2021-22 सालातील पर्ाार्ी शैक्षणिक र्ोजना

इयत्ता : 6
क्र,स महिना/
आठवडा
1
ऑगस्ट
1 ला
आठवडा

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य
पाठ-13 (तात्वीक) शारीररक
हशक्षणाचा अर्य,
* शारीररक हशक्षणाचा अर्य
*शारीररक
हशक्षणाची व्याख्या

पाठ - 1. कबड्डी(प्रायोहगक)
आक्रमणकारी कौशल्य
1. कँट (cant)
2. साईड हकक
3. बॉकहकक * बचावात्मक
कौशल्ये
1. मनगट पकडणे 2. घोटा
(टाच) पकडे
3. माां डी पकडणे .

णिषर्-शारीररक णशक्षि
अध्ययन कृती

मूल्यमापन

पाठ्य-पुस्तकातील शारीररक हशक्षणाचा अर्य,
मागयदशयक याां च्या मागयदशय नामध्ये अभ्यास करून,
अर्य गृिणकरून प्रत्येक्षात हदलेला अभ्यास पेपरमध्ये
खाली हदले ल्या कृती पू णय करावे.
1. अभ्यास वहिमध्ये शारीररक हशक्षणाचा अर्य हलिावे.
2. अभ्यास वहिमध्ये शारीररक हशक्षणाच्या हवहवध
व्याख्या हलिावे.
खालील हलां क चा वापर करून व्हिहडओ पाहिल्या नांतर
खालील कृती पूणय करावे.

हशक्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूणय केले ली उत्तरे मौल्यमापन
करून (मागयदशय न कराने :) प्रगतीचे
दाखलीकरण करावे.

LINK
1. 1 https://www.youtube.com/
watch?v=DToOGIJfBfs
2. https://www.youtube.com/
watch?v=vHfvqso7jTU

हशक्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूणय केले ली उत्तरे मौल्यमापन
करून (मागयदशय न कराने :) प्रगतीचे
दाखलीकरण करावे.

3. https://www.youtube.com/
watch?v=IPY9bRPOxQo
4. https://www.youtube.com/
watch?v=y8Ic1ZTvXrA
अभ्यास पेपर वरती कबड्डी कौशल्याचे हचत्र पाहूण
हलिावी.

पाठ - 14 कबड्डी
(तात्वीक)
1. कबड्डी इहतिास
2. कबड्डी खेळाचे हनयम.

हवषय हशक्षक अर्वा मागयदशयक याां च्या सिायाने
पाठ्य-पुस्तकातील तात्वीक भागातील कबड्डी पाठाचे
हववरण करुण, खालील कृती पूणय करावे.
3. अभ्यास पेपर वरती कबड्डी खेळाचे खेळाच्या
इहतिासा बदल हलिावे
2. अभ्यास पेपरवती कबड्डी खेळाचे
सिा सामान्य हनयम हलिा.
ऑगस्ट पाठ - 2 रा
हवषय हशक्षक अर्वा सिहशक्षकाां च्या सिायाने
2
खो-खो (प्रायोहगक)
पाठ्यपुस्तकातील खो-खो खेळाच्या कौशल्याचे
आठवडा *)पाठलाग करण्याचे कौशल्य हववरण करून खालील हलां क चा वापर करून कृती
बचाव
*) बचाव करण्याचे कौशल्य
पूणय करावी .
1) पाठलाग करण्याचे कौशल्य, 1, https://www.youtube.com/
watch?v=EuxsHYPMpmE
* समाां तर बसण्याची पद्धत.
2, https://www.youtube.com/
* बुलेट पद्धत
watch?v=iO6O-KueKOc
2. बचाव करण्याचे कौशल्य

हशक्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूणय केलेली उत्तरे मौल्यमापन
करून प्रगतीचे दाखलीकरण करावे.

हशक्षकाां नी हवद्यार्थ्ाां ना अभ्यासाचे
पेपर दे वून त्याां नी पूणय केले ल्या
उत्तराां चे मौल्यमापन करून दाखले
ठे वावे,

* नागमोडी खेळ.
* ररां ग पद्धतीने बचाव करणे,

पाठ-15 वा
खो-खो (तात्वीक)
1. खो-खो खेळाचा इहतिास.
2. खो-खो खेळाच्या मैदानाचे
मोजमाप
3. खो-खो खेळाचे हनयम,
ऑगस्ट पाठ – 9 वा
3 रा
हिां दी ले झीम ( प्रात्यहक्षक)
आठवडा हिां दी ले झीम कौशल्य
1. ले झीम स्कांध,
2, ले झीम आराम
3. ले झीम िोशीयार व्हथर्ती.
हिां दी ले झीम कवायत,
1. चार आवाज
2. एक जगि,

1, अभ्यास पेपर वरती पाठलाग करण्याचे कौशल्य (
चेहसांग स्कील) प्यारलल टो पध्दत आहण बुलेट पद्धती
बद्दल हलिावे.
2 अभ्यास पेपरवरती बचावू
करण्याचे कौशल्य (डॉहगांग स्कील) नागमोडी खेळ
आहण ररां ग पद्धती मध्ये बचाव करून घेणे या बद्दल
हलिावे;
हवषय हशक्षक अर्वा सिहशक्षकाच्या सिायाने
पाठ्यपुस्तकातील तात्वीक भागामधील खो-खो
पाठाां चे हववरण करून खालील कृती पूणय करावी.
1. अभ्यास पेपर वरती खो-खो खेळाच्या
इहतिासा बद्दल हलिावे.
2. अभ्यास पेपर वरती खो-खो खेळाच्या मैदानाचे हचत्र
काढू न मोजमाप हलिावे.
हि खालील हलां क वापरून व्हिहडओ पाहिल्या नांतर
खालील कृती पूणय करावी.
Link 11. https://www.youtube.com/
watch?v=RLa5k-HBD2U
1. अभ्यास पेपर वरती हिां दी ले झीम कौशल्य लेझीम
स्कांध आहण ले झीम आराम या हवषयी हलिावे,
2. अभ्यास पेपर वरली हिां दी ले झीम महधल चार
आवाज. करण्याच्या पद्धती बद्दल हलिावे.
3. अभ्यास पेपरवरती हिां दी ले झीम महधल एक जगि
करण्याच्या पद्धती हवषयी हलिावे.

हशक्षकाां नी हवद्यार्थ्ाां ना अभ्यासाचे
पेपर दे वून त्याां नी पूणय केले ल्या
उत्तराां चे मौल्यमापन करून दाखले
ठे वावे,

हशक्षकाां नी आभ्या साचे पेपर तपासून
हवद्यार्थ्ाां च्या प्रगती हवषयी
मौल्यमापन करून
समजू न घेणे.

ऑगस्ट पाठ- 10 वा 4र्ा
पदकवायत (प्रात्यहक्षक)
आठवडा
 कौशल्य
1. सावधान
2 हवश्राम
3. कदम लाल

पाठ- 12 वा
राष्ट्रीय एकात्मता (प्रात्यहक्षक)
झां डा ऊांचा रिे िमारा,

हवषय हशक्षक अर्वा सिहशक्षकाच्या सिायाने
पाठ्यपुस्तकातील तात्वीक भागामधील पदकवायत
पाठाां चे हववरण करून खालील कृती पूणय करावी.
अर्वा
हि खालील हलां क वापरून व्हिहडओ पाहिल्या नांतर
खालील कृती पूणय करावी.
Link 1 https://www.youtube.com/
watch?v=CMbujKEsgV0
1. अभ्यास पेपर वरती सावधान व्हथर्ती बद्दल हलिावे.
2. अभ्यास पेपर वरती हवश्राम व्हथर्ती हवषयी हलिावे.
3. अभ्यास पेपर वरती कदमताल व्हथर्ती हवषयी
हलिावे:
सिहशक्षकाां च्या साह्याने पाठ्यपुस्तका तील राष्ट्रीय
एकात्मता हवषयी झें डा उां चा. रिे िमारा गीत हशकूण
आहण खालील हलां क वापरून व्हिहडओ पािण अभ्यास
पेपर वरती खालील कृती पूणय केरावी.
1. Link https://www.youtube.com/
watch?v=spKsJofSUQE
2. https://www.youtube.com/
watch?v=MmRf8IRF1VI
2. अभ्यास पेपर वरती झें डा उां चा रिे िमारा गीत स्पष्ट्
स्वरूपात हलिावे.

हशक्षकाां नी आभ्या साचे पेपर तपासून
हवद्यार्थ्ाां च्या प्रगती हवषयी
मौल्यमापन करून
समजू न घेणे.

हशक्षकाां नी हवद्यार्थ्ाां ना अभ्यासाचे
पेपर दे वून त्याां नी पूणय केले ल्या
उत्तराां चे मौल्यमापन करून दाखले
ठे वावे,

2021-22 सालातील पयाय यी शैक्षहणक योजना
अध्ययन कृती
णिषर्-शारीररक णशक्षि

इयत्ता : 6
ववद्यार्थ्ाांचे नाव :

 खालील प्रश्ाां ची एका वाक्यात उत्तरे हलिा :
1) शारीररक हशक्षणाचा अर्य हलिा ?
उत्तर;-

2) पाशय ल याां च्या प्रकारे शारीररक हशक्षणाची व्याख्या हलिा १
उत्तर;-

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

ऑगस्ट 1 ला आठवडा

3) या हचत्रातील कब्बडी या खेळातील आक्रमकारी कौशल्य कोणती हचत्र पाहूण ररकाम्या जागी हलिा :

4) या हचत्रातील कब्बडी खेळातील (सुरक्षात्मक) रक्षणात्मक कौशल्ये कोणती ते हचत्रातील ररकाम्या जागी हलिा

5) जोड्या जु ळवा;
A
1)
2)
3)
6)
1)
2)
3)

B

रक्षणात्मक कौशल्ये
1) साईड हकक
आक्रमण कारी कौशल्ये
2) हु-तु- तु
कब्बडीचे पूवीचे नाव
3) माां डी पकडणे
ररकाम्या जागा भरा,
कब्बडी िा शब्द ____________या शब्दापासून आला आिे .
लोना म्हणजे ____________ गुण िोय
कँट िा शब्द ____________ कौशल्ये,

उत्तरे
___________
___________
____________

2021-22 सालातील पयाय यी शैक्षहणक योजना
अध्ययन कृती
णिषर्-शारीररक णशक्षि

इयत्ता : 6
ववद्यार्थ्ाांचे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

 खालील हचत्रात हदलेले कौशल्याां चे (पाठलाग करणे ) साराां श हलिा

पॅरलल टो पद्धत

ऑगस्ट 2 रा आठवडा

 | नागमोडी

बुलेट व पद्धत
 या खालील हचत्रात हदलेल्या कौशल्या बद्दल (बचावात्मक) साराां श हलिा

 खालील प्रश्ाां ची एका वाक्यात उत्तरे हलिा :
1) के. के. एफ. आय. याचा हवस्तार करून हलिा ?
उत्तरे --------------------------2) सवयप्रर्म खो-खो खेळाचे हनयम करणारी सांथर्ा कोणती?
उत्तरे --------------------------3) खो-खो खेळामध्ये हकती इहनांगस असतात ?
उत्तरे --------------------------4) खो खो खेळात हकती खेळाडू असतात ?
उत्तरे --------------------------5) पाठलाग करणे म्हणजे काय ?
उत्तरे ---------------------------

2021-22 सालातील पयाय यी शैक्षहणक योजना
अध्ययन कृती
णिषर्-शारीररक णशक्षि

इयत्ता : 6

महिना/आठवडा

ऑगस्ट 3 रा आठवडा

िाजरी नांबर

ववद्यार्थ्ाांचे नाव :

 खालील हचत्रात हदले ल्या हिां दी ले झीम च्या ले झीम स्कांद आहण ले झीम आराम हचत्राच्या बाजूला ररकाम्या जागेत हलिा,

1) हचत्र

2) हचत्र

 खालील प्रश्ाां ची उत्तरे हलिा :
1) ले झीम हि कृती कोणती कृती म्हणू न ओळखाल १
उत्तरे --------------------------2) ले झीम तयार करण्यासाठी कोण-कोणत्या उपकरणाां चा वापर करतात?
उत्तरे --------------------------3) हिां दी ले झीम मध्ये चार आवाज म्हणजे काय ?
उत्तरे ---------------------------

4) हिां दी ले झीम चे फायदे कोणते ?
उत्तरे --------------------------5) हिां दी ले झीम गीत (सांहगतबद्ध) तालबद्ध रूपात गाऊशकतो का ?
उत्तरे ---------------------------

2021-22 सालातील पयाय यी शैक्षहणक योजना
अध्ययन कृती
णिषर्-शारीररक णशक्षि

इयत्ता : 6

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

ववद्यार्थ्ाांचे नाव :

 खाली हदले ल्या हचत्रातील पदकवायत हवषयी साराां श ररकाम्या जागी हलिा,

सावधान

ऑगस्ट 4 र्ा आठवडा

हवश्राम

कदम ताल
 राष्ट्रीय एकात्मता "झां डा ऊांचा रिे िमारा" िे गीत खालील ररकाम्या जागी हलिा,

