ALTERNATE EDUCATIONAL ACADEMIC PLAN FOR THE YEAR OF 2021-22

इयत्ता : ९
क्र,स महिना/
आठवडा
1
नवाां बर
पहिला
आठवडा

विषय-शारीररक वशक्षण

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य

अध्ययन कृती

हवहवध उडया (सध्दीहतक)
पाठ्य पुस्तकातील हवहवध उडया (सध्दीहतक) िा पाठ
★ अांकण रचना आहण
मार्यदर्यकाच्या सिाय्याने अभ्यास करून त्याचा अर्य
मोजमाप
समजू न घेवून वैयक्तिक स्वरूपात हदले ल् या पेपरवरती
★ हवहवध उडीच्या साधाय चे
खालील कृती पूणय करावी.
मुळ हनयम
१) अभ्यास पत्रकात हवहवध उडी याां चे मैदान आखून
★ हतिे री उडीची पध्दत
मोजमाप हलहिणे,
★ प्रहसद्ध हतिे री उडी
२) हतिे री उडी स्पधेचे मूळ हनयम हलहिणे,
साधेच्या खेळाडूांचा पररचय
३) हतिे री उडीतील राज्य | राष्ट्र व अांतरराष्ट्रीय खेळाडूांची

मूल्यमापन
हर्क्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूणय केले ली उत्तरे
मौल् यमापन करून (मार्यदर्य न
कराने) प्रर्तीचे दाखलीकरण
करावे.

हिप्पणी हलहिणे ,
४) हवहवध उडी ांची हवधाने बरोबर | चूक ओळखणे .
नोव्हें बर
2 रा.
आठवडा

भाला फेक (सैद्धाां हतक)

पाठ्य पुस्तकातील

भाला फेक (सैद्धाां हतक) पाठ

★ भाला फेकचा इहतिास
★ भालाफेचे हनयम आहण
पध्दत
★ भाला फेक खेळातील
प्रहसद्ध खेळाडूांचा पररचय

मार्यदर्यकाच्या सिाय्याने अभ्यास करून त्याचा अर्य
समजू न घेवून वैयक्तिक स्वरूपात हदले ल् या पेपरवरती
खालील कृती पूणय करावी.
 अभ्यास पत्रकात भालाफेकचा इहतिास.
 भालाफेकचे मूळ हनयम आहण पध्दत

हर्क्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूणय केले ली उत्तरे
मौल् यमापन करून (मार्यदर्य न
कराने) प्रर्तीचे दाखलीकरण
करावे.

नोव्हें बर
3 रा.
आठवडा

नोव्हें बर
४ र्ा
आठवडा

भाला फेक (प्रात्यहक्षक)
भाला फेक कौर्ल् याचा
पररचय
★ चेक माकय प्रारां भ
ओळखणे .
★ भाला फेक पकड
★ घावण्याचा प्रारां भ आहण
भाला घेवून जाणे .
★ भाला फेकणे

सामाहजक आरोग्य
(सैद्धाां हतक)
★ सामाहजक आरोग्याचा
अर्य आहण मित्व.

 भाला फेक खेळातील प्रहसद्ध खेळाडूांची यादी करने
पाठ्य पुस्तकातील (प्रात्यहक्षक) पाठ - भाला फेक बदल
मार्यदर्यकाच्या सिाय्याने अभ्यास करून समजू न घेवून
वैयक्तिक स्वरूपात हदले ल् या पेपरवरती खालील कृती
पूणय करावी.
१) खालील हलां क चा वापर करून भाला फेक
कौर्ल् या चे वीहडओ पाहून हवषयी समजू न घेणे.
1https://www.youtube.com/watch?v=e2e_VbAjx5g
2https://www.youtube.com/watch?v=vY6BjY-5BVI
3https://www.youtube.com/watch?v=Xc9AmWIt9hw

हर्क्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
त्यानी पूणय केले ली उत्तरे
मौल् यमापन करून (मार्यदर्य न
कराने) प्रर्तीचे दाखलीकरण
करावे.
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२) अभ्यास पत्रकातील हचत्र पाहून भालाफेक कौर्ल् याचे.
हववरण हलहिणे
★ चेक माकय प्रारां भ ओळखणे .
★ भाला फेक पकड
★ भाला घेवून जाणे .
★ भाला फेकणे
पाठ्य पुस्तकातील पाठ - सामाहजक आरोग्य (सैद्धाां हतक) हर्क्षक हवद्यार्थ्ाां ना पेपर दे ऊन,
मार्यदर्य काच्या सिाय्याने अभ्यास करून समजू न घेवून
वैयक्तिक स्वरूपात हदले ल् या पेपरवरती खालील कृती
पूणय करावी.
१) सामाहजक आरोग्याचा अर्य हलहिणे
२) सामाहजक आरोग्याचा सवयी आहण मित्व याां चे
हववरण हलहिणे

त्यानी पूणय केले ली उत्तरे
मौल् यमापन करून (मार्यदर्य न
कराने) प्रर्तीचे दाखलीकरण
करावे.

2021-22 सालातील पयाायी शैक्षवणक योजना
अध्ययन कृती
हवषय-र्ारीररक हर्क्षण

इयत्ता : ९
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

१) अभ्यास पत्रकात हतिेरी उडी मैदान आखून मोजमाप हलिा ?

नोव्हें बर पहिला आठवडा

२) हतिे री उडी स्पधेचे मूळ हनयम हलिा ?
१)
२)
३)
३) हतिे री उडी या स्पधेतील बरोबर/ चूक ते ओळखा :
क्र. सां.
घिक
१
उडी घेण्याची पध्दत क्रमबद्ध नसेितर ती उडी योग्य मानली जाते
२
िे क ऑफ रे षा तु डवू नये.
३
िे क ऑफ बोडय च्या आजू बाजू ने उडी घेवू नये.
४
िे क ऑफ बोडय तुडवत उडी घेऊ नये.
५
उडी घेण्याच्या जार्ेवरच उडी घेर्े.
६
उडी घेतल् यानांतर मार्य चालत येवू नये..
७
हतिे री उडी धावण्याच्या मार्ाय चा अवलां ब करावा.

बरोबर/ चूक

४) हचरे री उडीतील राज्य, राष्ट्र आहण अांतरराष्ट्रीय खेळाडूची यादी करणे .

राज्याचे खेळाडू
िे न्री रे बेलो


राष्ट्रीय खेळाडू
मयुका जनी


राष्ट्रीय खेळाडू
सुरेर् बाबू

2021-22 सालातील पयाायी शैक्षवणक योजना
अध्ययन कृती
हवषय-र्ारीररक हर्क्षण

इयत्ता : ९
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा

नोव्हें बर 2 रा. आठवडा

िाजरी नांबर

1) खालील भालाफेक इहतिास समजू न घेणे.
मैदानी खेळामधील फेकीच्या साधाां मधील भालाफेक िी एक मित्वाची स्पधाय आिे . असे म्हिले जाते की प्राचीन ग्रीक काळात
दर्डाां ना धार करून ते लाां ब काठीला लावून प्राण्याां ची हर्कार करत असत यातू नच भाला फेकीच्या उर्म झाला. त्याचप्रमाणे ग्रीक
काळात युद्धाच्यावेळी िलक्या लाां ब धारदार काठ्याच्या उपयोर् केला जात असे जे णेकरून तो फेकण्यासाठी सोयीस्कर िोईल.
आधुहनक काळात भालाच्या वजन व उां चीमध्ये बदल झाले ले आिे त. राज्य, राष्ट्रीय स्तरावर व हनयमामध्ये ऑहलां हपक या स्पधाय तील
फेकीच्या स्पधाय मधील एक मित्वाची स्पधाय म्हणू न भाला फेकीकडे पाहिले जाते .
ग्रीक काळात भाला फेकीच्या सुरुवात झाली. कालाां तराने ऑहलां हपकमध्ये पुरुषाां साठी 1908 साली व महिलाां साठी 1932 साली
भाला फेकीच्या स्पधेला सुरुवात झाली. भालाफेक िी स्पधाय बघण्यासाठी खूप मजा येते. पूवीचे लोक भालाच्या उपयोर् हर्कारीसाठी
करत असत. पण अहलकडे भालाफेक पदकाां ची हर्कार (हमळहवण्यासाठी) करण्यासाठी केला जातो.
भाल् याची रचना : भाल् याचे डोके, काां ड आहण दोरीवरील पकड िे तीन भार् िोय भाल् याचे डोके पुढील भार् लोखांडी िोकाचा
असतो, दोरीच्या हठकाणी भाल् याची पकड असते .

 वरील साराां र्ाचा अभ्यास केल् यानांतर भालाफेक इहतिास सांबांधी खालील प्रशनाां ची उत्तरे मोकळ्या जार्ेत हलिा?
१) आहद मानव ___________ उद्दे र्ासाठी भाळ्याचा वापर करीत असे.
२) प्राचीन ग्रीक लोक युद्धामध्ये वापरत असले ले एक उपकरण ____________
३) आधुहनक भालाफेक _______ आहण ______ मध्ये अनेक बदल झाले .
४) भालाफेक िा खेळ आधुहनक ऑहलां हपक हक्रडामध्ये _____________ सालामध्ये पुरुषाां साठी समावेर् करण्यात आला.
५) भालाफेक िा खेळ आधुहनक ऑहलां हपक हक्रडामध्ये. _________ सालामध्ये महिलाां साठी समावेर् करण्यात आला.
६) भाल् याची रचना __________ भार्ामध्ये हवभार्ली खेली आिे .
७) भाल् याचे (डोके) पुढील भार् ___________ पासून बनहवले ल आिे .

२) भालाफेकचे मूळ हनयम हलिा:
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)
८)
९)

३) उां च उडी या स्पधेतील बरोबर/ चूक ते ओळखा :
क्र. सां.
१
२
३
४
५
६

प्राणायामाचे मित्व
भालाफेक धावण्याचा मार्य सोडून दु सऱ्या मार्ायने धावू र्कत नािी.
भाला क्रमबद्ध कौर्ल् यानुसार न फेकणे
भाला दोरीच्या हठकाणी तिान कर करून धरावा.
भाल् याचे िोक सेक्टर (मैदानाच्या) बािे र पडल् यास
धावण्याचा मार्य आहण वतुय ळ रे षेला र्रीराच्या कोणत्यािी भार्ानी
स्पर्य केल् यास
भालाफेक नांतर भाला जमीनीवर पडण्याआधी मैदान "सोडले तर.

बरोबर/ चूक

४) भालाफेक खेळातील प्रहसद्ध खेळाडूांची हिप्पणी हलिा.
१)
राज्यातील खेळाडू काहर्नार् नाईक:

२) राष्ट्रीय खेळाडू साहबर अली :

३)

हनरज चोप्रा
भारताच ऑहलां हपक क्रीडापिू

21-22 सालातील पयाायी शैक्षवणक योजना
अध्ययन कृती
हवषय-र्ारीररक हर्क्षण

इयत्ता : ९
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

१) हचत्र पाहून भालाफेक कौर्ल् याचे . हववरण हलिा?
ए) चेक माकय (प्रारां हभक र्ुण)

ए) चेक माकय ओळखण्याचे हववरण हजिा.

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

नोव्हें बर 3 रा. आठवडा

बी) भाला पकड


मध्य बोिाची पकड हववरण हलिा

मधील बोिाची पकड
 कोक्के (हूक) पकड हववरण हजिा.-

कोक्के (हूक) पकड

सी) भाला घेवून जाणे .


भाला घेऊन जाण्याचे हववरण हलिा.

१) भाला घेऊन जाण्याच्या 3 पध्दती
 १) खालील बाजू स
 २) मध्यम उां चीवर
 ३) वती

डी) पाच पाऊखाां चे हनवयिण
 पाां च पाऊले हनवयिण हववरण हबिा,
१)
२)
३)
४)
५)

21-22 सालातील पयाायी शैक्षवणक योजना
अध्ययन कृती
हवषय-र्ारीररक हर्क्षण

इयत्ता : ९
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नांबर

१) सामाहजक आरोग्याचा अर्य हलिा.
ए ) डॉ. हवन्सको याां च्या म्हणण्यानुसार सामाहजक आरोग्याचा अर्य हलिा.?
उत्तरे :-

बी) ब्रोहकांग्यान याां च्या म्हणण्यानुसार सामाहजक आरोग्याचा अर्य हलिा.
उत्तरे :-

नोव्हें बर 4र्ा. आठवडा

सी) सामाहजक आरोग्य म्हणजे काय ?
उत्तरे :-

२) सामाहजक आरोग्याच्या सवयी आहण मित्व मीचे हववरण करा
ए) सामाहजक आरोग्याच्या सवयी हलिा?
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)

३) सामाहजक आरोग्याचे मित्व हलिा.?
१)
२)
३)
४)
४) मोकळ्या जार्ेत योग्य उत्तर हलिा?
१) हनरोर्ी समाज हनहमयतीसाठी प्रत्येक नार्ररकाां ना __________ चे ज्ञान असणे जरुरीचे आिे .
उत्तर :२) सावयजहनक आरोग्य जपण्याकररता प्रत्येक नार्ररकाां चा _______ िा मित्वाचा आिे .
उत्तर :३) ज्ञान सांकलन कायाय क्तित करण्याच्या __________ ला सामाहजक आरोग्य म्हणतात.
उत्तर :-

५) जोड्या जु ळवा.
ए

बी

उत्तर

१) रोर्मुि

ए ) प्रत्येकाले जाणले पाहिजे

_____________

२) प्रेम आरोग्य व हवशवास

बी ) र्ौचालयाचा वापर

_____________

३) मलमूत्र हवसजय न

सी )वाढहवला पाहिजे

_____________

४) आरोग्याहवषयी

डी ) समाजहनहमयतीचा उद्दे र्

_____________

