ALTERNATE EDUCATIONAL ACADEMIC PLAN FOR THE YEAR OF 2021-22

इयत्ता : 6
क्र,स महिना/
प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य
आठवडा
1
ऑक्टोबर पाठ - 5 वा लाां ब उडी
पहिला
(प्रात्यहिक)
आठवडा
 चेक माकय
 टे क ऑफ

विषय-शारीररक वशक्षण
अध्ययन कृती

मूल्यमापन

पाठ्य पुस्तकातील प्रात्यहिक पाठ-5 वा मध्ये लाां ब
उडी बदल मार्यदर्य काच्या साह्याने अभ्यास करून त्याचा
अर्य समजू न घेवून वैयक्तिक स्वरूपात हदले ल्या
पेपरवरती खालील कृती पूर्य करावी.
1. अभ्यास पेपरवरती चेक माकय कौर्ल्याचे हचत्र पाहून
हववरर् माहिती हलिावी.
2. अभ्यास पेपरवरती टे क ऑफ कौर्ल्याचे हचत्र पाहून
माहिती हलिावी.
वररल कृतीचा खालील क्तिहडओ हलां क वापरून जास्ती
ज्ञान सांपादन करू र्कतो.
LINK

हर्िक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूर्य केलेली उत्तरे मौल्यमापन
करून (मार्यदर्य न कराने) प्रर्तीचे
दाखलीकरर् करावे.

https://www.youtube.com/watch?v=K_-BWT47_E
https://www.youtube.com/watch?v=X7Yx5WbSUww

ऑक्टोबर पाठ - 5 वा लाां ब उडी
(प्रात्यहिक)
2 रा.
 िवेतील चलन
आठवडा
(फलाईट)
 लँ डी ांर्

पाठ्य पुस्तकातील प्रात्यहिक पाठ- 5वा मध्ये लाां ब उडी
बद्दल मार्यदर्य काच्या साियाने अभ्यास करून त्याचा
अर्य समजू न घेवून वैयक्तिक स्वरूपात हदले ल्या
पेपरवरती खालील कृती पूर्य करावी.
1) अभ्यास पेपरवरती िवेतील चलन (फलाईट)
कौश्यल्याचे हचत्र पाहून माहिती हलिावी,
2) अभ्यास पेपर वरती लेंडीांर् कौश्यल्याचे हचत्र
पाहून माहिती हलिावी, .
वहदल कृतीया खालील क्तिहडओ हलां क वापरून जास्ती
ज्ञान सांपादन करू र्कतो. LINK

हर्िक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूर्य केलेली उत्तरे मौल्यमापन
करून (मार्यदर्य न कराने) प्रर्तीचे
दाखलीकरर् करावे.

https://www.youtube.com/watch?v=K_-BWT47_E
https://www.youtube.com/watch?v=X7Yx5WbSUww

ऑक्टोबर वर पाठ- 18 वा लाां ब उडी
(सैद्ाां तीक)
3 रा.
 उडी मारण्याच्या
आठवडा
मैदानाचे (खड्याचे)
आकार व मोजमाप
 स्पयेचे मुळ हनयम
 हनबांध,

पाठ्यपुस्तकातील पाठ 18 वा लाां ब उडी (सैद्ाांतीक)
पाठ हर्िकाां ना हवचारावा व अर्य ग्रिर् करून घेऊन
खाली हदले ल्या अभ्यास पत्रकातील कृती पूर्य करा.
1) लाां ब उडी च्या मैदानाचे सुरेख हचत्र काढू न त्याचे
मोजमाप हलिावे.
2. ल ां ब उडी च्या स्वयेचे मूळ हनयमा हवषयी समजवा.
3. लाां ब उडीच्या स्पधेची फळी ( टे क ऑफ बोडय ) हवषयी
हववरर् करावे.
4. लाां ब उडी स्पधेचामा धावण्याचा मार्य (रन वे) या
हवषयी समजवा

हर्िक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूर्य केलेली उत्तरे मौल्यमापन
करून (मार्यदर्य न कराने) प्रर्तीचे
दाखलीकरर् करावे.

2021-22 सालातील पयाय यी शैिहर्क योजना
अध्ययन कृती
विषय-शारीररक वशक्षण

इयत्ता : 6
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

 खालील प्रश्ाां ची उत्तरे हलिा ?
1. लाां ब उडी स्पधेतील चेकमाकय कौर्ल्याचे हचत्र पाहून हववरर् हलिा
चेक माकय

धावण्याचा मार्य

?

टे क ऑफ बोडय

लँडीांर्

ऑक्टोबर पहिला आठवडा

2) लाां ब उडी स्पधेतील टे क ऑफ कौर्ल्याचे हचत्र पाहून हववरर् हलिा खालील प्रश्ाां ची उत्तरे एका वाक्यात हलिा.?

2021-22 सालातील पयाय यी शैिहर्क योजना
अध्ययन कृती
विषय-शारीररक वशक्षण

इयत्ता : 6
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

 खालील प्रश्ाां ची उत्तरे हलिा ?
1) लाां ब उडी खेळातील िवेतील चलन (फलाईट) कौरवल्याचे हचत्र पाहून हववरर् हलिा ?

िवेतील चलन
(ಪ್ಲೈಟ್)

ऑक्टोबर 2 रा. आठवडा

2 लाां ब उडी खेळातील कँडी ांर् कौर्ल्याचे हचत्र पाहून त्याहवषयी हववरर् हलिा,?

“ज्ञानासाठी वेळ / पाठ आरोग्यासाठी खेळ”

2021-22 सालातील पयाय यी शैिहर्क योजना
अध्ययन कृती
विषय-शारीररक वशक्षण

इयत्ता : 6
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

 खालील प्रश्ाां ची उत्तरे हलिा ?

1) लाां ब उडी मैदानाचे सुरेख हचत्र काढू न मोजमाप हलिा :
उत्तर :

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

ऑक्टोबर 3 रा. आठवडा

2) लाां ब उडी स्पचे चे मुळ हनयम कोर्ते ?
उत्तर:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) लाां ब उडी स्पधेतील फळी (टे क ऑफ बोडय हवषयी। माहिती हलिा?
उत्तर - फनी (टे क ऑफ बोडय ):

4) लाां ब उडी स्पधेतील धावण्याचा माहिती हलिा : ?
उत्तर: धावण्याचा मार्य (रन वे):

