सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course )
विषय: आरोग्य ि शारीररक वशक्षण

इयत्ता: दुसरी

शैक्षवणक िषष: २०२१-२२

राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पररषद महाराष्ट्र, पुणे ४११०३०

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course)
विषय: आरोग्य आवण शारीररक वशक्षण

इयत्ता: दुसरी

•

प्रितषक: शालेय वशक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

•

प्रकाशक: राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुणे

•

प्रेरणा: मा. श्रीम. िंदना कृष्णा (भा.प्र.से.)
अपर मुख्य सविि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

•

मागषदशषक: मा. श्री विशाल सोळंकी (भा.प्र.से.)
आयुक्त, वशक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

•

मागषदशषक: मा.श्री राहुल द्वििेदी (भा.प्र.से.)
राज्य प्रकल्प संिालक, महाराष्ट्र प्राथवमक वशक्षण पररषद, मुंबई

•

संपादक: मा. श्री वदनकर टेमकर
संिालक, राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुणे

•

सहसंपादक: डॉ. विलास पाटील
सहसंिालक, राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुणे.

•
•

•

कायषकारी संपादक: डॉ. नेहा बेलसरे
उपसंिालक, राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुणे.
संपादन सहाय्य:
१. श्री बाळकृष्ण िाटेकर,
ज्येष्ठ अवधव्याख्याता, राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुणे
२. श्रीमती पद्मजा लामरुड,
विषय सहाय्यक, राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुणे
३. श्रीमती प्रीती देिकर,
विषय सहाय्यक, राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुणे
वनवमषती सवमती सदस्य
१. प्रा. डॉ. महेश नारायण देशपांड,े महाराष्ट्रीय मंडळािे, िंद्रशेखर आगाशे शारीररक
वशक्षण महाविद्यालय, पुणे
२. श्री. विश्िनाथ बागुजी पाटोळे, प्रािायष, डी. बी. दादािाला कवनष्ठ महाविद्यालय, पुणे
३. श्री.मुकुल माधिराि देशपांडे, श्री नरवसंग विद्यालय, आकोट, वज. अकोला
४ . श्री. वनलेश बाळाभाऊ झाडे, श्रीमती लक्ष्मीबाई गणगणे विद्यालय, आकोट वज.अकोला
५ . डॉ. श्री.शरद शंकर आहेर, महाराष्ट्रीय मंडळािे, िंद्रशेखर आगाशे शारीररक वशक्षण
महाविद्यालय, पुणे

“दोन शब्द वशक्षकांसाठी”
नमस्कार वशक्षक वमत्रांनो,
कोविड -१९ च्या आपात्कालीन परीद्वस्थतीमुळे मागील िषी शाळा आवण अध्यापनािे
कायष पुणष वदिस होऊ शकले नाही. त्यामुळे यािषी शाळा सुरू झाल्यािर मागील इयत्तांमधील
विद्यार्थयाांना प्राप्त न झालेली कौशल्ये आवण क्षमता तसेि िालू शैक्षवणक िषाषतील विषयामधील
कौशल्य ि क्षमता विद्यार्थयाांमध्ये विकवसत करणे हे एक आव्हान वशक्षकांना पेलायिे आहे. यािा
वििार करुनि प्रत्येक इयत्तेसाठी हा सेतू अभ्यासक्रम तयार कर्यात आला आहे.
मागील शैक्षवणक िषाषत अध्ययन अध्यापनािे कायष यशस्िीपणे पूणष झाले नाही, यािषी सिष
विद्याथी निीन सत्रात पुढच्या िगाषत दाखल झालेले आहेत. निीन सत्रात २०२१-२२ मध्ये मागील
इयत्ता मधील पाठ्यक्रमातील घटकांिी पूिषतयारी करून घेऊन त्यानंतरि यािषीिा पाठ्यक्रम
वशकिायिा आहे. यामुळे विद्यार्थयाांना मागील िषी अपेवक्षत असलेल्या आिश्यक क्षमता आवण
कौशल्य प्राप्त होतील. त्यातून विद्याथी निीन शैक्षवणक िषाषत असलेला पाठ्यक्रम योग्य रीतीने
संपादन करू शकतील.
आरोग्य ि शारीररक वशक्षण विषयाच्या ४५ वदिसात घ्याियाच्या सेतू पाठ्यक्रमाच्या
वनवमत्ताने विद्यार्थयाांच्या मागील िषाषत संपादन न झालेल्या क्षमता, कौशल्य विकवसत करून
विद्यार्थयाांिी संपादणूक पूणष कर्यािा प्रयत्न वशक्षकांना करायिा आहे. या सेतु पाठ्यक्रमासाठी
आरोग्य ि शारीररक वशक्षण विषयासाठी साधारणपणे सहा आठिड्यात २० ते २४ तावसका प्राप्त
होतात. या तावसकामधून िालू िषी वशकि्यािा जो अभ्यासक्रम आहे, त्यािी पूिषतयारी म्हणून
आिश्यक असलेल्या क्षमता, कौशल्य ि पूिषज्ञान विद्यार्थयाांना प्राप्त करून द्यायिे आहे.
विद्यार्थयाांिा सिाषत आिडता विषय म्हणजे आरोग्य ि शारीररक वशक्षण. बालियात
खेळ्याच्या आिडीमुळे आरोग्य ि शारीररक वशक्षणाच्या तावसकेत विद्याथी नेहमीि सवक्रय
असतात. विद्यार्थयाांना विषयाच्या उद्विष्ट्ानुरुप घटक -उपघटकांिे अध्यापन करून उपक्रमांिारे
अपेवक्षत क्षमता आवण कौशल्य विकवसत करून त्यांना शारीररक ि मानवसकररत्या सुदृढ बनविणे हे
ध्येय आहे .निीन शैक्षवणक िषाषत विषयामधील क्षमता, कौशल्ये वशकवि्यापूिी मागील िषीच्या
क्षमता कौशल्यांिी पूिषतयारी करुन घेिुन नंतर यािषीिा प्रिवलत पाठ्यक्रम वशकिल्यास विद्याथी
तो पाठ्यक्रम सहज संपादन करू शकतील अशा विश्िास आहे.
वशक्षकांना निीन शैक्षवणक िषाषतील ४५ वदिसांिा कालािधी विद्यार्थयाांिा मागील िषीिा न
झालेला पाठ्यक्रम आवण िालू िषीिा होणारा पाठ्यक्रम यांिा सेतुबंध कर्यासाठी वमळणार आहे.
विद्यार्थयाांना आरोग्य ि शारीररक वशक्षण विषयातून अपेवक्षत असलेल्या सिष क्षमता, कौशल्य प्राप्त
हो्यासाठी या सेतु पाठ्यक्रमािा उपयोग करु या. या सेतू अभ्यासक्रमातील उपक्रम/कृती घेत
असताना संदभाषसाठी आपणाला पुनरषवित अभ्यासक्रम २०१२ िा उपयोग करता येईल. सेतू
अभ्यासक्रमातील उपक्रमािी मावहती/कृती Online पद्धतीने /प्रत्यक्षात देऊन हे उपक्रम पूणष करून
घे्यािा प्रयत्न वशक्षकांनी करािा.िैयद्वक्तक उपक्रमािरती भर द्यािा,गटात घे्यािे उपक्रम शक्य
असेल तरि घ्यािेत.
सेतू अभ्यासक्रम अमलबजािणीसाठी आपणा सिाांना मनपूिषक शुभच्े छा....

सेतू अभ्यासक्रम 2021-22 - इयत्ता दुसरी - विषय : आरोग्य ि शारीररक वशक्षण

क्षेत्र
अध्ययन
वनष्पत्ती

उपक्रम ि
व्याप्ती

घटक ि उपघटक : विविध हालिाली
अंदाजे तावसका
जागेिर करायच्या हालिाली
४
1) विविध हालिाली ि योग्य शरीर द्वस्थती 2) आरोग्य
विविध प्रकारे िाकतो, ताणतो, वपळतो, िळतो.
विविध प्रकारे उड्या मारतो, वगरकी घेतो. पंजािर उड्या मारतो.
विविध प्रकारे उड्या मारतो ि योग्य अितरण करतो. विविध प्रकारे तोल सांभाळतो.
जागेिर धाितो, िकितो, लंगडी घालतो, गॅलवपंग करतो.
िाकणे :- उभे राहून- कमरेतून समोर, बाजूला, मागे, पुढे ,खाली बसून- विविध वदशांना
समोर, मागे, बाजूला.
ताणणे :- हात पाय िर-खाली, मागेपुढ,े विविध वदशांना, पंजे ि तळिे मागेपुढे, शरीराच्या
विविध भागाला हळुिार क्रमाने, पाठ ,कंबर ि मांड्यांिे स्नायू.
वपळणे:- उभे राहून हात िर करीत, हात बाजूला समांतर ठेित, कमरेतून खाली िाकत,
शरीराच्या दोन्ही बाजूला वपळणे, पाठीिर पोटािर झोपून वपळणे, कमरेतून िर ि खालच्या
भागाला वपळणे.

िळणे :- ििड्यािर उभे राहून दोन्ही बाजूंना, मागे उडी मारून दोन्ही बाजूंना, दोन्ही
बाजूंनी वगरकी घेऊन िळणे, एका ििड्यािर िळणे.
उड्या मारणे :- एका पायािर उडी मारणे
वगरकी घेणे :- ििड्यांिर उभे राहून दोन्ही बाजूंना मागे , टािांिर उभे राहून दोन्ही बाजूंना
मागे 180 अंश वगरकी घेऊन मागे, एका पायािर 360 अंश वगरकी
विविध प्रकारे तोल सांभाळणे :- तोल सांभाळणे : एका पायािर, ििड्यािर, टािेिर िीट,
ठोकळा, लाकडी फळी, बेंि, टेबल, कमी उंिीच्या साधनांिर, पायरीिर तोल सांभाळणे
एका पायािर उभे : पाय मागे - पाय समोर पकडत, पाय मागे - पाय समोर ताणत,
शरीरािा टी बॅलेन्स, एक हात एक पाय जवमनीिर टेकित, जवमनीिर दोन्ही हात टेकिून
पाय िर घेत तोल
अितरण करणे
एका पायािर उडी मारणे, दोन्ही पाय पुढे उडी मारणे, एका पायािर अितरण करणे,उडी
मारत दोन्ही पायािर अितरण करणे
जागेिर धािणे :- जागेिर िकिणे, जागेिर लंगडी घालणे, पंजािर उड्या मारणे
गॅलवपंग :- गॅलवपंग करणे.
मूल्यमापन 1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) प्रात्यवक्षक 3) उपक्रम वकंिा कृती
वशक्षकांसाठी उपरोक्त कृती Online /प्रत्यक्षात- साधारण ४ तावसकामध्ये पूणष करून घेणे.
सुिना

घटक ि उपघटक : विविध हालिाली
अंदाजे तावसका
जागा बदलत करायच्या हालिाली
1
क्षेत्र
1) विविध हालिाली ि योग्य शरीर द्वस्थती 2) आरोग्य
अध्ययन
विविध इशाऱ्यानुसार हालिाली करतो. विविध प्रकारे धाितो.विविध प्रकारे रोल करतो.
वनष्पत्ती विविध प्रकारे जागेिर िकितो. विविध प्रकारे उड्या मारतो.
उपक्रम ि उड्या मारत पुढे जाणे, धािणे, लंगडी घालत पुढे जाणे, धाित िढणे, घसरणे,
व्याप्ती
उड्या मारत पुढे जाणे, विविध बेडूक उड्या, माकड उड्या, बाजूला धािणे - मागेपुढे धािणे,
एका पायािर उड्या मारत जाणे
मूल्यमापन 1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) स्िाध्याय
वशक्षकांसाठी उपरोक्त कृती Online /प्रत्यक्षात- साधारण १ तावसकामध्ये पूणष करून घेणे.
सुिना

क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती
मूल्यमापन

घटक ि उपघटक : व्यायाम
उत्तेजक व्यायाम
1) आरोग्य 2) आरोग्यावधष्ठीत शारीररक सुदृढता
सिष सांधे ि स्नायूंना उत्तेवजत करणारे व्यायाम करतो.

अंदाजे तावसका
1

सांधे आवण स्नायूंना व्यायाम िाकणे, िळणे, वफरिणे, जागेिर धािणे,
विविध प्रकारे उड्या, शरीर द्वस्थती, शरीराच्या विविध अियिांिर ताण
1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) कृती मूल्यमापन

वशक्षकांसाठी उपरोक्त कृती Online /प्रत्यक्षात- साधारण १ तावसकामध्ये पूणष करून घेणे.
सुिना

क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती

घटक ि उपघटक : व्यायाम
अंदाजे तावसका
विविध व्यायाम - एबीसी वडरल
2
1) आरोग्य 2) आरोग्यावधष्ठीत शारीररक सुदृढता
िापल्याने विविध प्रकारे धाितो. विविध प्रकारच्या धाि्याच्या एबीसी वडरल करतात.

पाय समोर फेकत, िर उिलत, मागे उिलत, एका पायािर, धाित जाऊन िाकणे, धाित
िस्तू उिलणे, धाित िस्तूिे स्थान बदलणे, धाित ठराविक वठकाणाला स्पशष करून िापस
येणे, विविध हालिाली करत धािणे,आजूबाजूला , डािी-उजिीकडे पािले टाकत धािणे.
एका पायािर उड्या मारत पुढे जाणे, एका पायािर उड्या मारत मागे येणे
उड्या मारत ितुषळाकार वफरणे, वदशा बदलत उड्या मारत वफरणे
डाव्या ि उजव्या पायाने लंगडी घालत पुढे जाणे, एका पायािर अधष बैठक घेणे
मूल्यमापन 1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) कृती मूल्यमापन
वशक्षकांसाठी उपरोक्त कृती Online /प्रत्यक्षात- साधारण २ तावसकामध्ये पूणष करून घेणे.
सुिना

घटक ि उपघटक : व्यायाम
अंदाजे तावसका
विविध व्यायाम - तालबद्ध व्यायाम
2
क्षेत्र :
1) आरोग्यावधष्ठीत शारीररक सुदृढता 2) कौशल्यावधद्वष्ठत कारक सुदृढता
अध्ययन
एरोवबक्स तालबद्ध व्यायाम करतो. िापल्याने विविध प्रकारे धाितो. शरीराच्या अियिांिी
वनष्पत्ती तालबद्ध, क्रमबद्ध ि िेगाने हालिाल करतो.
उपक्रम ि एरोवबक्स
व्याप्ती
संगीताच्या तालािर शरीराच्या अियिांिी तालबद्ध क्रमबद्ध ि िेगाने हालिाल
एरोवबक्स -जागेिर हालिाली: मािष, डािी-उजिीकडे पायांनी - हाताच्या हालिाली
मािष, साईड स्टेप, डायमंड स्टेप, पाय - हाताच्या हालिाली एका जागेिर, उभे राहून, हात
पुढे -िर –बाजूला
पायांिी हालिाल करीत व्यायाम प्रकारांिी रिना
मूल्यमापन वनरीक्षण
वशक्षकांसाठी उपरोक्त कृती Online /प्रत्यक्षात- साधारण २ तावसकामध्ये पूणष करून घेणे.१ तावसकेत
सुिना
मावहती वदग्दशषन करणे,एका तावसकेत सराि करून घेणे.

क्षेत्र
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती
मूल्यमापन
वशक्षकांसा
ठी सुिना

क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती
मूल्यमापन
वशक्षकांसाठी
सुिना

घटक ि उपघटक : व्यायाम
विविध व्यायाम - अनुकरणात्मक हालिाली,
1) आरोग्यावधष्ठीत शारीररक सुदृढता
अनुकरणात्मक हालिाली करतो.

अंदाजे तावसका
२

अनुकरणात्मक हालिाली
बेडूक उडी, हत्ती िाल, कांगारू िाल, मोर िाल हालिालींिी प्रगतीशीलता ि कावठ्य िाढ
1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) प्रात्यवक्षक 3) उपक्रम वकंिा कृती
उपरोक्त कृती Online /प्रत्यक्षात- साधारण २ तावसकामध्ये पूणष करून घेणे.१ तावसकेत
मावहती वदग्दशषन करणे,एका तावसकेत सराि करून घेणे.

घटक ि उपघटक : व्यायाम
विविध व्यायाम – सूयषनमस्कार
आरोग्यावधष्ठीत शारीररक सुदृढता
सुयषनमस्कार - शरीरद्वस्थती क्रमिार करतो.

अंदाजे तावसका
१

सूयषनमस्कार : शारीररक द्वस्थती प्रात्यवक्षक- शरीर द्वस्थतीिी क्रमबद्ध
योग्य शरीर द्वस्थतीमध्ये सूयषनमस्कार करणे अपेवक्षत - पाि ते सात िेळा
1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) कृती मूल्यमापन,
उपरोक्त बाबीिी मावहती Online /प्रत्यक्षात- सांगािी.ििाष घडिून आणािी.

घटक ि उपघटक : किायत संिलन
क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती
मूल्यमापन
वशक्षकांसाठी
सुिना

अंदाजे तावसका
2

कौशल्यावधद्वष्ठत कारक सुदृढता
रांगेत उभे राहतो. सािधान, विश्राम, आरामसे या कृती करतो.
सािधान, विश्राम, आराम से, कदमताल घेणे
1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) कृती मूल्यमापन,
उपरोक्त कृती Online /प्रत्यक्षात- साधारण २ तावसकामध्ये पूणष करून घेणे.१ तावसकेत
मावहती वदग्दशषन करणे, एका तावसकेत सराि करून घेणे.

घटक ि उपघटक : विविध खेळ
स्थावनक ि पारंपररक खेळ
कौशल्यावधद्वष्ठत कारक सुदृढता
स्थावनक ि पारंपररक खेळात खेळात आिडीने सहभागी होतो.

अंदाजे तावसका
1

क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि लगोरी, रप्पा रप्पी / आबाधुबी इ.
व्याप्ती
मूल्यमापन स्िाध्याय
वशक्षकांसाठी आपल्या पररसरात खेळल्या जाणाऱ्या स्थावनक ि पारंपररक खेळांिी मावहती
सुिना
online/प्रत्यक्षात द्यािी.

घटक ि उपघटक : विविध खेळ
मनोरंजन खेळ
क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती
मूल्यमापन
वशक्षकांसाठी
सुिना

अंदाजे
तावसका
२

कौशल्यावधद्वष्ठत कारक सुदृढता
खेळात सहभागी होतात. खेळातून आनंद घेतात. सुदृढता - क्षमता प्राप्त करतात.
खेळ : पोत्यात पाय घालून िालणे, जोडी पादत्राण शोध, नेमबाजी,िेंडूंिा िषाषि, दात
ि ब्रश, पत्ते फेक स्पधाष ,बाटल्या भरणे, िस्तू पारख, गुंडाळीतून शरीर काढणे,
पावसंग द पासषल
1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) कृती मूल्यमापन 3) गटकायष 4) िगष कायष
उपरोक्त कृती Online /प्रत्यक्षात- साधारण २ तावसकामध्ये पूणष करून घेणे.१
तावसकेत मावहती देणे/शक्य असल्यास वदग्दशषन करणे, एका तावसकेत सराि करून
घेणे.

घटक ि उपघटक :
अंदाजे
आरोग्य विषयक घटक : िैयद्वक्तक आरोग्य
तावसका
आहार, शरीराियि मावहती, िैयद्वक्तक स्िच्छता,
४
स्िच्छतागृहाच्या िापरासंबंधी िांगल्या सियी, विश्रांती ि झोप,िाईट सियींना प्रवतबंध
क्षेत्र :
आरोग्य
अध्ययन
आरोग्य विषयक िांगल्या सियी बिल जाणतात. सुिनांिे योग्य ररतीने पालन
वनष्पत्ती
करतात.
उपक्रम ि
व्याप्ती
आहार आहाराबाबत हे करािे हे करू नये याबाबत सूिना. आहाराशी संबंवधत योग्य सियींिी
मावहती देऊन त्यािे पालन करािे याबाबत सूिना.
शरीराियि मावहती शरीराियि तक्ता, कोणते अियि ि कोणती कृती यािी मावहती ि ििाष
िैयद्वक्तक स्िच्छता - शारीररक स्िच्छता बाह्य अियिकेस ,डोळे, नाक ,दात ,कान, नखे, त्ििा - स्िच्छता ि वनगा
स्िच्छतागृहाच्या िापरासंबंधी िांगल्या सियी स्िच्छतागृहाच्या िापरासंबंधी िांगल्या सियी - मलमूत्र विसजषन रोखून न धरता
कर्यािी सिय - मलमूत्र विसजषन योग्यिेळी योग्य वठकाणी कर्यािी सिय
विश्रांती ि झोप आठ ते दहा तास झोप, दररोज रात्री लिकर झोपणे, सकाळी लिकर उठणे - फायदे
ि महत्ि यािी ििाष
िाईट सियींना प्रवतबंध उघड्यािरिे खाद्यपदाथष , गाडीिरील खाद्यपदाथष,बाहेरच्या पदाथाांिे सेिनािे
दुष्पररणाम,
विविध पाकीट मधून वमळणारे तयार खाद्यपदाथष अवतसेिनािे दुष्पररणाम.
िहा ,कॉफी ,शीतपेय यांिे शरीरािरील दुष्पररणाम याबाबत ििेतून मावहती द्यािी .
योग्य आहार घे्यासाठी प्रिृत्त करािे ि उघड्यािरील पदाथष खा्यापासून परािृत्त
करािे.
टीव्ही पाह्यािा एकूण िेळ, मोबाईलिर खेळ्यािी सिय, कंप्यूटर / द्वव्हवडओ गेम
अवतिापर होणार नाही याबाबत सतकक करािे.
सािषजवनक जागी थुंकणे, किरा टाकणे ,खोकलणे, नाक वशंकरणे, मलमूत्र विसजषन
याबाबत परािृत्त करािे.
मूल्यमापन
वशक्षकांसाठी
सुिना

1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) स्िाध्याय 3) गटकायष 4) िगष कायष 5) िािणी
उपरोक्त मावहती देणे, ििाष करणे - Online /प्रत्यक्षात- साधारण ४ तावसकामध्ये
पूणष करून घेणे.

क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती

घटक ि उपघटक :
अंदाजे तावसका
आरोग्य विषयक घटक : िैयद्वक्तक आरोग्य
३
योग ओळख
1) आरोग्य 2) कृवतशील जीिनशैली 3) आरोग्यावधष्ठीत शारीररक सुदृढता
योग बिल जाणतो. यम - वनयमािे पालन कर्यािे महत्ि समजुन घेतो. आसन
पुरक विविध शरीर द्वस्थती कर्यािा प्रयत्न करतो.
योग िा अथष, योगािे िे फायदे ि महत्ि
योगािे स्िरूप : यम, वनयम, आसन, प्राणायाम थोडक्यात मावहती
आसनांच्या पूिषतयारीसाठी विविध शारीररक द्वस्थती
लिविकता, स्नायूंिा दमदारपणा, शरीरािा तोल, संतुलन, िैयद्वक्तक क्षमता या
बाबींसाठी योग पूिष शारीररक तयारी विविध शारीररक द्वस्थती

मूल्यमापन
वशक्षकांसाठी
सुिना

नाकािारे श्िास ि उश्िास / फुंकर घालणे ,शांत बसणे
1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) प्रात्यवक्षक 3) उपक्रम 4) कृती
उपरोक्त नमूद बाबीिी मावहती Online /प्रत्यक्षात देणे ि विद्यार्थयाांना शक्य
असलेल्या कृती करून घेणे.

