2021-22 सालातील पर्ाार्ी शैक्षणिक र्ोजना
इर्त्ता :

क्र,स
1

महिना/
आठवडा
ऑगस्ट
1
ला
आठवडा

णिषर्-शारीररक णशक्षि

10

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य

अध्याय ,1 ( तात्विक))
आधुहनक ऑहलिं हपक्स
आहि आहियाई खेळ
1, ऑहलहिक्स प्रारिं भ
आहि उद्दे ि
2. ऑहलिं हपक्स ध्वज
3. ऑहलिं हपक्स ज्योत
4. आहियाई खेळ
ऑगस्ट अध्याय-1
(तात्विक)
2
रा व्हॉलीबॉल,
आठवडा 1, व्हॉलीबॉल खेळातील राष्ट्रीय
आहि अिंतर - राष्ट्रीय खेळाडूिंचा
पररचय.
* ,(प्रायोहगक)
व्हॉलीबॉल
खेळातील कौिल्य
1.स्मॅि सत्वव्हयस

अध्ययन कृती

मूल्यमापन

पाठ्य
पुस्तकातील
आधुहनक
ऑहलिं हपक्स आहि आहियाई खेळ अध्याय
हिक्षकािं कडून अर्य समजू न घेऊन खालील
प्रश्ािं ची
उत्तरे
हिले ल्या अभ्यास
पत्रकामध्ये हलहििे .
1. जोड्या जु ळवा.
2. ररकाम्या जागा भरा.
3. एका वाक्यात उत्तरे हलए
हिक्षकािं च्या
मागयििय नाने
पाठ्य
पुस्तकातील व्हॉलीबॉल राष्ट्रीय आहि
अिंतरराष्ट्रीय खेळाडूिंचा पररचय अध्ययाचा
अर्य समजू न घेिे. अभ्यास पत्रकात
हिले ल्या कृती पूिय करून खालील हलिं क
वापरून व्हॉलीबॉल खेळाची हचत्रे सिंग्रहित
करिे .

हिक्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर िे ऊन,
त्यानी पूिय केलेली उत्तरे मौल्यमापन
करून (मागयििय न कराने :) प्रगतीचे
िाखलीकरि करावे.

हिक्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर िे ऊन,
त्यानी पूिय केलेली उत्तरे मौल्यमापन
करून (मागयििय न करने) प्रगतीचे
िाखलीकरि करावे.

2. िरीर हिरवून चेंडू मारिे .
3 हसिंगल ब्लॉक आहि डबल
ब्लॉक
ऑगस्ट मध्याय-15 (तात्विक)
3
रा 1. नाडगीत : जय भारत जनहनय
आठवडा तमुजाते .
2. राष्ट्रगीत : जन गि मन
अहधनायक जय िे .

ऑगस्ट व्हॉकी अध्याय - 2 (तात्विक)
4
िॉकी प्रहसद्ध राष्ट्रीय आहि
आठवडा
अिंतरराष्ट्रीय खेळाडूिंचा पररचय.

1,https://www.youtube.com/watch?
v=NRV0rMeSOBI
2.https://www.youtube.com/watch?
v=3 0IxcOsUXGM
हवषय हिक्षक अर्वा मागयििय क यािं च्या
सिायाने नाडगीत. राष्ट्रगीत यािं चा सराव
करिे, खालील हलिंक वापरून नाडगीत.
राष्ट्रगीत लयबद्द गायन हसकहविे
1.https://www.youtube.com/watch?
v=CR4mWDSzlXQ
2.https://www.youtube.com/watch?
v=HtMF973tXIY
व्हॉकी खेळातील प्रहसद्ध राष्ट्रीय आहि
अिंतरराष्ट्रीय खेळाडूिंची हिपिी हलिा.
★ ध्यानचिंि
★ डॉ. एम. पी. गिे ि
★ में धनराज पिल्ले

हिक्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर िे ऊन,
त्यानी पूिय केलेली उत्तरे मौल्यमापन
करून प्रगतीचे िाखलीकरि करावे.
नाडगीत. राष्ट्रगीत यािंचा लयबद्द
गायन हसकहविे ,

हिक्षकािं नी हवद्यार्थ्ाां ना अभ्यासाचे
पेपर िे वून त्यािं नी पूिय केले ल्या
उत्तरािं चे मौल्यमापन करून िाखले
ठे वावे,

2021-22

सालातील पर्ाार्ी शैक्षणिक र्ोजना
अध्ययन कृती

इयत्ता : 10

हवषय-शारीररक हशक्षि

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

2. खालील प्रश्ािं ना योग्य उत्तर हनवडून हलिा.
1) ऑहलिं हपक सहमतीचे मुख्य कायाय लय. ----------येर्े आिे .
अ) लु सान आ) नवी हिल्ली इ) कॅहलिोहनयया ई) बेंगळू रू
2) ग्रीक कवी कास्ट् स पहलस यानी हलहिले ले गीत -------अ) जॉन हडक्सन आ) स्टै ग्स समरास इ) रोम ई) ओर्े लो
3) ऑहलिं हपक क्रीडा ध्वज - ------साठी तयार करण्यात आला.
अ) 1912 आ) 1920 इ) 1942 ई) 1947
4) म. ए. रमिराव िे --------- राज्याचे िोय.
अ) ताहमळनाडू आ) कनाय िक इ) आिं ध्रप्रिे ि ई) मिाराष्ट्र

महिना/आठवडा
िाजरी निंबर

5) एम्. िामसुिंिर राव यािं ना ---------- पुरस्कार हमळाला
अ) अजुय न पुरस्कार आ) एकलव्य पुरस्कार इ) झााँ सी रािी पुरस्कार ई) पद्मभूषि पुरस्कार
3) खालील प्रश्ािं ची खाली जागेत उत्तरे हलिा.
1. ऑहलिं हपक ध्वजातील वतुय ळािं च्या रिं गािं ची नािं वे हलिा?
उत्तर:
2. ऑहलिं हपक क्रीडा ज्योतीचा कोित्या वषी समावेि करण्यात?
उत्तर :
3. सवयप्रर्म आहियाई हक्रअस्पधाय कुठे आहि कोित्या वषी अरहवण्यात आली?
उत्तर :
4. हजम्मी जॉजय िे कोित्या राज्याचे नागररक िोय?
उत्तर :
5. चाउिं स हकरली र्ी कुठे आहि कोित्या वषी जन्म झाला.?
उत्तर :
6. यहमका रुझाच्या िोन कामहगररिं ची नावे सािं गा?
उत्तर :

2021-22 सालातील पर्ाार्ी शैक्षणिक र्ोजना
अध्यर्न कृती
इयत्ता : 10

हवषय-शारीररक हशक्षि

महिना/आठवडा
िाजरी निंबर

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

1) खालीक हचत्र पाहून व्हॉलीबॉल खेळाची कौिल्याचे हलिा?
1 िरीर हिरवून चेंडू मारिे .

र्ािं बहविे ,
सेवडची त्वथर्ती ,

हनवाय िने,

िवेमध्ये िरीराची त्वथर्ती,

2) हसिंगल ब्लॉक आहि डबल ब्लॉक

3) खालील प्रश्ािं ची खाली जागेत उत्तरे हलिा.
1) कनाय िकाचे राज्यगीत (नाडगीत) कोिते ?
उत्तर :
2) नाडगीत रचनाकार कोि?
उत्तर :
3) नाडगीत हकती वेळेत म्हिावे?
उत्तर:
4) राष्ट्रगीत कोिी हलहिले ?
उत्तर:
5) राष्ट्रगीत हकती वेळेत वि सिंपहवले पाहिजे?
उत्तर:
6) खालील जागेमध्ये नाडगीत नचुकता हलिा? आहि राष्ट्रगीत नचुकता हलिा?

4) प्रहसद्ध राष्ट्रीय आहि अिंतरराष्ट्रीय खेळाडूिंची हिपिी हलिा.?
* ध्यानचिंि

* डॉ. एम. पी. गिे ि

* में धनराज हपळू

