ALTERNATE EDUCATIONAL ACADEMIC PLAN FOR THE YEAR OF 2021-22

इयत्ता : 9
क्र,स महिना/
आठवडा
1
सप्टेंबर
पहिला
आठवडा

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य
पाठ. 3 िॅ डबॉल
(प्रात्यहिक)
★ पाहसिंग (चेंडू दे णे)
★ चेडू धरणे
★ हडिब्लिंग

सप्टेंबर
पाठ. 4 िँ डबॉल ( सैद्ािं हतक)
2 रा.
 िँ डबॉल खेळाचल तिंत्रे
आठवडा
 िे डबॉल खेळाडूचल
वैहर्ष्ट.
 स्पधाग व पाररतोहिके
हमळहवलेले खेळाडू.

विषय-शारीररक वशक्षण
अध्ययन कृती

मूल्यमापन

पाठयपुस्तकातलल िॅ न्डबॉल पाठ-4 सुगम -काराच्या
मागगदर्गनाखालल अभ्यास करून समजू न घेऊन प्रत्येक
हदले ला अभ्यास पेपरमध्ये खाललल कृत्तल पूणग करणे.
1) िँ डबॉल कौर्ल्याचे हचत्र बघून हववरण हलिा.
★ पाहसिंग
★ चेंडू धरणे
★ चेंडू फेकणे
★ हडिब्लिंग

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

पाठ्यपुस्तकातलल िँ डबॉल अर्थी पाठ समजून
घेऊन त्याचा अर्थग करून घेऊन हर्िकािं च्या
मागगदर्गनान अभ्यास पत्रका तलल कृतलपूणग करा
1) िँ डबॉल खेळामधलल रचनात्मक तिंत्रेचल
हवधान हलिा.
2) िँ डबॉल खेळाडूचल गुणलिणा चल जोड्या
जुळवा / लिा?

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

3) िँ डबॉल खेळामध्ये पाररतोहिक प्रर्स्तल
हमळालेल्या खेळाडूचल यादल करा.
सप्टेंबर
पाठ 5 वा बास्केटबॉल
(सैद्ािं हतक )
3 रा.
आठवडा ★ बास्केटबॉल खेळाचल तिंत्रे
★ बॉस्केटबॉल खेळाडूचल
वैहर्ष्टे
★ हिडा पुरस्कार)
★ बॉस्केटबॉल हिडा स्पधाग

पाठयपुस्तकातलल मैदानल खेळ सैद्ािं हतक भागामध्ये
पाठ-5
बास्केट बॉल पाठामध्ये सुगम काराच्या
मागगदर्गनाखालल अभ्यास करून समजू न घेऊन प्रत्येक
हदले ला अभ्यास पेपरमध्ये खाललल कृत्तल पूणग करणे.
1) बास्केटबॉल खेळाचल तिं त्रे हववरण करणे.
2) बास्केट बॉल खेळाचा तिंत्रे हलिणे.
3) बास्केट बॉल हिडा स्पधेचल यादल करा.

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

सप्टेंबर
पाठ- 4 बास्केटबॉल
4 र्था.
( प्रात्यहिक)
आठवडा ★ डोक्यावरून पास दे णे
★ चेंडू फेकणे

पाठयपुस्तकातलल बास्केट बॉल पाठ सुगम काराच्या
मागगदर्गनाखालल अभ्यास करून समजू न घेऊन प्रत्येक
हदले ला अभ्यास पेपरमध्ये खाललल कृत्तल पूणग करणे.
1) हचत्र बघून हववरण हलिा.
2) हचत्रातलल बास्केट बॉल उपकरणािं चल नावे हलिा

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

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

इयत्ता : 9

महिना/आठवडा

हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

िाजरी नंबर

1 िँ डबॉल खेळाचे हचत्र बघून हववरण हलिा.?


पाहसिंग (मनगटाच्या सिाय्याने पास )
बॉल धरणे आहण स्थर्थतल

हनवगिण

फॉलो थ्रू

मनगटाच्या सिाय्याने पास

सप्टेंबर पहिला आठवडा

 चेंडू फेकणे

स्थर्थतल

हनवगिण

फॉलो थ्रू
चेंडू फेकणे

 उडलमारून चेंडू फेकणे

स्थर्थतल

हनवगिण

फॉलो थ्रू

चेंडू फेकणे

 डाईव्ह र्ॉट
स्थर्थतल

हनवगिण

फॉलो थ्रू

डाईव्ह र्ॉट

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

इयत्ता : 9
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :

महिना/आठवडा
िाजरी नंबर

 िँ डबॉल खेळाचे रचनात्मक तिं त्र हवधान हलिा.?
1) रचनात्मक तिं त्र

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

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

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

सप्टेंबर 2 रा आठवडा

2) िँ डबॉल खेळाच्या वैहर्ष्ट्ािं चल जोडया जु ळवा
 जोड्या जु ळवा
A

B

उत्तर

1) िेत्रात खेळण्यासाठल

अ) ध्येयाचल आवश्यकता

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

2) यर्स्वलररत्या पास दे ण्यासाग

ब) चपलता आवश्यक

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

3) चेंडू काढू न िोऊन गोल करण्यासाठल

क) कष्ट करण्याचे सामर्थ्ग

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

4) िालचाल त्वरलतप बदलण्यासाठग

ड) वेग आवश्यक

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

5) िैं डबॉलच्या सिंघात

इ) खेळाडू असतात

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

3) हँ डबॉल क्रिडामध्ये प्रशस्ती क्रमळालेल्या खेळाडूची नावे पू र्ण करा.
 राज्य पातळीवर पु रस्कार क्रमळक्रवलेले खेळाडू (दसरा गे म
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2021-22 सालातील पयाय यी शैक्षहर्क योजना
अध्ययन कृती
विषय-शारीररक वशक्षण

इयत्ता : 9
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :



बास्केट बॉल खेळाडूच्या आिमणाचल तिंत्रे हलिा?

स्िहनिंग :-

पोस्ट प्ले :-

फास्ट ब्रेक :-

महिना/आठवडा
िाजरी नंबर

सप्टेंबर 3 रा आठवडा



बास्केट बॉल खेळाडूचल गुणवैहर्ष्टे खरे / खोटे ओळखा.

विषय

ि.सिं.

1

उिं च र्रलरयष्टल असल्यास चेंडू बास्केट मध्ये घालण्यास अर्थवा ते र्क्य न झाल्यास चेंडू परत
हमळहवण्यास अनुकूल िोते .

2
3

अनेकदा उडल मारणे अहनवायग असल्याने आिमकता असावल.
प्रहतस्पधी खेळाडूला अनुसरून चेंडूचे रिण करणे, तो पास करणे, तसेच र्ु रू करणासाठल
चपळता आवश्यक असते.

4
5
6
7

कमलत कमल वेळेत खेळाने िेत्र न्यायासाठल खेळाडूकडे वेग असणे आवश्यक.
पास केले ल्या अर्थवा आले ला चेंडू िोगासाठल अर्थवा दे वासाठल र्रररात लवहचकता असावल.
चेंडू बास्केटमध्ये यर्स्वलररत्या घालू न गुण हमळहवण्यासाठल दृष्टल आहण िात यािं च्यात सुगातल
असावल.
चेंडू बास्केटमध्ये घालून गुण हमळहवलाच्या हनधार असाता.

 बास्केट बॉल हिडा स्पधेचल यादल करा.

ि.सिं.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

स्पधेचे नाव

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

इयत्ता : 9
हवद्यार्थ्ाां चे नाव :



महिना/आठवडा

सप्टेंबर 4 आठवडा

िाजरी नंबर

बास्केट बॉल कौर्ल्य हचत्र बघून हववरण हलिा?

1) र्थािं बण्याचल पध्दत

2) हनवगिण

3) फौलो थ्रू

4) चेंडू हमळहवले
ओव्हरिे ड पास

र्थािं बण्याचल पध्दत

हनवगिण

फॉलो थ्रू

चेंडू फेकणे



झिं प र्ॉट

 हचत्र पाहून नाव हलिा?

1.---------------------

2. -------------------

3. --------------------

