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जीवनातील ववववध समस्ाांना सामोरे जाताना शिक्षणाची ज्योत तेवत ठेवणाऱ्या असांख्य बालकाांसमोर कोववड-

१९ मुळे एक नवीन आव्हान उभे राहिले आिे. सवव पालक, शिक्षक, शिक्षणपे्रमी याांच्यापुढे भववष्यातील शिक्षणाच्या 

व्यवसे्थबाबत प्रश्न वनमावण झाले आिेत. पण पुरोगामी मिाराष्ट्र या अडचणीतूनिी मागव काढून ववद्यार्थी व शिक्षक याांच्या 

आरोग्याला प्राधान्य देऊन ववद्यार्थ्ाांच ेशिक्षण िोत रािील यासाठी प्रयत्न करत रािील आणण शिक्षणातिी मागे रािणार नािी 

याची मला खात्री आिे. 

     आरोग्याला प्राधान्य देऊन शिक्षण चालू ठेवता येईल काय यावर िासन पातळीवर बरीच चचाव िोऊन िाळा बांद 

असल्या तरी मुलाांच्या शिकण्याची प्रक्रिया कायम ठेवण्यासाठी िालेय शिक्षण ववभाग 'िैक्षणणक हदनदशििका' घेऊन येत 

आिे. शिक्षण ववभागाच्या या प्रयत्नाांना सवव शिक्षक, ववद्यार्थी,िाळा व्यवस्थापन सममती व पालकाांनी सकारात्मक प्रवतसाद 

द्यावा असे आवािन मी या वनममत्ताने करते. 

     सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या िुभेच्छा!  

 

 
 

 

  

शुभेच्छा संिेश… 

प्रा.वषाग गायकवाड 
मंत्री 

शालेय र्शक्षि ववभाग 
महाराष्ट्र राज्य 

 



 

 
 

 
 
 
 

महाराष्ट्रातील सवग ववद्यार्थी, पालक आणि र्शक्षकांना नवीन शैक्षणिक वषागच्या हादििक शुभेच्छा! 
 
कोववड-१९ च्या प्रादुभाववामुळे मागील कािी हदवसाांपासून आपण अनेक सांकटाांचा सामना करत आिोत. आरोग्य 

आणण दैनांहदन उदरवनवाविाचा प्रश्न असणाऱ्या असांख्य बालकाांना पररस्थस्थतीमळेु शिक्षण सोडण्याची वळे येऊ नय े तसेच 
शिक्षणािी, शिक्षकाांिी त्ाांचा सांबांध तुटू नय ेयासाठी मागील २ महिन्याांपासून आम्ही 'िाळा बांद, पण शिक्षण आिे…' िी 
अभ्यासमाला सुरु ठेवली िोती आणण त्ाला मिाराष्ट्रभरातून प्रचांड प्रवतसाद ममळाला. िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्ये १५ 
जूनपासून सवव मिाराष्ट्रात प्रत्क्ष िाळा सुरू करण्यात अनेक अडचणी आिेत. त्ामुळे आपण हडशजटल माध्यमातून शिक्षण 
देण्याचा वनणवय घेतला आिे. या पार्श्वभूमीवर राज्य िैक्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण पररर्देने िैक्षणणक हदनदशिि केची वनममिती 
केली आिे. या िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर शिक्षक, पालक याांनी अत्ांत ववचारपूववक करून ववद्यार्थ्ाांच ेशिकण ेअमधक 
समृद्धकरणे आवश्यक आिे. प्रत्क्ष िाळा सुरु िोत नािीत तोपयांत ववद्यार्थी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करून आपल्या 
सवडीनुसार आणण वेळेनुसार शिक्षण घेऊ िकणार आिेत. यामध्ये अध्ययन पूरक साहित्, कृती, स्वाध्याय याांचा अांतभावव 
करण्यात आला आिे. आम्ही दीक्षा, रेहडओ, टेशलणव्हजन, अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली (LMS) इत्ादी माध्यमातून 
ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिोचण्यासाठी प्रयत्निील असून त्ाचाच एक भाग म्हणून  िैक्षणणक हदनदशििका तयार करण्यात आली 
आिे. या उपिमास शिक्षक, पालक व ववद्यार्थी सकारात्मक प्रवतसाद देतील आणण शिक्षणाची प्रक्रिया सुरु ठेवतील अिी 
मला आिा आिे. 

िैक्षणणक हदनदशिि केचा प्रमुख उदे्दि िा या सांकटाच्या कालावधीमध्ये देखील ववद्यार्थी शिक्षणप्रवािात रिावा िाच 
आिे. आरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांच ेशिक्षण िे िी मित्वाच ेआिे. यासाठीच घरी बसून देखील ववद्यार्थी िैक्षणणक हदनदशिि केचा 
वापर करून त्ाच्या वळेेनुसार शिकू िकणार आिे. िाळा बांदच्या कालावधीमध्ये नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या प्रारांभीच्या 
अनुर्ांवगक कृती तसेच अध्ययन अनुभव पूणवतः देण े िक्य िोणार नािी पण कािी अध्ययन अनुभव िे या उपलब्ध ई-
साहित्ाच्या माध्यमातून दणेे नक्कीच िक्य िोणार आिे. 

 
 

 दिनकर पाटील 
    संिालक 
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मनोगत 



शैक्षणिक दिनिर्शिका 
 

नमस्कार ववद्यार्थी ममत्रिो, 
     सध्या कोववड-१९ या रोगामुळे सांपूणव जग ववववध समस्ाांना सामोरे जात आिे. त्ाला शिक्षणके्षत्रिी अपवाद नािी. 
जगभरातील िाळा-मिाववद्यालये अवनश्चित काळासाठी बांद आिेत. शिक्षक, ववद्यार्थी, पालक िे सववजण िाळा कधी सुरू 
िोणार याववचारात आिेत. िाळा सुरू करता येत नसल्या तरी शिकणे जास्तीत जास्त समृद्ध  करता येऊ िकेल का याचा 
ववचार िासनपातळीवरिी िोत आिे.  
      िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्य ेववद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेहडओ, टेशलणव्हजन,अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली 
(LMS) याांचा वापर करण्यासाठी सुद्धा िासन प्रयत्निील आिे. त्ाचाच एक भाग म्हणून दीक्षा ऍप्लिकेिनचा वापर 
मुलाांच्या अध्ययनासाठी करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपात आम्ही करत आिोत. िैक्षणणक 
हदनदशििका स्माटव पीडीएफ रूपात असून यामध्य े हदलेल्या अध्ययन स्त्रोताांवर स्पिव केल्यास सांबांमधत ई-साहित् 
आपल्यासमोर णव्हहडओरूपामध्ये हदसेल. िैक्षणणक हदनदशििका पािताना इांटरनेट कनेक्टिणव्हटीची समस्ा जाणवत 
असल्यास रेंज आिे अिा रठकाणी जाऊन सांबांमधत ई-साहित् दीक्षा ऍिीकेिनवरून आपण डाऊनलोड करु िकतो व 
इांटरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकाणी ऑफलाईन वापरू िकतो. 
     मिाराष््ट राज्यातील सववच ववद्यार्थी व पालक सिजपणे वापर करू िकतील असा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या 
महिन्याांसाठीचा अध्ययन साहित्स्त्रोताांचा सांच िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपामध्ये आपणा सवाांसाठी उपलब्ध करून देत 
आिोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत उपलब्ध अध्ययन स्रोताांच्या मदतीने तयार केलेल्या िैक्षणणक हदनदशिि केस शिक्षक, पालक व 
ववद्यार्थी सकारात्मक प्रवतसाद दतेील असा ववर्श्ास वाटतो. िैक्षणणक हदनदशिि केचा उपयोग आपल्या पाल्याच ेक्रकिं वा आपल्या 
ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन सुकर करण्यासाठी नक्कीच िोईल अिी आिा आिे.  
    िैक्षणणक हदनदशििका ववद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शिक्षकाांच्या मागवदिवनाखाली वापरावयाची आिे.तसेच शिक्षकाांनी फोन 
कॉल,  व्हाट्सअप या माध्यमातून ववद्यार्थी आणण पालक याांच्या सांपकावत राहून  िैक्षणणक हदनदशिि केच्या साह्याने मुलाांचे 
शिक्षण आनांददायी कसे िोईल यासाठी प्रयत्न करावयाचा आिे. ववद्यार्थ्ाांनी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करत असताना 
पालक आणण घरातील इतर वडीलधारी मांडळी तसेच मोठे बिीण-भाऊ याांच्या देखरेखीखाली अध्ययन साहित् वापरावे. 
िैक्षणणक  हदनदशिि केमध्ये अध्ययनस्त्रोत म्हणून दीक्षा ॲप वरील सांबांमधत घटकाांचे ई साहित् हदले आिे. या साहित्ाचा 
वापर सांदभव म्हणून करण्यापूवी शिक्षकाांिी चचाव करण े आवश्यक आिे त्ाचप्रमाण े शिक्षकाांच्या सूचनेनुसार 
पाठ्यपुस्तकाांचािी वापर आवश्यक आिे. 
      केवळ िैक्षणणक हदनदशििका पुरवल्याने ववद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पूणव िोणार नसून शिक्षकाांनी सतत पालक व ववद्यार्थ्ाांच्या 
सांपकावत रािणे त्ाांच्यािी चचाव करणे, त्ाांना कािी प्रश्न ववचारण ेया माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांचे सातत्पूणव सवांकर् मलू्यमापन 
करावे. ववद्यार्थ्ाांवर सतत ऑनलाईन चाचण्याांचा मारा करणे योग्य नािी. त्ाचप्रमाणे लेखी गृिपाठ, स्वाध्याय आणण 
चाचण्यायामुळे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन कां टाळवाण ेिोणार नािी याचीिी दक्षता शिक्षकाांनी घेणे आवश्यक आिे. त्ाच प्रमाणे 
ववद्यार्थीवनिाय या वनयोजनामध्य ेलवमचकता सुद्धा असावी. 
र्शक्षकासंाठी सूिना : 

1. िैक्षणणक हदनदशििका सवव शिक्षकाांनी आपल्या सवव ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिचवावी. 
2. िैक्षणणक हदनदशििका ववद्यार्थ्ाांनी वापरायला सुरू करण्यापूवी शिक्षकाांनी सवव वापरकत्ाव ववद्यार्थ्ाांिी व 

पालकाांिी फोन, णव्हडीओ कॉल, ग्रुप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल  करून सांवाद साधावा आणण िैक्षणणक हदनदशििका 
वापरून अभ्यास कसा करावा याबद्दल मागवदिवन करावे. 

3. वगवशिक्षकाांनी ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फक्त अभ्यासबद्दल बोलू नये. िा सांवाद अनौपचाररक असावा. 
ववद्यार्थी, कुटुांब, सध्याची हदनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाच े
मत याबद्दल चचाव करून शिक्षक - ववद्यार्थी सांबांध दृढ िोतील याची काळजी घ्यावी. 



4. वगवशिक्षकाांनी, ववर्यशिक्षकाांनी पाठ शिकताना पुस्तकाचा कसा वापर कसा करावा याबद्दद्दल सूचना द्याव्यात. 
5. प्रत्ेक पाठाच ेई-साहित् बघण्यापूवी व बमघतल्यानांतर काय करावे याबद्दलिी ववद्यार्थ्ाांना साांगावे. 
6. त्ाचप्रमाणे पाठातील ई-साहित्ािी सांबांमधत समाांतर उपिम आणण स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद 

साधावा. 
7. वनयममत अभ्यासाला पयावय म्हणून आपण दीक्षा ऍपचा वापर आपण करत नािी आिोत तर शिक्षक आणण ववद्यार्थी 

याांच्यातील आांतरक्रियतेून जे ववद्यार्थ्ाांच ेअध्ययन घडत ेत्ाला पूरक साहित् क्रकिं वा िैक्षणणक साहित् म्हणून ई -
साहित्ाचा वापर करण ेअपेशक्षत आिे. 

8. िैक्षणणक हदनदशिि केमध्य े दणे्यात आलेल्या कृतीशिवाय शिक्षकाांनी आपल्या स्तरावर इतर आवश्यक कृती व 
उपिम ववद्यार्थ्ाांना पुरववण्यास िरकत नािी. 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका वापरण्यासाठी ववद्यार्थी व पालक यांच्याकररता  महत्वाच्या सूिना : 
 

1. िैक्षणणक हदनदशििका म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील पाठाांवर आधाररत वनयोजन असून त्ाचा उदे्दि ववद्यार्थ्ाांचे 
अध्ययन सुलभ करणे िा आिे. 

2. िैक्षणणक हदनदशिि केनुसार अध्ययन करताना यावर्ी आपल्याला पुरवलेल्या नवीन पाठ्यपुस्तकाांचा उपयोग 
करावा. 

3. दीक्षाऍप पािण्यापूवी एकदा पाठ्यपुस्तकातून सांबांमधत पाठ वाचावा. त्ाचप्रमाण ेई-साहित् पाहिल्यानांतरिी ई-
साहित्ातील अध्ययन घटक पुन्हा वाचणे अमधक फायदेिीर ठरेल. 

4. पाहिलेल्या आणण वाचलेल्या अध्ययन घटकाांत कािी समस्ा असल्यास ती आपले पालक, घरातील ज्यषे्ठ व्यक्ती, 
मोठे बिीण-भाऊ शिक्षक याांच्यािी चचाव करावी. 

5. एक पाठ अभ्यासून सांपल्यानांतर त्ावरील स्वाध्याय पूणव करावा व िक्य झाल्यास तो घरातील ज्यषे्ठाांकडून तपासून 
घ्यावा. 

6. दररोज प्रत्ेक ववर्याचा अभ्यास करण्याची सवय लावून घ्या. 
7. ठराववक कालावधीनांतर शिक्षकाांनी पाठवलेल्या चाचण्यािी सोडवा. 
8. ई-साहित् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सावनध्यातच रिा.  
9. ई-साहित् सलगपण ेन पािता प्रत्ेक ववर्य सांपल्यानांतर र्थोडी ववश्ाांती घ्या. मोबाईल क्रकिं वा इलेक्ट्रॉवनक गॅजेट 

कािी वेळासाठी दूर ठेवा. 
10. इ.१ ली व २ रीच्या ववद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप व पाठ्यपुस्तक घरातील वडीलधाऱ्या मांडळींच्याच मदतीने वापरायचे 

आिे. 
11. आवश्यक तेरे्थ साांवगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिं वा उपिम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मांडळींना त्ाची कल्पना द्या अर्थवा 

त्ा कृती क्रकिं वा उपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.  
12. िैक्षणणक हदनदशिि केमधील शलिंक open िोत नसल्यास सदर घटकािी सांबांमधत ई-साहित् DIKSHA APP 

च्या माध्यमातून आपणास पािता येईल. यासाठी DIKSHA APP आपल्या मोबाईल मध्ये DOWNLOAD 
करून घ्यावे. तसेच पाठ्यपुस्तकामध्य ेदणे्यात आलेल्या QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून िी 
पािता येईल. 

 
DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी  येरे्थ क्लिक करा 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&hl=en_IN


 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुिे 

 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका 
(इयत्ता नववी) 

माहे - जून, जुलै, ऑगस्ट २०२० 
 

            
             

 

 

 

 

 

 
 

  



इयत्ता – नववी 
 माहे – जून २०२०                                   ववषय – मराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

३ श्वण क्षमतेचा ववकास 
ववनोद, गाणे, कर्था, 
कववता, सांवाद ऐकून 

आनांद घतेा येण े

वांद्य 
वांदेमातरम 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

सदर गीत तालासुरात म्हणावे. 

ववववध देिभक्तीपरगीताांचेश्वण 
करावे व त्ामधील रस ओळखावा. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक २ 
वरील ग.हद.माडगूळकर याांच्या 

ववर्यीची माहिती वाचावी व त्ाांचे 
लेखन साहित् ममळवनू त्ाांच्या 

लेखनाची वशैिषे्ट्य समजून घ्यावीत. 

४ अलांकार ओळखता येणे व 
त्ाचा लेखनाांत उपयोग 

करता येणे. 

 

 

 

 

 

सांतवाणी 

जैसा वृक्ष नेण े

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

अभांगवाणीच्या खाली देण्यात 
आलेला स्वाध्याय पूणव करा. 

अभांग तालासुरात म्हणा. 

वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनिरे िा 
क्रकिं वा यासारखे पयाववरणाचे मित्त्व 

साांगणारे अभांग िोधनूतेवाचा. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक५ वरील 
रूपक अलंकार समजून घ्या व त्ाची 

उदािरण ेिोधून विीत शलिा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129754371794616321835?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
http://youtu.be/f1e0jAHTi0U
https://youtu.be/UiuIj5eBGqs


               माहे – जुलै २०२०                                    ववषय – मराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ अलांकार ओळखता येणे 
व त्ाचा लेखनाांत 

उपयोग करता येणे. 

सांतवाणी 

ब. धररला 
पांढरीचा चोर 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

अभांग तालासुरात म्हणा 
पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पणूव करा. 

दोन्ही अभांगातील काव्यसौंदयव भार्ा व 
रचना इत्ादी वैशिषे्ट्य ओळखा. 

इांटरनेट, ग्रांर्थालय, शिक्षक क्रकिं वा 
पालकाांिी सांवाद साधून सांत कवमयत्रींची 

माहिती ममळवा. 

२ ववववध 
बोलीभार्ासमजपूववक व 
लक्षपूववक ऐकता येणे. 

ववववध साहित् 
प्रकाराच्या 

सादरीकरणाचे 
मूल्यमापन करता येण.े 

कीती 
कठीयाचा 

दृष्टाांत 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

पाठ काळजीपूववक वाचा. 

त्ा खालील स्वाध्याय पूणव करा. 

अभांग व दृष्टाांत यातील साम्य भेद िोधा. 

प्रमाणभार्ा, बोलीभार्ा क्रकिं वा प्राचीन 

भार्ा याांचे वेगळेपण िोधा. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक 9 वरील 
व्यवतरेक अलंकार समजून घ्या व त्ाची 

उदािरण ेविीमधे्य शलिा. 

३ घटना प्रसांग यावर 
आधाररत मचक्रकत्सक 
ववचार करून लेखन 

करता येणे. 

 

नात्ाांची घट्ट 
वीण 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

सवव णव्हहडओ काळजीपूववक ऐका. 

आपल्या कुटुांबातील सदस् व नातेवाईक 
याांच्यातील सांबांधाववर्यी ववचार 

करा.पाठातील आिय व स्वतःच्या 
सांबांधाने नात्ाची वीण दिवववणारा तक्ता 

तयार करा. 

https://youtu.be/MPD989xM1k8
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251329442622668813859?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://youtu.be/cfYClgRQiA0
https://diksha.gov.in/play/content/do_312457495345889280111746?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content


हदलेल्या ववर्यावर 
स्वतांत्रपणे ववचार करून 

लेखन करता येण े

 

 

 

 

 

लेणखकेने पाठात वापरलेले भार्ासौंदयव 
(उदा. वाक्प्रचार, म्हणी, बोलीभारे्तील 

िब्द, अलांकाररक भार्ा इत्ादी) 

ओळखा व शलिा. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक १२ वरील 
स्वमत या मधे्य हदलेल्या ववर्यावरती 

लेखन करा. 

प्रस्तुत पाठ क्रकमान दोन वेळा 
काळजीपूववक वाचा 

४ हदलेल्या उताऱ्याच्या 
आियाची मध्यवती 

कल्पना, ववचार, साराांि 
समजावून घेऊन लेखन 

करता येणे. 

एक िोती 
समई 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 

पाठाचे आरोि -अवरो िासि वाचन करा. 

पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पणूव करा. 

समाजातील ववववध घटकाांसाठी काम 
करणाऱ्या व्यक्ती क्रकिं वा सांस्था याांच्या 

कायावची माहिती ममळवा. क्रकिं वा शिक्षण 
समाजापयांत पोिोचववण्यासाठी काम 
करणाऱ्या महिला समाजसुधारकाांची 

मुलाखतघ्या. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ ि.१६वरील 
दृष्ांत अलंकार समजून घ्या व या 
अलांकाराांची उदािरणे िोधून विीत 

शलिा. 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312934447008841728198?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://youtu.be/O3FUhnG7Jbs


माहे – ऑगस्ट २०२०                                  ववषय – मराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ ववववध सामाशजक समस्ा 
व्यांगमचत्राांच्या माध्यमातून 

माांडता येणे. 

अलांकार ओळखता येणे व 
त्ाचा लेखनाांत उपयोग 

करता येणे. 

िास्मचत्राांतली  

मुलां 
(स्थूलवाचन) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पाठ दोनवळेा काळजीपूववक वाचा. व 

त्ाच्या खालील स्वाध्याय सोडवा. 

आपल्या ममत्राचे मचत्र काढण्याचा 
प्रयत्न करा. वृत्तपत्रातील व्यांगमचत्राांचे 

कात्रण ेममळवनू त्ातील सांवाद 
वाचा. 

कोणकोणत्ा वृत्तपत्राांतून व्यांगमचत्रे 
प्रकाशित िोतात याची माहिती 

ममळवा. 

आतापयांत िोऊन गेलेल्या 
व्यांगमचत्रकाराांची माहिती इांटरनेटच्या 

साह्यान ेममळवा. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक 21 
वरील िेतनगुिोक्ती अलंकार 

अभ्यासा व चेतनगुणोक्ती अलांकाराची 
उदािरण ेविीत शलिा. 

२ गीत, समूिगीते, कववता 
वक्त्ाांचीभार्ण ेव ववववध 

साहित् प्रकाराांच्या ध्ववनक्रफती 
समजपूववक ऐकता यणेे. 

कववता ऐकून आनांद घेता यणे े

 

या झोपडीत 
माझ्या 
कववता 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

हदलेल्या शलिंक वर क्लिक करून 
कववता काळजीपूववक ऐका. 

कववतेत आलेले यमक साधणारे िब्द 
विीत शलिा. 

पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पणूव 
करा. 

https://youtu.be/QGHfZZBjZuo
https://youtu.be/larBg0DqVe4
https://diksha.gov.in/play/content/do_312785709922787328112331?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content


म्हणी, वाक्प्रचार, िब्दसमूि, 
सुभावर्त ेयाांचा वापर करून 
प्रभावी लेखन करता येण े

ववववध साहित्ाच ेसमजपूववक 
वाचन करून त्ाचा आस्वाद 

घेता येण े

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

पाठ्य पुस्तकातीलझोपडी व 
मिालयाांच्यातील सांवादाची कल्पना 

करून सांवादलेखन करा. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक 24 
वरीलम्हि िी सांकल्पना समजावनू 
घ्या व या पाठात आलेल्या क्रकिं वा 

तुम्हाला माहित असलेल्या म्हणींचा 
सांग्रि करा. 

राष्ट्रसांत तुकडोजी मिाराज याांचे 
ग्रामगीता िे पुस्तक ममळवनू त ेवाचा. 

३ ववववध साहित्ाचे 
समजपूववक वाचन करून 
त्ाचा आस्वाद घेता येण.े 
योग्य आरोि-अवरोि व 
ववराममचने्ह याांची दखल 

घेऊन अर्थवपूणव प्रकट वाचन 
करता येणे. 

घर व पररसरातील 
अनौपचाररक ववर्याांवरील 

सांवाद ऐकता येणे. 

घटना, प्रसांग यावर आधाररत 
मचक्रकत्सक ववचार करून 

त्ाबाबत लेखन करता येणे. 

नवरस ओळखता येणे व 
त्ाांचा लेखनात उपयोग 

करता येणे. त्ाांचा आस्वाद 

घेता येणे. 

दुपार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

सोबतची शलिंक क्लिक करून पाठ 
काळजीपूववक ऐका. 

पाठाखालील स्वाध्याय पणूव करा. 

िेतकरी नोकरदार ववद्यार्थी गृहिणी 
याांच्या आयुष्यातील दुपारच्या 

अनुभवाांचीमाहितीममळवा. 

हदवसाच्या ववववधप्रिरातीलघटनाांचे 
वनरीक्षणे नोंदवा. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक 29 
वरीलभाषा अभ्यास यामधे्य 

हदलेलीरसवविार िी सांकल्पना 
समजावून घ्या. 

इयत्ता नववीमधे्य आत्तापयांत 
अभ्यासलेल्या कववतेमधून प्रकट 

िोणारे रस कोणते ते शलिा. 

४ ववववध साहित् प्रकाराच्या 
माध्यमातून आपले ववचार 
व्यक्त करता येणे क्रकिं वा 

अमभयांत्ाचे 
दैवत डॉ. 
ववरे्श्र्श्रय्या 

येरे्थ क्लिक करा 

 

प्रस्तुत पाठ लक्षपवूवक ऐका. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312785711684583424114196?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527730570854426579?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://youtu.be/WOj3P3ysIgE
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243106668779929613062?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243106667800166422975?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://youtu.be/GZ3L4IJsTP8
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248448408046796813081?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content


साहित्ातील ववचार 
समजावून घेता येणे. 

हदलेल्या उताऱ्यातील 
आियाचीमध्यवती कल्पना, 

साराांि, ववचार समजून 

घेऊन लेखन करता येणे. 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

आरोि-अवरोि सि काळजीपूववक 
वाचन करा. 

चररत्र या साहित् प्रकाराचे वैशिषे्ट्य 
नोंदवा. 

स्वाध्याय पणूव करा. 

प्रस्तुत पाठातनू तुम्हालाकोणता 
ववचार क्रकिं वा सांदेि ममळाला तो 

सववस्तर शलिा. 

पृष्ठ िमाांक 33 वरील भार्ाभ्यास िी 
चौकट काळजीपूववक समजावनू घ्या. 

 

माहे – जून २०२०                       ववषय – गणित भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता ववधाने 
अभ्यासावीत. 

सांच प्रस्तावना 

सांच – 
सांकल्पनासांच 

शलहिण्याच्या पद्धती 

१)यादी पद्धत 

सांच शलहिण्याच्या 
पद्धती 

२) गुणधमव  पद्धत 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

दैनहदन जीवनातील सांचाची ५ व सांच नसलेले 
५ समूि उदािरण ेशलिा 

तसेच नैसवगिक, पूणव, पूणावक, पररमेय व 
अपररमेय सांख्या तसेच वास्तव सांख्या सांच 

शलिा. 

पाठ्यपुस्तक पान िमाांक १ वरील सांचाांच ेसांच 
आिे क्रकिं वा नािी याप्रकारात वगीकरण 

करा.णव्हडीओ पहिल्यानांतर पुढील सांच यादी 
पद्धतीने शलिा. 

१)आठवड्याच ेवार 

२)इांद्रधनुष्यातील रांग 

३)स्वतःच्या नावातील इांग्रजी अक्षरे 

https://youtu.be/2A081AnFjAI
https://youtu.be/av7EIhr6c80
https://youtu.be/BHXj_rTUpWU


 

 

४)आई क्रकिं वा वहडलाांच्या मोबाईल 
िमाांकातील अांक 

५)वर्ावचे महिने 

सराव सांच १.१ मधील प्रश्न िमाांक १ व ४ 
सोडवा 

२ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता ववधाने 
अभ्यासावीत. 

भूममती मधील 
मूलभूत सांकल्पना 
प्रस्तावना वबिं दु, रेर्ा 

आणण प्रतल 
 वबिं दचूे वनदेिक 
आणण त्ातील 

अांतर 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

•भूममती या िब्दाचा अर्थव, उगम समजून घ्या. 

•प्राचीन काळच्या भूममतीच्या वापरासांबांधी 
जाणून घ्या. अमधक माहितीसाठी Google 

वापरुन पिा. 

 

•वबिं दु,रेर्ा, आणण प्रतल या सांकल्पना 
उदिरणाने समजून घ्या. तुमच्या विीत 

आकृत्ा काढून नावे द्या. 

•आजूबाजच्या पररसरात वरील कोणत्ा 
गोष्टी आढळतात त्ाांची यादी करा. 

•GeoGebra नावाच ेसॉफ्टवेअर मोबाईल 
वर डाउनलोड करा. 

www.geogebra.org 

•वरील घटकावर आधाररत छोटी चाचणी 
सोडवा. 

•सांख्या रेर्ा काढा आणण त्ावर कमीत कमी 
पाच वबिं दु ओळीने दाखवा. त्ाांना नावे द्या. 

वबिं दु चे वनदेिक शलिा. 

•सांख्या रेर्ेवर दाखवलेल्या दोन वबिं दुमधील 
अांतर सूत्र वापरुन काढा. 

•प्रश्नसांग्रि १.१ मधील पहिला प्रश्न सोडवा. 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562524413952173
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243459217896243224284
https://diksha.gov.in/play/content/do_31297543720928870411023


माहे – जुलै २०२०                       ववषय – गणित भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

सांच -सांचाचे 
प्रकार १)एकघटक 

सांच 

२) ररक्त सांच 

३) साांत सांच 

४) अनांत 
सांचसमान सांचवेन 

आकृती 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

णव्हडीओमध्ये हदलेल्या सांचाच ेसांचाांच्या 
प्रकारात वगीकरण करा.. तसेच सराव 

सांच १.२ सोडवा.णव्हडीओमध्य ेसांकल्पना 
समजावून साांगण्यासाठी हदलेली 

उदािरण ेतसेच सरावासाठी घेतलेली 
उदािरण ेलक्षपूववक समजावून घ्या व 
स्वतःच्या कल्पनेन समान सांचाची २ व 

असमान सांचाची २ उदािरण ेतयार 
करा.णव्हडीओमध्ये सांकल्पना समजावून 
साांगण्यासाठी हदलेली उदािरण ेतसेच 

सरावासाठी घेतलेली उदािरण ेलक्षपूववक 
समजावून घ्या व स्वतःच्या कल्पनेने 

कोणतेिी ५ सांच वेन आकृतीच्या 
सिाय्याने दाखवा. 

२ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

भूममती मधील 
मूलभूत 

सांकल्पना- 
दरम्यानता 

 

 

रेर्ाखांड, एकरूप 
रेर्ाखांड 

एकरूप रेर्ाखांडाच े 
गुणधमव 

रेर्ाखांडाचा 
मध्यवबिंद ू

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

• आधी काढलेली सांख्या रेर्ा 
काढा. त्ात कोणते वबिं द ुकोणत्ा दोन 

वबिं दूच्या मध्ये आिेत त ेशलिा. 

• घरातील कोणतेिी दोन कोपरे 
लक्षात घ्या. त्ाांच्या दरम्यान कोणतीिी 
एक वस्त ुठेवा . पावलां मोजून दरम्यानता 

तपासा. 

• Video मधील उदािरणे 
लक्षपूववक पिा आणण तुम्ही सोडवायचा 

प्रयत्न करा. 

• प्रश्न सांग्रि १.१ सोडवायचा 
प्रयत्न करा. 

• रेर्ाखांड िी सांकल्पना समजून 
घ्या. तुमच्या विीत दोन रेर्ाखांड काढा. 

त्ाांची लाांबी मोजा. 

https://youtu.be/O1aPbFRYWTQ
https://youtu.be/Tg-E2VELE8A
https://youtu.be/IQDyhxFluGE
https://youtu.be/HKXPH99myXc
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562555338752173
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562555338752173


रेर्ाखांड, क्रकरण 
याांचा लांब गुणधमव 

वबिं दुच ेरेर्े पासूनचे 
अांतर 

 

 

 

 

 

 

 

 

• विीच्या दोन्ही कडाांची लाांबी 
मोजा व त्ा एकरूप आिेत का त े

तपासा. आता मोबाईल ची कडा मोजा व 
त्ातील लिान मोठेपणा ठरवा. 

• पावलाांच्या आधारे तुमच्या 
खोलीचा मध्यवबिंदू ठरवा. 

• तुमच्या विीत लांब रेर्ाखांड , 
क्रकरण काढा.ते मचन्हां वापरुन शलिा 

• Video पुन्हा पिा त्ातील 
व्याख्या गणुधमव विीत शलिा. 

• प्रश्नसांग्रि १.२ सोडवा. 

३ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

सांच -ववर्श्सांच 

पूरकसांच 

उपसांच 

सांचावरील क्रिया 

छेद क्रिया 

ववमभन्न सांच 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

णव्हडीओच्या सिाय्याने ववद्यार्थ्ाांनी 
ववर्श्सांच व पूरकसांच ह्या सांकल्पना 
समजावून घ्या. तसेच सरावासाठी 
घेतलेले उदािरण समजावून घेऊन 

त्ाआधारे सराव सांच १.३ मधील प्रश्न 
िमाांक २,३,५,६ व ७ सोडवा. 

णव्हडीओच्या सिाय्याने ववद्यार्थ्ाांनी 
उपसांच िी सांकल्पना समजावून घ्या. 

सरावासाठी असलेली उदािरण े
समजावून घ्या. तसेच सराव सांच १.३ 

मधील प्रश्न िमाांक १ व ४ सोडवा. 

णव्हडीओच्या सिाय्याने ववद्यार्थ्ाांनी छेद 
क्रिया  समजावून घ्या. छेद क्रिया किी 

करतात िे सरावासाठी असलेल्या 
उदािरणाांच्या सिाय्याने  समजावून घ्या. 

छेद क्रियचेे गणुधमव समजावून 
घ्या.प्रत्ेक गुणधमावकररता स्वतःच्या 
मनाने एक-एक उदािरण तयार करा. 

णव्हडीओमध्ये हदलेल्या उदािरणाांच्या सिाय्याने 
ववद्यार्थ्ाांनी ववमभन्न सांच िी सांकल्पना समजावून 

घ्या. ववमभन्न सांच सांकल्पना समजावून 
घेतल्यानांतर ववमभन्न सांचाची ५ उदािरणे स्वतःच्या 

मनाने तयार करून शलिा. 

https://youtu.be/ukZeN0bYktw
https://youtu.be/J1nN-LvHzhw
https://youtu.be/nZii24Yb2oA


४ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

भूममती मधील 
मूलभूत 

सांकल्पना- सितव 
ववधाने आणण 

व्यत्ास 

 

 

यूक्लिड गृहितक 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

णव्हडीओच्या सिाय्याने ववद्यार्थ्ाांनी दोन 
सांचाांचा सांयोग सांच  क्रिया  समजावून 
घ्या. सांयोग क्रिया किी करतात िे 

सरावासाठी असलेल्या उदािरणाांच्या 
सिाय्याने  समजावून घ्या. प्रश्नसांच १ 

मधील प्रश्न िमाांक ७ सोडवा. 

णव्हडीओच्या सिाय्याने सांयोग क्रियेच े
गुणधमव समजावून घ्या. प्रत्ेक 

गुणधमावकररता स्वतःच्या मनाने एक-
एक उदािरण तयार करा. 

 

सांचातील घटकाांची सांख्या म्हणजे काय 
ते णव्हडीओच्या सिाय्याने समजावून घ्या 

व पुढील सूत्र कसे आले याबाबतच े
उदािरण अभ्यासा. 

n (AUB) = n (A) + n (B) – 
n(A B) 

सरावसांच १.४ मधील उदािरण िमाांक ५ 
सोडवा. 

णव्हडीओमध्ये हदलेली दोन िाब्दब्दक 
उदािरण ेसमजावून घ्या व नांतर सराव 

सांच १.४ मधील उदािरण िमाांक 
१,२,३,४ सोडवा. 

 

           माहे – ऑगस्ट २०२०                   ववषय – गणित भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

सांच – 

सांचावरील क्रिया 

येरे्थ क्लिक करा 

 

णव्हडीओच्या सिाय्याने ववद्यार्थ्ाांनी 
दोन सांचाांचा सांयोग सांच  क्रिया  

समजावून घ्या. सांयोग क्रिया किी 

https://youtu.be/kMozQsu8TmA
https://youtu.be/sksGW7r5JRg
https://youtu.be/Hh1HDuecRSM
https://youtu.be/kMozQsu8TmA


दोन सांचाांचा सांयोग 

 

१)सांयोग सांचाचे 
गुणधमव 

२)सांचातील 
घटकाांची सांख्या 

सांचावर आधाररत 
िाब्दब्दक उदािरण े

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

करतात िे सरावासाठी असलेल्या 
उदािरणाांच्या सिाय्याने  समजावून 

घ्या. प्रश्नसांच १ मधील प्रश्न िमाांक ७ 
सोडवा. 

णव्हडीओच्या सिाय्याने सांयोग क्रियेच े
गुणधमव समजावून घ्या. प्रत्ेक 

गुणधमावकररता स्वतःच्या मनाने एक-
एक उदािरण तयार करा. 

 

सांचातील घटकाांची सांख्या म्हणजे 
काय ते णव्हडीओच्या सिाय्याने 

समजावून घ्या व पुढील सूत्र कसे 
आले याबाबतच ेउदािरण अभ्यासा. 

n (AUB) = n (A) + n (B) – 
n(A B) 

सरावसांच १.४ मधील उदािरण 
िमाांक ५ सोडवा. 

णव्हडीओमध्ये हदलेली दोन िाब्दब्दक 
उदािरण ेसमजावून घ्या व नांतर 
सराव सांच १.४ मधील उदािरण 

िमाांक १,२,३,४ सोडवा 

२ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

भूममती मधील 
मूलभूत सांकल्पना-
१.९  यूक्लिड च्या 

व्याख्या 

 

 

१.१० प्रत्क्ष शसद्धता 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

•यूक्लिड च्या वबिं दु, रेर्ा याांची 
पररणाम ेसमजून घ्या. 

•हदलेल्या शसद्धतचेा अभ्यास करा. 
आणण तुमच्या विीत पुन्हा शलिा. 

•कोणकोणत ेगुणधमव वापरले त े
सुद्धा शलिा. 

•शसद्धता शलिण्याची सवय करा. 

•उदािरणे सोडवून पिा. 

•सांकीणव प्रश्न सांग्रि सोडवा. 

https://youtu.be/sksGW7r5JRg
https://youtu.be/Hh1HDuecRSM
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003161831424001139
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003162454425601127
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185626044497921568
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185625693552641714


३ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

2.वास्तव सांख्या  - 
१)प्रस्तावना 

(पररमेय सांख्या) 

 

२)अखांड आवती 
दिाांि रूपातील 

पररमेय सांख्या p/q 
या रुपात माांडणे. 

१) सांख्यारेर्ेवरील 
पररमेय व अपररमेय 

सांख्या 

२)अपररमेय व 
वास्तव सांख्या 

१)अपररमेय सांख्या 
दिाांि रुपात 

माांडणे. 

२)सांख्या पाय ची 
क्रकिं मत काढण े

३) एखादी सांख्या 
िी अपररमये सांख्या 
आिे िे शसद्ध करणे. 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

णव्हडीओच्या आधारे पररमेय सांख्याांचे 
गुणधमव व्यवस्थस्थत पणे समजावून 

घ्या. 

तसेच सरावासाठी हदलेल्या 
उदािरणाच्या सिाय्याने सराव सांच 

२.१ सोडवा. 

णव्हडीओच्या आधारे अपररमेय सांख्या 
सांख्यारेर्ेवर किा दाखवायच्या िे 

समजावून घ्या. तसेच एखादी सांख्या 
िी अपररमये सांख्या आिे िे 

णव्हडीओत हदलेल्या उदािरणाच्या 
सिाय्याने समजावून घ्या. त्ाआधारे 

सरावसांच २.२ मधील उदािरण 
िमाांक १,३,५ सोडवा. 

णव्हडीओच्या आधारे वगवमुळात २ व ३ 
या सांख्या दिाांि रुपात किा 

माांडाव्यात िे समजावून घ्या. व त्ा 
प्रमाणे वगवमुळात ५ व ६ या सांख्या 

दिाांि रुपात माांडून दाखवा. 

पाय ची क्रकमत म्हणजे वतुवळाचा 
परीघ व व्यास याांच ेगुणोत्तर असत ेिे 
णव्हडीओत हदलेल्या कृतीच्या आधारे 
समजावून घ्या. णव्हडीओतील कृती 

स्वतः घरी करा. व पायच्या 
क्रकमतीचा पडताळा घ्या. 

सराव सांच २.२. मधील उदािरण 
िमाांक २ सोडवा 

४ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

२. समाांतर रेर्ा 

२.१ समाांतर रेर्ा 
आणण छेदीका 

२.२ दोन रेर्ा आणण 
छेदीका याांनी तयार 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

•समाांतर रेर्ा म्हणजे काय? िे 
समजून घेणे. 

•समाांतर रेर्ेची व्याख्या शलिा व  
त्ाांची आकृवत काढा. 

•घरात आढळणाऱ्या समाांतर रेर्ा 
िोधा. 

https://you.be/jN7iGBIBEdk
https://you.be/LiPWMsJ8OIc
https://you.be/ir3Baa5etD8
https://you.be/xn2e107EJt8
https://you.be/FfMLm-wHfUY
https://you.be/M34yPjw6jF4
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243459782326681624287


िोणाऱ्या कोनाांच्या 
जोड्या 

२.३ मित्वाचे 
गुणधमव 

२.४ आांतर कोनाच े
प्रमेय. 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

•दोन रेर्ा आणण छेदीका याांनी िोणारे 
कोन काढा त्ाांना िमाने नांबर द्या. 

त्ाांच्या जोड्या तयार करा. 

•दोन रेर्ा आणण त्ाची छेहदका याांनी 
तयार झालेले कोन मोजा. एकूण 

आठ कोन ममळतील. 

•त्ाांच्यातील सांबांध िोधा. 

•पुस्तकात हदलेली कृती पान १४ 
करून पिा. 

•आांतर कोनाचे प्रमेयाचा video 
पिा. 

•पुस्तकात पाहून प्रमेय समजून घ्या. 

•तुमच्या विीत आकृती काढून शलहून 
पिा. 

 

       Month – June 2020                               Subject – English 

 

W
E 

E 

K 

Learning Outcome 

 

Name Of 
the 

Lesson 

Learning 
Resourse 

Student Activity 

 

1 

 
Listening: 

1) Listen attentively 
to an entire speech, 

poem and 
programme .etc. 

Speaking : 

1.1 Walk a 
little 

Slower... 

Click Here 1. Listen the poem from Diksha 
app. 

2. Read the poem and write new 
words from the poem. 

3) Try to use dictionary and write 
the meaning of the new words 

into mother tongue. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003167461376001115
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562451554304169
https://diksha.gov.in/play/content/do_31250364052328448022382?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


Read aloud a poem 
highlighted its rhyme 

and rhythm. 

2)  Describe real or 
imagined things, 

people, situations, 
emotions, etc. in 

detail. 

Reading: 

1) Understand the 
overall structure of a 
literary piece: stanzas 
and refrain in a song, 
stanzas and rhyme 
scheme in a verse, 

the various threads in 
a story/play, etc. 

2) Understand the 
nature of the piece of 
writing – informative, 

advertising, and 
emotional 

(appealing), 
imaginative, 
persuasive, 

argumentative, etc. 

4. Complete the Chit chat 
Questions. 

 

 

2 Writing: 

• Express ones 
feelings/emotions 
using appropriate 

language. 

 

 

1.1 Walk a 
little 

Slower 

My 
English 

Textbook 
Standard 

Nine 

1) Finds implied of the particular 
lines in the poem. 

2. Frame sentences using your 
own ideas. 

3. Write the summary. 



Study Skills: 

Compile lists of 
useful words, 

expressions, idioms, 
definitions, formulas 

etc. Paraphrase 
word/ phrase. 

Language Study: 

Vocabulary and 
Word Building : 

Compound words-
Changing word class 

4. Scan Diksha app QR code from 
your book for more videos on 

this poem. 

 

 

Month – July 2020                                   Subject – English 

W
E 

E 

K 

Learning Outcome 

 

Name Of 
the 

Lesson 

Learning 
Resourse 

Student Activity 

 

1 Listening: 1) Listen 
attentively to an entire 
speech, story, poem, 

programme, etc. 

2)  Tally/Verify the 
information/ 

experiences being 
presented with his/ her 

own observations/ 
experiences/ previous 

knowledge. 

Speaking: 
Communicate pleasure, 

appreciation, and 

1.2 The 
fun they 

Had 

Click Here 1. Complete the Chit chat 
Questions. 

2. Listen the part of a 
lesson from Diksha app. 

3. Read the lesson and 
write new words from 
the story. Try to use 

dictionary and write the 
meaning of the new 
words into mother 

tongue. 

4. The students aware 
that the change in the 
meaning according to 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249854200631296018932?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


support politely. 
Writing: Compare and 

contrast: one’s own 
experiences with those 

of others. 

Study Skills: 

1. Use facilities like 
online applications, 
know how to make 

online payments, etc. 

Language Study: 
1.Parts of Speech 

2. Sentence structure. 

• Speech: Stress and 
Intonation 

change in the context 
gives rise to humour. 

5. Get information about 
online shopping and 

steps of online shopping 

6. Read news from 
newspapers and about 

different online shopping 
ads but learn that they 
have to take care while 
doing online shopping. 

7. Try to do online 
shopping and online 

learning. 

2 Listening:  1. 
Understand implied 

meaning. 

2. Appreciate an 
effective presentation, 

understand what 
makes it effective. 

Speaking: 

1. Articulate one’s ideas 
cogently. 

2. Discuss/talk about 
the characters, 

situations, plots, 
themes, etc. of a 

literary piece. 

Writing: Write formal 
letters and applications 
in the expected format, 

1.3 ‘Hope’ 
is the 

thing with 
feathers 

Click Here 1. Listen the poem from 
Diksha app. 

2. Read the poem and 
write new words from 

the poem. 

3. Try to use dictionary 
and write the meaning of 

the new words into 
mother tongue. 

4. Complete the Chit 
chat Questions and show 

to your parents. (The 
questions are about 

parents’ Hard work they 
do for their children). 

5. Write the describing 
words from the poem.   

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249189824738099223840?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


as well as informal 
letters. 

Write independently 
and creatively using 
different formats. 

Study Skills: Compile 
lists of useful words, 
expressions, idioms, 
definitions, formulas, 

etc. 

2. Remember and recall 
necessary information 

(and the way it is 
organized) with the 

help of personal notes. 

3.Use reference 
materials such as 

different dictionaries, 
encyclopedias, etc. 

effectively 

Language Study: 
1.Figures of Speech and 

stylistic devices. 
personification 

2. Sentence structure. 

Write some nouns and 
find out the similarity. 

6. Write and learn the 
adjective in degree form. 

7. Write a related words 
to Nature. 

8. Write own experience 
about unexpected 

success 

 

3 Listening: Listen 
attentively to an entire 
speech, story, poem, 

programme, etc. 

Speaking: Describe 
real or imagined things, 

people, situations, 
emotions, etc. in detail. 

1.4 The 
Story of 

Tea 

Click Here 

 

1. Complete the Chit chat 
Questions. 

2. Listen the part of a 
lesson from Diksha app. 

3. Read the lesson and 
write new words from 
the story. Try to use 

dictionary and write the 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249155912577024023669?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


 meaning of the new 
words into mother 

tongue. 

4. Make a list of 
Geographical places. 

 

4 Reading: Relate and 
evaluate the information 
against one’s previous 
knowledge and develop 
further insight. (social 

media) 

 

Writing: Use quotations, 
idiomatic expressions, 
etc. appropriately in 

writing. 

Study Skills: 

Language Study: 

1.4 The 
Story of 

Tea 

My English 
Textbook 

Standard Nine 

5. Makes smaller words. 

6.  Try to use dictionary 
and write the meaning of 

the new words into 
mother tongue. 

7. Prepares flow chart. 

8. Learn concept of 
compound words and 

infinitives. 

 

 

      Month – August 2020                            Subject – English 

W
E 

E 

K 

Learning Outcome 

 

Name Of 
the 

Lesson 

Learning 
Resourse 

Student Activity 

 

1 

 

Listening: Listen 
attentively to an entire 
speech, story, poem, 

programme, etc. 

Speaking: 
Discuss/talk about the 
characters, situations, 

1.5 The 
Necklace 
(part I) 

Click Here 1.Complete the Chit chat 
Questions. 

2. Listen the part of a lesson 
from Diksha app. 

3. Read the lesson and write new 
words from the story. Try to use 

dictionary and write the 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249544174880358426015?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


plots, themes, etc. of a 
literary piece. 

Reading: Learn new 
words, expressions 
and enrich his/her 

vocabulary through. 

 

Writing: Attempt 
using different styles 

of writing and 
different literary 

devices in creative 
writing. 

Study Skills: Frame 
probing questions to 

find additional 
information, to find 
precise answers to 

one’s query. 

meaning of the new words into 
mother tongue. 

4. Prepares a formal invitation. 

5. Recognize a determiners. 

2 

 

Listening: Listen 
attentively to an entire 
speech, story, poem, 

programme, etc. 

Speaking: 
Discuss/talk about the 
characters, situations, 
plots, themes, etc. of a 

literary piece. 

Reading: Learn new 
words, expressions 
and enrich his/her 
vocabulary through 

Speaking: 
Discuss/talk about the 

1.5 The 
Necklace 
(part II) 

My 
English 

Textbook 
Standard 

Nine 

1. Complete the Chit chat 
Questions. 

2. Develop story. 
3. Learns five forms of 

verbs. 
 



characters, situations, 
plots, themes, etc. of a 

literary piece. 

Study Skills: 
Prepare/compile 

bilingual glossaries, 
and other reference 
materials including 

graphics 

Writing: Attempt 
using different styles 

of writing and 
different literary 

devices in creative 
writing. 

3 

 

Listening: Listen 
attentively to an entire 
speech, story, poem, 

programme, etc. 

Speaking: Contribute 
meaningfully to a 

conversation. 

Reading: Learn new 
words, expressions 
and enrich his/her 
vocabulary through 

reading. 

• Understand new 
constructions through 

reading. 

Speaking: Read aloud 
a poem highlighting 

its rhyme and rhythm. 

2.1 
Comparis

ons 

Click Here 1. Listen the poem from Diksha 
app. 

2. Read the poem and write new 
words from the poem. 

3) Try to use dictionary and 
write the meaning of the new 
words into mother tongue. 

4. Complete the Chit chat 
Questions. 

5.Learn Figures of Speech : 
Antithesis 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249190944790937623849?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


Study Skills: Compile 
lists of useful words, 
expressions, idioms, 
definitions, formulas, 

etc. 

Writing: Prepare a 
conversation/dialogue 

individually. 

Language Study: 

•  Vocabulary and 
Word Building : 

Compound words - 
Changing word class 

4 

 

Writing: Attempts using 
different styles of writing 

and different literary 
devices in creative 

writing. 

Revision My English 
Textbook 
Standard 

Nine 

Page no.13 

 

1) Learns advantages and 
disadvantages of online 

shopping 
2) Learns to prepare do’s and 

don’ts and also takes care of 
himself. 

3) Learns write on current issues. 
4) Learns to prepare flow chart 

with given information. 

Write a conversation between you 
and parents/ friend about online 

shopping. 

Writes do’s and don’ts about 
covid19. 

Write advantages and 
disadvantages of online shopping. 

Write advantage and disadvantages 
of lockdown. 

Page no. 22 

5) Prepare a flow chart. 

 



माहे – जून २०२०             ववषय – ववज्ञान व तंत्रज्ञान भाग १ व भाग २ 

आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ गवतववर्यक समीकरणे माांडणे 
व त्ा आधारे गणणतीय उदािरणे 

सोडवता येणे. 

ववस्थापन व वेग, अांतर, वळे व 
वेग याांच्या आधारे आलेखवरून 

सुत्राांची वनममिती करता यणेे. 

दैनांहदन जीवनातील ववववध 
घटनाांमागील गती व 

गवतववर्यक वनयमाांच्या 
कायवकारण सांबांधाचा पडताळा 

घेता येणे. 

1. गतीच े
वनयम 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

गवतमान वस्तूांची दिा उदािरणे आपल्या 
विीत शलिा . 

तुम्ही िाळेत जाताना जो रस्ता वापरता 
त्ाचा अांदाजे मागव विीत काढा  .अांतर  

आणण ववस्थापन वेगवेगळ्या रांगाने 
दिववा  .स्थापन याांच्या अांदाजेअांतर व वव  

क्रकिं मती काढा .  

चाल व वेगाची सूत्र ेविीत शलिा  .वरील  
मागावचा ववचार करून तुमची चाल व वेग  

काढा .िाळेत  जाण्यासाठी लागणारा 
कालावधी सेकां दाांत रूपाांतररत करून 

वापरा . 

चाल व हदिेचा वेगावर िोणारा पररणाम 
उदािरण देऊन स्पष्ट करा . 

एकरेर्ीय एकसमान व नैकसमान गती 
याांची प्रत्ेकी दोन उदािरण ेशलिा. 

त्वरणीत गतीची दोन उदािरण ेविीत 
शलिा. 

पाठ्यपुस्तक पृ  .ि . 5 व 6 वरील 
आलेख पूणव करा . 

सांबांधीत आलेख ि .1.7 व 1.8 याांच े
वनरीक्षण करून वनरीक्षण ेविीत नोंदवा . 

२ गवतववर्यक समीकरणे माांडणे 
व त्ा आधारे गणणतीय उदािरणे 

सोडवता येणे. 

ववस्थापन व वेग, अांतर, वळे व 
वेग याांच्या आधारे आलेखवरून 

सुत्राांची वनममिती करता यणेे. 

1. गतीच े
वनयम 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

गतीववर्यक समीकरणे िमाने विीत 
शलिा. 

ववस्थापन - काल आणण ववस्थापन - 
वेग सांबांधाची समीकरणे ममळवण्याची  

पद्धत विीत शलिा.  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028075560961796
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028203028481200
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028311982081749
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028428472321209
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028542750721686
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028711096321313
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028828815361687
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028939653121797
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029050163201201
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029166243841688
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029291008001314
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029433466881652
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029552578561827


दैनांहदन जीवनातील ववववध 
घटनाांमागील गती व 

गवतववर्यक वनयमाांच्या 
कायवकारण सांबांधाचा पडताळा 

घेता येणे. 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

वतुवळाकार गतीची चार उदािरण ेशलिा. 

घरातील खराब झालेल्या सीडीपासून 
चकती तयार करा  .त्ा चकतीला  
वेगाने क्रफरवून त्ावर नाण ेटाका .

नाण्याच्या गतीची हदिा ठरवा.  

न्यूटनच्या गतीववर्यक पहिल्या वनयमची 
दोन उदािरण ेशलिा . 

न्यूटनच्या गतीववर्यक पहिल्या 
वनयमाची दोन उदािरणे शलिा. 

न्यूटनच्या गतीववर्यक दुसऱ्या वनयमाची 
दोन उदािरण ेशलिा . 

न्यूटनच्या गतीववर्यक वतसऱ्या वनयमाची 
दोन उदािरण ेशलिा . 

सांवेग अक्षय्यतेचा शसद्धाांताची गणणती 
माांडणी विीत शलहून काढा . 

सोडवून हदलेली उदािरण ेसमजून घेऊन 
विीत शलहून काढा . 

 

 

 

 

माहे – जुलै                 ववषय – ववज्ञान व तंत्रज्ञान भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ वनस्पतींचे 
वगीकरण करता 

येणे. 

6. 
वनस्पतींचे 
वगीकरण 

येरे्थ क्लिक करा 

 

आजूबाजूच्या बागेला भेट द्या . 
तेरे्थ आढळलेल्या सवव वनस्पतींची नोंद करा . 

आकारानुसार त्ाांच ेववववध गट करा . 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029716254721828
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029829713921689
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031674060801692
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031784898561318
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029941288961690
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187047525826561805


लक्षणाांवरून 
वनस्पती ओळखता 

येणे. 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

डबके /तलाव /  ओलसर बुळबळुीत जागी 
ममळणाऱ्या हिरव्या िेवाळाांच ेनमुने गोळा करा, 

मभिंग घेऊन त्ाांच्या रचनाांचा अभ्यास करा . 
 पावाचा / भाकरीचा तुकडा  3-4 हदवस बांद 
डब्यात ठेवा, नांतर त्ावर येणाऱ्या बुरिीच्या 

तांतूांच ेवविालन मभिंगाने वनरीक्षण करा . 

 

 

जुन्या ओलसर मभिंती, ववहिरीजवळ हदसणाऱ्या 
हिरव्यागार गालीच्यासारख्या वनस्पती िोधा. 

वविालन मभिंगाने त्ाांच्या भागाांच ेवनरीक्षण करा . 
बागेत हदसणाऱ्या नेच ेवनस्पतीची रचना 
अभ्यासा  .पणणिकाांच्या मागील बाजूला  

असणाऱ्या बीजाणूधान्या बघा. 

 

पररसरात आढळणाऱ्या णिसमस री, मोरपांखी, 
सुरु, सायकस अिा वनस्पतींची रचना, वबजपत्रे 

अभ्यासा . 

 

२ वनस्पतींचे 
वगीकरण करता 

येणे. 

लक्षणाांवरून 
वनस्पती ओळखता 

येणे. 

6. 
वनस्पतींचे 
वगीकरण 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

सपुष्प वनस्पतींचे नमुने पाहून त्ाांचे 
एकबीजपत्री व क्रिवबजपत्री असे गट करा. 

त्ाांच्या वशैिष्ट्याांच्या नोंदी करा. 

 

वरील कृतींमध्ये पाहिलेल्या नमुन्याांच्या 
आकृत्ा काढा व तुम्हाला हदसलेली  वशैिष्ट्ये 

शलिा. 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187047638958081700
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045978193921654
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187046083051521323
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260467149353779213
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260467148736921612


 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

पानाांचे प्रकार, फाांद्याांची माांडणी, पणवधारा, 
फुलाांची ववववध प्रकार असे नमुने िोधा, त्ाांच्या 

आकृत्ा काढा . 

 

वतवमानपत्राांच्या घड्याांमध्ये कोवळ्या फाांद्या, 
पाने ठेवून 'िबेरीअम िीट्स' तयार करण्याची 

प्रक्रिया इांटरनेटच्या मदतीने शिका . 

३ कायव आणण ऊजाव 
याांचा परस् पर सांबांध 
स् पष् ट करून दनैांहदन 

जीवनातील 
कायावचा प्रकार 
ओळखता येणे. 

दैनांहदन जीवनातील, 
कायव, ऊजाव व 

िक्तीवर आधाररत 
उदिरणाांमधील 

कारणमीमाांसा स्पष्ट 
करता येणे. 

2. कायव 
आणण उजाव 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

कायव व ऊजाव याांच् या व् याख् या व एकके विीत 
शलहून काढा . 

४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायव आणण ऊजाव 
याांचा परस् पर सांबांध 
स् पष् ट करून दनैांहदन 

जीवनातील 
कायावचा प्रकार 
ओळखता येणे. 

दैनांहदन जीवनातील, 
कायव, ऊजाव व 

िक्तीवर आधाररत 
उदिरणाांमधील 

कारणमीमाांसा स्पष्ट 
करता येणे. 

 

2. कायव 
आणण उजाव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

पाठ्यपुस् तक पृष् ठ िमाांक 21 वरील कृती करून 
पिा. 

 

सोडवलेली उदािरण ेसमजावून घेऊन विीत 
शलहून काढा . 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312999575422418944131
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187047410155521176
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187030057205761798
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187030180413441829
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187030499983361315
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187030293954561174
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031902208001693
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187030616555521316


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

गवतज ऊजेचे समीकरण ममळवण् याची गणणतीय 
पद्धत शलहून काढा . 

 

 

 

 

 

 

 

 

आपल् या घरातील ऊजावरुपाांतरणाची पाच 
उदािरण ेशलिा . 

 

 

पाठ्यपुस् तक पृष् ठ िमाांक 25 वरील कृती करून 
पिा. 

 

https://phet.colorado.edu/sims/
html/energy-skate-park-

basics/latest/energy-skate-park-
basics_en.html  

या शलिंकवरील शसम् युलेिन अभ् यासा. 

 

 

सोडवलेली उदािरण ेसमजावून घेऊन विीत 
शलहून काढा 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187030735011841210
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187030849945601317
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018703096979456199
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031084646401691
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031204085761799
https://diksha.gov.in/play/content/do_31280206686932172812071
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031318282241830
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031449600001831
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031564042241800
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html


 

माहे – ऑगस्ट २०२०          ववषय – ववज्ञान व तंत्रज्ञान भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ दैनांहदन जीवनातील 
ववद्युतधारेवर चालणारी 

उपकरण ेओळखता 
येणे. 

दैनांहदन जीवनातील 
ववभवाांतर, रोध, 
ववद्युतधारा याांवर 

आधाररत 
उदिरणाांमधील 

कारणमीमाांसा स्पष्ट 
करता येणे. 

3. धाराववद्यूत येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

व् िोल् टा या िास् त्रज्ञाचा चररत्रात् मक णव्हडीयो 
िोधून पिा. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=O74K90DFirQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पाठ्यपुस् तक पृष् ठ िमाांक 35 वरील कृती 
करून पिा. 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187032244060161801
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187032367759361175
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187032533565441653
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187032646615041695
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187035347517441696
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187035484405761203
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187035626127361174
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187035768422401211
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187035886059521100
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187036061286401175
https://www.youtube.com/watch?v=O74K90DFirQ
https://www.youtube.com/watch?v=O74K90DFirQ
https://www.youtube.com/watch?v=O74K90DFirQ
https://www.youtube.com/watch?v=O74K90DFirQ


 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

सोडवलेली उदािरण ेसमजावून घेऊन 
विीत शलहून काढा . 

 

सोडवलेली उदािरण ेसमजावून घेऊन 
विीत शलहून काढा . 

 

सोडवलेली उदािरण ेसमजावून घेऊन 
विीत शलहून काढा . 

२ दैनांहदन जीवनातील 
ववद्युतधारेवर चालणारी 

उपकरण ेओळखता 
येणे. 

दैनांहदन जीवनातील 
ववभवाांतर, रोध, 
ववद्युतधारा याांवर 

आधाररत 
उदिरणाांमधील 

कारणमीमाांसा स्पष्ट 
करता येण े

3. धाराववद्यूत येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

सोडवलेली उदािरण ेसमजावून घेऊन 
विीत शलहून काढा . 

 

तुमच् याा घरातील ववद्यतु जोडणीचा नकािा 
तयार करा . 

 

३ 1.अन्नसाखळी,उजाव 
मनोरा याांच्यातील 

आांतरसांबांधाचे ववश्लेर्ण 
करता येणे.2.नैसवगिक 

चि बदलाांमागील 
कारणाांचा िोध घेता 

येणे. 

7. 
पररसांसे्थतील 

उजावप्रवाि 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

१ .सभोवतालच्या  पररसांसे्थतील ववववध 
भक्षक स्तर ओळखा व त्ाची नोंद तुमच्या 

विीत करा . 

१ .तुमच्या  पररसरातील कोणत्ािी तीन 
अन्नासाखळ्या विीत शलिा .२.घरी  
जेवताना ताटातील ववववध पदार्थव 

अन्नासाखळीतील क्रकतव्या टप्प्यातील 
आिेत िे ओळखा . 

उजाव मनोरा ची आकृती विीत काढून उजेच े
िस्ताांतरण कसे िोते िे समजून घ्या. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187041848606721213
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येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

इांटरनेट च्या सािाय्याने जैव -भू -
सायवनक चिे समजून घ्यारा.  

इांटरनेट वर काबवन चि िोधून त्ाच े
अवलोकन करा .व त्ाची आकृती विीत 

रेखाटा . 

इांटरनेट वर ऑक्लिजन िोधून त्ाच े
अवलोकन करा व त्ाची आकृती विीत 

रेखाटा . 

इांटरनेट वर नायरोजन चि िोधून त्ाच े
अवलोकन कराव त्ाची आकृती विीत 

रेखाटा . 

४ 1.प्रवतजैववकाांच्या 
वनममितीत असणारे 

सूक्ष्मजीवाांचे उपयोग 
साांगता येणे. 

2.सजीवाांमधील ववववध  
जीवनप्रक्रिया  व 

सूक्ष्मजीव 

याांच्यातील  कायवकारण 
सांबांध स्पष्ट  करता येणे. 

3.िानीकारक 
सूक्ष्मजीवाांमुळे उद्भवणारे 

रोग व 

त्ाांवरील  उपाययोजना 
स्पष्ट करुन स्वत:ची  व 

समाजाच्या आरोग्याची   
काळजी घेता येणे. 

8. उपयुक्त व 
उपद्रवी 

सूक्ष्मजीव 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

इांटरनेटवर ववववध सूक्ष्मजीवाांच्या आकृत्ा 
पिा. 

पुस्तकातील सूक्ष्मजीवाांच्या आकृत्ा 
काढण्याचा सराव करा . 

दुधापासून दिी, ववरजण, ताक, लोणी, तूप 
बनववण्याच्या प्रक्रिया स्वत  :करून बघा .  

 

पाठ्यपुस्तकात हदलेली यीस्टची कृती घरात 
करून पिा. 

जैव उपचाराांसांबांधी जास्त माहिती 
इांटरनेटच्या मदतीने ममळवा . 

इांटरनेटच्या मदतीने ववववध रोग व त्ाांना 
कारणीभूत असणाऱ्या सूक्ष्मजीवाांची माहिती 

ममळवा. त्ा रोगाांना प्रवतबांध करण्याच े
उपाय िोधा व त्ाबद्दल इतराांना साांगा . 

मेर्थी/ वाटाणा याांच्या झाडाांच्या मुळावर 
असणाऱ्या गाठी िोधा . 

शिजववलेले अन्न, धान्ये, कडधान्ये व इतर 
खाद्यपदार्थव खराब िोऊ नयेत म्हणून तुमच्या 
घरात कोणकोणत ेउपाय योजतात, त्ाांची 
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माहिती ममळवा  .त्ाांचा सूक्ष्मजीवाांिी  
असलेला सांबांध ठरवा . 

 

माहे – जून २०२०                         ववषय – इवतहास व राज्यशास्त्र 

आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ 

व 

२ 

 

१.ऐवतिाशसक साधनाांचे 
वगीकरण करता येणे. 

२.ऐवतिाशसक साधनाांच्या 
अभ्यासात तत्कालीन 

घटनाांची कल्पना करता 
येणे व अांदाज बाांधता येणे. 

3.ऐवतिाशसक सांदभावचे 
योग्य वाचन करून त्ाचा 

अर्थव साांगता येणे. 

४.ऐवतिाशसक वस्त,ू 
कागदपत्रे,पुस्तके,नाणी व 
इलेक्ट्रॉवनक माहिती गोळा 

करून सांग्रि करता 
येणे.तसेच त्ाांच ेवगीकरण 
वेगवेगळ्या पद्धतीने करता 

येणे. 

५.ऐवतिाशसक घटनाांचा 
अर्थव वस्तुवनष्ठ रीतीने 

लावता येणे. 

१.इवतिासाची 
साधने 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक 
१.इवतिासाची साधने िा पाठ 

वाचण्यास साांगणे. 

पाठाची प्रस्तावना व शलणखत साधने 
याववर्यी माहिती पािण्यासाठी 

हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 
साांगणे. 

शलणखत साधने भाग-२ याववर्यी 
माहिती पािण्यासाठी हदलेल्या 

शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

वृत्तपत्र ेयाववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 

साांगणे. 

पे्रस रस्ट ऑफ इांहडया याववर्यी 
माहिती पािण्यासाठी हदलेल्या 

शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

भौवतक साधने याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

 

टपाल वतक्रकटे याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

http://tiny.cc/wj0eqz
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मौणखक साधने याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

पाठाचा साराांि र्थोडक्यात  
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

कृती व उपिम 

शलणखत साधने, भौवतक साधने व 
मौणखक साधने याांचा तक्ता तयार करा. 

दृक-श्ाव्य साधनाांची यादी करा. 

 

माहे – जुलै                              ववषय – इवतहास व राज्यशास्त्र 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ 

व 

२ 

१. भारताच्या 
स्वातांत्र्यानांतरच्या 

वाटचालीतील ऐवतिाशसक 
घटनाांचा िम योग्य 

पद्धतीने साांगता येणे. 

२.भारत:१
९६० 

नांतरच्या 
घडामोडी 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक २.भारत:१९६० 
नांतरच्या घडामोडी िा पाठ वाचण्यास साांगणे. 

१९६० चे दिक याववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

१९७० चे दिक याववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

१९८० चे दिक भाग १ याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

१९८० चे दिक भाग २ याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

 

http://tiny.cc/fp0eqz
http://tiny.cc/fp0eqz
http://tiny.cc/kq0eqz
http://tiny.cc/hr0eqz
http://tiny.cc/5r0eqz


 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

१९९० नांतरचे बदल याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

भारतीय अर्थवव्यवस्था याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

 

ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

सामाशजक के्षत्रातील बदल याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

 

जागवतकीकरण याववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

 

उपग्रि वापर याववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

कृती व उपिम 

दुग्ध उत्पादनातून कोणते व्यवसाय चालतात 
त्ाांची यादी करा. 

भारत-पाक्रकस्तान युद्धात परािम गाजवलेल्या 
भारतीय जवानाांची नाव े,माहिती ममळवा. 

आत्तापयांत झालेल्या प्रधानमांत्रीची यादी करा. 

३ 

व 

४ 

 

१.िस्त्रास्त्र स्पधेमुळे 
आांतरराष्ट्रीय िाांततेला 

धोका वनमावण िोतो याची 
जाणीव िोणे. 

१. 

मिा- 

युद्धोत्तर 
राजकीय 
घडामोडी 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

राज्यिास्त्र पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक 
१.मिायुद्धोत्तर राजकीय घडामोडी िा पाठ 

वाचण्यास साांगणे. 

पाठाची प्रस्तावना जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

http://tiny.cc/qs0eqz
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२. िीतयुद्धोत्तर काळातील 
जागवतक घडामोडींचे 
ववशे्लर्ण करता येणे. 

३. जागवतकीकरणाला 
भारताने हदलेल्या 

प्रवतसादाची माहिती करून 
घेणे. 

४. जागवतकीकरणाच्या 
सांदभावत ववववध देिाांचे 

परस्परावलांवबत्व जाणून 
घेऊन त्ाबाबत चचाव 

करणे. 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

मिायुधोत्तर राजकीय घडामोडी पूवीची पार्श्वभूमी 
बद्दल माहिती जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 

शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

पहिल्या मिायुद्धाबद्दल माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 

साांगणे. 

दुसऱ्या मिायुद्धा बद्दल माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 

साांगणे. 

 

िीतयुद्धाबद्दल माहिती जाणून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

जगाचे क्रिध्रुवीकरण बद्दल माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 

साांगणे. 

िस्त्रास्त्र स्पधावबद्दल माहिती जाणून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

 

अशलप्तवादी चळवळीबद्दल माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 

साांगणे. 

िीतयुध्दाखेर घडलेल्या घटना बद्दल माहिती 
जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

िीत युद्धानांतरच ेजग कसे बनले िे  जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 

साांगणे. 

कृती व उपिम 

पहिल्या मिायुद्धातील ममत्र राषे्ट्र व मध्यगत राषे्ट्र 
याांचा तक्ता तयार करा. 

http://tiny.cc/3w0eqz
http://tiny.cc/uz0eqz
http://tiny.cc/6z0eqz
http://tiny.cc/e10eqz
http://tiny.cc/110eqz
http://tiny.cc/i20eqz
http://tiny.cc/s30eqz
http://tiny.cc/g40eqz


दुसऱ्या मिायुद्धातील ममत्र राषे्ट्र व अक्ष राषे्ट्र याांचा 
तक्ता तयार करा. 

पान िमाांक ५९ वरील जग-राजकीय (प्रमुख 
देि) याांची खांडवनिाय यादी करा. 

 

माहे – ऑगस्ट २०२०                      ववषय – इवतहास व राज्यशास्त्र 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ 

व 

२ 

 

३. भारतासमोरील 
अांतगवत आव्हानाांचा 

मचक्रकत्सक 
अभ्यास करता 

येणे. 

३.भारतापुढील 
अांतगवत आव्हाने 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक ३.भारतापुढील 
अांतगवत आव्हाने िा पाठ वाचण्यास साांगणे. 

पाठाची प्रस्तावना व पांजाबमधील असांतोर् 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

ऑपरेिन बु्लर स्टार ववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

ईिान्य भारत समस्ा पािण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

ममझोरम समस्ा जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

 

नागालँड समस्ा जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

अरुणाचलप्रदेि समस्ा जाणून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

 

जमातवाद समस्ा जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

http://tiny.cc/o50eqz
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येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

प्रदेिवाद समस्ा जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

कृती व उपिम 

घटकराज्ये/कें द्रिाशसत प्रदेि व त्ाांच्या 
राजधान्या याांचा तक्ता तयार करा व पान िमाांक 

१४ वरील नकािात पिा. 

पुढील सांशक्षप्त रूपाचे पूणव रूप िोधण्याचा प्रयत्न 
करा. 

१)MNF(२)NNC(३)PLGA 

३ 

व 

४ 

१. परराष्ट्र 
धोरणाचा अर्थव 
साांगता यणेे. 

२. परराष्ट्र 
धोरणाच्या 

उहद्दष्टांबाबत बाबत 
आदर बाळगणे. 

३. स्वतांत्र भारताचे 
परराष्ट्र धोरण 

ववववध घटनाांच्या 
सािाय्याने स्पष्ट 

करता येणे. 

४. भारत 
आांतरराष्ट्रीय 
िाांतता व 

सुरशक्षततेस  
नेिमीच प्राधान्य 
देतो िी जाणीव 
ववकशसत करणे. 

२.भारताच्या 
परराष्ट्र 

धोरणाची 
वाटचाल 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

राज्यिास्त्र पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक 
२.भारताच्या परराष्ट्र धोरणाांची वाटचाल िा पाठ 

वाचण्यास साांगणे. 

पाठाची प्रस्तावना व परराष्ट्र धोरण:अर्थव व मित्व 
ववर्यी माहिती जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 

शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 

राष्ट्रीय हितसांबांध ववर्यी माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास 

साांगणे. 

परराष्ट्र धोरण वनश्चित करणारे घटक जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास 

साांगणे. 

 

परराष्ट्र धोरणावर पररणाम करणारा अर्थवववर्यक 
घटकाची माहिती जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 

शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 

परराष्ट्र धोरणावर पररणाम करणारा राजकीय 
नेतृत्व घटकाची माहिती जाणून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 

भारताचे परराष्ट्र धोरण जाणून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 

http://tiny.cc/zm1eqz
http://tiny.cc/1n1eqz
http://tiny.cc/7n1eqz
http://tiny.cc/wo1eqz
http://tiny.cc/aq1eqz
http://tiny.cc/xq1eqz
http://tiny.cc/xr1eqz


येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 

 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील दुसरा टप्पा 
भाग१:१९९१ त ेआजपयांत ववर्यी माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास 

साांगणे. 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील दुसरा टप्पा 
भाग२:१९९१ त ेआजपयांत ववर्यी माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास 

साांगणे. 

 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील पहिला टप्पा 
भाग:१९४७  त े१९९० पयांत  माहिती जाणून 

घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास 
साांगणे. 

कृती व उपिम 

प्राचीन काळात भारताच ेकोणकोणत्ा देिािी 
सांबांध िोत ेत्ाांची यादी करा. 

BRICS-मधील सिभागी देिाांची यादी करा. 

 

माहे – जून २०२०                                      ववषय – भूगोल 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रमांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ इयत्ता ८ वी – 
पाठ्यपुस्तकाती

ल अध्ययन 
वनष्पत्ती ि २३, 

२४ व २५ 

पूवव तयारी 

(इयत्ता ८ वी – 
भूगोल पाठ ९ 

नकािाप्रमाण) 

येरे्थ क्लिक करा 

  

 

 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती 
करा. (इयत्ता ८ वी – भूगोल  पाठ ८ 
नकािावाचन ) अडचण आल्यास 

शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे  सांपकव  साधा. 
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इयत्ता ७ वी – 
पाठ्यपुस्तकाती

ल अध्ययन 
वनष्पत्ती ि ०६ 

 

 

प्रत्क्ष अनभुव 

 

स्वत:च्या घराचा िब्द प्रमाण क्रकिं वा 
साांख्य प्रमाण क्रकिं वा रेर्ा प्रमाण या पैकी 
कोणतेिी एक प्रमाण वापरून नकािा 

काढा. 

२ पाठ्यपुस्तकाती
ल अध्ययन 

वनष्पत्ती ि ०१, 
०२ व ०३ 

पाठ १. ववतरणाचे 
नकािे 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती 
करा. अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत 

दूरध्वनी िारे सांपकव  साधा. 
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माहे – जुलै                                         ववषय – भूगोल 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ पाठ्यपुस्तकाती
ल अध्ययन 

वनष्पत्ती ि ०१, 
०२ व ०३ 

पाठ १. 
ववतरणाचे 
नकािे 

स्व अध्ययन / 
पाठ्यपुस्तक 

 

पाठ्यपुस्तकातील पान ि ०१ वरील उद्देिात्मक 
नकािा व ववतरणाचे नकािा याचे तीन प्रकार या 
बद्दल हदलेला आिय वाचा. त्ानांतर आकृती १.१, 

१.२ (अ) व १.२ (ब) या आकृत्ाांचे वनरीक्षण 
करा. सबांमधत नकािावर आधाररत प्रश्नाांची उत्तरे 

शलिा. 

२ पाठ्यपुस्तकाती
ल अध्ययन 

वनष्पत्ती ि ०१, 
०२ व ०३ 

पाठ १. 
ववतरणाचे 
नकािे 

स्व अध्ययन / 
पाठ्यपुस्तक 

 

 

स्वाध्याय 

पाठ्यपुस्तकातील आकृती १.३, १.४ व १.५ या 
आकृत्ाांचे वनरीक्षण करा. सबांमधत नकािावर 

आधाररत प्रश्नाांची उत्तरे शलिा. 

 

पाठच्या िेवटी हदलेला स्वाध्याय सोडवा. अडचण 
आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनीिारे सांपकव  

साधा. 

३ 

पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता 

ववधान ि ०३ 

पाठ २  
अांतगवत 

िालचाली 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे 

सांपकव  साधा. 

https://tinyurl.com/y9taj7wm
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येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

४ पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता 

ववधान ि ०३ 

पाठ २  
अांतगवत 

िालचाली 

स्व अध्ययन / 
पाठ्यपुस्तक 

 

पाठ्यपुस्तकातील पान ि. ०९ वरील आकृती २.१ 
(बातमी) चे वाचन करून त्ावर आधाररत प्रश्नाांची 

उतरे विीमधे्य शलिा. 

पान ि ०९ वरील ‘करून पिा’ (टेबलावर वस्तू 
रचण्याची कृती) व पान ि ११ वरील ‘करून पिा’ 

(कागदीपट्टीची कृती) ह्या कृती करा. 
वनरीक्षणाच्या नोंदी विीमधे्य घ्या. 

 

माहे – ऑगस्ट २०२०                                  ववषय – भूगोल 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ पाठ्यपुस्तका
तील क्षमता 
ववधान ि ०३ 

पाठ २  
अांतगवत 

िालचाली 

स्व अध्ययन / 
पाठ्यपुस्तक 

 

पान ि १२ वरील ‘करून पिा’ (पातळ कागदाच्या 
पट्टीची कृती); पान ि १३ वरील ‘करून पिा’ (तीन 
वह्याांची कृती) व पान ि. १६ वरील आकृती २.१४ व 
२.१५ मधे्य सुचववलेल्या कृती करा. वनरीक्षणाच्या 
नोंदी विीमधे्य घ्या. तसेच पाठ्यपुस्तकातील पान 
ि २२ वर हदलेला उपिम ‘आांतरजालच्या मदतीन े

मागील १० वर्ावत भारतात झालेल्या भूकां पाची 
माहिती ममळवून’ हदलेल्या नमुन्यात नोंदी घ्या. 

२ पाठ्यपुस्तका
तील क्षमता 
ववधान ि ०४ 

पाठ ३ 
बाह्य 

प्रक्रिया 
भाग – १ 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती करा. अडचण 
आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव  साधा. 

https://tinyurl.com/y725gxw2
https://tinyurl.com/yckeao5b
https://tinyurl.com/yanjtu89
https://tinyurl.com/yao4jfrt
https://tinyurl.com/ycdqunss
https://tinyurl.com/ycxa9ugj
https://tinyurl.com/yc66r4y8
https://tinyurl.com/yaurlxpf


येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

३ पाठ्यपुस्तका
तील क्षमता 
ववधान ि ०४ 

पाठ ३ 
बाह्य 

प्रक्रिया 
भाग – १ 

प्रत्क्ष अनभुव पाठ्यपुस्तक पान ि २६ वरील ‘करून पिा’ तील 
खडू व पाणी िी कृती (खडू न ममळाल्यास चुन्याचे 
तुकडे) व णखळे ओल्या रुमालात बाांधनू ठेवण्याची 
कृती करा. त्ा अनभुवाच्या आधारावर वनरीक्षण े

विीत नोंदवा 

४ पाठ्यपुस्तका
तील क्षमता 
ववधान ि ०४ 

पाठ ३ 
बाह्य 

प्रक्रिया 
भाग – १ 

स्व अध्ययन / 
पाठ्यपुस्तक 

 

पाठाचे वाचन करा. आिय लक्षात येण्या कररता 
पुस्तकातील मचत्राांचे वनरीक्षण करा. आांतरजालच्या 

मदतीने पूरक माहिती व मचत्र ेममळवा. अडचण 
आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव  साधा. 

 

पुस्तकातील पान ि. २९ वरील स्वाध्याय सोडवा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव  

साधा. 

 

धन्यवाि ! 

https://tinyurl.com/y7wzjlwv
https://tinyurl.com/ybgrvuuf

