËp -  kiÓm tra häc kú II 

 (GV chän mét trong c¸c ND ®· häc trong häc kú 2). 

KiÓm tra tiªu chuÈn rÌn luyÖn thÓ lùc.(Theo c¸c néi dung t¹i quyÕt ®Þnh sè 

53/2008/Q§ - BGD§T ngµy 18/9/2008). 

Chú ý: Kiểm tra tiêu chuẩn RLTL không lấy kết quả cộng vào xếp loại môn, chỉ kiểm 

tra để đánh giá thể lực học sinh,GV phải có sổ theo dỏi RLTLcủa HS. 

 



 

 

 

 

 

Ph©n phèi ch¬ng tr×nh thÓ dôc  

Líp 8 

       1. Phân chia theo học kỳ 

Học kỳ I 

(18 tuần) 

Học kỳ II 

(17 tuần) 

Cả năm 

(35 tuần) 

36 tiết 34 tiết 70 tiết 

 

2. Phân phối chương trình  

Häc k× I    

 

Tiết 1 

 

- Lý thuyÕt: 
+ Môc tiªu, néi dung, ch¬ng tr×nh TDTT. 

 + Biªn chÕ tæ chøc tËp luyÖn vµ mét sè quy ®Þnh khi häc 

tËp bé m«n.  
+ Ch¹y bÒn: Giíi thiÖu c¸ch ®o m¹ch, theo dái søc kháe. 

   

 

Tiết 2 

- §H§N: 

 

- Ch¹y ngắn: 

+ ¤n kû n¨ng ë líp 6, 7 (do GV chän)  

+ Häc: “Ch¹y ®Òu” 

+ ¤n mét sè trß ch¬i, ®éng t¸c bæ trî, ph¸t triÓn thÓ lùc ®· 

häc ë líp  6, 7 (do GV chän). 

   

 

Tiết 3 

- §H§N: 

 

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:    

+ ¤n kû n¨ng ®· häc ë líp 6, 7 (do GV chän)  

+¤n: Ch¹y ®Òu 

+ Nh ND tiÕt 2, Ch¹y bíc nhá, Ch¹y n©ng cao ®ïi. 

+Trß ch¬i: “Ch¹y dÝch d¾c tiÕp søc”. 

   

 

Tiết 4 

- §H§N: 

 

 

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:    

+ ¤n kû n¨ng ë líp 6, 7 (do GV chän)  

+ ¤n: Ch¹y ®Òu. 

+ ¤n trß ch¬i “ph¸t triÓn søc nhanh”, luyÖn tËp ch¹y bíc 

nhá, n©ng cao ®ïi, ®¹p sau. 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

   

Tiết 5 

- §H§N: 

 

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn 

+ ¤n kû n¨ng ë líp 6, 7 (do GV chän)  

+ ¤n: Ch¹y ®Òu. 

+ Ôn: Trß ch¬i “Ch¹y ®uæi”, mét sè ®éng t¸c bæ trî 

LuyÖn tËp ch¹y bÒn: 

   



Tiết 6 

- Bµi TD:          

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:    

+ Häc tõ nhÞp 1 - nhÞp 8 cña “Nam vµ n÷”. 

+ LuyÖn tËp ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y bíc 

sau, t¹i chç ®¸nh tay, xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh  40 - 60m. 

+  LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

   

Tiết 7 

- Bµi TD:          

 

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:    

+ ¤n tõ  nhÞp 1 ®Õn nhÞp 8, häc tõ nhÞp 9 ®Õn nhÞp 17 

(Nam, n÷). 

+ Nh tiÕt 8, trß ch¬i “Ph¸t triÕt søc nhanh” (do GV chän). 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

   

Tiết 8 - Lý thuyÕt: 

 
-Mét sè híng dÉn tËp luyÖn ph¸t triÓn søc nhanh (PhÇn 
I,II). 
 

   

Tiết 9 

- Bµi TD:           

 

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:      

+ ¤n tõ nhÞp 1 - nhÞp 17.( Nam - Nữ) 

 + ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî;  

+ Häc kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp. 
+ Trß ch¬i (do GV chän). 

   

Tiết 10 

- Bµi TD:   

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:      

+ Nh néi dung tiÕt 11. 

+ LuyÖn tËp xuÊt ph¸t thÊp.  

+Häc: Ch¹y lao sau xuÊt ph¸t. 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 

   

Tiết 11 

- Bµi TD:           

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:      

+  ¤n tõ nhÞp 1 ®Õn nhÞp 17  + Häc: tõ nhÞp 18 - 25. 

+ LuyÖn tËp xuÊt ph¸t thÊp - Ch¹y lao sau xuÊt ph¸t. 

+ Häc kü thuËt ch¹y gi÷a qu·ng. 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

   

Tiết 12 

- Bµi TD:           

- Ch¹y ngắn: 

 

 

- Ch¹y bÒn:      

+  ¤n tõ nhÞp 1 - 25. Häc tõ nhÞp 26 - 35. 

+ LuyÖn tËp n©ng cao kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp, ch¹y lao sau 

xuÊt  ph¸t, ch¹y gi÷a qu¶ng. 

+ Trß ch¬i ch¹y ®uæi “XuÊt ph¸t thÊp- ch¹y ®uæi”. 

+ Trß ch¬i (do GV chän). 

   

Tiết 13 

- Bµi TD:  

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:      

+  ¤n vµ hoµn thiÖn bµi TD. 

+ ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y 

gi÷a qu¶ng. 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

   

Tiết 14 

- Bµi TD:      

- Ch¹y ngắn: 

 

 

- Ch¹y bÒn:       

+  ¤n vµ hoµn thiÖn bµi TD. 

+ Bíc ®Çu hoµn thiÖn kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp, ch¹y lao, 

ch¹y gi÷a  qu¶ng,  

 + Häc giai ®o¹n vÒ ®Ých. 
+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

   

Tiết 15 - Ch¹y ngắn: + ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî (do GV chän). TiÕp tôc hoµn    



 

 

- Ch¹y bÒn:     

thiÖn kü thuËt ch¹y cù li ng¾n (träng t©m xuÊt ph¸t, ch¹y 

lao, ch¹y gi÷a qu¶ng, vÒ ®Ých). 
+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

Tiết 16 

- Ch¹y ngắn: 

 

- Nh¶y cao: 

 

 

- Ch¹y bÒn:      

+ Hoµn thiÖn kü thuËt ch¹y cù li ng¾n.  

+ Trß ch¬i “ph¸t triÓn søc nhanh” (GV Chän) 

+ Mét sè ®éng t¸c bæ trî vµ ph¸t triÓn thÓ lùc (do GV 

chän). 

+ Trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc” 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

   

Tiết 17 

- Ch¹y ngắn: 

- Nh¶y cao: 

 

- Ch¹y bÒn:      

+ Hoµn thiÖn kü thuËt ch¹y cù li ng¾n.  

+ ¤n mét sè trß ch¬i, ®éng t¸c bæ trî vµ ph¸t triÓn thÓ lùc     

(do  GVchän)     
 + Trß ch¬i (do GV chän).                     

   

Tiết 18 
 KiÓm tra giöa kú I 

(Gi¸o viªn chän mét ND ®· häc ). 

   

Tiết 19 

- Nh¶y cao:      

 

 

-Ch¹y bÒn:        

+ Trß ch¬i vµ mét sè ®éng t¸c bæ trî (do GV chän). 

+ ¤n: Ch¹y ®µ chÝnh diÖn, giËm nh¶y co ch©n qua xµ,  

+ Häc c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ giËm nh¶y vµ híng ch¹y ®µ,  

+ Trß ch¬i “ph¸t triÓn søc bÒn”(GV Chän) 

   

Tiết 20 

- Nh¶y cao:      

 

-Ch¹y bÒn:        

+ ¤n c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ giËm nh¶y vµ híng ch¹y ®µ. 

+  Häc ®o ®µ vµ ®iÒu chØnh ®µ. 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

   

Tiết 21 

- Nh¶y cao:  

 

     

-Ch¹y bÒn:        

+ ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî ch¹y ®µ. Häc ®Æt ch©n giËm 

vµo vÞ trÝ giËm nh¶y, ®µ 1 - 3 bíc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, ®µ 3 

bíc  giËm nh¶y ®¸ l¨ng. 

+  LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

   

Tiết 22 

- Nh¶y cao:      

 

 

 

 

-Ch¹y bÒn:        

+ ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî, ®µ 3 bíc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, 

ch¹y ®µ ®Æt ch©n vµo vÞ trÝ giËm nh¶y - giËm nh¶y ®¸ l¨ng; 

+ Häc: giai ®o¹n qua xµ vµ tiÕp ®Êt nh¶y cao kiÓu “Bíc 

qua”. 

+  Trß ch¬i (do GV chän). 

   

Tiết 23 
- Nh¶y cao:    

- Ch¹y bÒn:        
+ §µ 3 - 5 bíc, giËm nh¶y ®¸ l¨ng qua xµ vµ tiÕp ®Êt. 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

   

Tiết 24 

- Nh¶y cao:   

 

  - Ch¹y bÒn:        

+TiÕp tôc hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y cao kiÓu “Bíc qua” vµ 

n©ng cao thµnh tÝch. 

+ Trß ch¬i (do GV chän). 

   

Tiết 25 

- Nh¶y cao:   

    

-Ch¹y bÒn:        

+TiÕp tôc hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y cao kiÓu “Bíc qua” vµ 

n©ng cao thµnh tÝch. 

+LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

   

Tiết 26 - Nh¶y cao:      + Nh néi dung tiÕt 25     



-Ch¹y bÒn:        + LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

 

 

Tiết  

27- 36 

 

¤n tËp kiÓm tra häc kú I 

(GV chän 1 néi dung ®· häc trong häc kú I). 

 

   

 

Häc k× II 

 

   

 

Tiết 37 

- Nh¶y xa:      

- §¸ cÇu:        

- Ch¹y bÒn:   

+ ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî ë líp 6, 7. 

+ ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî ®· häc ë líp 6, 7. 

+Trß ch¬i “Ngêi thõa thø 3” 

   

 

Tiết 38 

- Nh¶y xa:      

 

 

- §¸ cÇu:        

- Ch¹y bÒn:  

+ C¸ch ®o ®µ, ®iÒu chØnh ®µ, x¸c ®Þnh ch©n giËm nh¶y. 

+ Kü thuËt ch¹y ®µ; + Ch¹y ®µ 3 - 5 bíc giËm nh¶y. 

+ ¤n ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. 

+ Häc: T©ng “GiËt cÇu” 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

   

 

Tiết 39 

- Nh¶y xa:      

 

 

- §¸ cÇu:      

   

- Ch¹y bÒn: 

+ Giíi thiÖu kü thuËt giËm nh¶y, ®Æt ch©n vµo v¸n giËm 

nh¶y,  + §i 3  - 5 bíc giËm nh¶y;  ch¹y 3,5,7 bíc giËm 

nh¶y. 

+ ¤n t©ng “GiËt cÇu” 

+ Giíi thiÖu mét sè ®iÒu luËt (do GV chän) 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

   

 

Tiết 40 

- Nh¶y xa:      

 

 

- §¸ cÇu:        

 

- Ch¹y bÒn:  

+ ¤n ch¹y ®µ 5 - 7 bíc giËm nh¶y, bËt cao tiÕp ®Êt b»ng hai 

ch©n. 

+ Ch¹y ®µ 5 - 7 bíc giËm nh¶y bíc bé trªn kh«ng. 

+ ¤n T©ng “GiËt cÇu” 

+ Häc: §¸ cÇu tÊn c«ng b»ng mu bµn ch©n. 

+Trß ch¬i: “Ch¹y dÝch d¾c tiÕp søc”. 

   

Tiết 41 

- Nh¶y xa:    

   

- §¸ cÇu:      

- Ch¹y bÒn:  

+ ¤n néi dung tiÕt 40; Häc: Kü thuËt trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt. 

+ Giíi thiÖu mét sè ®iÒu luËt (do GV chän) 

+ §¸ cÇu tÊn c«ng b»ng mu bµn ch©n. 

+ Trß ch¬i: “Ngêi thõa thø 3”. 

   

Tiết 42 

- Nh¶y xa:      

- §¸ cÇu:        

- Ch¹y bÒn:  

+ Nh néi dung tiÕt 41 

+ §Êu tËp: Giíi thiÖu vÕ ®Êu tËp. 

+LuyÖn tËp ch¹y bÒn, n÷ 500 - 600m, nam 600- 700m. 

   

Tiết 43 

- Nh¶y xa:   

- §¸ cÇu:        

 

 

- Ch¹y bÒn:  

+ Bíc ®Çu hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu “Ngåi”. 

+ ¤n mét sè kü thuËt ®· häc. 

+ Giíi thiÖu mét sè ®iÒu luËt 

+ Giíi thiÖu h×nh thøc ®Êu tËp (H×nh thøc thi ®Êu ®«i). 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn cù li n÷ 500 - 600m, nam 600- 700m. 

   

Tiết 44 - Nh¶y xa:      + Hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu “Ngåi”.    



- §¸ cÇu:        

- Ch¹y bÒn:  

+ §Êu tËp: Giíi thiÖu vÕ ®Êu tËp. 

+ Trß ch¬i (do GV chän). 

Tiết 45 

- Nh¶y xa:      

- §¸ cÇu:        

 

- Ch¹y bÒn:  

+ Hoµn thiÖn kü thuËt kÕt hîp n©ng cao thµnh tÝch. 

+ ¤n vµ hoµn thiÖn mét sè kü, Lµm quen mét s«a chiÕn thuËt 

thi ®Êu 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

   

Tiết 46 

- Nh¶y xa:      

- §¸ cÇu:        

- Ch¹y bÒn:  

+ Hoµn thiÖn kü thuËt kÕt hîp n©ng cao thµnh tÝch. 

+ ¤n vµ hoµn thiÖn mét sè kü chiÕn thuËt 

+  LuyÖn tËp Ch¹y bÒn. 

   

Tiết 47 

- Nh¶y xa:      

 

- Ch¹y bÒn: 

+ Hoµn thiÖn kü thuËt kÕt hîp n©ng cao thµnh tÝch. 

+ Trß ch¬i: “Ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n” (do GV chän). 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn (N÷: 500 - 600m, nam 700 - 800m). 

   

Tiết 48 
- Nh¶y xa:    

- Ch¹y bÒn:  

+ TiÕp tôc hoµn thiÖn kü thuËt kÕt hîp n©ng cao thµnh tÝch. 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn 

   

Tiết 49 
- Nh¶y xa:    

- Ch¹y bÒn:   

+ Hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu “Ngåi”  

+ Trß ch¬i (do GV chän). 

   

Tiết 50 
 KiÓm tra giöa kú II 

(Gi¸o viªn chän mét ND ®· häc ). 

   

Tiết 

 51-65 

- M«n TC: 

 

 

 

 

 

- Ch¹y bÒn: 

- M«n tù chän (chän mét néi dung phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña 

nhµ trêng vµ ®Þa ph¬ng, vµ thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch gi¶ng 

d¹y ®· x©y dùng, nÕu chän néi dung Bãng chuyÒn vµ B¬i léi 

th× ¸p dông theo híng dÉn thùc ®iÒu chØnh néi dung gi¶m 

t¶i m«n thÓ dôc cña BGD theo c«ng v¨n 5842/BGD - §T). 

- LuyÖn tËp ch¹y bÒn vµ thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch cña gi¸o 

viªn. 

   

Tiết  

66-70 

- ¤n tËp kiÓm tra häc kú II (GV chän mét m«n ®· häc trong käc kú). 

- KiÓm tra tiªu chuÈn rÌn luyÖn thÓ lùc.(Theo c¸c néi dung t¹i quyÕt ®Þnh sè 

53/2008/Q§ - BGD§T ngµy 18/9/2008). 

Chú ý: Kiểm tra tiêu chuẩn RLTL không lấy kết quả cộng vào xếp loại môn, chỉ 

kiểm tra để đánh giá thể lực học sinh,GV phải có sổ theo dỏi RLTLcủa HS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ph©n phèi ch¬ng tr×nh thÓ dôc  

Líp 9 

       1. Phân chia theo học kỳ 

Học kỳ I 

(18 tuần) 

Học kỳ II 

(17 tuần) 

Cả năm 

(35 tuần) 

36 tiết 34 tiết 70 tiết 

 

2. Phân phối chương trình   

 

Häc k× I   

 

Tiết 1 
- Lý thuyÕt: 

+Môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh líp 9 (tãm t¾t). 

+ Mét sè híng dÉn tËp luyÖn søc bÒn (phÇn 1) 

  

 

Tiết 2 
- Lý thuyÕt: + Mét sè híng dÉn tËp luyÖn søc bÒn (phÇn 2)   

 

Tiết 3 

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:     

+ Trß ch¬i “Ch¹y tiÕp søc con thoi”. 

+  LuyÖn tËp ch¹y bÒn, giíi thiÖu mét sè ®éng t¸c håi 
tØnh. 

  

Tiết 4 

- Bµi thÓ dôc 

 

- Ch¹y ngắn: 

 

- Ch¹y bÒn:     

+Häc tõ nhÞp 1- 10 (Bµi TD ph¸t triÓn chung nam, n÷ 

riªng) 

+ ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau; 

T¹i chç ®¸nh tay 
+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

  

Tiết 5 

- Bµi thÓ dôc 

 

- Ch¹y ngắn: 

 

- Ch¹y bÒn:     

+ ¤n tõ nhÞp 1- 10; Häc tõ nhÞp 11 - 18 (n÷), 11 - 19 

(nam) 

+ ¤n nh néi dung tiÕt 4;  XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 

30m 
+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

  

Tiết 6 

Bµi thÓ dôc 

 

- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:     

+ ¤n tõ nhÞp 1- 19 (nam); tõ nhÞp 1 - 18 (n÷),  

+ Häc tõ nhÞp 19 - 25 (n÷), 20 - 26 (nam). 

+ ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. 

+  Häc:  Ngåi vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t. 

+ Trß ch¬i (do GV chän). 

  

Tiết 7 

- Bµi thÓ dôc 

- Ch¹y ngắn: 

 

 

+¤n tõ nhÞp 1 - 25 (n÷), 1 - 26 (nam).  

+ ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau;  

XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh; ngåi vai híng ch¹y - xuÊt 

ph¸t. 

  



 
- Ch¹y bÒn:     

+ Häc: Ngåi  lng híng ch¹y - xuÊt ph¸t. 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

Tiết 8 

- Bµi thÓ dôc: 

 

 - Ch¹y ngắn: 

 - Ch¹y bÒn:     

+ ¤n tõ nhÞp 1 - 25 (n÷), ; tõ nhÞp 1 -  26 (nam).  

 + Häc: tõ nhÞp 26 - 34 (n÷) ; tõ nhÞp  27 - 36 (nam) 

+ KÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao (cù li 30 - 40m). 

+Trß ch¬i (do GV chän). 

  

Tiết 9 

- Bµi thÓ dôc 

 

- Ch¹y ngắn: 

 

- Ch¹y bÒn:     

+ ¤n tõ nhÞp 1 - 34(n÷) ; tõ nhÞp 1 - 36 (nam); 

+  Häc tõ nhÞp 35 - 39 (n÷) ; tõ nhÞp  37 - 45 (nam). 

+ Trß ch¬i “Ch¹y tiÕp søc con thoi”. 

+ ¤n xuÊt ph¸t thÊp - ch¹y nhanh (cù li 30 - 50m). 

 + LuyÖn tËp ch¹y bÒn.. 

  

Tiết 10 

- Bµi thÓ dôc 

 

- Ch¹y ngắn: 

 

- Ch¹y bÒn:     

+ ¤n tõ nhÞp 1 - 39 (n÷), 1 - 45 (nam).  

+ Häc: tõ nhÞp 40 - 45 (n÷). 

+ XuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao vµ ch¹y gi÷a qu·ng ( cù li 30 

- 60m) 

+Trß ch¬i do GV chän. 

  

Tiết 11 

- Bµi thÓ dôc: 

- Ch¹y ngắn: 

 

- Ch¹y bÒn:     

+ ¤n toµn bµi thÓ dôc 

+ ¤n luyÖn n©ng cao kÜ thuËt, bæ sung mét sè ®iÓm c¬ 

b¶n cña 

  LuËt §iÒn kinh (phÇn ch¹y cù li ng¾n). 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

  

Tiết 12 

- Bµi thÓ dôc 

- Ch¹y ngắn: 

 

- Ch¹y bÒn:     

+ Hoµn thiÖn bµi thÓ dôc liªn hoµn 

+ ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y ®¹p sau; XuÊt ph¸t thÊp - ch¹y 

lao-ch¹y gi÷a qu·ng,  vÒ ®Ýc, giíi thiÖu luËt ®iÒn kinh 

(phÇn ch¹y ng¾n). 
+LuyÖn tËp ch¹y bÒn 

  

Tiết 13 

- Ch¹y ngắn: 

 

- Ch¹y bÒn:     

+ ¤n XuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng, vÒ 

®Ých. 
+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn 

  

Tiết 14 
- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:     
+ Hoµn thiÖn kü thuËt ch¹y cù ly ng¾n 
+ Trß ch¬i do GV chän. 

  

Tiết 15 

- Ch¹y ngắn: 

 

- Ch¹y bÒn:     

+ LuyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt ch¹y cù ly ng¾n. 

+ Trß ch¬i “ph¸t triÓn søc nhanh” ( GV chän) 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

  

Tiết 16 
- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:     
+TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt n©ng cao thµnh tÝch . 

+ Trß ch¬i do GV chän. 

  

Tiết 17 
- Ch¹y ngắn: 

- Ch¹y bÒn:     
+TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt n©ng cao thµnh tÝch 
+ Trß ch¬i do GV chän. 

  

Tiết 18 

 

KiÓm tra giữa kú I 

   (Gi¸o viªn chän mét ND ®· häc ). 

  



Tiết 19 

- Nh¶y cao 

 

 

- Ch¹y bÒn 

+ ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tríc, sau, ®¸ l¨ng sang ngang,  

+ Trß ch¬i “lß cß tiÕp søc”. 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

  

Tiết 20 
- Nh¶y cao 

- Ch¹y bÒn 
+ ¤n t©p nh tiÕt 19 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

  

Tiết 21 

- Nh¶y cao 

 

 

- Ch¹y bÒn 

+ ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî nh¶y cao (giai ®o¹n ch¹y ®µ, 

x¸c ®Þnh  ®iÓm giËm nh¶y vµ híng ch¹y ®µ, ®o vµ ®iÒu 

chØnh ®µ). 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

  

Tiết 22 

- Nh¶y cao 

 

- Ch¹y bÒn 

+Nh ND TiÕt 21, ¤n: giai ®o¹n giËm nh¶y, phèi hîp 

ch¹y ®µ giËm nh¶y. 

+ Trß ch¬i (do GV chän). 

  

Tiết 23 

- Nh¶y cao 

 

- Ch¹y bÒn 

+ ¤n ch¹y ®µ, giËm nh¶y, c¸c ®éng t¸c bæ trî do GV 

chän. 

+LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

  

Tiết 24 

- Nh¶y cao 

 

- Ch¹y bÒn 

+¤n mét sè c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y ®µ, giËm nh¶y   

+ ¤n: giai ®o¹n trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt (kiÓu “Bíc qua”). 

+LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

  

Tiết 25 

- Nh¶y cao 

 

- Ch¹y bÒn 

+ ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî; phèi hîp 4 giai ®o¹n kÜ 

thuËt nh¶y cao  kiÓu “Bíc qua”. 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

  

Tiết 26 

- Nh¶y cao 

 

 

- Ch¹y bÒn 

+ LuyÖn tËp kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu “Bíc qua”; 

+ Giíi thiÖu mét sè ®iÓm LuËt c¬ b¶n cña LuËt §iÒn kinh 

(phÇn nh¶y cao) 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

  

Tiết 27 
- Nh¶y cao 

- Ch¹y bÒn 
+ LuyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu “Bíc qua”. 

- Ch¹y bÒn:  +Trß ch¬i do GV chän. 

  

  Tiết 

28- 36 

 

¤n TËp kiÓm tra häc kú I. 

(GV chän 1 ND  trong häc kú I) 

 

  

 

Häc k× II 

 

  

 

Tiết 37 

- Nh¶y xa: 

 

 

- §¸ cÇu:    

 
 
  

- Ch¹y bÒn: 

+ ¤n phèi hîp ch¹y ®µ 3-5 bíc, giËm nh¶y vµo v¸n 

giËm nh¶y, bËt  cao. 

- Mét sè ®éng t¸c bæ trî, BT ph¸t triÓn søc m¹nh cña 

ch©n (do GV chän). 

+ ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî cho §¸ cÇu. 

+ Mét sè kÜ thuËt ®· häc ë líp 6, 7,8 

  



+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

 

Tiết 38 

- Nh¶y xa: 

 

 

- §¸ cÇu:  

 
 
 
 
- Ch¹y bÒn: 

+ Ch¹y ®µ 3, 5, 7 bíc phèi hîp giËm nh¶y bËt cao vÒ 

phÝa tríc. 

+ Mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt c¸c giai ®o¹n ch¹y ®µ, 

giËm nh¶y, nh¶y bíc bé. 

+ ¤n mét sè kÜ thuËt ®· häc ë líp 6,7,8. 

+ Häc kÜ thuËt ph¸t cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu 

bµn ch©n. 

+Trß ch¬i  “Ch¹y dÝt d¾c tiÕp søc” 

  

 

Tiết 39 

- Nh¶y xa: 

 

 

 

- §¸ cÇu:   

 
   

 

- Ch¹y bÒn: 

+ Mét ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt giËm nh¶y, bíc bé trªn 

kh«ng (GV chän) 

 + Phèi hîp ®µ 5 -7 bíc, giËm nh¶y, bíc bé trªn kh«ng 

vµ tiÕp ®Êt b»ng ch©n l¨ng. 

+ ¤n ph¸t cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn 

ch©n.  

+ Học: phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.  

+Trß ch¬i (do GV chän). 

  

 

Tiết 40 

- Nh¶y xa: 

 

- §¸ cÇu:     

 

 

- Ch¹y bÒn: 

+¤n nh NDTiÕt 39. bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n. 

+ ¤n ph¸t cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn 

ch©n. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 

+ Giíi thiÖu c¸c chiÕn thuËt thi ®Êu (GV chän) 

+LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

  

Tiết 41 

- Nh¶y xa: 

 

 

- §¸ cÇu:     

 
 

- Ch¹y bÒn: 

+Mét sè ®éng t¸c bæ trî bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh cña 

ch©n (do  GV chän). ¤n ch¹y ®µ, giËm nh¶y trªn kh«ng, 

tiÕp ®Êt b»ng “hai ch©n”.  

+ ¤n ph¸t cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn 

ch©n. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 

+ Trß ch¬i GV chän. 

  

Tiết 42 

- Nh¶y xa: 

 

 

- §¸ cÇu:    

  

- Ch¹y bÒn: 

+ ¤n mét sè ®éng t¸c  bæ trî cho giai ®o¹n tiÕp ®Êt, bµi 

tËp ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n (do GV chän). 

+ ¤n ph¸t cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn 

ch©n. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 

+LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

  

Tiết 43 

- Nh¶y xa: 

- §¸ cÇu:    

- Ch¹y bÒn: 

+ Hoµn thiÖn thiÖn kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu “Ngåi”. 

+ Trß ch¬i (GV chän). 

+ Trß ch¬i (GV chän) 

  

Tiết 44 

- Nh¶y xa: 

- §¸ cÇu:     

- Ch¹y bÒn: 

+ TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu “Ngåi”. 

+Trß ch¬i (do GV chän).  

+ Trß ch¬i (GV chän). 

 

  



Tiết 45 

- Nh¶y xa: 

 

- §¸ cÇu:     

 
 

- Ch¹y bÒn: 

+Trß ch¬i “BËt cãc tiÕp søc”  

+ LuyÖn tËp vµ n©ng cao kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu “Ngåi”. . 

+ Hoµn thiÖn vµ n©ng cao c¸c kü thuËt, chiÕn thuËt ®· 

häc. 

+ LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

  

Tiết 46 

- Nh¶y xa: 

 

 

 

- §¸ cÇu:     

- Ch¹y bÒn: 

+TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch. 

+ Giíi thiÖu mén sè ®iÓm LuËt trong LuËt §iÒn kinh 

(phÇn nh¶y xa). 

+ Nh néi dung tiÕt 45  

+ Trß ch¬i (GV chän). 

  

Tiết 47 

- Nh¶y xa: 

 

 

 

- Ch¹y bÒn: 

+ TiÕp tôc n©ng cao kÜ thuËt vµ thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu 

“Ngåi”.  

+ Trß ch¬i “ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n”. 

+LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 

  

Tiết 48 

- Nh¶y xa: 

 

- Ch¹y bÒn: 

+ TiÕp tôc n©ng cao kÜ thuËt vµ thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu 

“Ngåi”.   

+ Trß ch¬i (do GV chän). 

  

Tiết 49 

- Nh¶y xa: 

 

- Ch¹y bÒn: 

+ TiÕp tôc n©ng cao kÜ thuËt vµ thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu 

“Ngåi”    

+ Trß ch¬i (do GV chän). 

  

Tiết 50 

 

KiÓm tra giöa kú II 

(Gi¸o viªn chän mét ND ®· häc ). 

  

Tiết 

 51-65 

 

- M«n tù chän: 

 

 

 

 

 

- Ch¹y bÒn: 

- M«n tù chän: (chän mét néi dung phï hîp víi ®iÒu 

kiÖn cña nhµ trêng vµ ®Þa ph¬ng, vµ thùc hiÖn theo kÕ 

ho¹ch gi¶ng d¹y ®· x©y dùng, nÕu chän néi dung Bãng 

chuyÒn th× ¸p dông theo híng dÉn thùc ®iÒu chØnh néi 

dung gi¶m t¶i m«n thÓ dôc cña BGD, theo c«ng v¨n 

5842/BGD - §T). 

- LuyÖn tËp ch¹y bÒn vµ thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch cña 

gi¸o viªn. 

  

Tiết 

 66-70 

 

 

 

- ¤n tËp - kiÓm tra häc kú II (do GV chän mét m«n ®· häc trong häc kú) 

- KiÓm tra tiªu chuÈn rÌn luyÖn thÓ lùc (Theo c¸c néi dung t¹i quyÕt ®Þnh sè 

53/2008/Q§ - BGD§T ngµy 18/9/2008). 
Chú ý: Kiểm tra tiêu chuẩn RLTL  không lấy kết quả cộng vào xếp loại môn, chỉ 

kiểm tra để đánh giá thể lực học sinh,GV phải có sổ theo dỏi RLTL của HS.  

 

  



 

         HIỆU TRƯỞNG 

           

  TỔ TRƯỞNG CM  

 

GIÁO VIÊN 

       Đặng Thị Chung                  Hoàng Anh Cương                         Lê Mạnh Hoan       


