ALTERNATE EDUCATIONAL ACADEMIC PLAN FOR THE YEAR OF 2021-22

इयत्ता : 8
क्र,स महिना/
प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य
आठवडा
1
ऑक्टोबर बॅडहमिंटन (सैद्ािं हतक)
पहिला
• बॅडहमिंटन खेळाचा
आठवडा
इहतिास पररचय
• बॅडहमिंटन खेळाचा
मैदान व मोजमाप
• बॅडहमिंटन खेळातील
साहित्य (उपकरणे )
• बॅडहमिंटन खेळाचे
हनयम.
ऑक्टोबर बॅडहमिंटन (प्रात्यहक्षक)
2 रा.
• रॅ केट धरण्याच्या
पद्ती.
आठवडा
• फोर िँ ड सर्व्हयस,
• फोर िँ ड - अिंडर िँ ड
ररसीह ररटनय
• बॅडहमिंटन खेळाच्या
मैदानाचा पररचय.

विषय-शारीररक वशक्षण
अध्ययन कृती

मूल्यमापन

पाठ्यपुस्तकातील बॅडहमिंटन िा पाठ मार्यदर्य काचा
साियाने समजू न घेवून खालील कृती पूणय करावी.
1) अभ्यास पेपरातील बॅडहमिंटन खेळाचे इहतिास
समजू न घेवून निंतर इहतिासाचा सारा सारािं र् पू णय
करा.
2) हचत्र पाहून बॅडहमिंटन खेळातील (उपकरणे )
साहित्यात रचना या हवषयी हववरण हलिा.
3) बॅडहमिंटन खेळात कोणत्या चूका मानल्या जातात
त्याची यादी तयार करा
पाठ्य पुस्तकातील बॅडहमिंटन िा पाठ मार्यदर्यकाच्या
साियान समजू न घेवून खालील कृती पूणय करावी :
1) अभ्यास पेपरातील हचत्र पाहून, बॅडहमिंटन रॅ केट
पकडण्याच्या पद्ती हवषयी हववरण हलिा,
2) खालील हलिंक चा वापर करून बॅडहमिंटन
खेळातील कौर्ल्यािं चा वीहडओ पाहून कौर्ल्या
हवषयी समजू न घेणे

हर्क्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूणय केलेली उत्तरे मौल्यमापन
करून (मार्यदर्य न कराने) प्रर्तीचे
दाखलीकरण करावे.

1.https://www.youtube.com/watch?v=mIuqYsql1t4
2.https://www.youtube.com/watch?v=eaoVNgUsTLA

हर्क्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूणय केलेली उत्तरे मौल्यमापन
करून (मार्यदर्य न कराने) प्रर्तीचे
दाखलीकरण करावे.

4) फोर िैं ड सहवयस फोर िँ ड - अिंडर िँड ररसीह
ररटनय कौर्ल्या हवषयी हववरण करा.
5) बैडहमिंटन खेळाच्या मैदानाची रचना करा,
ऑक्टोबर मध्यम आहण | पल्ल्याचे
पाठ्य पुस्तकातील मध्यम आहण दू र पल्ल्याचे धावणे
3 रा.
धावणे (सैद्ािं हतक)
िा हवषयी मार्यदर्यकाच्या साध्याने समजू न घेवून
• मध्यम आहण दू र
खालील कृती पूणय करावी.
आठवडा
पल्ल्याच्या धावण्याच्या 1. मध्यम आहण दू र पल्ल्याच्या धावण्याच्या स्पधाां ची
स्पधाय चे पररचय
यादी तयार करणे .
• मध्यम आहण दू र
2, मध्यम आहण दू र पल्ल्याच्या धावण्याच्या स्पधाां चा
पल्ल्याच्या धावण्याच्या प्रारिं भ व र्े वट या हवषयी हववरण करणे
स्पधाय चा प्रारिं भ व र्वर 3. मध्यम आहण दू र पल्ल्याच्या धावण्याच्या स्पधाय चे
या बाबत माहितीचे
हनयम हलिा.
आकलन:
4. पुरुष आहण महिला हवभार्ातील राज्य पातळीवरील
• स्पधाय चे हनयम
दाखले यािं चे कोष्टक तयार करणे .
• पुरुष आहण महिला
हवभार्ातील राज्य
पातळीवरील दाखले ,

हर्क्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूणय केलेली उत्तरे मौल्यमापन
करून (मार्यदर्य न कराने) प्रर्तीचे
दाखलीकरण करावे.

2021-22 सालातील पयाय यी शैक्षहणक योजना
अध्ययन कृती
इयत्ता : 8

विषय-शारीररक वशक्षण

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा

ऑक्टोबर पहिला आठवडा

िाजरी निंबर

• बैटहमिंटन खेळाचा इहतिास सारािं र्पूणय करा.

1873 साली इिं ग्लिंड येथील र्ॉसेस्टर प्रातािं तील बोफोटय ड्यूक यािंच्या घरी स्ने िसिंम्मेलन आयोजीत करण्यात आले िोते . तेथे
येणाऱ्या पािण्यािं च्या मनोरिं जनासाठी या खेळाचे आयोजन करण्यात आले िोते . ड्यूक यािं च्या बॅडहमिंटन िाऊस येथे सवयप्रथम िा
खेळ खेळला र्ेला. म्हणून या खेळाला बॅडहमिंटन असे नाव दे ण्यात आले . 1870 मध्ये भारतातील हिटीर् सैन्याहधकाऱ्यािं ना या खेळाची
माहिती हमळाली. त्यावेळी या खेळाला 'पूना' असे म्हणत असत. 1893 मध्ये इिं ग्लिंड बॅडहमिंटन फेडरे र्नची स्थापना करण्यात आली.
1899 मध्ये ऑल इिं ग्लिंड बॅडहमिंटन चॅम्पीयनर्ीपचा प्रारिं भ करण्यात आला. या चॅम्पीयनर्ीप स्पधाय आिं तरराष्टरीय स्तरावरील एक श्रेष्ठ
चॅम्पीयनर्ीप स्पधाय म्हणू न ओळखल्या जातात. बॅडहमिंटन या खेळाला अहधकृतपणे 1992 च्या बाहसयलोना ऑलिं हपक्समध्ये प्रवेर्
हदला र्ेला.

•

बैटहमिंटन खेळाचा इहतिास सारािं र्पूणय करा.

1873 साली इिं ग्लिंड येथील ---------------- प्रातािंतील -------------------- यािं च्या घरी स्ने िसिंम्मेलन आयोजीत करण्यात
आले िोते . तेथे येणाऱ्या पािण्यािं च्या ---------------------- साठी या खेळाचे आयोजन करण्यात आले िोते . ड्यूक यािं च्या -----------

िाऊस येथे सवयप्रथम िा खेळ खेळला र्ेला. म्हणू न या खेळाला -------------- असे नाव दे ण्यात आले. 1870 मध्ये

भारतातील -------------- सैन्याहधकाऱ्यािं ना या खेळाची माहिती हमळाली. त्यावेळी या खेळाला ---------- असे म्हणत असत.
1893 मध्ये -------------------------- स्थापना करण्यात आली. 1899 मध्ये ऑल -------------------------- प्रारिं भ करण्यात
आला. या चॅम्पीयनर्ीप स्पधाय आिं तरराष्टरीय स्तरावरील एक श्रेष्ठ चॅम्पीयनर्ीप स्पधाय म्हणू न ओळखल्या जातात. बॅडहमिंटन या खेळाला
अहधकृतपणे -------- च्या ------------- ऑलिं हपक्समध्ये प्रवेर् हदला र्ेला.

2. हचत्र पाहून बैटहमिंटन खेळामध्ये उपयोर् करणाऱ्या हवषयी हववरण करा.?

रॅ केट -

रॅ केट

काक-

3. बैडम िंटन खेळात चूका स्वीकारल्या जातात. या सिंदर्ाातील यादी तयार करा.

क्र.सिं.
१
२
३
४
५

चुका ग्राहय धरणे

2021-22 सालातील पयाय यी शैक्षहणक योजना
अध्ययन कृती
इयत्ता : 8

विषय-शारीररक वशक्षण

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी निंबर

१) हचत्र पाहून बॅडहमिंटन रॅ केट पकडण्याच्या पद्ती हवषयी हववरण कुरा !
फोर िँ ड ग्रीप !

फोर िँ ड ग्रीप

ऑक्टोबर 2 रा. आठवडा

b) बॅक िँ ड ग्रीप :

बॅक िँ ड ग्रीप :

बॅक िँ ड ग्रीप :

2. बैडहमिंटन खेळातील कौर्ल्या हवषयी हववरण करा :

१)

फोर िैं ड सहटय स

फोर िैं ड सहटय स:

b) फोर िँ ड - अँडर िँड ररसीव / ररटनय:

३, बैडहमिंटन मैदानाचे हचत्र काढा । मैदानाची रचना करा:

2021-22 सालातील पयाय यी र्ै क्षहणक योजना
अध्ययन कृती
इयत्ता : 8

हवषय-र्ारीररक हर्क्षण

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा

ऑक्टोबर 3 रा. आठवडा

िाजरी निंबर

१) मध्यम आहण दू र पल्ल्याचे धावणे या स्पधाय ची यादी करणे ,

क्र.सिं.

मध्यम दू र पल्ल्याचे धावणे

दू र पल्ल्याचे धावणे

१
२
३
४
५
२) मध्यम आहण दू र पल्ल्याचे धावाण्याच्या प्रारिं भ आहण र्े वट या हवषयी हववरण करा:
मध्यम आहण दू र पल्ल्याचे धावाण्याच्या प्रारिं भ या हवषयी हलिा :

मध्यम आहण दू र पल्ल्याचे धावाण्याच्या र्े वट या हवषयी हववरण हलिा :

३) मध्यम आहण दू र पल्ल्याचे धावण्याच्या स्पधाय चे हनयम कोणने हववरण करा?

१)

२)

३)

४) पुरुष आहण महिला हवभार्ातील राज्य पातळी घरील दाखले मात्चे कोष्टक तयार करा."

पल्ल्याचे हवभार्
मध्यम दू र रुपधाय

रुपधाय
800 मी.
1500 मी.
3000 मी.

दू र रुपधाय

5000 मी.
10.000 मी.
अधय मॅरेथॉन
मॅरेथॉन

पुरुष हवभार्

महिला हवभार्

