
1 Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ

2 Bài 1: Ôn tập tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ

3 Bài 2: Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng dọc.

4 Bài 2: Điểm số hàng dọc, tập hợp đội hình hai (ba, bốn…) hàng dọc

5 Bài 2: Ôn tập đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số.

6

Bài 2: Ôn tập tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số - Trò chơi 

“ Rèn luyện đội hình, đội ngũ”

7 Bài 3: Tập hợp đội hình một hàng ngang, dóng hàng ngang

8 Bài 3: Dàn hàng ngang, dồn hàng ngang

9

Bài 3: Điểm số hàng ngang, tập hợp đội hình hai (ba, bốn…) hàng 

ngang 

10

Bài 3: Ôn tập đội hình hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, 

điểm số - Trò chơi  “Rèn luyện đội hình đội ngũ”

11 Bài 4: Động tác quay phải , quay trái

12 Bài 4:Ôn động tác quay phải, quay trái

13 Bài 4: Động tác quay sau – Trò chơi “ Ai quay đúng hướng”

14 Bài 4: Ôn tập chủ đề đội hình, đội ngũ

15 Bài 1: Động tác vươn thở, tay, chân

16

Bài 1: Ôn  động tác vươn thở, tay, chân – Trò chơi “ Chuyền bóng 

nhanh”

17 Kiểm tra , đánh giá giữ học kì 1

18 Kiểm tra , đánh giá giữ học kì 1

19 Bài 2: Động tác vặn mình, bụng

20 Bài 2: Ôn động tác vặn mình – Trò chơi “ Chuyền bóng”

21 Bài 3: Động tác toàn thân, điều hòa

22 Bài 3:  Ôn tập 5 động tác đã học  

24  Bài 1:Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ:  Tư thế đầu cúi, đầu ngửa

25

 Bài 1:Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ:  Tư thế đầu nghiêng sang 

trái, sang phải

26

 Bài 1:Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ:  Ôn tư thế đầu cúi, đầu 

ngửa, nghiêng sang trái, nghiêng sang phải.

27

Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay: Hai tay thẳng phía trước, hai tay 

dang ngang

28

Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay: Ôn hai tay thẳng phía trước, hai 

tay dang ngang

10

11

23 Bài 3:  Ôn tập 5 động tác đ ã học  - Trò chơi “ Đội nào nhanh hơn”

6

7

8

PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH LỚP 1 

TÊN BỘ SÁCH: CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Tuần Tiết Ghi chúChủ đề/bài

Chủ đề 1: Đội hình đội ngũ (14 tiết )

1

2

3

4

5

14

13

12

Chủ đề 3: Tƣ thế và kỹ năng vận động cơ bản (24 tiết )

Chủ đề 2: Bài tập thể dục (7 tiết )

9



29

Bài 2: Tư thế vận động của tay: Hai tay thẳng trên cao, hai tay chếch 

chữ V trên cao

30

Bài 2: Tư thế vận động của tay: Ôn hai tay thẳng trên cao, hai tay chếch 

chữ V trên cao

31

 Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân: Đứng kiễng gót, chân đưa ra 

trước

32

Bài 3 : Ôn các tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ, tay, đững kiễng gót, 

đứng chân dưa ra trước.

33

Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân: Động tác đưa chân sang 

ngang, và chân ra sau.

34

 Bài 3: Các thư thế vận động cơ bản của chân :Ôn các tư thế cơ bản của 

đầu, cổ, tay và chân cao.

37 Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể:   Đi luân phiên vỗ tay trên dưới.

38 Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể:   Đi luân phiên vỗ tay phải, trái.

39

Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể:   Ôn đi luân phiên vỗ tay trên 

dưới, phải trái

40

Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể: Tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi 

chân trước, sau

41

Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể:  Ôn đi phối hợp vỗ tay theo các 

hướng và tại chỗ bật nhảy luân  phiên đổi chân trước, sau

42

Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể:  Ôn đi phối hợp vỗ tay theo các 

hướng và tại chỗ bật nhảy luân  phiên đổi chân trước, sau 

43

Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể:  Ôn đi phối hợp vỗ tay theo các 

hướng và tại chỗ bật nhảy luân  phiên đổi chân trước, sau 

44

 Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể: Đứng phối hợp vỗ hai tay, tại 

chỗ bật nhảy luân phiên, tách chụm hai chân

45

 Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể: Ôn các tư thế vận động cơ bản 

của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; tư thế vận động cơ bản của 

chân và vận động phối hợp của cơ thể.

46

 Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể: Ôn các tư thế vận động cơ bản 

của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; tư thế vận động cơ bản của 

chân và vận động phối hợp của cơ thể.

47

 Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể: Ôn các tư thế vận động cơ bản 

của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; tư thế vận động cơ bản của 

chân và vận động phối hợp của cơ thể.

48

 Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể: Ôn các tư thế vận động cơ bản 

của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; tư thế vận động cơ bản của 

chân và vận động phối hợp của cơ thể.

49

 Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể: Ôn các tư thế vận động cơ bản 

của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; tư thế vận động cơ bản của 

chân và vận động phối hợp của cơ thể.

24

23

22

21

25

35  Kiểm tra, đánh giá cuối học kì 1
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36  Kiểm tra, đánh giá cuối học kì 1



51 Kiểm tra, đánh giá giữa học kì 2

52

Bài 1: Hoạt động làm quen vơi bóng:lăn bóng bằng 1 tay và kẹp bóng 

bằng hai tay bật nhảy ra trước

53

Bài 1 : Hoạt đông làm quen với bóng : Tung bóng bằng tay và đỡ bóng 

bằng đùi chân thuận.

54

Bài 1: Hoạt động làm quen với bóng : Ôn lăn bóng bằng 1 tay và kẹp 

bóng bằng hai tay bật nhảy ra trước Tung bóng bằng tay và đỡ bóng 

bằng đùi chân thuận.

55

Bài 1: Hoạt động làm quen với bóng : Ôn lăn bóng bằng 1 tay và kẹp 

bóng bằng hai tay bật nhảy ra trước Tung bóng bằng tay và đỡ bóng 

bằng đùi chân thuận.

56

Bài 1: Hoạt động làm quen với bóng : Ôn lăn bóng bằng 1 tay và kẹp 

bóng bằng hai tay bật nhảy ra trước Tung bóng bằng tay và đỡ bóng 

bằng đùi chân thuận.

57

Bài 2: Hoạt động không bóng: chạy vòng qua nấm,chạy luân phiên đá 

lăng cẳng chân ra trước.

58

Bài 2: Hoạt động không bóng: Chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang 

hai bên,và vào bên trong

59

Bài 2: Hoạt động không bóng: ôn chạy vòng qua nấm,chạy luân phiên 

đá lăng cẳng chân ra trước, đá lăng cẳng chân sang hai bên, và vào bên 

trong.

60

Bài 2: Hoạt động không bóng: ôn chạy vòng qua nấm,chạy luân phiên 

đá lăng cẳng chân ra trước, đá lăng cẳng chân sang hai bên, và vào bên 

trong.

61

Bài 2: Hoạt động không bóng: ôn chạy vòng qua nấm,chạy luân phiên 

đá lăng cẳng chân ra trước, đá lăng cẳng chân sang hai bên, và vào bên 

trong.

62

Bài 2: Hoạt động không bóng: ôn chạy vòng qua nấm,chạy luân phiên 

đá lăng cẳng chân ra trước, đá lăng cẳng chân sang hai bên, và vào bên 

trong.

63 Bài 3: Hoạt động có bóng: Dẫn bóng bằng lòng bàn chân.

64 Bài 3: Hoạt động có bóng: Đá bóng bằng lòng bàn chân.

68

Bài 3: Hoạt động có bóng: Ôn dẫn bóng bằng lòng bàn chân, đá bóng 

bằng lòng bàn chân.

69 Kiểm tra đánh gía cuối năm học

70 Kiểm tra đánh gía cuối năm học35

34

33

32

31

67

Bài 3: Hoạt động có bóng: Ôn dẫn bóng bằng lòng bàn chân, đá bóng 

bằng lòng bàn chân.

65

Bài 3: Hoạt động có bóng: Ôn dẫn bóng bằng lòng bàn chân, đá bóng 

bằng lòng bàn chân.

Bài 3: Hoạt động có bóng: Ôn dẫn bóng bằng lòng bàn chân, đá bóng 

bằng lòng bàn chân.66

Chủ đề 4: Bóng Đá ( 17 tiết )

50 Kiểm tra, đánh giá giữa học kì 2

28

27

26

25

30

29



Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020

                                                                                        Ngƣời dạy 

                                                                                         Lê Thị Liễu 








