ALTERNATE EDUCATIONAL ACADEMIC PLAN FOR THE YEAR OF 2021-22

इयत्ता : 7
क्र,स महिना/
आठवडा
1
सप्टेंबर
पहिला
आठवडा

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य

विषय-शारीररक वशक्षण
अध्ययन कृती

वैयक्तिक - प्रायोहिक पाठ-4
पाठ्यपुस्तकातील वैयक्तिक खेळ प्रायोहिक
ररले धावणे. प्टॉटन हवहनमय
हवभािातील पाठ 4- ररले धावणे, पाठातील सुिमकाराचे
पध्दत दोन हवधान हलिा.
मािगदर्गनाखाली अभ्यास करून समजू न प्रत्येक हदले ला
1) क्तिजु वल पध्दत
अभ्यास पेपरवाध्ये खालील कृत्ती पूणग
2) नॉन क्तिजु वल पध्दत
1) अभ्यास पेपरमध्ये . ररले धावण्याची क्तिजु वल
हवधान कौर्ल्य बद्दल हलिा.
2) अभ्यास पेपरमध्ये ररले धावण्याची नॉन क्तिजु वल
हवधान कौर्ल्य बद्दल हलिा.
2020-21 सालातील
सध्या जपान दे र्ातील टोहकयो र्िरात झालेल्या
ऑल हों पक मध्ये भारताांच्या
ऑलां पीक हिडा स्पधेत भारतीय हकडापटू ची साधने
हकडापांडची साधने.
सुिमकाराां च्या मािगदर्गनाखाली माहिती िोऊन प्रत्येक
हदले ल्या अभ्यास पेपरमधील खालील कृती पूणग करा.
1) हनरज चोप्रा- थाने कोणत्या हिडामध्ये सोन्याचे पदक
हमळहवले ?
2) बैडहमांटन हिडास्पधेत ब्ाां झ पदक कोणी हजां कले..

मूल्यमापन
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
• मैदानी खेळ. सैद्ाों हतक
पाठ 5 ररले धावणे
2 रा.
आठवडा * ररले सांघाची रचना
* हवहनमय तां त्र
* उत्तम बॉटन तां त्र
* बॉटन रचना
* ररले धावण्याची हनयम

सप्टेंबर
योि प्रात्यहिक पाठ 7वा.
सूयगनमस्कार 12 पायऱ्या
3 रा.
आठवडा

सप्टेंबर
योि: सैद्ाां हतक
4 था.
पाठ-7 पांतजलीयोि
आठवडा
 पररचय व्याख्या
 योिाचे (पत) घटक

3) मीराबाई चानू याां नी कोणत्या स्पधेत चाां दीचे पदक
पटकहवले?
4) कुस्ती स्पधेत चाां दीचे पदक हजां कले ल्या स्पधगकाचे
नाव हलिा?
पाठयपुस्तकातील मैदानी खेळ सैद्ाां हतक भािामध्ये
पाठ-5 ररले धावणे. पाठामध्ये सुिम -काराच्या
मािगदर्गनाखाली अभ्यास करून समजू न घेऊन प्रत्येक
हदले ला अभ्यास पेपरमध्ये खालील कृत्ती पूणग करणे.
1) अभ्यास पेपरमध्ये ररले धावण्याचे हवध हलिा.
2) अभ्यास पेपरमध्ये ररले बॉटनचा आकार कायग?
व कोणत्या वस्तूपासून रचना केली असते ?
3) हवहनमय तां त्राबदल हलिा?
4) बॉटन रचना बद्दल हलिा?
पाठ्यपुस्तकातील प्रात्यहिक भािमचो पाठ- 7वा.
सूयगनमस्कार पाठामध्ये सुिमकाराच्या
मािगदर्गनाखाली अभ्यास करून प्रत्येक हदले ला अभ्यास
पेपरमध्ये खालील कृतीच्या आधार पूणग करणे .
1) सूयगनमस्कारातील आले ल्या 12 पायऱ्या.
पाठ्यपुस्तकातील सैद्ाां हतक भािामाचे पाठ . 7वा.
पतां जली योि पाठामध्ये सुिमकाराची मािगदर्गनाखाली
अभ्यास करून समजू न घेऊन प्रत्येक हदले ली अभ्यास
पेपरात खालील कृत्ती पूणग करणे .
1) जोड्या जु ळवा

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

 योिाभ्यास वेळेत
लिात ठे वायचे अांर्
 योिाची आवश्यकता
व उद्दे र्

2) योग्य उत्तर हनवडून हलिा.
3) योिाचे चार घटक हलिा.

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

इयत्ता : 7
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा

सप्टेंबर पहिला आठवडा

िाजरी नोंबर

 खालील प्रश्ाां ची उत्तरे हलिा.?
1) प्रात्यहिक भािातील पाठय ररले धावण्याची बॉटन हवहत्तमय पद्तीमध्ये दोन बीत हववरण करा?
 विहजुिल पध्दत



नॉन व्हिजुिल पध्दत

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

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

इयत्ता : 7
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नोंबर

खाली हदले ल्या प्रश्ाां ची एका वाक्यात उत्तरे हलिा.?
1) ररलें धावण्याचे दोन प्रकार हलिा ?
उत्तर:- --------------------------------------2) बॉटनचा आकार हकती असतो ?
उत्तर:- --------------------------------------3) ररले खेळामध्ये धावण्याचे धावपटू चा हलिा ?
उत्तर:- --------------------------------------4) 4 X 100 मी. ररले खेळामध्ये प्रत्येक धावपटू ने धावण्याचे अांतर हकती?
उत्तर:- --------------------------------------5) अथले हटस िा र्ब्दकोर्ाच्या पदातू न आले आिे ?
उत्तर:- ---------------------------------------

सप्टेंबर 2 रा. आठवडा

 खालील प्रश्ाां तील पुढे दाखहवले ल्या चौकोनात चूक/बरोबर हलिा ?
1) ररले िा एक साां हघक खेळ आिे .
2) एका ररले सांघात सिा धावपटू धाव तात.
3) बॉटनल स्पष्ट हदसणारा रां ि लावलेला असतो.
4) ररले स्पधाग भावणोर धावपटू सवगजण एकदम धावतात

 खालील प्रश्ाां ची दोन-तीन वाक्यात उत्तरे हलिा.
1) ररले धावण्याची 4 हनयम हलिा ?
उत्तर:- ---------------------------------------

2) 4 X 100 मीटर ररले स्पधेचे चाां िले हचत्र काढू न स्पधेचे वेिवेिळे वलय दाखवा?

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

इयत्ता : 7
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

 खालील हदले ले हचत्र पाहूल आसनाचे नाव हलिा.?

महिना/आठवडा
िाजरी नोंबर

सप्टेंबर 3 रा. आठवडा

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

इयत्ता : 7
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नोंबर

 खालील प्रश्ाां ची उत्तरे हलिा. ?
1) अष्टाां ि योिाचे हपतामि कोण ?
उत्तर:- -------------------2) योि िा र्ब्द सांस्कृत मधील कोणत्या र्ब्दा (पद) पासून आला आिे ?
उत्तर:- -------------------3) कमगयोिाचे हसद्ाां त हलिा?
उत्तर:- -------------------4) योिाचे प्रमुख चार घटक हलिा?
उत्तर:- --------------------

सप्टेंबर 4 आठवडा

 जोड्या जु ळवा
A

B

उत्तर

1) कभैयोि

अ) भक्तियोि

---------------

2) भक्तियोि

ब) मनुष्य आहण हवश्वर्िी

---------------

3) ज्ञानयोि

क) काम हिच पुजा

-------------

4) राजयोि

ड) अष्टाां ि योि

---------------

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

इयत्ता : 7
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नोंबर

 योग्य उत्तर हनवडून ररकाम्या जािा भरा
1) 'योिः कमगसु कौर्ल्य'िे . ---------- मध्ये म्हटले आिे .
अ) पतां जली योि सूत्र

ब) योि हसक

क) भिवद्गीता

ड) रामायण

2) योि: हचत्तवृती हनरोध: िे वाक्य.----------. मध्ये आिे
अ) योि वहसच्छ ब) पतां जली योि सूत्र
3)

क) भिवद्गीता

ड) रामायण

पतां जली योिाचे दु सरे नाव...... आिे
अ) कमगयोि

ब) भिी योि आिे

क) ज्ञानयोि

ड) राजयोि

सप्टेंबर 5 आठवडा

