ALTERNATE EDUCATIONAL ACADEMIC PLAN FOR THE YEAR OF 2021-22

इयत्ता : ८
क्र,स महिना/
आठवडा
1
नवाां बर
पहिला
आठवडा

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य
मध्यम आहि दू र पल्ल्याच्या
धावण्याच्या स्पधाय चे
कौशल्ये (प्रात्यहिक)
• िात व पायाची िालचाल
• सेमी क्रौच प्रारां भ व
शारीररक स्थिती.
* धावण्याचे शे वट
• मध्यम व दू रचे अांतर
धावण्याची तां त्रे.
• मध्यम व दू रचे अांतर
धावण्याची यादी तयार करिे

विषय-शारीररक वशक्षण
अध्ययन कृती

मूल्यमापन

पाठ्य पुस्तकातील मध्यम आहि दू र पल्ल्याच्या
धावण्याच्या स्पधाय (प्रात्यहिक) िा पाठ मार्यदशयकाच्या
साह्याने अभ्यास करून त्याचा अिय समजू न घेवून वैयस्िक
स्वरूपात हदले ल्या पेपरवरती खालील कृती पूिय करावी.
१) खालील हलां क चा वापर करून मध्यम आहि दू र
पल्ल्याच्या धावण्याच्या स्पधाय चे वीहडओ पाहून
कौशल्या हवषयी समजून घेिे.

हशिक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूिय केलेली उत्तरे
मौल्यमापन करून (मार्यदशय न
कराने) प्रर्तीचे दाखलीकरि
करावे.

1https://www.youtube.com/watch?v=LNO6eMBhZyY
2https://www.youtube.com/watch?v=sj29fw25vvA

२) मध्यम आहि दू र पल्ल्याच्या धावण्याच्या स्पधाय चे
कौशल्ये कौशल्या हवषयी हववरि हलिा ?
• िात व पायाचीिालचाल
• सेमी क्रौच प्रारां भ व शारीररक स्थिती.
* धावण्याचे शे वट
• मध्यम व दू रचे अांतर धावण्याची तां त्रे.
• मध्यम व दू रचे अांतर धावण्याची यादी तयार करा.

नोव्हें बर
2 रा.
आठवडा

नोव्हें बर
3 रा.
आठवडा

उां च उडी (सैद्ाां हतक )
उां च उडीचे सामिय
• उां च उडी स्पधेचे हनयम
• उां च उडी मारताना
िोिाच्या सांभवनीय चुका
• उां च उडी स्पधाय तील नोांदी.

पाठ्य पुस्तकातील उां च उडी (सैद्ाां हतक) पाठ
मार्यदशयकाच्या साह्याने अभ्यास करून त्याचा अिय समजू न
घेवून वैयस्िक स्वरूपात हदलेल्या पेपरवरती खालील
कृती पूिय करावी.
 अभ्यास पेपरवरती उां च उडी चे मूलभूत हनयम
हलिा?
 उां च उडी या स्पधेतील सांभवनीय बरोबर/ चूक
ओळखून हलहििे,
 उां च उडी या स्पधेतील उच्ाां क नोांदीचे कोष्टक
तयार करा
 हचत्र पाहून उां च उडी मैदानाचे हचत्र काढा.
पाठ- उां च उडी (प्रात्यहिक) पाठ्य पुस्तकातील (प्रात्यहिक) पाठ -उां च उडी बदल
• उां च उडी चे कौशल् ये
मार्यदशयकाच्या साह्याने अभ्यास करून समजू न घेवून
 अप्रोच रन व टे क
वैयस्िक स्वरूपात हदले ल्या पेपरवरती खालील कृती पूिय
ऑफ
करावी.
 टे क ऑफ बारवरीला
१) खालील हलां क चा वापर करून उां च उडी कौशल्या
शारीररक स्थिती.
चे वीहडओ पाहून हवषयी समजू न घेिे.
1https://www.youtube.com/watch?v=WLlo4u2HHD4&t=25s
 लााँ डी ांर्,
2https://www.youtube.com/watch?v=fyEcOO5Lxk4

२) अभ्यास पेपरवरती उां च उडी हवषयी हटप्पिी
हलिा?
 अप्रोच रन व टे क ऑफ
 टे क ऑफ बारवरीला शारीररक स्थिती.
1. समानाां तर मध्ये स्ट्रॉडल

हशिक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूिय केलेली उत्तरे
मौल्यमापन करून (मार्यदशय न
कराने) प्रर्तीचे दाखलीकरि
करावे.

हशिक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूिय केलेली उत्तरे
मौल्यमापन करून (मार्यदशय न
कराने) प्रर्तीचे दाखलीकरि
करावे.

नोव्हें बर
४ िा
आठवडा

योर्ासन आहि प्रािायाम
(सैद्ीनीक)
 योर्ासन आहि
व्यायाम यातील
फरक
 प्रािायामाचे मित्व
समजू न घेिे.
 प्रािायामाच्या
सरावापूवीची -पूवय
हसद्ता.

2. सूरमारून स्ट्रॉटल
* लााँ डी ांर्
पाठ्य पुस्तकातील पाठ - योर्ासन आहि प्रािायाम
(सैद्ीनीक) मार्यदशयकाच्या साह्याने अभ्यास करून
समजू न घेवून वैयस्िक स्वरूपात हदले ल्या पेपरवरती
खालील कृती पूिय करावी.
 योर्ासन आहि व्यायाम यातील फरक याची यादी
तयार करा.
 प्रािायामाचे मित्व कोिते हलिा.
 प्रािायामाच्या सरावापू वीची -पूवय हसद्ता या हवषयी
हलिा.
 प्रािायामाला सांबांधीत शब्ाां चे अिय समजू न घेिे.
 योग्य शब् हनवडून ररकाम्या जार्ा भरा.

हशिक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूिय केलेली उत्तरे
मौल्यमापन करून (मार्यदशय न
कराने) प्रर्तीचे दाखलीकरि
करावे.

2021-22 सालातील पयाय यी शैिहिक योजना
अध्ययन कृती
इयत्ता : ८

विषय-शारीररक वशक्षण

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

1. मध्यम आहि दू र पल्याचे धाविे कौशल्याचे हववरि करा:
(A) िात आहि पायाची िालचाल
१) िाताची िालचाल ______________________________
२) पायाची िालचाल ______________________________
B) सेमी क्रौच प्रारां भ व शरीराची स्थिती :
C) धावण्याचे शे वट :
D) मध्यम आहि दू रचे अांतर धावण्याची तां त्रे :

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

नोव्हें बर पहिला आठवडा

क्र. सां .
1
2
3
4
5

मध्यम आहि दू रचे अांतर धावण्याची तांत्रे

E) मध्यम आहि दू रचे अांतर धावण्याच्या स्पधेचे यादी तयार करा:

क्र. सां .
1
2
3
4
5

मध्यम धावण्याच्या स्पधाय

दू रचे अां तर धावण्याच्या स्पधाय

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

इयत्ता : ८
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

१) उां च उडी स्पधेतील मूलभूत हनयम हलिा?

क्र. सां .
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

हनयम

नोव्हें बर 2 रा. आठवडा

क्र. सां.
१
२

क्र. सां.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

२) उां च उडी स्पधेतील थिापन केलेला उच्ाां क कोष्टक तयार करा :
हवभार्
राज्य
राष्टरीय

अांतरराष्टरीय

३) उां च उडी या स्पधेतील बरोबर/ चूक ते ओळखा :
घटक
उां च उडी मारिाऱ्याने एका पायानेच टे क ऑफ घेतला पाहिजे .
प्रत्येक हनहित उां च उडीकररता तीन प्रयत्न हदले जातात.
सुरूवातीपासून शे वटपयांत प्रत्येक उडीतील अांतर स्पधयकाला र्तले पाहिजे .
स्पधयकाां ना ठराहवक उां ची र्ाठल्यानांतर हनयमबद्ते ने आड काठीतील उां ची वाढहवली
पाहिजे .
या स्पधाां मध्ये स्पधयकाां ना पास दे िे आवश्यक आिे .
स्पधयक सतत तीनवेळा उां ची वाढहवण्यामध्ये हवफल झाल्यास त्याला स्पधेतून अपात्र
ठरवावे.
आडव्या काठीला शरीराचा कोित्यािी भार्ाचा स्पशय िोवून आडवी काठी पडल्यास
प्रयत्न बाद ठरवावा.
स्पधयकाने ठराहवक उां चीवर टे क ऑफ न घेता ऑफ रे टस आडव्या काठीला हकांवा
लाँ डी ांर् हपटला स्पशय केल्यास िा एक प्रयत्न म्हिू न र्िला जातो.
कोितािी उडी मारिारा स्पधयक उडीनांतर आडव्या काठीखालू न वाकून येऊ नये.
स्पधाां ची िोताच उां च उडीचा सराव करिे हकांवा धावत येण्याचा सराव करू नये. चूक:
उां च उडीच्या हनयमाां चे पालन केले नािी तर ती उडी फाउल म्हिून र्िली जाते .

बरोबर/ चूक

४) खालील हचत्र पाहून उां च उडी मैदानाचे हचत्र काढा.

उां च उडी मैदानाचे हचत्र

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

इयत्ता : ८
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

 खालील उां च उडी च्या कौशल्या हवषयी हटप्पिी हलिा?
 अप्रोच रन व टे क ऑफ

 टे क ऑफ क्रास बारवरीला शारीररक स्थिती.

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

नोव्हें बर 3 रा. आठवडा

१) समानाां तर मध्ये स्ट्रॉडल

२) सूर मारून स्ट्रॉटल

 लााँ डी ांर्

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

इयत्ता : ८

महिना/आठवडा

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

नोव्हें बर 4था. आठवडा

िाजरी नांबर

 योर्ासन आहि व्यायाम यातील फरक याची यादी तयार करा.
क्र. सां.
१
२

योर्

व्यायाम

 प्रािायामाचे मित्व हलिा.
क्र. सां.
१
२
३
४
५
६

प्रािायामाचे मित्व

 प्रािायाम कररता पूवय हसद्ता चे क्रम हलिा.
१)
२)
३)
४)
५)
 प्रािायामाला सांबांधीत शब्ाां चे अिय समजू न घेिे.
१) पूरक : प्रािवायू शरीरात घेिे
२) रे चक : काबयनडायॉक्साईड वायु शरीरा बािे र टाकिे .
३) कुांभक : खास रोखून धरिे ,

१)
२)
३)
४)

ररकाम्या जार्ी योग्य शब् भरा :
'प्रािायाम' िे अष्टाां र् योर्ातील _______________ अांर् आिे .
सृष्टीतील सवय िाल चालीांना _____________ िा एकमेव आधार
योर्ासने ____________ थिीर िोते .
______________ शरीरात घेिे म्हिजे “पूरक” असे म्हितात.

