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

१९ मुळे एक नवीन ाअव्हान ाईभे राहिले ाअिे. सवव पालक, शिक्षक, शिक्षणप्रेमी याांच्यापुढे भववष्यातील शिक्षणाच्या 

व्यवस्थेबाबत प्रश्न वनमावण झाल ेाअिेत. पण पुरोगामी मिाराष्ट्र या ाऄडचणीतनूिी मागव काढून ववद्याथी व शिक्षक याांच्या 

ाअरोग्याला प्राधान्य देाउन ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िोत रािील यासाठी प्रयत्न करत रािील ाअणण शिक्षणातिी मागे रािणार 

नािी याची मला खात्री ाअिे. 

     ाअरोग्याला प्राधान्य देाउन शिक्षण चालू ठेवता येाइल काय यावर िासन पातळीवर बरीच चचाव िोाउन िाळा बांद 

ाऄसल्या तरी मलुाांच्या शिकण्याची प्रक्रिया कायम ठेवण्यासाठी िालये शिक्षण ववभाग 'िैक्षणणक हदनदशििका' घेाउन येत 

ाअिे. शिक्षण ववभागाच्या या प्रयत्नाांना सवव शिक्षक, ववद्याथी,िाळा व्यवस्थापन सममती व पालकाांनी सकारात्मक 

प्रवतसाद द्यावा ाऄसे ाअवािन मी या वनममत्ताने करते. 

     सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या िुभेच्छा!  
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सवग प्रवद्यार्थी,पालक आणि र्शक्षकांना नमस्कार ! 
 

कोववड-१९ च्या प्रादभुाववामुळे वनमावण झालेल्या ाअपत्कालीन पररस्थस्थतीचा ाअपण सववच जण धैयावने सामना करीत 
ाअिोत.या पररस्थस्थतीमुळे शिक्षणक्षते्रावरिी पररणाम झाला ाऄसला तरी राज्यातील सवव ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण सुरु रिाव ेयासाठी तसेच 
शिक्षणािी, शिक्षकाांिी त्ाांचा सांबांध तुटू नये यासाठी मागील ८ महिन्याांपासून ाअम्ही 'िाळा बांद, पण शिक्षण ाअिे…' िी 
ाऄभ्यासमाला सुरु ठेवली िोती ाअणण त्ाला मिाराष्ट्रभरातून प्रचांड प्रवतसाद ममळाला. प्रत्क्ष िाळा सुरू करण्यात ाऄनेक ाऄडचणी 
ाअिेत त्ामुळे ाअपण हडशजटल माध्यमातून शिक्षण देण्याचा वनणवय घेतला ाअिे. या पार्श्वभूमीवर राज्य िकै्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण 
पररर्देने शैक्षणिक दिनिर्शिकेची वनममिती केली ाअिे.ाअम्ही दीक्षा, रेहडओ, टेशलणव्हजन, ाऄध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली (LMS) 
ाआत्ादी माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिोचण्यासाठी प्रयत्निील ाऄसून त्ाचाच एक भाग म्हणून िैक्षणणक हदनदशििका तयार करण्यात 
ाअली ाअिे. या िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर शिक्षक, पालक याांनी ाऄत्ांत ववचारपूववक करून ववद्यार्थ्ाांचे शिकण े ाऄमधक समृद्ध 
करणे ाअवश्यक ाअिे. प्रत्क्ष िाळा सुरु िोत नािीत तोपयांत ववद्याथी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करून ाअपल्या सवडीनुसार 
ाअणण वेळेनुसार शिक्षण घेाउ िकणार ाअिेत. यामधे्य ाऄध्ययन पूरक साहित्, कृती, स्वाध्याय याांचा ाऄांतभावव करण्यात ाअला 
ाअिे.ाअतापयांत मािे नोव्हेंबर ाऄखेर पयांतच्या िैक्षणणक हदनदशििका ाअपणापयांत पोिोचल्या ाअिेतच.यापुढील म्हणजेच मािे हडसेंबर 
2020 ते एवप्रल 2021 या कालावधीची िैक्षणणक हदनदशििका ाअपणापयांत पोिोचववण्यास वविेर् ाअनांद िोत ाअिे.या ाईपिमास 
शिक्षक, पालक व ववद्याथी याांनी हदलेल्या सकारात्मक प्रवतसादामुळे शिक्षणाची प्रक्रिया सुरु ठेवण्यातील ाअमचा प्रयत्न यिस्वी िोत 
ाऄसल्याचे समाधान वाटत ाअिे. 

 िैक्षणणक हदनदशिि केचा प्रमुख ाईदे्दि िा या सांकटाच्या कालावधीमधे्य देखील ववद्याथी शिक्षणप्रवािात रिावा िाच 
ाअिे.ाअरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िे िी मित्वाचे ाअिे. यासाठीच घरी बसून देखील ववद्याथी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर 
करून त्ाच्या वेळेनुसार शिकू िकणार ाअिे. तसेच शिक्षक या हदनदशिि केचा वापर करून वबद्यार्थ्ाांचे ाऄध्ययन ाऄमधक सुखकर 
करण्याचा प्रयत्न करतील यात िांका नािी.िाळा बांदच्या कालावधीमधे्य प्रत्क्ष िाळेत जावून ाऄनुर्ांवगक कृती तसेच ाऄध्ययन ाऄनुभव 
पूणवताः देणे िक्य िोणार नािी पण कािी ाऄध्ययन ाऄनुभव िे या ाईपलब्ध ाइ-साहित्ाच्या माध्यमातून देणे नक्कीच िक्य िोणार ाअिे. 

ाअपण सवव या िैक्षणणक हदनदशिि केचा एक ाऄध्ययन-ाऄध्यापन साहित् म्हणून ाईपयोग कराल ाऄसा ववर्श्ास ाअिे. 
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मनोगत 



 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका 
 

नमस्कार ववद्याथी ममत्रिो, 
     सध्या कोववड-१९ या रोगामुळे सांपूणव जग ववववध समस्ाांना सामोरे जात ाअिे. त्ाला शिक्षणक्षेत्रिी ाऄपवाद नािी. जगभरातील 
िाळा-मिाववद्यालये ाऄवनश्चित काळासाठी बांद ाअिेत. शिक्षक, ववद्याथी, पालक िे सववजण िाळा कधी सुरू िोणार याववचारात 
ाअिेत. िाळा सुरू करता येत नसल्या तरी शिकणे जास्तीत जास्त समृद्ध  करता येाउ िकेल का याचा ववचार िासनपातळीवरिी िोत 
ाअिे.  
      िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मधे्य ववद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेहडओ, टेशलणव्हजन,ाऄध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली (LMS) 
याांचा वापर करण्यासाठी सुद्धा िासन प्रयत्निील ाअिे. त्ाचाच एक भाग म्हणून दीक्षा ऍप्लिकेिनचा वापर मुलाांच्या ाऄध्ययनासाठी 
करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपात ाअम्ही करत ाअिोत. िैक्षणणक हदनदशििका स्माटव पीडीएफ रूपात ाऄसून 
यामधे्य हदलेल्या ाऄध्ययन स्त्रोताांवर स्पिव केल्यास सांबांमधत ाइ-साहित् ाअपल्यासमोर णव्हहडओरूपामधे्य हदसेल. िैक्षणणक 
हदनदशििका पािताना ाआांटरनेट कनेक्टिणव्हटीची समस्ा जाणवत ाऄसल्यास रेंज ाअिे ाऄिा रठकाणी जााउन सांबांमधत ाइ-साहित् दीक्षा 
ऍिीकेिनवरून ाअपण डााउनलोड करु िकतो व ाआांटरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकाणी ऑफलााइन वापरू िकतो. 
     मिाराष््ट राज्यातील सववच ववद्याथी व पालक सिजपणे वापर करू िकतील ाऄसा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या महिन्याांसाठीचा 
ाऄध्ययन साहित्स्त्रोताांचा सांच िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपामधे्य ाअपणा सवाांसाठी ाईपलब्ध करून देत ाअिोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत 
ाईपलब्ध ाऄध्ययन स्रोताांच्या मदतीने तयार केलेल्या िैक्षणणक हदनदशिि केस शिक्षक, पालक व ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील 
ाऄसा ववर्श्ास वाटतो. िैक्षणणक हदनदशिि केचा ाईपयोग ाअपल्या पाल्याचे क्रकिं वा ाअपल्या ववद्यार्थ्ाांचे ाऄध्ययन सुकर करण्यासाठी 
नक्कीच िोाइल ाऄिी ाअिा ाअिे.  
    िैक्षणणक हदनदशििका ववद्यार्थ्ाांनी पालक ाअणण शिक्षकाांच्या मागवदिवनाखाली वापरावयाची ाअिे.तसेच शिक्षकाांनी फोन 
कॉल,  व्हाट्साऄप या माध्यमातून ववद्याथी ाअणण पालक याांच्या सांपकावत राहून  िैक्षणणक हदनदशिि केच्या साह्याने मुलाांचे शिक्षण 
ाअनांददायी कसे िोाइल यासाठी प्रयत्न करावयाचा ाअिे. ववद्यार्थ्ाांनी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करत ाऄसताना पालक ाअणण 
घरातील ाआतर वडीलधारी मांडळी तसेच मोठे बिीण-भााउ याांच्या देखरेखीखाली ाऄध्ययन साहित् वापराव.े िैक्षणणक  हदनदशिि केमधे्य 
ाऄध्ययनस्त्रोत म्हणून दीक्षा ॲप वरील सांबांमधत घटकाांचे ाइ साहित् हदले ाअिे. या साहित्ाचा वापर सांदभव म्हणून करण्यापूवी 
शिक्षकाांिी चचाव करणे ाअवश्यक ाअिे त्ाचप्रमाणे शिक्षकाांच्या सूचननेुसार पाठ्यपुस्तकाांचािी वापर ाअवश्यक ाअिे. 
      केवळ िैक्षणणक हदनदशििका परुवल्याने ववद्यार्थ्ाांचा ाऄभ्यास पूणव िोणार नसून शिक्षकाांनी सतत पालक व ववद्यार्थ्ाांच्या सांपकावत 
रािण ेत्ाांच्यािी चचाव करण,े त्ाांना कािी प्रश्न ववचारण ेया माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांचे सातत्पूणव सवांकर् मूल्यमापन करावे. ववद्यार्थ्ाांवर 
सतत ऑनलााइन चाचण्याांचा मारा करणे योग्य नािी. त्ाचप्रमाणे लेखी गृिपाठ, स्वाध्याय ाअणण चाचण्यायामुळे ववद्यार्थ्ाांचे ाऄध्ययन 
कां टाळवाण ेिोणार नािी याचीिी दक्षता शिक्षकाांनी घेण ेाअवश्यक ाअिे. त्ाच प्रमाण े ववद्याथीवनिाय या वनयोजनामधे्य लवमचकता 
सुद्धा ाऄसावी. 
र्शक्षकांसाठी सूचना : 

1. िैक्षणणक हदनदशििका सवव शिक्षकाांनी ाअपल्या 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 ाअणण िकै्षणणक हदनदशििका 
वापरून ाऄभ्यास कसा करावा याबद्दल मागवदिवन करावे. 

3. वगवशिक्षकाांनी ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फभ्य ाऄभ्यासबद्दल बोलू नये. िा सांवाद ाऄनिपचाररक ाऄसावा. 
ववद्याथी, कुटुांब, सध्याची हदनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, ाअजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाच े
मत याबद्दल चचाव करून शिक्षक - ववद्याथी सांबांध दृढ िोतील याची काळजी घ्यावी. 

4. वगवशिक्षकाांनी, ववर्यशिक्षकाांनी पाठ शिकताना पुस्तकाचा कसा वापर कसा करावा याबद्दद्दल सचूना द्याव्यात. 
5. प्रत्ेक पाठाचे ाइ-साहित् बघण्यापूवी व बमघतल्यानांतर काय करावे याबद्दलिी ववद्यार्थ्ाांना साांगावे. 



 
 

6. त्ाचप्रमाणे पाठातील ाइ-साहित्ािी सांबांमधत समाांतर ाईपिम ाअणण स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद 
साधावा. 

7. वनयममत ाऄभ्यासाला पयावय म्हणून ाअपण दीक्षा ऍपचा वापर ाअपण करत नािी ाअिोत तर शिक्षक ाअणण 
ववद्याथी याांच्यातील ाअांतरक्रियेतून जे ववद्यार्थ्ाांचे ाऄध्ययन घडते त्ाला पूरक साहित् क्रकिं वा िकै्षणणक साहित् 
म्हणून ाइ -साहित्ाचा वापर करणे ाऄपशेक्षत ाअिे. 

8. िैक्षणणक हदनदशिि केमधे्य देण्यात ाअलेल्या कृतीशिवाय शिक्षकाांनी ाअपल्या स्तरावर ाआतर ाअवश्यक कृती व 
ाईपिम ववद्यार्थ्ाांना पुरववण्यास िरकत नािी. 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका वापरण्यासाठी प्रवद्यार्थी व पालक यांच्याकररता  महत्वाच्या सूचना : 
 

1. िैक्षणणक हदनदशििका म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील पाठाांवर ाअधाररत वनयोजन ाऄसून त्ाचा ाईदे्दि ववद्यार्थ्ाांच े
ाऄध्ययन सलुभ करणे िा ाअिे. 

2. िैक्षणणक हदनदशिि केनुसार ाऄध्ययन करताना यावर्ी ाअपल्याला पुरवलेल्या नवीन पाठ्यपसु्तकाांचा ाईपयोग 
करावा. 

3. दीक्षाऍप पािण्यापूवी एकदा पाठ्यपुस्तकातनू सांबांमधत पाठ वाचावा. त्ाचप्रमाणे ाइ-साहित् पाहिल्यानांतरिी ाइ-
साहित्ातील ाऄध्ययन घटक पनु्हा वाचणे ाऄमधक फायदेिीर ठरेल. 

4. पाहिलेल्या ाअणण वाचलेल्या ाऄध्ययन घटकाांत कािी समस्ा ाऄसल्यास ती ाअपले पालक, घरातील ज्येष्ठ 
व्यभ्यी, मोठे बिीण-भााउ शिक्षक याांच्यािी चचाव करावी. 

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

6. दररोज प्रत्ेक ववर्याचा ाऄभ्यास करण्याची सवय लावून घ्या. 
7. ठराववक कालावधीनांतर शिक्षकाांनी पाठवलेल्या चाचण्यािी सोडवा. 
8. ाइ-साहित् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यभ्यींच्या सावनध्यातच रिा.  
9. ाइ-साहित् सलगपणे न पािता प्रत्ेक ववर्य सांपल्यानांतर थोडी ववश्ाांती घ्या. मोबााइल क्रकिं वा ाआलेक्ट्रॉवनक गॅजेट 

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

ाअिे. 
11. ाअवश्यक तेथे साांवगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिं वा ाईपिम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मांडळींना त्ाची कल्पना द्या 

ाऄथवा त्ा कृती क्रकिं वा ाईपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.  
12. हदनाांक २४/०७/२०२० च्या िासन वनणवयानुसार िकै्षणणक वर्व २०२० साठी कोव्हीड-१९ या कोरोना ववर्ाणूच्या 

प्रदुभाववाच्या पािवभूमीवर ाआयत १ ली ते १२ वी चा पाठूयिम २५% कमी करण्यात ाअललेा ाअिे. तरीिी 
ववद्यार्थ्ाांनी सदर िासन वनणवयानुसार कमी केललेा पाठ्यिमाचे ाऄवलोकन करावे. या पाठ्यक्र्माच े
स्वयांाऄध्ययन करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकातील सवव घटकाांचा समावेि हदनदशिि केत करण्यात ाअललेा ाअिे. 

13. िैक्षणणक वर्व िे एवप्रल 2021 ाऄखेर समाप्त िोते.त्ा ाऄनुर्ांगाने एवप्रल 2021 ाऄखेर पयांतचा ववचार करून हदनदशििका 
तयार करण्यात ाअली ाअिे.लिान ाआयत्ताांसाठी एवप्रल महिन्यापयांतचे तर मोठ्या ाआयत्ताांसाठी माचव ाऄखेर पयांतची हदनदशििका 
तयार करण्यात ाअली ाअिे याची सवाांनी नोंद घ्यावी. 

14. िैक्षणणक हदनदशिि केमधील शलिंक open िोत नसल्यास सदर घटकािी सांबांमधत ाइ-साहित् DIKSHA APP 
च्या माध्यमातून ाअपणास पािता येाइल. यासाठी DIKSHA APP ाअपल्या मोबााइल मधे्य DOWNLOAD 
करून घ्यावे. तसेच पाठ्यपसु्तकामधे्य देण्यात ाअलेल्या QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून 
िी पािता येाइल. 



 
 

 
 

 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व िर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुि े

 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका 
माहे – डिसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१ 

 

 

 

 

 

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी  येथे क्लिक करा 
 

 

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


 
 

इयत्ता :िहावी – माहे –डडसेंबर त ेएडिल  २०२० त े२१  
माहे-डडसेंबर- २०२०    डिषय- मराठी 

आठिडा क्षमता क्षेत्र पाठाचे नाि अध्ययन स्त्रोत डिद्याथी कृती 

पडहला  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्रिण- डिडिध 
प्रसारमाध्यमाद्वारे 
प्रसाडरत होणाऱ्या 
चचा, संिाद ऐकून 
तयामंधील सतयता 
पडताळून पाहून तया 
बाबत स्ित:चे मत 
तयार करणे. 

भाषण-संभाषण–
डिडिध उपक्रमाचंे 
डनयोजन,आयोजन  
करून तयातं सक्रीय 
सहभाग घेता येणे. 

िाचन- 
आंतरजालािर 

जाडहरात 
लेखन/बातमी 
लेखन  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 प्रसार  माध्यामंािरील  डिडिध बातम्या ि जाडहरातींचा  अभ्यासा  
करा. 

 िततमानपत्रात आलेली जाडहरात अडधक आकषतक बनिण्याचा  
प्रयतन करा.  

 तुमच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या  घटनाचंी बातमी तयार करा. 
 शेतकऱ्याचं्या शेतमालाला बाजारभाि डमळिून देण्यासाठी 

आकषतक जाडहरात तयार करा.  
 तुमच्या शाळेतील  डिडिध  कायतक्रमाची बातमी  तसेच जाडहरात 

तयार करा. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

दुसरा  

उपलब्ध असलेल्या 
संकेतस्थळािर 
माडहतींचे िाचन 
करून, तया 
माडहतीचा 
स्ियंअध्ययनासाठी 
उपयोग  करता येणे. 

लखेन- २)िाचलेल्या 
साडहतयातील 
आशयातील मध्यिती  
डिचाराचंा, कल्पनाचा 
डिस्तार करता येणे. 
३)डदलेल्या 
डिषयामध्ये स्ित:च्या 
डिचाराचंी, कल्पनाचंी 
भर घालून पुनलेखन 
करता येणे. 

८)पाठ्यपुस्तकातील 
समाडिष्ट असलेल्या 
उपयोडजत लेखन  

 

 

 

सोनाली  
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pp&referrer=utm_source%3D7

5eb21d0f33b17d546e49e0463

9dbd127c1ab4d9%26utm_ca

mpaign%3Dshare_app 

 तुमच्या आजूबाजूला असणाऱ्या प्राणी संग्रहालयाला भेट देऊन 
प्राणीजीिन समजून घ्या. 

 तुमच्या  घरातील ककिा पडरसरातील प्राण्याचंा   तुम्हाला 
आलेला अनुभि डलहा. 

 तुम्हाला िाघाचे डपल्लू सापडले तर तुम्ही तयाचे संगोपन कसे 
कराल ते सडिस्तर डलहा. 

 प्राणी संग्रहालयाचे प्रमुख आहे असे समजून  िा.ग. पूणतपात्रे 
याचं्या  कुटंुडबयानंा  सोनालीच्या खुशालीचे पत्र डलहा.  

 प्राणी संग्रहालयात लािण्यासाठी सूचना तयार करा.  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3D75eb21d0f33b17d546e49e04639dbd127c1ab4d9%26utm_campaign%3Dshare_app
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3D75eb21d0f33b17d546e49e04639dbd127c1ab4d9%26utm_campaign%3Dshare_app
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3D75eb21d0f33b17d546e49e04639dbd127c1ab4d9%26utm_campaign%3Dshare_app
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3D75eb21d0f33b17d546e49e04639dbd127c1ab4d9%26utm_campaign%3Dshare_app
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3D75eb21d0f33b17d546e49e04639dbd127c1ab4d9%26utm_campaign%3Dshare_app
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घटकािंर लेखन 
करता येणे. 

६)घटना, 
प्रसंग,स्िानुभि याचंे 
लेखन करता येणे.  

श्रिण-डिडिध 
साडहतयातील भािाथत 
समजूनघेणे. 

साितजडनक डठकाणी 
ऐकलेल्या सूचना ं
नुसार आपल्याशी  
संबंडधत असलेल्या 
सूचना लक्षात गद्य- 
सोनाली घेणे. 

भाषण-संभाषण-
डिषयानुरूप स्ित:चे 
डिचार परखडपणे 
माडंता येणे. 

िाचन- 



 
 

आंतरजालािर 
उपलब्ध असलेल्या 
संकेतस्थळािर 
माडहतींचे िाचन 
करून, तया 
माडहतीचा 
स्ियंअध्ययनासाठी 
उपयोग  करता येणे. 

लखेन- सामाडजक 
प्रश्ािंर अभ्यासपूणत 
लेखन करता येणे. 

घटना प्रसंग स्िानुभि 
याचंे लेखन करता 
येणे. 

अध्ययन कौशल्ये- 
सित डिधाने  

 



 
 

डतसरा  श्रिण- डिडिध 
प्रसारमाध्यमाद्वारे 
प्रसाडरत होणाऱ्या 
चचा, संिाद ऐकून 
तयामंधील सतयता 
पडताळून पाहून तया 
बाबत स्ित:चे मत 
तयार करणे. 

भाषण-संभाषण–
डिडिध उपक्रमाचंे 
डनयोजन,आयोजन  
करून तयातं सक्रीय 
सहभाग घेता येणे. 

िाचन- 
आंतरजालािर 
उपलब्ध असलेल्या 
संकेतस्थळािर 
माडहतींचे िाचन 
करून, तया 
माडहतीचा 

सारांश 
लेखन/पत्र 
लेखन  

  पाठ्यपुस्तकातील संपकत  पडरच्छेद घेऊन तयाच े साराशं लेखन 
करा. 

 पाठ्यपुस्तकातील कोणतयाही पाठाशी  संबंडधत पत्राचे लेखन 
करा. 
उदा. डनसगतह््रदय  चैत्र  या पाठािर आधाडरत , 
१)रोपाचंी मागणी करणारे पत्र, 
२ )िृक्षारोपण कायतक्रमाला  उपस्स्थत राहण्यासाठी डिनंती 
करणारे पत्र. 
३ )पडरसरात  रोपाचंी लागिड केल्याबद्दल  तुमच्या  डमत्राला 
िृक्षडमत्र पुरस्कार डमळाला तयाबद्दल तयाचे अकभनदन करणारे 
पत्र डलहा. 
याप्रमाणे प्रतयेक  पाठाच्या मदतीने  सारांश लेखन ि पत्र लेखन  करू 
शकता. 



 
 

स्ियंअध्ययनासाठी 
उपयोग  करता येणे. 

लखेन- २)िाचलेल्या 
साडहतयातील 
आशयातील मध्यिती  
डिचाराचंा, कल्पनाचा 
डिस्तार करता येणे. 
३)डदलेल्या 
डिषयामध्ये स्ित:च्या 
डिचाराचंी, कल्पनाचंी 
भर घालून पुनलेखन 
करता येणे. 

८)पाठ्यपुस्तकातील 
समाडिष्ट असलेल्या 
उपयोडजत लेखन  
घटकािंर लेखन 
करता येणे. 

६)घटना, 
प्रसंग,स्िानुभि याचंे 
लेखन करता येणे.  



 
 

चौथा  श्रवण- डिडिध 
प्रसारमाध्यमाद्वारे 
प्रसाडरत होणाऱ्या 
चचा, संिाद ऐकून 
तयामंधील सतयता 
पडताळून पाहून तया 
बाबत स्ित:चे मत 
तयार करणे. 

भाषण-संभाषण –३) 
डिषयानुरूप स्ित:चे 
डिचार  परखडपणे 
माडंता येणे. 

६) साडहतयाची 
समीक्षा करून 
तयाबाबत आपले मत 
माडंता येणे. 

िाचन- १)योग्य 
गतीने ि 
डिरामडचनहाचंी 
दखल घेऊन  

गद्य पाठ- डिज्ञान 
कथा -डनणतय  

https://play.google.com/store/a

pps/details?id=in.gov.diksha.a

pp&referrer=utm_source%3D7

5eb21d0f33b17d546e49e0463

9dbd127c1ab4d9%26utm_ca

mpaign%3Dshare_app 

 डिडिधमाध्यामाद्वारे यंत्रमानिा संबंधी माडहती डमळिा.  
 कथाचंे डिडिध प्रकार आहेत.तयापैकी  डिज्ञान कथेची िडैशष्ये 

आपल्या डशक्षकाचं्या मदतीने जाणनू घ्या. 
 यंत्रमानिा संबंधी तुम्हाला आलेला अनुभि कथेच्या स्िरुपात 

सागंा. 
 रोबोटो  या  डचत्रपटाची पटकथा िगात सागंा. 
 यंत्रमानि तयार करायला लागणारी सामग्री कोणकोणती 

असते.इंटरनेटच्या  द्वारे प्राप्त करा. 
 यंत्र मानि –शाप की िरदान या डिषयािर गटात चचा करा. 
  तुंम्हाला या  कथेचा शेिट  काय अपेडक्षत होता ते डलहा. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3D75eb21d0f33b17d546e49e04639dbd127c1ab4d9%26utm_campaign%3Dshare_app
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3D75eb21d0f33b17d546e49e04639dbd127c1ab4d9%26utm_campaign%3Dshare_app
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3D75eb21d0f33b17d546e49e04639dbd127c1ab4d9%26utm_campaign%3Dshare_app
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3D75eb21d0f33b17d546e49e04639dbd127c1ab4d9%26utm_campaign%3Dshare_app
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3D75eb21d0f33b17d546e49e04639dbd127c1ab4d9%26utm_campaign%3Dshare_app
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3D75eb21d0f33b17d546e49e04639dbd127c1ab4d9%26utm_campaign%3Dshare_app


 
 

अथतपूणत प्रकट िाचन 
करता येणे.२) डिडिध 
साडहतयप्रकाराचे 
समज पूितक िाचन 
करून तयाचा 
आस्िाद घेता येन. 

लखेन- २)िाचलेल्या 
साडहतयातील 
आशयातील मध्यिती  
डिचाराचंा, कल्पनाचा 
डिस्तार करता येणे. 

८)पाठ्यपुस्तकातील 
समाडिष्ट असलेल्या 
उपयोडजत लेखन  
घटकािंर लेखन 
करता येणे. 

६)घटना, 
प्रसंग,स्िानुभि याचंे 
लेखन करता येणे.  

३)डदलेल्या 



 
 

डिषयामध्ये स्ित:च्या 
डिचाराचंी, कल्पनाचंी 
भर घालून पुनलेखन 
करता येणे. 

अध्ययन कौशल्ये- 
सित डिधाने  

 

 



 
 

 

माहे- जानेिारी २०२१  डिषय मराठी 

आठिडा  क्षमता क्षेत्र  घटकाचे नाि  अध्ययन स्रोत  डिद्याथी कृती  

पडहला  श्रिण-४)डिडिध साडहतयातील भािाथत समजून 
घेणे.५)डिडिध साडहतय प्रकाराचं्या धडनडिती 

ऐकून  तयातील स्िराघात,  आरोह अिरोह या 
िडैशष्याचंी जाण होणे. 

भाषण- संभाषण- डिडिध पद्यप्रकारानंा चाली 
लािून तयाचंे सादरीकरण करता येणे.   

डिडिध साडहतय प्रकारच्या माध्यमातून आपले 
मत व्यक्त  करता येणे. 

साडहतयातील सौंदयाचा आस्िाद घेता 
येणे.कडिता तालासुरात म्हणता येणे. 

िाचलेल्या साडहतयाच्या आशयातील मध्यिती 
डिचाराचंा कल्पनाचा डिस्तार करता येणे. 

िाचन-१)योग्य गतीने ि डिरामडचनहाचंी 
दखल घेऊन  अथतपूणत प्रकट िाचन करता 
येणे.२) डिडिध साडहतयप्रकाराचे समज पूितक 

पद्य –कचतनगभत 
काव्य-तू मूक 

समाजाचा  
नायक   

  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या सामाडजक ि 
शैक्षडणक  काया बद्दल माडहती घेऊन तयाचे 

िगात सादरीकरण करा. 
 प्रसूत कडितेचे  प्रकटिाचन करा. 

 प्रस्तुत कडिता िगात  तालासुरात   म्हणा. 
 अनयाय डपडीत लोकाचं्यािर होणाऱ्या 

अनयायबद्दल  िगात चचा करा 
 प्रस्तुत कडिता मुक्तछंदातील आहे.मुक्तछंद या 

िृताची िडैशष्ये सागंा. 
 प्रस्तुत कडितेची मध्यिती कल्पना  डलहा. 
 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या साडहतयाचे 

िाचन करा. 
 मूकनायक या िृतपत्राची माडहती संकडलत 

करा. 
 



 
 

िाचन करून तयाचा आस्िाद घेता येणे . 

लेखन- ३)डदलेल्या डिषयामध्ये स्ित:च्या 
डिचाराचंी, कल्पनाचंी भर घालून पुनलेखन 
करता येणे.५)सामाडजक  प्रश्ािंर अभ्यासपूणत 
िचैाडरक लेखन करता येणे. 

अध्ययन कौशल्य-े सित डिधाने. 

 
 

दसुरा  श्रवण- डिडिध प्रसारमाध्यमाद्वारे प्रसाडरत 
होणाऱ्या चचा, संिाद ऐकून तयामंधील 
सतयता पडताळून पाहून तया बाबत स्ित:चे 
मत तयार करणे. 

भाषण-संभाषण –३) डिषयानुरूप स्ित:चे 
डिचार  परखडपणे माडंता येणे. 

६) साडहतयाची समीक्षा करून तयाबाबत 
आपले मत माडंता येणे. 

िाचन- १)योग्य गतीने ि डिरामडचनहाचंी 
दखल घेऊन  अथतपूणत प्रकट िाचन करता 
येणे.२) डिडिध साडहतयप्रकाराचे समज पूितक 
िाचन करून तयाचा आस्िाद घेता येन. 

गद्य -लघुडनबंध 
– सित डिश्वची 

व्हाि ेसुखी  

  संताच्या जीिनातील अकस्ल्पत  
घटनामंागील  िजै्ञाडनक सतय शोधा.  

 िततमान काळात संत साडहतयाचे महत्त्ि 
या डिषयी आपले मत व्यक्त करा.  

 संत साडहतयातील  भाडषक िडैशष्य 
डशक्षकाचं्या मदतीने समजून घ्या. 

 पाठाचे प्रभािी प्रकटिाचन करा. 
 संताचं्या चडरत्रे डमळिून िाचा. 

 पाठाच्या  शीषतकाची समपतकता स्पष्ट 
करून डलहा. 



 
 

लखेन- २)िाचलेल्या साडहतयातील 
आशयातील मध्यिती  डिचाराचंा, कल्पनाचा 
डिस्तार करता येणे. 

८)पाठ्यपुस्तकातील समाडिष्ट असलेल्या 
उपयोडजत लेखन  घटकािंर लेखन करता 
येणे. 

६)घटना, प्रसंग,स्िानुभि याचंे लेखन करता 
येणे.  

३)डदलेल्या डिषयामध्ये स्ित:च्या डिचाराचंी, 
कल्पनाचंी भर घालून पुनलेखन करता येणे. 

अध्ययन कौशल्ये- सित डिधाने  

डतसरा  १)भाषेच्या प्रिाहात येणाऱ्या अनेक शब्दाचं्या 
उच्चाराचंी ि अथाची मूळ समजून घेणे. 

२)शब्दाचंी डनरडनराळी रूपे  समजून घेणे. 

३)शब्दाचे डिडिध अथत समजून घेणे  

४)पाठात येणाऱ्या अपडरडचत शब्दासाठी 
शब्दकोश ि व्युतपत्तीकोश पाहणे. 

माडहतीपर 
लेख- व्युतपत्ती 

कोश  

  पाठ्यपुस्तकातील उपक्रम डमत्राचं्या 
मदतीने डलहा. 

 डिडिध शब्दाचंी व्युतपत्ती समजून तयाचा 
संग्रह करा. 

 पाठ्यपुस्तकातील अपडरडचत शब्दाचंा 
अथत व्युतपत्ती कोशातून जाणनू घ्या.  

 डिडिध व्युतपत्ती कोषाचंी माडहती डमळिा  



 
 

चौथा  श्रिण- डिडिध प्रसारमाध्यमाद्वारे प्रसाडरत 
होणाऱ्या चचा, संिाद ऐकून तयामंधील 
सतयता पडताळून पाहून तया बाबत स्ित:चे 
मत तयार करणे. 
भाषण-संभाषण–डिडिध उपक्रमाचंे 
डनयोजन,आयोजन  करून तयातं सक्रीय 
सहभाग घेता येणे. 
िाचन- आंतरजालािर उपलब्ध असलेल्या 
संकेतस्थळािर माडहतींचे िाचन करून, तया 
माडहतीचा स्ियंअध्ययनासाठी उपयोग  करता 
येणे. 
लखेन- २)िाचलेल्या साडहतयातील 
आशयातील मध्यिती  डिचाराचंा, कल्पनाचा 
डिस्तार करता येणे. ३)डदलेल्या डिषयामध्ये 
स्ित:च्या डिचाराचंी, कल्पनाचंी भर घालून 
पुनलेखन करता येणे. 
८)पाठ्यपुस्तकातील समाडिष्ट असलेल्या 
उपयोडजत लेखन  घटकािंर लेखन करता 
येणे.६)घटना, प्रसंग,स्िानुभि याचंे लेखन 
करता येणे.  

उपयोडजत 
लेखन- 

कथालेखन  
 

 पाठ्य पुस्तकातील  प्रतयेक पाठाचे कथेत 
रुपातंर करणे  ि तयाचे िगात सादरीकरण 

करणे. 

 



 
 

 माह-ेफेब्रुवारी-२०२१  डवषय-  मराठी                           

आठिडा  क्षमता क्षते्र  घटक  अध्ययन स्त्रोत  डिद्याथी कृती  

पडहला जूनच्या  
पाठ्यघटकाशी 

संबंडधत क्षमता क्षते्र. 

काव्यानंंद ,बोलतो 
मराठी  

SWADHYAY 
MarathiQuestions. 

गद्य पाठाखालील  कृती  ि व्याकरण सोडडिणे. 

दूसरा जूनच्या  
पाठ्यघटकाशी 

संबंडधत क्षमता क्षते्र. 

आजी कुटंुबाचं 
आगळ ,उत्तमलक्षण  

SWADHYAY 
MarathiQuestions. 

गद्य  ि पद्य  पाठाखालील  कृती  ि व्याकरण सोडडिणे. 

डतसरा जुलैच्या  
पाठ्यघटकाशी 
संबंडधत क्षमता क्षते्र. 

िसंतह्रदय 
चैत्र ,स्थूलिाचन-१.  

SWADHYAY 
MarathiQuestions. 

गद्य  ि पद्य  पाठाखालील  कृती  ि व्याकरण सोडडिणे. 

माह-े माचच -२०२१  डवषय-  मराठी   

आठिडा  क्षमता क्षते्र  घटक  अध्ययन स्त्रोत  डिद्याथी कृती  

पडहला जुलैच्या   
पाठ्यघटकाशी संबंडधत 
क्षमता क्षते्र. 

िस्तु ,गिताचे 
पाते  

SWADHYAY 
MarathiQuestions. 

गद्य पाठाखालील  कृती  ि व्याकरण सोडडिणे. 



 
 

 

 

 

दूसरा जुलैच्या  
पाठ्यघटकाशी संबंडधत 

क्षमता क्षते्र  

िाट पाहताना         
आश्वासक डचत्र  

SWADHYAY 
MarathiQuestions. 

गद्य  ि पद्य  पाठाखालील  कृती  ि व्याकरण सोडडिणे. 

डतसरा ऑगस्टच्या  
पाठ्यघटकाशी संबंडधत 
क्षमता क्षते्र. 

उपयोडजत 
लेखन पत्र 
लेखन  

                      _  गद्य ि पद्य पाठाशी  संबंडधत उपयोडजत लेखन. 

चौथा  ऑगस्टच्या  
पाठ्यघटकाशी संबंडधत 
क्षमता क्षते्र. 

आप्पाचंे 
पत्र ,स्थूलिाचन 

-२  

SWADHYA
Y 
MarathiQuestions. 

गद्य ि पद्य पाठािर आधाडरत  संबंडधत 

आठिडा  क्षमता क्षते्र  घटक  अध्ययन स्त्रोत  डिद्याथी कृती  

पडहला सप्टेंबरच्या   
पाठ्यघटकाशी संबंडधत 
क्षमता क्षते्र. 

 SWADHYAY 
MarathiQuestions. 

गद्य पाठाखालील  कृती  ि व्याकरण सोडडिणे. 



 
 

 

  

दूसरा सप्टेंबरच्या  
पाठ्यघटकाशी संबंडधत 

क्षमता क्षते्र  

 SWADHYAY 
MarathiQuestions. 

गद्य  ि पद्य  पाठाखालील  कृती  ि व्याकरण सोडडिणे. 

डतसरा ऑक्टोबरच्या  
पाठ्यघटकाशी संबंडधत 
क्षमता क्षते्र. 

उपयोडजत 
लेखन – 
जाडहरात ,कथा  
ि बातमी लेखन  

                      _  गद्य ि पद्य पाठाशी   सबंंडधत  उपयोडजत लेखन  

चौथा  ऑक्टोबरच्या  
पाठ्यघटकाशी संबंडधत 
क्षमता क्षते्र. 

 SWADHYAY 
MarathiQuestions. 

गद्य ि पद्य पाठािर आधाडरत  संबंडधत 



 
 

इयत्ता:-िसवी  

माहे –दिसम्बर-२०२०                              प्रवषय – दहिं िी 

सप्ता
ह 

ाऄध्ययन वनष्पत्ती 
िमाांक  

पाठाचे नाव ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

 

 

1 

1.1, 

1.3 

3.2 

3.3 

 

 

 

6.िम ाआस धरती 
की सांतवत िै(पूरक 
पठन) 

 

 

 

 

   

छात्र  ाअिय और सांदेि स्पष्ट करेंगे। 

कववता का गायन करेंगे। 

भारत के प्राचीन ाआवतिास समज लेंगे। 

कववता का सरल भावाथव बताएांगे। 

स्त्री-पुरुर् समानता का मित्त्व समज लेंगे। 

वीर पुरुर् और महिला के नाम बताएांगे। 

राष्ट्रीय एकता का मित्त्व बताएांगे। 

 

 

 

 

2 

2.3 

3.1 

3.4 

7.महिला ाअश्म यिााँ क्लिक करे   

छात्र पाठ का प्रकट वाचन करेंगे। 

गुटकायव में हिस्सा लेंगे। 

महिला ाअश्म के वनयम बताएांगे। 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31276808504086528014125?contentId=do_31267741273330483212123


 
 

4.1 महिला ाअश्म का वणवन करेंग।े 

िुद्धलेखन करेंगे। 

स्वमत लेखन करेंगे। 

 

 

3 
1.1 

2.1 

3.1 

3.2 

8.ाऄपनी गांध निीं 
बेचुांगा।(पद्य) 

यिााँ क्लिक करे   

कववता का गायन करेंगे। 

कववता का भावपूणव ाऄथव समज लेंगे। 

काव्य श्वण करेंगे। 

कठीन िब्दाथव समज लेंगे। 

कृवत िल करेंगे। 

स्वामभमानी मनुष्य के गुण बताएांगे। 

 

 

 

4 

2.1 

2.2 

3.4 

4.1 

9.जब तक शजिंदा 
रहू शलखता रहू 

यिााँ क्लिक करे   

पाठ का पठन और श्वण करेंगे। 

लेखन का मित्त्व बताएांगे। 

गुटकायव में हिस्सा लेंगे। 

स्वमत लेखन करेंगे। 

कठीन िब्दाथव समज लेंगे। 

कृवत िल करेंगे। 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31279363905138688017207?contentId=do_31268808876754534416353
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31279363905138688017207?contentId=do_31268808876754534416353


 
 

5 

1.3 

3.1 

3.2 

3.5 

10.बूहढ 
काकी(पूरक पठन) 

यिााँ क्लिक करे   

छात्र किाणी का ाअिय ाऄपने िब्दो में बताएांगे। 

बुहढ काकी की दुदविा का वणवन करेंगे। 

काकी की वविेर्ताए बताएांगे। 

स्वमत लेखन करेंगे। 

गुटकायव मे हिस्सा लेंगे। 

कृवत िल करेंगे। 

6 

1.1 

1.3 

2.2 

3.2 

11.समता की 
ओर(पद्य) 

 

कववता का गायन करेंगे। 

कववता का सांदेि बताएांगे। 

कववता का सरल भावाथव शलखेंगे। 

कठीण िब्दाथव समज लेंगे। 

शिशिर ाऊतु की प्राकृवतक सौंदयव का वणवन करेंगे। 

कृवत िल करेंगे। 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31276808504086528014125?contentId=do_31275318927155200017786


 
 

माहे –जनवरी- २०२०                                  प्रवषय – दहिं िी 

सप्ता
ह  

अध्ययन प्रनष्पत्ती 
कं्रमाक 

र्द्य शीषगक  अध्ययन स्रोत  छात्र कृती 

 

सराव परीक्षा 

 

 

माहे - जानेवारी२०२०                                  प्रवषय – दहिं िी 

सप्ता
ह  

अध्ययन प्रनष्पत्ती 
कं्रमाक 

र्द्य शीषगक  अध्ययन स्रोत  छात्र कृती 

1                                                        व्याकरण तथा रचना ववभाग का कायव,ाऄध्यापन 

2                           सराव परीक्षा माशलका 1 

 

  



 
 

ाअठवडा  ाऄध्ययन वनष्पत्ती     पाठाचे नाव ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

हडसेंबर  पहिला  
ाअठवडा गणणत भाग 1 

ाऄांकगणणती श्ेढीच्या सुत्राांचे ाईपयोजन 
करता येणे. 

टप्याटप्याने डनयोजन करता येणे  
संकीणच िश्नसंग्रह 3  

3.ऄंकगडणती 

शे्रढी. 

 

पाठ्यपुस्तक अधाररत बहुपयचयी िश्न तसेच 

शाडददक ईदाहरणे  

http://cart.ebalbharati.in
/BalBooks/ebook.aspx  

िश्नामध्ये    चे तसचे    चे 

सूत्र कसे डनवडावे याचा सराव 

करतो. बहुपयाचयी ईदाहरणे 

सोडवा सवच सूत्रे वापरण्याचा 

सराव करतो.  

 

हडसेंबर  पहिला   
ाअठवडा गणणत भाग 2 

पायाभूत   भिममवतक रचना  करता 
येणे 

4 भिममवतक 
रचना 

 

https://youtu.be/rljol5H-_zU 

 

 

 

 

 

या रचना करण्या कररता अधीच्या आयत्तेत 

डशकलेल्या रचना अठवा . त्या 

पाठ्यपुस्तकांचा  संदभच घ्या  

  िेजारील णव्हहडओ चे वनरीक्षण 
करा व पुढील रचना तुमच्या 
विीत करा :1)कोणत्ािी 

लाांबीचा एक रेर्ा खांड  काढा व  
त्ा रेर्ा खांडाचा लांबदुभाजक 

काढा  

2)क्रत्रकोणाच्या  तीन बाजू घ्या 
क्रत्रकोण काढा  

3)5 सेमी लाांबीचा रेर्ाखांड 
काढून त्ाचे 3 एकरूप भाग करा 

               
राज्य शैक्षणणक सशंोधन व प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र,पुणे 

इयत्ता : दहावी           माहे :  २०२०डडसेंबर ते मािा    
 ववषय  : गणणत भाग 1 व भाग 2  

   

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/rljol5H-_zU


 
 

https://diksha.gov.in/play/collection/

do_312528209258020864153216?r

eferrer=utm_source%3Dmobile%26ut

m_campaign%3Dshare_content&cont

entId=do_31300077691592704012
10 

 

: 

4)एक ABC  िा कोन काढा . 
त्ाच्यािी एकरूप ाऄसणारा  
PQR  िा दूसरा  कोन काढा   
त्ाांची मापे मोजा  व विीत शलिा 
पडताळा घ्या . 

हडसेंबर दूसरा ाअठवडा 
गणणत भाग 1 

खेळ ,मतदान तसेच व्याविाररक 
क्षेत्रात सांभाव्यतेचा ाईपयोग करता  

येणे चचेच्या ाअधाररत सांभाव्यतेची 
,यादृक्टच्छक प्रयोग याांची ओळख 

करून  घेणे  

4.संभाव्यता  

 

पाठ्यपुस्तक अधाररत पान क्रमांक 

113-116 तसेच डचत्र अडण ित्यक्ष 

कृडतकायच 

http://cart.ebalbharati.in
/BalBooks/ebook.aspx  

ाअपल्या शिक्षक ाअणण 
ममत्राबरोबर चचाव तसेच प्रत्क्ष 
कृवतद्वारे सांभाव्यता म्हणजे का्य 
याचा ाऄथव समजुन घेतो ाअणण 
पान िमाांक 114 वरील कृवत 
पूणव करतो . 

यादृक्टच्छक प्रयोग माहित करून 
त्ावरून वनष्पवत्त शलहिण्याचा 
सराव  करतो. 

समसंभाव्य ननष्पनि समजुन 
घेतो आनण सरावसंच 
5.1.सोडवतो.  

हडसेंबर दूसरा ाअठवडा हदलेल्या क्रत्रकोणािी सम रूप 4 भिममवतक 
समरूप डत्रकोणाचे संगत घटक यांचे गुणधमच 

लक्षात घ्या  निकोण ABCव  निकोण 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007769159270401210
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007769159270401210
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007769159270401210
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007769159270401210
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007769159270401210
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007769159270401210
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx


 
 

गणणत भाग 2 क्रत्रकोण काढणे रचना https://youtu.be/XZ4sObIt3sA  

 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/

do_312528209258020864153216?r

eferrer=utm_source%3Dmobile%26ut

m_campaign%3Dshare_content&cont

entId=do_31300077735092224012
39 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/

do_312528209258020864153216?r

eferrer=utm_source%3Dmobile%26ut

m_campaign%3Dshare_content&cont

entId=do_31300077730883174412
13 

PQR हे समरूप निकोण 
आहेत त्ांच्या संगत बाजू वा 
संगत कोन  निहा : शेजारीि 
नतन्ही  व्हिनडओचे ननरीक्षण 
करतो व त्ानुसार रचना  
करतो  पुस्तकातीि 4 
उदाहरणे रचना  करतो    
सराव संच 4.1 सोडवतो. 

हडसेंबरवतसरा व चिथा   
ाअठवडा  गणणत भाग-1 

यादृक्टच्छक प्रयोगावारून नमुना 
ाऄवकाि सांच स्वरूपात शलहिणे 

घटना – ाऄथव समजुन घेाईन हदलेल्या 
घटनेनुसार घटक शलहिण्याचा सराव 

तसेच प्रकार ाऄभ्यासने  

4.संभाव्यता  

 

पाठ्यपुस्तक अधाररत पान क्रमांक 

117-122 तसेच कृडत अडण 

ईदाहरणे  

http://cart.ebalbharati.in
/BalBooks/ebook.aspx 

पान  िमाांक117 वरील नमुना 
ाऄवकाि ाअधाररत कृवत 
ाऄभ्यासतो ाअणण ववचारलेल्या 
नमुना घटकाांची सांख्या शलहितो  
.सरावसांच 5.2 सोडवतो  तसचे 
कृवत पूणव करतो. 

घटना – ाऄथव समजुन घेाईन 
शलहिण्याची पद्धत ाऄभ्यासतो  

https://youtu.be/XZ4sObIt3sA
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007773509222401239
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007773509222401239
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007773509222401239
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007773509222401239
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007773509222401239
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007773509222401239
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007773088317441213
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007773088317441213
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007773088317441213
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007773088317441213
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007773088317441213
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007773088317441213
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx


 
 

ाअणण सोडववलेली ाईदािरणे  
ाऄभ्यासतो. सरावासाठी 
सरावसांच 5.3 सोडवतो.  

हडसेंबरवतसरा व चिथा   
ाअठवडा  गणणत भाग-2 

वतुवळाच्या  स्पिीका काढणे 
4 भिममवतक 
रचना 

वतुचळ काढून त्याचे घटक दाखवण्यासाठी  

अधीच्या आयत्तेतील  पुस्तकाचा अधार घ्या  

https://youtu.be/V6yoF7cE6Es 

 

https://youtu.be/0nBQ_GDO328 

 

3 सेमी क्रत्रज्ये चे एक वतुवळ काढा 
:वतुवळात  कें द्रवबिं दू , शजवा, 
व्यास, कें द्रीय कोन  दाखवा  

िेजारील  णव्हहडओचे वनरीक्षण 
करा  एकूण तीन प्रकारात 

स्पिीका रचना करावयाच्या 
ाअिेत . वतुवळावरील वबिं दुतून, 
कें द्रवबिं दुचा वापर न करता, 

वतुवळाच्या बाह्य वबिं दुतून  ाऄिा  
तीन प्रकारे वतुवळ स्पिीका रचना 
करता येतात . वनरीक्षण करा  व 

त्ानुसार् रचना करा 
पुस्तकातील पान नबर 96 ते 98 
वरील कृती पिा वाचा व रचना 
करा सराव सांच 4.2 सोडवा 

िांका ाअल्यास ाअपल्या 
शिक्षकाां ना  ववचारा . ाअपल्या 
मोठ्या बिीण भावांडाांची मदत 

https://youtu.be/V6yoF7cE6Es
https://youtu.be/0nBQ_GDO328


 
 

घेाउ िकता.  

 

जानवेारी पहिला 
ाअठवडा  गणणत भाग-1 

घटनेची सांभाव्यता –ाऄथव ,व्याख्या 
ाअणण सूत्र ाऄभ्यासने  

4.संभाव्यता  

 

पाठ्यपुस्तक अधाररत पान क्रमांक 

123-125 तसेच सोडडवलेली 

ईदाहरणे 

http://cart.ebalbharati.in
/BalBooks/ebook.aspx 

पान  िमाांक122 वरील  घटनेची 
सांभाव्यतेचा ाऄथव ाअणण व्याख्या 
ाऄभ्यासा ाअणण 123-124 
वरील सोडववलेली ाईदािरणे 
समजुन घ्या घटनेनुसार सूत्रात 
बदल करने ाऄपेशक्षत ाईत्तर 
शलहिणे िे ाअपल्या वहित 
सोडवीण्याचा सराव करा . 
सांभाव्यतेच्या ाऄटी ,मयावदा 
,ितमानता व्यवस्थस्थत ाऄभ्यासा .  

जानेवारी पहिला 
ाअठवडा  गणणत 

भाग2  

 

ाऄांतराचे सूत्र 
5 वनदेिक 
भूममती 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/

do_312528209258020864153216?r

eferrer=utm_source%3Dmobile%26ut

m_campaign%3Dshare_content&cont

entId=do_31300077672624128012
11 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/

do_312528209258020864153216?r

eferrer=utm_source%3Dmobile%26ut

सांख्यारेरे्वरील कोणत्ािी दोन 
वबिं दूांचे वनदेिक हदले ाऄसता ाऄांतर 
काढता येते िे ाअठवा . ाआयत्ता 9 
वी तील पुस्तकाचा या  घटकािी 
सांबमधत सांदभव वाचा।  िेजारील 

णव्हहडओ वनरीक्षण करा.दोन 
वबिं दूांचे वनदेिक हदले ाऄसता ाऄांतर 

काढण्या  

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007767262412801211
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007767262412801211
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007767262412801211
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007767262412801211
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007767262412801211
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007767262412801211
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007766852075521210
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007766852075521210
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007766852075521210


 
 

m_campaign%3Dshare_content&cont

entId=do_31300077668520755212
10 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/

do_312528209258020864153216?r

eferrer=utm_source%3Dmobile%26ut

m_campaign%3Dshare_content&cont

entId=do_31300077664269926412
09 

 

 

 

करीता  ाऄांतराच्या सूत्राचा  
ाईपयोग करा . त्ावर ाअधाररत  

पुस्तकातीि पृष्ठ क्रमांक 104 
व 105 वरीि उदाहरणे 

समजून घ्या. व्हिनडओ पहा .  
अंतराच्या सूिाचे उपयोजन 
करून नवनवध उदाहरणे 

सोडनवण्याचा सराव 
करतो.उदाहरणे वहीत 

सोडवतो. सराव संच 5.1 
सोडवा.  

जानेवारी दूसरा ाअठवडा 
गणणत भाग 1 

घटनेची सांभाव्यता-सराव  

4.संभाव्यता  

http://ca
rt.ebalbha
rati.in/Ba
lBooks/eb

पाठ्यपुस्तक अधाररत पान क्रमांक 

125-126 तसेच सोडडवलेली  

ईदाहरणे 

संभाव्यतेच्या अटी ,मयाादा 
घटनेनुसार सूि वापरण्याचा 
सराव करतो. सरावसंच 5.4 
सोडवतो तसेच बहुपयाायी प्रश्न  
सोडवतो. 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007766852075521210
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007766852075521210
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007766852075521210
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007766426992641209
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007766426992641209
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007766426992641209
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007766426992641209
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007766426992641209
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130007766426992641209
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx


 
 

ook.aspx 

जानेवारी दूसरा ाअठवडा 
गणणत भाग 2 

रेर्ाखाांडच्या ववभाजनाचे सूत्र समजून 
घेाउन त्ाचे ाईपयोजन करता येणे  

 

5 वनदेिक 
भूममती 

https://diksha.gov.in/play/collection/

do_312528209258020864153216?r

eferrer=utm_source%3Dmobile%26ut

m_campaign%3Dshare_content&cont

entId=do_31300077676314624011
5 

 

ववभाजनाचे  सूत्र : पृष्ठ िमाांक 
113,114 वरील ाईदािरणे 

ाऄभ्यासतो . िेजारील णव्हहडओ 
चे नीट वनरीक्षण करा 

रेर्ाखांडाच्या ववभाजनाचे  सूत्र 
समजून घ्या त्ाचे ाईपयोजन 
करा व पुस्तकातील ाईदािरणे 

सोडवण्याचा प्रयत्न करा.  

जानेवारी वतसरा व चिथा   
ाअठवडा गणणत भाग 1 

यादृक्टच्छक प्रयोग ,घटना ,सांभाव्यता 
याांचा सराव करन े 

4.संभाव्यता  

http://ca
rt.ebalbha
rati.in/Ba
lBooks/eb
ook.aspx 

पाठ्यपुस्तक अधाररत पान क्रमांक 

126-127 

यादृव्हिक प्रयोग ,घटना 
,संभाव्यता यांचा सराव 
करतो.संकीणा प्रश्नसंग्रह – 5 
ची  पुस्तकातीि उदाहरणे 
सोडवण्याचा प्रयत्न  करतो. 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313000776763146240115
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313000776763146240115
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313000776763146240115
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313000776763146240115
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313000776763146240115
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209258020864153216?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313000776763146240115
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx


 
 

जानेवारी 3 रा ाअठवडा 
गणणत भाग 2  

मध्यवबिं दूचे वनदेिक काढणे  

गुरुत्व मध्यचे वनदेिक काढणे 

5 वनदेिक 
भूममती 

http://cart.ebalbharati.in
/BalBooks/ebook.aspx 

 

मध्यबबदचूे सूत्र : 

रेषाखंडाच्या ऄन्तत्य नबंदंूचे 

डनदशेक ददले ऄसता 

मध्यबबदचूे डनदशेक 

काढण्यासाठी चे सूत्र लक्षात 

घ्या यासाठी पृष्ठ क्रमांक 110 

वरील डवशे्लषण  ऄभ्यासा . 

वाचा.  यावरील ईदाहरणे  

पृष्ठ क्रमांक 110 व 111 वर 

ददली अहते ती   वहीत सोडवा 

. 

गुरुत्वमध्यचे सूत्र : एका 

डत्रकोणाच्या तीन डशरो नबंदंूचे 

डनदशेक ददले ऄसता त्याच्या 

गुरुत्व मध्यचे डनदशेक 

काढण्यासाठी मध्यबबदचू्या 

डनदशेकाच्या सूिाचा  

उपयोग कसा  करता 

येईि याचा नवचार करतो. 

. सूि नमळवण्याचा 

    

प्रयत्न  करतो . पृष्ठ 

क्रमांक 112 वरीि 

स्पष्टीकरण समजून घ्या . 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx


 
 

यावर आधाररत उदाहरणे 

सोडनवतो .  सराव संच 

5.2  सोडनवण्यासाठी 

आपल्या नशक्षकांची मदत 

घ्या . नमिांची मदत घ्या 

. 

जानेवारी 4 था ाअठवडा 
गणणत भाग 2 

ाईजळणी  

क्रत्रकोणममतीय गुणोत्तरे िोधणे 
6. क्रत्रकोणममती 

https://youtu.be/eV5rsZyT6_0 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gW0IBqWlmE0 

पृष्ठ क्रमांक 127 ते 130   

 

 

आयत्ता 9 वी मधील 

ऄभ्यासलेल्या भागाची 

ईजळणी करू या . यासाठी 

पृष्ठ क्रमांक 124 वरील िश्न 

सोडवा  

डत्रकोणडमतीय गुणोत्तराचे 

संबंध लक्षात घेण्यासाठी 

शेजारील डहहडडओ च ेडनरी 

क्षण करा .   sin  

cos  tan cosec  

sec  ,cot  

गुणोत्तरातील संबंध समजनू 

घ्या . कोणताही एक 

काटकोन डत्रकोण काढा त्याच्या 

काटकोन व्यडतररक्त कुठल्याही 

एका कोनाच ेसवच 

डत्रकोणडमतीय गुणोत्तरे  

डलहा . अपल्या डशक्षकांकडून  

https://youtu.be/eV5rsZyT6_0
https://youtu.be/gW0IBqWlmE0


 
 

तपासून घ्या 

0,30,45,60,90 

अंशाच्या कोणाच्या 

निकोणनमतीय गुणोिराच्या 

नकमती काढा यासाठी 

पायथागोरसच्या प्रमेयचा 

उपयोग करू शकता. पृष्ठ 

क्रमांक 127 वरुन 

आिेल्या उिरांचा पडताळा 

घ्या तक्ता तयार करा  

यावर आधाररत उदाहरणे 

सोडवा 128,129 पृष्ठांचा 

आधार घ्या व ती उदाहरणे 

वहीत सोडवा.   

फेबु्रवारी पहिला ाअठवडा 
गणणत 

भाग  

1 

ाईजळणी 

 

1. दोन चलांतील 

रेषीय समीकरण े

https://diksha.gov.in/play/content/do

_31253011494576947226314 

 

पाठ्यपुस्तकातील या 

िकरणातील सवच घटकाचंी  

ाईजळणी करा तसेच हदलेल्या 
शलिंकचा ाईपयोग करुन ईदाहरणे 

वहीत सोडवा  .अपल्या 

डवषय डशक्षकाकडून तपासून 

घ्या होणारी चकु सुधारा घटक 

ज्ञान दढ़ृ करुनं डनयडमत सराव 

करा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31253011494576947226314
https://diksha.gov.in/play/content/do_31253011494576947226314


 
 

 

फेबु्रवारी पहिला ाअठवडा 
गणणत भाग  

2 

 6. क्रत्रकोणममती 
http://cart.ebalbharati.in

/BalBooks/ebook.aspx 
 

3 वनत् समानता ाअठवा . 
त्ाचा ाईपयोग  

करून ाईदािरणे सोडवा पृष्ठ 
िमाांक 129 व 130 वरील 
ाईदािरणे ाऄभ्यासा . विीत 

सोडवा  

सराव सांच 6.1 सोडवा . 
तपासून घ्या . जमल्यास ममत्राांना 

मदत करा 

फेबु्रवारी दूसरा  ाअठवडा 
गणणत 

भाग  

1 

ाईजळणी 

 

1. दोन चलांतील 

रेषीय समीकरण े

 

https://diksha.gov.in/play/content/do

_31253011494576947226314 

 

नदिेल्या निंकचा उपयोग 
करुन उदाहरणे वहीत 

सोडवतो.  .आपल्या नवषय 

नशक्षकाकडून तपासून 

घेऊन  ज्ञान दृढ़ करुनं 

ननयनमत सराव करतो.  

     

फेबु्रवारी वतसरा  
ाअठवडा गणणत 

भाग  

ाईजळणी 

 
2. 
वगचसमीकरणे 

https://diksha.gov.in/play/content/do

_3125508291674030082408 

 

ईदाहरणे वहीत सोडवा 

.अपल्या डवषय डशक्षकाकडून 

तपासून घ्या होणारी चकु 

सुधारा घटक ज्ञान दढ़ृ करुनं 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://diksha.gov.in/play/content/do_31253011494576947226314
https://diksha.gov.in/play/content/do_31253011494576947226314
https://diksha.gov.in/play/content/do_3125508291674030082408
https://diksha.gov.in/play/content/do_3125508291674030082408


 
 

1 डनयडमत सराव करा. 

     

फेबु्रवारी  चिथा   
ाअठवडा गणणत 

भाग  

1 

ाईजळणी 

 
2. 
वगचसमीकरणे 

https://diksha.gov.in/play/content/do

_3125508291674030082408 

 

पाठ्यपुस्तकातील या 

िकरणातील सवच घटकाचंी  

उजळणी करतो तसेच 
नदिेल्या निंकचा उपयोग 
करुनं उदाहरणे वहीत 

सोडनवतो.आपल्या नवषय 

नशक्षकाकडून तपासून घेतो. 

     

माचव  पहिला ाअठवडा 
गणणत 

भाग  

1 

ाईजळणी 

 
ाऄांकगणणती श्ेढी  

https://diksha.gov.in/play/content/do

_3125508305039032321403 

 

सवच घटकांची  

ाईजळणी करा तसेच हदलेल्या 
शलिंकचा ाईपयोग करुनां ईदाहरणे 

वहीत सोडवा  .अपल्या 

डवषय डशक्षकाकडून तपासून 

घ्या होणारी चकु सुधारा घटक 

ज्ञान दढ़ृ करुनं डनयडमत सराव 

करा डमत्राना मदत करा 

     

माचव  दूसरा  ाअठवडा ाईजळणी ाऄांकगणणती श्ेढी https://diksha.gov.in/play/content/do

_3125508305039032321403 

ईदाहरणे वहीत सोडवा 

.अपल्या डवषय डशक्षकाकडून 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3125508291674030082408
https://diksha.gov.in/play/content/do_3125508291674030082408
https://diksha.gov.in/play/content/do_3125508305039032321403
https://diksha.gov.in/play/content/do_3125508305039032321403
https://diksha.gov.in/play/content/do_3125508305039032321403
https://diksha.gov.in/play/content/do_3125508305039032321403


 
 

गणणत 

भाग  

1 

  तपासून घ्या होणारी चकु 

सुधारा घटक ज्ञान दढ़ृ करुनं 

डनयडमत सराव करा 

     

माचव  वतसरा   ाअठवडा 
गणणत 

भाग  

1 

ाईजळणी 

 
संभाव्यता 

https://diksha.gov.in/play/content/do

_3125508336209920002414 

 

हदलेल्या शलिंकचा ाईपयोग करुनां 
ईदाहरणे वहीत सोडवा  

.अपल्या डवषय डशक्षकाकडून 

तपासून घ्या ज्ञान दढ़ृ करुनं 

डनयडमत सराव करा डमत्राना 

मदत करा  

     

माचव  चिथा    ाअठवडा 
गणणत  

भाग  

1 

ाईजळणी 

 
संभाव्यता 

https://diksha.gov.in/play/content/do

_3125508336209920002414 

 

ईदाहरणे वहीत सोडवा 

.अपल्या डवषय डशक्षकाकडून 

तपासून घ्या होणारी चकु 

सुधारा घटक ज्ञान दढ़ृ करुनं 

डनयडमत सराव करा 

     

माचा  पाचवा     
आठवडा गनणत  

उजळणी/प्रात्नक्षक  
 

दोन चिांतीि 

रेषीय 

समीकरणे 

नवषयाचे नवनवध सराव पेपसा  
वेळेचे ननयोजन करून पेपर 

सोडनवण्याचा सराव करा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3125508336209920002414
https://diksha.gov.in/play/content/do_3125508336209920002414
https://diksha.gov.in/play/content/do_3125508336209920002414
https://diksha.gov.in/play/content/do_3125508336209920002414


 
 

 

  

भाग  
१ व २  

,वर्ग्ाानमकरणे,

अंकगनणती 

शे्रढी,संभाव्यता  

अपल्या डवषय डशक्षकाकडून 

तपासून घ्या होणारी चकु 

सुधारा. 



 
 

A 

 

 

कािावधी   पाठाचे नाव 
Statement of 

Competencies 
अध्ययन अध्यापन स्त्रोत नवद्याथी कृती 

 
Week 1 

December 2020 

  Unit 3.4  

 Let’s March ! 

Part II 

 

Listening:   Predict the next 

part of a narration, 

conversation, description 

and story. 

Speaking: Communicate 

displeasure ,disagreement, 

difference of opinion 

politely but firmly 

Reading : Read literature 

for pleasure. 

Writing :  1.Relate and 

evaluate the information 

against one’s previous 

knowledge and develop 

further insight.  2.Write 

independently and 

creatively using different 

MY ENGLISH 

TEXTBOOK 

STANDARD TEN 

Online Support : 

http://cart.ebalbharati.in/Ba

lBooks/pdfs/1003000607.p

df 

 

 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31260463323154022

4112906 

https://diksha.gov.in/play/c

Students  Activity 

1. Listen the part of a 

lesson from Diksha app  

2. Read the Prose and 

write new words from 

the. Try to use dictionary 

and write the meaning of 

the new words into 

mother tongue. Find the 

synonym/ antonyms for 

the words. 

3.Write  features of 
flower of 
hibiscus plant 

1. ..…………… 

2……………… 

 
माहे December - 2020 to April - 2021 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/1003000607.pdf
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/1003000607.pdf
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/1003000607.pdf
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312604633231540224112906
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312604633231540224112906
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312604633231540224112906
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312604633231540224112906
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312604633231540224112906
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3129944976482385921436


 
 

formats. 

 

Study Skills:  Use 

reference materials such 

as different dictionaries, 

encyclopedias, etc. 

effectively 

Language Study:   

1.Sentence structure 2. 

Vocabulary and word 

building. 

 

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31299449764823859

21436 

 

 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31299449811548569

6158 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31303067851474534

41524 

 

  

 

 

3…………… 

4…………… 

 

4. How can you prove 
this maxim to be 
incorrect - ‘Too many 
cooks spoil the 
broth’. Write a 

counterview on the given 

topic. (Clue-Teamwork) 

5. Write a Letter to your 

friend ………….. 

Your friend has his 
board exam. He studies 
for 14 hours a day sitting 
at one 
Place ,giving him tips to 

relax and be stress free. 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3129944976482385921436
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3129944976482385921436
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3129944976482385921436
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3129944976482385921436
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498115485696158
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498115485696158
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498115485696158
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498115485696158
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498115485696158
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306785147453441524
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306785147453441524
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306785147453441524
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306785147453441524
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306785147453441524


 
 

 
Week 2 

December 2020 

Unit 3.5 

The Alchemy of 

Nature  

 

Listening:   1. Understand 

implied meaning. 

2. Reflect on what is 

heard/presented. 

Speaking: 1. Describe 
things, people, situations, 
emotions, etc. in minute 
detail. 
2.  Choose appropriate 
vocabulary/ 
expressions in various 
formal/ 
informal situations. 

Reading : 

Attempt using different 
techniques to 
make his/her writing more 

effective. 

Writing:  1. Read literature 
for pleasure. 2. Attempt 
using different techniques 
to 
make his/her writing more 

effective. 

 

Study Skills.  Revise 
(increasingly larger) 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31260463361288601

6112907 

 

 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31299449762051686

4182 

 

 

 

Students  Activity 

1. Listen the part of a 

lesson from Diksha app  

2. Read the Poem and 

write new words from 

the. Try to use dictionary 

and write the meaning of 

the new words into 

mother tongue. Find the 

synonym/ antonyms  for 

the words. 

3. Pick out 4 lines that 

contain Imagery. 

1. ………….. 

2. ………….. 

3. ………….. 

4. ………….. 

 

4. Develop/Complete a 
story in your own words 
and suggest a title. 
A polio victim and a 
strong, but visually 
challenged man, were 
friends. They wished 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312604633612886016112907
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312604633612886016112907
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312604633612886016112907
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312604633612886016112907
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312604633612886016112907
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994497620516864182
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994497620516864182
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994497620516864182
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994497620516864182
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994497620516864182


 
 

chunks of 
information mentally. 

Language Study:   

1.Sentence structure  

2.  Idioms and proverbs, 

usage. 

 

to go to pay homage at a 
place of worship, three 
kilometres away. Now, 
continue 
the story and try to end it 

with a related 

moral/proverb…………

………… 

 

 

 
Week 3 

December 2020 

Unit 4.1 

The World is Mine! 

 

Listening:   1. Analyse the 
content/argument being 
presented. 

2. Listen attentively to an 
entire speech, 
story, poem, programme, 
etc. 
 
Speaking: 1. Sum 
up/paraphrase a given 
text. 
 
2.  Explain a concept, 

problem. 

Reading : 

Relate and evaluate the 
information 
against one’s previous 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31303067857073766

41527 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31299449821034905

6191 

 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31299449823968460

8159 

1. Read the extract from 
page no.123 of your text  
and underline the words 
which suggest that the 
emails are 
fast, cheap and an easy 

communication tool. 

2. Write an effective 

email by using 5 simple 

steps from page no.123 

3.Write an E-Mail to XYZ 

Publications for ordering 

books for your School 

Library. 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306785707376641527
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306785707376641527
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306785707376641527
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306785707376641527
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306785707376641527
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498210349056191
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498210349056191
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498210349056191
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498210349056191
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498210349056191
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498239684608159
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498239684608159
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498239684608159
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498239684608159
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498239684608159


 
 

knowledge and 
develop further insight 
Writing :  1. Expand on a 
theme 
2. Write independently and 
creatively 
using different formats. 

 

Study Skills.  Translate 
literary pieces from mother 
tongue into English and 
English into 
mother tongue 

Language Study:   

1. Figures of Speech and 
stylistic Devices 
 

2. Vocabulary and word 

building. 

 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31299449822312857

6192 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498223128576192
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498223128576192
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498223128576192
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498223128576192
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498223128576192


 
 

 
Week 4 

December 2020 
Live English! 

Speaking: 1. Explain a 

concept, problem. 

Reading : 

1. Read carefully to 
understand a new 
concept/idea 
2. Judge/find the 
authenticity/source of a 
piece of writing. (social 
media) 
 
Writing :  1. Attempt using 
different techniques to 
make his/her writing more 
effective. 
2.  Write an e-mail. 
 
Study Skills. 1. Use 
facilities like online 
applications, 
know how to make online 
payments, 
create a blog, etc 
 2. Use the 
computer/internet for the 
purpose of 
translation/transcription. 
Language Study:   

1 Parts of speech 

 

Students  Activity 

1. Listen the part of a 

lesson from Diksha app  

2. Read the Prose and 

write new words from 

the. Try to use dictionary 

and write the meaning of 

the new words into 

mother tongue. Find the 

synonym/ antonyms for 

the words. 

3. Write three 

advantages and three 

drawbacks for City life 

and Village life. 

4. Read the text carefully 
and make a list of all 
social problems and 
evil practices.  

1…………….. 

2……………. 

3……………. 

4……………. 

 

5. Think and write some 



 
 

 

2.Sentence structure 

 

solutions to the above  

problems 

1………………….. 

2………………….. 

3…………………... 

4…………………… 



 
 

 
Week 5 

December 2020 

              

 

 

 

 

 

 

 

Unit 4.2 

Bholi 

Part-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listening:   1. Understand 
simple spoken English 
without any help (visual or 
other).. 
2. Note different styles of 
oral 
presentation.. 
 
Speaking: 1 Use 
acceptable 
(comprehensible 
pronunciation 

2 Describe things, people, 
situations, emotions, etc. in 
minute detail. 
 
Reading : 

1. Understand the overall 
structure of a 
literary piece. 

2. Develop respect for 
one’s identity as an 
Indian. 
Writing : 
1.Prepare a 
conversation/dialogue 
Individually 
2. Review and if necessary 
correct his/her own work 
as a matter of habit 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31262290096712908

82689 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31303067860294041

61450 

 

Students  Activity 

1. Listen the part of a 

lesson from Diksha app  

2. Read the Prose and 

write new words from 

the. Try to use dictionary 

and write the meaning of 

the new words into 

mother tongue. Find the 

synonym/ antonyms  for 

the words. 

3. Describe Bholi’s 

character 

4.Read the stories and 

Find synonyms from the 

extract  

1. humiliate 

2. repair 

3. attracted, 

4. surely 

5. fortunate 

6.contentment 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3126229009671290882689
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3126229009671290882689
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3126229009671290882689
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3126229009671290882689
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3126229009671290882689
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306786029404161450
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306786029404161450
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306786029404161450
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306786029404161450
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306786029404161450


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Study Skills.  Translate 
literary pieces from mother 
tongue into English and 
English into 
mother tongue 

Language Study:   

1. Sentence structure 
 

2. Punctuation 

 

5. Expand the proverb 
‘Where there is a will, 
there is a way.’ 
6. Prepare a set of 10-12 
questions for an 
interview of a person 
who has 
strongly acted against 
social injustice and has 
achieved success inspite 
of a long  struggle. 
 
 

 
 

 
Week 1  

January  2021 

 

Unit 4.2 

Bholi 

Part-II 

Listening:   1. Empathise 
with people’s experiences, 
likes, dislikes, points of 
view. 
2. Understand English 
spoken in different parts of 
India irrespective of the 
variations. 
 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31262290096712908

82689 

 

Students  Activity 

1. Listen the part of a 

lesson from Diksha app  

2. Read the Poem and 

write new words from 

the. Try to use dictionary 

and write the meaning of 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3126229009671290882689
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3126229009671290882689
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3126229009671290882689
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3126229009671290882689
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3126229009671290882689


 
 

Speaking: 1Make efforts to 
improve his/her own 
pronunciation and speech. 

2.  Communicate 

displeasure, disagreement, 

difference of opinion 

politely but firmly. 

 
Reading : 

Understand and appreciate 
wit and humour and writing 
2. Learn about other 
cultures and develop 
a humanistic, liberal 
mindset 
 
Writing :  1. Compare and 
contrast : one’s own 
experiences with those of 
others 
 
2. Prepare a 
conversation/dialogue 
individually 

 

Study Skills.  1. Translate 
literary pieces from mother 
tongue into English and 

English into mother 

the new words into 

mother tongue. Find the 

synonym/ antonyms for 

the words. 

3. Read the poem again 

and complete the 

following sentences. 

(a) The Captain lies on 
the deck…. 
(b) The Captain doesn’t 
answer as…. 
(c) Captain does not feel 
anything…. 
(d) The bugle and flag 

are… 

4. Read the poem again 
you will see that the 
Figure of Speech ‘ 
Apostrophe’ exists 
throughout the poem. 
Pick out lines where the 
poet directly addresses. 
A. the dead Captain… 
B. the grief in his heart… 
C. the sea-shore… 
5. Read the poem again 
and  find one example of 
each of the following. 
(a) Personification 
(b) Alliteration 



 
 

tongue. 

2. Prepare questionnaires 
so as to compile 
data in a convenient form. 

 
Language Study:   

1.Sentence structure 
 

2. Parts of speech 

(c) Repetition 
(d) Exclamation 
(e) Tautology 
(f) Antithesis 
 
6. Write an appreciation 

of the poem in about 12 

to 15 sentences. 

 
Week 2  

January  2021 

Unit 4.3 

O Captain ! My 

Captain! 

 

Listening:   1. Think 
critically about the 
information 
being presented. 
2. Understand the meaning 
of rhetorical 
questions and ironical 
expressions. 
 
Speaking:1.  Describe 
things, people, situations, 
emotions, etc. in minute 
detail. 
2. Sum up/paraphrase a 

given text. 

 
Reading : 

1.Relate and evaluate the 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31262290055240908

81706 

 

Students  Activity 

1. Listen the part of a 

lesson from Diksha app  

2. Read the Prose and 

write new words from 

the. Try to use dictionary 

and write the meaning of 

the new words into 

mother tongue. Find the 

synonym / antonyms for 

the words. 

 

3. Read the text again 

and write special 

qualities of Mary Kom. 

4. Your teacher advised 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3126229005524090881706
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3126229005524090881706
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3126229005524090881706
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3126229005524090881706
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3126229005524090881706


 
 

information 
against one’s previous 
knowledge and 
develop further insight. 
 
Writing :  1. Write 
coherently and precisely 
while 
responding to questions. 
 
2. Compare and contrast : 
one’s own 
experiences with those of 
others. 

 

Study Skills.  1. Remember 
and recall necessary 
information (and the way it 
is organized) 
with the help of personal 
notes. 
2. Use reference materials 
such as 
different dictionaries, 
encyclopedias, etc. 
effectively 
 
Language Study:   

1.Parts of speech. 
2. Speech 
3.Figures of Speech and 

you to take an Interview 

of a famous cricketer. 

Frame a set of 10 

questions that you will 

ask the cricketer. 

Use the topics given 

below to frame the 

questions. 

(a) Early life  
(b) Interest in this field 
(c) Inspiration  
(d) Coaching and 
guidance 
(e) 
Achievement/Records (f) 
Future plans 
(g) Advice to youngsters 

5. Write a short 

paragraph describing the 

life of your Mother  

(a) Her Early life 
(b) Her Education 
(c) Contribution for 
Family  
(d) Future plans for 
Family 
  
6.Arrenge a debate with 
your father /friend on 



 
 

stylistic 
devices 

 

‘What Men Can Do, 
Women can do better’ 
 
Write down the points 
from ‘For the topic’ and 
the other, ‘Against the 
topic.’ sides. 

 
Week 3  

January  2021 

        Unit 4.4 
Unbeatable Super 
Mom- Mary Kom 

 

Listening:   1. Predict the 
next part of a narration, 
conversation, description 
and story. 
2. Empathise with people’s 
experiences, 
likes, dislikes, points of 
view. 
 
Speaking:1.  Articulate 
one’s ideas cogently. 
. 
2. Talk about one’s 
opinions, points of view 
and present on argument. 
 
Reading : 

1.Read carefully to 
understand a new 
concept/idea. 
2.Read silently and 
fluently. 
 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31301867291788902

41154 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31299449830558924

8189 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31299449828210278

41104 

 

Students  Activity 

1. Listen the part of a 

lesson from Diksha app  

2. Read the Prose and 

write new words from 

the. Try to use dictionary 

and write the meaning of 

the new words into 

mother tongue. Find the 

synonym / antonyms for 

the words. 

3. Read the text again 
and Pick out from the 
play 2 lines each that 
prove the following. 
 
Joan of Arc 
 Her confidence  
1. 
2. 
 Her courage  

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130186729178890241154
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130186729178890241154
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130186729178890241154
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130186729178890241154
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130186729178890241154
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498305589248189
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498305589248189
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498305589248189
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498305589248189
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994498305589248189
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3129944982821027841104
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3129944982821027841104
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3129944982821027841104
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3129944982821027841104
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3129944982821027841104


 
 

Writing :  1. Write 
coherently and precisely 
while 
responding to questions. 
 
2. Prepare a 
conversation/dialogue 
individually. 
 
Study Skills.  1. Remember 
and recall necessary 
information (and the way it 
is organized) 
with the help of personal 
notes. 
2. Prepare questionnaires 
so as to compile 
data in a convenient form. 
 
Language Study:   

1.Parts of speech. 
2. Sentence structure 
 

1. 
2. 
Her determination 
1. 
2. 

4. Write about Indian 
Women (queens) who 
led battles. (For 
example, Rani of Jhansi 
and Rani 
Karnawati of Mewad).  
 
Write out 3 points of 
similarity and 3 points of 
contrast between 
anyone of the above 
Indian Queens and Joan 
of Arc. Write in your 
own words. 
Similarities 

1. 

2. 

3. 

Contrast 

1. 

2. 



 
 

3. 

5. Read the sentences 
and write WHY? 
(a) Joan wanted to meet 
the Captain squire. 
(b) Joan did not ask for 
many soldiers from the 
Captain squire. 
(c) Poulengey, Jack and 
Dick had offered to 
accompany Joan. 
 

 
Week 4 

January  2021 

Unit 4.5 
Joan of Arc 

 

Listening:   1. Summarize 
a story, conversation, play, 
informative speech or 
debate. 
2.Note different styles of 
oral 
presentation. 
 
 
Speaking:1.  Discuss/talk 
about the characters, 
situations, plots, themes, 
etc. of a literary 
piece. 
. 
2. Sum up/paraphrase a 

given text. 

 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31260463421011558

4112912 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31303067868923494

41452 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31299449762051686

4182 

 

Students  Activity 

1. Listen the part of a 

lesson from Diksha app  

2. Read the Prose and 

write new words from 

the. Try to use dictionary 

and write the meaning of 

the new words into 

mother tongue. Find the 

synonym / antonyms for 

the words. 

3. Read the text again 
and Write in 2/3 
sentence each, why the 
following years were 
landmarks in the lives of 
Pierre and Marie Curie. 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312604634210115584112912
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312604634210115584112912
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312604634210115584112912
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312604634210115584112912
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312604634210115584112912
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306786892349441452
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306786892349441452
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306786892349441452
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306786892349441452
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306786892349441452
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994497620516864182
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994497620516864182
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994497620516864182
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994497620516864182
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_312994497620516864182


 
 

Reading : 

1. Understand the overall 
structure of a 
literary piece. 
2. Learn new words, 
expressions and 
enrich his/her vocabulary 
through 
reading. 
3. Learn about other 
cultures and develop 
a humanistic, liberal 
mindset. 
 
Writing:  1. Express one’s 
own thoughts, feelings, 
emotions and ideas 
coherently and 
effectively using 
appropriate language. 
2.Write correctly. (avoiding 
mistakes in 
spelling, grammar, etc.) 
 
Study Skills.  1. Revise 
(increasingly larger) 
chunks of 
information mentally. 
 
2. Translate literary pieces 
from mother 

1895…. 
1902….. 
1903….. 
1906….. 
1911….. 
 
4.Write the proverbs / 
thoughts /quotes / 
slogans that are 
related… 
A. Courage 
B. Hard-work 
 
5. Write a letter to the 
Headmaster of your 
school suggesting him 
some Scientific 
equipments and 
apparatus required for 
Standard X Science 
practicals. 
You can take help from 

the page no. 171 of the 

your Text. 



 
 

tongue into English and 
English into 
mother tongue. 
 
Language Study:   

1.Parts of speech. 
2. Sentence structure 

 
Week 1  

February 2021 

         Unit 4.6 

 A Brave Heart 

Dedicated to 

Science And 

Humanity 

Listening:   1. Appreciate 
an effective presentation, 
understand what makes it 
effective. 
2. Think critically about the 
information 
being presented. 
 
 
Speaking:1. Articulate 
one’s ideas cogently. 
 
2. Sum up/paraphrase a 

given text. 

 
Reading : 

1Identify verbosity, 
ambiguity, lack of 
organization, 
inconsistency, disparity 
and 
other defects in written 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31301867293248716

81753 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252660005

8380288143016?contentId

=do_31303067870611865

61498 

 

Create your own Blog, 

Write about your … 

1. Your experiences and 
recently celebrated 
birthday party. 
2. Your expectations 
from the school. 
3. Describe the 
surroundings of your 
residence. 
4. Describe a cultural 

programme / campaign / 

project conducted at 

your school. 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130186729324871681753
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130186729324871681753
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130186729324871681753
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130186729324871681753
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130186729324871681753
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306787061186561498
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306787061186561498
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306787061186561498
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306787061186561498
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600058380288143016?contentId=do_3130306787061186561498


 
 

communication 
2. Learn about other 
cultures and develop 
a humanistic, liberal 
mindset. 
 
Writing:  1. Write 
independently and 
creatively 
using different formats. 
2. Use quotations, 
idiomatic expressions, 
etc. appropriately in 
writing. 
Study Skills.  
1.Prepare/compile bilingual 
glossaries, and other 
references materials 
including 
graphics. 
 
2. Use reference materials 
such as 
different dictionaries, 
encyclopedias, etc. 
effectively 
 
Language Study:   

1. The alphabet 
2. Sentence structure 



 
 

 

Week 2  

February  2021 

 

 

Live English ! 

Reading : 

1.Judge/find the 
authenticity/source of a 
piece of writing. (social 
media) 
Writing: 1.Write correctly. 
(avoiding mistakes in 
spelling, grammar, etc.) 

Study Skills.   

Use the computer/internet 
for the purpose of 
translation/transcription. 
Language Study:  

1. Sentence structure  

 
 
 

 

 



 
 

 

 

  

 

Week 3  

February  2021 

 

REVISION    

 

 

Week 4  

February  2021 

 

REVISION   

 



 
 

महाराष्ट्र शासन 

 

राज्य शकै्षडणक संशोधन व िडशक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुण े-30 

आयत्ता : दहावी माह े: डडसेंबर 2020 त ेमाचच 2021  

  

डवषय मडहना 
अठवडा 

क्रमाकं 

पाठाच े

नाव 
ईपघटक ऄध्ययन क्षमता ऄध्ययन ऄध्यापन स्रोत डवद्याथी कृती 

डवज्ञान व 

तंत्रज्ञान 

भाग 1 

डडसेंबर 1 

9. काबचनी 

संयुगे 

काबचनी 

संयुगे 

दनैंददन व्यवहाररक 

जीवनात काबचनी संयुगे व 

त्यांच्या ईपयोगांडवषयी, 

वैज्ञाडनक दडृिकोनातून 

होणाऱ्या 

दषु्पररणामांडवषयी 

समाजाला मागचदशचन करता 

येणे 

https://bit.ly/09KarbSanyug

e01 

पाठयपुस्तकातील पान नं 118 वरील 

9.16 काबचनी संयुगातील काही 

दक्रयात्मक गट या तक्तत्यातील दक्रयात्मक 

गटांचा वहीमध्ये डलहून सराव करा. 

डवज्ञान व 

तंत्रज्ञान 

भाग 1 

डडसेंबर 1 
काबचनी 

संयुगे 

https://bit.ly/09KarbSanyug

e02 

ऑडक्तसजन, नायट्रोजन, क्तलोरीन रेणूची 

आलेक्तट्रॉन - रठपका संरचना व रेषा 

संरचना यांचे रेखाटन वहीमध्ये करा. 

डवज्ञान व 

तंत्रज्ञान 

भाग 1 

डडसेंबर 2 

ओळख 

काबचनी 

संयुगांची 

https://bit.ly/09KarbSanyug

e03 

काबचन डाय ऑक्तसाइड व डमथेन रेणूची 

आलेक्तट्रॉन - रठपका संरचना व रेषा 

संरचना यांचे रेखाटन वहीमध्ये करा 

डवज्ञान व 

तंत्रज्ञान 

भाग 1 

डडसेंबर 3 

काबचनी 

संयुगांची 

समघटकता 

https://bit.ly/09KarbSanyug

e04 

C5H12 ह ेरेणुसूत्र ऄसलेली तीन 

रचनासूत्रे वहीमध्ये काढा. 

डवज्ञान व 

तंत्रज्ञान 

भाग 1 

डडसेंबर 3 
काबचनमधील 

बंध 

https://bit.ly/09KarbSanyug

e05 

काबचनची वैडशष्ये वाचून वहीमध्ये 

डलहा. 

https://bit.ly/09KarbSanyuge01
https://bit.ly/09KarbSanyuge01
https://bit.ly/09KarbSanyuge02
https://bit.ly/09KarbSanyuge02
https://bit.ly/09KarbSanyuge03
https://bit.ly/09KarbSanyuge03
https://bit.ly/09KarbSanyuge04
https://bit.ly/09KarbSanyuge04
https://bit.ly/09KarbSanyuge05
https://bit.ly/09KarbSanyuge05


 
 

डवज्ञान व 

तंत्रज्ञान 

भाग 1 

डडसेंबर 4 हायड्रोकाबचन 
काबचनी संयुगांचे गुणधमच 

ियोगाच्या अधारे 

पडताळून पाहता येण े

https://bit.ly/09KarbSanyug

e06 

डमथेन,  आथेन, िोपेन, दयुटेन यांचे 

हायड्रोकाबचनचे रचनासूत्र वहीमध्ये काढा 

डवज्ञान व 

तंत्रज्ञान 

भाग 1 

डडसेंबर 4 
काबचनी 

संयुगे 

https://bit.ly/09Karbsanyug

e07 

डमथेन, आथेनॉल, िोपेनच्या पूणच 

ज्वलनाची ऄडभदक्रया वहीमध्ये डलहा 

डवज्ञान व 

तंत्रज्ञान 

भाग 2 

डडसेंबर 5 

9. 

सामाडजक 

अरोग्य 

सामाडजक 

अरोग्य 

1.सामाडजक अरोग्य 

धोक्तयात अणणाऱ्या डवडवध 

घटकांचे व पररणामांचे 

डवशे्लषण करून डवचारपूवचक 

स्वतःची भूडमका ठरवता 

येणे व त्यानुसार 

जीवनशैलीत बदल करता 

येणे. 2.सामाडजक अरोग्य 

डनकोप राहण्याबाबत 

शासन तसचे स्वयंसेवी 

संस्थांच्या भूडमकेचा िसार 

करता येणे. 

https://bit.ly/09Smjkarogya0
1 

सामाडजक अरोग्य  ही संकल्पना स्पि 

करा. 

डवज्ञान व 

तंत्रज्ञान 

भाग 2 

जानेवारी 1 
 

https://bit.ly/09Smjkarogya0

2 

सामाडजक अरोग्य  चांगले 

राखण्यासाठी करावयाच्या 

ईपाययोजनाबाबत चचाच करून महत्वाच े

मुद्द ेवहीत नोंदवा. 

 

 

डवज्ञान व 

तंत्रज्ञान 

भाग 1 

जानेवारी 1 

10. 

ऄवकाश 

मोडहमा 

ऄवकाश 

मोडहमा 
ऄंतराळ संशोधनातील 

भारताच् या योगदानाचा 

अढावा घेता येणे.  

ऄंतराळ संशोधनासंदभाांत 

भडवष् यातील डवकासाच् या 

संधी शोधता येणे. 

https://bit.ly/10Avkash01 

भारताने िक्षेडपत केलेल् या डवडवध 

ईपग्रहांची यादी वहीमध्ये तयार करा. 

डवज्ञान व 

तंत्रज्ञान 

भाग 1 

जानेवारी 2 
ऄवकाश 

िक्षेपक यान 
https://bit.ly/10Avkash02 

ईपग्रहांच् या डवडवध कक्षा दशचडवणारी 

अकृती वहीमध्ये काढा. 

https://bit.ly/09KarbSanyuge06
https://bit.ly/09KarbSanyuge06
https://bit.ly/09Karbsanyuge07
https://bit.ly/09Karbsanyuge07
https://bit.ly/09Smjkarogya01
https://bit.ly/09Smjkarogya01
https://bit.ly/09Smjkarogya01
https://bit.ly/09Smjkarogya01
https://bit.ly/10Avkash01
https://bit.ly/10Avkash02


 
 

डवज्ञान व 

तंत्रज्ञान 

भाग 2 

जानेवारी 3 

10. 

अपत्ती 

व्यवस्थापन 

अपत्ती 

व्यवस्थापन 1.अपत्ती 

व्यवस्थापनासंदभाचत 

अंतरराष्ट्रीय 

सामंजस्य,मदत,संघभावना 

लक्षात घेउन स्वतःची 

भूडमका ठरवता येणे. 

https://bit.ly/10apatti01 

1.अपत्तींचे डवडवध िकार स्पि करा.         

2. सध् या ईभवलवलेल् या अपत् तींची 

वहीमध्ये नावे डलहून त् यांडवषयी डवडवध 

माध्यमांचा वापर करून  माडहती गोळा 

करा. 

डवज्ञान व 

तंत्रज्ञान 

भाग 2 

जानेवारी 4 
अपत्ती 

व्यवस्थापन  

1. अपत्ती व्यवस्थापनाची तत्व ेयाबाबत 

ऄडधक माडहती डमळवा.                       

. 2. तुमच् या आमारतीचे घ घराचे 

अपत् तीडवषयक परीक्षण करून  

महत्वाचे मुद्द ेवहीमध्ये नोंदवा. 

डवज्ञान व 

तंत्रज्ञान 

भाग 1 

फेब्रुवारी 1 
 

सराव 
   

डवज्ञान व 

तंत्रज्ञान 

भाग 2 

फेब्रुवारी २ 
 

पूवचपरीक्षा 

अडण 

िात् यडक्षक 

परीक्षा 
   

 

  

https://bit.ly/10apatti01


 
 

इयत्ता : १०वी  माहे : डडसेंबर, २०२० 

ववषय कालावधी अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

राज्यशास्त्र 

आठवडा 
पडहला 

(१ डडसेंबर ते 
०५ डडसेंबर) 

-सामाडिक व रािकीय चळवळींचा अथथ 
समिून घेणे. 

-सामाडिक चळवळी िनिागृतीसाठी 
कोणत्या मागांचा अवलंब करतात हे 

ओळखता येणे. 

-मडहला व अन्य दबुथल घटकांच्या 
सक्षमीकरणाचा अथथ सांगता येणे. 

-शेतकरी व कामगारांच्या मागणयांची 
माडहती करून घेणे. 

-डवद्याथी चळवळीसंबंधी वतथमानपत्रातील 
बातम्या गोळा करणे. 

४. सामाडिक व 
रािकीय 
चळवळी. 

(सामावजक व राजकीय चळवळी) 

https://tinyurl.com/y36967ts 

 

 सामाडिक व रािकीय 
चळवळी या पाठाचे वाचन 
कर. 

 सामाडिक व रािकीय 
चळवळी याडवषयी माडहती 
घेणयासाठी डदलेल्या ललक ला 
क्ललक करून क्हहडीओ बघ. 

उपक्रम 

(१) ववववध सामावजक चळवळींच्या 
आांदोलनाववषयी 

वततमानपरातील बातमयाांचे सांकलन 
कर. 

(२) आपल्या पवरसरातील सावत 
जवनक समस्त्या सोडवण्यासाठी 
प्रयत्न करणाऱ्या चळवळींच्या 

कायाचा अहवाल वलही. 

(३) भाजी अथवा धान्य ववकत 
घेताना तमुची वजनात 

फसवणकू झाली तर ग्राहक सांरक्षण 

https://tinyurl.com/y36967ts


 
 

कायद्याांतगतत त ुकशी तक्रार कराल, 
याचा नमनुा तयार कर. 

साांग पाहू.... 

(१)भारतातल्या कोणत्या 
चळवळींमळेु न्यायालयात जनवहताथत 
यावचका दाखल होऊन 
न्यायालयाला 

त्यावर वनणतय द्यावा लागला ? 

महात्मा फुले, महात्मा गाांधी, सांत 
गाडगे महाराज, डॉ. बाबासाहेब 
आांबेडकर याांनी कोणत्या चळवळी 
उभ्या केल्या ? 

(२)शेतकऱ्याांच्या व शेतमजरुाांच्या 
कल्याणासाठी शासनाने कोणत्या 
योजना राबवल्या आहेत ? 

इवतहास 

आठवडा 
दसुरा 

(०७ डडसेंबर 
ते १२ डडसेंबर) 

मनोरंिनाची आवश्यकता स्पष्ट करता 
येणे. 

 

६. मनोरंिनाची 
माध्यमे आडण 

इडतहास 

(मनोरांजनाची माध्यमे आवण 
इवतहास) 

https://tinyurl.com/y2kbl6az 

 

 मनोरंिनाची माध्यमे आडण 
इडतहास या पाठाचे वाचन कर. 

 मनोरंिनाची माध्यमे आडण 
इडतहास याडवषयी माडहती 
घेणयासाठी डदलेल्या ललक ला 
क्ललक करून क्हहडीओ बघ. 

https://tinyurl.com/y2kbl6az


 
 

करून बघ- 

इवतहास ववषयाशी वनगवडत कृवत 
शील आवण अकृवतशील 
मनोरांजनाचा तक्ता तयार कर. 

इवतहास आठवडा 
डतसरा 

(१४ डडसेंबर 
ते १९ डडसेंबर) 

मनोरंिनाची माध्यमे व इडतहास 
यांच्यातील परस्पर संबंधांचे डवश्लेषण 
करता येणे. 

 

६. मनोरंिनाची 
माध्यमे आडण 

इडतहास 

(कळसरूी बाहुल्याांचा खेळ) 

https://tinyurl.com/y63wbjmr 

 

 कळसरूी बाहुल्याांचा खेळ 
याडवषयी माडहती घेणयासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक 
करून क्हहडीओ बघ. 

यादी करूया. 

मनोरांजनाचे ववववध प्रकार साांगनू 
त्याांचे वगीकरण कर. 

उपक्रम- 

सांत एकनाथाांचे ‘ववच ूचावला’ हे 
भारुड वमळव. 

इवतहास आठवडा 
चवथा 

(२१ डडसेंबर ते 
२६ डडसेंबर) 

मनोरंिनाच्या माध्यमांत होणारे बदल 
िाणून घेणे. 

६. मनोरंिनाची 
माध्यमे आडण 

इडतहास 

  मनोरंिनाच्या साधनांची यादी 
कर. 

 पूवीचे व सध्याचे 
मनोरानािनाच्या साधनात 
कोणता फरक िाणवतो ते 
डलही. 

चला शोधयूात. 

https://tinyurl.com/y63wbjmr


 
 

या पाठात उल्लेख नसलेले परांत ुइवत 
हासाशी सांबांवधत असणाऱ्या 
वचरपटाांची यादी आांतरजालाच्या 
मदतीने तयार कर. 

इवतहास आठवडा 
पाचवा 

(२८ डडसेंबर 
ते ०२ 
िानेवारी) 

 ६. मनोरंिनाची 
माध्यमे आडण 

इडतहास 

  सध्याच्या मनोरंिनाच्या 
साधनाचा हयक्लतगत व 
सामाडिक िीवनावर कोणता 
पडरणाम होतो ते स्पष्ट कर. 

चला शोधयूा. 

अतांरजालाच्या मदतीने १९७० ते 
२०१५ पयंतचे ऐवतहावसक 
ववषयाांशी सांबांवधत मराठी वचरपट 
शोध. 

 

इयत्ता : १० वी माहे : िानेवारी, २०२१ 

ववषय कालावधी अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

राज्यशास्त्र 

आठवडा पडहला 

(०४ िानेवारी ते 
०९ िानेवारी) 

-‘डवडवधतेतील एकता’ याचा अथथ 
सांगता येणे. 

-भारतातील डवडवधतेचा आदर 
करणयाची वृत्ती डवकडसत होणे. 

५. भारतीय 
लोकशाहीसमोरील 

आहहाने 

(भारतातील लोकशाही समोरील 
आव्हाने) 

https://tinyurl.com/yykxxw7
s 

 भारतीय लोकशाहीसमोरील 
आहहाने या पाठाचे वाचन कर. 

 भारतातील लोकशाही 
समोरील आव्हाने याडवषयी 
माडहती घेणयासाठी डदलेल्या 
ललक ला क्ललक करून 

https://tinyurl.com/yykxxw7s
https://tinyurl.com/yykxxw7s


 
 

डवडवध आहहानांचे वस्तुडनष्ठ 
स्वरूप स्पष्ट करता येणे. 

-अंतगथत आहहानांना तोंड कसे 
देता येते याचे डववेचन करता येणे. 

 क्हहडीओ बघ. 
 भारतासमोरील अंतगथत 

आहहाने कोणती आहेत? 
  अंतगथत आहहाने 

सोडवणयासाठी शासन स्तरावर 
कोणते प्रयत्न चालू आहेत? 

उपक्रम 

(१) भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी 
तमुही कोणत्या 

उपाययोजना सचुवाल याची यादी 
कर. 

(२) ‘भारतातील दहशतवाद’ या 
समस्त्येवर चचा करा. 

इवतहास 

आठवडा दसुरा 

(११ िानेवारी ते 
१६ िानेवारी   

 

भारतातील डवडवध कलांची 
माडहती सांगता येणे. 

कला, क्रीडा व साडह त्य के्षत्रांतील 
डवडवध घटकांची माडहती सागंणे. 

 

७. खेळ आडण 
इडतहास 

(खेळ आवण इवतहास) 

https://tinyurl.com/y6ooccoz 

 

 खेळ आडण इडतहास या पाठाचे 
वाचन कर. 

 खेळ आवण इवतहास याडवषयी 
माडहती घेणयासाठी डदलेल्या 
ललक ला क्ललक करून 
क्हहडीओ बघ. 

उपक्रम 

(१) तमुच्या आवडीच्या खेळाची व 
त्या खेळाशी सांबांवधत खेळाडूांची 

https://tinyurl.com/y6ooccoz


 
 

मावहती वमळव. 

(२) क्रीडापटूांवरील पसु्त्तके/ 
मावहतीपट/वचर पट यातून 

खेळाडूांना त्या खेळासाठी वकती कष्ट 
घ्यावे लागतात, यावर चचा करा. 

 

इवतहास आठवडा डतसरा 

(१८ िानेवारी ते 
२३ िानेवारी) 

भारतीयांच्या वेगवेगळ्या 
खेळातील कामडगरीडवषयी 
अडभमान बाळगणे व त्यातून 

पे्ररणा घेणे. 

 

७. खेळ आडण 
इडतहास 

  भारतात खेळल्या िाणाऱ्या 
खेळांची यादी कर. 

 भारताने कोणकोणत्या खेळात 
चांगली कामडगरी केली 
आहे,अशा खेळांची माडहती 
डमळव. 

 

चला शोधयूात. 

वशक्षक, पालक आवण आांतरजालाच्या 
मदतीने कुस्त्तीगीर खाशाबा जाधव, 
मारुती माने, भारतरत्न सवचन 
तेंडुलकर याांच्या जीवनाववषयी 
मावहती वमळव. 

इवतहास आठवडा चवथा कला, क्रीडा व साडहत्य यांचे ७. खेळ आडण   खेळांचे िीवनात काय महत्व 
आहे ते स्पष्ट कर. 



 
 

(२५ िानेवारी ते 
३० िानेवारी) 

ऐडतहाडसक उपयोिन सांगता येणे. इडतहास  कला, क्रीडा व साडहत्य यांचे 
िीवनात काय महत्व आहे? 

चला शोधयूात. 

पवूी भारतातील अनेक भागाांमध्ये 
लाकडी बाहुल्या बनवत असत. 
महाराष्रात ‘ठकी’नावाने ओळखल्या 
जाणाऱ्या रांगीत लाकडी बाहुल्या 
तयार केल्या जात. अशा लाकडी 
बाहुल्या बनवण्याची परांपरा 

भारतात इतर कोणत्या प्रदेशाांमध्ये 
होती/आहे 

हे शोधयूात. 

त्या त्या प्राांतात त्या बाहुल्याांना काय 

नावे आहेत, ते शोधा. 

 

 

इयत्ता : १० वी माहे : फेबु्रवारी, २०२१ 

ववषय कालावधी अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

इवतहास आठवडा पडहला पयथटन के्षत्रासाठी इडतहासाचा ८. पयथटन आडण (पयतटन आवण इवतहास)  पयतटन आवण इवतहास या 



 
 

(०१ फेबु्रवारी ते 
०६ फेबु्रवारी) 

उपयोग होऊ शकतो हे िाणणे. 

आपल्या देशातील पयथटनाच्या 
संधी सांगता येणे. 

इडतहास https://tinyurl.com/y4mrda48 

 

पाठाचे वाचन कर. 
 पयतटन आवण इवतहास 

याडवषयी माडहती घेणयासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक 
करून क्हहडीओ बघ. 

चला शोधयूा. 

वरील प्रकाराांव्यवतवरक्त 
ववज्ञानववषयक पयतटन, ववरांगळुा, 
साांस्त्कृवतक पयतटन व समहू 

पयतटन या प्रकाराांची मावहती वशक्षक 
व आांतरजालच्या (इांटरनेट) मदतीने 
शोध. 

 

इवतहास आठवडा दसुरा 

(०८ फेबु्रवारी ते 
१३ फेबु्रवारी) 

पयथटन अनेकांना रोिगाराच्या संधी 
उपलब्ध करून देते हे िाणणे. 

 

८. पयथटन आडण 
इडतहास 

(पयतटनाची परांपरा) 

https://tinyurl.com/y3p37v3g 

 

 पयतटनाची परांपरा याडवषयी 
माडहती घेणयासाठी डदलेल्या 
ललक ला क्ललक करून 
क्हहडीओ बघ. 

माहीत करून घे. 

स्त्वच्छ भारत अवभयानाची मावहती घे. 

 

इवतहास आठवडा डतसरा इडतहास आडण पयथटन यांचा ८. पयथटन आडण (पयतटन आवण इवतहास)  पयतटन आवण इवतहास 

https://tinyurl.com/y4mrda48
https://tinyurl.com/y3p37v3g


 
 

(१५ फेबु्रवारी ते 
२० फेबु्रवारी) 

सहसंबंध समिून घेणे इडतहास https://tinyurl.com/y699w3m7 

 

याडवषयी माडहती घेणयासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक 
करून क्हहडीओ बघ. 

 

इवतहास आठवडा चवथा 

(२२ फेबु्रवारी ते 
२७ फेबु्रवारी) 

 ८. पयथटन आडण 
इडतहास 

  भारतातील पयथटन के्षत्रांची 
माडहती डमळव. 

पयथटन आडण इडतहास यांचा काय संबंध 
असतो ते डलही? 

पयथटन के्षत्रामुळे कोणकोणता फायदा 
होतो ते स्पष्ट कर. 

उपक्रम 

ऐवतहावसक स्त्थळाांच्या जतन व सांवधत 
नाची गरज स्त्पष्ट कर. यासाठी 
कोणत्या उपाययोजना करता 

येतील,याची चचा कर. 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y699w3m7


 
 

 

 

इयत्ता : १० वी माहे : माचथ, २०२१ 

ववषय कालावधी अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

इवतहास आठवडा 
पडहला 

(०१ माचथ ते ०६ 
माचथ) 

इडतहासाच्या अभ्यासातील 
संग्रहालयांचे/गं्रथालयांचे महत्त्व 
सांगता येणे. 

 

९. ऐडतहाडसक 
ठेहयांचे ितन 

(साांस्त्कृवतक आवण नैसर्गगक 
वारशाचे व्यवस्त्थापन) 

https://tinyurl.com/y5fyaazt 

 

 ऐडतहाडसक ठेहयांचे ितन या 
पाठाचे वाचन कर. 

 ऐडतहाडसक ठेहयांचे ितन 
याडवषयी माडहती घेणयासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून 
क्हहडीओ बघ. 

 

इवतहास आठवडा दसुरा 

(०८ माचथ ते १३ 
माचथ) 

इडत हासाच्या अभ्यासातून 
वस्तुडनष्ठ डवश्लेषण करता येते 
ही भावना डवकडसत करणे. 

 

९. ऐडतहाडसक 
ठेहयांचे ितन 

  ऐडतहाडसक ठेहयांचे ितन या 
पाठातील भारतातील ऐडतहाडसक 
स्थळांची माडहती डमळव. 

इवतहास आठवडा 
डतसरा 

(१५ माचथ ते २० 
माचथ) 

इडतहासाचा अन्य अभ्यासके्षत्रांशी 
समन्वय साधणे. 

९. ऐडतहाडसक 
ठेहयांचे ितन 

  ऐडतहाडसक स्थळांचा ज्या प्रमाणे 
इडतहासाशी संबंध येतो त्याप्रमाणे  
अन्य कोणकोणत्या डवषयांशी 
संबंध येतो,त्यांची यादी कर. 

इवतहास आठवडा  ९. ऐडतहाडसक   ऐडतहाडसक स्थळांचे ितन 

https://tinyurl.com/y5fyaazt


 
 

चवथा 

(२२ माचथ ते 
२७ माचथ) 

ठेहयांचे ितन करणयासाठी तू काय-काय प्रयत्न 
करशील. 

उपक्रम 

आांतरजालाच्या मदतीने महाराष्रातील 
प्रमखु ग्रांथालयाांची मावहती वमळव.  

 

 

  



 
 

आयत्ता : १०वी माह े: डडसेंबर, २०२० 

डवषय कालावधी ऄध्ययन डनष्पत्ती 

क्रमाकं 
पाठाच ेनाव ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत डवद्याथी कृती 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा पडहला 

(१ डडसेंबर ते ०५ 

डडसेंबर) 

क्षमता डवधान क्र. 

११, १२ व  १३  

५. नैसर्गगक 

वनस्पती व िाणी  

https://tinyurl.com/y628qx68 

 

नैसर्गगक वनस्पती व िाणी या बद्दल माडहती 

सोबतची बलक तसचे  पाठ्यपुस्तक व 

अंतरजाल याचं्या मदतीने डमळावा. 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा दसुरा 

(०७ डडसेंबर ते १२ 

डडसेंबर) 

क्षमता डवधान क्र. 

११, १२ व  १३  

५. नैसर्गगक 

वनस्पती व िाणी  

https://tinyurl.com/y5jbj5l8 

 

सोबतची बलक तसेच  पाठ्यपुस्तक याद्वारे 

माडहती घेउन स्वाध्याय सोडवा. 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा डतसरा 

(१४ डडसेंबर ते १९ 

डडसेंबर) 

क्षमता डवधान क्र. 

१४ ते १८  

६. लोकसंख्या  https://tinyurl.com/y569wd7g 

 

लोकसंख्येबाबत डवडवध पैलूंची  माडहती 

सोबतची बलक वापरून डमळावा.  . 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा चवथा 

(२१ डडसेंबर ते २६ 

डडसेंबर) 

क्षमता डवधान क्र. 

१४ ते १८  

६. लोकसंख्या  https://tinyurl.com/yybtcpph 

 

लोकसंख्येबाबत डवडवध पैलूंची  माडहती 

सोबतची बलक वापरून डमळावा.   

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा पाचवा 

(२८ डडसेंबर ते ०२ 

जानेवारी) 

क्षमता डवधान क्र. 

१४ ते १८  

६. लोकसंख्या  पाठ्यपुस्तक  लोकसंख्येबाबत डवडवध पैलूंची  माडहती 

पाठ्यपुस्तक व अंतरजाल यांच्या मदतीन े

डमळावा. 

https://tinyurl.com/y628qx68
https://tinyurl.com/y5jbj5l8
https://tinyurl.com/y569wd7g
https://tinyurl.com/yybtcpph


 
 

 

 

 

 

आयत्ता : १० वी माह े: जानवेारी, २०२१  

 

डवषय कालावधी ऄध्ययन डनष्पत्ती 

क्रमाकं 
पाठाच ेनाव ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत डवद्याथी कृती 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा पडहला 

(०४ जानेवारी ते 

०९ जानेवारी) 

क्षमता डवधान क्र. 

१४ ते १८  

६. लोकसंख्या  पाठ्यपुस्तक स्वाध्याय सोडवा. 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा दसुरा 

(११ जानेवारी ते 

१६ जानेवारी) 

क्षमता डवधान क्र. 

१९ ते २१  

७. मानवी वस्ती  https://tinyurl.com/y64zky43 

 

मानवी वस्ती बाबतची  माडहती 

सोबतची बलक वापरून डमळावा. 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा डतसरा 

(१८ जानेवारी त े

क्षमता डवधान क्र. 

१९ ते २१  

७. मानवी वस्ती  https://tinyurl.com/y6ntwm8w 

 

मानवी वस्ती बाबतची  माडहती 

सोबतची बलक वापरून डमळावा. 

https://tinyurl.com/y64zky43
https://tinyurl.com/y6ntwm8w


 
 

२३ जानेवारी) 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा चवथा 

(२५ जानेवारी त े

३० जानेवारी) 

क्षमता डवधान क्र. 

१९ ते २१  

७. मानवी वस्ती  पाठ्यपुस्तक  मानवी वस्ती बाबतची  माडहती 

पाठ्यपुस्तक व अंतरजाल यांच्या 

मदतीने डमळावा. 

 

 

 

 

 

आयत्ता : १०वी माह े: फेब्रवुारी, २०२१  

डवषय कालावधी ऄध्ययन डनष्पत्ती 

क्रमाकं 
पाठाच ेनाव ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत डवद्याथी कृती 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा पडहला 

(०१ फेब्रुवारी ते ०६ 

फेब्रुवारी) 

क्षमता डवधान क्र. 

१९ ते २१  

७. मानवी वस्ती  पाठ्यपुस्तक 

 

स्वाध्याय सोडवा.  

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा दसुरा 

(०८ फेब्रुवारी ते १३ 

क्षमता डवधान क्र. 

२५ ते २८  

८. ऄथचव्यवस्था 

अडण व्यवसाय  

https://tinyurl.com/y5nspwjk 

 

ऄथचव्यवस्था अडण व्यवसाय 

बाबतची  माडहती सोबतची 

बलक वापरून डमळावा. 

https://tinyurl.com/y5nspwjk


 
 

फेब्रुवारी) 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा डतसरा 

(१५ फेब्रुवारी ते २० 

फेब्रुवारी) 

क्षमता डवधान क्र. 

२५ ते २८  

८. ऄथचव्यवस्था 

अडण व्यवसाय  

https://tinyurl.com/y4jdmtp8 

 

ऄथचव्यवस्था अडण व्यवसाय 

बाबतची  माडहती सोबतची 

बलक वापरून डमळावा. 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा चवथा 

(२२ फेब्रुवारी ते २७ 

फेब्रुवारी) 

क्षमता डवधान क्र. 

२५ ते २८  

८. ऄथचव्यवस्था 

अडण व्यवसाय  

https://tinyurl.com/y4dnqhra 

 

ऄथचव्यवस्था अडण व्यवसाय 

बाबतची  माडहती सोबतची 

बलक वापरून डमळावा. 

 

 

 

 

 

आयत्ता : १०वी माह े: माचच, २०२१  

डवषय कालावधी ऄध्ययन डनष्पत्ती 

क्रमाकं 
पाठाच ेनाव ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत डवद्याथी कृती 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा पडहला 

(०१ माचच ते ०६ 

माचच) 

क्षमता डवधान क्र. 

२५ ते २८  

८. ऄथचव्यवस्था 

अडण व्यवसाय  

पाठ्यपुस्तक 

 

ऄथचव्यवस्था अडण व्यवसाय या बद्दल 

माडहती घेउन स्वाध्याय सोडवा. 

ऄडचण अल्यास डशक्षकांसोबत 

https://tinyurl.com/y4jdmtp8
https://tinyurl.com/y4dnqhra


 
 

दरूध्वनी द्वारे संपकच  साधा. 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा दसुरा 

(०८ माचच ते १३ 

माचच) 

क्षमता डवधान क्र. 

२९  ते ३१  

९. पयचटन, 

वाहतूक अडण 

संदशेवहन  

https://tinyurl.com/y4tb9dmw 

 

पयचटन, वाहतूक अडण संदशेवहन 

बाबतची  माडहती सोबतची बलक 

वापरून डमळावा. 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा डतसरा 

(१५ माचच ते २० 

माचच) 

क्षमता डवधान क्र. 

२९  ते ३१  

९. पयचटन, 

वाहतूक अडण 

संदशेवहन  

https://tinyurl.com/y6ekkeew 

 

पयचटन, वाहतूक अडण संदशेवहन 

बाबतची  माडहती सोबतची बलक 

वापरून डमळावा. 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा चवथा 

(२२ माचच त े२७ 

माचच) 

क्षमता डवधान क्र. 

२९  ते ३१  

९. पयचटन, 

वाहतूक अडण 

संदशेवहन  

पाठ्यपुस्तक 

 

पयचटन, वाहतूक अडण संदशेवहन 

या बद्दल माडहती घेउन स्वाध्याय 

सोडवा. ऄडचण अल्यास 

डशक्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे संपकच  

साधा. 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा पाचवा 

(२९ माचच त े०३ 

एडिल) 

 संकडलत मूल्यमापन 

– द्वीत्तीय सत्र  

  

 

 

 

आयत्ता : १०वी माह े: एडिल, २०२१  

https://tinyurl.com/y4tb9dmw
https://tinyurl.com/y6ekkeew


 
 

डवषय कालावधी ऄध्ययन डनष्पत्ती 

क्रमाकं 
पाठाच ेनाव ऄध्ययन ऄध्यापन 

स्त्रोत 
डवद्याथी कृती 

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा पडहला 

(०५ एडिल ते १० 

एडिल) 

 सराव : 

पाठ क्र. ०६  

स्व ऄध्ययन / 
पाठ्यपुस्तक 

 

 

 

 

 

पाठाचे वाचन करा. अशय लक्षात येण्या कररता 

पुस्तकातील डचत्रांचे डनरीक्षण करा. अंतरजालच्या 

मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे डमळवा. ऄडचण 

अल्यास डशक्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे संपकच  साधा.  

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा दसुरा 

(१२ एडिल ते १७ 

एडिल) 

 सराव : 

पाठ क्र. ०७   

स्व ऄध्ययन / 
पाठ्यपुस्तक 

 

 

 

 

 

पाठाचे वाचन करा. अशय लक्षात येण्या कररता 

पुस्तकातील डचत्रांचे डनरीक्षण करा. अंतरजालच्या 

मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे डमळवा. ऄडचण 

अल्यास डशक्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे संपकच  साधा.  

सामाडजकशास्त्र अठवडा डतसरा 

(१९ एडिल ते २४ 

 सराव : 

पाठ क्र. ०८    

स्व ऄध्ययन / 
पाठ्यपुस्तक 

पाठाचे वाचन करा. अशय लक्षात येण्या कररता 

पुस्तकातील डचत्रांचे डनरीक्षण करा. अंतरजालच्या 



 
 

(भूगोल) एडिल)  

 

 

 

 

मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे डमळवा. ऄडचण 

अल्यास डशक्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे संपकच  साधा.  

सामाडजकशास्त्र 

(भूगोल) 

अठवडा चवथा 

(२६ एडिल ते ३० 

एडिल) 

 सराव : 

पाठ क्र. ०९     

स्व ऄध्ययन / 
पाठ्यपुस्तक 

 

 

 

 

 

पाठाचे वाचन करा. अशय लक्षात येण्या कररता 

पुस्तकातील डचत्रांचे डनरीक्षण करा. अंतरजालच्या 

मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे डमळवा. ऄडचण 

अल्यास डशक्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे संपकच  साधा.  

 

 

 


