सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course )

विषय: आरोग्य ि शारीररक वशक्षण

इयत्ता: सहािी

शैक्षवणक िषष: २०२१-२२

राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पररषद महाराष्ट्र, पुणे ४११०३०

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

इयत्ता: सहािी

•

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 करण्यात 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 करण्यािा प्रयत्न
वशक्षकांना करायिा आहे. या सेतु पाठ्यक्रमासाठी आरोग्य ि शारीररक वशक्षण विषयासाठी साधारणपणे सहा
आठिड्यात २० ते २४ तावसका प्राप्त होतात. या तावसकामधून िालू िषी वशकिण्यािा 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 खेळण्याच्या 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 वशकविण्यापूिी
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 करण्यासाठी वमळणार आहे. विद्यार्थयाांना आरोग्य ि शारीररक
वशक्षण विषयातून अपेवक्षत असलेल्या सिष क्षमता, कौशल्य प्राप्त होण्यासाठी 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
घेण्यािा प्रयत्न वशक्षकांनी करािा.िैयद्वक्तक उपक्रमािरती भर द्यािा,गटात घेण्यािे उपक्रम शक्य असेल तरि घ्यािेत.
सेतू अभ्यासक्रम अमलबजािणीसाठी आपणा सिाांना मनपूिषक शुभच्े छा...

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

क्षेत्र
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती
मूल्यमापन
वशक्षकांसाठी
सुिना

क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती

घटक ि उपघटक : विविध हालिाली
अंदाजे तावसका
जागेिर करायच्या हालिाली
1
1) विविध हालिाली ि योग्य शरीर द्वस्थती 2) आरोग्य
सिष क्रमबद्ध व्यायाम करतो. वदशा ि िेग बदलत शरीरािे िजन संक्रमण करतो.
विविध सावहत्यािरून सुरवक्षत अितरण करतो.
तोल साधणे, उडी मारणे, अितरण करणे, क्रमबद्ध व्यायाम करणे,
वदशा आवण िेग यांच्यात बदल करत शरीरािे िजन संक्रवमत करणे.
1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) प्रात्यवक्षक
उपरोक्त कृतीिी मावहती,वदग्दशषन Online / प्रत्यक्षात साधारण १ तावसकामध्ये
करून द्यािे.

घटक ि उपघटक : विविध हालिाली
अंदाजे तावसका
सावहत्य ि सहकाऱ्यासह कराियाच्या हालिाली
1
1) आरोग्य 2) आरोग्यावधष्ठीत शारीररक सुदृढता
सहकाऱ्यांच्या सोबत ि सावहत्यासह हालिालींिे विविध कौशल्य संपादीत करतो.
सावहत्यािा योग्य िापर ि समन्िय साधतो.

एक वकिंिा दोन हातािा िापर करून विविध आकारािे िेंडू पकडणे, टेवनस
बॉल/व्हॉलीबॉल
िेंडू अिूक वठकाणी मारणे, अिूक वदशेकडे फटकािणे, कमी अवधक िेगात िेंडू विविध
वदशांना फेकणे.
मूल्यमापन
वनरीक्षण
वशक्षकांसाठी उपरोक्त कृतीिी मावहती,वदग्दशषन Online / प्रत्यक्षात साधारण १ तावसकामध्ये करून
सुिना
द्यािे.

क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती

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

डोक्यापासून पायापयांत सांधे ि स्नायूंना उत्तेवजत करणारे व्यायाम
उड्या मारणे, विविध वदशेला िळणे, िाकणे, हालिाली गतीने करणे, गतीने पाि
सूयषनमस्कार काढणे, एरोवबक्स प्रकार गतीने करणे, पायऱ्या, जीना िेगाने िढणे,
हालिालींिी साखळी करणे, िेगाने विविध प्राणी िाली करणे, िेगात लंगडी घालणे,
‘धािणे’ िर आधाररत एकादा खेळ खेळणे
मूल्यमापन 1) वनरीक्षण 2) कृती मूल्यमापन
वशक्षकांसाठी उपरोक्त कृतीिी मावहती,वदग्दशषन Online / प्रत्यक्षात साधारण १ तावसकामध्ये करून
सुिना
द्यािे.

क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती
मूल्यमापन
वशक्षकांसाठी
सुिना

क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती

घटक ि उपघटक : व्यायाम
विविध व्यायाम - मज्जा स्नायू वशवथलता व्यायाम
1) आरोग्य 2) आरोग्यावधष्ठीत शारीररक सुदृढता
वशवथलता व्यायाम करतो.

अंदाजे तावसका
1

हालिाली /उपक्रम नंतर मज्जा स्नायूंना वशवथल करण्यासाठी, श्िास कमी
करण्यासाठीच्या हालिाली.
1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) कृती मूल्यमापन
उपरोक्त कृतीिी मावहती,वदग्दशषन Online / प्रत्यक्षात साधारण १ तावसकामध्ये करून
द्यािे.

घटक ि उपघटक :व्यायाम
अंदाजे तावसका
विविध व्यायाम - एबीसी वडरल
२
1) आरोग्य 2) आरोग्यावधष्ठीत शारीररक सुदृढता
सिष क्षमतांच्या विकासाच्या दृष्ट्ीने एकवत्रत कौशल्यािा सराि योग्य पद्धतीने करतो.
उड्या साठी :- टॉप जंप, जंप ऍण्ड आिष, स्टरीटलाइट शफल,एक्साइड शफल

धािण्यासाठी :- हाय मािष, डबल एक्स, फ्लाईंग स्टाटष, िेंडू फेकून त्यामागे धािणे, िाकुन
धािणे
फेकण्यासाठी :- उभे राहून िेंडू फेकणे, कपाळा जिळून, छाती जिळून, समोर छाती
जिळून, छाती िरून, डोक्यािरून , कमरेत िळून िेंडू फेकणे, दोन्ही हाताने, एका हाताने
मूल्यमापन 1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) कृती मूल्यमापन
वशक्षकांसाठी उपरोक्त कृतीिी मावहती,वदग्दशषन Online / प्रत्यक्षात साधारण २ तावसकामध्ये
सुिना
करून द्यािे

क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती

मूल्यमापन
वशक्षकांसाठी
सुिना

घटक ि उपघटक : व्यायाम
विविध व्यायाम - एरोवबक्स
आरोग्यावधष्ठीत शारीररक सुदृढता
एरोवबक मधील व्यायाम प्रकार योग्य पद्धतीने करतो.

अंदाजे तावसका
1

विविध शारीररक हालिाली संगीताच्या / गाण्याच्या तालािर
ताण देण,े िाकिणे, वफरिणे, िळिणे, वपळणे, पुढेमागे पाय ठेिणे, पुढे मागे
आजूबाजूला पाय फेकणे, कमरेतून गुडघ्यातून िाकणे अशा विविध कृतींिा
समन्ियातून नृत्य अवभनय
एरोवबक्स िे मूलभूत प्रकार प्रकार
1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) प्रात्यवक्षक 3) उपक्रम वकिंिा कृती
उपरोक्त कृतीिी मावहती,वदग्दशषन Online / प्रत्यक्षात साधारण १ तावसकामध्ये
करून द्यािे

क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती

घटक ि उपघटक :व्यायाम
विविध व्यायाम - गवतरोध मावलका
कौशल्यावधद्वष्ठत कारक सुदृढता

अंदाजे तावसका
1

गवतरोध मावलकेतील सिष अडथळे खंड न पडता पार करतो.
गवतरोध मावलका

एकापाठोपाठ िेगिेगळे व्यायाम प्रकार ि हालिाली, शरीर द्वस्थती, मध्ये न थांबता कमीत
कमी िेळात पूणष करणे.
िीस मीटर धािणे - शंकु िरून उड्या मारणे - नागमोडी धािणे - खेकडा िाल करणे पाि सहा पायऱ्या िढणे उतरणे – 2-3 मीटर उड्या मारणे - उंिािरून उडी मारून जाणे कोलांटी उडी - दोरीच्या खालून सरपटत जाणे - दोरीिरच्या उड्या मारणे - दहा मीटर
धाित पुढे सरकणे
मूल्यमापन 1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) प्रात्यवक्षक
वशक्षकांसाठी उपरोक्त कृतीिी मावहती,वदग्दशषन Online / प्रत्यक्षात साधारण १ तावसकामध्ये करून
सुिना
द्यािे.

घटक ि उपघटक : व्यायाम
विविध व्यायाम - धाडसी व्यायाम प्रकार
क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती

अंदाजे
तावसका
1

1) आरोग्यावधष्ठीत शारीररक सुदृढता
लटकने, कोलांटी, रोल, उंिीिरून उडी, झोके घेणे व्यायाम प्रकार करतो .
दोरास लटकणे, दोरािर िढणे, बार वकिंिा काडीला लटकणे, पॅरलल बार आधार द्वस्थती,
बार िर बसणे, झोका घेणे, साईड जंप
जवमनीिरील कसरती :

राऊिंड ऑफ, काटषव्हील, कोलांट्याउड्या इ.
मूल्यमापन 1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) प्रात्यवक्षक 3)कृती
वशक्षकांसाठी उपरोक्त कृतीिी मावहती Online / प्रत्यक्षात देऊन सदर कृती विद्यार्थयाषस करायला
सुिना
सांगाव्यात.

घटक ि उपघटक : व्यायाम
विविध व्यायाम – सूयषनमस्कार
क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती

अंदाजे
तावसका
२

आरोग्यावधष्ठीत शारीररक सुदृढता
सुयषनमस्कार - शरीरद्वस्थती क्रमिार करतो.
सूयषनमस्कार: 1 ते 10 अंक पयांत क्रमिार कृती करून घ्यािी. कृती योग्य क्रमाने होत
आहेत याकडे लक्ष द्यािे. शरीरद्वस्थती ि ताण याकडे लक्ष द्यािे. सलग 5 - 7 सूयषनमस्कार
करून घ्यािे. घरी दररोज सलग 5 - 7 सूयषनमस्कार करण्यास सांगािे.

मूल्यमापन 1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) कृती
वशक्षकांसाठी उपरोक्त कृतीिी मावहती/ Demo, Online / प्रत्यक्षात देऊन सदर कृती विद्यार्थयाषस
सुिना
करायला सांगाव्यात

क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती
मूल्यमापन
वशक्षकांसाठी
सुिना

घटक ि उपघटक :
अंदाजे तावसका
किायत संिलन
1
कौशल्यावधद्वष्ठत कारक सुदृढता
सिष आज्ञांिे पालन करून योग्य प्रकारे कृती करतो. वशस्तपालन करतो.
दवहना दशषक, दवहने बाजू िल, बाय बाजू िल, पीछे िल, आगे िल
1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) कृती
उपरोक्त कृतीिी मावहती/ Demo, Online / प्रत्यक्षात देऊन सदर कृती विद्यार्थयाषस
करायला सांगाव्यात

घटक ि उपघटक : आरोग्य विषयक घटक : िैयद्वक्तक आरोग्य
अंदाजे तावसका
आहार
३
क्षेत्र :
आरोग्य
अध्ययन योग्य सकस आहारािे महत्ि समजतात
वनष्पत्ती आरोग्यािी संबंवधत सिष िांगल्या सियीिी मावहती घेतो, ि पालन करतो.
पाणी वपण्याच्या सियी / स्ितःिी पाण्यािी बाटली ठेिण्यािी सिय पालन करतो.
उपक्रम ि समतोल आहारािी संकल्पना - घटक ि महत्त्ि, शरीराच्या विविध संस्था ि त्यांिे कायष.
व्याप्ती
अियिांिी स्िच्छता - आतील कपडे ि त्यांिी स्िच्छता, स्िच्छतागृहािे महत्त्ि, िांगल्या
सियी िे आरोग्यदायक महत्ि.
विश्रांती ि झोपेिी आिश्यकता, तंबाखू, गुटखा, वसगरेट इत्यादी मादक पदाथष सेिनािे
दुष्पररणाम.
मूल्यमापन 1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) स्िाध्याय
वशक्षकांसाठी उपरोक्त घटकांिी मावहती Online / प्रत्यक्षात देऊन त्याबाबत ििाष घडिून आणािी.
सुिना

घटक ि उपघटक : आरोग्य विषयक घटक : िैयद्वक्तक आरोग्य
व्यायाम
क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती

अंदाजे
तावसका
२

आरोग्य
दररोज मैदानािर एक ते दीड तास, धािणे, उड्या मारणे, िेंडूिे विविध खेळ, सूयषनमस्कार
करतात.
दररोज मैदानािर खेळणे, उड्या मारणे, धािणे, विविध हालिाली करणे, लटकने, खेळणे,
िेंडूिे विविध खेळ, सूयषनमस्कार, दोरीिरच्या उड्या, सायकल िालिणे असे विविध

शारीररक व्यायाम / खेळ खेळणे. यामधून होणाऱ्या शारीररक, मानवसक विकासािी
आिश्यकता ि महत्त्िािी ििाष.
मूल्यमापन 1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) प्रात्यवक्षक
वशक्षकांसाठी उपरोक्त घटकांिी मावहती Online / प्रत्यक्षात देऊन त्याबाबत विद्यार्थयाांना कृती
सुिना
करायला सांगणे,सराि करायला सांगणे

घटक ि उपघटक : आरोग्य विषयक घटक : िैयद्वक्तक आरोग्य
योग ओळख
क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती

अंदाजे
तावसका
३

आरोग्य
योग बिल जाणतो. यम - वनयमािे पालन करण्यािे महत्ि समजुन घेतो. आसन पुरक
विविध शरीर द्वस्थती करतात.
योगाभ्यासािी गरज ि महत्त्ि बाबत वििेिन. यम, वनयम, आसन,
प्राणायाम,प्रत्याहार,धारणा, ध्यान, समाधी, बाबत थोडक्यात वििेिन करािे.

आसनांिी पूिषतयारी ि प्राणायामािी पूिषतयारी याबाबत वििेिन.
विविध आसन, शरीर द्वस्थती योग्य रीतीने करून घेण,े लिविकत्ता िाढविण्यािी इच्छा
वनमाषण करणे, त्यासाठी सराि, घरामध्ये इतर सदस्यांसह योग करण्यािा सराि
मूल्यमापन
1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) प्रात्यवक्षक ३ ) कृती
वशक्षकांसाठी उपरोक्त घटकांिी मावहती Online / प्रत्यक्षात देऊन, त्याबाबत विद्यार्थयाांना कृती
सुिना
करायला सांगणे.

घटक ि उपघटक : आरोग्य विषयक घटक : िैयद्वक्तक आरोग्य
प्राणायाम
क्षेत्र :
अध्ययन
वनष्पत्ती
उपक्रम ि
व्याप्ती

अंदाजे
तावसका
२

आरोग्य
श्िसन प्रवक्रया जाणतो योग्य वक्रया करण्यािा प्रयत्न करतो.

श्िास घेण,े सोडणे, हळुिार घेणे सोडणे, थोडािेळ थांबिणे - वक्रयात्मक ज्ञान
प्राणायाम : सूयषभेदन, सीतकारी,
विविध श्िसनािे व्यायाम करून घ्यािे विविध आसने प्राणायाम यांच्या मुळे होणारे
फायद्यांिी मावहती द्यािी
मूल्यमापन 1) दैनंवदन वनरीक्षण 2) प्रात्यवक्षक
वशक्षकांसाठी उपरोक्त घटकांिी मावहती Online / प्रत्यक्षात देणे, कृती करून दाखविणे,त्याबाबत
सुिना
विद्यार्थयाांना कृती ि सराि करायला सांगणे.

