ALTERNATE EDUCATIONAL ACADEMIC PLAN FOR THE YEAR OF 2021-22

इयत्ता : 7
क्र,स महिना/
प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य
आठवडा
1
ऑक्टोबर पाि- 6 वा तालबद्ध हक्रया
पहिला
 हििं दी ले झीम
आठवडा
(प्रात्यहिक)
 दो रूक
 आगे फलॉग,

ऑक्टोबर पाठ- 6 वा तालबद्ध हक्रया
हििं दी ले झीम
2 रा.
आठवडा (प्रात्यहिक)
 हपछे फलााँ ग
 र्े रिन

विषय-शारीररक वशक्षण
अध्ययन कृती

मूल्यमापन

पाठ्य पुस्तकातील प्रात्यहिक पाठ- 6वा या मध्ये तालबद्ध
हक्रया - हििं दी ले झीम महिल दो रुक आहि आगे फल ग
िं
कृती मागयदर्यकाच्या मागयदर्यनामध्ये अभ्यास करून
समजू न घेिे, वैयक्तिक स्वरूपातहदले ल्या अभ्यास
पेपरवाली खालील कृती पूिय करावी.
1. आभ्यास पेपरवाली दो रूक लेझीम कृत्तीचे हचत्र पाहून
हववरि करावे.
2. अभ्यास पेपरवरती आगे फलााँ ग लेझीम कृतीचे हचत्र
पाहून माहिती हलिावी.
पाठ्य पुस्तकातील प्रात्यहिक पाठ- 6 वा या मध्ये
तालबद्ध हक्रया- हििं दी लेझीम महिल हपछे फलााँग र्े र
िज कृती मागयदर्य काच्या साियाने अभ्यास करून
समजू न घेिे, वैयक्तिक रुपात अभ्यास पेपरवाली
खालील कृती पूिय करावी.
1. अभ्यास पेपरवरती हपछे फलााँ ग लेझीम कलीचे
हचत्र पाहून माहिती हलिावी

हर्िक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूिय केलेली उत्तरे म ल्यमापन
करून (मागयदर्य न कराने) प्रगतीचे
दाखलीकरि करावे.

हर्िक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूिय केलेली उत्तरे म ल्यमापन
करून (मागयदर्य न कराने) प्रगतीचे
दाखलीकरि करावे.

ऑक्टोबर पाठ 6 गोळाफेक
(सैद्धािं तीक)
3 रा.
आठवडा 1, गोळाफेक मैदानाची
रचना
2. गोळाफेक स्टॉप बोडय
3. फेकण्याचे सेक्टर
4. गोळा फेकण्याचे सामान्य
हनयम.
5. गोळा फेकतील
आक्रमकता हकिंवा दबाव,

2. अभ्यास पेपटवरती र्े रिन लेझीम कलीचे हचत्र
पाहून माहिती हलिावी.
पाठ्य पुस्तकातील पाठ-6वा सैद्धािं तीक पाठ
मागयदर्यकाच्या साियाने हवद्यार्थ्ाां नी अभ्यास करून
समजू न घेिे. वैयक्तिक स्वरूपात हदले ले हदलेल्या
अभ्यास पेपरवरती खालील कृती पूिय करावी.
1. गोळाफेक मैदानाची रचना करून मोजमाप हलिावे.
2. गोळाफेक स्टॉप बोडय चे हचत्र पाहून, मोजमाप
दर्यवून, या बद्दल माहिती हलिावी.
3. गोळा फेकण्याचे सामान्य हनयम हलिा.
4. गोळा फेकेतील आक्रमकता दर्यवनारे हनयम हलिा.

हर्िक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूिय केलेली उत्तरे म ल्यमापन
करून (मागयदर्य न कराने) प्रगतीचे
दाखलीकरि करावे.

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

इयत्ता : 7
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी निंबर

 खालील प्रश्ािं ची उत्तरे हलिा ?
1) दो रूक लेझीम कृतीचे हचत्र पाहून हववरि हलिावे.
उत्तर :

ऑक्टोबर पहिला आठवडा

2) आगे फलााँ ग लेझीम कृतीचे हचत्र पाहून माहिती हलि ?
उत्तर :

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

इयत्ता : 7
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी निंबर

3. हपछे फलााँ ग लेझीम कृतीचे हचत्र पाहून माहिती हलिावी ?
उत्तर :

ऑक्टोबर 2 रा. आठवडा

4) र्े र िन ले झीम कृती ये हचत्र पाहून हववरि करावे / हलिावे.
उत्तर :

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

इयत्ता : 7
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी निंबर

 खालील प्रश्ािं ची उत्तरे हलिा ?
1) पाठ्यपुस्तकातील गोळाफेक मैदानाचे हचत्र काढू न मोजमाप हलिा?

ऑक्टोबर 3 रा. आठवडा

2) गोळाफेक स्टॉप बोडय चे हचत्र पाहून, मोजमाप दर्य वून. स्टॉप बोडय बदल माहिती हलिा ?

3) गोळाफेक या बदल सामान्य हनयम हलिा.?

4) गोळाफेका महिल आक्रमकता या हवषयी माहिती हलिा.?

