
 

 

Giáo dục Thể chất trong thời gian phong tỏa 

Tài liệu này được viết nhằm cung cấp cho quý vị, các bậc phụ huynh, những người chăm sóc và họ hàng của học sinh 

tiểu học một vài mẹo và chiến lược dựa trên hai khái niệm rộng có thể giúp cân bằng cuộc sống của gia đình quý vị. 

Dưới đây là tổng kết có thể giúp quý vị xây dựng một số hoạt động vận động lý thú và thử thách thể chất thú vị cho 

trẻ ở tuổi tiểu học. Các hoạt động được gợi ý ở đây sử dụng các thiết bị cơ bản và có thể thay đổi và điều chỉnh tùy 

thuộc vào những vật dụng sẵn có trong nhà của quý vị. 

 

 

Duy trì nhu cầu vận động của trẻ  

Thời gian dành cho màn hình là một trong nhiều thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong thời gian 

phong tỏa kéo dài này. Khi cuộc sống của chúng ta chuyển sang trực tuyến, điều quan trọng là chúng ta 

phải nhắc nhở bản thân và gia đình mình rằng vẫn còn cuộc sống bên ngoài máy tính và điện thoại thông 

minh. Mặc dù biết là thời gian cho màn hình có thể thú vị, chúng ta cũng cần ghi nhớ rằng học tập và 

vận động cũng vậy. Cụ thể là vận động và hoạt động thể chất hỗ trợ cho học tập tại trường, phát triển 

thể chất và trí tuệ, và đem đến cảm giác đạt được thành tựu cá nhân và tự tôn. 

Một vài thực tế 

Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng để có sự phát triển cân bằng và lành mạnh, trẻ em và thanh niên cần tập 

đủ ít nhất 60 phút hoạt động thể chất với cường độ từ trung bình đến nặng mỗi ngày. Cũng có những 

báo cáo chỉ ra rằng kỹ năng vận động của trẻ em Úc kém hơn so với tiêu chuẩn quốc tế, vì vậy chúng ta 

cần hành động! 

 

Tài liệu Hỗ trợ Học từ Nhà của EKN 

 
Phó Giáo sư. Jorge Knijnik         Người dịch: Hà Nguyễn   



 

Chúng ta cần làm gì để các con vận động? 

Đại dịch đã đưa đến nhiều thử thách trong đó có cả việc 

làm sao duy trì được vận động ngay cả khi không được 

ra khỏi nhà, hoặc ít nhất là ra khỏi khu vực địa phương 

mình đang ở. Điểm mấu chốt cần ghi nhớ là khi có thách 

thức cũng là lúc phát sinh cơ hội để sáng tạo, vì vậy 

phong tỏa có thể là cơ hội để nghĩ khác đi về cách chúng 

ta vận động và phát triển độ bền thể chất. Chúng ta 

thường nói trẻ em tuổi tiểu học thích chơi cùng nhóm 

ngoài phạm vi gia đình, chơi ở các địa điểm khác nhau. 

Mà cả hai điều này đều không thể trong thời gian phong 

tỏa. Vậy chúng ta có thể làm gì? Trước hết hãy cân nhắc 

một trong hai khái niệm liên quan: kỹ năng vận động cơ 

bản. 

 

Khái niệm 1 – Kỹ năng vận động cơ bản 

 
Kỹ năng vận động cơ bản (Fundamental Movemenr Skills-

FMS) là kỹ năng vận động mà bất kể trẻ em nào cũng 

cần để phát triển vì chúng là nền tảng để tham gia các 

môn thể thao phức tạp hoặc các hoạt động thể chất như 

nhảy, nhào lộn, thể dục dụng cụ, xiếc, v.v… Chúng có 

thể được gọi là ‘bảng chữ cái vận động’ hoặc ‘nền tảng 

xây dựng’ cho các loại vận động tinh tế hơn. Giáo dục 

thể chất giới thiệu cho trẻ bảng chữ cái vận động, cho 

phép các con trải nghiệm nền tảng tạo nên khả năng 

vận động trên vô số các thách thức và cơ hội với cơ thể 

mà chúng ta đối mặt trong các giai đoạn khác nhau của 

đời mình. FMS sử dụng nhiều phần khác nhau của cơ 

thể, có thể là độc lập (ví dụ như chơi bóng bằng tay) 

hoặc kết hợp (cố gắng tang bóng khi chân vẫn nhảy). 

 

FMS có thể được phân làm 3 loại: a) Kỹ năng di chuyển 

(chạy, nhảy dây, nhảy chụm chân, bò và các loại khác); b) 

Kỹ năng điều khiển (ném, bắt, đá, đánh), và c) Kỹ năng cân 

bằng (đứng trên một chân, bật tôm, cân bằng trên trụ dọc 

hoặc trụ ngang của cơ thể, vv). Kỹ năng vận động cần 

được giới thiệu và củng cố trong suốt các năm tiểu học. 

Lý tưởng nhất là tới khi kết thúc tiểu học các con phát 

triển khá ở một vài hoặc tất cả các kỹ năng trên. Các 

trường học NSW thường dạy 12 FMS cơ bản có thể tìm 

thấy ở website này. 

Các mẹo và chiến lược cho FMS 

 
Vui là từ khóa để trẻ vận động trong khi thực hành FMS. Trẻ 

nhỏ thích được chơi những trò vui, vì vậy nên tránh các FMS 

lặp lại một cách máy móc, cơ bản là vì FMS thường được sử 

dụng trong các bối cảnh chơi cụ thể và hàng ngày, chứ không 

phải riêng rẽ. Một trong những cách khuyến khích người chơi 

nhất là các trò chơi chướng ngại vật. Tìm kiếm từ khóa “thi 

vượt chướng ngại vật” (obstacle races) và quý vị có thể tìm 

thấy vài ý tưởng và video truyền cảm hứng cho quý vị và gia 

đình xây dựng các trò chơi trong nhà, trong phòng khách, 

hoặc ngoài trời, ở sân vườn của quý vị. 

 
Một vài điểm quan trọng để cân nhắc loại hoạt động này: 

 
1. xây dựng cuộc chơi cũng là phần thú vị, khuyến khích 

con quý vị đưa ra ý tưởng cho trò chơi; 

2. quan sát đảm bảo an toàn và để ý các rủi ro tiềm năng; 

3. tận dụng các thiết bị đơn giản trong nhà, ví dụ như ghế 

dài, ghế, gối, chăn vải trải giường, giấy vệ sinh, sách; 

4. thêm  thử thách trí tuệ cho cuộc chơi (chẳng hạn như 

đố chữ); 

5. quý vị cũng có thể làm trò chơi khó hơn bằng cách tính 

giờ hoặc thi đấu với nhau; và 

6. bật nhạc cho thêm phần sôi động – sau tất cả, trò chơi 

vượt chướng ngại vật phổ biến nhất là ‘ghế âm nhạc’! 

 
Từ vỡ lòng tới giai đoạn 1 (Lớp 1 và lớp 2) – mẹo là giúp 

trẻ khám phá FMS bằng cách sử dụng trí tưởng tượng, thêm 

vào đó các chuyển động bắt chước loài vật hoặc một nhân 

vật TV yêu thích (chẳng hạn như mặt nạ PJ) và khuyến khích 

trẻ sử dụng cơ thể mình khám phá các FMS khác nhau. 

 
Giai đoạn 2 (Lớp 3 và 4) trẻ em giai đoạn này đã kết hợp 

được hai hoặc ba FMS đồng thời (chẳng hạn như chạy và 

khống chế bóng bằng bàn chân, hoặc nhảy và ném bóng 

cùng lúc). Các cuộc thi vượt chướng ngại vật có thể giúp phát 

triển các kỹ năng này, chẳng hạn như chạy và ném bóng, 

hoặc đập bóng bay bằng thìa nấu ăn cỡ lớn. 

 
Giai đoạn 3 (Lớp 5 và 6) trẻ em giai đoạn này có thể đã biết 

kết hợp FMS ở các chuyển động diện rộng và phức tạp hơn. 

Các môn thể thao và trò chơi tập thể thường được sử dụng. 

Dù điều này có thể là khó làm được trong thời gian phong 

tỏa, cố gắng điều chỉnh một vài vận động thể thao kết hợp 

(chẳng hạn như ném bóng vào đích, hoặc ném đổ các chai 

đựng nước có màu khác nhau (mỗi màu được điểm khác 

nhau) có thể cũng làm tăng độ khó và hấp dẫn của trò chơi 

vượt chướng ngại vật 



 

Khái niệm 2 – Các phân loại trò chơi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mặc dù cải thiện FMS là rất phù hợp trong thời gian 

phong tỏa để chuyển hướng khỏi màn hình, điều quan 

trọng là các hoạt động giáo dục thể chất dưới dạng các 

trò chơi thường khiến trẻ thích thú hơn. Các trò chơi 

cũng mang đến khả năng giao tiếp xã giao có giá trị, 

giúp ích cho trẻ trong giao tiếp, hình thành cảm xúc và 

giải quyết vấn đề - và vui hơn! 

 
Các trò chơi có thể được phân loại theo các tiêu chí khác 

nhau (ví dụ như ngoài trời hay trong nhà). Ở đây, tôi đề 

xuất các phân loại trò chơi dựa trên mục đích. Sử dụng 

các tiêu chí sau: 

 
 

Trò chơi nhắm vào đích, nhắm một vật vào gần hoặc 

trúng đích để tính điểm (ví dụ bowling, bắn tên); 

 

Các trò chơi tính điểm ngoài sân, khi các đội thi đấu 

với nhau để ghi điểm (ví dụ như cricket, softball) ; 

 

Trò chơi với lưới/tường, khi người phải đưa một vật 

thể vào sân của đối phương và phải đợi để vật thể 

đó trở lại sân của mình (ví dụ như tennis, bóng rổ) 

và 

Trò chơi tấn công, khi mục đích của trò chơi là 

chiếm lãnh thổ của đối phương để ghi điểm, trong 
khi đội kia cố gắng tránh bị ’đối phương ghi điểm’ 

(như rugby, netball). 

 
Nhấp chuột vào các loại trò chơi để thấy một vài ý 

tưởng cho các loại trò chơi khác nhau. Trong khi chơi 

thể thao đồng đội không khả thi trong thời gian phong 

tỏa, điều chỉnh các trò chơi để trẻ có thể chơi khuyến 

khích khả năng sáng tạo, hứng thú và cảm giác được 

tham gia. Các trò chơi là môi trường lý tưởng cho việc 

phát triển FMS, dù là độc lập (như ném bóng giấy vào 

sọt nhỏ, thi chạy kiểu kangaroo) hay kết hợp (như 

tennis bằng bóng bay, bóng rổ mini). 

Mẹo và chiến lược cho các trò chơi 

 
Để trẻ cùng xây dựng những luật chơi cơ bản cùng quý 

vị; để các trò chơi vui và ít tính thi đấu hơn. Điều chỉnh 

các trò chơi khác nhau dựa trên kỹ năng vận động của 

từng trẻ và hiểu luật và các khái niệm về khoảng thời gian. 

 
Từ vỡ lòng (Kindy) tới giai đoạn 1 (Lớp 1 và lớp 2). Trẻ 

nhỏ thích các trò chơi rượt đuổi, là nền tảng phát triển kỹ năng di 

chuyển và cân bằng, cũng như khái niệm quan trọng về khoảng cách 

và thời gian. Điều chỉnh trò chơi để trẻ chạy các hướng khác nhau, 

bò, v.v… 

 
Giai đoạn 2 (Lớp 3 và 4) trẻ có thể chơi các trò chơi được điều 

chỉnh như 1 chọi 1 hoặc 2 chọi 2 đá bóng, netball hoặc bóng 

rổ; tennis hoặc cricket. Bóng, vợt, lưới và các dụng cụ khác 

không cần thiết phải quá cầu kỳ, ngược lại sẽ tốt hơn khi 

sử dụng bóng nhỏ hơn và các dụng cụ tăng khả năng 

thắng, nhờ đó tăng động lực và tỷ lệ tham gia. Chẳng hạn 

như, ghế có thể sử dụng làm cột gôn hoặc  lưới, thùng 

rác có thể dùng làm rổ; đệm mút và bóng nhẹ để bắt và 

điều chỉnh thiết bị, nhờđó phát triển FMS của trẻ. 

 
Giai đoạn 3 (Lớp 5 và 6) trẻ em – tương tự như Giai đoạn 

2, có thể hiểu thêm về các loại thể thao khác nhau bằng 

cách chơi các trò chơi với các dụng cụ đã được điều chỉnh 

nhằm tăng tỷ lệ thành công và niềm tự tôn. 

 
Trang web Playing for Life có rất nhiều có rất nhiều các 

loại thể thao khác nhau đem đến cho quý vị và con cái 

của mình rất nhiều ý tưởng về các trò chơi có thể điều 

chỉnh phù hợp với môi trường gia đình. 

 
Mẹo cuối: 

 
Nhảy! Cùng gia đình mình tận hưởng những bài hát mà các 

con yêu thích và sáng tạo tất cả các điệu nhảy khác nhau! 

 
Đạp xe! Gia đình cùng đạp xe sẽ rất vui và tuyệt vời để tất 

cả mọi người đều năng động! 

 

 

 
Để được tư vấn và trợ giúp thêm, xin email: 

        EKNHomeschool@westernsydney.edu.au 

 

https://www.sportaus.gov.au/p4l?queries_learning_bands_query_posted=1&queries_learning_bands_query%5B0%5D=f-2&queries_activity_focus_query_posted=1&queries_game_category_query_posted=1&queries_game_category_query=energisers&queries_physical_query_posted=1&queries_psychological_query_posted=1&queries_social_query_posted=1&queries_cognitive_query_posted=1&search_page_697283_submit_button=Search%2B
mailto:EKNHomeschool@westernsydney.edu.au

