2021-22
इर्त्ता :

क्र,स
1

णिषर्-शारीररक णशक्षि

9

महिना/आठव
डा
ऑगस्ट
1 ला आठवडा

सालातील पर्ाार्ी शैक्षणिक र्ोजना

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य
अध्याय - 1 (सैधाां हतक)
स्वातां त्र्यानांतर भारतामध्ये
शारीररक हशक्षणामधील हवकास
> स्वातां त्र्यानांतर भारतामध्ये
शारीररक हशक्षणाचा हवकास
> शारीररक हशक्षणाच्या
अहभवृध्दीसाठी हवहवध
सहमतीची नेमणूक
→ हवहवध सहमतीकडून सादर
करण्यात आले ल्या हशफारशी
जाहण चालना पहक्रया

अध्ययन कृती

मूल्यमापन

हशक्षकाां च्या मागयदशय नाने पाठ्य
पुस्तकातील स्वातांत्र्यानांतर भारतामध्ये
शारीररक हशक्षणामधील हवकास िा अध्य
याचा अर्य समजू न घेणे. अभ्यास पत्रकात
हदले ल्या कृती पूणय करणे .
1- जो जु ळवा मांडळी खेळले ग्या खेळाां ची यादी
तयार करा. सहमतीचे नाांव व आमलात आले ले
वर्य
2- खेळाां ची यादी तयार करणे
• आता तु म्ही खेळत असले ल्या खेळाची पिी
तयार करा

हशक्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर
दे ऊन, त्यानी पूणय केलेली उत्तरे
मौल्यमापन करून (मागयदशय न
कराने :) प्रगतीचे दाखलीकरण
करावे.

अध्याय-2
1. (प्रात्यहक्षक) व्हाहलबॉक
→ टे हनस सर्व्व्हयस
→ बॉल सेट करणे
→ सरळ मारणे
→ चेंडू घेणे आहण परत
करण्याचे कौशल्ये

2

ऑगस्ट
2 रा आठवडा

र अध्याय-2 (सैधाां हतक)
→ व्हालीबॉल खेळाची
कािी तां त्रे
→ व्हालीबॉल खेळाडूमध्ये
असणारी लक्षणे
→ व्हालीबॉल स्पधाय ,
बहुमान आहण प्रशस्ती

हशक्षकाां च्या मागयदशय नाने खालील हदले ल्या
हलां क वापरून व्हीडीओ पाहून नांतर कृती
पूणय करणे.
* Link
1.https://www.youtube.com/
watch?v=9Xd-nuj54As
2.https://www.youtube.com/
watch?v=rWg4CJdij3c
3.https://www.youtube.com/
watch?v=4GmNrSFOGIw
1, व्हालीबॉल कौशल्याचे हचत्रे पाहून नाां वे
हलिा.
2, व्हॉलीबॉल खेळाची हचत्रे सांग्रहित करणे .
हशक्षकाां च्या सिाय्याने पाठ्य पुस्तकामधील
व्हॉलीबॉल खेळाची कौशल्याचे हववरण
अर्य पूणय समजू न घेणे. व अध्ययन पानामध्ये
हदले ल्या खालीलकृती पूणय करणे.
1, व्हालीबॉल खेळाची तां त्रे पट्टी करणे .
2. व्हॉलीबॉल खेळातील हवहवध स्पधाां ची
नावे हलिा.
3, अध्ययन पानाां मध्ये हदले ल्या
सुचनेप्रमाणे बरोबर / चू क शोधणे .

हशक्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर
दे ऊन, त्यानी पूणय केलेली उत्तरे
मौल्यमापन करून (मागयदशय न
कराने प्रगतीचे दाखलीकरण
करावे.

हशक्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर
दे ऊन, त्यानी पूणय केलेली उत्तरे
मौल्यमापन करून (मागयदशय न
कराने प्रगतीचे दाखलीकरण
करावे.

ऑगस्ट
3 रा आठवडा

अध्याय-2 (प्रात्यहक्षक) िॉकी
→ सरळ धरणे
→ स्कूप येरीयल स्टाप
→डॉज िंग आहण कठी रे र्ा
पास गोल हकपरचे
र्ाां बणे (स्र्ान)

ऑगस्ट
4 र्ा आठवडा

अध्याय-3 (सैंद्याां हतक) िॉकी
→ िॉकी खेळाची तां त्रे
→ िॉकी खेळाडूमध्ये
असणारे आवश्यक गुण

→ स्पधाय व प्रशस्ती
(बहक्षसे.)

हशक्षकाां च्या मागयदशय नाने खालील हदले ल्या
हलां क वापरून व्हीडीओ पाहून नांतर कृती
पूणय करणे.
हलां क
1.https://www.youtube.com/
watch?v=LpNZcXcOncA
2.https://www.youtube.com/
watch?v=Zzj9TXynpS0
3.https://www.youtube.com/
watch?v=RRndDzpL_kI
1, िॉकी खेळाच्या उपकरणाची हचत्रे पाहून
त्याां ची नाां वे हलिा.
2, अध्ययन पानावर हदले ली कौशल्ये हचत्र
पाहून हववरण हलहिणे .
हशक्षकाां च्या सिाय्याने पठ्य पुस्तकातील
िॉकी खेळाची कौशल्ये अर्य पूणय समजू न
घेऊन कृती अध्ययन पानामध्ये पूणय करणे
1. अध्ययन पानामधील हचत्र पाहून िॉकी
खेळाचे मैदान (हचत्र) पूणय करणे
2. िॉकी र्व्स्टकचे हचत्र काढणे .
3. िॉकी खेळातील स्पधाय ची नावे हलिा.

हशक्षकाां नी हवद्यार्थ्ाां ना
अभ्यासाचे पेपर दे वून त्याां नी
पूणय केलेल्या उत्तराां चे
मौल्यमापन करून दाखले
ठे वावे,

हशक्षकाां नी हवद्यार्थ्ाां ना
अभ्यासाचे पेपर दे वून त्याां नी
पूणय केलेल्या उत्तराां चे
मौल्यमापन करून दाखले
ठे वावे,

2021-22 सालातील पयाय यी शैक्षहणक योजना
अध्ययन कृती
हवर्य-शारीररक हशक्षण

इयत्ता : 9

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

1. स्वातां त्र्यानांतर भारतामध्ये शारीररक हशक्षणाचा हवकास आहण अहभवृद्धी यासाठी हवहवध सहमतीांची रचना कण्यात आली. त्याां ची नावे
व वर्य खाली हदले ली आिे त. त्याां च्या जोड्या जुळवा.
क्र,स सहमतीचे नाां व

वर्य

1

श्री. डॉ. राधाकृष्णण सहमती

2006

2

श्री ताराचांद्र सहमती

1956

3

श्री हृदयनार् कुांज सहमती

1967

4

श्री. डॉ. दे शमुख सहमती

1992

5

श्री. के. पी. हसांग दे व सहमती

1948

6

श्री. प्रोफेसर एल. आर, वैद्यनार् सहमती

1948

अचूक उत्तर

2) तु मच्या वहडलधारीनी खेळेले खेळ आहण आता तु म्ही खेळत असले ले खेळ. खालील चौकोनामध्ये यादी करा.
तु मच्या वहडलधारीांनी खेळेले खेळाां ची यादी.

आता तु म्ही खेळत असले ले खेळाां ची यादी.

2021-22 सालातील पर्ाार्ी शैक्षणिक र्ोजना (अध्यर्न कृती)
हवर्य-शारीररक हशक्षण

इयत्ता : 9
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

1. पठ्य पुस्तकाच्या सिाय्याने व्हालीबॉल खेळातील टे हनस सर्व्व्हयस कौशल्याचे हववरण करा.

1) थ िंबविणे -------------------------2) हनवाय िने ऑक्सीटू शन) टॉस आहण सर्व्व्हयस अॅक्शन ------------------3) सांपकय ------------------------4) फ लॊ थ्रो ----------------------

2021-22 सालातील पर्ाार्ी शैक्षणिक र्ोजना (अध्यर्न कृती)
हवर्य-शारीररक हशक्षण

इयत्ता : 9

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

2) पठ्य पुस्तकाच्या सिाय्याने व्हालीबॉल खेळातील सरळ मारणे कौशल्याचे हववरण करा.

1) थ िंबविणे -----------------------------------------2) हनवाय िने ऑक्सीटू शन) टॉस आहण सर्व्व्हयस अॅक्शन ------------------3) सांपकय --------------------------

4) फ लॊ थ्रो ------------------------

2021-22 सालातील पयाय यी शैक्षहणक योजना
अध्ययन कृती
इयत्ता : 9

हवर्य-शारीररक हशक्षण

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

3) व्हालीबॉल हचत्रे पाहून कौशल्याचे नाां वे हलिा?

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

4, व्हालीबॉल खेळातील हवहवध स्पधाां ची नावे हलिा?

क्र,स
1
2
3
4
5
6

व्हालीबॉल खेळातील बहुमान आहण प्रशस्ती (बहक्षसाचे नाां व)

5) हदले ले अभ्यासाप्रमाणे खालील वाक्ये बरोबर / चूक ओळखा
क्र,स
1

हववरण
व्हालीबॉल खेळातील एका सांघात
खेळाडूांची सांख्या 7 (सात)

2

व्हालीबॉल खेळाडू उां चीने जास्त
असले पाहिजे

3

व्हावीबॉल मैदानाचे मोजमाप
लाां बी-18हमटर, रांदी-9 हमटर

4

व्हाकीबॉल खेळाडू िा उत्तम
स्फोटक शक्तीमान असला
पाहिजे
व्हालीबॉल खेळाचे पूवीचे नाां व
हमांटो नेट

5

बरोबर / चूक

1) 2021-22 सालातील पयाय यी शैक्षहणक योजना
2) अध्ययन कृती
हवर्य-शारीररक हशक्षण

इयत्ता : 9
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

1) िॉकी खेळाच्या साहित्याां ची हचत्र पाहून नाां वे हलिा

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

2) अभ्यासपानात हदले ल्या कौश्यलयाचे हचत्र बघून हववरण करा.

1. पकडने

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

2. बॉल जतिर्ी -------------------------3. थ िंबविणे ------------------------4. हनवाय िने -------------------------------------

1 पकडने

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

2 बॉल जतिर्ी -------------------------------3 थ िंबविणे ----------------------------------4 हनवाय िने ------------------------------------

1) 2021-22 सालातील पयाय यी शैक्षहणक योजना
2) अध्ययन कृती
हवर्य-शारीररक हशक्षण

इयत्ता : 9
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

3) िॉकी मैदानाचे हचत्र पूणय करा?

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

4) िॉकी र्व्स्टक हचत्राच्या पु ढील जागेत (कोष्टकात) हचत्र काढा

5) िॉकी खेळातील स्पधाां ची यादी करा
क्र,स
1
2
3
4
5
6

स्पधाां ची नाां वे (यादी)

