महाराष्ट्र शासन

शैक्षणिक दिनिर्शिका
(सातवी)

सप्टेंबर ते नोव्हें बर २०२०

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुिे

प्रेरिा व मार्गिशगन

मा.ना.उद्धविी ठाकरे
मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र राज्य

प्रा.वषाा गायकवाड
मंत्री

शालेय जशक्षण ववभाग
महाराष्ट्र राज्य

मा.वंदना कृष्णा(भा.प्र.से.)
अपर मुख्य सचिव

शालेय जशक्षण व क्रीडा ववभाग
महाराष्ट्र राज्य

मा.ना.अजित पवार
उपमुख्यमंत्री

महाराष्ट्र राज्य

मा.ओमप्रकाश उर्ा बच्चू बाबाराव कडू
राज्य मंत्री

शालेय जशक्षण ववभाग
महाराष्ट्र राज्य

मा.ववशाल सोळं की(भा.प्र.से.)
आयुक्त (जशक्षण)
महाराष्ट्र राज्य
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जीवनातील ववववध समस्ाांना सामोरे जाताना शिक्षणाची ज्योत तेवत ठे वणाऱ्या असांख्य बालकाांसमोर कोववड.महआे लक नवीन ळ ान आ े रा ुले ळुे ९१सवव पालक, शिक्षक, शिक्षणप्रेमी याांच्यापहढे

ववष्यातील शिक्षणाच्या

व्यवस्थेबाबत प्रश्न वनमावण झाले ळुेत पण पहरोगामी मुाराण या अडचणीतणनुी मागव काढण न .ववद्याथी व शिक्षक याांच्या
ळरोग्याला प्राधान्य देऊन ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण ुोत राुील यासाठी प्रयत्न करत राुील ळणण शिक्षणातुी मागे राुणार
नाुी याची मला खात्री ळुे .
ळरोग्याला प्राधान्य देऊन शिक्षण चालण ठे वता ये ल काय यावर िासन पातआीवर बरीच चचाव ुोऊन िाआा बांद
असल्या तरी महलाांच्या शिकण्याची प्रक्रिया कायम ठे वण्यासाठी िालेय शिक्षण वव ाग 'िैक्षणणक दनदशिि का' घेऊन येत
ळुेशिक्षण वव ागाच्या या प्रयत्नाांना सवव शिक्षक ., ववद्याथी आा व्यवस्थापन सव्यमतीिा,व पालकाांनी सकारात्मक
प्रवतसाद द्यावा असे ळवाुन मी या वनव्यमत्ताने करते.
सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या िह ेच्छा !

प्रा.वषाा गायकवाड
मंत्री

शालेय जशक्षण ववभाग
महाराष्ट्र राज्य

मनोगत
महाराष्ट्रातील सवग ववद्यार्थी, पालक आणि र्शक्षकांना नवीन शैक्षणिक वषागच्या हादिि क शुभेच्छा!
कोववड-९१ च्या प्रादह ाववामहआे मागील काुी दवसाांपासणन ळपण अनेक सांकटाांचा सामना करत ळुोत. ळरोग्य
ळणण दैनां दन आदरवनवावुाचा प्रश्न असणाऱ्या असांख्य बालकाांना पररस्थस्थतीमहआे शिक्षण सोडण्याची वेआ येऊ नये तसेच
शिक्षणािी, शिक्षकाांिी त्ाांचा सांबांध तहटण नये यासाठी मागील २ म ुन्याांपासणन ळम्ही 'िाआा बांद, पण शिक्षण ळुे …' ुी
अभ्यासमाला सहरु ठे वली ुोती ळणण त्ाला मुाराण रातणन प्रचांड प्रवतसाद व्यमआाला. िैक्षणणक वर्व २०२०-२९ मध्ये ९५
जणनपासणन सवव मुाराणात प्रत्क्ष िाआा सहरू करण्यात अनेक अडचणी ळुेत. त्ामहआे ळपण डशजटल माध्यमातणन
शिक्षण देण्याचा वनणवय घेतला ळुे. या पार्श्व णमीवर राज्य िैक्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण पररर्देने िैक्षणणक
दनदशिि केची वनव्यमिती केली ळुे. या िैक्षणणक दनदशिि केचा वापर शिक्षक, पालक याांनी अत्ांत ववचारपणववक करून
ववद्यार्थ्ाांचे शिकणे अव्यधक समृद्धकरणे ळवश्यक ळुे. प्रत्क्ष िाआा सहरु ुोत नाुीत तोपयांत ववद्याथी िैक्षणणक
दनदशिि केचा वापर करून ळपल्या सवडीनहसार ळणण वेआेनहसार शिक्षण घेऊ िकणार ळुेत. यामध्ये अध्ययन पणरक
सा ुत्, कृती, स्वाध्याय याांचा अांत ावव करण्यात ळला ळुे. ळम्ही दीक्षा, रे डओ, टे शलण जन, अध्ययन व्यवस्थापन
प्रणाली (LMS) इत्ादी माध्यमातणन ववद्यार्थ्ाांपयांत पोुोचण्यासाठी प्रयत्निील असणन त्ाचाच लक

ाग म्हणणन

िैक्षणणक दनदशिि का तयार करण्यात ळली ळुे. या आपिमास शिक्षक, पालक व ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील
ळणण शिक्षणाची प्रक्रिया सहरु ठे वतील अिी मला ळिा ळुे.
िैक्षणणक दनदशिि केचा प्रमहख आद्देि ुा या सांकटाच्या कालावधीमध्ये देखील ववद्याथी शिक्षणप्रवाुात रुावा ुाच
ळुे. ळरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण ुे ुी मुत्वाचे ळुे. यासाठीच घरी बसणन देखील ववद्याथी िैक्षणणक
दनदशिि केचा वापर करून त्ाच्या वेआेनहसार शिकण िकणार ळुे. िाआा बांदच्या कालावधीमध्ये नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या
प्रारां ीच्या अनहर्ांवगक कृती तसेच अध्ययन अनह व पणणवतः देणे िक्य ुोणार नाुी पण काुी अध्ययन अनह व ुे या
आपलब्ध -सा ुत्ाच्या माध्यमातणन देणे नक्कीच िक्य ुोणार ळुे.

दिनकर पाटील
संचालक

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि
पररषि, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
नमस्कार ववद्याथी व्यमत्रुो,
सध्या कोववड-९१ या रोगामहआे सांपणणव जग ववववध समस्ाांना सामोरे जात ळुे. त्ाला शिक्षणक्षेत्रुी अपवाद नाुी.

जग रातील िाआा-मुाववद्यालये अवनश्चित काआासाठी बांद ळुेत. शिक्षक, ववद्याथी, पालक ुे सववजण िाआा कधी सहरू

ुोणार याववचारात ळुेत. िाआा सहरू करता येत नसल्या तरी शिकणे जास्तीत जास्त समृद्ध करता येऊ िकेल का याचा
ववचार िासनपातआीवरुी ुोत ळुे.

िैक्षणणक वर्व २०२०-२९ मध्ये ववद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रे डओ, टे शलण जन,अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली

(LMS) याांचा वापर करण्यासाठी सहद्धा िासन प्रयत्निील ळुे. त्ाचाच लक

ाग म्हणणन दीक्षा ऍप्लिकेिनचा वापर

महलाांच्या अध्ययनासाठी करण्याचा लक छोटासा प्रयत्न िैक्षणणक दनदशिि केच्या रूपात ळम्ही करत ळुोत. िैक्षणणक
दनदशिि का स्माटव पीडीलफ रूपात असणन यामध्ये दलेल्या अध्ययन स्त्रोताांवर स्पिव केल्यास सांबांव्यधत

ळपल्यासमोर ण

-सा ुत्

डओरूपामध्ये दसेल. िैक्षणणक दनदशिि का पाुताना इां टरनेट कनेक्टिण टीची समस्ा जाणवत

असल्यास रेंज ळुे अिा रठकाणी जाऊन सांबांव्यधत -सा ुत् दीक्षा ऍिीकेिनवरून ळपण डाऊनलोड करु िकतो व
इां टरनेट कनेक्टिण टी नसलेल्या रठकाणी ऑफला न वापरू िकतो.

मुाराष्ट् राज्यातील सववच ववद्याथी व पालक सुजपणे वापर करू िकतील असा जणन, जहलै व ऑगस्ट २०२० या

म ुन्याांसाठीचा अध्ययन सा ुत्स्त्रोताांचा सांच िैक्षणणक दनदशिि केच्या रूपामध्ये ळपणा सवाांसाठी आपलब्ध करून देत

ळुोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत आपलब्ध अध्ययन स्रोताांच्या मदतीने तयार केलेल्या िैक्षणणक दनदशिि केस शिक्षक, पालक व

ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील असा ववर्श्ास वाटतो. िैक्षणणक दनदशिि केचा आपयोग ळपल्या पाल्याचे क्रकिंवा
ळपल्या ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन सहकर करण्यासाठी नक्कीच ुो ल अिी ळिा ळुे.

िैक्षणणक दनदशिि का ववद्यार्थ्ाांनी पालक ळणण शिक्षकाांच्या मागवदिवनाखाली वापरावयाची ळुे.तसेच शिक्षकाांनी

फोन कॉल,

ाट्सअप या माध्यमातणन ववद्याथी ळणण पालक याांच्या सांपकावत राहून िैक्षणणक दनदशिि केच्या साह्याने

महलाांचे शिक्षण ळनांददायी कसे ुो ल यासाठी प्रयत्न करावयाचा ळुे. ववद्यार्थ्ाांनी िैक्षणणक दनदशिि केचा वापर करत
असताना पालक ळणण घरातील इतर वडीलधारी मांडआी तसेच मोठे बुीण- ाऊ याांच्या देखरेखीखाली अध्ययन सा ुत्
वापरावे. िैक्षणणक

दनदशिि केमध्ये अध्ययनस्त्रोत म्हणणन दीक्षा ॲप वरील सांबांव्यधत घटकाांचे

सा ुत् दले ळुे. या

सा ुत्ाचा वापर सांद व म्हणणन करण्यापणवी शिक्षकाांिी चचाव करणे ळवश्यक ळुे त्ाचप्रमाणे शिक्षकाांच्या सणचनेनहसार
पाठ्यपहस्तकाांचाुी वापर ळवश्यक ळुे.

केवआ िैक्षणणक दनदशिि का पहरवल्याने ववद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पणणव ुोणार नसणन शिक्षकाांनी सतत पालक व

ववद्यार्थ्ाांच्या सांपकावत राुणे त्ाांच्यािी चचाव करणे, त्ाांना काुी प्रश्न ववचारणे या माध्यमातणन ववद्यार्थ्ाांचे सातत्पणणव
सवांकर् मणल्यमापन करावे. ववद्यार्थ्ाांवर सतत ऑनला न चाचण्याांचा मारा करणे योग्य नाुी. त्ाचप्रमाणे लेखी गृुपाठ,
स्वाध्याय ळणण चाचण्यायामहआे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन कांटाआवाणे ुोणार नाुी याचीुी दक्षता शिक्षकाांनी घेणे ळवश्यक
ळुे. त्ाच प्रमाणे ववद्याथीवनुाय या वनयोजनामध्ये लवव्यचकता सहद्धा असावी.

र्शक्षकांसाठी सूचना :

1. िैक्षणणक दनदशिि का सवव शिक्षकाांनी ळपल्या सवव ववद्यार्थ्ाांपयांत पोुचवावी.
2. िैक्षणणक दनदशिि का ववद्यार्थ्ाांनी वापरायला सहरू करण्यापणवी शिक्षकाांनी सवव वापरकत्ाव ववद्यार्थ्ाांिी व

पालकाांिी फोन, ण डीओ कॉल, ग्रुप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल करून सांवाद साधावा ळणण िैक्षणणक दनदशिि का
वापरून अभ्यास कसा करावा याबद्दल मागवदिवन करावे.

3. वगवशिक्षकाांनी ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फक्त अभ्यासबद्दल बोलण नये. ुा सांवाद अनौपचाररक असावा.

ववद्याथी, कहटहां ब, सध्याची दनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, ळजणबाजणच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाचे
मत याबद्दल चचाव करून शिक्षक - ववद्याथी सांबांध दृढ ुोतील याची काआजी घ्यावी.

4. वगवशिक्षकाांनी, ववर्यशिक्षकाांनी पाठ शिकताना पहस्तकाचा कसा वापर कसा करावा याबद्दद्दल सणचना द्याव्यात.
5. प्रत्ेक पाठाचे -सा ुत् बघण्यापणवी व बव्यघतल्यानांतर काय करावे याबद्दलुी ववद्यार्थ्ाांना साांगावे.

6. त्ाचप्रमाणे पाठातील -सा ुत्ािी सांबांव्यधत समाांतर आपिम ळणण स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद
साधावा.

7. वनयव्यमत अभ्यासाला पयावय म्हणणन ळपण दीक्षा ऍपचा वापर ळपण करत नाुी ळुोत तर शिक्षक ळणण
ववद्याथी याांच्यातील ळांतरक्रियेतणन जे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन घडते त्ाला पणरक सा ुत् क्रकिंवा िैक्षणणक सा ुत्
म्हणणन

-सा ुत्ाचा वापर करणे अपेशक्षत ळुे.

8. िैक्षणणक दनदशिि केमध्ये देण्यात ळलेल्या कृतीशिवाय शिक्षकाांनी ळपल्या स्तरावर इतर ळवश्यक कृती व
आपिम ववद्यार्थ्ाांना पहरववण्यास ुरकत नाुी.
शैक्षणिक दिनिर्शि का वापरण्यासाठी ववद्यार्थी व पालक यांच्याकररता महत्वाच्या सूचना :
1. िैक्षणणक दनदशिि का म्हणजे पाठ्यपहस्तकातील पाठाांवर ळधाररत वनयोजन असणन त्ाचा आद्देि ववद्यार्थ्ाांचे
अध्ययन सहल करणे ुा ळुे.

2. िैक्षणणक दनदशिि केनहसार अध्ययन करताना यावर्ी ळपल्याला पहरवलेल्या नवीन पाठ्यपहस्तकाांचा आपयोग
करावा.

3. दीक्षाऍप पाुण्यापणवी लकदा पाठ्यपहस्तकातणन सांबव्यां धत पाठ वाचावा. त्ाचप्रमाणे -सा ुत् पा ुल्यानांतरुी सा ुत्ातील अध्ययन घटक पहन्हा वाचणे अव्यधक फायदेिीर ठरेल.

4. पा ुलेल्या ळणण वाचलेल्या अध्ययन घटकाांत काुी समस्ा असल्यास ती ळपले पालक, घरातील ज्येष्ठ
व्यक्ती, मोठे बुीण- ाऊ शिक्षक याांच्यािी चचाव करावी.

5. लक पाठ अभ्यासणन सांपल्यानांतर त्ावरील स्वाध्याय पणणव करावा व िक्य झाल्यास तो घरातील ज्येष्ठाांकडण न
तपासणन घ्यावा.

6. दररोज प्रत्ेक ववर्याचा अभ्यास करण्याची सवय लावणन घ्या.
7. ठराववक कालावधीनांतर शिक्षकाांनी पाठवलेल्या चाचण्याुी सोडवा.
8.
9.

-सा ुत् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सावनध्यातच रुा.

-सा ुत् सलगपणे न पाुता प्रत्ेक ववर्य सांपल्यानांतर थोडी ववश्ाांती घ्या. मोबा ल क्रकिंवा इलेक्ट्रॉवनक गॅजटे

काुी वेआासाठी दणर ठे वा.

10. इ.९ ली व २ रीच्या ववद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप व पाठ्यपहस्तक घरातील वडीलधाऱ्या मांडआींच्याच मदतीने वापरायचे
ळुे.

11. ळवश्यक तेथे साांवगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिंवा आपिम करण्यापणवी वडीलधाऱ्या मांडआींना त्ाची कल्पना द्या
अथवा त्ा कृती क्रकिंवा आपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.

12. दनाांक २४/०७/२०२० च्या िासन वनणवयानहसार िैक्षणणक वर्व २०२० साठी को ीड-९१ या कोरोना ववर्ाणणच्या
प्रदह ाववाच्या पािव णमीवर इयत ९ ली ते ९२ वी चा पाठण यिम २५% कमी करण्यात ळलेला ळुे. तरीुी

ववद्यार्थ्ाांनी सदर िासन वनणवयानहसार कमी केलेला पाठ्यिमाचे अवलोकन करावे. या पाठ्यक्र्माचे
स्वयांअध्ययन करण्यासाठी पाठ्यपहस्तकातील सवव घटकाांचा समावेि दनदशिि केत करण्यात ळलेला ळुे.

13. िैक्षणणक दनदशिि केमधील शलिं क open ुोत नसल्यास सदर घटकािी सांबांव्यधत -सा ुत् DIKSHA APP

च्या माध्यमातणन ळपणास पाुता ये ल. यासाठी DIKSHA APP ळपल्या मोबा ल मध्ये DOWNLOAD
करून घ्यावे. तसेच पाठ्यपहस्तकामध्ये देण्यात ळलेल्या QR CODE DIKSHA APP मधणन SCAN करून
ुी पाुता ये ल.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
माहे – सप्टेंबर,ऑक्टोबर,नोव्हें बर २०२०

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी येथे क्लिक करा

इयत्ता:-सातवी
आठव
डा

अध्ययनवनष्पत्ती

ववषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

ववद्याथी कृती

क्रमाांक

07.01.09
पवहला

पाठाचे नाव

माहे –सप्टें बर२०२०

07.01.17
07.01.18

7.माझी मराठी
(कववता )

https://diksha.gov.in/play/content
/do_31260527715035545618819?
referrer=utm_source%3Ddiksha_
mobile%26utm_content%3Ddo_3
12526581783199744142761%26u
tm_campaign%3Dshare_content

1.

ववद्याथी कववतेचे प्रकटवाचन करतील.

2.

ववद्याथी कववतेचे समजपूवक
व वाचन करतील.

3.

ववद्याथी कववतेतील यमक जुळणारे शब्द वलवहतील.अ) आई
ब) वभजली क) थोरवी ड) ओवी इ) उतराई ई) गांधात

4.

ववद्याथी कववतेचे समजपूवक
व श्रवण करतील.

5.

ववद्याथी कववतेचा आशय स्वतःच्या शब्दात लेखन करतील.

6.

ववद्याथी मराठी भाषेची थोरवी आपल्या शब्दात साांगतील

7.

ववद्याथी स्वतःला मावहत असलेल्या ववववध भाषेची नावे
वलवहतील.

8.

ववद्याथी मराठी आवण हहदी भाषेतील साम्य असणारी शब्द
शोधून सांग्रही ठे वतील.

9.

ववद्याथी खालील शब्दाांचा उपयोग करून मनाने वाक्ये
तयार करतील.अ) ऋण ब) अमृत क) भाषा ड) शीतल

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

07.01.01
दु सरा

07.01.02
07.01.12

/do_312605277154254848265

8.गचक अांधारी

66?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3Dd
o_3125265817831997441427
61%26utm_campaign%3Dshare_

१)ववद्याथी पाठाचे ओघवते वाचन करतील.
2 ववद्याथी पाठातील पान क्र.३३ वरील वचत्रावरआधावरत मावहती
स्वतःच्या शब्दात
वलवहतील .

content

३)ववद्याथी पाठातील जोडशब्द शोधून वाचन करतील.
4. ववद्याथी पाठात उपयोगात आणलेली व्याकरण वचनहाांची मावहती
आपल्या शब्दात वलवहतील.
5. ववद्याथी पाठातील वाक्प्रचार शोधून त्यापासून वाक्य तयार
करतील.
6.ववद्याथी खालील मुद्याांवर स्वतःच्या शब्दात मावहती वलवहतील.अ)
सदाचा व्यवसाय ब) गावाचा बाजार क) गचक अांधारी .
7.ववद्याथी पाठाचा आशय स्वतःच्या शब्दात साांगतील.
८. ववद्याथी पाठातील पात्राांच्या साह्याने नाट्यीकरण सादर
करतील.
9. ववद्याथी मावहत असलेल्या पाच लेखकाांची नावे वलवहतील .
१०)घरातील मोठ्ाांपुढे प्रकटवाचन करतील.

वतसरा

07.01.12
07.01.16

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

9.नात्याबाहे रचां नात

/do_312506497599602688249
32?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3Dd

1. ववद्याथी पाठाच्या लेखकाची मावहती वलवहतील.प्रकटवाचन
करतील.
2. ववद्याथी पाठातील पान क्र. ४० वरील वदलेल्या वचत्राची
मावहती स्वतःच्या शब्दात साांगतील

07.01.21

o_3125265817831997441427

3. ववद्याथी पाठाचे अनुलेखन करतील .

61%26utm_campaign%3Dshare_

4. ववद्याथी खालील शब्दाांचे समजलेले अथव वलवहतील.अ)
रुखरुख ब) सोहळा क) फुलोर

content

5. ववद्याथी मावहत असलेल्या नात्याबाबत स्वतःच्या शब्दात
मावहती वलवहतील.प्रकटवाचन करतील.
6. ववद्याथी पाठाचा समजलेला आशय घरातील मोठ्ाांसमोर
स्वतःच्या शब्दात साांगतील.
7. ववद्याथी खालील प्रश्नाचे उत्तर स्वतःच्या शब्दात
वलवहतील.अ) एका कुत्र्याच्या पायाला इजा झाली आहे
,अशा प्रसांगी तुम्ही काय कराल?
1.

ववद्याथी वशक्षक आवण ववद्याथी यामधील नात्याांबाबत वीस
ओळी मावहती स्वतःच्या शब्दात साांगतील .वहीत लेखन
करतील..

2.

येईल? याबाबत आपले मत वलवखत स्वरूपात व्यक्त

07.01.12
चौथा

07.01.16
07.01.21

ववद्याथी नात्याांमधील सांवद
े नवशलता कशी वृद्धींगत करता

9.नात्याबाहे रचां नात

करतील.

bit.ly/2ZBYYAu
3.

ववद्याथी खालील प्रश्नाांचे उत्तरे स्वतःच्या शब्दात वलवहतील.अ)
लेखकाांनी वपल्लाच्या अांगावर मफलर का टाकली असेल?
ब) कुत्र्याचां वपल्लू रात्रभर लेखकाांच्या अांथरुणापाशी का झोपलां
असेल?
4. ववद्याथी वदलेल्या हलकचा वापर करून अध्ययन करतील.
5. ववद्याथी पाठाबाबत आपले मत स्वतःच्या शब्दात व्यक्त

करतील.

माहे –ऑक्टोबर२०२०
आठव
डा

अध्ययनवनष्पत्ती

पाठाचे नाव

07.01.03

10.गोमू माहे राला

07.01.07

जाते (कववता )

ववद्याथी कृती

07.01.01

1.

https://youtu.be/StTcVMvd0

ववद्याथी कववतेचे तालासुरात गायन करतील.

2.

ववद्याथी कववतेला स्वतःची चाल लाऊन गायन करतील.

_0

3.

ववद्याथी कववतेचा आशय स्वतःच्या शब्दात लेखन करतील.

4.

ववद्याथी कववतेतील यमक जुळणारे शब्द शोधून लेखन
करतील.

5.

10.गोमू माहे राला

https://youtu.be/StTcVMvd0

जाते (कववता )

_0

ववद्याथी प्रश्नाची उत्तरे स्वतःच्या शब्दात लेखन करतील.अ)
कवीने वाऱ्याला केलेल्या ववनांतीचा अथव तुझ्या शब्दात स्पष्ट

bit.ly/3FB2dh3

07.01.10

दु सरा

अध्ययन स्त्रोत

क्रमाांक

07.01.01
पवहला

ववषय – मराठी

कर.
6.

ववद्याथी वदलेली हलक उपयोगात आणतील.

1.

ववद्याथी पाठ्पुस्तकातील पान क्र. ४५ वरील वचत्राांची
मावहती स्वतःच्या शब्दात लेखन करतील.

07.01.03
07.01.07
07.01.10

2.

ववद्याथी कववता घरातील मोठ्ाना गाऊन दाखवतील.

3.

ववद्याथी कववतेचा आकलन झालेला आशय स्वतःच्या
शब्दात घरातील आई ,बाबा ,ताई,दादा इत्यादीना

bit.ly/3FB2dh3

साांगतील.
4.

ववद्याथी कववतेवर स्वतः प्रश्नवनर्ममती करून प्रश्नाांची उत्तरे
लेखन करतील.

5.

5.ववद्याथी कववतेतील शब्दाांचा अथव शोधून घरातील
मोठ्ाना साांगतील.अ) भोळी ब) खाडी क) फुलाांचा ताटवा .

https://youtu.be/StTcVMvd0
_0

07.01.01
वतसरा

07.01.03

10.गोमू माहे राला

07.01.07

जाते (कववता )

करतील.
2. ववद्याथी स्वतःची कववता रचण्याचा प्रयत्न करतील.
3. ववद्याथी माहे र आवण सासर याांमधील भेद स्वतःच्या शब्दात
लेखन करतील.

bit.ly/3FB2dh3

07.01.10

1. ववद्याथी समान आशय असणारी इतर कववता शोधून गायन

4. ववद्याथी ‘वनसगव आवण मानव’ या ववषयाांवर आपले मत १५ ते
२० ओळीत घरातील मोठ्ाांना साांगतील.लेखन करतील.
5. ववद्याथी कववतेच्या कवीची ववस्तृत मावहती वमळवतील.

चौथा

........

......

प्रथम सत्र परीक्षा (सांकवलत
मूल्यमापन १)

ववद्याथी स्वतः प्रश्न वनर्ममती करून त्याची उत्तरे लेखन करतील.

माहे –नोव्हें बर२०२०
आठव
डा

अध्ययनवनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

ववद्याथी कृती

क्रमाांक

पवहला

ववद्याथी प्रथम सत्रातील बाबी / कौशल्ये / घटक / क्षमता याांची

उजळणी /सराव

उजळणी / सराव करतील.
https://diksha.gov.in/play/content
/do_312605277158342656265

07.01.01
दु सरा

ववषय – मराठी

07.01.03
07.01.07
07.01.10

67?referrer=utm_source%3Ddiks

10.बाली बेट

ha_mobile%26utm_content%3Dd
o_3125265817831997441427
61%26utm_campaign%3Dshare_
content

1.

ववद्याथी हलक चा उपयोग करून पाठाचे अध्ययन करतील.

2.

ववद्याथी पाठाचे समजपूवक
व वाचन करतील.

3.

ववद्याथी पाठाचा आशय समजून घेऊन स्वतःच्या शब्दात
वलवहतील.

4.

ववद्याथी पाठातील वाक्प्रचार शोधून त्याचा वाक्यात उपयोग
करतील.वाक्याचे लेखन करतील.

5.

ववद्याथी पाठाचे प्रकटवाचन करतील.

6.

ववद्याथी प्रश्नाांची उत्तरे शोधतील.अ) बेटाचे वणवन
करण्याकरीता लेखकाांनी वापरलेले शब्द शोधून वलही.ब)
समुद्राची मावहती स्वतःच्या शब्दात वलही.

वतसरा
चौथा

कऺा:- सातव ीं
स

अध्ययन

ऩाठ का नाम

महहना: – ससतींबर २०२०
अध्ययन स्त्रोत

ववषय – हहींदी

छार कृनत

प्ता ननष्ऩत्तत
ह

क्रमाींक

1



7.15.01

‘ऩथ्
ृ ली’ वे ‘अग्नन’ तक

ऩ ठ क भुखय ल चन कयें गे ।

अॊतयज र की भदद वे 'ऩथ्ृ ली' उऩग्रश

के फ यें भें अधधक ज नक यी

प्र प्त कयें गे|

मश ॉ ग्लरक कये



प्र प्त ज नक यी तथ ऩ ठ भें दी गई ज नक यी को जोड़कय स्लमॊ क
एक नोट(टटप्ऩणी) तैम य कयें गे

2




ऩ ठ क भख
ु य ल चन कयें गे|

अॊतयज र की भदद वे ‘अग्नन’ के फ यें भें अधधक ज नक यी प्र प्त
कयें गे|

7.15.01

‘ऩथ्
ृ ली’ वे ‘अग्नन’ तक

मश ॉ ग्लरक कये



प्र प्त ज नक यी तथ ऩ ठ भें दी गई ज नक यी को जोड़कय स्लमॊ क
एक नोट(टटप्ऩणी) तैम य कयें गे|




डॉ.ए .ऩी.जे.अब्दर
ु कर भ जी के फ यें भें ऩढें गे|

अऩनी वभझ के आध य ऩय वॊफॊधधत ऩ ठ ऩय ऩ ठ्मऩुस्तक भें ऩूछें
गए प्रश्नों के उत्तय लरखेंगे ।

3

● कश नी क भुखय ल चन कयें गे|

● नए ळब्दों क अथथ ळब्दकोळ भें वे अलगत कयें गे|

4

7.15.05

जश ॉ च श, लश ॉ य श

मश ॉ ग्लरक कये

7.15.05

जश ॉ च श,लश ॉ य श

मश ॉ ग्लरक कये

● फ रयळ के भौवभ भें कश नी भें अॊतबत
ूथ फच्चों को ऩ ठळ र ज ते
वभम शोने ल री कटठन इमों की वूची फन एॉगे |

● कश नी क भौनल चन कयें गे|
● अऩने ग ॉल की फ रयळ के भौवभ भें शोने ल री वभस्म ओॊ के फ यें भें
धचॊतन कयें गे| वभस्म ओॊ की वूची फन एॉगे |

● ककवी एक वभस्म क वभ ध न ऩ ने के लरए लरखखत मोजन
तैम य कयें गे ।

● अऩनी वभझ के आध य ऩय वॊफॊधधत कश नी ऩय ऩ ठ्मऩस्
ु तक भें
ऩूछें गए प्रश्नों के उत्तय लरखेंगे|

महहना:– अक्तब
ू र २०२०
स

अध्ययन

प्ता ननष्ऩत्तत

ऩाठ का नाम

ववषय – हहींदी
अध्ययन स्त्रोत

छार कृनत

ह

क्रमाींक

7.15.11

जीलन नशीॊ भय कयत
शैं



उधचत श ल-ब ल,रम-त र के व थ कवलत क ग मन कयें गे |



कवलत क ब ल थथ वभझने क प्रम व कयें गे| स्लॊम के वभझे ब ल थथ
के आध य ऩय कवलत क व य ॊळ लरखेंगे|

मश ॉ ग्लरक कये



कवलत ऩय आध रयत ऩ ठ्मऩुस्तक के प्रश्नों के उत्तय लरखेंगे ।

1
ऩष्ृ ठ २५ ऩय टदए गए धचत्र के आध य ऩय त लरक की ऩूर्तथ कयें गे|
2

7.15.04

अभ्म व-१

मश ॉ ग्लरक कये

अफ तक ऩढेॊ शुए, वभझे शुए स न, आकरन के आध य ऩय ऩष्ृ ठ क्र.२६ ऩय

3

7.15.04

ऩुनय लतथन

वॊकलरत भूल्मभ ऩन-१
4

मश ॉ ग्लरक कये

दी गई गर्तवलधधमों की ऩर्ू तथ कयें गे ।

महहना: –नवींबर२०२०
स

अध्ययन

ऩाठ का नाम

ववषय – हहींदी
अध्ययन स्त्रोत

छार कृनत

प्ता ननष्ऩत्तत
ह

क्रमाींक

1

-

दीऩावऱी अवकाश

2

-

दीऩावऱी अवकाश

3

अफ तक ऩढेॊ शुए, वभझे शुए स न, आकरन के आध य ऩय ऩष्ृ ठ क्र.२६ ऩय
7.15.04

ऩन
ु य लतथन

मश ॉ ग्लरक कये

दी गई गर्तवलधधमों की ऩूर्तथ कयें गे ।

इव ऩष्ृ ठ ऩय टदए गए उऩक्रभ ल प्रकल्ऩ की ऩूर्तथ कयें गे|
स्ल ध्म म शर कयें गे ।

4

अफ तक ऩढेॊ शुए, वभझे शुए स न, आकरन के आध य ऩय ऩष्ृ ठ क्र.२६ ऩय
दी गई गर्तवलधधमों की ऩूर्तथ कयें गे ।
7.15.04

ऩुनय लतथन

मश ॉ ग्लरक कये

इव ऩष्ृ ठ ऩय टदए गए उऩक्रभ ल प्रकल्ऩ की ऩूर्तथ कयें गे|
स्ल ध्म म शर कयें गे ।

इयत्ता : सातवी
माहे : सप्टेंबर ते नोव्हेंबर – २०२०
ववषय

कालावधी

पाठाचे नाव

ववषय :इंग्रजी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
1)

2)

07.17.40 Fills forms by
writing in appropriate
boxes/columns/spaces.

Week –
English
1 st & – 2
September

3)

2.3 Teeny –
tiny
07.17.50 Describes people,
places, objects, landscapes
etc effectively.

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596768178176241017?c
ontentId=do_313016436681015296
1479
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596768178176241017?c
ontentId=do_313016436696236032
1480

ववद्यार्थी कृती
1) Listen and watch video carefully and follow
instructions and complete activities on page -44
2) Find the meaning of difficult words.
3) Complete English Workshop on page -47

a) Fill the blanks. B) Make compound
words
https://diksha.gov.in/play/collection/ 4 ) Discuss and write briefly –page-47 activity -6
do_312526596768178176241017?c
ontentId=do_313016436708638720
1328
5) Watch video and learn Auxiliary verbs and types
of question from – Language Study. – page -48

4)

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596768178176241017?c
ontentId=do_313016436727447552
1406

5)

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596768178176241017?c
ontentId=do_312497909826068480

28442
1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526596768178176241017?contentId 1) Students have to Click on given link. Then listen
carefully given guidelines and follow instructions
=do_3130164340024606721463
and complete activities.
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596768178176241017?content 2) After collection of specimens – answer given
questions on page – 49
Id=do_3130164340152811521524
Week – 3 & 4
September

2.4 Putting
07.17.06 Predicts the
together a Class remaining part of a sentence,
Magazine
the next sentence, etc.

3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596768178176241017?content
Id=do_3130164345714688001405
3) Fill the gap and complete sentences on page -52
4)
https://diksha.gov.in/play/collection/do Pretty Paper Birds.
_312526596768178176241017?content
4) Read carefully Language study on page -53 and
Id=do_3130164345566412801326
make four types of sentences –
a) Statements
b) Questions c) Commands d) Exclamations also turn sentences into affirmative and negative.
5)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_ Self-Study 312526596768178176241017?contentId

=do_3130164345412321281400

( Watch video and complete page 50 and 51 on
your own or take help from your teacher )

6)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596768178176241017?content
Id=do_31249189303507353613807

07.17.28 Reads to seek
information in print, notice
board, signboards in public
places, newspaper,
hoardings.

Week – 4
September

07.17.23 Reads aloud
meaningful chunks, stories
and recites poems with
appropriate pauses,
intonations and
SELF STUDY
pronunciations.
2.5 Windy
Lines

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
1) Click on given link and listen and enjoy poem.
_312526596768178176241017?content
Try to complete it with the help of teacher /
Id=do_3130164367376875521481
parent / friends (Self-Study )
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596768178176241017?content

Id=do_3130164367471411201465

2.6 Great
Scientists have
a questioning
mind

07.17.19 Describes things,
people, situations, emotions
etc broadly.

Week -1 & 2
October

2.6 Great
Scientists have
a questioning
mind

1. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434
5809715201445
1) Use given links and listen introduction and try to
complete task on page -55
2. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434 2) Read lesson carefully and find answers for given
5949798401525
questions on page -56 , 57 and 58
3. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434
9007462401399
4. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434
3) Complete English Workshop and Language Study
6266992641477
on page -58
5.
https://diksha.gov.in/play/collect

ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434
4 ) Use internet and find Indian scientists
6068500481226
information .

07.17.34 Reads a variety of
texts for pleasure, for
example,
adventure stories and
science fiction, fairy tales,
biography, autobiography
etc.

6. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_312510995
92840806421287

7. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_312585604
823220224116030

Links for Revision
1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
07.17.05 Recalls specific
facts/details/main points after 312526596768178176241017?contentId
=do_3130164366962360321480
listening to a programme.
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526596768178176241017?contentId

Week – 3 & 4 Revision
October

1) Click on given links watch all videos and revise
=do_3130164367086387201328
lessons. Try to solve the English Workshop and
3)
Language Study.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526596768178176241017?contentId
=do_3130164367274475521406
4)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526596768178176241017?contentId
=do_3130164367376875521481
5)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526596768178176241017?contentId
=do_3130164340024606721463

Week – 3 & 4
October
Revision

Click on given links watch all videos and revise
6)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_ lessons. Try to solve the English Workshop and
312526596768178176241017?contentId Language Study.
=do_3130164340152811521524
7)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526596768178176241017?contentId
=do_3130164345714688001405
8)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526596768178176241017?contentId
=do_3130164345566412801326

Week – 1 & 2
November

Sleep, Baby,
Sleep!

07.17.07 Thinks critically,
compares and contrasts
characters,
Events, ideas, themes and
relates them to life.

1) Click on the given link and listen and enjoy song.
1)https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?content
Id=do_3130164367661056001504
2)https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?content 2) listen meaning of difficult words.
Id=do_3130164367761489921505
3)https://diksha.gov.in/play/collection/d 3) Complete English Workshop and Language Study
o_312526596768178176241017?content on page -60
Id=do_3130164367875932161528
4)https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?content
Id=do_312584911557091328215107

- Find rhyming words for given words.

- Match ideas with stanza
- Translate labels in Marathi given on page
60 activity 4

.

Links for Revision
1)
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596768178176241017?c
ontentId=do_313016434580971520
1445

Week – 3 &
4
November

Revision

1. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434
5949798401525
Click on given links watch all videos and revise
2. https://diksha.gov.in/play/collect lessons. Try to solve the English Workshop and
ion/do_31252659676817817624 Language Study
1017?contentId=do_313016434
9007462401399
3. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434
6266992641477

4. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434
6068500481226
5. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016436
7661056001504
6. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016436
7761489921505
7. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016436
7875932161528

इयतता - ७ व

ववषय - गणित

हद. १ सप्टें बर ते ३० नोव्हें बर २०२० ननयोजन
ववषय

अध्ययन

ऩाठाचे नाव

काऱावध

अध्ययन अध्याऩन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृत

ऩरयभेम वॊख्म

१ वप्टें फय ते

https://diksha.gov.in/play/content/do_31243458570
478387224277

ऩरयभेम वॊख्म कळ र म्शणत त शे नैवधगथक

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300031348
52300801106

वभजून घ्म .

ननष्ऩतत
क्रमाींक
गखणत

07.71.04

ल ऩरयभेम
वॊख्म ल
ॊ यीर
कक्रम

४ वप्टें फय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300031357
45884161113
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300031363
63724801107

वॊख्म ,ऩूणथ वॊख्म ल ऩूण ांक वॊख्म म च आध य घेऊन

ख रीर वॊख्म ॊची प्रत्मेकी ऩ च उद शयणे लरश .
नैवधगथक वॊख्म ऩण
ू थ वॊख्म ऩूण ांक वॊख्म ऩरयभेम वॊख्म -

४ वप्टें फय ते

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032046
3093760199

७ वप्टें फय
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032052
11996161121

ऩरयभेम वॊख्म म अॊळ ल छे द ल ऩरून व्मलश यी
अऩूण ांक च्म रूऩ ॊत लरटशल्म ज त त म्शणन
ू ऩरयभेम
वॊख्म ल
ॊ यीर कक्रम अऩूण ांक लयीर कक्रमेप्रभ णेच
कयत त.

टदरेल्म दोन ऩरयभेम वॊख्म ॊच्म दयम्म न मेण ऱ्म इतय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032057
58320641118

ऩरयभेम वॊख्म वॊख्म ये ऴेच्म वश य्म ने कळ ळोध व्म शे
ग्व्शडीओ ऩ शून रष त घ्म आखण ळोधण्म च ऩमांत कय .

अऩूण ांक ॊची फेयीज,लज फ की,गण
ु क य ल ब ग क य म ॊचे
प्रत्मेकी एक उद शयण वोडल .

गण
ु क य व्मस्त वॊख्म म्शणजे क म शे ओऱख .
८ वप्टें फय ते
१० वप्टें फय
गण
ु क य व्मस्त वॊख्म लरश .
१) २/५
२) -२/५
३) २

११ वप्टें फय ते https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032062
27312641121
१५ वप्टें फय
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032068
60963841100

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032079
72372481100
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401303
63064321227

नैवधगथक वॊख्म वभश
ू श फेयीज ल गण
ु कयम
कक्रम ॊव ठी ऩुयेव आशे , ऩण लज फ की ल ब ग क य म
कक्रम ॊव ठी ऩुयेव न शी, म्शणजेच दोन नैवधगथक
वॊख्म च
ॊ ी लज फ की ल ब ग क य नैवधगथक वॊख्म
अवेरच अवे न शी.

ऩण
ू ांक वॊख्म वभश
ू फेयीज, लज फ की, गण
ु कयम
कक्रम ॊव ठी ऩुयेव आशे , ऩण ब ग क य म कक्रम ॊव ठी

ऩयु े व न शी.

ऩरयभेम वॊख्म वभूश श फेयीज, लज फ की, गण
ु कयल
ब ग क य म वलथ कक्रम ॊव ठी ऩुयेव आशे .
शे ऩ ठ्मऩुस्तक तीर उद शयण ॊलरून वभजून घ्म .

१६ वप्टें फय ते https://diksha.gov.in/play/content/do_31300078041
0347520120
१९ वप्टें फय
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300078045
81642241248
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300078049
66666241247

ऩ ठ्मऩस्
ु तक तीर फेयीज,लज फ की,गण
ु कयल
ब ग क य तवेच गण
ु क य व्मस्त म लय आध रयत
उद शयणे वोडल .

दोन ऩरयभेम वॊख्म ॊच्म दयम्म न अवॊख्म ऩरयभेम
वॊख्म अवत त. शे ऩ ठ्मऩस्
ु तक तीर उद शयण द्ल ये ल
ग्व्शडीओ द्ल ये प्रत्मष क ढून फघ .

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401307
53495041153

२० वप्टें फय ते https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032084
70773761133

ऩ ठ्मऩस्
ु तक त टदरेल्म दोन ऩरयभेम वॊख्म

२५ ऑलटोफय

दयम्म नच्म वलवलध ऩरयभेम वॊख्म क ढ .

दळ ॊळ अऩूण ांक ॊचे गण
ु क य ल ब ग क य म ॊच वय ल
भ गीर इमत्तेप्रभ णे कयणे ल क शी उद शयण ॊच वय ल
कय .

२६ वप्टें फय ते https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401310
43000321245
३० वप्टें फय
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401340
12354561202

दळ ॊळ अऩूण ांक र 100 ने ब गणे म्शणजे दळ ॊळधचन्श
2 घये ड लीकडे नेणे,

1000 ने गण
ु णे म्शणजे दळ ॊळधचन्श तीन घये उजलीकडे
नेणे. अवे ब ग क य ल गण
ु क य कयत न ख रीर
र्नमभ उऩमोगी ऩडत त.

दळ ॊळ अऩण
ू ां क च्म अऩण
ू ां की ब ग नॊतय ककतीशी
ळन्
ू मे लरटशरी ककॊ ल ऩण
ू ांक ब ग च्म आधी ककतीशी
ळून्मे

लरटशरी तयीशी दळ ॊळ अऩण
ू ांक ॊची ककॊ भत फदरत न शी.

शे वलवलध उद शयण ॊच्म वश य्म ने वभजून घ्म .
वलवलध ऩरयभेम वॊख्म दळ ॊळ रुऩ त लरश .
२/५
३/११
३/७
४/९
५/६
१/३
लयीर उद शयण लरून दळ ॊळधचन्श च्म उजलीकडे एक
अॊक अथल
क शी अॊक ॊच वभूश ऩुन्श ऩुन्श मेतो, अळ अऩूणथ
अॊक र आलती दळ ॊळ अऩूण ांक म्शणत त.

ज्म दळ ॊळ अऩण
ू ांक त दळ ॊळधचन्श च्म उजलीकडे
एकच अॊक ऩुन्श ऩुन्श मेतो, त्म लय टटॊफ भ ॊडत त.

तवेच दळ ॊळधचन्श च्म उजलीकडे जो अॊक ॊच गट ऩुन्श
ऩुन्श मेतो, त्म गट लय आडली ये घ दे त त.

क शी ऩरयभेम वॊख्म ॊ चे दळ ॊळरूऩ खॊडडत,
तय क शी ऩरयभेम वॊख्म ॊ चे दळ ॊळरूऩ आलती अवते.
शे वलवलध उद शयणे वोडलून ओऱखत त.

१ऑलटोफय ते https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401343
33890561215
५ ऑलटोफय

ऩद लरी वोडलण्म चे र्नमभ
1) य ळीत एक ऩेष अधधक कक्रम अवतीर तय
गण
ु क य ल ब ग क य म कक्रम ड लीकडून उजलीकडे
ज्म
क्रभ ने आल्म अवतीर त्म क्रभ ने कय व्म .

2) नॊतय फेयीज ल लज फ की म कक्रम , ड लीकडून
उजलीकडे ज्म क्रभ ने आल्म अवतीर त्म क्रभ ने
कय व्म .

3) कॊव त एक ऩेष ज स्त कक्रम अवतीर तय, लयीर
दोन र्नम भ ऩ ऱून त्म कक्रम आधी कय व्म .

शे ऩद लरीचे र्नमभ ऩ ठ्मऩुस्तक तीर वलवलध
उद शयण ॊच वय ल करून ल दीष भधीर ग्व्शडीओच
ल ऩय करून वभजून घ्म .
07.71.05

घ त ॊक

६ ऑलटोफय
ते १०
ऑलटोफय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31259897004
120473622042

घ त ॊककत वॊख्मेच ऩ म ल घ त ओऱख .
am चे ल चन ‘a च घ त क
ॊ m’ ककॊ ल ‘a च m ल घ त’

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032097
75595521122

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032106
36247041101

अवे कयत त.
इथे m ही नैवधगथक वॊख्म आशे , शे वभजून घेत त.
कोणत्म शी वॊख्मेच ऩटशर घ त म्शणजे ती वॊख्म च

अवते.
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401373
23888641204

वॊख्मेच घ त क
ॊ 1 अवेर तय तो न लरटशण्म च वॊकेत
आशे .

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401408
19742721229

घ त ॊककत वॊख्म ,ऩ म ,घ त ॊक,गण
ु क य रूऩ ल ककॊ भत
वलवलध उद शयण ॊच्म वश य्म ने क ढ .

कोणत्म शी वॊख्मेच दव
ु य घ त म्शणजे त्म वॊख्मेच
लगथ शोम.

कोणत्म शी वॊख्मेच र्तवय घ त म्शणजे त्म वॊख्मेच
घन शोम, शे वलवलध उद शयण ॊच्म वश य्म ने क ढ .
११ ऑलटोफय
ते १५
ऑलटोफय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300078053
3030912121

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300078085
9310080120
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401374

ऩ म वभ न अवरेल्म घ त ॊककत वॊख्म ॊच गण
ु कय
कव कय ल शे ऩ ठ्मऩस्
ु तक तीर उद शयण ॊच्म
वश य्म ने क ढ .
घाताांकाांचे ननयम दीक्षाpAA वरील नहहनडओच्या आधारे
समजून घ्या.

89858561286
कोणत्म शी वॊख्मेच घ त ळन्
ू म अवेर तय त्म चे उत्तय
नेशभी एकच क अवते शे वभजून घ्म .
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300078090
4022016121
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401377
49954561287
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401404
88048641248

दोन वॊख्म ॊच्म गण
ु कयच लबगकयच घत
म लयीर र्नमभ कव तम य झ र शे ऩ ठ्मऩस्
ु तक तीर
उद शयण ॊच्म वश य्म ने क ढ .

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401406
59589121228

१६ ऑलटोफय
ते १८
ऑलटोफय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300078094
60142081248

कोणतीशी खूऩ भोठी अथल खूऩ रश न वॊख्म
लरटशत न एक अॊकी ऩूण ांक अवरेरी दळ ॊळ अऩूण ांकी
वॊख्म
ल 10 च मोनम घ त म ॊच गण
ु क य करून लरश .
म र त्म वॊख्मेचे(Standard form) प्रभ खणत रूऩ

म्शणत त.
कोणतीशी भोठ्म त भोठी वॊख्म लरटशत ॊन ती दश च
घ त ल ऩरूनच क लरटशरी ज ते शे व ॊग .
जवे- वूम थच व्म व,प्रक ळ च लेग.
१९ ऑलटोफय
ते २१
ऑलटोफय

ऩूणथ लगथ वॊख्मेचे अलमल ऩद्धतीने लगथभूऱ
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401411
07691521216

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401512
88545281231https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130384844482150401597

ऩ ठ्मऩस्
ु तक तीर उद शयण ॊच्म वश य्म ने क ढ .

ऩूणथ लगथ वॊख्मेचे ब ग क य ऩद्धतीने लगथभूऱ
ऩ ठ्मऩस्
ु तक तीर उद शयण ॊच्म वश य्म ने क ढ .

ज्म वॊख्मेचे भूऱ अलमल प य भोठे आशे त ल त्म भुऱे
अलमल ऩ डणे कठीण आशे ,
र्तचे लगथ भऱ
ू ळोधण्म व ठी ब ग क य ऩद्धत कळी
उऩमोगी ऩडते,
शे उद शयणे वोडलून ओऱख .

07.71.14

जोडस्तॊब रेख २२ ऑलटोफय
ते २६
ऑलटोफय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401412
68910081288

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401514
33789441290

ऩ ठ्मऩस्
ु तक तीर वलवलध स्तॊब रेख ॊच ल दीष भधीर
ग्व्शडडओच ल ऩय करून त्म चे र्नयीषण कय ल त्म लय
आध रयत वलवलध प्रश्न ॊची उत्तये द्म .

जोडस्तॊब रेख चे भशत्ल ख रीर फ फीॊलरून ज णत त.
१.दोन्शी आरेख ॊतीर भ टशती एक च आरेख त द खलत
मेते
२.कभी ज गेत ज स्त भ श ती दे त मेईर
३. तुरन कयणे वोऩे ज ईर.
अळ प्रक यच्म स्तॊब रेख र जोडस्तॊब रेख म्शणत त.

२७ ऑलटोफय
ते ३१
ऑलटोफय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31243532052
81832962190

जोडस्तॊब रेख चे ल चन करून वलवलध भ टशतीच्म
आध ये जोडस्तॊब रेख कव क ढत मेतो म च वय ल
कय . ल टदरेल्म भ टशतीलरून जोडस्तॊब रेख क ढ .

१.जोडस्तॊब रेख त वलथ स्तॊब ॊची रुॊ दी वभ न अव ली.

२.रगतच्म दोन्शी जोडस्तॊब ॊतीर अॊतय वभ न अव ले.
३.जोडस्तॊबरेख च ल ऩय तुरन त्भक अभ्म व व ठी
कयत त.
म वलथ फ फी ऩ ठ्मऩुस्तक तीर वलवलध स्तॊब रेख ॊच ल
दीष भधीर ग्व्शडडओच ल ऩय करून वभजून घ्म .

लत
ृ ऩ त्र तीर वलवलध आरेख च वॊग्रश करून त्म लय
चच थ कय .

जोडस्तॊब रेख लय आध रयत ऩ ठ्मऩुस्तक तीर वलवलध
उद शयण ॊच वय ल कय .
07.71.07

फैग्जक य ळी ल

१ नोव्शें फय ते

त्म ॊलयीर

९ नोव्शें फय

कक्रम

https://diksha.gov.in/play/content/do_31243529157
77372162119

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401444
40115201247

वलवलध आकृतीफॊध ॊचे र्नयीषण करून फैग्जक य ळी कळ
तम य शोत त शे वभजन
ू घ्म .

फैग्जक य ळीतीर ऩदे ,वह्गुणक ल चरे ओऱखत त ल
त्म लय आध रयत उद शयणे वोडल .

फैग्जक य ळीतीर वरूऩ ऩदे ल वलज तीम ऩदे कोणती शे
व ॊग .

ऩद ॊच्म वॊख्मेलरून य ळीचे न ल ठयते. एक ऩद
अवल्म व एकऩद य ळी, दोन ऩदे अवल्म व द् वलऩद
य ळी,
तीन ऩदे अवल्म व त्रत्रऩद य ळी, तीनशून ज स्त ऩदे
अवल्म व फशुऩद य ळी अवे न ल टदरे ज ते शे वभजून
घ्म .

१० नोव्शें फय
ते १६
नोव्शें फय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401448
29480961248

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401451
48395521269

फैग्जक य ळीभध्मे वज तीम ऩद ॊची फेयीज कयत न त्म
ऩद ॊच्म वशगण
ु क ॊची फेयीज करून त्म ऩढ
ु े चर
लरटशत त.
ल लज फ की कयत न एक ऩूण ांक तून दव
ु य ऩूण ांक
लज कयणे म्शणजेच ऩटश ल्म ऩूण ांक त दव
ु ऱ्म

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401505
69205761230

ऩूण ांक ॊची वलरुद् ध वॊख्म लभऱलणे म च र्नमभ च
ल ऩय आऩण फैग्जक य ळीच्म लज फ कीव ठीकव

https://diksha.gov.in/play/content/do_31303848479
56377601424

https://diksha.gov.in/play/content/do_31303848537
42223361601

कयतो शे वलवलध उद शयणे वोडलन
ू ओऱख .

फैग्जक य ळीॊच गण
ु क य कयत ॊन दोन एकऩदीॊच
गण
ु क य कयत न , वलथ प्रथभ वशगण
ु क ॊच धचन्शे
रष त घेऊन गण
ु क य कय ल .नॊतय चर ॊच गण
ु कय
कय ल शे वभजन
ू घ्म .

एकचर वभीकयणे कळी तम य कयत त ल त्म लय
आध रयत व्मलश य तीर उद शयणे कळी वोडवलत मेत त
म च वय ल कय .
१७ नोव्शें फय

आत ऩमांत अभ्म वरेल्म वलथ उद शयणवॊग्रश तीर

२५ नोव्शें फय

ककभ न दोन उद शयणे वोडल .ज्म उद शयण वॊग्रश तीर
उद शयणे वोडल मर कठीण ल टतीर त्म उद शयण
वॊग्रश ळी वॊफॊधधत ग्व्शडडओ त्म प्रक यण वभोयीर लरॊक
उघडून फघ .ककॊ ल वदय अडचणीवॊदब थत लग थतीर
लभत्र ॊवोफत चच थ कय अथल लळषक ळी वॊऩकथ कय .

२५ नोव्शें फय

वॊकीणथ प्रश्न वॊग्रश तीर उद शयणे वोडवलण्म ऩल
ु ी

३० नोव्शें फय

आत ऩमांतचे वलथ ग्व्शडीओ क ऱजीऩल
थ फघ ल त्म लय
ू क
लभत्र ॊवोफत ल लळषक ॊवोफत चच थ कय ,आखण वॊकीणथ
प्रश्न वॊग्रश तीर वलथ प्रश्न वोडल .

इयत्ता :सातवी माहे : सप्टेंबर 2020 ते नोहहेंबर 2020
नवषय

मनहना

आठव
डा

पाठाचे नाव

उपघटक

अध्ययन
ननष्पती क्रमाांक

अध्यापनाचे स्त्रोत

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018695726

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

1

भौनतक
राशींचे
मापन

8746241645?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%

प्रस्तावना

26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content

नवद्याथी कृ ती

1.भौनतक राशी म्हणजे काय हे

उदाहरणासनहत वहीमध्ये नलहा .
2.आजूबाजूच्या आनण दैनांददन पररसरात

वापरत असलेल्या वस्तू आनण पदाथाांची
यादी करून तयाांचे मापन कसे करतात
याबाबत घरी चचाा करून वहीत नोंदी
करा.

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018695997

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

1

अददश राशी व
सददश राशी

7.72.08

4400001810?referrer=utm

१.अददश राशी व सददश राशी

_source%3Ddiksha_mobile

याांच्यातील फरक वहीमध्ये नलहा .2.
अददश राशी आनण सददश राशी याांची
उदाहरणे नलहा.

%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

1

वस्तुमान आनण
वजन

7.72.08

/content/do_313018696010
539008191?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125

दैनांददन जीवनामध्ये वापरात येणाऱ्या
नवनवध भौनतक राशी व तयाांचे मापन
करण्यासाठी असणारी साधने याांच्या
नवषयी मानहती सांग्रनहत करून वहीमध्ये
नलहा.

26581859311616240510%26
utm_campaign%3Dshare_c
ontent
1.वस्तुमान व लाांबी, याांचा MKS व
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696021
6883201756?referrer=utm_

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

1

प्रमानणत मापन

7.72.11

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content

https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869603
35421441776?referrer=utm

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

1

पायाभूत राशी

7.72.11

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

1

मापनाचा
इनतहास

7.72.22

CGS पद्धतीतील एककचा तक्ता

वहीमध्ये तयार करा.

2. प्रमानणत मापनाचे महतव स्पष्ट करा.
3 दैनांददन जीवनातील नवनवध वस्तूांचे

मापन करण्यासाठी कोणकोणती साधने
वापरता येतील हे प्रतयक्ष कृ तीद्वारे पाहून
तयातील प्रमानणत मापन साधने शोधून
वहीमध्ये नोंदवा.
1.वेळ व चाल याांचा MKS व CGS

पद्धतीतील एककचा तक्ता वहीमध्ये
तयार करा.

2. पायाभूत राशी आनण पायाभूत प्रमाण

या सांकल्पना स्पष्ट करा.

3.एककाची आांतरराष्ट्रीय पद्धतीबाबत

_content

अनधक मानहती नमळवा.

https://diksha.gov.in/play

1.पूवीच्या काळी मापनासाठी

/content/do_31301869604
70589441646?referrer=utm
_source%3Ddiksha_mobile

कोणकोणती साधने वापरली जात होती
याची मानहती नमळवा.
2. घरी आजी आजोबा ककवा इतर

%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare

वररष्ाांकडू न तयाांच्या काळात मापनाची
वापरलेली नवनवध साधने आनण तयामध्ये
होत गेलेला बदल याबाबत चचाा करा.

_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869605

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

ग्राहक सांरक्षण
नवभागात
शासनाची
जबाबदारी

1

80526081647?referrer=utm
7.72.22

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content

1.ग्राहकाांची वजन मापनामध्ये फसवणूक

होऊ नये यासाठी शासनाने कोणतया

उपाययोजना के ल्या आहेत ? ते वहीमध्ये
नलहा .2. ग्राहक सांरक्षण कायदा बाबत
इांटरनेटवरून अनधक मानहती नमळवा
आनण ग्राहक म्हणून आपली भूनमका
आनण हक्क याबाबत चचाा करा.

https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869606
96033281733?referrer=utm

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

2

गती ,बल व
काया

प्रस्तावना

7.72.04

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%

गती म्हणजे काय? गती मध्ये बदल
कशामुळे होतो? दोन उदाहरणाांसह स्पष्ट
करून वहीमध्ये नलहा .

26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

2

चाल व वेग

7.72.08

/content/do_313018696081
1048961170?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312

चाल व वेग यातील फरक उदाहरणाद्वारे
स्पष्ट करून वहीमध्ये नलहा .

526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869609

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

2

सरासरी वेग व
तातकानलक वेग

73496321777?referrer=utm
7.72.08

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%

सरासरी वेग व तातकानलक वेग यातील
फरक उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करून
वहीमध्ये नलहा .

26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696108
5890561283?referrer=utm_

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

3

तवरण

7.72.08

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2

1. तवरणाचे सूत्र वहीमध्ये नलहा .2.

तवरण या सददश राशीचे एकक कोणते ते
साांगून पडताळू न पहा.

6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

3

न्युटनचा
गतीनवषयक
पनहला ननयम

/content/do_313018696120
7.72.14

2708481648?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2

.1न्युटनचा गतीनवषयक पनहला ननयम
उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करून वहीमध्ये
नलहा .
2. न्यूटन या शास्त्रज्ञ नवषयी इांटरनेट

वरून अनधक मानहती नमळवा.

6utm_campaign%3Dshare_
content

https://diksha.gov.in/play
/content/do_31246582429
5329792116429?referrer=ut

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

अांतर व नवस्थापन 7.72.11

3

m_source%3Ddiksha_mobi
le%26utm_content%3Ddo_
312526581859311616240510
%26utm_campaign%3Dsha
re_content

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696135

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

4

नस्थनतक
नवद्युत

5243521649?referrer=utm_

नवद्युत प्रभार

7.72.05

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_

.1तारेवर बसलेला पक्षी उडू न एक नगरकी
घेऊन पुन्हा बसलेल्या जागी येतो तयाने
एका नगरकीत कापलेले एकू ण अांतर व
तयाांचे नवस्थापन याबाबत स्पष्टीकरण
वहीमध्ये नलहा.
2. अांतर आनण नवस्थापन या सांकल्पना

स्पष्ट करा.

3. अांतर, नवस्थापन आनण वेग यातील

परस्परसांबांध स्पष्ट करा.

1.एखादी वस्तू नवद्युत प्रभाररत आहे असे

के हहा म्हणता येईल ते वहीमध्ये नलहा.
2. घरी उपलब्ध असलेल्या

कां गवा,मोजपट्टी इवस्तू . वापरुन नवद्युत
प्रभारचा प्रतयक्ष कृ तीद्वारे अनुभव घ्या
आनण ननरीक्षणाांची वहीत नोंद करा.

content

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

4

नवद्युत
प्रभारउगम कसा : 7.72.05
होतो?

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696149
9668481284?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312

1.एखादी वस्तू नवद्युत प्रभाररत होणे

म्हणजे काय? ते स्पष्ट करून वहीमध्ये
नलहा .
2.नवद्युत प्रभाराांचा उगम कसा होतो ते

526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content

उदाहरणासनहत स्पष्ट करा .
3. बेंजानमन फ्रॅंकनलन या शास्त्रज्ञाबाबत

इांटरनेट ककवा इतर उपलब्ध
सानहतयाद्वारे मानहती नमळवा.

1. थमााकोलचे ककवा मोहरीचे दाणे एका
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696162
2220801638?referrer=utm

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

4

प्रयोग

7.72.14

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content

https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869643
40736001171?referrer=utm

सामान्य नवज्ञान

सप्टेंबर

4

घषाण नवद्युत

7.72.09

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

1

नवद्युत प्रभार

7.72.04

https://diksha.gov.in/play

प्लानस्टकच्या बाटली घेऊन बाटली
जोराने हलवा एकमेकाांपासून दूर
जाण्याचा प्रयत्न करतात पण बाटलीला
नचकटून बसतात असे का होते ? ते
वहीमध्ये नलहा.

2. ददलेल्या ललकमधील नहहनडओ पाहून

तयामध्ये दाखनवलेला प्रयोग शक्य
असल्यास स्वतकरून पहावा आनण :
ननरीक्षणे वहीत नोंदवा ककवा नहहनडओ
पाहून ननरीक्षणे वहीत नोंदवा.
1.घषाण नवद्युत म्हणजे काय ते स्पष्ट

करून वहीमध्ये नलहा.

2. ददलेल्या ललकमधील नहहनडओ पाहून

तयामध्ये दाखनवलेला प्रयोग शक्य
असल्यास स्वतकरून पहावा आनण :
नन रीक्षणे वहीत नोंदवा ककवा नहहनडओ
पाहून ननरीक्षणे वहीत नोंदवा.
1.लभतीजवळ प्रभाररत फु गा नेल्यास तो

ननर्ममती

/content/do_31301869644
57717761176?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312

लभतीला का नचकटतो? यामागील
शास्त्रीय ततव वहीमध्ये नलहा.
2.ददलेल्या ललकमधील नहहनडओ पाहून

तयामध्ये दाखनवलेला प्रयोग शक्य
असल्यास स्वतकरून पहावा आनण :
6utm_campaign%3Dshare_
ननरीक्षणे वहीत नोंदवा ककवा नहहनडओ
content
पाहून ननरीक्षणे वहीत नोंदवा.
526581859311616240510%2

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696457

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

1

नवद्युत प्रभार पररणाम

3470721285?referrer=utm_
7.72.05

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2

वातावरणात नवद्युत प्रभार ननमााण
झाल्याची उदाहरणे कोणतया
उदाहरणाांवरून साांगता येतील ? याचे
उत्तर वहीमध्ये नलहा.

6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869646

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

1

वातावरणातील
नवद्युत प्रभार

94302721154?referrer=utm
7.72.05,7.72.

_source%3Ddiksha_mobile

06

%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

1

तनडतरक्षक

7.72.15

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696481

1.मुसळधार पाऊस, जोराने नवजा

चमकणे सुरू असताना छत्री घेऊन बाहेर
जाणे योग्य का नाही याचे शास्त्रीय
कारण वहीमध्ये नलहा.
2. वातावरणातील नवद्युतप्रभाराचे

पररणाम दशानवणारी उदाहरणे याबाबत
मानहती नमळवा.
.1इमारतीवर तनडतरक्षक कोठे व का

3332481757?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content

बसवलेले असते ते वहीमध्ये नलहा.
2. तनडतरक्षकामध्ये वीज जनमनीत

पसरण्यासाठी काय व्यवस्था काय
व्यवस्था के लेली असते ते तुमच्या शब्दात
माांडा.

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018694754
3941121642?referrer=utm_s

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

2

उष्णता

उष्णतेचे स्त्रोत

7.72.16

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125

उष्णतेच्या स्त्रोताांची नावे वहीमध्ये
नलहा.

26581859311616240510%26
utm_campaign%3Dshare_c
ontent
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018694765
3222401281?referrer=utm_

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

2

उष्णतेचे सांक्रमण

7.72.06

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2

दैनांददन जीवनात आढळू न येणाऱ्या
उष्णतेच्या सांक्रमणाच्या नवनवध
उदाहरणाांच्या नोंदी स्पष्ट करून नलहा.

6utm_campaign%3Dshare_
content

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

2

उष्णतेचे
अनभसरण

7.72.06

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018694785
5564801633?referrer=utm_

उष्णतेचे अनभसरण कोणतया अवस्थेतील
पदाथाांमध्ये होऊ शकते ते वहीमध्ये
नलहा.

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018694797
3693441171?referrer=utm_s

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

2

उष्णतेचे प्रारण

7.72.06

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125

उष्णतेचे प्रारण या प्रकाराची दोन
उदाहरणे वहीमध्ये नलहा.

26581859311616240510%26
utm_campaign%3Dshare_c
ontent
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869480

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

3

प्रसरण आनण
आकुां चन

90265601166?referrer=utm
7.72.06

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

3

थमाास फ्लास्क

7.72.15

/content/do_31301869482
07738881773?referrer=utm
_source%3Ddiksha_mobile

1.रेल्वेचे रूळ, नसमेंट कााँक्रीटचे पूल

याांच्यामध्ये फट का ठे वलेली असते
यामागील शास्त्रीय ततव वहीमध्ये नलहा .
2. उष्णतेचे आकुां चन आनण प्रसरण या

ततवाचा वापर दैनांददन जीवनात कसा
के ला जातो ते उदाहरणासनहत स्पष्ट
करा.

1.थमाास फ्लास्कची नामननदेनशत आकृ ती

वहीमध्ये काढा .

2. थमाास फ्लास्कचे काया कसे चालते

%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content

आनण तयामागील शास्त्रीय ततव याबाबत
नववेचन करा.
3. थमाास फ्लास्कचे उपयोग वहीत

नोंदवा आनण तयासारखे काया करणार्या
इतर उपकरणाबाबत मानहती नमळवून
वहीत नोंदवा.
1.उन्हाळ्यात पाांढरे रांगाचे तर

https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869483

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

3

उष्णतेचे सुवाहक
व दुवााहक

24392961808?referrer=utm
7.72.15

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content

https://diksha.gov.in/play
/content/do_312457463716
659200211611?referrer=utm

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

3

उष्णता

7.72.16

नहवाळ्यात गडद रां गाचे कपडे का
वापरतात यामागील शास्त्रीय कारण
वहीमध्ये नलहा.
2. उष्णतेचे सुवाहक आनण दुवााहक या

सांकल्पना उदाहरणासनहत स्पष्ट करा.

3. आजूबाजूला आढळणार्या पदाथाांची

ननरीक्षणाद्वारे यादी करून तयाांचे
उष्णतेचे सुवाहक आनण दुवााहक यामध्ये
वगीकरण करा.
खाली ददलेल्या यादीमधील कोणते पदाथा
वस्तू/ उष्णता शोषून घेईल ? ते वहीमध्ये

_source%3Ddiksha_mobile

नलहा.1) स्टील धातूचा चमचा 2

%26utm_content%3Ddo_31

)लाकडी पोळपाट 3) काचेचे भाांडे 4)

2526581859311616240510%

तवा 5) लाकडी चमचा 6) प्लानस्टकची

26utm_campaign%3Dshare

प्लेट 7)माती 8)पाणी

_content

https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869649

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

4

आपत्ती
व्यवस्थापन

प्रस्तावना:
आपत्ती

35475201639?referrer=utm
7.72.21

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%

1.पयाावरण सांरक्षणासांबांनधत घोषवाक्ये

वहीमध्ये तयार करा.

2. आपत्ती म्हणजे काय ते स्पष्ट करा.

26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869650
62942721286?referrer=utm

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

4

दुष्काळ

7.72.21

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content

1.दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यासाठी

आपण काय करू शकतो तया
उपाययोजनाांची यादी वहीमध्ये तयार
करा.
2. दुष्काळ या आपत्तीबद्दल अनधक

मानहती नवनवध स्त्रोताद्वारे नमळवून
वहीत नोंदवा.

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696518

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

4

दुष्काळाची
कारणे

6232321177?referrer=utm_s
7.72.06

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581859311616240510%26
utm_campaign%3Dshare_c
ontent

1.दुष्काळाची कारणे कोणकोणती आहेत

ते स्पष्ट करून वहीमध्ये नलहा.

2. दुष्काळाची मानवननर्ममत आनण

नैसर्मगक कारणे नवशद करा.

1.इांटरनेटच्या सहाय्याने पूवी नैसर्मगक
https://diksha.gov.in/play

आपत्ती ननमााण झालेल्या रठकाणाची

मानहती गोळा करा. 2. दुष्काळ या
आपत्तीची तीव्रता कमी करण्यासाठी
01575681778?referrer=utm_ समाजात जाणीवजागृती तुम्ही कश्या
/content/do_31301869653

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

4

इनतहासात
डोकावताना

7.72.03

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2

6utm_campaign%3Dshare_
content

प्रकारे कराल? याबाबत चचाा करून मुद्दे
वहीत नोंदवा.
3.आपल्या स्थाननक पररसरात दुष्काळ

येवू नये यासाठी शासनामाफा त
राबनवण्यात येणार्या उपक्रमाांची मानहती
घ्या.
1.पाऊस कसा पडतो ते जलचक्राच्या

https://diksha.gov.in/play

आकृ ती द्वारे वहीमध्ये दाखवा.

/content/do_313018696547
9587841811?referrer=utm_s

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

4

ढग फु टी

7.72.22

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581859311616240510%26
utm_campaign%3Dshare_c
ontent

https://diksha.gov.in/play

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

4

महापूर

7.72.21

/content/do_313018696559
6569601172?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%

2. ढगफू टी म्हणजे काय तसेच तया

ननमााण होण्यामागील कारणे आनण
पररणाम याबाबत मानहती नमळवा.
3. मुांबई येथे झालेल्या ढगफू टी बाबत

इांटरनेटवरून नचत्रे, नहहनडओ याांचे
ननरीक्षण करा.
1. महापूर या आपत्तीमुळे होणारे

दुष्पररणाम सोदाहरण नलहा.

2.महापुरावर सांरक्षणातमक उपाययोजना

26utm_content%3Ddo_312

कोणतया आहेत ते वहीमध्ये नलहा.

526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696572

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

4

नवज पडणे आनण
खुल्या मैदानात
वीज पडण्याचे
प्रमाण सवाानधक

6003201640?referrer=utm
7.72.21

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare

1.वीज कडाडत असताना काय दक्षता

घ्याल ते वहीमध्ये नलहा.

2.नवज पडण्याचे सवाानधक प्रमाण

कोणतया रठकाणी आढळू न येते ? ते
वहीमध्ये नलहा.

_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696595
800064192?referrer=utm_

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

4

ज्वालामुखी

7.72.21

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2

ज्वालामुखीमुळे पयाावरणावर
कोणकोणते पररणाम होतात ते वहीमध्ये
नलहा.

6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

4

भूकांप.

7.72.21

/content/do_31301869660
86533121735?referrer=utm
_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31

भूकांप कशा प्रकारे घडू न येतो याची
मानहती वहीमध्ये नलहा .

2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869662
02368001650?referrer=ut

सामान्य नवज्ञान

ऑक्टोबर

वादळे

4

7.72.21

m_source%3Ddiksha_mobi
le%26utm_content%3Ddo_
312526581859311616240510

वादळे कशी ननमााण होतात ? तयाांचे कोण
कोणते पररणाम होतात ते वहीमध्ये
नलहा.

%26utm_campaign%3Dsha
re_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696657

सामान्य नवज्ञान

नोहहेंबर

1

पेशीरचना व
सूक्ष्मजीव

ओला कचरा व
सुका कचरा

2810241155?referrer=utm_s
7.72.03

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581859311616240510%26

ओला कचरा व सुका कचरा वेगवेगळा
का जमा करावा? तसे करण्याची गरज
का ?उत्तर वहीमध्ये नलहा

utm_campaign%3Dshare_c
ontent
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869666

नोहहेंबर

1

उपद्रवी सूक्ष्मजीव

87825921651?referrer=utm
_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%

एखादा अन्नपदाथा दूनषत झाला आहे असे
आपण कोणतया ननकषावर ठरनवतो ते
वहीमध्ये नलहा.

26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869668

नोहहेंबर

1

सूक्ष्मजीवाांचे
पररणाम

48471041641?referrer=utm
7.72.06

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%

बांद डब्यात चुकून रानहलेली नमठाई
ककवा पाव याांचे तीनचार ददवसाांनी काय होते?उत्तर वहीमध्ये नलहा.

26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31260466951

नोहहेंबर

1

पेशीरचना व
सूक्ष्मजीव

9306752112981?referrer=ut
7.72.09

m_source%3Ddiksha_mobi
le%26utm_content%3Ddo_

वनस्पती पेशी दशावणारी आकृ ती काढू न
योग्य नावे द्या.

312526581859311616240510
%26utm_campaign%3Dsha
re_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313019326726

नोहहेंबर

1

आददकें द्रकी पेशी

7. 72.12

1440001858?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_

आददकें द्रकी पेशीची आकृ ती काढू न
नतच्या भागास योग्य नावे द्या

content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869669

सामान्य नवज्ञान

नोहहेंबर

2

मानवी स्नायू
व पचनसांस्था

69548801652?referrer=utm

प्रस्तावना

7.72.06

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%

इांदद्रय सांस्था म्हणजे काय व आपल्या
शरीरातील इांदद्रय सांस्थाांची नावे
वहीमध्ये नलहा.

26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869670

नोहहेंबर

2

स्नायूांचे
प्रकारउपघटक :
नच्छक स्नायू व
अनैनच्छक स्नायू

82106881178?referrer=utm
7.72.03

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare

1.मानवी शरीरात एकू ण दकती स्नायू

असतात व तयाांचे प्रकार वहीमध्ये नलहा.
2. नच्छक स्नायू व अनैनच्छक स्नायू याची

व्याख्या साांगून तयामधील फरक स्पष्ट
करा.

_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696719

नोहहेंबर

2

स्नायूांचे प्रकार

7.72.03

9825921653?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_

1.हृदयाच्या स्नायूांना नवषयी अनधक

मानहती वहीमध्ये नलहा.

2. मानवी शरीरातील नवनवध रठकाणाचे

स्नायू दशानवणारी आकृ ती काढू न स्नायूांचे
प्रकार दशावा.
3. स्नायूांचे काया सुरळीत होण्यासाठी

आनण ते बळकट होण्यासाठी आहार

content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018697029

नोहहेंबर

2

पचन सांस्थेतील
महत्त्वाच्या ग्रांथी
व तयाांचे काया

3207041654?referrer=utm_
7.72.06

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696756

नोहहेंबर

2

पचनसांस्थेतील
इांदद्रयाांची रचना
व काया

994048193?referrer=utm_s
7.72.12

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581859311616240510%26
utm_campaign%3Dshare_c
ontent

आनण व्यायाम याचे महतव याबाबत
चचाा करून महतव नवषद करा.
1.अन्नपचन म्हणजे काय ते वहीत नलहा .
2. पचनसांस्थेतील इांदद्रयाांची नावे

वहीमध्ये नलहा.

3. पचन सांस्थेतील महतवाच्या ग्रांथी
,तयाांचे स्त्राव आनण तयाांचे काया सनवस्तर

स्पष्ट करा.

1.पचन सांस्थेची सुबक आनण

नामननदेनशत आकृ ती काढा.

2. उपलब्ध असणार्या साधनापासून

पचनसांस्था दशानवणार्या मॉडेलप्रनतकृ ती/
तयार करा .
3. पचनसांस्थेतील अांतभूात इांदद्रये आनण

तयाांचे काया याचे कोष्टक तयार करा.

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696745

नोहहेंबर

2

पचनसांस्था

7.72.09

7955841287?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_

पचन सांस्थेतील महत्त्वाच्या ग्रांथी तयाांचे
स्त्राव व काया याांची मानहती दशावणारा
तक्ता तयार करा.

content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696731

नोहहेंबर

मानहत आहे का
तुम्हाला

2

5333121156?referrer=utm_s
7.72.04

.1खाल्लेल्या अन्नाचे पचन होताना सवाच
अन्नाचे पोषक पदाथाात रूपाांतर होत

ource%3Ddiksha_mobile%2

असेल का? नवचार करून नलहा.

6utm_content%3Ddo_3125

2. आपले आरोग्य आपल्या हाती आनण

26581859311616240510%26
utm_campaign%3Dshare_c
ontent

आपली ददनचयाा याबाबत मांथन करून
वहीत नोंदी करा.

https://diksha.gov.in/play
/content/do_31247996349

नोहहेंबर

मानवी स्नायू व
पचनसांस्था

2

378560021471?referrer=ut
7.72.04

m_source%3Ddiksha_mobi
le%26utm_content%3Ddo_

मानवी पचन सांस्थेतील यकृ ताचे काया
स्पष्ट करून नलहा.

312526581859311616240510
%26utm_campaign%3Dsha
re_content
https://diksha.gov.in/play

सामान्य नवज्ञान

नोहहेंबर

3

बदल:
भौनतक व
रासायननक

/content/do_31301869704

थोडे आठवा

7.72.06

23050241736?referrer=utm
_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare

1. आजूबाजूला घडणार्या बदलाांचे

ननरीक्षण करून नवनवध बदलाांच्या
उदाहरणाची यादी करा.

2.मानवननर्ममत व नैसर्मगक बदलाांची

तुम्हास माहीत असलेली काही उदाहरणे
वहीमध्ये नलहा.
3.बदल हा ननसगााचा ननयम आहे

_content

याबद्दल तुमचे मत वहीत नोंदवा

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018697053
9622401179?referrer=utm_

नोहहेंबर

3

ननरीक्षण व चचाा

7.72.06

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2

वादळात उन्मळु न पडलेले झाड, दुधाचे
दही होणे हे कोणतया प्रकारच्या बदलाांची
उदाहरणे आहेत ते वहीमध्ये नलहा.

6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869706

नोहहेंबर

3

शीघ्र बदल व
सावकाश बदल

7.72.03

1.शीघ्र बदल व सावकाश बदलाची

62912001642?referrer=utm

उदाहरणे वहीमध्ये नलहा.

_source%3Ddiksha_mobile

2.आजूबाजूला घडणार्या नवनवध

%26utm_content%3Ddo_31

बदलाांचे ननरीक्षण करून वहीत नोंदवा
आनण तयाांचे शीघ्र आनण सावकाश बदल
यामध्ये वगीकरण करा.

2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play

नोहहेंबर

3

पररवतानीय व
अपररवतानीय
बदल

/content/do_313018697078
7.72.03

1614081643?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_

.1पररवतानीय बदल व अपररवतानीय
बदलाांची उदाहरणे वहीमध्ये नलहा.
2. आजूबाजूला घडणार्या नवनवध

बदलाांचे ननरीक्षण करून वहीत नोंदवा
आनण तयाांचे पररवतानीय आनण
अपररवतानीय बदल यामध्ये वगीकरण
करा.

content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018697092

नोहहेंबर

4

भौनतक बदल व
रासायननक बदल

9070081174?referrer=utm_
7.72.03

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018697105
1294721758?referrer=utm_s

नोहहेंबर

4

थोडे आठवा(2)

7.72.06

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581859311616240510%26
utm_campaign%3Dshare_c

1.भौनतक बदल व रासायननक बदल

म्हणजे काय तयाची उदाहरणे वहीमध्ये
नलहा.
2. आजूबाजूला घडणार्या नवनवध

बदलाांचे ननरीक्षण करून वहीत नोंदवा
आनण तयाांचे भौनतक आनण रासायननक
बदल यामध्ये वगीकरण करा.

1.वाटीमध्ये पाणी घेऊन तयास उष्णता

ददली असता काय होते हे ननरीक्षण करून
वहीमध्ये नलहा .2. पदाथाांचे अवस्थाांतर
म्हणजे काय ते वहीत नोंदवा.
3. पदाथाांचे अवस्थाांतर होताना

घडणार्या दक्रयाांची नावे नलहा.

ontent
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018697116

नोहहेंबर

4

क्षरण

7.72.07

5409281759?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_

धातूांचे क्षरण म्हणजे काय ते
उदाहरणासनहत स्पष्ट करून नलहा.

content

https://diksha.gov.in/play
/content/do_312450140167
56121627220?referrer=utm

नोहहेंबर

4

भौनतक बदल

7.72.16

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content

भौनतक बदलाांची नवनवध उदाहरणे
वहीमध्ये नलहा.

इयत्ता : ७वी माहे : सप्टें बर, २०२०
ववषय

नागररकशास्त्र

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

१. संरवधानाच्या उरिरशकेतील

२.संरवधानाची

नागररकशास्त्र मधील पाठ क्रमांक २.संरवधानाची उिे रशका या

परहला

मूल्ये मानवतावादी आहे त हे

उिे शीका

पाठाचे वाचन कर.

(३१ ऑगस्ट ते

समजून घेणे.

०५ सप्टें बर)

२. साववभौमत्व संकल्पना समजून

आठवडा

३. लोकशाहीत राज्यकारभाराची

२.संरवधानाची

दुसरा

सत्ता लोकांच्या हाती असते हे

उिे शीका

(०७ सप्टें बर

जाणून घेणे.

ते १२
सप्टें बर)
आठवडा
रतसरा

नागररकशास्त्र

ववद्यार्थी कृ ती

आठवडा

घेणे.

नागररकशास्त्र

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

४. लोकशाही रनणवय, चचा,
रवचाररवरनमय यांच्या आधारे

(१४ सप्टें बर ते

सामूरहक रीत्या घेतले जातात हे

१९ सप्टें बर)

समजून घेणे.

२.संरवधानाची
उिे शीका

(उिे शीका)
http://tiny.cc/hryeqz

संरवधानाची उिे रशका याबिल मारहती पाहण्यासाठी रदलेल्या

(साववभौम राज्ये)
http://tiny.cc/hsyeqz

साववभौम राज्ये याचा अथव जाणून घेण्यासाठी रदलेल्या

(लोकशाही राज्ये)
http://tiny.cc/btyeqz

लोकशाही राज्ये म्हणजे काय हे जाणून घेण्यासाठी रदलेल्या

(उिे रशकेचे मूल्ये )
http://tiny.cc/ttyeqz

उिे रशकेचे मूल्ये जाणून घेण्यासाठी रदलेल्या ललकला क्लीक

(स्वातंत्र)
http://tiny.cc/ouyeqz

स्वातंत्र म्हणजे काय हे जाणून घेण्यासाठी रदलेल्या ललकला

(उिे रशकेचे उरिष्ट-बंधुता)
http://tiny.cc/pvyeqz

बंधुता मूल्ये जाणून घेण्यासाठी रदलेल्या ललकला क्लीक कर.

ललकला क्लीक कर.
ललकला क्लीक कर.
ललकला क्लीक कर.
कर.

क्लीक कर.

कृती व उपक्रम
तुझ्या पररसरातील वतवमानपत्रांची यादी कर.
तुमच्या कुटूं बातील रनणवयात कोण-कोण सहभागी असतात ते
रलही
तु गावातील कोणकोणत्या सण-उत्सवात सहभागी होतो ते

रलही.

इरतहास

आठवडा

१.

चौथा

पररस्स्थती कारणीभूत ठरली याची

(२१ सप्टें बर ते

रचकीत्सा करता येणे.

२६ सप्टें बर)

स्वराज्यस्थापनेची

कोणती ५.स्वराज्यस्थापना

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक ५.स्वराज्यस्थापना या पाठाचे
वाचन कर.
स्वराज्यस्थापना प्रस्तावना)
http://tiny.cc/4vyeqz

२. रकल्ले ऐरतहारसक वास्तू यांना
भेट दे ऊन मारहती गोळा करता

(वीरमाता रजजाबाई)
http://tiny.cc/cwyeqz

इरतहास

३. रकल्ल्यांची मारहती इंटरने टच्या

पाचवा

साह्याने रमळवता येणे.

(२८ सप्टें बर ते
०३ ऑक्टोबर)

ललकला स्क्लक कर.
वीरमाता रजजाबाई यांच्यारवषयी मारहती पाहण्यासाठी

येणे.

आठवडा

स्वराज्यस्थापना पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी रदलेल्या

५.स्वराज्यस्थापना

(रशवरायांचे सहकारी)
http://tiny.cc/xwyeqz

४. ऐरतहारसक वारशांच्या

(राजमुद्रा)

जतनासाठी प्रयत्न करणे.

http://tiny.cc/bxyeqz

रदलेल्या ललकला स्क्लक कर.
रशवरायांचे सहकारी यांच्यारवषयी मारहती पाहण्यासाठी
रदलेल्या ललकला स्क्लक कर.
रशवरायांची राजमुद्रा जाणून घेण्यासाठी रदलेल्या ललकला
स्क्लक कर.

इयत्ता : ७ वी माहे : ऑक्टोबर, २०२०
ववषय
इरतहास

कालावधी
आठवडा परहला
( ०५ ऑक्टोबर ते

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक
५. जावळीच्या रवजयाचे
ऐरतहारसक महत्त्व समजून

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

५.स्वराज्यस्थापना

(स्वराज्यस्थापने साठी हालचाली)
http://tiny.cc/hxyeqz

ववद्यार्थी कृ ती
स्वराज्या स्थापने च्या हालचालीबिल मारहती पाहण्यासाठी
रदलेल्या ललकला स्क्लक कर.

१० ऑक्टोबर)

घेता येणे.

अफजलखानाचा वध पाहण्यासाठी रदलेल्या ललकला स्क्लक
(अफझलखानाचे पाररपत्य)

६. रशवाजी महाराजांचे

http://tiny.cc/qxyeqz

सहकारी जीवाला जीव दे णारे

(रसिी जौहरची स्वारी)

होते, याची जाणीव रनमाण

http://tiny.cc/y0yeqz

होणे.

नागररक
शास्त्र

आठवडा दुसरा
(१२ ऑक्टोबर ते

शास्त्र

(१९ ऑक्टोबर ते
२४ ऑक्टोबर)

३.संरवधानाची

सांगता येणे.

वैरशष्ये

पाठ वाच.
(प्रस्तावना)
http://tiny.cc/p1yeqz

२. लोकशाही

३.संरवधानाची

शासनव्यवस्थेची वैरशष्ये

वैरशष्ये

सांगता येणे.

(केंद्रशारसत प्रदे श/संघशारसत

केंद्रशारसत प्रदे श बिल मारहती पाहण्यासाठी रदलेल्या ललकला

प्रदे श)
(स्वतंत्र न्यायव्यवस्था)

नागररक
शास्त्र

(२६ ऑक्टोबर ते
३१ ऑक्टोबर)

३.संरवधानाची

पातळयांवर शासन संस्था

वैरशष्ये

काम करतात हे माहीत करून
घेणे.

रदलेल्या ललकला क्लीक कर.
अरधकार रवभागणी पाहण्यासाठी रदलेल्या ललकला क्लीक कर.

http://tiny.cc/t2yeqz

३. संघराज्य व्यवस्थे त दोन

संरवधानाची वैरशष्ये या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी

http://tiny.cc/81yeqz

http://tiny.cc/n3yeqz
आठवडा चौथा

ललकला स्क्लक कर.

१. संरवधानाची वैरशष्ये

(अरधकार रवभागणी)
आठवडा रतसरा

रसिी जौहरची स्वारी बिल मारहती पाहण्यासाठी रदलेल्या
कृती व उपक्रम
राजमुद्रा रचत्र रे खाटन कर.
रशवरायांच्या रवरवध रकल्ल्यांची यादी कर.
रशवरायांच्या जीवास जीव दे णाऱ्या सहकाऱ्यांची यादी कर.
रशवरायांच्या पुणे जहारगरीतील बारा मावळ प्रदे शांची यादी कर.
नागररकशास्त्र मधील पाठ क्रमांक ३.संरवधानाची वैरशष्ये हा

१७ ऑक्टोबर)

नागररक

कर.

(रनवडणूक आयोग)
http://tiny.cc/23yeqz

क्लीक कर.
स्वतंत्र न्यायव्यवस्था बिल मारहती पाहण्यासाठी रदलेल्या
ललकला क्लीक कर.
रनवडणूक आयोग बिल मारहती पाहण्यासाठी रदलेल्या ललकला
क्लीक कर.
कृती व उपक्रम
संघशासन,राज्यशासन व दोन्ही शासनाकडे असणारे रवषय

यांचा तक्ता तयार कर.
सध्याचे मुख्य रनवडणूक आयुक्त कोण आहे त.
आत्ता पयंत भारतीय संरवधानात रकती वेळ दुरुस्ती झाली हे
शोधण्याचा प्रयत्न कर.
पान क्रमांक ७३ वरील बोधरचन्हांची रचत्रे काढ.

इयत्ता : ७ वी माहे : नोव्हें बर, २०२०
ववषय

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

क्रमाांक
इरतहास

आठवडा परहला

१. रशवरायांच्या

६.मुघलांशी

( ०२ नोव्हें बर ते ०७

युद्धनीतीचा अभ्यास

संघषव

नोव्हें बर)

करणे.

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक ६.मुघलांशी संघषव हा पाठ वाच.
(प्रस्तावना)
http://tiny.cc/z4yeqz
(सुरतेवरील स्वारी)
http://tiny.cc/i5yeqz

इरतहास

आठवडा दुसरा

२. मराठे व मोगल

( ०९ नोव्हें बर ते १३

संघषव रचरकत्सकपणे

नोव्हें बर)

अभ्यासणे.

६.मुघलांशी

(जयलसगची स्वारी)

संघषव

http://tiny.cc/h6yeqz
(आग्रा भेट व सुटका)
http://tiny.cc/m7yeqz
(मुघलारवरुद्ध आक्रमक परवत्रा)

मुघलांशी संघषव पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी रदलेल्या ललकला
स्क्लक कर.
सुरतेवरील स्वारी रवषयी मारहती पाहण्यासाठी रदलेल्या ललकला
स्क्लक कर.
जयलसगची स्वारी जाणून घेण्यासाठी रदलेल्या ललकला स्क्लक
कर.
आग्रा भेट व सुटका पाहण्यासाठी रदलेल्या ललकला स्क्लक कर.
मुघलांरवरुद्ध आक्रमक परवत्रा पाहण्यासाठी रदलेल्या ललकला

http://tiny.cc/57yeqz
इरतहास

आठवडा रतसरा

३. कठीण व

(१७ नोव्हें बर ते २१

अडचणीच्या प्रसंगी

नोव्हें बर)

रशवरायांची रनणवय
क्षमता व धै यव यांचे
अभ्यासपूणव रववेचन
करणे.

६.मुघलांशी
संघषव

(राज्यारभषेक)
http://tiny.cc/e8yeqz
(दरक्षणेची मोहीम)
http://tiny.cc/m9yeqz

स्क्लक कर.
रशवरायांचा राज्यारभषेक पाहण्यासाठी रदलेल्या ललकला स्क्लक
कर.
दरक्षणेची मोहीम जाणून घेण्यासाठी रदलेल्या ललकला स्क्लक कर.
कृती व उपक्रम
सुरत हे शहर भारताच्या नकाशात अथवा गूगल मॅप वर
दाखव/पहा.
रशवाजी महाराज सुरतेला कसे पोहचले असतील याची कल्पना
कर व रलही.
वस्तुमानाची रवरवध एकके रलही.
रशवाजी महाराजांचा जीवनावर आधाररत रचत्रपट,मारलका
बघ.उदा.तान्हाजी,रवर जीजामाता,स्वराज्यरक्षक इत्यादी.

सामारजक

आठवडा चौथा

शास्त्र

(२३ नोव्हें बर ते २८
नोव्हें बर)

अकाररक व संकरलत मूल्यमापन-२०२०-२१

इयत्ता : ७वी माहे : सप्टें बर, २०२०
ववषय

अध्ययन

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

वनष्पत्ती क्रमाांक
07.73G.12

पाठ ३ भरती ओहोटी

आठवडा परहला

दीक्षा APP

(३१ ऑगस्ट ते ०५

https://tinyurl.com/yab7tm5c

सप्टें बर)
https://tinyurl.com/ycz7exfu

सामारजक

https://tinyurl.com/ydy9v8jf

शास्त्र
(भूगोल)

https://tinyurl.com/yaa2x5od

https://tinyurl.com/y6wsyvyt

https://tinyurl.com/yahkbdqv

https://tinyurl.com/yb9cbylv

दीक्षा APP मध्ये रदल्या प्रमाणे कृती करा. अडचण
आल्यास रशक्षकांसोबत दूरध्वनीद्वारे संपकव साधा.

https://tinyurl.com/yaxxebsy

https://tinyurl.com/yd89np6c

07.73G.12

पाठ ३ भरती ओहोटी

आठवडा दुसरा

प्रत्यक्ष अनुभव

कृती करा. त्या अनुभवाच्या आधारावर पान क्र १०

(०७ सप्टें बर ते १२

वरील ‘सांगा पाहू ’ याचे उत्तरे वहीत रलहा.

सप्टें बर)

सामारजक

पाठ्यपुस्तक पान क्र ०९ वरील ‘करून पहा’ तील सहज

पाठ्यपुस्तक पान क्र १० ते १२ वरील आकृती ३.०५ ते

शास्त्र

३.०८ चे रनरीक्षण करा. सबंरधत पाठ्यांशाचे वाचन

(भूगोल)

करून आकृती वहीमध्ये काढा. त्या आधारावर भरती व
ओहोटी या बाबत २०-२२ ओळीत मारहती रलहा.
अडचण आल्यास रशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे संपकव
साधा.

सामारजक

07.73G.12

पाठ ३ भरती ओहोटी

शास्त्र

स्वाध्याय

साधा.

सप्टें बर)

सामारजक

07.73G.07

शास्त्र

07.73G.08

पाठ ४ हवेचा दाब

पुस्तकातील पान क्र. १५ वरील स्वाध्याय सोडवा.
अडचण आल्यास रशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे संपकव

(१४ सप्टें बर ते १९

(भूगोल)

(भूगोल)

आठवडा रतसरा

आठवडा चौथा

दीक्षा APP

दीक्षा APP मध्ये रदल्या प्रमाणे कृती करा. अडचण

(२१ सप्टें बर ते २६

https://tinyurl.com/y7vehx7k

आल्यास रशक्षकांसोबत दूरध्वनीद्वारे संपकव साधा.

सप्टें बर)
https://tinyurl.com/ycwzfmdg

https://tinyurl.com/ydbqwmss

https://tinyurl.com/yazyusav

https://tinyurl.com/ybnaz9z7

https://tinyurl.com/yb73kgat

https://tinyurl.com/ybw2mz74

https://tinyurl.com/y87woxru

सामारजक

07.73G.07

शास्त्र

07.73G.08

(भूगोल)

पाठ ४ हवेचा दाब

आठवडा पाचवा
(२८ सप्टें बर ते ०३
ऑक्टोबर)

प्रत्यक्ष अनुभव

एक फुगा घ्या. त्यामध्ये हवा भरा. त्यानंतर फुग्याची गाठ
न पाडता तो फुगा सोडा. काय होते याचे रनरीक्षण करा.
फुगा आवाज करत पुढे जातो. फुग्यातील पूणव हवा

रनघाल्यावर फुगा खाली पडतो. यावरून हवेच्या
दाबामुळे काय घडले व फुग्यातील हवेचा दाब
संपल्यावर काय घडले याचे रनरीक्षण वही मध्ये रलहा.

इयत्ता : ७ वी माहे : ऑक्टोबर, २०२०
ववषय

अध्ययन

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

वनष्पत्ती क्रमाांक
सामारजक

07.73G.07

शास्त्र

07.73G.08

पाठ ४ हवेचा दाब

(भूगोल)

शास्त्र
(भूगोल)

आल्यास रशक्षकांसोबत दूरध्वनीद्वारे संपकव साधा.

पाठ ५ वारे

आठवडा दुसरा

https://tinyurl.com/ycarkfmm

(१२ ऑक्टोबर ते १७

07.73G.11

ऑक्टोबर)

https://tinyurl.com/y8aoj2o9

आठवडा रतसरा

https://tinyurl.com/ya3c5uhj

पाठ ५ वारे

07.73G.10

(१९ ऑक्टोबर ते २४

07.73G.11

ऑक्टोबर)

दीक्षा APP मध्ये रदल्या प्रमाणे कृती करा. अडचण
आल्यास रशक्षकांसोबत दूरध्वनीद्वारे संपकव साधा.

07.73G.10

07.73G.09
सामारजक

पाठच्या शेवटी रदलेला स्वाध्याय सोडवा. अडचण

१० ऑक्टोबर)
07.73G.09

शास्त्र

स्वाध्याय

( ०५ ऑक्टोबर ते

(भूगोल)

सामारजक

आठवडा परहला

दीक्षा APP मध्ये रदल्या प्रमाणे कृती करा. अडचण
आल्यास रशक्षकांसोबत दूरध्वनीद्वारे संपकव साधा.

https://tinyurl.com/y9f7zbem

https://tinyurl.com/ybzwwa6j

07.73G.09
सामारजक
शास्त्र
(भूगोल)

पाठ ५ वारे

आठवडा चवथा

07.73G.10

(२६ ऑक्टोबर ते ३१

07.73G.11

ऑक्टोबर)

https://tinyurl.com/ybscem36

दीक्षा APP मध्ये रदल्या प्रमाणे कृती करा. अडचण
आल्यास रशक्षकांसोबत दूरध्वनीद्वारे संपकव साधा.

https://tinyurl.com/y75uwmfh

इयत्ता : ७ वी माहे : नोव्हें बर, २०२०
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

क्रमाांक
सामारजक

07.73G.09

शास्त्र (भूगोल)

07.73G.10

पाठ ५ वारे

आठवडा परहला
( ०२ नोव्हें बर ते

प्रत्यक्ष अनुभव

पान क्र. २१ वरील आकृती क्र ५.१
दशवरवलेली कृती करा. पाठाचे वाचन

०७ नोव्हें बर)

07.73G.11

स्वाध्याय

करा व आकृत्यांचे रनरीक्षण करा.

पाठच्या

शेवटी

सोडवा.
रशक्षकांसोबत

रदलेला

अडचण
दूरध्वनीद्वारे

स्वाध्याय
आल्यास
संपकव

साधा.
सामारजक

सराव

शास्त्र (भूगोल)

आठवडा दुसरा
( ०९ नोव्हें बर ते
१३ नोव्हें बर)

सामारजक

संकरलत मूल्यमापन

शास्त्र (भूगोल)

आठवडा रतसरा
(१७ नोव्हें बर ते
२१ नोव्हें बर)

सामारजक

07.73G.17

शास्त्र (भूगोल)

07.73G.18

६. नैवधगथक प्रदे ळ

आठवडा चवथा
(२३ नोव्हें बर ते
२८ नोव्हें बर)

https://tinyurl.com/y24h5clj

दीक्षा APP मध्ये रदल्या प्रमाणे कृती
करा. अडचण आल्यास रशक्षकांसोबत
दूरध्वनी द्वारे संपकव साधा.

