ALTERNATE EDUCATIONAL ACADEMIC PLAN FOR THE YEAR OF 2021-22

इयत्ता : 10

विषय-शारीररक

वशक्षण
क्र,स महिना/ प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य
आठवडा
1
नवाां बर
अडथळ्याची शययत
पहिला
(िडय ल्स) (सैद्ाां हतक)
आठवडा ★ िडय लची रचना
★ हवहवध साधाय चे हववरण
आहण हनयम
★ अांतरराष्ट्रीय खेळाडूांचे
पररचय व न द
ां ी

अध्ययन कृती
पाठ्य पुस्तकातील अडथळ्याची शययत (सध्दीहतक) िा
पाठ मार्यदशय काच्या सिाय्याने अभ्यास करून त्याचा अथय
समजू न घेवून वैयक्तिक स्वरूपात हदले ल् या पेपरवरती खालील
कृती पूणय करावी.
१) अभ्यास पत्रकात िडय लची रचना या बद्दल सहवस्तर
हववरण हलिा,

मूल्यमापन
हशक्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर
दे ऊन, त्यानी पूणय केले ली
उत्तरे मौल् यमापन करून
(मार्यदशय न कराने) प्रर्तीचे
दाखलीकरण करावे.

२) अडथळ्याची शययत हवहवध साधाय चे क ष्ट्क भरणे .
३) अडथळ्याची शययत हनयमाां ची यादी करून हलहिणे ,
४) अांतरराष्ट्रीय खेळाडूांचा पररचय आहण न द
ां याां ची हिप्पणी
हलहिणे ,

न व्हें बर
2 रा.

अडथळ्याची शययत (िडय ल्स)
(प्रात्यहक्षक)
आठवडा ★ अडथळ्याची शययत
कौशायाां चा पररचय
१) प्रारां हभक तां त्र

पाठ्य पुस्तकातील अडथळ्याची शययत (सध्दीहतक) िा पाठ
मार्यदशयकाच्या सिाय्याने अभ्यास करून त्याचा अथय समजू न
घेवून वैयक्तिक स्वरूपात हदले ल् या पेपरवरती खालील कृती
पूणय करावी.

हशक्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर
दे ऊन, त्यानी पूणय केले ली
उत्तरे मौल् यमापन करून

२) प्रारां भापासून पहिल् या
अउथल् याकडे धावणे .
३) उडी
४) अडथळे पार करणे .
५) मार्ील पायाां ची िालचाल
आहण लैं हडां र्
६)द न अडथळ्यातील धावणे,

 खालील हलां क वापरून अडथळ्याची शययत (िडय ल्स) (मार्यदशय न कराने ) प्रर्तीचे

क्तव्हडीओ

पाहु

कौशायाां चे

हववरण

1https://www.youtube.com/watch?v=Wzn3FjH1eYc
2https://www.youtube.com/watch?v=TYjuaIwS07c

हलिा. दाखलीकरण करावे.

 अभ्यास पत्रकातील अडथळ्याची शययत त्याां चे हववरण
हलहिणे .

न व्हें बर
3 रा.

चालणे (सैद्ाां हतक)
पाठ्य पुस्तकातील चालणे (सैद्ाां हतक) िा पाठ
१-चालण्याच्या हवहवध स्पधेची मार्यदशयकाच्या सिाय्याने अभ्यास करून समजू न घेवून
वैयक्तिक स्वरूपात हदले ल् या पेपरवरती खालील कृती पूणय
आठवडा यादी करणे,
२-स्पधेचे मूळ हनयम आहण करावी.
१) चालण्याच्या हवहवध स्पधाय च यादी तयार करणे,
उल् लां घन हलहिणे
३-राष्ट्रीय आहण अांतरराष्ट्रीय
खेळाडूांचा पररचय.
चालणे (प्रात्यहक्षक),

न व्हें बर
४ था
चालु ण्याच्या कौशल् याांचा
आठवडा पररचय, चालण्याचे तां त्र
★ िाताां ची िालचाल
★ पाय व पाऊळाां ची
िालचाल

२) चालण्याच्या स्पधेचे मूळ हनर्म आहण उलां घन हलहिणे
३) राष्ट्रीय आहण अांतरराष्ट्रीय खेळाडूांची हिप्पणी हलहिणे
पाठ्य पुस्तकातील चालणे (प्रात्यहक्षक) िा पाठ
मार्यदशय काच्या सिाय्याने अभ्यास करून समजू न घेवून
वैयक्तिक स्वरूपात हदले ल् या पेपरवरती खालील कृती पूणय
करावी.
१) खालील हलां क वापरून चालणे कौशल् याां चा क्तव्हडीओ
पाहून नांतर क ल् याां चे हववरण हलहिणे .
1https://www.youtube.com/watch?v=MbwQQxBxeMU
2https://www.youtube.com/watch?v=WvX5rO6sNOw

२) अभ्यास पत्रकातील चालणे कौशल् याां चे हववरण हलहिणे .

हशक्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर
दे ऊन, त्यानी पूणय केले ली
उत्तरे मौल् यमापन करून
(मार्यदशय न कराने) प्रर्तीचे
दाखलीकरण करावे.
हशक्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर
दे ऊन, त्यानी पूणय केले ली
उत्तरे मौल् यमापन करून
(मार्यदशय न कराने) प्रर्तीचे
दाखलीकरण करावे.

2021-22 सालातील पयाायी शैक्षवणक योजना
अध्ययन कृती
हवषय-शारीररक हशक्षण

इयत्ता : 10

महिना/आठवडा

न व्हें बर पहिला आठवडा

िाजरी नांबर

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :
१) िडय लची रचना या बद्दल सहवस्तर हववरण हलिा?

२) अडथळ्याची शययत हवहवध साधाय चे क ष्ट्क पूणय करा.?
वय र्ि

साधाय

एकुण िडय लची
उां ची

िडय लची
सांक्या

प्रारां हभक रे षा पासुन १ला
रे षा पयांतचे अांतर

द न िडय ल्स
मधील अांतर

शेविच्या िडय ल्स पासुन
अांहतम रे षा पयांतचे अांतर

पुरुषाां साठी

११० मी
११० मी

१.०६७ मी

१०
१०

१३.७२ मी

९.१४ मी
९.१४ मी

१४.२ मी

४०० मी
१०० मी
१०० मी

०.९१४ मी

१७ वषय खालील
मुलासाठी
पुरुषाां साठी
महिळा साठी
१७ वषय खालील
मुलीसाठी
महिळा व सवय
हवभार्ातील
मुलासाठीसाठी
१४ वषय खालील मुले व
मुलीसाठी

१०
०.७६२ मी

४०० मी
८० मी

४५ मी
८.५० मी
१३ मी
१०

०.७६२ मी

४० मी
१०. ५० मी
३५ मी

१२ मी

१२ मी

३) अडथळ्याची शययत हनयमाां ची यादी हलिा ?
१)
२)
३)
४)

४) अांतरराष्ट्रीय खेळाडूांचा पररचय आहण न द
ां याां ची हिप्पणी हलिा ?
पी.िी. उषा माां चे बालपण –

पी.िी. उषा याां ची क्रीडा कारहकदय -

पी. िी. उषा याां ची बहक्षसे व पुरस्कारपी. िी. उषा

२. जॉन अकी बुअ
जॉन अकी बुअ-

३. एडवीन म सेस
३. एडवीन म सेस -

2021-22 सालातील पयाायी शैक्षवणक योजना
अध्ययन कृती
हवषय-शारीररक हशक्षण

इयत्ता : 10
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

1) अडथळ्याची शययत कौशायाां चे हववरण हलिा.?
(अ) डाउन्न शयांत प्रारां हभक तां त्र :(आ) प्रारां भापासून पहिल् या अठवाल् याकडे धावणे –

 प्राईयापासून पहिल् या अडथळ्याकडे धावणे



महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

न व्हें बर 2 रा. आठवडा

इ) उडी :

ई) अथळे पार करने :

अथळे पार करने :

उ) अडथळे पार करणे .
 मार्ील पायाची िालचाल आहण लैं हडां र्
मार्ील पायाची िालचाल आहण लैं हडां र् :-

ऊ) द न अडथळ्यातील धावणे,




२०२१-२२ सालातील पयाायी शैक्षवणक योजना

अध्ययन कृती
हवषय-शारीररक हशक्षण

इयत्ता : 10

महिना/आठवडा

न व्हें बर 3 रा. आठवडा

िाजरी नांबर

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :
१) चालण्याच्या हवहवध स्पधेची यादी करा ?

क्रां सां

स्पधेचे अांतर

वय र्ि
पुरूष/मुले

१
२

२)

१८ वषय खालील
१६ वषय खालील

अ) चालण्याच्या स्पधेचे मूळ हनयम हलिा ?
१)
२)
३)

महिळा/मुली

आ) चालण्याच्या स्पधाय हनयमाां चे उलां घन हलिा ?
१)
२)
३)
३) राष्ट्रीय आहण अांतरराष्ट्रीय चालण्याच्या स्पधाय तील खेळाडूांची हिप्पणी हलिा ?
१- राष्ट्रीय चालण्याच्या स्पर्ाातील खेळाडू गुरुमीत वसिंग:-

र्ुरुमीत हसांर्

२- जरे ड टॉलें ट :

जरे ड टॉलें ट
३- "जेम सेविली” :-

"जेम सेविली

21-22 सालातील पयाायी शैक्षवणक योजना
अध्ययन कृती
हवषय-शारीररक हशक्षण

इयत्ता : 10
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

१) चालण्याच्या साधेतील कौशल् याां चे हववरण हलिा.
अ) िाताां ची िालचाल
१)
२)
३)
४)
५)
६)

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

न व्हें बर 4था. आठवडा

ब) पाय व पाउडाां ची िालचाल
१)
२)
३)
४)
५)
६)

