Tuần 14 25/4/2022 – 30/4/2022
TIẾT 24: KIỂM TRA CUỐI KỲ II
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nắm được đặc điểm, yêu cầu, điều kiện kiểm tra, cách đánh giá thành tích nội dung
ném lựu đạn trúng đích..
2. Năng lực
Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực hợp tác; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực
giao tiếp
Năng lực chuyên biệt:
Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính kiên nhẫn trong hoạt động học tập.
Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học vào trong học tập và thực tiễn.
3. Phẩm chất
- Có ý thức tự giác tập luyện.
- Có ý thức giữ gìn vũ khí, trang thiết bị tập luyện.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Chuẩn bị lựu đạn huấn luyện, tranh về động tác ném lựu đạn, trang phục của GV và
HS đúng theo yêu cầu


Nghiên cứu bài 6 trong SGK

2. Học sinh:
- Trang phục quy định
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài học
b. Nội dung: GV cho lớp làm các thủ tục thao trường
c. Sản phẩm: Thực hiện động tác khởi động
d. Tổ chức thực hiện:
- Lớp trưởng tập hợp 4 hàng ngang, kiểm tra quân số, trang phục, chỉnh đốn hàng
ngũ và báo cáo.
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- GV phổ biến nội dung của bài ôn tập.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại các động tác đã học
b. Nội dung: HS tổ chức thực hiện động tác
c. Sản phẩm: HS thực hiện thành thạo các động tác
d. Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

NÉM LỰU ĐẠN TRÚNG
ĐÍCH

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Mỗi lượt thi 4 học sinh
-

Phương

pháp:

Tại vị trí chờ đợi, người tập nghe thấy chỉ
huy goi tên mình thì hô “Có”. Khi có lệnh vào
vị trí thì hô “Rõ”, sau đó đi đều vào vị trí tập
dừng

thì

lại.

Nghe lệnh “chuẩn bị lựu đạn”, người tập
làm động tác nằm chuẩn bị lựu đạn
Nghe lệnh “mục tiêu bia số 10 đứng ném”,
người tập làm động tác ném lựu đạn.
Nghe lệnh “Về vị trí”, người tập làm động
tác quay đằng sau, đi đều về vị trí quy định.
- Kí tín hiệu luyện tập: Khẩu lệnh trực tiếp
của

GV.

- Người phụ trách: Lớp trưởng.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Thực hiện động tác ném lựu đạn trúng
đích theo quy định
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- Mỗi thí sinh ném lựu đạn trang bị một
khẩu sngắ, 1 bao xe, 1 quả lựu đạn
- Thời gian: 5 phút
Bướ 4: Kết luận, nhận định
GV quản lý chung và sửa sai.
* Hướng dẫn về nhà
- Dặn dò HS đọc trước bài mới

