ALTERNATE EDUCATIONAL ACADEMIC PLAN FOR THE YEAR OF 2021-22

इयत्ता : 6
क्र,स महिना/
आठवडा
1
सप्टेंबर
पहिला
आठवडा

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य
2021-21 सालात ऑल हों पक
मध्ये भारताच्या हिळहवले ले
यश

सप्टेंबर
(वैयक्तीि प्रात्यहक्षि)
पाठ 4 था िैदानी खेळ
2 रा.
आठवडा वेगाने र्धावर्े
★ वेगाने र्धावण्याचा प्रारां भ
★ वेगाने र्धावण्याचा शे वट

विषय-शारीररक वशक्षण
अध्ययन कृती

मूल्यमापन

सध्या जपान दे शातील टोहियो शिरात झालेल्या
ऑल हों पक हिडा स्पर्धेत भारतीय हिडापट्टनी
हिळहवले ल्या यशा बद्दलची िाहिती तु िच्या हशक्षिाां ना
हवचारावा व खालील प्रश्ाां ची उत्तरे हदले ल्या विकशीट िध्ये
हलिा/खालील िृती पूर्क िरा
1) हनरज चोपाने िोर्त्या हिडास्पर्धेत सुवर्क पदि
पटिाहवले (हिळहवले ) ?
2) बैडहिांटन हिीडा स्पर्धेत ब्ाां झ पदि िोर्ी हजां िले ?
3) िीराबाई चानू याां नी िोर्त्या स्पर्धेत चाां दीचे पदि
पटिाहवले
?
4) िुस्ती सार्धेत चाां दीचे पदि हजां िले ल्या स्पर्धकिाचे
नाव हलिा ?
पाठ्यपुस्तिातील पाठ 4 था वेगाने र्धावर्े याबद्दलची
िाहिती तु िच्या हशक्षिाांना हवचारावा व अथक ग्रिर् िरून
घेऊन खाली हदले ल्या अभ्यास पत्रिातील िृती पूर्क
िरा.

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

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

सप्टेंबर
िैदानी खेळ पाठ - 4 था.
वेगाने र्धावर्े
3 रा.
आठवडा * शोल्डर भृांग तां त्र
* रन थ्रू तां त्र

सप्टेंबर
िैदानी खेळ पाठ -17
4 था.
वेगाने र्धावर्े.
आठवडा ★ र्धावण्याच्या स्पर्धाां
★ वेगाने र्धावण्याच्या स्पर्धाां चे
हनयि
★ टर ॅ ि रचना
★ स्पर्धेत र्धावपटू िडून
िोर्ाऱ्या चुिा

1) वेगाने र्धावण्याच्या िउच प्रारां भ िौगल्याबद्दलची
िाहिती अभ्यास पत्रिात हलिावे.?
2) वेगाने र्धावण्याच्या स्पर्धाां िध्ये प्रारां भाप्रिार्े च
अांहति (शे वट) तां त्रा ची िाहिती अभ्यास पत्रिात
हलिावे.?
पाठ्यपुस्तिातील पाठ 4 था वेगाने र्धावर्े याबद्दलची
िाहिती तु िच्या हशक्षिाांना हवचारावा व अथक ग्रिर् िरून
घेऊन खाली हदले ल्या अभ्यास पत्रिातील िृती पूर्क
िरा.
1) शोल्डर भृांग तां त्राची िाहिती अभ्यास पत्रिािध्ये
हलिा ?
2) रन थ्रू तां त्राची िाहिती अभ्यास पत्रिािध्ये हलिा.?
पाठ्यपुस्तिातील पाठ 4 था वेगाने र्धावर्े याबद्दलची
िाहिती तु िच्या हशक्षिाांना हवचारावा व अथक ग्रिर् िरून
घेऊन खाली हदले ल्या अभ्यास पत्रिातील िृती पूर्क
िरा.
1) वेगाने र्धावण्याच्या स्पर्धो िोर्िोर्त्या ?
2) वेगाने र्धावण्याच्या स्पर्धाां चे तीन हनयि हलिा.?
3) 400 िी. र्धावण्याच्या टर ॅ िची रचना िरा ?

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

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

2021-22 सालातील पयाय यी शैक्षहर्क य जना
अध्ययन कृती
इयत्ता : 6

विषय-शारीररक वशक्षण

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नोंबर

खालील प्रश्ाां ची उत्तरे एिा वाक्यात हलिा.
1. हनरज चोप्राने िोर्त्या हिडास्पर्धेत सुवर्क पदि हिळहवल ?
उत्तर- _________________________________________
2. बॅडहमोंटन हिडास्पर्धेत ब्ाां झ पदि िोर्ी हजांिले १
उत्तर- __________________________________________
3. िीराबाई चानू याां नी िोर्त्या स्पर्धेत चाां दीचे पदि हिळहवले ?
उत्तर- __________________________________________
4. िुस्ती स्पर्धेत चाां दीचे पदि हजां िलेल्या स्पर्धकिाचे नाां व हलिा.?
उत्तर- __________________________________________

सप्टेंबर पहिला आठवडा

 खाली हदले ले हचत्र ओळखून, हचत्रातील हिडापटू ची िािहगरी व नोव हलिा.?

2021-22 सालातील पयाय यी शैक्षहर्क य जना
अध्ययन कृती
विषय-शारीररक वशक्षण

इयत्ता : 6

महिना/आठवडा

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :



सप्टेंबर 2 रा. आठवडा

िाजरी नोंबर

खाली हदले ल्या हचत्रातील िौशल्याां चे साराां श हलिा.?

1) वेगाने र्धावण्याच्या िउच प्रारां भ िौशल्य

ऑन युवर िािक

सेट

गो

साराांश :-

 वेगाने र्धावण्याच्या स्पर्धाां िध्ये अांहति (शे वट) तां त्र

2021-22 सालातील पयाय यी शैक्षहर्क य जना
अध्ययन कृती
विषय-शारीररक वशक्षण

इयत्ता : 6
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

खाली हदले ल्या
त्र, हचत्रातील िौशल्याां चे साराां श हलिा.?
1) शोल्डर भृांग तां त्र

महिना/आठवडा
िाजरी नोंबर

सप्टेंबर 3 रा. आठवडा

2) रन थ्रू तां त्र

2021-22 सालातील पयाय यी शैक्षहर्क य जना
अध्ययन कृती
विषय-शारीररक वशक्षण

इयत्ता : 6
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

खाली हदले ल्या प्रश्ाां ची एिा वाक्यात उत्तरे हलिा.?
1. वेगाने र्धावण्याच्या स्पर्धाक िोर्िोर्त्या ?
उत्तर:- --------------------------------------2. दू र अांतर वेगाने र्धावण्याच्या स्पर्धाक िोर्िोर्त्या ?
उत्तर:- --------------------------------------3. SGFI चे हवस्तारीत रूप हलिा ?
उत्तर:- --------------------------------------4. स्टैं डडक टर ै ििध्ये र्धावण्याच्या हिती ओळी असतात.
उत्तर:- ---------------------------------------

महिना/आठवडा
िाजरी नोंबर

सप्टेंबर 4 था. आठवडा


1)
2)
3)


खाली हदले ल्या ररिाम्या जागा भरा.
स्टैं डडक टर ै ि ------------ िीटर असला पाहिजे
अथले हटक्स उत्तर खेळाांचा ----------- आिे .
अथलान शब्दाचा अथक ----------- आिे .
खाली हदले ल्या जागेिध्ये 400 िीटर र्धावण्याच्या टर ॅ िची रचना िरा?

400 मीटर धावण्याच्या टर ॅ कची रचना :-

