ALTERNATE EDUCATIONAL ACADEMIC PLAN FOR THE YEAR OF 2021-22

इयत्ता : 7
क्र,स महिना/
आठवडा
1
नवाां बर
पहिला
आठवडा

नोव्हें बर
2 रा.
आठवडा

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य

विषय-शारीररक वशक्षण
अध्ययन कृती

पाठ-५ वा गोळाफेक
पाठ्य पुस्तकातील प्रात्यहिक पाठ-५ वा गोळाफेक
(प्रात्यहिक)
याची कौशल्ये मागयदशय काच्या साह्याने अभ्यास करून
1) गोळा धरण्याची
त्याचा अथय समजू न घेवून वैयस्िक स्वरूपात हदलेल्या
पद्धत.
पेपरवरती खालील कृती पूणय करावी.
)https://www.youtube.com/watch?v=KARWsgsZvYo
2) थाां बणे
१) अभ्यास पेपरवरती गोळाफेक धरण्याची
3) टी स्थथती आहण क्रौच
कौशल् याचे हचत्र पाहून हववरण हलिा?
(पेरी-ओ हियॉनशै ली)
२) अभ्यास पेपरवरती गोळाफेक महधल गोळयासाठी
मध्ये फेकणे .
थाां बणे कौशल् याचे हचत्र पाहून हववरण हलिा?
३) अभ्यास पेपरवरती टी स्थथती आहण क्रौच
कौशल् याचे हचत्र पाहून हववरण हलिा?
पाठ-५ वा गोळाफेक
पाठ्य पुस्तकातील प्रात्यहिक पाठ-५ वा गोळाफेक याची
(प्रात्यहिक)
कौशल्ये मागयदशय काच्या साह्याने अभ्यास करून त्याचा
४ गोळाफेक
अथय समजू न घेवून वैयस्िक स्वरूपात हदले ल्या पेपरवरती
५ गोळाफेकणे आहण
खालील कृती पूणय करावी.
तोलसाां भाळणे .
१) अभ्यास पेपरवरती गोळाफेक ग्यायहडां ग
६ गोळाफेक खेळाचे मैदान.
कौशल् याचे हचत्र पाहून हववरण हलिा?

मूल्यमापन
हशिक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूणय केलेली उत्तरे
मौल्यमापन करून (मागयदशय न
कराने) प्रगतीचे दाखलीकरण
करावे.

हशिक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूणय केलेली उत्तरे
मौल्यमापन करून (मागयदशय न
कराने) प्रगतीचे दाखलीकरण
करावे.

नोव्हें बर
3 रा.
आठवडा

पाठ-१३ वा
आपल् या राज्यातील व
राष्ट्रीय सण.
१) राज्यातील सण
 दसरा
 कनाय टक राज्योत्सव
२) राष्ट्रीय सण

नोव्हें बर
४ था
आठवडा

पाठ-१३ वा
आपल् या राज्यातील व
राष्ट्रीय सण.
२) राष्ट्रीय सण
 स्वातां त्र्य हदन
 प्रजासत्ताकहदन

२) अभ्यास पेपरवरती गोळाफेकणे आहण
तोलसाां भाळणे .कौशल् याचे हववरण हलिा?
३) अभ्यास पेपरवरती गोळाफेक मैदानाचे सुांदर हचत्र
काढू न मोजमाप हलिा?
पाठ्य पुस्तकातील प्रात्यहिक पाठ-१३ वा आपल् या
राज्यातील व राष्ट्रीय सण. बदल मागयदशय काच्या साह्याने
अभ्यास करून समजू न घेवून वैयस्िक स्वरूपात हदले ल्या
पेपरवरती खालील कृती पूणय करावी.
१) अभ्यास पेपरवरती एका वाक्यातील उत्तरे हलिा?
२) अभ्यास पेपरवरती कनायटक राज्याचे सुांदर हचत्र
काढा ?
३) अभ्यास पेपरवरती कनायटक राज्यातील सण हवषयी
हलिा?
१) अभ्यास पेपरवरती एका वाक्यातील उत्तरे हलिा?
२) अभ्यास पेपरवरती भारतीय राष्ट्रध्वजाचे सुांदर हचत्र
काढा ?

हशिक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूणय केलेली उत्तरे
मौल्यमापन करून (मागयदशय न
कराने) प्रगतीचे दाखलीकरण
करावे.

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

इयत्ता : 7
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

 खालील प्रश्ाां ची उत्तरे हलिा ?
1) गोळाफेक या खेळातील गोळा पकडण्याच्या कौशल्या हवषयी हचत्र पाहून माहिती हलिा ?

 उत्तर :

नोव्हें बर पहिला आठवडा

2)
उत्तर :

टी स्थथती आहण क्रौच

3)



हचत्र 1

हचत्र 2

हचत्र 3



हचत्र 4

हचत्र 5

हचत्र 6



हचत्र 7

हचत्र 8

हचत्र 9

4) वरील हचत्र पाहून टी स्थथती आहण क्रौच (पेरी-ओ हियॉनशैली) या कौशल्या हवषयी खालील जागेत माहिती हलिा?
 उत्तर :

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

इयत्ता : 7
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

 खालील प्रश्ाां ची उत्तरे हलिा ?
 गोळाफेक या खेळातील ग्यायहडां ग या कौशल्याचे हचत्र पाहून हववरण हलिा १

 उत्तर :

नोव्हें बर 2 रा. आठवडा

 2. गोळाफेकणे आहण तोल साां भाळणे या कौशल्या हवषयी हचत्र पाहून हववरण हलिा ?

 उत्तर :

 3. गोळाफेक मैदानाचे हचत्र पाहून खालील जागेत मोजमापा हवषयी माहिती हलिा १ व गोळाफेक मैदानाचे हचत्र काढा १

 हचत्र रचना:

21-22 सालातील पयाय यी शैिहणक योजना
अध्ययन कृती
विषय-शारीररक वशक्षण

इयत्ता : 7
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

 खालील प्रश्ाां ची एका वाक्यात उत्तरे हलिा?
१) राज्यातील सण कोणकोणते ?
उत्तर
२) दसरा सण म्हणजे काय १
उत्तर
३) कोणत्या राजाने दू सरा सणाची सुरुवात केली १
उत्तर
४) कनाय टक राज्योत्सव कोणत्या हदवशी साजरा केला उत्तर:
उत्तर
५) मैसुरू राज्य कोणत्या वषी उदयास आला?
उत्तर
६) आपल् या राज्याला “कनाय टक” असे नाव केव्हा हदले गेले?
उत्तर:

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

नोव्हें बर 3 रा. आठवडा

१) वररल हदलेल्या प्रश्ावरून कनाय टक राज्याचे हचत्र काढा १
उत्तर :

२) कनाय टक राज्योत्सव का साजरा कसे करतात ?
उत्तर :

21-22 सालातील पयाय यी शैिहणक योजना
अध्ययन कृती
विषय-शारीररक वशक्षण

इयत्ता : 7
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :















महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

खालील प्रश्ाां ची एका वाक्यात उत्तरे हलिा?
1. राष्ट्रीय सण म्हणजे काय ?
उत्तर :
2. भारत दे शाला कोणत्या वषी स्वातां त्र्य हमळाले .
उत्तर :
3. भारतीय सांहवधान मसुदा सहमतीचे अध्यि कोण १
उत्तर :
4. स्वतां त्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती कोण ?
उत्तर :
5. गणराज्योत्सव हदन (प्रजासत्ताकहदन) कोणत्या वषाय पासून साजरा करण्यात आला ?
उत्तर :
6. मिात्मा गाां धी जयांती व लालबिादू र शास्त्री जयांती केव्हा साजरी करतात ?
उत्तर :

नोव्हें बर 4था. आठवडा










7. राष्ट्रपीता म्हणू न कोणाला सांबोहधतात ?
उत्तर :
8. स्वतां त्र भारताचे पहिले पांतप्रधान जवािरलाल नेिरू याां चा जन्महदन केव्हा साजरा करतात १
उत्तर :
9. डॉ. राधाकृष्णन याां चा जन्महदन केव्हा साजरा करतात १
उत्तर :
10. हशिक हदन कोणाच्या नावाने साजरा करतात १
उत्तर :

 खालील प्रश्ाां ची उत्तरे हलिा :
 1. प्रजासत्ताक हदना हवषयी हलिा १
 2. (गाां धीजी, लालबिादू र शास्त्री, नेिरू, डॉ. राधाकृष्णन) याां च्या जयांती हवषयी सांिीप्त हलिा १

