
CÁC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

 

 Giáo dục thể chất trong nhà trường có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp 

phần hình thành các phẩm chất và năng lực chủ yếu cho học sinh. Bên cạnh việc 

trang bị kiến thức về sức khỏe, quản lý sức khỏe và rèn luyện, giáo dục thể chất giúp 

học sinh hình thành và phát triển năng lực thể chất và văn hóa thể chất, ý thức trách 

nhiệm đối với sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, biết lựa chọn môn thể 

thao phù hợp với năng lực vận động của bản thân để luyện tập, biết thích ứng với các 

điều kiện sống, lạc quan và chia sẻ với mọi người; có cuộc sống khoẻ mạnh về thể 

lực và tinh thần.  

          Nội dung chủ yếu của môn giáo dục thể chất  là rèn luyện kỹ năng vận động và 

phát triển tố chất thể lực cho học sinh bằng những bài tập đa dạng như rèn kỹ năng 

vận động cơ bản, đội hình đội ngũ, các bài tập thể dục, các trò chơi vận động, các 

môn thể thao và phương pháp phòng tránh chấn thương trong hoạt động.  Trong 

chương trình giáo dục phổ thông, nội dung giáo dục thể chất được phân chia theo hai 

giai đoạn: Trong giai đoạn giáo dục cơ bản, giáo dục thể chất là môn học bắt buộc, 

giúp học sinh biết cách chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh thân thể; hình thành thói quen 

tập luyện nâng cao sức khỏe; thông qua các trò chơi vận động và tập luyện thể dục, 

thể thao hình thành các kỹ năng vận động cơ bản, phát triển các tố chất thể lực, làm 

cơ sở để phát triển toàn diện. Nhằm đáp ứng nhu cầu trên, Thư viện tỉnh Sơn La trân 

trọng gửi đến bạn đọc danh mục giới thiệu sách với chủ đề: “Các môn giáo dục thể 

chất trong nhà trường phổ thông” bao gồm các môn: Bóng rổ, bóng bàn, bóng 

chuyền, cờ vua, cờ tướng… giúp các em học sinh có thể tìm tòi, học tập và lựa chọn 

các môn học theo đúng sở thích để phát huy được năng lực của bản thân. Từ đó tìm 

cho mình một hướng đi phù hợp và đúng đắn nhất trong tương lai. 

 Thư viện tỉnh Sơn La trân trọng giới thiệu! 

 



 01. Luật thi đấu bóng ném. - H.: Thể dục thể thao, 2009. - 128tr.; 19cm 

 M2037-9, M5251                                                                   344.597  

                                                                                                         L504TH 

 

 02. PHẠM TIẾN BÌNH. Trò chơi vận động 

trong trường phổ thông / Phạm Tiến Bình. - H.: Thể 

dục thể thao, 2009. - 135tr.; 19cm 

 M1818-9, M21299, M5237                 793.4                                                

                                                                  TR400CH 

                                                                                   

 03. VƯƠNG BÌNH. Bách cục tượng kỳ / 

Vương Bình, Đình Chương. - Đồng Nai: Nxb Đồng 

Nai, 2010. - 147tr.; 21cm 

 M13838-40                                         794.1                                                                                                                                                                                         

                                                                      B102C 

 

 04. ARCHAKOV, V. M. Bộ tứ trong cờ vua: 

Cờ tàn: 2 chống 2, 3 chống 1 / V. M. Archakov, E. Ia. 

Gik; Lê Quý Phượng dịch. - H.: Thể dục thể thao, 

2005. - 185tr.; 19cm 

 M19363, M19977                               794.1                                                                       

                                                                     B450T 

 

 05. Cờ tướng chiến lược tấn công thần tốc thuật dụng quân / Dương Diên Hồng 

biên soạn. - H.: Phương đông, 2008. - 119tr.; 19cm 

 M11149                                                                                          794.1  

                                                                                                                 C460T 

 

 06. Cờ tướng danh thủ Quốc tế đối cuộc / Dương Diên Hồng biên soạn 

H.: Phương đông, 2008. - 124tr.; 19cm 

 M11150                                                                                          794.1 

                                                                                                                 C460T 

 

 07. LÝ ANH MẬU. Cờ tướng mua vui / Lý Anh Mậu. - Thanh Hóa: Nxb 

Thanh Hóa, 2005. - 178tr.; 19cm 

 M19377, M22587, M24776-7                                                        794.1 

                                                                                                                 C460T  

          

 08. DƯƠNG DIÊN HỒNG. Cờ tướng tuyệt diệu kế / Dương Diên Hồng. - Cà 

Mau: Phương đông, 2008. - 131tr.; 19cm 

 M11155                                                                                          794.1  

                                                                                                                 C460T 

 

 09. Cờ tướng vó ngựa tung hoành / Đỗ Hùng, Dương Diên Hồng sưu tầm biên 

soạn. - Tp. Hồ Chí Minh.: Văn hóa Sài gòn, 2008. - 86tr.; 19cm 

 M11143                                                                                          794.1  

                                                                                                                 C460T  



 

 10. Cờ tướng trung cuộc / Hoàng Minh, Trung Tín sưu tầm, tuyển chọn, bình 

chú. - H.: Thể dục thể thao, 2011. - 327tr.; 19cm 

 M16118-20                                                                                     794.1 

                                                                                                                 C460T 

 

 11. Cờ vua cho mọi người / Trịnh Chí Trung biên soạn. - H.: Thể dục thể thao, 

2014. - 152tr.; 19cm 

 M24189-92, M26780-1                                                                  794.1  

                                                                                                                C460V 

 

 12. HARTSON, Bill. Tự học chơi cờ vua / Bill Hartston; Nhân Văn dịch. - H: 

Thanh niên, 2002. - 270tr.; 19cm 

 M19509                                                                                          794.1  

                                                                                                                 T550H 

 

 13. MAI LUÂN. Tự học chơi cờ vua / Mai Luân. - H.: Thể dục thể thao, 2006. 

- 247tr.; 19cm 

 M19981, M24770                                                                          794.1  

                                                                                                                 T550H 

 

 14. MAI LUÂN. Tự học chơi cờ vua / Mai 

Luân. - H.: Thể dục thể thao, 2015. - 247tr.; 19cm 

 M27840-2                              794.1                                                                                   

                                               T550H 

                                                                                                            

 

 15. LƯU HIỂU MAI. Tự học chơi cờ 

tướng Lưu Hiểu Mai. - H.: Thể dục thể thao, 

2010. - 175tr.; 19cm 

 M5437-9, M9248-9                 794.1                                                                    

                                                         T550H                                                                                                     

 

 16. Tượng kỳ danh thủ đối cuộc: Cờ tướng 

72 quyết / Hà Hán Kỳ, Ngọc Châu biên dịch. - H.: 

Thanh niên, 2007. - 267tr.; 19cm 

 M19384-6                                                                                        794.1  

                                                                                                                  T561K 

 

 17. POLGAR, JUDIT. Vương quốc cờ vua / Judit Polgar; Minh hoạ: Softa 

Polgar; Nguyễn Ngoan dịch. - H.: Dân trí, 2017. - 112tr.: Hình vẽ; 29cm 

 M33922                                                                                            794.1  

                                                                                                                 V561QU 



 18. Phương pháp thực hành trọng tài bóng ném. 

T.1. - H.: Thể dục thể thao, 2013. - 307tr.; 21cm 

 M19738-41                                      796.31                                                                            

                                                                PH561PH                                                                                           

 

 19. ĐINH QUANG NGỌC. Bóng rổ kỹ thuật 

và phương pháp tập luyện / Đinh Quang Ngọc. - H.: 

Thể dục thể thao, 2014. - 260tr.; 19cm 

 M26705-7                                      796.323                                                                            

                                                                  B431R                                                                               

 

 20. ĐINH QUANG NGỌC. Bóng rổ trong 

trường phổ thông / Đinh Quang Ngọc. - H.: Thể dục 

thể thao, 2013. - 368tr.; 21cm 

 M19742-5                                      796.323 

                                                                  B431R                                                                                                                                                                       

 

 21. ĐINH CAN. Hệ thống các bài tập kỹ thuật bóng rổ / Đinh Can. - H.: Thể 

dục thể thao, 2006. - 191tr.; 19cm 

 M19371, M19968, M22565                                                            796.323  

                                                                                                                  H250TH   

 

 22. NGUYỄN QUANG. Hướng dẫn tập luyện và tổ chức thi đấu bóng chuyền 

/ Nguyễn Quang. - H.: Thể dục thể thao, 2009. - 199tr.; 19cm 

 M1977-9, M5123                                                                           796.325 

                                                                                                                   H561D 

 

 23. Phương pháp giảng dạy và huấn luyện đá cầu / Vụ thể dục thể thao quần 

chúng. - H.: Thể dục thể thao, 2009. - 147tr.; 19cm 

 M1993-5, M5047                                                                            796.33  

                                                                                                                 PH561PH 

 



 24. MA TUYẾT ĐIỂN. Bóng đá kỹ chiến thuật và phương pháp tập luyện / 

Ma Tuyết Điền. - H.: Thể dục thể thao, 2009. - 287tr.; 19cm 

 M19441, M1980-1, M22575                                                       796.33407                                      

                                                                                                                 B431Đ 

                                                                                

 25. MAI LUÂN. Hướng dẫn tập luyện và tổ chức thi đấu cầu lông / Mai Luân. 

- H.: Thể dục thể thao , 2009. - 167tr.; 19cm 

 M2031-3, M5118                                                                           796.345                                                            

                                                                                                                   H561D 

 26. Kỹ xảo bơi lội / Mạnh Tuấn biên soạn. - H.: Thể dục thể thao, 2006. - 

252tr.: Hình vẽ minh họa, 21cm 

 M19360, M24790                                                                          797.2 

                                                                                                          K600X 

                                                                                                                      

 27. NGUYỄN VĂN TRỌNG. Tuyển chọn và đào tạo tài năng bơi trẻ / 

Nguyễn Văn Trọng. - H.: Thể dục thể thao, 2008. - 311tr.: hình vẽ; 19cm 

 M19511, M19972, M19988, M21301                                              797.2                              

                                                                                                                   T527CH 

                                                                               

 28. NGÔ XUÂN VIỆN. Phương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối 

nước / Ngô Xuân Viện. - H.: Thể dục thể thao, 2018. - 279tr.: minh họa; 19cm 

 M34537-9                                                                                  797.2071                                                 

                                                                                                             PH561PH 

 

 

 

 


