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NỘI DUNG CHI TIẾT 

A. PHẦN KIẾN THỨC 

CHƢƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ THỂ DỤC AEROBIC 

I. Khái niệm về Aerobic: 

- Thuật ngữ “Aerobic” được Louis Pasteur – một bác sĩ nổi tiếng người Pháp sử dụng 

lần đầu tiên vào năm 1875. Ông giải nghĩa rằng Aerobic có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp 

“Aerob”, có nghĩa là “có oxy”, bởi nó liên quan đến hoạt động huy động và sử dụng 

oxy trong quá trình trao đổi năng lượng của cơ thể. Bài tập Aerobics về cơ bản là 

những bài tập vận động liên tục với cường độ thấp và trung bình trong một khoảng 

thời gian kéo dài. 

- Thể dục Aerobic là các bài tập được lựa chọn từ kho tàng bài tập đa dạng và phong 

phú của Thể dục, các bước nhảy hiện đại kết hợp với âm nhạc nhằm nâng cao năng lực 

hoạt động của cơ thể, nâng cao vẻ đẹp và tính sáng tạo của người tập trong quá trình 

vận động. 

II. Đặc điểm và phân loại thể dục Aerobic: 

1. Đặc điểm: 

1.1. Tính nghệ thuật: 

 Tính nghệ thuật của Thể dục Aerobic thể hiện ở các đặc trưng “khỏe, mạnh và 

đẹp”. Thể dục Aerobic vừa hài hòa, uyển chuyển lại có tính nhịp điệu, vì vậy không 

chỉ giúp người tập rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất mà còn giúp người tập cảm 

nhận được cái đẹp, nâng cao kiến thức về thẩm mỹ. Ngoài ra, trong các nội dung thể 

dục Aerobic thi đấu, các vận động viên phải thể hiện được vẻ đẹp của nội lực, sự điêu 

luyện của kỹ thuật, sự hài hòa uyển chuyển giữa các tổ hợp động tác cũng như sự sung 

mãn về thể lực… thể hiện được nét đặc trưng về “khỏe, mạnh và đẹp” của Thể dục 

Aerobic. 

1.2. Tính hiện đại: 

 Đặc điểm trong động tác của thể dục Aerobic là tính tiết tấu mạnh mẽ của vũ 

đạo và thể dục hiện đại, được thể hiện rõ nhất qua Âm nhạc, vì vậy Âm nhạc chiếm vị 



trí không thể thiếu trong môn thể dục Aerobic. Đặc điểm âm nhạc của thể dục Aerobic 

là tiết tấu mạnh mẽ đầy sức sống, kích thích sự hưng phấn tâm lý của người tập. Âm 

nhạc được sử dụng thường là Disco, Jazz, Rock, Salsa, Tango, Euro beat, 

Techno…Tiết tấu mạnh mẽ của động tác và âm nhạc khiến môn thể thao này có sức 

lan tỏa rất lớn đặc biệt là với thanh thiếu niên. 

1.3. Tính ứng dụng rộng rãi: 

 Hình thức tập luyện Aerobic rất đa dạng, lượng vận động có thể dễ điều tiết, 

yêu cầu về sân bãi dụng cụ không cao, vì vậy mà phù hợp với mọi đối tượng tập luyện. 

Mỗi người có thể tự tìm thấy phương pháp tập luyện thích hợp với bản thân để đạt 

được mục đích rèn luyện cơ thể, tăng cường sức khỏe hay nâng cao trình độ thể thao 

để thỏa mãn nhu cầu phát triển thể chất và tinh thần. Vì vậy, Thể dục Aerobics có tính 

ứng dụng rất rộng rãi. 

1.4. Tính hiệu quả thực tiễn: 

 Mục đích của Thể dục Aerobic là Sức khỏe và Thẩm mỹ. Bài tập Aerobic chú 

trọng đến yếu tố khỏe, đẹp, phóng khoáng; nhấn mạnh cường độ và tính đàn hồi trong 

các động tác bật nhảy, bài tập liên hợp các chuyển động không ngừng của các kỹ thuật 

đi, chạy, nhảy khiến cho người tập tiêu hao năng lượng từ mỡ dư thừa, tăng sức mạnh 

cơ bắp, nâng cao khả năng phối hợp vận động, hình thành tư thế khỏe đẹp. Có thể nói, 

Thể dục Aerobic có chức năng tạo ra ra con người có hình thể khỏe đẹp, nâng cao tính 

nhịp điệu, khả năng bật, nhảy, bồi dưỡng ý thức làm đẹp cơ thể thông qua khả năng 

vận động. 

2. Phân loại thể dục Aerobic: 

 Nội dung thể dục Aerobic rất phong phú và đa dạng, do vậy, căn cứ vào nhiệm 

vụ và mục đích tập luyện khác nhau, có thể chia thể dục Aerobics thành 2 loại: Thể 

dục Aerobic vì sức khỏe và Thể dục Aerobic thi đấu. 

2.1. Thể dục Aerobics vì sức khỏe:  

Thể dục Aerobic vì sức khỏe là một loại hình hoạt động vận động tích cực, 

được tiến hành liên tục trong khoảng thời gian 30 phút trở lên, đòi hỏi sự làm việc tích 

cực của hệ thống các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là hệ thống tuần hoàn, hệ hô hấp, 



hệ thống cơ quan vận động. Vì vậy hình thức tập luyện này có tác dụng tăng cường 

sức khỏe, phát triển toàn diện các tố chất thể lực, làm cho cơ thể cân đối, hài hòa, tinh 

thần sảng khoái. 

Thể dục Aerobic vì sức khỏe thích hợp với mọi đối tượng tập luyện nên còn 

được gọi là Thể dục Aerobic quần chúng. Các động tác tập luyện ở đây tương đối đơn 

giản, coi trọng tính mục đích và hiệu quả thực tế, tiết tấu…gợi cho người tập cảm giác 

mạnh, cường độ và độ khó kỹ thuật tương đối thấp, thời gian tập luyện có thể tùy 

thuộc vào mục đích tập luyện và đặc điểm cá nhân. Vì vậy, Thể dục Aerobic vì sức 

khỏe thu hút rất nhiều đối tượng bất kể tuổi tác, trình độ, giới tính, nghề nghiệp, trình 

độ…đều yêu thích tập luyện. Những năm gần đây, cùng với nhu cầu ngày càng cao 

của con người về rèn luyện thân thể kết hợp giải trí và thư giãn, đã xuất hiện ngày 

càng nhiều loại hình Thể dục Aerobic kết hợp với vũ đạo mang tính hiện đại, làm cho 

các hình thức rèn luyện thân thể bằng Thể dục Aerobic ngày càng trở nên phong phú 

hơn. 

2.2. Thể dục Aerobic thi đấu: 

Thể dục Aerobic thi đấu (Aerobic gymnastic) hình thành dựa trên nền tảng của 

Thể dục Aerobic vì sức khỏe, mục đích chính của nó là thi đấu. Thể dục Aerobic thi 

đấu có Luật và cách chấm điểm riêng. Tổ hợp các động tác bắt buộc, phải thực hiện 

được tính liên tục của các chuyển động cũng như khả năng mềm dẻo và sức mạnh 

tromg từng kỹ thuật, đồng thời việc sử dụng tổng hợp 7 bước cơ bản là khả năng hoàn 

thành hoàn hảo các loại độ khó với chất lượng cao. Thể dục Aerobic thi đấu có yêu 

cầu tương đối cao đối với các tố chất cơ thể, kỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn của vận 

động viên, đây là một môn thi đấu thể hiện rõ ràng sự sung sức, vẻ đẹp và sức mạnh 

của con người. 

III. Ý nghĩa và tác dụng của việc tập luyện thể dục Aerobic: 

1. Ý nghĩa của việc tập luyện Thể dục Aerobic 

Luyện tập Thể dục Aerobic là một trong những phương pháp rèn luyện thân thể mang 

lại hiệu quả cao: 



Thể dục Aerobic là môn Thể dục có rất nhiều đặc điểm độc đáo với nội dung 

phong phú, hình thức đa dạng, khả năng phổ cập mạnh, phạm vi vận dụng rộng rãi có 

tác dụng tăng cường sức khỏe, phát triển toàn diện các tố chất của cơ thể. Tập luyện 

Thể dục Aerobic giúp tăng cường chức năng của tim, phổi, tăng cường sức mạnh, sức 

bền của cơ bắp và khả năng phối hợp vận động, giúp cơ thể con người đạt được trạng 

thái tốt nhất. Ngoài ra Thể dục Aerobic còn mang tính thẩm mỹ cao, đem lại cho người 

tập những xúc cảm nghệ thuật, giúp họ có tâm trạng vui vẻ, giảm bớt áp lực, từ đó tăng 

cường sức khỏe cả về thể chất và tinh thần. 

Thi đấu và biểu diễn Thể dục Aerobic có tác dụng làm phong phú đời sống Văn hóa 

tinh thần của nhân dân: 

Thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa xã hội, thu 

hút ngày càng nhiều đối tượng tham gia. Trong một xã hội phát triển, con người 

thường sử dụng thời gian rảnh rỗi tham gia các hoạt động thể dục thể thao mục đích để 

thỏa mãn nhu cầu tăng cường sức khỏe, giải trí và giao lưu. Theo đà phổ cập và phát 

triển nhanh chóng, Thể dục Aerobic ngày càng phát triển có hệ thống và chính quy. 

Hiện nay ở nước ta, ngoài các giải thi đấu toàn quốc còn có các giải thi đấu cấp tỉnh, 

thành phố, các tổ chức và trường học. Những năm gần đây Thể dục Aerobic còn 

thường xuyên được tổ chức biểu diễn ở nhiều nơi, điều này đã góp phần tuyên truyền, 

quảng bá rộng rãi môn Thể dục này. Để chuẩn bị thi đấu hoặc biểu diễn, người tập cần 

bỏ ra một thời gian và công sức tập luyện nhất định, nhưng bù lại đây cũng là thời gian 

để họ giải trí và rèn luyện cơ thể. Việc biểu diễn giúp người tập thỏa mãn mong muốn 

được thể hiện bản thân. Đối với người xem, việc theo dõi thi đấu và biểu diễn Thể dục 

Aerobic cũng là một cách giải trí, những động tác mang đậm tính nghệ thuật và sức 

mạnh nội lực của vận động viên đem lại cho người xem cảm xúc thẩm mỹ về vẻ đẹp, 

về sự khéo léo và mạnh mẽ của con người. Chính điều này làm phong phú đời sống 

văn hóa tinh thần của quần chúng nhân dân. 

2. Tác dụng của việc tập luyện Thể dục Aerobic 

- Tác dụng tăng cường sức khỏe: 

Ngày nay, quan niệm về sức khỏe của con người không chỉ mang ý nghĩa là sức 

khỏe về sinh lý mà cần được hiểu là sức khỏe tâm lý và hành vi. “Khoẻ - đẹp” là một 



quan niệm và nhận thức tích cực về sức khỏe, người “Khỏe đẹp” ngoài việc tự cảm 

thấy thoải mái, giải quyết dễ dàng các công việc trong cuộc sống còn linh hoạt trong 

giao tiếp, luôn vui vẻ và yêu cuộc sống. Tố chất cơ thể của người “Khỏe đẹp” là sức 

bền tim mạch, sức mạnh cơ bắp, khả năng thăng bằng, năng lực phối hợp vận động, 

năng lực mềm dẻo, tính linh hoạt của thần kinh. Sức bền của tim phổi giúp hệ thông 

tuần hoàn và hô hấp vận hành hiệu quả, dễ dàng vận chuyển các chất dinh dưỡng và 

Oxy tới cơ bắp và các tổ chức của cơ thể, đồng thòi vận chuyển các sản phẩm của quá 

trình trao đổi chất ra ngoài. Cơ bắp phát triển không chỉ tạo nên vóc dáng cơ thể cường 

tráng, mở rộng khả năng vận động mà còn làm chậm quá trình thoái hóa và sự lão hóa 

của các tổ chức cơ quan trong cơ thể. Hiệu quả của Thể dục Aerobic được khoa học 

chứng minh. Các công trình nghiên cứu về Thể dục Aerobic đã khẳng định, hoạt động 

ưa khí do tập luyện có tác dụng phát triển tốt hệ tim mạch, ngoài ra Thể dục Aerobic 

còn có vai trò tăng khả năng mềm dẻo và linh hoạt của cơ thể. Có thể nói hiện nay Thể 

dục Aerobic là môn thể thao lý tưởng để giúp con người phát triển toàn diện. 

- Tác dụng tạo hình thể đẹp: 

“Hình thể” bao gồm tư thế và thể hình (hình dáng của cơ thể). Tư thế là dáng 

điệu, cách đi đứng, những thói quen hành vi... của con người được biểu hiện trong 

cuộc sống hàng ngày. Thể hình là hình dáng bên ngoài của cơ thể (tỉ lệ giữa các bộ 

phận của cơ thể), tuy nhân tố di truyền đóng vai trò quyết định nhưng tập luyện Thể 

dục Aerobic có tác dụng tích cực để hoàn thiện hình thể. Những yêu cầu về động tác 

và yêu cầu về tư thế trong tập luyện Thể dục Aerobic cũng gần giống như những yêu 

cầu về tư thế đúng, đẹp của con người trong cuộc sống thường ngày, vì vậy luyện tập 

Thể dục Aerobic lâu dài có thể thay đổi các thói quen không tốt về tư thế, hình thành 

các tư thế đúng đẹp, từ đó biểu hiện được phong cách và tác phong, làm cho con người 

luôn có cảm giác tràn đầy sức sống. Thể dục Aerobic còn có thể giúp cho việc cải 

thiện hình dáng, thông qua tập luyện đặc biệt là các bài tập sức mạnh, xương khớp 

được phát triển vững trãi, cơ bắp nở nang, từ đó cải thiện và bổ sung những khiếm 

khuyết thể hình bẩm sinh, làm con người phát triển khỏe mạnh cân đối. Ngoài ra, tập 

luyện Thể dục Aerobic còn giúp loại bỏ lượng mỡ thừa, duy trì sự cân bằng hấp thụ và 

bài tiết của cơ thể, giúp làm giảm cân, duy trì được hình thể khỏe đẹp. 

- Tác dụng thư giãn: 



Cùng với sự tiến bộ của xã hội và phát triển của thời đại, con người ngày càng 

được tận hưởng những tiện ích mà khoa học kỹ thuật đem lại, nhưng ngược lại cũng 

phải chịu đựng rất nhiều áp lực về tâm lý. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, áp lực 

thần kinh trong thời gian dài không chỉ gây ra các bệnh lý tâm thần, mà còn gây ra rất 

nhiều loại bệnh tật khác như cao huyết áp, bệnh tim mạch... Khoa học cũng đã chứng 

minh tập luyện thể thao có thể giúp làm tiêu tan các áp lực thần kinh, phòng trừ các 

mầm mống gây ra bệnh tật. 

Các động tác Thể dục Aerobic vừa đẹp vừa hài hòa có tác dụng rèn luyện toàn 

diện cơ thể, đồng thòi được kết hợp với tiết tấu âm nhạc sôi động thực sự là liều thuốc 

tốt giúp tiêu trừ các áp lực tinh thần. Trong quá trình tập luyện sự tập trung của người 

tập vào các động tác vừa truyền cảm vừa cuốn hút sẽ làm cho tâm lý người tập chuyển 

từ trạng thái lo âu, phiền muộn sang sự bình ổn về tâm hồn, sảng khoái về tinh thần. 

Ngoài ra Thể dục Aerobic cũng giúp con người có thái độ tích cực trong các hoạt động 

giao tiếp giúp con người mở rộng giao lưu, tiếp xúc, làm quen và kết bạn. Vì vậy, Thể 

dục Aerobic không chỉ có tác dụng rèn luyện sức khỏe, thể lực, tăng vẻ đẹp cơ thể, mà 

còn có giá trị giải trí, thỏa mãn nhu cầu tâm lý, văn hóa tinh thần. 

- Tác dụng trị liệu bảo vệ sức khỏe: 

Thể dục Aerobic là môn Thể dục vận động liên tục, cường độ vận động không 

cao, lượng vận động dễ điều chỉnh phù hợp vói mục đích của đối tượng tập luyện, do 

đó ngoài tác dụng tăng cường sức khỏe cho người khỏe mạnh nó còn là một biện pháp 

trị liệu bảo vệ sức khỏe lí tưởng với người bệnh và người khuyết tật. Ví dụ, với người 

bệnh liệt chi dưới có thể tập các bài tập Thể dục Aerobic trên thảm hoặc dưới nước để 

duy trì chức năng của phần trên cơ thể, thúc đẩy chi dưới hồi phục. Tóm lại, chỉ cần 

lựa chọn bài tập và lượng vận động phù hợp thì tập luyện Thể dục Aerobic có thể 

phòng bệnh và trị liệu bảo vệ sức khỏe. 

- Tác dụng điều chỉnh chức năng tâm lý: 

Tập luyện Thể dục Aerobic vừa là quá trình rèn luyện thân thể vừa là quá trình 

hoạt động tâm lí. Sức khỏe thể chất và tâm lí có mối quan hệ hệ hữu cơ khăng khít. 

Tâm lí tốt có tác dụng quan trọng thúc đẩy và phát huy tối ưu năng lực thể chất, giúp 



người tập dễ tiếp thu kỹ thuật bài tập và thực hiện động tác một cách hiệu quả, giúp 

người tập kiên trì tập luyện. 

Thể dục Aerobic có ảnh hưởng tốt tới trạng thái lâm lí và góp phần hình thành 

tư chất của người tập. Qua những tiết tấu khỏe khoắn của âm nhạc hay các động tác 

sống động của hình thể khiến cho con người hòa mình trong âm nhạc và xóa bỏ những 

căng thẳng hay ưu phiền, thể chất và tinh thần được điều tiết, cải thiện và nâng cao. 

Đặc biệt Thể dục Aerobic là hoạt động tập thể, luyện tập trong môi trường tập thể giúp 

người tập được trải nghiệm các mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể, điều chỉnh hài 

hòa mối quan hệ giữa người với người. 

- Tác dụng của tập luyện Thể dục Aerobic với chức năng sinh lí: 

Thể dục Aerobic không chỉ có tác dụng làm cho cơ thể đẹp, cân đốỉ, linh hoạt, khả 

năng mềm dẻo và khả năng phối hợp vận động mà còn có tác dụng tăng cường quá 

trình trao đổi chất và năng lượng trong điều kiện có oxy, tăng cường chức năng của 

các hệ thống cơ quan trong cơ thể, thúc đẩy cơ thể phát triển toàn diện. 

+ Nâng cao chức năng của các cơ quan vận động. 

Thể dục Aerobic khiến cho các bộ phận cơ thể như cơ, khớp và dây chằng đều 

được phát triển, nâng cao đàn tính của cơ bắp và tính linh hoạt của các khớp xương. 

Kiên trì luyện tập có thể giúp cho sự phát triển của xương có lợi cho phát triển chiều 

cao của thanh thiếu niên, mật độ tế bào xương tăng cao, chất lượng xương càng thêm 

vững chắc. 

+ Tăng cường chức năng hệ thông tuần hoàn. 

Người thường xuyên luyện tập Thể dục Aerobic sẽ nâng cao khả năng trao đổi 

chất trong điều kiện ưa khí, nâng cao chức năng hệ thống tuần hoàn khiến cơ tim dày 

hơn, lực co bóp tăng, vận chuyển máu tốt hơn, có lợi cho việc cung cấp oxy và năng 

lượng đến tế bào não, nâng cao năng lực hoạt động của đại não, đồng thời thông qua 

hệ thông tuần hoàn các tế bào trong cơ thể được tăng cường oxy và dinh dưỡng cải 

thiện trao đổi chất, giảm tích mỡ, giảm xơ cứng động mạch. 

+ Nâng cao chức năng của hệ thông hô hấp, cải thiện chức năng hệ thông tiêu hóa. 



Trong quá trình vận động dung tích phổi và lượng hấp thụ oxy tăng lên nhiều 

lần, tỉ lệ giãn nở của các túi phổi tăng lên khiến cho các cơ hô hấp tích cực tham gia 

vào quá trình vận động từ đó tăng dung tích phổi và lượng hấp thụ oxy cũng tăng theo. 

Khi nghỉ ngơi tần số hô hấp giảm đi hô hấp sâu hơn, khi vận động lượng oxy hít vào 

lớn, từ đó tăng cường khả năng trao đổi chất của cơ thể. 

Các động tác của Thể dục Aerobic yêu cầu các bộ phận cơ thể bao gồm cả phần 

hông phải hoạt động nhiều, do đó cơ bụng, cơ lưng và các cơ bám vào xương chậu đều 

tham gia hoạt động, tăng cường nhu động ruột, tăng cường chức năng tiêu hóa có lợi 

cho viêc hấp thụ dinh dưỡng. Trong quá trình vận động do hô hấp sâu, biên độ chuyển 

động lên xuống của cơ ngực và hoạt động của cơ bụng tăng cao khiến đường ruột được 

xoa bóp, nâng cao chức năng tiêu hóa, đồng thời tăng cường tốc độ tuần hoàn máu, 

trao đổi chất diễn ra mạnh, từ đó cải thiện được cả chức năng gan. 

Vì vậy, kiên trì tập luyện Thể dục Aerobic trong thời gian dài làm cho cơ thể 

của trẻ em phát triển khỏe mạnh, thanh niên có thể hình khỏe đẹp, trung niên và người 

cao tuổi tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, tạo nên khí chất và phong độ cho người 

tập. 

CHƢƠNG II. KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA THỂ DỤC AEROBIC 

TÓM TẮT NỘI DUNG: 

Chương 2 mô tả các tư thế vũ đạo cơ bản và các nhóm kỹ thuật độ khó tiêu biểu (phù 

hợp với trình độ của sinh viên) theo Luật thi đấu Aerobic của Liên đoàn Thể dục Thế 

giới. Mỗi nhóm động tác đều có các phần giới thiệu chung, yêu cầu tối thiểu và yêu 

cầu chi tiết, qua đó người học có thể tự đánh giá được giá trị (điểm) của bài Thể dục 

Aerobic theo đúng Luật, nâng cao năng lực cảm thụ nghệ thuật Thể dục Aerobic. 

I. CÁC TƢ THẾ CƠ BẢN: 

1.Các tư thế cơ bản của bàn tay 

- Các tư thế bàn tay thường sử dụng: 



              

          

- Các tư thế bàn tay không được lạm dụng:  

                  

Hình 2.1. Các tư thế cơ bản của bàn tay 

2. Các bước chân cơ bản (Bảy bước cơ bản của Thể dục Aerobic) 

Tên gọi Mô tả kỹ thuật Bước chuẩn 

Diễu 

hành 

- Di chuyển với mức độ dùng sức nhỏ 

, tiếp đất từ mũi chân – mu bàn chân – 

gót chân . 

- - Chân trước : gập khớp gối và hông .  

- Chuyển động rõ từ ngón chân -> mắt 

cá  -> xương bánh chè -> gót chân . 

- - Tổng các chuyển động là hướng lên 

trên .  

- - Tay tự do ( Có thể kết hợp nhiều 

kiểu tay ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chạy bộ 

- Từ tư thế bình thường, mở hông từ 0 

– 10
0
, gập khớp gối từ 110 – 130

0
. 

- Bàn chân kiểm soát chuyển động, 

tiếp đất trên cả bàn chân (từ ngón cái 

đến mu bàn chân và gót chân). 

- Di chuyển với sự tác động lực cao, 

 

Dieãu haønh nhìn nghieâng 

Chaïy 



trong đó đầu gối cân thẳng bên dưới 

hoặc phía trước khớp háng. 

Nhảy 

cách 

quãng 

- Bước đầu như chạy bộ với hông mở 

rộng và đầu gối cong, gót chân hướng 

ra sau về cơ mông tạo nên một lần đá 

thấp với hông gập 30 - 45
0 

và đầu gối 

mở rộng về 0
0
 ở một lần nhảy. 

- Chuyển động được nhìn thấy ở phần 

hông và đầu gối. 

- Trong tất cả các chuyển động, cơ thể 

phải được kiểm soát. Phần trên của cơ 

thể giữ thẳng tự nhiên, thẳng với 

xương sống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nâng gối 

- Chân chuyển động sao cho khớp gối 

và hông co tối thiểu là 90
0
 ở cả hai 

khớp. 

- Chân đứng ở vị trí thẳng độ cong tối 

đa của khớp gối/hông xấp xỉ 10°. 

- Phần trên của cơ thể thẳng với 

xương sống và cân thẳng tự nhiên. 
 

Đá cao 

- Từ tư thế bình thường, gập hông 

150° - 180° ở chân chuyển động, 

khớp gối duỗi hoàn toàn trong quá 

trình chuyển động. 

- Chân đá cao giữ thẳng, biên độ tối 

thiểu: Gót chân tới chiều cao của bả 

vai, xấp xỉ 145°. 

- Chuyển động chỉ là gập hông, chân 

thẳng khớp gối không chuyển động. 

- Chân hơi co trong suốt quá trình 

chuyển động. 

- Chân đứng giữ thẳng, khớp gối và 

hông co tối đa xấp xỉ 10
0
, phần trên 

của cơ thể giữ thẳng một cách tự 

nhiên. 

 

 

Jack 

- Một bước bật với, 2 chân trùng 

xuống, khớp háng chuyển động một 

cách tự nhiên, tiếp đất với 2 chân rộng 

hơn vai, đầu gối và bàn chân hướng ra 

ngoài. 

- Bật lên và tiếp đất mạnh nhưng có 

kiểm soát. Chuyển động của mắt cá 

chân và hoạt động của chân từ ngón 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Laêng  chaân nhìn nghieâng

 Ñaù cao nhìn nghieâng

 Jack



chân đến mu bàn chân đến gót chân 

đều phải thực hiện chuẩn xác và có 

kiểm soát. 

- Di chuyển: Chân/ gót chân cùng với 

ngón chân hướng về phía trước hoặc 

ra ngoài. Phần trên của cơ thể giữ 

thẳng tự nhiên. 

Biên độ: Từ tư thế bình thường, mở 

rộng hai chân xấp xỉ bằng vai với 

hông và đầu gối co từ 25°- 45° (có thể 

hơn nếu ở tư thế thấp hoặc rất thấp) 

 

Lunge 

- Hai chân/ bàn chân mở rộng bằng 

vai, không chuyển động hông ra phía 

ngoài, một chân duôi thẳng không 

khép gối, ra phía sau theo hướng mũi 

tên. Gót chân hạ thấp xuống có kiểm 

soát. 

- Hai bàn chân giữ ở mặt phảng đối 

xứng dọc. Toàn bộ cơ thể chuyển 

động theo một khối. 

-Tác động lực thấp: Cơ thể hơi 

hướng về phía trước (chân trước làm 

trụ), từ cổ tới gót chân nằm trong một 

đường thảng. 

- Tác dộng lực cao: Hai chân đi chéo 

nhau trong mặt phẳng đối xứng dọc. 

- Biên độ: Từ tư thế bình thường. Hai 

chân cách nhau xấp xỉ 2- 3 bàn chân 

trong mặt phẳng đối xứng dọc. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÁC ĐỘNG TÁC ĐỘ KHÓ TIÊU BIỂU CỦA THỂ DỤC AEROBICS 

 Theo luật Aerobics các động tác độ khó chỉ được công nhận giá trị khi thực 

hiện đạt yêu cầu tối thiểu. Những động tác độ khó phải nằm trong bảng độ khó và có 

mã số. 



1. Nhóm A : Động lực ( Dynamic strength ) 

Một số động tác tiêu biểu của nhóm A 

 

2. Nhóm B: Các động tác tĩnh lực 

Một số động tác tiêu biểu của nhóm B 



 

3. Nhóm C: Bật và nhảy (Jumps & Leaps) 

Một số động tác tiêu biểu của nhóm C 

 



4. Nhóm D: Mềm dẻo và thăng bằng 

Một số động tác tiêu biểu của nhóm D 

 

PHƢƠNG PHÁP BIÊN SOẠN MỘT BÀI THỂ DỤC AEROBIC 

Một bài Thể dục Aerobic hoàn chỉnh cần thể hiện được sự cân bằng giữa các 

chuỗi chuyển động Aerobic, các kỹ thuật thuộc 4 nhóm độ khó, các động tác nhào lộn, 

các kỹ thuật chuyển tiếp, tháp, các đội hình. Các chuyển động của tay và chân cần phải 

mạnh mẽ và có hình dáng rõ ràng. Sự đồng đều toàn bộ không gian, mặt sàn và các 

chuyển động trên không trong toàn bài. 

Các bƣớc tiến hành bài tự chọn theo nhóm: 

- Chọn nhạc ( nghe và phân nhịp toàn bộ đoạn nhạc, lắp ghép các đoạn đảm bào thời 

gian…) Phân chia tổ hợp theo nhạc. 



- Lựa chọn đội hình. 

- Lựa chọn tháp trong bài thi. 

- Lựa chọn số lượng động tác động tác độ khó phù hợp với trình độ người tập. 

- Lựa chọn và sửa các bước Aerobic trong bài thi. 

- Lựa chọn các động tác phát triển chung ở các tư thế đứng, quỳ, ngồi, nằm. 

- Sắp xếp các tổ hợp. 

- Thông qua thực tế, tiếp tục chỉnh sửa. 

+ Chọn nhạc:  Căn cứ vào thời gian để chọn nhạc. Gia công để có được bản 

nhạc theo yêu cầu của bài thi. Nhạc là linh hồn của bài thi, khi chọn được nhạc rồi thì 

cần nghe và phân nhịp toàn bộ bản nhạc. 

+  Đội hình: Đội hình được coi là xương sống của bài thi. Đội hình đa dạng sẽ 

làm cho bài thi sống động hơn. Việc lựa chọn và sắp xếp đội hình là sự sáng tạo của 

người biên soạn với ý đồ rõ ràng. Thường sử dụng các bước cơ bản của Aerobic, các 

bước vũ đạo… để di chuyển đội hình.  

+ Tháp: Là việc nâng lên bởi bạn diễn thể hiện một hình khối rõ ràng. Chiều 

cao tháp không vượt qua 2 lần chiều cao của VĐV. Tối thiểu phải có liên kết của 4 

VĐV. Không được tung bạn diễn lên cao mà không có bất kỳ sự kết nối nào. 

MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT VÀ YÊU CẦU CHUYÊN MÔN CỦA THỂ DỤC 

AEROBIC. 

1. SỐ LƢỢNG NỘI DUNG 

Chương trình thi đấu môn Thể dụcAerobic bao gồm các nội dung sau: 

Bài Quy định 8 người                                                                       

 

Bài Tự chọn 8 người                                                                        

 



Bài Tự chọn 3 người                                                                        

2. SỐ LƢỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN 

- Bài Quy định: 8 VĐV (nam/nữ/hỗn hợp)  

- Bài Tự chọn 8 người: 8 VĐV (nam/nữ/hỗn hợp) 

- Bài Tự chọn 3 người: 3 VĐV(nam/nữ/hỗn hợp) 

3. LUẬT TRANG PHỤC 

Trang phục của VĐV phải cho thấy nó phù hợp và thể hiện đặc trưng của môn Thể 

dục. 

Trang phục không đúng với miêu tả trong Luật trang phục sẽ bị Trọng tài trưởng trừ 

điểm. 

Các đội ra sân thi đấu trong trang phục quy định của môn Thể dục Aerobic. 

- Tóc phải được buộc chặt sát đầu  

- Các VĐV phải đi giầy Aerobic màu trắng và tất trắng đề các trọng tài dễ quan sát. 

- Việc trang điểm chỉ được chấp nhận đối với VĐV nữ nhưng cũng chỉ thật nhẹ 

nhàng. 

- Không được đeo đồ trang sức khi thi đấu. 

- Không được để lộ quần lót ra ngoài. 

- Trang phục của Aerobic không được phép làm bằng chất liệu trong suốt  

- Không được phép sử dụng trang phục có những hình vẽ thể hiện chiến tranh, bạo 

lực hay tôn giáo. 

- Không được phép vẽ lên cơ thể.  

- HLV ra sàn thi đấu phải mặc trang phục thể thao 

3.1. TRANG PHỤC CỦA NỮ 

- VĐV nữ mặcáo thi đấu liền mảnh bó sát người có thể có tất quần màu da hoặc 

không. 

- Áo của nữ giới có thể có hoặc không có tay áo (1 hoặc 2).  

Ví dụ về trang phục đuợc chấp nhậnđối với Nữ 

 

 

Các ví dụ từ “a đến c” minh hoạ cả mặt trước và mặt sau của cùng mộtáo 

Ví dụ “d” minh hoạ mặt trước và mặt sau của cùng một áo nịt. 

3.2. TRANG PHỤC CỦA NAM GIỚI 



- Nam VĐV phải mặc áo liền quần hoặcáo bó sát người và quần soóc ngắn. 

- Cấm không được có kim tuyến, đính đá đối với trang phục của Nam giới 

Ví dụ về trang phục được chấp nhậnđối với Nam 

 

Các ví dụ từ“e đến i” minh họa cả mặt trước và mặt sau của áo. 

4. CÁC ĐỘNG TÁC NHÀO LỘN VÀ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CẤM 

A. CÁC ĐỘNG TÁC NHÀO LỘN 

A-1. Lộn chống nghiêng   

A-2. Bổ đà  

A-3.1 Dẻo trước  

A-3.2 Dẻo sau  

A-4. Chuối tì đầu bật cầu  

A-5. Bật cầu trước  

A-6. Cầu sau  

 

 CÁC CHUYỂN ĐỘNG CẤM 

                 Santo            

 



 

- Uốn dẻo                            

- Chuối tay giữ quá 2 giây                      

5. BẢY BƢỚC CƠ BẢN AEROBIC 

- Các chuyển động của chân phải cho thấy kỹ thuật đúng của bước cơ bản Aerobic bao 

gồm cả sự biến đổi. 

Chuỗi chuyển động Aerobic mang tính sáng tạo và phức tạp được tạo nên bởi: 

- Sự liên quan của nhiều bộ phận cơ thể 

- Việc thay đổi hướng 

- Sử dụng nhiều hoạt động khác nhau của các khớp/mặt phẳng/phạm vi chuyển động/độ 

dài 

- Sử dụng các chuyển động lệch trục đối xứng 

- Sử dụng các nhịp điệu khác nhau 

- Tần suất nhiều hơn 

- Di chuyển, chuyển hướng với các chuỗi chuyển động aerobic 

6. CÁC ĐỘNG TÁC KHÓ  

Nhóm Phân nhóm Động tác cơ bản Yêu cầu kỹ thuật 

Nhóm 

A 

Các 

động 

tác  

động 

lực 

 

Push up 

 

Explosive PU 

 

 

 

Explosive 

Support 

 

 

Leg circle 

 

PU, Wenson PU 

 

Plio PU, Plio PU 

airborne 

 

 

 

A-frame 

 

 

Cut 

Tất cả các động tác trong nhóm A 

phải được thực hiện không có ngã 

hoặc chạm sàn. 

-Vai ít nhất phải thẳng hàng với 

cánh tay trên 

 

-Tối thiểu vai phải thẳng hàng với 

bắp tay trên ở giai đoạn đầu của 

động tác 

-Giai đoạn trên không 



 

 

 

Helicopter 

 

 

High V, Reverse 

Cut 

 

 

Leg circle, Flair 

 

 

Helicopter 

 

-Tay và chân phải rời sàn cùng 

một lúc 

-Vị trí gập thân (tối thiểu 90 độ) 

khi ở trên không 

-Tối thiểu vai phải thẳng hàng với 

bắp tay trên ở giai đoạn đầu của 

động tác 

-Phải có giai đoạn trên không 

trước khi cắt 

-Lưng song song với mặt sàn 

-Giai đoạn trên không 

-Từ vị trí xuất phát, lăng người 

tới tư thế ke trước chống trên hai 

tay. 

-Vòng quay của thân người trong 

khi quay trên 2 tay(từng tay 

một)với đủ một vòng quay. 

-Vị trí kết thúc phải cùng hướng 

với vị trí xuất phát  

Nhóm 

B 

Các 

động 

tác tĩnh 

lực 

 

Ke 

 

Ke V 

 

Ke ở mặt phẳng 

ngang 

 

 

 

 

Ke dạng, Ke L 

 

Ke V, Ke High V 

 

Ke Wenson, Ke 

Level, Ke Planche 

(thủy bình) 

Tất cả các động tác nhóm B phải 

được giữ 2 giây, mà không bị ngã 

hoặc chạm sàn 

-Không được chạm sàn 

 

-Không được chạm sàn 

 

-Cơ thể phải duỗi thẳng và không 

quá 20 độ so với phương nằm 

ngang 

Nhóm 

C 

Các 

 

Bật thẳng 

 

 

Air turn, Free fall 

 

Tất cả các động tác ở nhóm C khi 

tiếp đất ở tư thế chống sấp hoặc 

Wenson phải được thực hiện mà 



động 

tác  

bật và 

nhay 

Bật ở mặt phẳng 

ngang 

 

Bật co chân 

 

Bật Pike (gập 

thân) 

 

Bật dạng (ngang) 

 

Bật xoạc (dọc) 

 

Bật Cắt kéo xoạc 

 

Bật đá chân 

 

Bật Off Axis 

 

 

Bật Butterfly 

Gainer, Tamaro 

 

Tuck (thu gối), 

Cossack 

 

Pike (gập thân) 

 

Bật dạng, xoạc 

ngang 

 

Bật xoạc, Xoạc đổi 

chân,  

 

Cắt kéo xoạc 

 

Bật đá cắt kéo trước 

 

Off Axis rotation 

 

 

Butterfly 

không bị ngã. 

 

Tất cả các động tác ở nhóm C khi 

tiếp đất ở tư thế chống sấp: tay và 

chân phải tiếp đất cùng lúc 

 

Tất cả các động tác ở nhóm này 

khi tiếp đất bằng 1 hay 2 chân, 

phải kết thúc ở tư thế đứng. 

Tất cả các động tác ở nhóm C khi 

quay thiếu 90 độ hay hơn sẽ bị hạ 

0.1 điểm độ khó 

-Không có ngã 

 

-Không có ngã 

 

-Tối thiểu hai chân song song với 

mặt sàn 

 

-Tối thiểu hai chân song song với 

mặt sàn 

 

-Tối thiểu hai chân song song với 

mặt sàn 

 

-Tư thế xoạc là 170 độ 

 

-Tư thế xoạc là 170 độ 

 

-Chân tạo đà song song với mặt 

sàn 

 



-Tư thế thân người không được 

quá 60 độ so với phương nằm 

ngang 

 

-Cơ thể tối thiểu phải ở phương 

nằm ngang, không quá 45 độ so 

với phương nằm ngang. 

Nhóm 

D 

Các 

động 

tác 

thăng 

bằng 

và dẻo 

Xoạc 

 

Quay 

 

Thăng bằng quay 

 

 

Illussion 

 

Đá chân 

Xoạc dọc, xoạc 

ngang, xoạc dọc 

đứng có quay 

 

Quay, Quay với 1 

chân ở mặt phẳng 

ngang 

 

Thăng bằng quay 

 

 

Illlusion 

 

Đá chân cao 

 

Các động tác kết thúc ở tư thế 

xoạc dọc đứng: bàn chân của 

chân trụ trong khi xoạc dọc đứng 

phải tiếp xúc với sàn 

-Góc giữa 2 chân, tối thiểu 170 

độ 

-Tất cả các động tác quay phải 

thực hiện trên mũi bàn chân mà 

không được nhảy 

- Tất cả các động tác quay phải 

thực hiện trên mũi bàn chân mà 

không được nhảy 

-Chân lăng quay đủ vòng (tối 

thiểu 170 độ) 

-Tối thiểu 170 độ (ngoại trừ động 

tác D301) 

 

 

  



B. PHẦN KỸ NĂNG: 

1. Các bƣớc chân cơ bản (Bảy bƣớc cơ bản của Thể dục Aerobic) 

* Yêu cầu chung về các bước cơ bản :  

- Khi thực hiện bất cứ bước nào , phần trên cơ thể phải giữ thẳng . 

- Dùng sức ở 2 mức độ :  

+ Nhỏ – Một chân tiếp xúc với sàn trong môi thời điểm . 

+ Lớn : Cả 2 bàn chân rời sàn . 

* Quy ước về đếm nhịp : ( thuận lợi cho việc phối hợp với nhạc ) . 

+ Giữ đều nhịp đếm cho các lần 8 nhịp .   

Ví dụ : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8  

2 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 . 

+ Tín hiệu thực hiện với nhịp đếm : đếm  5-6-7- bắt đầu ! 

+ Khi nối các bước có thể hô tên của bước .Ví dụ : 5 – 6 – 7 – Diễu hành! 

              1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- Chạy bộ ! 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- Lunge !... 

         2- 2- 3- 4……  

1. 1. Diễu hành : 

* Thực hiện :  

TTCB : Đứng thẳng 2 tay chống hông . 

Nhịp 1 : chân trái tiếp đất đạp nhẹ, nâng trọng tâm lên đồng  thời co gập chân phải ở 

khớp gối và hông – Mũi chân duỗi .  

Nhịp 2 : Đổi chân .  

 

 

 

 
1.Dieåu haønh Diễu hành 



 Trình tự tập luyện với nhạc : cho 1 lần 8 nhịp . 

 Tập với nhịp đếm , vỗ tay . 

 Vừa tập vừa đếm , tập với nhạc đếm , tập với nhạc . . .  

Các phương án phát triển :  

- Thay đổi hướng di chuyển của chân , thân . . . 

- Thay đổi việc phối hợp của tay .  

Ví dụ :  

Diễu hành 1 : Bước cơ bản – Không phối hợp tay . 

Diễu hành 2 : Bước cơ bản – Tay trước ( Cùng lúc )  

Diễu hành 3 : Bước cơ bản – Tay ngang ( từng tay )  

* Một số phương án kết hợp với tay . 

Từ  các dạng tay cơ bản sau , có thể kết hợp : 

 

 

 

 

 

 

 

Bước Diễu hành kết hợp tay Ngang – Cao 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8



 

 

Bước Diễu hành  kết hợp tay Gập ngang – Gập trước . 

 

 

 

 

 

Bước Diễu hành kết hợp Từng tay ( Đuổi nhau ) Ngang – Gập  và ngược lại . 

 

 

 

 

 

Kết hợp tay ( Ngang – Trước ) và di chuyển ngang ( bước dồn ) :  

 

 

 

 

Sai thường mắc :  Gập thân , đặt  và dậm cả bàn chân . 

2.2. Chạy bộ :  

* Thực hiện : 

TTCB : 2 tay chống hông . 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5678



Nhịp 1 : Hơi bật nhẹ , trọng tâm trên chân phải , chân trái gập gối phía sau – Gót cao 

ngang và gần chạm mông. Thân thẳng .  

Nhịp 2 : Đổi chân .  

  

 

 

 

Lưu ý : Cơ thể có thời điểm ở trên không hòan tòan .  

* Trình tự tập luyện với nhạc : cho 1 lần 8 nhịp . 

 - Tập với nhịp đếm , vỗ tay . 

 - Vừa tập vừa đếm , tập với nhạc đếm , tập với nhạc . . .  

 - Bước Chạy được sử dụng nhiều trong di chuyển đội hình . 

* Các phương án phát triển : Kết hợp với tay . 

- Vỗ tay trước .            

 

 

 

 

- Vỗ tay cao . 

 

 

 

 

2. Chaïy 

1 2 3 4

1 2 3 4

Chạy bộ 



- Phối hợp 2 nhịp vỗ cao – 2 nhịp ngang . 

  

 

 

 

 

- Phối hợp 2 nhịp vỗ  : 

2 nhịp vỗ trước  – 2 nhịp ngang . 

 

- Phối hợp 1 nhịp tay Ngang – gập , 1 nhịp vỗ cao . 

 

 

 

 

 

- Phối hợp 1 nhịp vỗ cao , 1 nhịp vỗ trước . 

 

 

 

 

 

* Sai thường mắc : Đùi ở phía trước mặt phẳng cơ thể . 

2.3. Nhảy Cách quãng ( Lăng chân ) . 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



* Thực hiện : 

 TTCB : 2 tay chếch dưới ngang . 

 Nhịp 1 :  Hơi bật nhẹ trọng tâm ở chân trái – gập gối chân phải ( gần vuông 

góc) , mũi chân duỗi . 2 gối sát nhau . 

 Nhịp 2 : Lăng cẳng chân trái ra trước – duỗi mũi chân .  

 Nhịp 3 : ( Đổi chân ) - Hơi bật nhẹ trọng tâm ở chân phải  – gập gối chân trái 

(gần vuông góc ) , mũi chân duỗi. 2 gối sát nhau . 

Nhịp 4 : Lăng cẳng chân phải  – duỗi mũi chân . 

 

 

 

 

 

 

*Trình tự tập luyện với nhạc : 

 Tập với nhịp đếm , vỗ tay . 

 Vừa tập vừa đếm , tập với nhạc đếm , tập với nhạc . . .  

Các phương án phát triển : 

- Thay đổi mặt phẳng khi thực hiện, mức độ dùng sức và độ rộng giữa 2 bàn chân. 

- Kết  hợp với động tác khác ( ví dụ : 4 nhịp nâng gối – 4 nhịp Lunge . . .) 

Lăng chân hướng ngang  

 

 

 

3. Laêng chaân 

 

3. Nhaûy caùch quaõng 

Lăng chân 

Nhảy cách quãng  



Kết hợp với tay và các bước khác .  

Tay ngang – Gập trước .   

 

 

1 Tay chếch cao – 1 tay sát thân . 

 

   

 

 

* Sai thường mắc : Khi gập gối sau ,  đùi đưa ra trước .  

4. Nâng gối  . 

* Thực hiện : 

TTCB : 2 tay chống hông ( Dọc thân )  

Nhịp 1 : Hơi bật nhẹ , nâng gối trái lên cao – trước .( cao hơn hông ) mũi chân 

duỗi . trọng tâm trên chân phải . 

Nhịp 2 : ( Đổi chân ) Hơi bật nhẹ , nâng gối phải lên cao – trước .( cao hơn 

hông ) mũi chân duỗi . trọng tâm trên chân trái  . 

 

 

 

 

 

* Trình tự tập luyện với nhạc  

-  Tập với nhịp đếm , vỗ tay . 

4. Naâng goái

1 2 3 4

1 2 3 4

Nâng gối 



-  Vừa tập vừa đếm , tập với nhạc đếm , tập với nhạc . . .  

* Các phương án phát triển : 

- Thay đổi mặt phẳng ( chính diện , nghiêng , chếch ) , Góc độ , mức độ dùng lực , sự 

khác nhau về số nhịp nâng 1 gối liên tục . . . 

- Kết hợp với các động tác khác . ( ví dụ : 4 nhịp gối + 4 nhịp chạy bộ ).  

Gối 2 lần 1 bên  kết hợp tay gập trước – Ngang . 

 

 

 

 

Gối + Quay 90  

 

   

 

 

   * Sai thường mắc  

          - Gối thấp hơn hông , Mũi chân gập lại . . . 

2.5. Đá cao:     

*Thực hiện : 

TTCB :  đứng 2 tay chống hông ( hoặc chếch dưới ) . 

Nhịp 1 : Hơi bật nhẹ , đống thời đá chân trái ra trước – cao . Duỗi mũi chân – 

Thân thẳng . Yêu cầu : Cao hơn vai . 

Nhịp 2 : Hạ chân về TTCB . 

Nhịp 3 : Hơi bật nhẹ , đồng thời đá chân phải ra trước – cao . Duỗi mũi chân – 

Thân thẳng . Yêu cầu : Cao hơn vai . 

1 2 3 4 5 6 7 8CB

1 2 3 4CB 5 6 7 8



Nhịp 4 : Hạ chân về TTCB .  

 

 

 

 

 

 

* Trình tự tập luyện với nhạc  

 Tập với nhịp đếm , vỗ tay . 

 Vừa tập vừa đếm , tập với nhạc đếm , tập với nhạc . . .  

* Các phương án phát triển : 

- Thay đổi mặt phẳng, độ cao , hướng đá chân với mức độ dùng sức khác nhau và phối 

hợp tay . 

 

 

 

-      Đá cao qua ngang  

 

 

 

- Đá dọc ( trước mặt ) – Xoay 90 . . .  Phối hợp trong 1 lần đếm 8 nhịp cả 2 lọai trên  

 

 

 

5. Ñaù cao 

1 2CB 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8CB

Đá cao 



 

 - Đá ngang  

 

 

 

 

 

 

- Kết  hợp với động tác khác ( ví du : 2 nhịp nâng gối – 2 nhịp đá dọc – 2 nhịp nâng 

gối – 2 nhịp đá ngang . ) 

 

 

 

 

* Sai thường mắc : Co gối cả chân đá và chân đứng trụ , gập thân khi chân trên cao . .  

2.6. Jack  

* Thực hiện : 

 TTCB : Đứng thẳng , hai tay chống hông .  

 Nhịp 1 : Bật nhẹ , Hai chân mở rộng bằng vai , Khụyu  gối đùi và gối tạo thành 

góc lớn hơn 90 độ ( Mở 2 bàn chân tạo thành góc 120 độ ) , Thẳng lưng . 

 Nhịp 2 : Bật nhẹ trở về Nhịp 1 . 

 

  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

6.Jack 



 

* Trình tự tập luyện với nhạc : 

 Tập với nhịp đếm , vỗ tay . 

 Vừa tập vừa đếm , tập với nhạc đếm , tập với nhạc . . .  

* Các phương án phát triển : 

- Thay đổi góc độ của hông và khớp gối ( Nhiều – ít ), kết hợp quay hoặc kết hợp tay . 

 

 

 

 

 

 

- Kết  hợp với động tác khác  

 

 

 

( ví dụ  : 4 nhịp diễu hành – 4 nhịp Jack )  

 

 

 

 

 

* Sai thường mắc : 

 Gối không mở , gập thân , Góc của đùi và chân chưa đạt 120 độ . . . 

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8CB



2.7. Lunge: 

* Thực hiện : 

TTCB : Hai tay chống hông , đứng thẳng , 2 bàn chân khép . 

Nhịp 1 : Hơi xoay người sang phải , chân trái đưa  ra sau  thẳng gối – đặt cả bàn 

xuống sàn . Hai bàn chân nằm trên đường thẳng .  

Nhịp 2 : Thu chân sau , xoay người chính diện về TTCB .  

 

 

 

 

 

* Trình tự tập luyện với nhạc :  

 Tập với nhịp đếm , vỗ tay . 

 Vừa tập vừa đếm , tập với nhạc đếm , tập với nhạc . . .  

* Các phương án phát triển : 

- Thay đổi mặt phẳng khi thực hiện, mức độ dùng sức và độ rộng giữa 2 bàn chân. Kết 

hợp với tay . . .  

Lunge + Tay gập trước – Ngang . 

 

 

 

 

 

- Kết  hợp với động tác khác ( ví dụ : 4 nhịp nâng gối – 4 nhịp Lunge . . .) 

6. Lunge 

1 2 3 4CB



 

 

 

 

 

* Sai thường mắc : Chân sau không thẳng , 2 bàn chân không nằm cùng mặt phẳng. 

*  Các bài tập kết hợp :  

Nối 2 bước bất kỳ  với 8 nhịp đếm ( Ví dụ : Jack – Diễu hành; Lunge – Gối; Diễu hành 

– Lunge  . . . mỗi bước 4 nhịp đếm ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8CB

1 2 3 4 5 6 7 8CB

Lunge + Goái

1 2 3 4 5 6 7 8CB

Dieãu haønh + Lunge 

1 2 3 4 5 6 7 8CB

Jack + Dieãu haønh Jack + Diễu hành 

Lunge + Gối 

Diễu hành + Lunge 



 

- Nối 3 bước bất kỳ với 8 nhịp đếm (Ví dụ : 2 nhịp Gối – 2 nhịp Jack  - 4 nhịp Lunge . 

. .+ di chuyển vòng cung/đường thẳng ) 

 

 

 

 

 

 

- Nối 4 bước bất kỳ với 8 nhịp đếm (Ví dụ : 2 nhịp Gối – 2 nhịp Jack  - 2 nhịp Lunge – 

2 nhịp Diễu hành . . .)  

 

 

 

 

 

 

1
2

3
4

5
6

7

8

CB

Goái - Jack - goái - Jack  + Lunge - Tay cheách cao Di chuyeån voøng cung

1

2

3
456

7

8

Gối – Jack – Gối – Jack + Lunge – Tay chếch cao di chuyển vòng 

cung 



 

  

Dieãu

haønh

Chaïy

boä

Ñaù 

laêng

Goái

Lunge

Jack

Ñaù cao

Caùc phöông aùn tham khaûo keát hôïp tay voái 7 böôùc cô baûn Aerobics

Các phƣơng án tham khảo kết hợp tay với 7 bƣớc cơ bản Aerobic 



2. Một số động tác độ khó: 

2.1. Động tác Nhóm A: 

a.  Chống đẩy dạng hoặc khép chân (A101)    

- TTBĐ: Chống sấp 2 chân thẳng (dạng hoặc khép chân). 

- Thực hiện: Co – đẩy tay với một nhịp lên xuống và khủy tay hướng về phía bàn chân. 

- Kết thúc: Chống sấp 2 chân thẳng. 

* Yêu cầu động tác:  

- Thân thẳng trong quá trình thực hiện co đẩy tay. 

- Cả bàn tay (lòng bàn tay và các ngón tay) tiếp xúc với sàn. Vai vuông góc với sàn. Đầu 

nằm trên cùng một đường thẳng với xương sống. Khi co tay ngực cách sàn tối thiểu là 

10cm. 

* Sai lầm thường mắc: 

- Thân không thẳng trong quá trình đẩy tay, ngực lên trước, hông lên sau (sóng thân). 

- Khi co tay ngực còn cao hơn 10cm (so với mặt sàn). 

- Tay không vuông góc với sàn. 

* Trình tự tập luyện: 

- Đứng cách tường 40 – 50cm. Hai tay chống tường bằng cả bàn tay. Co – đẩy tay, thân 

thẳng. 

- Chồng sấp trên vật cao (ghế băng hoặc bệ cao) thực hiện chống đẩy. 

- Chống đẩy từ tư thế chống sấp với 2 gối chạm sàn, hoặc nệm. 

- Chống đẩy (hoàn chỉnh). 

- Chống theo nhịp đếm 3 -4 lần (chậm đến vừa đến nhanh). 

- Nối thêm 1 trong 7 bước cơ bản rồi chuyển từ đứng xuống nằm và thực hiện động tác 

chống đẩy. 

b. Chống đẩy 1 tay (A103) 

- TTBĐ: Chống sấp trên 2 bàn chân và trên 1 tay. 

- Hai chân mở rộng tối đa với độ rộng bằng vai. 

- Vị trí tay tùy chọn. Hướng khủy tay chống đỡ hướng về phái bàn chân. 

- TTKT: Chống đẩy với hai chân rộng trên một tay. 

2.2. Động tác Nhóm B: 

a. Chống ke dạng chân (B102)   

- TTCB: Ngồi dạng chân (60
0
), hai tay đặt cả bàn giữa hai chân – rộng gần bằng vai. 

- Thực hiện: Hơi đổ người về trước, trọng tâm dồn trên hai tay. Nâng thân rời sàn. Giữ 2 

giây.  

- Tư thế kết thúc: hạ về tư thế ban đầu. 

* Yêu cầu động tác: 

- Cơ thể được chống hoàn toàn trên hai tay. Cả hai tay ở phía trước cơ thể và chỉ có bàn 

tay tiếp xúc với sàn. 



- Hơi gập vai, hai chân dạng – mở ít nhất 90
0
 – song song với sàn. Giữ trong 2 giây 

(khoảng 4 nhịp đếm). 

* Sai lầm thường mắc: 

- Để một bộ phận cơ thể khác chạm sàn (thường là 2 gót chân, bàn chân). 

- Người đung đưa (do cơ bụng chưa tốt). 

- Không giữ được 2 giây. 

* Trình tự tập luyện: 

- Ngồi trên ghế chống ke co gối. 

- Ngồi dưới sàn – chống ke gác chân lên ghế (10 – 15cm) hoặc có người giúp nâng hai 

chân lên. 

- Chống ke, co chân trên 2 băng ghế - di chuyển. 

- Ngồi trên ghế, chống ke co gối duỗi từng chân. 

b. Chống ke L (B142)   

- TTBĐ: Ngồi chống hai chân khép trước. Hai tay chống trên sàn phía bên ngoài chân, 

gần hông. 

- Dùng sức của cả hai tay nâng thân lên, chân song song với mặt sàn giữ trong 2 giây. 

2.3. Động tác Nhóm C 

a. Bật co gối (C262)           

- TTBĐ: Đứng nghiêm. 

- Chùng gối, hai tay vung ra sau. Bật nhảy hai chân với thân người thẳng đứng, hai tay 

vung lên cao tạo lực. 

- Thực hiện tư thế thân người thẳng trên không nhanh chóng nâng gối lên, đầu gối gập 

lại gần sát ngực ở tư thế co gối. 

- TTKT: Tư thế chân tiếp đất cùng với hướng ban đầu. 

* Sai lầm thường mắc: 

- Thân trên không thẳng. 

- Hai chân bật nhảy mà không tiếp đất cùng nhau. 

- Tiếp đất không kiểm soát. 

* Trình tự tập luyện: 

Tập bổ trợ: 

+ Đứng tại chỗ bật cao hai chân khép. 

+ Bật từ trên bục cao (50cm) xuống sàn giữ thăng bằng. 

+ Bật từ sàn lên bục cao 30cm – 40cm. 

+ Bật co gối từ trên bục cao 50cm – 60cm xuống sàn và giữ thăng bằng. 

+ Bật có gối liên tục 3 – 5 lần tay vung tự do. 

b. Bật quay 360
0
 (C103):

 
 

-TTBĐ: Đứng nghiêm. 



- Chùng gối, hai tay vung ra sau. Bật nhảy hai chân với thân người thẳng đứng, hai tay 

vung lên tùy chọn tạo lực. 

- Thực hiện tư thế thân người thẳng ở trên không trong suốt quá trình thực hiện kỹ thuật. 

Thân người quay trên không 360
0
. 

- TTKT: Tư thế hai chân tiếp đất cùng với hướng ban đầu. 

2.4. Động tác nhóm D: 

a. Quay 360
0
 trên một chân (D102)  

- TTBĐ: Đứng thẳng trên một chân. 

- Chân và tay vung tự do. 

- Thực hiện tư thế thân người thẳng ở trên không, nhanh chóng nâng hai chân, 1 chân gối 

gập, 1 chân duỗi. Đùi của 2 chân khép sát nhau. Quay 1 vòng trên mũi chân, chân phải 

chạm sàn. 

- Kết thúc: hai chân tiếp đất cùng hướng với hướng ban đầu. 

* Yêu cầu động tác: 

- Quay 360
0
 trong khi thăng bằng trên một chân (động tác phải liên tục, trơn tru), và 

chân phải duy trì mối liên hệ với sàn. 

* Sai lầm thường mắc: 

- Quay không đủ góc độ. 

- Mất thăng bừng trong khi quay. 

* Trình tự tập luyện. 

- Đứng nhón trên hai mũi chân giữ từ 10 – 15 giây. 

- Đứng nhón trên một mũi chân giữ 10 – 15 giây. 

- Quay 180
0
 trên hai mũi chân. 

- Quay 180
0
 trên một mũi chân, chân kia nâng co gối vuông góc. 

- Quay 360
0
 trên hai mũi chân. 

- Quay 360
0
 trên một mũi chân, hai tay từ ngang nâng lên cao thẳng sát tai. 

- Thực hiện hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật động tác. 

b. Xoạc ngang (D201)  và xoạc dọc (D181)  

- Các động tác xoạc: Góc giữa hai chân tối thiểu là 170
0
. 

3. Biên soạn 1 bài thể dục Aerobic. 

Nội dung Bài tự chọn 6 - 8 ngƣời 

Thời gian 
2’30 +5’’  

(Không bao gồm tiếng bíp đầu) 

Diện tích sàn 12 x 12m 



Tháp  2 

Đội hình Tối thiểu 4 (Không tính mở bài và kết thúc) 

7 bước cơ bản, 

động tác chuyển 

tiếp 

50% 

Động tác Thể dục 

cơ bản 
50% 

Số lượng động tác 

( phải thực hiện 

đơn lẻ ) 

Tối đa 4 động tác độ khó ( trong đó ít nhất 1A, 1C, 1D) 

Âm nhạc 
Bất kỳ loại âm nhạc nào phù hợp với Thể dục Aerobic 

đều có thể được sử dụng. 

Động tác cấm 

Không được chống đẩy 1 tay 

Không được chống ke 1 tay  

Không được tiếp đất 1 tay 

Không được nhào lộn santo 

Không được uốn dẻo 

 

C. PHẦN THỂ LỰC: 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC HỌC SINH, SINH VIÊN 

Theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT 

 Trong thời gian không thể tập trung để học tập theo kế hoạch, sinh viên có 

thể tự tập luyện theo tiêu chuẩn thể lực của sinh viên (QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT), 

nhằm nâng cao thể lực hoàn thành nhiệm vụ học tập trong điều kiện hiện nay. 

Lƣu ý: 

 - Văn bản này không áp dụng đối với học sinh, sinh viên khuyết tật, tàn tật; 

học sinh, sinh viên mắc các loại bệnh không thể vận động với cường độ và khối lượng 

cao được cơ sở y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận. 



 - Học sinh, sinh viên từ 21 tuổi trở lên sử dụng các chỉ số đánh giá của lứa 

tuổi 20. 

 - Việc đánh giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên dựa trên sáu nội dung, cụ 

thể là: Lực bóp tay thuận, Nằm ngửa gập bụng, Bật xa tại chỗ, Chạy 30m xuất phát cao 

(XPC), Chạy con thoi 4 x 10m, Chạy tùy sức 5 phút. 

 Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nam  

Tuổi Phân loại 

Lực bóp 

tay thuận 

(kg) 

Nằm 

ngửa gập 

bụng 

(lần/30 

giây) 

Bật xa tại 

chỗ (cm) 

Chạy 

30m 

XPC 

(giây) 

Chạy con 

thoi 4 x 

10m 

(giây) 

Chạy tùy 

sức 5 

phút (m) 

17 

Tốt > 46,2 > 20 > 218 < 4,90 < 11,85 > 1040 

Đạt ≥ 39,6 ≥ 15 ≥ 198 ≤ 5,90 ≤ 12,60 ≥ 930 

18 
Tốt > 47,2 > 21 > 222 < 4,80 < 11,80 > 1050 

Đạt ≥ 40,7 ≥ 16 ≥ 205 ≤ 5,80 ≤ 12,50 ≥ 940 

19 

Tốt > 47,5 > 22 > 225 < 4,70 < 11,75 > 1060 

Đạt ≥ 41,4 ≥ 17 ≥ 207 ≤ 5,70 ≤ 12,40 ≥ 950 

20 
Tốt > 48,7 > 23 > 227 < 4,60 < 11,70 > 1070 

Đạt ≥ 42,0 ≥ 18 ≥ 209 ≤ 5,60 ≤ 12,30 ≥ 960 

 

Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nữ  

Tuổi Phân loại 

Lực bóp 

tay thuận 

(kg) 

Nằm 

ngửa gập 

bụng 

(lần/30 

giây) 

Bật xa tại 

chỗ (cm) 

Chạy 

30m 

XPC 

(giây) 

Chạy con 

thoi 4 x 

10m 

(giây) 

Chạy tùy 

sức 5 

phút (m) 

17 

Tốt > 30,3 > 17 > 166 < 5,90 < 12,20 > 920 

Đạt ≥ 26,3 ≥ 14 ≥ 149 ≤ 6,90 ≤ 13,20 ≥ 830 

18 

Tốt > 31,5 > 18 > 168 < 5,80 < 12,10 > 930 

Đạt ≥ 26,5 ≥ 15 ≥ 151 ≤ 6,80 ≤ 13,10 ≥ 850 



19 

Tốt > 31,6 > 19 > 169 < 5,70 < 12,00 > 940 

Đạt ≥ 26,7 ≥ 16 ≥ 153 ≤ 6,70 ≤ 13,00 ≥ 870 

20 
Tốt > 31,8 > 20 > 170 < 5,60 < 11,90 > 950 

Đạt ≥ 26,9 ≥ 17 ≥ 155 ≤ 6,60 ≤ 12,90 ≥ 890 

 

YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

Lực bóp tay thuận 

 1. Yêu cầu dụng cụ: Lực kế 

 2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra đứng hai chân bằng vai, 

tay thuận cầm lực kế hướng vào lòng bàn tay. Không được bóp giật cục và có các động 

tác trợ giúp khác. Thực hiện hai lần, nghỉ 15 giây giữa hai lần thực hiện. 

 3. Cách tính thành tích: Lấy kết quả lần cao nhất, chính xác đến 0,1kg 

Nằm ngửa gập bụng 

 1. Yêu cầu dụng cụ: Đệm cao su hoặc ghế băng, chiếu cói, trên cỏ bằng 

phẳng, sạch sẽ. 

 2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra ngồi chân co 90
0
 ở đầu 

gối, hai bàn chân áp sát sàn. Một học sinh, sinh viên khác hỗ trợ bằng cách hai tay giữ 

phần dưới cẳng chân, nhằm không cho bàn chân người được kiểm tra tách ra khỏi sàn. 

 3. Cách tính thành tích: Mỗi lần ngả người, co bụng được tính một lần. Tính 

số lần đạt được trong 30 giây. 

Bật xa tại chỗ 

 1. Yêu cầu dụng cụ: Thảm cao su giảm chấn, kích thước 1 x 3 m (nếu không 

có thảm có thể thực hiện trên nền đất, cát mềm). Đặt một thước đo dài làm bằng thanh 

hợp kim hoặc bằng gỗ kích thước 3 x 0,3m trên mặt phẳng nằm ngang và ghim chặt 

xuống thảm (nền đất, cát mềm), tránh xê dịch trong quá trình kiểm tra. 



 2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra đứng hai chân mở rộng tự 

nhiên, ngón chân đặt sát mép vạch giới hạn; khi bật nhảy và khi tiếp đất, hai chân tiến 

hành cùng lúc. Thực hiện hai lần nhảy. 

 3. Cách tính thành tích: Kết quả đo được tính bằng độ dài từ vạch xuất phát 

đến vệt cuối cùng của gót bàn chân (vạch dấu chân trên thảm). Lấy kết quả lần cao 

nhất. Đơn vị tính là cm. 

Chạy 30m xuất phát cao: 

 1. Yêu cầu sân bãi, dụng cụ: Đồng hồ bấm giây; đường chạy thẳng có chiều 

dài ít nhất 40m, chiều rộng ít nhất 2m. Kẻ vạch xuất phát và vạch đích, đặt cọc tiêu 

bằng nhựa hoặc bằng cờ hiệu ở hai đầu đường chạy. Sau đích có khoảng trống ít nhất 

10m để giảm tốc độ sau khi về đích. 

 2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra thực hiện tư thế xuất phát 

cao. Thực hiện một lần 

 3. Cách tính thành tích: Thành tích chạy được xác định là giây và số lẻ từng 

1/100giây. 

Chạy con thoi 4 x 10m 

 1. Yêu cầu sân bãi, dụng cụ: Đường chạy có kích thước 10 x 1,2m bằng 

phẳng, không trơn, bốn góc có vật chuẩn để quay đầu, hai đầu đường chạy có khoảng 

trống ít nhất là 2m. Dụng cụ gồm đồng hồ bấm giây, thước đo dài, bốn vật chuẩn đánh 

dấu bốn góc đường chạy. 

 2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra thực hiện tư thế xuất phát 

cao. Khi chạy đến vạch 10m, chỉ cần một chân chạm vạch, nhanh chóng quay 

180
0
 chạy trở về vạch xuất phát và sau khi chân lại chạm vạch xuất phát thì lại quay 

trở lại. Thực hiện lặp lại cho đến hết quãng đường, tổng số bốn lần 10m với ba lần 

quay. Quay theo chiều trái hay phải là do thói quen của từng người. Thực hiện một lần. 

 3. Cách tính thành tích: Thành tích chạy được xác định là giây và số lẻ từng 

1/100 giây. 

Chạy tùy sức 5 phút 



 1. Yêu cầu sân bãi, dụng cụ: Đường chạy dài ít nhất 52m, rộng ít nhất 2m, 

hai đầu kẻ hai đường giới hạn, phía ngoài hai đầu giới hạn có khoảng trống ít nhất 1m 

để chạy quay vòng. Giữa hai đầu đường chạy (tim đường) đặt vật chuẩn để quay vòng. 

Trên đoạn 50m đánh dấu từng đoạn 5m để xác định phần lẻ quãng đường (± 5m) sau 

khi hết thời gian chạy. Thiết bị đo gồm có đồng hồ bấm dây, số đeo và tích - kê ghi số 

ứng với mỗi số đeo. 

 2. Yêu cầu kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra thực hiện tư thế xuất phát 

cao (tay cầm một tích – kê tương ứng với số đeo ở ngực). Khi chạy hết đoạn đường 

50m, vòng (bên trái) qua vật chuẩn và chạy lặp lại trong thời gian 5 phút. Khi hết giờ, 

người được kiểm tra lập tức thả tích - kê của mình xuống ngay nơi chân tiếp đất. Thực 

hiện một lần. 

 3. Cách tính thành tích: đơn vị đo quãng đường chạy được là mét. 

D. YÊU CẨU: 

I. Về kiến thức: 

1. Nêu khái niệm, đặc điểm và phân loại thể dục Aerobic? 

2. Nêu ý nghĩa và tác dụng của việc tập luyện Aerobic? Liên hệ với bản thân? 

3. Kết cấu một bài thể dục Aerobic? Trình bày các tư thế cơ bản của chân và các nhóm 

độ khó trong Thể dục Aerobic? 

4. Trình bày cách sử dụng âm nhạc, trang phục và các động tác cấm trong thi đấu 

Aerobic?  

II. Về kỹ năng: 

1. Thực hiện chính xác và đầy đủ các tư thế cơ bản của chân. 

2. Thực hiện các động tác độ khó ở các nhóm độ đã nêu trên. 

3. Biết phối hợp vận động với âm nhạc. 

4. Biết cách biên soạn bài thể dục Aerobic cơ bản. 

III. Về thể lực: 

Sinh viên chọn các nội dung trong Quyết định 53/2008/BGDĐT đã nêu trên để tập 

luyện và tự kiểm tra và gửi về địa chỉ theo yêu cầu của Giảng viên. 


