ALTERNATE EDUCATIONAL ACADEMIC PLAN FOR THE YEAR OF 2021-22

इयत्ता : 9
क्र,स महिना/
प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य
आठवडा
1
ऑक्टोबर बॅडहमिंटन (सैद्ािं हतक)
पहिला
 बॅडहमिंटन खेळातील
आठवडा
तिं त्रे
 बैडहमिंटन खेळाडूिंची
गुणलक्षणे .
 बैडहमिंटन खेळातील
हवहवध स्पधाय आहण
पुरस्कार.
ऑक्टोबर बॅडहमिंटन (प्रात्यहक्षक)
बैडहमिंटन खेळातील
2 रा.
आठवडा कौर्ल्ये
 प्लेहसिंग
 बँक िँ ड सर्व्हयस
 बैंक िैं ड ररहसह /
ररटनय
 हाहरिे ड फोर िँ डररटनय

विषय-शारीररक वशक्षण
अध्ययन कृती

मूल्यमापन

पाठ्य पुस्तकातील बॅडहमिंटन पाठ मागयदर्य काच्या
मागयदर्य नाने समजू न घेवून खालील कृती पूणय करावी.
1. अभ्यास पेपर वरती बॅडहमिंटन खेळातील तिंत्रे या वरती
हटप्पणी हलिा.
2. बॅडहमिंटन खेळािं डूची गुणलक्षणे या हवषयी चक |
बरोबर ओळखा.
3. बैडहमिंटन खेळाच्या स्पधाय आहण पुरस्कार थाली यहद
तयार करा.
पाठ्य पुस्तकातील बॅडहमिंटन पाठ मागयदर्यकाच्या
साह्याने समजू न घेवून खालील कृती पूणय करावी.
1) खालील हलिंक चा वापर करून बॅडहमिंटन
खेळातील कौर्ल्ये या हवषयी र्व्हहडओ पाहून
कौर्ल्या हवषयी समजून घेणे. LINK.

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

1.https://www.youtube.com/watch?v=R6RljHHRVQ4
2.https://www.youtube.com/watch?v=HWdY4wyERS
3.https://www.youtube.com/watch?v=eaoVNgUsTLA

2) अभ्यास पेपर वरती हचत्र पाहून बॅडहमटे न
कौर्ल्या हवषयी हववरण करा.

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

ऑक्टोबर हतिे री उडी (प्रात्यहक्षक)
 चेक माकय आखणे
3 रा.
 फळीकडे पळणे
आठवडा
आहण टे क ऑफ
 हतिे री उडीचे तीन
क्रम
 लँ हडिं ग

पाठ्य पुस्तकातील हतिे री उडी पाठ मागयदर्य काच्या
साियाने समजू न घेवून खालील कृती पूणय करावी.
1) हचत्र पाहून हतिे री उडी चे खालील कौर्ल्ये
सिंहक्षप्त रूपात हववरण करा.
 चेकमाकय समजू न घेणे.
 फळी कडे पळणे व टे क ऑफ
 हतिे री उडी चे तीन क्रम
1) प्रथम उडी - िाफ (लिं गडणे )
2) दु सरी उडी - स्टे प (पाऊले टे वणे )
3) हतसरीउडी - जिं प (उहड घेणे)
 लॅ हडिं ग,

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

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

इयत्ता : 9
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

1) बॅडहमिंटन खेळाची तिं त्रे या हवषयी हटप्पणी हलिा.
a) र्ॉटय सर्व्हयस आहण लाँग सर्व्हयस
b) िै सर्व्हयस आहण फ्लोहटिं ग सर्व्हयस
c) डरॉहपिंग
d) ररसेहविंग
e) प्लेहसिंग,

महिना/आठवडा
िाजरी निंबर

ऑक्टोबर पहिला आठवडा

2) बॅडहमिंटन खेळाडूिंच्या गुण लक्षणा हवषयी बरोबर की चूक ओळखा
क्र.सिं
1
2
3
4
5

6

सािं गणे
बॅडहमिंटन मध्ये राकेट आहण र्टलसिंपकय िोण्यासाठी डोळे िाताची नजर
आवश्यक आिे .
पायाने पररणामकारी चलन करण्यासाठी पायातील स्नायू र्क्ती र्ाली व वेदना
सिन करणाऱ्या असाव्यात.
बाहु (भुजा) महधल कहम बलवदय नाच्या साह्याने र्टल स्पधाय तील हवरुद् मैदानात
लािं ब मारण्यासाठी स्मॅर् करण्यासाठी उपयोगी आिे .
थोड्या प्रमाणात चालणे व र्टल घेण्यासाठी आहण परत पाठहवण्यासाठी
र्रीराली िालचाल आवश्यक आिे .
र्टल हवरुद् मैदानातील ररकाम्या जागी गुण हमळहवण्यासाठी हनखरता
आवश्यक आिे .
प्रहतकात्मक वेग आस्ती असल्यास हवरुद् हदर्े ने येणारा र्टल पररणामात्मक
राखूर्कतो.

चुका/बरोबर

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

विषय-शारीररक वशक्षण

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा

ऑक्टोबर 2 रा. आठवडा

िाजरी निंबर

बॅडव िंटन खेळातील विविध स्पधाा ि पु रस्कार यािंची यादी करा ि वलहा?

क्र.सिं
1
2
3
4
5
6

स्पधाय

पुरस्कार

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

इयत्ता : 9
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी निंबर

 1) हचत्र पाहूण बॅडहमिंटन कौर्ल्याचे हववरण करा.

प्लेहसिंग –

ऑक्टोबर 2 रा. आठवडा

2 बँक िँ ड सहवयस
थािं बणे-

हनवयिन –

अनत्यानुगत (समाप्ती) –

3. वॉक िँड ररहसि / ररटनय

थािं बणे-

हनवयिन –

अनत्यानुगत (समाप्ती) –
वॉक िँ ड ररहसि / ररटनय

4. ओवर िे ड फॉर िैं ड ररटनय
थािं बणे

हनवाय िन

अनत्यानुगत (समाप्ती) –

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

इयत्ता : 7
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा

ऑक्टोबर 3 रा. आठवडा

िाजरी निंबर

1) हचत्र पाहून हसिे टी उडी चे कौर्ल्य सिंहक्षप्त रूपात हववरण कुरा.?
1)

चेक माकय समजू न घेणे.

1. चेकमाकय समजू न घेषा हवषयी हववरण हकिा?

 फळीकडे पळणे व टे क अप.

2, फळी कडे पळणे आहण टे क अप या हवषयी हववरण हलिा–

3. हतिेरी उिं डीचे क्रम हचत्र पाहून खाहलल कोष्टकामध्ये हलिा?

a) पहिली उडी

b) दु सरी उडी

c) हतसरी उडी

4. लँहडिं ग हववरण हलिा :

 लँ हडिं ग

