ALTERNATE EDUCATIONAL ACADEMIC PLAN FOR THE YEAR OF 2021-22

इयत्ता : 8

विषय-शारीररक वशक्षण

क्र,स महिना/ प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य
अध्ययन कृती
आठवडा
1
सप्टेंबर
पाठ- 4 था िॅ न्डबॉल
पाठयपुस्तकािील िॅ न्डबॉल पाठ-4 सुगम -काराच्या
पहिला
(सैद्ाां हिक)
मागगदर्गनाखाली अभ्यास करून समजू न घेऊन प्रत्येक
आठवडा ★
िॅ न्डबॉल
खेळाचे हदले ला अभ्यास पेपरमध्ये खालील कृत्ती पूणग करणे.
हिडाां गण व मोजमाप
1) िॅ न्डबॉलचा इहििास हनयम व मोजमापासांबांधीि
★िॅ न्ड बॉल खेळाि
ररकाम्या - जागा हलिा.
वापरण्याि येणारी उपकरण
2) िॅ न्डबॉल हिडाां गणाचे मोजमाप हलिा.
3) िॅ न्डबॉल
खेळाि
वापरल्या
जाणाऱ्या
उपकरणाां ची नाां वे हलिा.
सप्टेंबर
पाठ – 3 रा िॅ न्डबॉल
हवषय हिक्षक अथवा मार्यदियक याां च्या सिायाने
 चेंडू धरणे
2 रा.
खाली हदले ल्या हलां कचा वापर करून व्हिहडओ पाहून

चें
ड
ू
पास
करणे
आठवडा
व खाली हदले ल्या कृिी पूणग करा.
1.https://www.google.com/search?q=hand+ball+passing&oq=hand+
 र्ॉट (र्ु हटां ग)
ball+passing&aqs=chrome..69i57j0i10l7j0i10i22i30.14995j1j15&sour
 वरील बाजू ने येणारा
ceid=chrome&ie=UTF-8#kpvalbx=_8LcUYerUMdvHrQHT6IqYCQ38
2. https://www.youtube.com/watch?v=w9tJzZFcfnE
चेंडू ------अभ्यास पत्रकामध्य कौर्ल्याची हचत्रे पाहून त्याचे
हववरण हलिा

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
पाठ 5 वा बास्केट बॉल
(सैद्ाां हिक)
3 रा.
आठवडा ★ बास्केट बॉल खेळाच
इहििास व खेळाची अहिवृद्ी
★ बास्केटबॉल खेळाचे मैदान
मोजमाप
★ बास्केट बॉल खेळामध्ये
वापरली जाणारी उपकरणे
★ बास्केटबॉल खेळाचे हनयम
सप्टेंबर
पाठ 4 था बास्केटबॉल
4 था.
(प्रात्यहिक)
आठवडा ★ चेस्ट पास
★ र्ू ट करणे
★ चेंडू जहमनीवर आपटणे
(हडिब्लांग)
★ चेंडू जहमनीवर आपटण्याच
प्रकार :1) खालील पािळीवर चेंडू
आपटणे
2) उां चीवरून चेंडू आपटणे
3) रिणात्मक ब्थथिी.

पाठयपुस्तकािील मैदानी खेळ सैद्ाां हिक िागामध्ये
पाठ-5
बास्केट बॉल पाठामध्ये सुगम काराच्या
मागगदर्गनाखाली अभ्यास करून समजू न घेऊन प्रत्येक
हदले ला अभ्यास पेपरमध्ये खालील कृत्ती पूणग करणे.
1 बास्केट बॉल खेळाचा इहििास, खेळाची अहिवृद्ी व
खेळाचे हनयम या सांबांधीि प्रश्ाां ची उत्तरे
अभ्यास
पत्रकाि हलिा.
2. हचत्रािील बास्केट बॉल उपकरणाां ची नावे हलिा.

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

हवषय हिक्षक अथवा मार्यदियक याां च्या सिायाने हिक्षक हवद्यार्थ्ाांना पेपर दे ऊन,
खाली हदले ल्या हलां कचा वापर करून व्हिहडओ पाहून त्यानी पूर्य केलेली उत्तरे मौल्यमापन
खाली हदले ल्या कृिी पूणग करा.
1. https://www.youtube.com/watch?v=M0P7yObb1c
2. https://www.youtube.com/watch?v=NXtGsZs7D7
U
3. https://www.youtube.com/watch?v=nUMcq_wiaI
E

 अभ्यास पत्रकामध्ये बास्केट बॉल कौर्ल्याची
हचत्रे पाहून त्याचे हववरण हलिा.
 हचत्रािील बास्केट बॉल कौर्ल्याां ची नोव हलिा.?

करून (मार्यदिय न कराने) प्रर्तीचे
दाखलीकरर् करावे.

2021-22 सालातील पयाययी शैक्षहर्क योजना
अध्ययन कृती
विषय-शारीररक वशक्षण

इयत्ता : 8
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

1 िॅ न्डबॉलचा इहििास, हनयम, व मोजमापासांबांधीि ररकाम्या जागा हलिा.
1) िॅ न्डबॉल खेळाचा सामना --------------- ने सुरुवाि िोिो.
2) पेनाल्टीची सांधी. ------------ मी अांिरावरील रे षेपासून घ्यावी लागिे
3) गोलच्या रे षेची रुांदी.------------ सें.मी. असिे.
4) आय. एच. एफ. म्हणजे -----------5) िॅ न्डबॉल हिडाां गणाची रुांदी ----------- सें.मी. असिे.
6) आय. एच. एफ. थथापना वषग ------------7) िॅ न्डबॉन गोलाची रुांदी ------------- से िी असिे
8) ऑलां हपक स्पधाग मध्ये िॅ न्डबॉलचा समावेर् केलेले वषग ----------

सप्टेंबर पहिला आठवडा

2) िॅ न्डबॉल खेळाचे हिडाां गण व मोजमाप हलिा ?

> मैदानाची लाां बी- --------> मैदानाची रुांदी -- -------> पेनाल्टी र्ू ट लाईनची उां ची ----------> िै ण्डबॉल खेळाडूांची सांख्या ------------

3) िॅ न्डबॉल खेळाि वापरण्याि येणारी उपकरणाां ची नावे खाली हदले ल्या ररकाम्या
जागेि हलिा.?

2021-22 सालातील पयाययी शैक्षहर्क योजना
अध्ययन कृती
विषय-शारीररक वशक्षण

इयत्ता : 8
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

 अभ्यास पत्रकामध्ये कौर्ल्याां ची हचत्रे पाहून हववरण हलिा?

2) छािीजवळ चेंडू पकडणे
1) चेंडू पकडणे

सप्टेंबर 2 रा आठवडा

1) पास करणे

2) पास करणे
1
2
3
4
5

★ शूट करणे

1

2

3

★ उां चीवरून चेंडू पकडर्े

2021-22 सालातील पयाययी शैक्षहर्क योजना
अध्ययन कृती
विषय-शारीररक वशक्षण

इयत्ता : 8
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :


महिना/आठवडा

सप्टेंबर 3 रा आठवडा

िाजरी नांबर

बास्केट बॉल खेळाचा इहििास, खेळाची अहिवृद्ी व खेळाचे हनयम यासांबांधीि पयाग यी -चार उत्तरापैकी योग्य उत्तर हनवडून
ररकाम्या जागा हलिा?

1) वास्केट बॉल मैदान ------------- आकारामध्ये असिे
1) चौक
2) हत्रकोण
3) आयि 4) गोल
2) ----------- मध्ये बास्केट बॉल खेळाचा ऑलां हपक्स मध्ये समावेर् केला गेला.
1) 1936

2) 1920

3) 1926

4) 1940

3) पुरुषाां च्या बास्केट बॉल खेळामध्ये वापरण्याि येणाऱ्या चेंडूचा पररघ ------- िे ------- पयंि असला पाहिजे .
1) 75 से िी िे 78 सें. मी

2) 70 सें मी िे 78 सें.मी.

3) 76 से िी िे 78 सें.मी.

4) 74.9 सें मी िे 78 में मी

4) बास्केट बॉल या खेळाचा एकूण कालावधी ---------- हमहनटाां च्या चार वेलाां मध्ये हविागलेला असिो .
1) 15 हमहनट

2) 10 हमहनट

3) 20 हमहनट

4) 30 हमहनट

2. हचत्र पाहून बास्केट बॉल कौर्ल्याां ची नावे हलिा.?

1.

2.



हचत्र पाहून बास्केट बॉल कौर्ल्याां ची नावे हलिा.?

3.

4.

2021-22 सालातील पयाययी शैक्षहर्क योजना
अध्ययन कृती
विषय-शारीररक वशक्षण

इयत्ता : 8
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

1)

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

बास्केट बॉल खेळाच्या कौर्ल्याां ची हचत्रे पाडून हववरण हलिा?

★ चेस्ट पास

1) थाां बहवर्े

2, अवलं बन (ननववहण)
3, शेवट

सप्टेंबर 4 आठवडा

* शूट करणे.
1. थाां बहवर्े ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. अवलं बन (ननववहण)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. शे वट …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 चेंडू जहमनीवर आपटणे (हडिब्लांग)

1,थाां बहवर्े

2. अवलं बन (ननववहण)

3.

हडिलीांग

 नित्रातील बास्केट बॉल उपकरणांिी नावे नलहा?

1.

2.

3.

