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शुभेच्छा संदेश…

जीवनातील ववववध समस्ाांना सामोरे जाताना शिक्षणाची ज्योत तेवत ठे वणाऱ्या असांख्य बालकाांसमोर कोववड१९ मुळे एक नवीन आव्हान उभे राहिले आिे. सवव पालक, शिक्षक, शिक्षणप्रेमी याांच्यापुढे भववष्यातील शिक्षणाच्या
व्यवस्थेबाबत प्रश्न वनमावण झाले आिेत. पण पुरोगामी मिाराष्ट्र या अडचणीतूनिी मागव काढू न ववद्याथी व शिक्षक याांच्या
आरोग्याला प्राधान्य देऊन ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िोत रािील यासाठी प्रयत्न करत रािील आणण शिक्षणातिी मागे रािणार
नािी याची मला खात्री आिे.
आरोग्याला प्राधान्य देऊन शिक्षण चालू ठे वता येईल काय यावर िासन पातळीवर बरीच चचाव िोऊन िाळा बांद
असल्या तरी मुलाांच्या शिकण्याची प्रक्रिया कायम ठे वण्यासाठी िालेय शिक्षण ववभाग 'िैक्षणणक हदनदशिि का' घेऊन येत
आिे. शिक्षण ववभागाच्या या प्रयत्नाांना सवव शिक्षक, ववद्याथी,िाळा व्यवस्थापन सममती व पालकाांनी सकारात्मक
प्रवतसाद द्यावा असे आवािन मी या वनममत्ताने करते.
सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या िुभेच्छा!

प्रा.वषाा गायकवाड
मंत्री

शालेय जशक्षण ववभाग
महाराष्ट्र राज्य

मनोगत
महाराष्ट्रातील सवग ववद्यार्थी, पालक आणि र्शक्षकांना नवीन शैक्षणिक वषागच्या हादिि क शुभेच्छा!
कोववड-१९ च्या प्रादुभाववामुळे मागील कािी हदवसाांपासून आपण अनेक सांकटाांचा सामना करत आिोत. आरोग्य
आणण दैनांहदन उदरवनवाविाचा प्रश्न असणाऱ्या असांख्य बालकाांना पररस्थस्थतीमुळे शिक्षण सोडण्याची वेळ येऊ नये तसेच
शिक्षणािी, शिक्षकाांिी त्ाांचा सांबांध तुटू नये यासाठी मागील २ महिन्याांपासून आम्ही 'िाळा बांद, पण शिक्षण आिे …' िी
अभ्यासमाला सुरु ठे वली िोती आणण त्ाला मिाराष्ट्रभरातून प्रचांड प्रवतसाद ममळाला. िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्ये १५
जूनपासून सवव मिाराष्ट्रात प्रत्क्ष िाळा सुरू करण्यात अनेक अडचणी आिेत. त्ामुळे आपण हडशजटल माध्यमातून
शिक्षण देण्याचा वनणवय घेतला आिे. या पार्श्वभूमीवर राज्य िैक्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण पररर्देने िैक्षणणक
हदनदशिि केची वनममि ती केली आिे. या िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर शिक्षक, पालक याांनी अत्ांत ववचारपूववक करून
ववद्यार्थ्ाांचे शिकणे अमधक समृद्धकरणे आवश्यक आिे. प्रत्क्ष िाळा सुरु िोत नािीत तोपयांत ववद्याथी िैक्षणणक
हदनदशिि केचा वापर करून आपल्या सवडीनुसार आणण वेळेनुसार शिक्षण घेऊ िकणार आिेत. यामध्ये अध्ययन पूरक
साहित्, कृती, स्वाध्याय याांचा अांतभावव करण्यात आला आिे. आम्ही दीक्षा, रेहडओ, टे शलणव्हजन, अध्ययन व्यवस्थापन
प्रणाली (LMS) इत्ादी माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिोचण्यासाठी प्रयत्निील असून त्ाचाच एक भाग म्हणून
िैक्षणणक हदनदशिि का तयार करण्यात आली आिे. या उपिमास शिक्षक, पालक व ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील
आणण शिक्षणाची प्रक्रिया सुरु ठे वतील अिी मला आिा आिे.
िैक्षणणक हदनदशिि केचा प्रमुख उद्देि िा या सांकटाच्या कालावधीमध्ये देखील ववद्याथी शिक्षणप्रवािात रिावा िाच
आिे. आरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िे िी मित्वाचे आिे. यासाठीच घरी बसून देखील ववद्याथी िैक्षणणक
हदनदशिि केचा वापर करून त्ाच्या वेळेनुसार शिकू िकणार आिे. िाळा बांदच्या कालावधीमध्ये नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या
प्रारां भीच्या अनुर्ांवगक कृती तसेच अध्ययन अनुभव पूणवतः देणे िक्य िोणार नािी पण कािी अध्ययन अनुभव िे या
उपलब्ध ई-साहित्ाच्या माध्यमातून देणे नक्कीच िक्य िोणार आिे.

दिनकर पाटील
संचालक
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पररषि, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
नमस्कार ववद्याथी ममत्रिो,
सध्या कोववड-१९ या रोगामुळे सांपूणव जग ववववध समस्ाांना सामोरे जात आिे. त्ाला शिक्षणक्षेत्रिी अपवाद नािी.

जगभरातील िाळा-मिाववद्यालये अवनश्चित काळासाठी बांद आिेत. शिक्षक, ववद्याथी, पालक िे सववजण िाळा कधी सुरू

िोणार याववचारात आिेत. िाळा सुरू करता येत नसल्या तरी शिकणे जास्तीत जास्त समृद्ध करता येऊ िकेल का याचा
ववचार िासनपातळीवरिी िोत आिे.

िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्ये ववद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेहडओ, टे शलणव्हजन,अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली

(LMS) याांचा वापर करण्यासाठी सुद्धा िासन प्रयत्निील आिे. त्ाचाच एक भाग म्हणून दीक्षा ऍप्लिकेिनचा वापर
मुलाांच्या अध्ययनासाठी करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपात आम्ही करत आिोत. िैक्षणणक
हदनदशिि का स्माटव पीडीएफ रूपात असून यामध्ये हदलेल्या अध्ययन स्त्रोताांवर स्पिव केल्यास सांबांमधत ई-साहित्
आपल्यासमोर णव्हहडओरूपामध्ये हदसेल. िैक्षणणक हदनदशिि का पािताना इां टरनेट कनेक्टिणव्हटीची समस्ा जाणवत

असल्यास रेंज आिे अिा रठकाणी जाऊन सांबांमधत ई-साहित् दीक्षा ऍिीकेिनवरून आपण डाऊनलोड करु िकतो व
इां टरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकाणी ऑफलाईन वापरू िकतो.

मिाराष्ट् राज्यातील सववच ववद्याथी व पालक सिजपणे वापर करू िकतील असा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या

महिन्याांसाठीचा अध्ययन साहित्स्त्रोताांचा सांच िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपामध्ये आपणा सवाांसाठी उपलब्ध करून देत

आिोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत उपलब्ध अध्ययन स्रोताांच्या मदतीने तयार केलेल्या िैक्षणणक हदनदशिि केस शिक्षक, पालक व

ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील असा ववर्श्ास वाटतो. िैक्षणणक हदनदशिि केचा उपयोग आपल्या पाल्याचे क्रकिंवा
आपल्या ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन सुकर करण्यासाठी नक्कीच िोईल अिी आिा आिे.

िैक्षणणक हदनदशिि का ववद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शिक्षकाांच्या मागवदिवनाखाली वापरावयाची आिे.तसेच शिक्षकाांनी

फोन कॉल, व्हाट्सअप या माध्यमातून ववद्याथी आणण पालक याांच्या सांपकावत रान न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या साह्याने

मुलाांचे शिक्षण आनांददायी कसे िोईल यासाठी प्रयत्न करावयाचा आिे. ववद्यार्थ्ाांनी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करत
असताना पालक आणण घरातील इतर वडीलधारी मांडळी तसेच मोठे बिीण-भाऊ याांच्या देखरेखीखाली अध्ययन साहित्

वापरावे. िैक्षणणक हदनदशिि केमध्ये अध्ययनस्त्रोत म्हणून दीक्षा ॲप वरील सांबांमधत घटकाांचे ई साहित् हदले आिे. या
साहित्ाचा वापर सांदभव म्हणून करण्यापूवी शिक्षकाांिी चचाव करणे आवश्यक आिे त्ाचप्रमाणे शिक्षकाांच्या सूचनेनुसार
पाठ्यपुस्तकाांचािी वापर आवश्यक आिे.

केवळ िैक्षणणक हदनदशिि का पुरवल्याने ववद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पूणव िोणार नसून शिक्षकाांनी सतत पालक व

ववद्यार्थ्ाांच्या सांपकावत रािणे त्ाांच्यािी चचाव करणे, त्ाांना कािी प्रश्न ववचारणे या माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांचे सातत्पूणव
सवांकर् मूल्यमापन करावे. ववद्यार्थ्ाांवर सतत ऑनलाईन चाचण्याांचा मारा करणे योग्य नािी. त्ाचप्रमाणे लेखी गृिपाठ,
स्वाध्याय आणण चाचण्यायामुळे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन कांटाळवाणे िोणार नािी याचीिी दक्षता शिक्षकाांनी घेणे आवश्यक
आिे. त्ाच प्रमाणे ववद्याथीवनिाय या वनयोजनामध्ये लवमचकता सुद्धा असावी.

र्शक्षकांसाठी सूचना :

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

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

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

ववद्याथी, कुटुां ब, सध्याची हदनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाचे
मत याबद्दल चचाव करून शिक्षक - ववद्याथी सांबांध दृढ िोतील याची काळजी घ्यावी.

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

6. त्ाचप्रमाणे पाठातील ई-साहित्ािी सांबांमधत समाांतर उपिम आणण स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद
साधावा.

7. वनयममत अभ्यासाला पयावय म्हणून आपण दीक्षा ऍपचा वापर आपण करत नािी आिोत तर शिक्षक आणण
ववद्याथी याांच्यातील आांतरक्रियेतून जे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन घडते त्ाला पूरक साहित् क्रकिंवा िैक्षणणक साहित्
म्हणून ई -साहित्ाचा वापर करणे अपेशक्षत आिे.

8. िैक्षणणक हदनदशिि केमध्ये देण्यात आलेल्या कृतीशिवाय शिक्षकाांनी आपल्या स्तरावर इतर आवश्यक कृती व
उपिम ववद्यार्थ्ाांना पुरववण्यास िरकत नािी.
शैक्षणिक दिनिर्शि का वापरण्यासाठी ववद्यार्थी व पालक यांच्याकररता महत्वाच्या सूचना :
1. िैक्षणणक हदनदशिि का म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील पाठाांवर आधाररत वनयोजन असून त्ाचा उद्देि ववद्यार्थ्ाांचे
अध्ययन सुलभ करणे िा आिे.

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

3. दीक्षाऍप पािण्यापूवी एकदा पाठ्यपुस्तकातून सांबमां धत पाठ वाचावा. त्ाचप्रमाणे ई-साहित् पाहिल्यानांतरिी ईसाहित्ातील अध्ययन घटक पुन्हा वाचणे अमधक फायदेिीर ठरेल.

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

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

6. दररोज प्रत्ेक ववर्याचा अभ्यास करण्याची सवय लावून घ्या.
7. ठराववक कालावधीनांतर शिक्षकाांनी पाठवलेल्या चाचण्यािी सोडवा.
8. ई-साहित् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सावनध्यातच रिा.

9. ई-साहित् सलगपणे न पािता प्रत्ेक ववर्य सांपल्यानांतर थोडी ववश्ाांती घ्या. मोबाईल क्रकिंवा इलेक्ट्रॉवनक गॅजटे
कािी वेळासाठी दूर ठे वा.

10. इ.१ ली व २ रीच्या ववद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप व पाठ्यपुस्तक घरातील वडीलधाऱ्या मांडळींच्याच मदतीने वापरायचे
आिे.

11. आवश्यक तेथे साांवगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिंवा उपिम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मांडळींना त्ाची कल्पना द्या
अथवा त्ा कृती क्रकिंवा उपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.

12. हदनाांक २४/०७/२०२० च्या िासन वनणवयानुसार िैक्षणणक वर्व २०२० साठी कोव्हीड-१९ या कोरोना ववर्ाणूच्या
प्रदुभाववाच्या पािवभूमीवर इयत १ ली ते १२ वी चा पाठू यिम २५% कमी करण्यात आलेला आिे. तरीिी

ववद्यार्थ्ाांनी सदर िासन वनणवयानुसार कमी केलेला पाठ्यिमाचे अवलोकन करावे. या पाठ्यक्र्माचे
स्वयांअध्ययन करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकातील सवव घटकाांचा समावेि हदनदशिि केत करण्यात आलेला आिे.

13. िैक्षणणक हदनदशिि केमधील शलिं क open िोत नसल्यास सदर घटकािी सांबांमधत ई-साहित् DIKSHA APP

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

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
माहे – सप्टेंबर,ऑक्टोबर,नोव्हें बर २०२०

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी येथे क्लिक करा

इयत्ता :दहावी
माहे – सप्टें बर 2020ववषय – मराठी
आठव

क्षमता क्षेत्र

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

ववद्याथी कृती

डा
श्रवण-

1)व्हहडीओ लक्षपूवक
व ऐकसन वदलेलेतवाध्यायसोडवतील.पत्रात
आलेला आहय खरोखर आहे का? याचे चचतन करतील.

३)औपचवरक व अनौपचावरक
संवाद ऐकून वचवकत्सक

2)आजूबाजूच्या पवरव्तथतीबाबत तसमच्या मनात आलेले ववचार पत्राने

ववचारासह त्यात सहभागी

दू र असणाऱ्या त्यांच्या वमत्राला पत्र वलवहतील.

होता येणे.५ववववध )
पवहला

सावहत्यनकारांच्या ध्ववनविती
ऐकून त्यातील

2)हाळे तील वहपाई मामांचे हब्दवचत्र रेखाटतील.
गद्य –अप्पांचे पत्र

3)तसमच्या आईवडीलांनी तसमच्याकडू न केलेल्या कोणत्याही तीन

अवरोह या -आरोह,तवराघात

अपेक्षा वलहा.

.वणवह णांची जाण होणे

4)पाठ्यपसततकातील उपक्रम वमत्राच्या मदतीने करा.

भाषण -संभाषण३चे तवतंत्र :ववषयानससार तवत)
ववचार परखडपणे
वाचन –२)ववववध

5)तसमच्या हाळे तील वहपाईमामांची मसलाखत घेण्यासाठीना तयार
.करा

सावहत्यनकारांचे समजपूवक
व
वाचन करून त्यांचा आतवाद
घेता येणे.
.लेखन -६)घटना, नसंग
तवानसभव यांचे
लेखन७)ऐकलेल्या,
अनसभवलेल्या मावहतीचे व
घेतलेल्या मसलाखतीचे
हब्दांकन करून अहवाल
वलवहता
येणे.८)पाठ्यपसततकात
समावव ट असलेल्या
उपयोवजत लेखन घटकांवर
लेखन करता येणे

ववववध सावहत्य नकारच्या

1)चलकमध्ये वदलेला व्हहडीओ लक्षपूवक
व ऐकतील व आपले मत

माध्यमातून आपले मत हयक्त

हयक्त करतील.

करता येणे.

2)बंजारा भाषेची वणवह ण आंतरजालच्या चकवा आपल्या वहक्षकांच्या

ववववध सावहत्यातील भावाथव

मदतीने नाप्त करतील.

समजून घेणे.

3)माणससकी धमाचा तसम्हाला आलेला अनसभव तसमच्या

सावहत्यातील सौंदयाचा

भाषेतवलवहतील.

आतवाद घेता येणे.
दस सरा
आठव
डा

4)तसमच्या हेजारच्या घरातील हयक्तीला कोरोनाची लागण झालेली

कववता तालाससरात म्हणता
येणे.
वाचलेल्या सावहत्याच्या
आहयातील मध्यवती
ववचारांचा कल्पनाचा ववततार
करता येणे. श्रवणऔपचावरक व अनौपचावरक
संवाद व संभाषण ऐकून
वचवकत्सक ववचारासह त्यात
सहभागी होणे.
भाषण-संभाषण-ववववध
सावहत्य नकारांच्या

आहे अहावळे स.ववद्याथी काय करील ते वलवहल.
.

5)तसमची बोली व बंजारा बोली यांची तसलना करतील.

मूल्यमापनाचे वनकष ठरवून
ते सांगता येणे.
वाचन-.योग्य गतीने व
ववरामवचन्हाची दखल घेऊन
अथवपूणव नकट वाचन करता
येणे.
आहयातील मध्यवती
ववचारांचा कल्पनाचा ववततार
करता येणे. श्रवणऔपचावरक व अनौपचावरक
संवाद व संभाषण ऐकून
वचवकत्सक ववचारासह त्यात
सहभागी होणे.
भाषण-संभाषण-ववववध
सावहत्य नकारांच्या
मूल्यमापनाचे वनकष ठरवून
ते सांगता येणे.
वाचन-.योग्य गतीने व
ववरामवचन्हाची दखल घेऊन
अथवपूणव नकट वाचन करता

येणे.
अध्ययन कौहल्यसंदभासाठी हब्दकोह पाहता
येणे अध्ययन कौहल्यसंदभासाठी हब्दकोह पाहता
येणे

वतसरा

लेखन-

आठव

म्हणी,वाक्नचार....यांचा

डा

लेखनात नभावीपणे वापर

1)व्हहडीओ लक्षपूवक
व ऐकतील.

करता येते.

हयाकरण- समास –

https://youtu.be/B

वाचन-हब्दांचे तवरूप

नकार

_Otwk3BjPY

समजून घेऊन आहयाचे
वाचन करता येणे.हब्दांच्या
वनर्ममतीचा हे तू समजून घेणे.

2)व्हहडीओत वदलेल्या नत्येक कृतीचे लक्षपूवक
व अवलोकन करतील.
3)नत्येक गद्य चकवा पद्यातील सामावसक हब्द होधून वलवहतील.
4)पाठ्यपसततकातून होधलेल्या हब्दांचे कृवतपवत्रकेत ववचारल्या
जाणाऱ्या कृतीनमाणे अभ्यास करतील.

चौथा

श्रवण- काहय या सावहत्य

आठव

नकारातील भावाथव समजून

डा

घेणे.२)गीताची

1)व्हहडीओ लक्षपूवक
व ऐका.
2)सदर काहय तालाससरात म्हणावे.
३)कवी मोरोपंत यांच्या इतर श्लोकबद्ध रचनाचे श्रवण करावे व

ध्ववनिीतऐकून त्यातील
तवराघात,आरोह अवरोह या

त्यामधील भावषक सौंदयव.समजून नयावे )नवतमा,अलंकार,रस)

वणवह णांची जाण

४)अपवरवचत हब्दांचा अथव हब्दकोहातून होधावा.

होणे.भाषण-संभाषण-

5)संत तसकाराम महाराजांचा संत संग दे ई सदा हा अभंग वाचा.

पद्यनकारांना चाली लावून
त्यांचे सादरीकरण करता
येणे. ववववध सावहत्य
नकारच्या माध्यमातून आपले
मत हयक्त करता
येणे.सावहत्यातील सौंदयाचा
आतवाद घेता येणे.कववता
तालाससरात म्हणता येणे.
वाचलेल्या सावहत्याच्या
आहयातील मध्यवती
ववचारांचा कल्पनाचा ववततार
करता येणे.

पद्य –पंत काहय –
भरत वाक्य

६)पाठ्यपसततकातील उपक्रम वमत्राच्या मदतीने करा.

http://is.gd/WF
NBoz

माहे-ऑक्टोबर २०२०
आठवडा

क्षमता क्षेत्र
भाषण-संभाषण ३)ववषयानसरूप तवत:चे
तवतंत्र ववचार
परखडपणे मांडता येणे.
वाचन-२)ववववध

पाठाचे नाव
गद्य-कते ससधारक कवे

ववषय- मराठी

अध्ययन स्त्रोत

http://is.gd/IjLz
Qy

ववद्याथी कृती
१)पाठाचे लक्षपूवक
व मौन वाचन करतील.
२)पाठ चचतनात्मक तवरूपाचा आहे लेखकाने. मांडलेले ववचारवर
गटात चचा करतील.
३)हणक्षवणक क्षेत्रात कायव केलेल्यासमाजससधारकांची मावहती

सावहत्य नकारच्या

वमळवतील.

माध्यमातून आपले मत

४)डॉ. ववलास खोले यांनी.डॉ,हणलेह वत्रभसवन.ना,नीला पांढरे.यांनी

हयक्त करता
येणे.सावहत्यातीलसौंद
याचाआतवाद घेता
येणे.३)संकेततथळावर
उपलब्ध असणाऱ्या इसावहत्याचे वाचन करून
आतवाद घेता येणे.
ववववध सामावजक
समतयांबाबत
वचवकत्सक ववचार

वलवहलेले महषी कवे यांची चवरत्रे वाचतील.
5)२१हया हतकातील स्रीयांच्या समतया या ववषयावर गटात चचा
करतील.

करून आपले मत
परखडपणे मांडता येणे.

दस सरा

लेखन-२)वाचलेल्या

उपयोवजत लेखन –

१)पाठ्यपसततकातील नत्येक गद्य पद्य या घटकांवर आधावरत समपवक

सावहत्यातील

वनबंध लेखन

वनबंध लेखन करतील.

आहयातील मध्यवती
ववचारांचा, कल्पनाचा

उदा.
अ)बोलतो मराठी - मराठी भाषेचे संवधवन काळाची गरज

ववततार करता येणे.

ब))आजी कसटस ं बाची आगळ – माझी आजी

८)पाठ्यपसततकातील

क)वततू – दू रदहवन संचाचे आत्मकथन वरीलनमाणे लेखन

समावव ट असलेल्या
उपयोवजत लेखन
घटकांवर लेखन करता
येणे.
६)घटना,
नसंग,तवानसभव यांचे
लेखन करता येणे.
३)वदलेल्या ववषयामध्ये
तवत:च्या ववचारांची,
कल्पनांची भर घालून
पसनलेखन करता येणे.

करतील.

वतसरा

वाचन-हब्दांचे तवरूप

गद्य-लवलत लेख-काळे

समजून घेऊन

केस

http://is.gd/yCv
fB9

१)तसमची ववचार करण्याची सवात आवडती वेळ कोणती ?व
का?

आहयाचे वाचन करता

२)ववचाराची एक ठराववक वेळ असते हे तसम्हाला पटते का? कसे ते

येणे.हब्दांच्या

त्याची वगात वमत्रांसोबत चचा करा.

वनर्ममतीचा हे तू समजून

३)ना.सी.िडके यांचे गसजगो टी हा लघसवनबंध संग्रह वमळवून वाचा.

घेणे.अध्ययन कौहल्ये-

४)लेखकाला भेटलेल्या हयक्तीनमाणे तसम्हाला अही हयक्ती भेटली

१)संदभासाठी

का? असेल तर तसम्हाला आलेला अनसभव वलहा.

हब्दकोह पाहता येणे.
लेखनम्हणी,वाक्नचार....यांचा
लेखनात नभावीपणे
वापर करता येते.

चौथा

वाचन-हब्दांचे तवरूप

हयाकरण- हब्दवसद्धी –

https://youtu.b/PjI

समजून घेऊन

नत्यय घवटत व उपसगव

5CxI_w6Y

आहयाचे वाचन करता

घवटत हब्द

१)व्हहडीओ काळजीपूवक
व ऐका.
२)हब्द कसा तयार होतो ते समजून नया.
३)ज्या हब्दांना नत्यय लागून व उपसगव लागून करा दस सरा हब्द

येणे.हब्दांच्या

तयार होतो ते मूळ हब्द कसे तयार झाले चकवा कोठू न आले ते

वनर्ममतीचा हे तू समजून

होधा.

घेणे.अध्ययन कौहल्ये-

४)पाठ्यपसततकातील सवव गद्य व पद्य पाठातील नत्ययघवटत व

१)संदभासाठी

उपसगव घवटत हब्द होधा व समजून नया.

हब्दकोह पाहता येणे.

5)व्हहडीओ मधील उदाहरणे समजून नया.

लेखनम्हणी,वाक्नचार....यांचा
लेखनात नभावीपणे
वापर करता येते.

माहे- नोहहें बर -२०२०
आठवडा
पवहला

ववषय-मराठी

क्षमता क्षेत्र

घटकाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

श्रवण-ववववध सावहत्यातील

पद्य -चचतनगभव काहय –

http://is.gd/kLv
ep9

आठवडा भावाथव समजून घेणे.
भाषण-१)ववववध पद्य
नकारांना चाली लावून
त्यांचे सादरीकरण करता
येण६
े )सावहत्याची समीक्षा
करून त्याबाबत आपले मत
मांडता येणे.
वाचन-२)ववववध सावहत्य
नकारचे समजपूवक
व वाचन
करून त्यांचा आतवाद
घेता येणे.
लेखन २) वाचलेल्या
सावहत्याच्या आहयातील
मध्यवती
ववचारांचा,कल्पनांचा,
ववततार करता येणे.

खोद आणखी थोडे से

http://is.gd/W4
RYm0

ववद्याथी कृती
१)व्हहडीओ काळजी पूवक
व ऐका/पहा.
२)मसक्तछं दाकाहयनकारची तसेच या वृत्ताची ओळख करून नया.
३)नयत्नाने कोणतीही गो ट साध्य होते याचा नत्यय आलेली तवत:चे
चकवा इतरांचे नसंग सांगा.
४)असाध्य ते साध्य कवरता सायास .हा.संत तसकाराम महाराजांचा
अभंग इंटरनेट वरून वमळवा व त्याचा अथव तप ट करा.
5)आतव जन्माचे असते,वरत्या गळणाऱ्या पानी या काहय पंक्तीतील
ववचार व भाव सौंदयव वलहा.

अध्ययन कौहल्य –सवव
क्षमता ववधाने.
दस सरा
वतसरा

नथम
श्रवण-ववववध

सत्र
तथूलवाचन-वीरांगना

परीक्षा

२०२०
१)भारताची संरक्षण यंत्रणा या ववषयाचा वमत्रांच्या सहाय्यने नकल्प

नसारमाध्यमाद्वारे नसावरत

तयार करा.

होणाऱ्या चचा, संवाद ऐकून

२)संरक्षण क्षेत्रातील तसमच्या आवडत्या हयक्तीची मसलाखत नया.

त्यांमधील सत्यता

३)तसम्हाला कोणत्या क्षेत्रात तवत:चे कवरअर करायला आवडे ल.ते

पडताळू न पाहू न त्या बाबत

सववततर वलहा.

तवत:चे मत तयार करणे.

४ )वहक्षणापासून दू र जाणाऱ्या तसमच्या वमत्राला वहक्षणाचे महत्त्व

भाषण-संभाषण- नभावी

सांगणारे पत्र वलहा.

भाषा –संभाषणाची

5)तसमच्या पवरसराच्या पोलीस ठाण्यातील पोलीस अवधकारी यांची

कौहल्ये समजून घेऊन

मसलाखत नया.

त्याचा योग्य वापर करता
येणे.
संकेततथळावर उपलब्ध
असलेल्या इ-सावहत्याचे
वाचन करून आतवाद घेता
येणे.
लेखन- २)वाचलेल्या

सावहत्यातील आहयातील
मध्यवती ववचारांचा,
कल्पनाचा ववततार करता
येणे.
८)पाठ्यपसततकातील
समावव ट असलेल्या
उपयोवजत लेखन
घटकांवर लेखन करता
येणे.
६)घटना, नसंग,तवानसभव
यांचे लेखन करता येणे.
३)वदलेल्या ववषयामध्ये
तवत:च्या ववचारांची,
कल्पनांची भर घालून
पसनलेखन करता येणे.
अध्ययन कौहल्य –सवव
क्षमता ववधाने.
चौथा

श्रवण- काहय या सावहत्य

पद्य-भावगीत –आकाही

नकारातील भावाथव समजून

झेप घे रे पाखरा

http://is.gd/bGz
7fz

१)वदलेला व्हहडीओ लक्षपूवक
व ऐका.
२)आरोहावरोहसह पद्याचे नकटवाचन करा चकवा गीत तालाससरात

घेणे.२)गीताची
ध्ववनिीतऐकून त्यातील
तवराघात,आरोह अवरोह
या वणवह णांची जाण
होणे.भाषण-संभाषण-

http://is.gd/fBU
AcD

म्हणा.
३)कववतेतील सौंदयव तथळे ववचार नवतवक ,उत्कट हब्द)
होधून त्या सौंदयाचा ) वृत्त ,रस,नवतमा,उपमा,काहयपंक्तीआतवाद
नया.

ववववध पद्यनकारांना चाली

४)श्रम नवत ठे चे महत्त्व आपल्या वगात सांगा.

लावून त्यांचे सादरीकरण

5)आळसे कायवभाग नसतो.या ससवचनाचा कल्पना ववततार करा ,

करता येणे. ववववध
सावहत्य नकारच्या
माध्यमातून आपले मत
हयक्त करता येणे.
सावहत्यातील सौंदयाचा
आतवाद घेता येणे.कववता
तालाससरात म्हणता येणे.
वाचलेल्या सावहत्याच्या
आहयातील मध्यवती
ववचारांचा कल्पनाचा
ववततार करता येणे.

कऺा:-दसव ीं
स
प्ता
ह

अध्ययन ननष्पत्तत
क्रमाींक

महहना– ससतींबर-२०२०
पाठ का नाम

अध्ययन अध्यापन
स्त्रोत

1.1,

1

ववषय – हहींदी
छार कृनत

छात्र गजऱ का आशय और संदेश स्ऩष्ट करें गे।

3.1,

8. गजऱ

3.2,

(ऩद्य)

यहॉ क्लऱक करे

6.1

कविता का गायन करें गे।
कहािते, मूहािरे का अथथ बताकर िालय में प्रयोग करें गे।
स्िाध्याय हऱ करें गे ।
छात्र एकांकी को अऩने शब्दों में बताएँगें।

2

छात्र एकांकी द्िारा ममऱने िाऱा संदेश बताएँगें।

2.2
3.3

9 .रीढ़ की हड्डी

यहॉ क्लऱक करे

4.1

उमा की गुण विशेषताएँ िणथन करें गे।
दहे ज कुप्रथा ऩर अऩना मत प्रकट करें गे।
स्िमत ऱेखन करें गे।
स्िाध्याय हऱ करें गे ।

1.1
3.2

10.ठे स (ऩरू क ऩठन)

यहॉ क्लऱक करे

छात्र ऩाठ का ऩठन करें गे।
मसरचन की कारागगरी का िणथन करें गे।

3

4.1

मसरचन की गुण विशेषताएँ बताएँगें।
स्िमत ऱेखन करें गे।
स्िाध्याय हऱ करें गे ।
कविता का गायन करें गे।

4

कविता का भािऩूणथ अथथ समझ ऱेंगे।

1.1
1.2
3.2.
3.5

काव्य श्रिण करें गे।
11.कृषक गान(ऩद्य)

यहॉ क्लऱक करे

शब्दाथथ समझ ऱेंगे।
कृतत हऱ करें गे।
अन्नदाता ककसान की दद
ु थशा का िणथन करें गे।
स्िाध्याय हऱ करें गे ।

महहना: – अक्तूबर- २०२०
स

अध्ययन ननष्पत्तत क्रींमाक

पाठ का नाम

ववषय – हहींदी
अध्ययन स्रोत

छार कृनत

प्ता
ह

•शब्दों के अथथ समझेंगे।
1.1
3.2
3.3

दस
ू री इकाई
1.बरषहहं जऱद

. कविता का सरऱ भािाथथ बताएँगें।
यहॉ क्लऱक करे

•कविता का सरऱ भािाथथ बताएँगें।
•विऱोम शब्द ऱेखन करें गे।

1

•दोहा और चौऩाई का संदेश बताएँगें।
•स्िाध्याय हऱ करें गे ।

3.1
2

3.3
4.1

2.दो ऱघुकथाएँ (ऩूरक
ऩठन)

•कहानी का ऩठन करें गे।
यहॉ क्लऱक करे

.छात्र दोनों कथाओं का आशय और संदेश
बताएँगें।
•स्िमत ऱेखन करें गे।

•स्िाध्याय हऱ करें गे ।

3

1.3

•छात्र मेहनत का महत्तत्ति जानेगा ।

2.3

•स्िमत ऱेखन करें गे।

3.1

3 .श्रमसाधना

यहॉ क्लऱक करे

3.2

•श्रमजीिी और बुविजीिी की तुऱना करें गे।
•दान का महत्तत्ति समझ ऱेंगे ।
•स्िाध्याय हऱ करें गे ।
•छात्र कविता का गायन और ऩठन करें गे।

1.1
2.2
2.4

4

•कहठन ऩंलती का अथथ बताएँगें।
4.छाऩा (ऩद्य)

यहॉ क्लऱक करे

•छाऩे में मांगी गई गचजों को बताएँगे।
•कविता का संदेश बताएँगें।

3.2

•स्िाध्याय हऱ करें गे ।
•ऩाठ का ऩठन और श्रिण करें गे।

2.1
3.4
4.1

•छात्र शास्त्रीजी की स्िभािगत विशेषताएँ
5.इमानदारी की प्रततमूततथ

यहॉ क्लऱक करे

बताएँगें।
•कृतत हऱ करें गे।
•विऱोम शब्द मऱखेंगे।

•स्िमत ऱेखन करें गे।
•स्िाध्याय हऱ करें गे ।

महहना:–नवींबर २०२०
स

अध्ययन

प्ता ननष्पत्तत

पाठ का
नाम

ह

क्रींमाक

1

दीऩािऱी अिकाश

2

दीऩािऱी अिकाश

अध्ययन स्रोत

छार कृनत

ववषय – हहींदी

Subject

Period

Name of the Topic

Book Review …
English

Week 1
September
2020

Tips for Reading
Writing a Review
Pg. No. 73

Statement of Competencies

Writing : Write correctly. (avoiding
mistakes in
spelling, grammar, etc.)
Write coherently and precisely while
responding to questions.
Review and if necessary correct his/her
own work as a matter of habit.
Write formal letters and applications
in the expected format, as well as
informal letters. Review a book/a film/ a
TV programme/ a play, etc.
Study Skills: Present information of a
concise, lucid manner, and choose

Source of
Teaching
Learning

Student’s Activity
Students Activity 1.

MY ENGLISH
TEXTBOOK
STANDARD TEN

1. Listen the part of a lesson
from Diksha app
2. Read the text again.

3. Find the difference between
skimming and scanning from
http://cart.ebalbhara online resources.
ti.in/BalBooks/eboo 4.Skimming and scanning of your
k.aspx
lesson Unit no. 1.4
Online Support :

5. Write a review of any Book.
You can select a book from

appropriate graphics to do so.
Language Study: Sentence structure,
Idioms and proverbs, usage.

Mother Tongue too.

Students Activity:
1. Write the differences between
Role of the Doctors and Role of
the Teacher.

Week 2
September
2020

Writing : 1.Compare and contrast :
one’s own experiences with those of
others.

2. Write the differences between
roles of world heritage and
Cultural Heritage.

2.Appreciate and/or critically examine
Page No. 81,82.
programmes, films, etc. available
Write the difference, through mass media/internet, etc.
3.Write independently and creatively
using ‘not only but using different formats.
also’ and ‘as well as’, Study Skills:.
‘No sooner’ ,Prepare
Use reference materials such as different
a ‘tourism leaflet’
dictionaries,
encyclopaedias,
etc.
effectively

3.Write a Paragraph “ the ways
to preserve ‘World Heritage
Sites’

Language Study: 1.Parts of Speech
2. Sentence structure.

4.Rewrite the sentences using
‘not only but also’ ,’as well as’ ,
‘No sooner ‘
5. Write a tourist leaflet.

Week 3
September
2020

Dialogue Writing

Writing: Prepare a conversation
/dialogue individually.
2. Express one’s own thoughts, feelings,
emotions and ideas coherently and
effectively using appropriate language.
3. Compare and contrast : one’s own
experiences with those of others.
4. Write independently and creatively
using different formats.

Students Activity:

5. Write independently and creatively
using different formats.

(a)
Introduction/welcome/greetings
(b) Congratulating/ honouring
(c) Cause/reason for the disability
(d) Decision/plan/ organization /
implementation
(e) Idols in life.
(f) Parents/ friends - support if
any.
(g) Success
stories/accomplishments
(h) Conclusion/ final message if
any

Study Skills:
1. Use reference materials such as
different dictionaries, encyclopaedias,
etc.
effectively
2. Use resources from other languages
while speaking/writing in English
Language Study:
1. Sentence structure.

1.Write a Dialogue between you
and your parents about How to
Achieve Success pg. No.66
2. Dialogue between you and a
successful person who is a
disabled. You can take support of
the hints provided.

3.Complete the Word Chain of ...
Write 4 words of each type given
in the bracket ending with the last
letter of the word.
A. Cruel (adjectives)
B. Medicine (Noun)
C. Grow (verbs)
D. Physics (anyway)

Week 4
September
2020

Live English !

Writing :

Students Activity

1.Use facilities like online applications,
know how to make online payments,
create a blog, etc.
2. Be aware of proper and responsible
use of social media.
3. Use the computer/internet for the
purpose of translation/transcription.
4.Prepare a presentation with the help of
a computer.
5. Appreciate and/or critically examine
programmes, films, etc. available

1.Make a power point
presentation on ‚Types of
Sentences ‚
Add text, design, pictures,
transitions and other effects.
2.Follow the tips given on pg.
No. 85
3.Make a ppt on ‚Simple ways to
become Successful‛

through mass media/internet, etc.
7. Write independently and creatively
using different formats.

4. Make a short ppt for How to
use English effectively.

Study Skills:

You can use the Rule of
PowerPoint
created way back in 2005 by Guy
Kawasaki

Remember and recall necessary
information (and the way it is organized)
with the help of personal notes.
Language Study:
Sentence structure.
Listening:
1. Understand implied meaning.
Unit 3.1
Week 1
October 2020

If…

2. Appreciate an effective presentation,
understand what makes it effective.

1.https://diksha.gov.
in/play/collection/d
o_31252660005838
0288143016?conten
tType=TextBook

Students Activity
1. Listen the poem summary from
Diksha app.

2. Read the poem and write new
words from the poem. Try to use
Speaking:
2.https://diksha.gov. dictionary and write the meaning
1. Articulate one’s ideas cogently.
in/play/collection/d of the new words into mother
o_31252660005838 tongue’
2. Discuss/talk about the characters,
situations, plots, themes, etc. of a literary 0288143016?conten 3. Write Your Strengths and
tId=do_3129944982 weaknesses. Take the help from
piece.

Reading: Understand the overall
structure of a literary piece.
Writing: 1.Write formal letters and
applications in the expected format, as
well as informal letters.
2. Write independently and creatively
using different formats.
Study Skills: 1. Compile lists of useful
words, expressions, idioms, definitions,
formulas, etc.
2. Remember and recall necessary
information (and the way it is organized)
with the help of personal notes.

Language Study:
1. Figures of Speech and stylistic
devices.
2. Sentence structure.

10349056191
3.https://diksha.gov.
in/play/collection/d
o_31252660005838
0288143016?conten
tId=do_3129944982
663577601443

pg.no. 86.
4. Write the meaningful sentences
e.g. If you read books, you will
gain knowledge.
5. Write the appreciation of the
poem.
6. Read the poem and try to
explain it in your mother to your
parents or friends.

Week 2
October 2020

Formal /Informal
Letter writing .

Reading :1. Attempt using different
techniques to
make his/her writing more effective.
2.Use quotations, idiomatic expressions,
etc. appropriately in writing.
Writing: 1. Write formal letters and
applications in the expected format, as
well as informal letters.
2. Express one’s own thoughts, feelings,
emotions and ideas coherently and
effectively using appropriate language.
3. Write independently and creatively
using different formats.
Study Skills: 1. Sentence structure 2.
Punctuation. 3. Idioms and proverbs,
usage.

1.https://diksha.gov.
in/play/content/do_
3129944983550279
68193
2.https://diksha.gov.
in/play/content/do_
3129944983335813
12191
3.https://diksha.gov.
in/play/content/do_
3129944983417978
881101

Students Activity
1. Write a letter to your parents,
thanking them for advising you,
when you were in a confused
state of mind. Cover up the
following points in the body of
the letter.
a. Your problem and confusion.
b. The advice of your parents.
c. How you followed their advice.
d. How the problem got solved.
e. Your deep gratitude to them.
2. Write a letter to your
Grandparents about to take care
in this Pandemic
3. Write a letter to your Friend
guiding him/her about the
studies. You can share your study
experience with him/her.
4. Write a Thanks giving letter to
the Corona Warrior. Express your
gratitude.
5. Just add 5 different Topics of
each formal and informal letter

for ex.
a. about health
b. about good friend
c““..
d““.
e““.
Students Activity.

Listening: 1. Predict the next part of a
narration, conversation, description and
story.

1. See the part of a short film
from Diksha app.

2.Think critically about the information
being presented.
Week 1
November
2020

Unit 3.2
A Lesson in Life
from a Beggar

Speaking:
1. Communicate displeasure,
disagreement, difference of opinion
politely but firmly.
Reading:
1. Understand and appreciate wit and
humour and writing.
2. Read literature for pleasure.

1.https://diksha.gov.
in/play/collection/d
o_31252660005838
0288143016?conten
tType=TextBook

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 antonym for the
words.
optimistic, frowned
hell, unhappy
disrespect, unimportant drizzle ,
ugly , new , lie
3. Write the summary of the

story.
Writing: Write correctly. (Avoiding
mistakes in spelling, grammar, etc.)

4. Write about Meena’s changed
attitude towards life.

Study Skills: Revise (increasingly
larger) chunks of information mentally.

4. Underline and Make a list of
the statements with punctuation
mark from the lesson. Name of
the punctuation mark used in the
statements.

Language Study: 1. Punctuation
2.Sentence structure

1.https://diksha.gov.
Students Activity
in/play/collection/d 1.Listen the poem from Diksha
o_31252660005838 app.
Speaking: Explain a concept, problem.
0288143016?conten
Reading: 1. Understand and appreciate
tType=TextBook 2. Read the poem and write new
Unit 3.3
words from the poem. Try to use
wit and humour and writing. 2. Read
2.https://diksha.gov. dictionary and write the meaning
Stopping by Woods literature for pleasure.
in/play/collection/d of the new words into mother
on a Snowy Evening Writing: 1.Expand on a theme.
o_31252660005838 tongue’.
2.Express one’s own thoughts , feelings, 0288143016?conten
emotions and ideas coherently and
tId=do_3129944982 3. Write the rhyming scheme of
every stanza.
effectively using appropriate language
663577601443
Study Skills: Translate different types of 3.https://diksha.gov. 4.Give your own rhyming words
Listening: Analyse the content
/argument being presented.

Week 2
November
2020

informative texts and literary pieces from in/play/collection/d for the following,
mother tongue into English and English o_31252660005838 (a) house - (d) wind into mother tongue.
0288143016?conten (b) woods - (e) dark tId=do_3129944982 (c) easy - (f) watch –
Language Study: 1.Figure of speech
10349056191
and stylistic devices. 2. Idioms and
5.Prepare a set of 10 questions
proverbs, usage.
each , for an interview of
following people(a) a person who has just returned
from a trek in the woods
(b) a person who has recently
scaled Mt. Everest.

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

Week 3
November
2020

Write a paragraph,
Expand the theme.

Writing :1. Express one’s
own thoughts, feelings,
emotions and ideas
coherently and effectively
using appropriate language.
2. Compare and contrast:
one’s own experiences with
those of others.
3. Write independently and
creatively using different
formats.
Study Skills: 1. Compile
lists of useful words,
expressions, idioms,
definitions, formulas, etc.
2. Remember and recall

Students Activity
1.Listen the video from
Diksha app.
2. Write a paragraph on
‚How to Achieve Success
1.https://diksha.gov.in/p in Life.‛
lay/content/do_3129944
Read the following points
982821027841104
and expand them each in
2.https://diksha.gov.in/p 2/3 lines.
lay/content/do_3129944 # proper guidance
# dedication
98305589248189
# following examples
of successful people
# sacrifice# planning,
confidence,
# hard work, setting goal,

necessary information (and
the way it is organized) with
the help of personal notes.
Language Study:
1.Vocabulary and wordbuilding 2. Sentence
structure

# never give up attitude.
3. Expand the theme in a
write - up of about 20 lines.
‘Books are our real
friends’
You can use the points
given on the page no. 54.
4. Expand the given
themes- Make use of this
support/hints from page
no.66.
(a) If you fall ill during
your final exam. (b) If you meet a disabled
person who
(c) If your friend is in
trouble. (d) If you meet a great
person like –
4. Write a dairy every day
for 15 days .Write your

activities for every day in
short for a week, plan your
studies, set your target for
that day/week.

Week 4
November
2020

Unit 3.4
Let’s March !
Part I

Listening: 1.Understand
simple spoken English
without any help ( visual or
other.) 2.Summarize a story
, conversation , play
informative speech or
debate
https://diksha.gov.in/pla
Speaking: .1. Use complete y/collection/do_312526
sentences in speech, when
600058380288143016?
required. 2. Make efforts to contentType=TextBook
improve his/her own
pronunciation and speech.

Students Activity:

Reading : 1. Understand
and appreciate wit and
humour and writing . 2.
Read literature for pleasure.

3. Mention the social issues
highlighted by Kailash
Satyarthi in his speech.
One
social issue. e.g. Child

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

2. Read the poem and write
new words from the poem.
Try to use dictionary and
write the meaning of the
new words into mother
tongue. Find the synonym
for the words.

Writing : Review a book/a
film/ a TV programme / a
play, etc.
Study Skills: Present
information of a concise,
lucid manner, and choose
appropriate graphics to do
so.
Language Study: Sentence
structure, Idioms and
proverbs, usage.

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,

labour““,“,“,“.
4. Read the lesson again
and complete following
sentence as many ways as
you can“..
*The aim in life of Kailash
Satyarthi is that every child
is free....
5. Write any 2 efforts that
you can make to enrol
deprived children/ out of
school children into a
school.
For e.g. I will persuade
parents of such children to
send them to school.
Students Activity
1. Listen the part of a
lesson from Diksha app
2. Read the Prose and write
new words from the. Try to

difference of opinion
politely but firmly
Writing : 1.Relate and
evaluate the information
against one’s previous
knowledge and develop
further insight.
2. Write independently and
creatively using different
formats.
Study Skills: Use reference
materials such as different
dictionaries, encyclopaedias,
etc. effectively
Language Study: 1.
Sentence structure
2. Vocabulary and word
building.

use dictionary and write the
meaning of the new words
into mother tongue. Find
the synonym for the words.

इयत्ता : दहावी

आठवडा
सप्टें बर आठवडा
1 )गवणत भाग 1)

ववषय : गणणत (भाग 1 व 2)

क्षमता ववधाने
हयवहारातील ज्या समतया
वगवसमीकरणाच्या रुपात
हयक्त करता येतात त्यांची
उकल होधता येणे.

पाठाचे नाव

कॅलेंडर माहे : सप्टेंबर ते नोव्हेबर 2020

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

2.वगवसमीकरणे

1)

http://cart.ebalbharati

https://youtu.be/mz7

.in/BalBooks/ebook.a

_ZzVafsA

1)बहस पदींचे वगीकरण करून व वगवबहस पदी समीकरणात
बदलून वलहा तसेच वगवसमीकरण वनवरृत करण्यासाठी
अटी समजून नया व सामान्य तवरूप वलवहण्याचासराव
करा

spx
पाठ्यपसततक चलक

ववद्याथी कृती

2)
https://youtu.be/OGT
4c7vmGGg

2) वदलेले समीकरण वगवसमीकरण ते ठरवा , असेल तर
ते सामान्य रुपात वलहा. चलाची वदलेली चकमत ही
वदलेल्या समीकरणाची उकल आहे वक नाही याचा
पडताळा नया. तसेच पाठ्यपसततकातील पान क्र.31 व 33
वरील कृती पूणव करा
3) वदलेली समीकरणे वगवसमीकरण आहे की नाही हे

3)
https://diksha.gov.in/

ठरवूनअसल्यास
या सामान्य तवरुपात वलहू न a,b,c

play/content/do_313

या सह्गसणाकांच्या चकमती ठरवा .चलाची चकमत

01992586387456018

समीकरणात ठे ऊन उकल आहे चकवा नाही हे ठरवा .

97

4) वगव समीकरणे सोडववण्यासाठी अवयव पद्धतीचा
उपयोग करा. सरावसंच 2.1

4)

अवयव पद्धतीने वगवसमीकरण सोडववणे.

https://youtu.be/DyQ
BKJ66QdE

सप्टें बर आठवडा 2
)गवणत भाग

पायथागोरसच्या नमेयाचा
उपयोग करून उदाहरणे

काटकोन वत्रकोणाच्या बाबतीत पायथागोरसचे सूत्र

पायथागोरसचे नमेय

आठवा .

सोडववता येणे.

पायथागोरसची वत्रकसटे म्हणजे काय समजून घेण्यासाठी

२)
https://www.youtube.

ह्या वववडयो चे वनरीक्षण करा व इतर वत्रके होधा उदा

com/watch?v=KMuIp
21BAuw&feature=you
tu.be

3,4,5 हे एक वत्रक आहे .
इयत्ता 9 वी मधील वत्रकोणाच्या 30० 60० 90० व
45० 45० 90० कोना चे गसणधमाचे उपयोजन आठवून
बघा. हेजारील वववडयो वनरीक्षण करा व उदाहरणे न
बघता सोडवा करा
काटकोन वत्रकोण आवण समरूपता या गसणधमव -ची
वसद्धता अभ्या सा
भूवमतीमध्याच्या नमेयची वसद्धता अभ्यासा
हे जारील हहीवडओ मध्ये वदलेली कृती नत्यक्ष करा व
अनसमान काढा पायथागोरसच्या नमेयची वसद्धता
अभ्यासा वहीत वलहा

https://www.youtube.
com/watch?v=NdR2k
Bk5t4s&feature=youtu
.be

https://www.youtube.
com/watch?v=dxyti_
wCWaE&feature=emb
_rel_end

https://www.youtube.
com/watch?v=_kyJk
q1x7M0&feature=yout
u.be
सप्टें बर

हयवहारातील ज्या समतया

आठवडा 3

वगवसमीकरणाच्या रुपात

)गवणत भाग 1)

हयक्त करता येतात त्यांची
उकल होधता येणे.

वगवसमीकरणे
http://cart.ebalbharati
.in/BalBooks/ebook.a
spx

1). अवयव पाडताना वचन्हे योग्य वनवडा व सरावसंच
https://youtu.be/nG
66_PAo23o
पाठ्यपसततक पान क्र.36

सोडवा
2) पूणव वगव पद्धती अभ्यासून अवयव पद्धतीबरोबर तसलना
करा व नवी पद्धत जरुरी का ते होधा.
3) वगवसमीकरणे सोडववण्यासाठी पूणव वगव पद्धत वापरा

https://youtu.be/y8U
SOHA1NKI
पाठ्यपसततक पान क्र .39

आवण सराव संच 2.3 सोडवा.
4) वदलेली समीकरणे सामान्य a,b,c च्या चकमती
वलहा.वगवसमीकरणे सूत्राचा वापर करून सोडवा व
सराव करा.
5) वगवसमीकरण सोडववण्याच्या सूत्रावरून

समीकरणाच्या मसळांचे तवरूप वनवरृत करण्याच्या अटी
https://youtu.be/rm0
YllZdGzs

समजून नया. 6)समीकरणातील चलाचे सहगसणक आवण
मसळे यांचा संबंध अभ्यासा.

पाठ्यपसततकातील पान क्र.44 व 46 वरील कृती पूणव
https://youtu.be/oQJ

करा.

_1mpKOrk

.
https://youtu.be/04tq
BQB5tQc
https://youtu.be/qbtt
of1TMCU पाठ्यपसततक
पान क्र.44 , 46

https://youtu.be/8z4ujAddQI

https://youtu.be/kBtx
hF32KkY

पायथागोरसचे नमेय

सोडववता येणे.
सप्टें बर आठवडा 4

पायथागोरसच्या नमेयचा हय त्यास वसद्धता पसततकात

क्रमांक ३६ ते ३८

पृ ठ क्रमांक 36 37 38 वरील . सोडवून वदलेली
उदाहरणे नीट वाचा आता ती न बघता तसम्ही सो
डवण्याचा नयत्न करा

पायथागोरसच्या नमेयाचा
उपयोग करून उदाहरणे

पाठ्यपसततकातील पृ ठ

http://cart.ebalbharati
.in/BalBooks/ebook.a
spx

)गवणत भाग २)

पाठ्यपसततक चलक

सरा व संच 2.1 मधील उदाहरणे सोंडवा

ऑक्टोबर आठवडा

हयवहारातील ज्या समतया
वगवसमीकरणाच्या रुपात
हयक्त करता येतात त्यांची

१ )गवणत भाग 1 )

उकल होधता येणे.

वगवसमीकरणाची मसळे वदल्यास समीकरण वमळववण्याचे
वगवसमीकरणे
http://cart.ebalbharati
.in/BalBooks/ebook.a
spx

सूत्र अभ्यासा.सरावसंच 2.5 मधील कृती पूणव

1)
https://youtu.be/cFtL
WHSsB8g
पाठ्यपसततक

करा.वववेचकाची चकमत काढण्याचा सराव करा तसेच
त्या चकमतीवरून वगवसमीकरणांच्या मसळांचे तवरूप
ठरवा.वदलेल्या मसळांवरून वगव समीकरणे तयार
करा.उदाहरणातील अटी वापरून चकमती काढा.
सरावसंच 2.6

2)
https://youtu.be/Cnb
xe0tCW90

3) पाठ्यपसततक
पायथागोरसच्या नमेयाचा
ऑक्टोबर आठवडा
2 )गवणत भाग 2 )

पायथागोरसचे नमेय

उपयोग करून उदाहरणे
सोडववता येणे.

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

https://www.youtube.

पायथागोरसच्या नमेयचे उपयोजन कसे करावे यासाठी

com/watch?v=X8C1

पसततकातील उदाहरणे अभ्यासा

_fPO3h8

आपोलोनीयस च्या नमेयची वसद्धता समजून नया यासाठी
पसततकातील पान न. 41 पहा । वहीत ती सोडवा

spx

सराव संच 2.2 सोडवा अडलेली उदाहरणे आपल्या
वहक्षकाना ववचारा
ना संच 2 मधील उदाहरणे सोडवा

पाठ्यपसततक चलक

https://www.youtube.
com/watch?v=LnxMP8e1dA

ऑक्टोबर आठवडा
३ )गवणत भाग 1 )

हयवहारातील ज्या समतया
वगवसमीकरणाच्या रुपात
हयक्त करता येतात त्यांची
उकल होधता येणे.

पाठ्यपसततक
वगवसमीकरणे
http://cart.ebalbharati
.in/BalBooks/ebook.a
spx

उदाहरणात वदलेल्या अटी वापरून हयवहारातील
समतया सोडववण्यासाठी योग्य चलाचा वापर करून
वगवसमीकरण तयार करा व उकल काढा वदलेल्या
हयवहारातील उदाहरणात योग्य उकल वनवडू न उत्तर
वलहा सरावसंच सोडवा.
नत्येक घटकातील सूत्रांचा सराव करून
संकीणव नासंग्रह 2 सोडवा.

ऑक्टोबर आठवडा
४ )गवणत भाग 2 )

वतसवळाच्या जीवेचे व
तपर्महकेचे गसणधमव यांचा
उपयोग करता येणे.

वतसवळ

https://www.youtube.

http://cart.ebalbharati

com/watch?v=RKnXP

.in/BalBooks/ebook.a

ZCVdGw

spx

पाठ्यपसततक चलक

वतसवळाचे भाग व इतर बाबी इयत्ता 9 वी अभ्यासल्या
आहेत त्याची एकदा उजळणी करण्यासाठी वववडओ बघा
. त्यातील आकृत्यावहीत काढा . वतसवळ काढण्यासाठी
वकती चबदूची गरज असते ते पहा व हहीवडओत
वदल्यानससार आकृती काढा व वन कषव काढा . वतसवळाचे

https://diksha.gov.in/

एकरूप सम केंद्री छे द णारी असे नकार ओळखा

play/content/do_313

तपही केचे नमेय व त्याचा हयत्यास पसततका त बघून

00661068016025611
04

समजून नया ।
तपर्महका खंडाचे नमेय वसद्धता हेजारील व्हहवडओ
बघून समजून नया

https://www.youtube.
com/watch?v=RKnXP
ZCVdGw

वहीत वलहा . हेजारील व्हहवडओ मध्ये काही उदाहरणे
सोडवून दाखवली आहेत त्याचे वनरीक्षण करा व नंतर
पसततकातील पृ ठ क्रमांक 53 वरील उदाहरणे अभ्यासा
व तवत;

सोडवा

https://www.youtube.
com/watch?v=NPAM
g26oU20

https://www.youtube.
com/watch?v=kek31
B0XatA

https://www.youtube.
com/watch?v=PzESs
NwNWRc

नोहहेंबर आठवडा १
)गवणत भाग 1 )

अंकगवणती श्रेवढचा उपयोग

अंकगवणती श्रेढी.

करून उदाहरणे सोडववता
येणे.

1)https://youtu.be/ZD

1)क्रवमका व क्रवमकेतील पदे यांचा अथव समजून नया,

y9S66BDwc

पाठ्यपसततकातील पान क्रमांक 55 व 56 वरील कृती
पूणव करा.

http://cart.ebalbharati
.in/BalBooks/ebook.a
spx

2)
https://youtu.be/k8H
Vp_2rMsw

2)अंकगवणती श्रेढी आहे चकवा नाही हे वनवरृत
करण्यासाठी अटी अभ्यासून

, d , tn यांचे अथव

समजून नया .
3)पान क्र.60 ,61 वरील सोडववलेली उदाहरणे

पाठ्यपसततक चलक
3) https://youtu.be/Y4B6WVaYqU

अभ्यासून त्यांचा सराव करा.
4) सरावसंच 3.1 ची उदाहरणे सोडवा.

5) अंकगवणती श्रेढीचे n वे पद काढण्याचे सूत्र समजू न
नया

4)
https://youtu.be/jHr-

6) सरावसंच 3.2 चा ना 1 सोडवा.

yy990e0

5)
https://youtu.be/Oop
8wTWGN2o

नोहहेंबर आठवडा 2
)गवणत भाग 2 )

वतसवळाच्या तपर्महकांची
रचना करता येणे.

वतसवळ

https://www.youtube.

सराव संच 3.1 सोडवा तपहव वतसवळाचे बाह्य तपही व

com/watch?v=7HTkG

अत:तपही असे नकार पडतात त्याचे हहीवडओत वनरीक्षण

mBqGKU

करा .तपहव वतसवळाचे नमेय अभ्यासा
सराव संच 3.2 सोडवा
वतसवळ कंस केंद्रीय कोन एकरूप कंस त्यांची मापे

http://cart.ebalbharati

इत्यादी संकल्पना समजून नया यासाठी व्हहवडओ चे

.in/BalBooks/ebook.a

वनरीक्षण करा

spx

पाठ्यपसततक चलक

https://www.youtube.
com/watch?v=73GpL
A-BWQ4

नोहहेंबर आठवडा ३
)गवणत भाग 1 )

अंकगवणती श्रेवढचा उपयोग

अंकगवणती श्रेढी.

करून उदाहरणे सोडववता
येणे.
भवव यातील एखादी गो ट

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

1)

1) पान क्र.64,65 वरील सोडववलेली उदाहरणे

https://youtu.be/psvX

अभ्यासून सूत्र वापरण्याचा सराव करा.

g_hx-Ao

2) सरावसंच 3.2 सोडवा सोडववताना श्रेढीतील पद
काढा .

साध्य करण्यासाठी

spx

2)

टप्प्याटप्प्याने वनयोजन
करता येणे.

https://youtu.be/Wo0
पाठ्यपसततक चलक

qUgQnuCM

वदलेली संख्या वदलेल्या श्रेढीत आहे चकवा नाही ते
ठरवा.वदलेली संख्या श्रेढीतील वकतवे पद आहे ते
काढा.एकाच श्रेढीतील दोन पदे वदली तर श्रेढी
वलहा.वदलेल्या संख्यासमसहात एकाच वदलेल्या संख्येने
भाग जाणाऱ्या वकती संख्या आहेत ते ठरवा या नकारची
उदाहरणे सोडववण्याची पद्धत अभ्यासा.

3)https://youtu.be/Jdf
gdFE4ZS4

4)
https://youtu.be/5frfp
pK8Niw
5)
https://youtu.be/IMPz
OxDBW2c

नोहहेंबर आठवडा ४
)गवणत भाग 2 )

वतसवळाच्या जीवेचे व
तपर्महकेचे गसणधमव यांचा

वतसवळ

एकरूप वजवांचे नमेय वसद्धता समजून नया पृ ठ क्रमांक
https://www.youtube.

62,63 वरील उदाहरणे अभ्यासा न बघता वहीत सोडवा

उपयोग करता येणे.

com/watch?v=73GpL
http://cart.ebalbharati

वतसवळाच्या तपर्महकांची
रचना करता येणे.

A-BWQ4

.in/BalBooks/ebook.a

सराव संच 3.3 सोडवा
पृ ठ क्रमांक 64 वरील कृती तवत करा
आतरवलवखत कोना चे नमेय वसद्धता अभ्यासा चवक्रया

spx

चोकोना चे नमेय वसद्धता अभ्यासावहीत सोडवा पृ ठ
क्रमांक 70 ते 72 वरील

सोंडवण्याचा नयत्न

करा सराव संच 3.4 सोडवा.

पाठ्यपसततक चलक

पसततकातील पान न 77 ते 79 पहा वतसवळ तपहीका
छे वदका नमेय अभ्यासा. जीवांच्या अंतछे दनाचे नमेय
चे ववधान वाचा पक्ष साध्य वलहा वसद्धता वहीत वलहा.
https://www.youtube.
com/watch?v=SBJpY
AK0wns

जीवांच्या बाहयववभाज नाच्या नमेयाची वसद्धता अभ्यासा
.तपर्महका छे वदका रेषाखंडांचे नमे याची वसद्धता वलहा .
पसततकाचा आधार नया . सराव संच 3.5 सोडवा.
उदाहरणे सोडवताना हंका आल्यास आपल्या वमत्रांची
मदत नया वहक्षकाना ववचारा.

https://www.youtube.
com/watch?v=DEWzi

s0LEU4
पसततकातील पान क्रमांक
77 ते 79

इयत्ता : दहावी माहे : सप्टेंबर 2020 ते नोव्हेंबर 2020
ववषय

मवहना

आठवडा

पाठाचे नाव

4. पयाावरणीय
व्यवस्थापन

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

उपघटक
प्रस्तावना

अध्ययन
वनष्पती क्रमाांक
1.पयाावरण
सांवधान व
त्यासांबांधी
असलेले ववववध
वनयम,कायदे
याांची मावहती
घेऊन
पयाावरण
रक्षकाांची
भूवमका स्पष्ट
करता

सप्टेंबर

येण.े 2.पयाावर
ण रक्षकाांच्या
भूवमके तून
वैज्ञावनक
जीवनशैली
अांवगकारता

1

येण.े 3.पयाावर
ण
सांवधानाबाबत
होत असलेल्या
दुलाक्षाकडे
समाजाचे लक्ष

अध्यापनाचे स्त्रोत

ववद्याथी कृ ती

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31268741
654662348815757

1.पररसरातील कोणतेही दोन
अन्नजाळे तयार करून तुमच्या
वहीमध्ये वलहा .
2. पररसांस्थेतील ववववध घटक

स्पष्ट करा.
3. पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्र 36

वरील ददलेल्या अन्नसाखळी
वचत्राचे वनरीक्षण करून प्रत्येक
घटक कोणत्या प्रकारात
मोडतो त्याचे नाव वहीत
वलहा.

वेधता
येण.े 4.पयाावर
ण
सांवधानासांदभाा
त वनयोजन
करून त्याची
अांमलबजावणी
करता
येण.े 5.पररसां
स्था
सांवधानासांदभाा
तील ववववध
समस्या
ओळखता
येण.े 6.पररसां
स्था
सांवधानासांदभाा
तील मावहती
सांकवलत करून
स्पष्ट भूवमका
घेऊन
समाजप्रबोधन
करता येणे.
ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

पररसांस्था
सप्टेंबर
1

1. पाठ्यपुस्तकातील पान
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_313018711

क्र.37 वरील पररसांस्थेचा
ओघतक्ता पूणा करा.

7495009281841

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

पयाावरण व
पररसांस्था सांबांध
सप्टेंबर
1

https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301871176
24852481196
https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301871177
36755201347

पयाावरण सांवधान
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_313018711
ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

7846691841239

सप्टेंबर

पयाावरणीय
प्रदूषण

तांत्रज्ञान भाग 2

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_313018711
7961216001854

सप्टेंबर

1

2 पररवस्थवतकी ही सांकल्पना
स्पष्ट करा.
1.पाठ्यपुस्तक पान क्र.38
वरील पयाावरणावर पररणाम
करणारे घटक या ओघतक्तत्याचे
वनरीक्षण करा व तक्ता पूणा
करा .
2. पयाावरण सांवधान ही
काळाची गरज आहे या
ववधानाबाबत तुमचे मत काय
ते ववषद करा.

1

ववज्ञान व

1.पयाावरण आवण पररसांस्था
यातील सहसांबांध ववववध
उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करा.

1.पाठ्यपुस्तक पान क्र.39
वरील प्रदूषणाच्या तक्तत्याचे
वनरीक्षण करा व तक्ता पूणा
करा
2.पयाावरण प्रदूषण समस्या
कमी करण्यासाठी सामावजक
स्तरावर जाणीवजागृती
करण्यासाठी ववववध

उपाययोजना सुचवा.

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

दकरणोत्सारी
प्रदूषण
सप्टेंबर

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_313018711
8081064961229

1
पयाावरण
सांवधान,आपली
सामावजक
जबाबदारी
ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_313018711
8194524161114

सप्टेंबर

इांटरनेट च्या साहाय्याने
दकरणोत्सारी प्रदूषण
सांदभाातील अवधक मावहती
वमळवा व तुमच्या वहीमध्ये
वलहा.
1.फु लपाखरे पयाावरण
सांतुलनात काय काम करतात
याची मावहती वमळवा.
2. इांटरनेट च्या साहाय्याने
प्रदूषण वनयांत्रण सांदभाातील
कायद्याची मावहती वमळावा व
तुमच्या वहीमध्ये वलहा.
3. पयाावरण सांवधान आवण
आपली भूवमका यावर 5
घोषवाक्तये तयार करा.

2
एका लहान
माणसाची मोठी
ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

गोष्ट,
जैवववववधता

सप्टेंबर

2

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_313018711
8312980481240

1.इांटरनेट च्या मदतीने आसाम
राज्यातील पयाावरण सांदभाात
काम के लेल्या जादव मोलाई
पयाांग याांच्याबद्दल अवधक
मावहती वमळवा.
2. स्थावनक पयाावरणस्नेही
व्यक्ती आवण सांस्था याबाबत

मावहती वमळवा .
3. जैवववववधता म्हणजे काय
ते साांगून त्याचे प्रकार स्पष्ट
करा.

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

जैवववववधतेच्या
सांवधानासाठी

https://diksha.gov.in/pl

उपाय,
पयाावरणीय
सांस्था

8425538561842

ay/content/do_313018711

2. जैवववववधता सांवधानाचे
ववववध उपाय याबाबत
सववस्तर मावहती वहीत

सप्टेंबर

वलहा.3. पयाावरण सांदभाात
काया करणार्या एका स्थावनक
पयाावरणीय सांस्थेबाबत
मावहती वमळवा.

2
धोक्तयात आलेली
ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

सप्टेंबर

तांत्रज्ञान भाग 1

सप्टेंबर

2

1.22 मेजागवतक ay/content/do_313018711 जैवववववधता ददन याबाबत
मावहती वमळवून तुमच्या
8539325441348
वहीमध्ये वलहा.
https://diksha.gov.in/pl

तीन वारसास्थळे ,
धोक्तयात आलेल्या
प्रजातींचे
वगीकरण

2
ववज्ञान व

1.पाठ्यपुस्तक पान क्र.43 वर
काही वचन्ह सांकेत ददले आहेत
पयाावरण सांवधान सांदभाात त्या
वचन्हाचा अथा शोधा व
इतराांना साांगा.

5. उष्णता

प्रस्तावना

उष्णतेवर
आधाररत
ववववध

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871

1. ददलेल्या ललकचा वापर
करून वव्हवडओचे
काळजीपूवाक वनरीक्षण करा

घटनाांमागील
शास्त्रीय
कारणमीमाांसा
स्पष्ट करता
येण.े
सुत्राांची माांडणी
करून
त्याआधारे
ववववध
गवणतीय
उदाहरणे
सोडवता येणे.
करून

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

पाहूया,अप्रकट
उष्मा
सप्टेंबर

2

तांत्रज्ञान भाग 1

आवण पुढील प्रश्ाांची उत्तरे
वहीत वलहाउष्णता आवण .अ.
तापमान यातील फरक वहीत
वलहाउष्णता सांक्रमणाचे .ब .
.प्रकार साांगा

https://diksha.gov.in/pl

1. अप्रकट उष्मा ही सांकल्पना
वव्हवडओतील प्रयोगाच्या
काळजीपूवाक वनरीक्षणाद्वारे
स्पष्ट करा.

ay/content/do_31301871
03377571841835

2. पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्र .63
वरील तापमान काल आलेख .वहीमध्ये काढा
पुनर्हहमायन

ववज्ञान व

00683550721343

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871

सप्टेंबर

3

03498731521190

1. पुनर्हहमायनसांबांवधत कृ ती
घरी करून पहा आवण काय
होते ते वनरीक्षण करून
इतराांशी चचाा करा.
2. पुनर्हहमायन ही सांकल्पना
स्पष्ट करा.

3. पुनर्हहमायन आवण अप्रकट
उष्मा यामधील सांबांध स्पष्ट
करा.
साांगा पाहू,
पाण्याचे असांगत
आचरण

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

सप्टेंबर

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871
03628738561726

3

1. वव्हवडओचे आवण शक्तय
असल्यास थांड पाण्याचा वापर
करून कृ ती करा त्याचे आवण
वव्हवडओचे काळजीपूवाक
वनरीक्षण करून पदाथा थांड
आहे की गरम या सांवेदनाचा
आपल्या शरीर तापमानाशी
काय सांबध आहे याबाबत
इतराांशी चचाा करा.
2. पाण्याचे असांगत आचरण
ही सांकल्पना स्पष्ट करा.
3. बफीय प्रदेशात जलीय
सजीव जीवांत राहण्यामावगल
कोणते शास्त्रीय तत्त्व
सहाय्यभूत ठरते ते सकारण
साांगा.

होपचे उपकरण
ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871

सप्टेंबर

3

03747358721846

1.पाण्याचे असांगत
आचरणाच्या आलेखाचे
वनरीक्षण करा.
2. होपचे उपकरण याबाबत
अवधक मावहती वमळवा.

दवलबदू तापमान
आवण आर्द्ाता
ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

सप्टेंबर

एकक,पररचय

तांत्रज्ञान भाग 1

सप्टेंबर

ay/content/do_31301871
03862374401670

3

उष्णतेचे

ववज्ञान व

https://diksha.gov.in/pl

शास्त्रज्ञाांचा,
वववशष्ट
उष्माधारकता

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871
03976734721218

1. दवलबदू ही सांकल्पना स्पष्ट
करा .शेकडा सापेक्ष आर्द्ाता
काढण्याचे सूत्र वहीमध्ये
वलहा .2. आर्द्ता हा गुणधमा
दशाववणारी दैनांददन
जीवनातील ववववध उदाहरणे
शोधा आवण वहीत नोंदवा.
1.उष्णता एकक वहीत वलहा.
2. ज्यूल या शास्त्रज्ञाववषयी
अवधक मावहती वमळवा.
3. वववशष्ट उष्मा धारकता ही
सांकल्पना स्पष्ट करा.

3

4.पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रां
68 वरील वववशष्ट उष्मा
धारकता तक्तत्याचे वनरीक्षण
करून तक्ता वहीत काढा.
ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

सप्टेंबर
4

सप्टेंबर
4

पदाथााने शोषून
घेतलेली उष्णता
काढण्याचे सूत्र

https://diksha.gov.in/pl
04092241921671

? करून पहा.

सोडववलेली
उदाहरणे

https://diksha.gov.in/pl

सोडवलेल्या उदाहरणाांचा
अभ्यास करून पाठाच्या शेवटी
ददलेली उदाहरणे वहीमध्ये
सोडवा.

ay/content/do_31301871

ay/content/do_31301871
04201441281219

गरम भाांड्याच्या काकणावर
थांड वाटी ठे वल्यास काय घडते

5. हररत
ऊजेच्या ददशेने

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

प्रस्तावना

1.उजाा सांकटाचे
गांभीर पररणाम
लक्षात घेऊन
त्यानुसार
स्वतःची
जीवनशैली
ठरवून इतराांना
त्याकडे प्रवृत्त
करता येणे.
2.ववद्युत उजाा
वनर्हमतीच्या
ववववध
प्रदक्रयाांमधील
टप्पे स्पष्ट
करता येण.े

सप्टेंबर

3.ववद्युत
वनर्हमती
प्रदक्रया व
पयाावरण
याांच्या
सह्सांबांधाचे
ववश्लेषण करता
येण.े

4

4.हररत उजेचे
महत्व जाणून
दैनांददन
जीवनात उजाा

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871
21263165441777
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3126046
71551668224110

उजाा प्रकार व त्यानुसार
असणारी साधने याांच्या
आधारे तक्ता वहीमध्ये तयार
करा.

बचतीचे मागा
अवलांवबतो.

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

औवष्णक ऊजेवर
आधाररत ववद्युत
उजाा वनर्हमती कें र्द्

सप्टेंबर

तांत्रज्ञान भाग 2

ay/content/do_31301871
21393500161197

4

ववज्ञान व

https://diksha.gov.in/pl

अणुउजेवर आधाररत ववद्युत
उजाा वनर्हमती कें र्द्
सप्टेंबर

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871
21504747521733

4
ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्तटोबर
1

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

नैसर्हगक वायू उजेवर आधाररत
ववद्युत उजाा
वनर्हमती कें र्द्
पयाावरण स्नेही
ऊजेकडे अथाातच
हररत उजेच्या
ददशेने

ऑक्तटोबर
1

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871

ववववध उजेच्या साहाय्याने
ववद्युत उजाा तयार करण्याचे
आराखडे तयार करून
त्याआधारे ववववध प्रारूप
(modules) तयार करा
1.इांटरनेट च्या साहाय्याने
भारतातील अणुववद्युत प्रकल्प
बाबत मावहती वमळवा.
2. अणू ऊजाा स्त्रोत हा सवाात
ववस्तृत ऊजाा स्त्रोत आहे
यामागील शास्त्रीय कारण
वलहा.
भारतातील नैसर्हगक वायू वर
आधाररत उजाा प्रकल्पाबाबत
मावहती वमळवा.

21622220801230
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871
21735106561241

1.पयाावरणस्नेही ऊजाा ही
सांकल्पना स्पष्ट करा .
2. हररत ऊजेच्या ददशेने या
ववषयावर तुमची मते वहीत
नोंदवा आवण इतराांशीही या

ववषयावर चचाा करा.

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

पवन उजेवर
आधाररत ववद्युत
उजाा वनर्हमती कें र्द्

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871
21854136321855

ऑक्तटोबर

,राज्य व वनर्हमती
क्षमता(MW) या स्वरुपात
तक्ता वहीमध्ये तयार करा.

1
सौर ववद्युत घट
ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871

ऑक्तटोबर

21967185921198

1
सौर औवश्क
ववद्युत कें र्द्

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

1.सौर कु कर, सौर बांब, सौर

ay/content/do_31301871

ददवा, याबाबत अवधक
मावहती गोळा करा.

22078023681856

ऑक्तटोबर

तांत्रज्ञान भाग 1

ऑक्तटोबर

2

1.भारतातील काही प्रमुख सौर
उजाा ववद्युत वनर्हमती कें र्द्े व
त्याांची वनर्हमती क्षमता याांचा
शोध घ्या.

https://diksha.gov.in/pl

2. सौर औवष्णक ववद्युत
कें र्द्ासाठी ऊजाा रूपाांतरण
दशाववणारी नामवनदेवशत
आकृ ती काढा.

1

ववज्ञान व

भारतातील काही प्रमुख पवन
ववद्युत वनर्हमती कें र्द्े व त्याची
क्षमता याबद्दल मावहती
वमळवा आवण त्याचे रठकाण

6. प्रकाशाचे
अपवतान

प्रस्तावना

प्रकाशाचे
गुणधमा व
त्याांचा दैनांददन
जीवनातील
वापर साांगता

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871
05804451841190

1. प्रकाशाचे परावतान म्हणजे
काय ते स्पष्ट करा .
2. प्रकाशाचे अपवतान ही
सांकल्पना स्पष्ट करा.

येण.े
प्रकाशाशी
सांबांवधत

3. पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ
क्रमाांक 73 ददलेली कृ ती क्र 1 व
2 करून पहामध्येत्या . होणाअपवतानाचे या प्रकाशाच्या
.वनरीक्षण करा

अपवतान,
अपस्करण,
परावतान या
घटनाांचा
दैनांददन
जीवनातील
घटनाांशी सांबांध
जोडता येणे.

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

ऑक्तटोबर

ऑक्तटोबर

2

काचेच्या
लादीतूनदेखील
प्रकाशाचे
अपवतान

https://diksha.gov.in/pl

अपवतानाचे
वनयम

https://diksha.gov.in/pl

ay/content/do_31301871
05921597441237

ay/content/do_31301871
06037350401345

2

काचेच्या लादीतून होणारे
प्रकाशाचे अपवतान ही आकृ ती
समजावून घेऊन वहीमध्ये
काढा आवण वनरीक्षणे वहीत
नोंदवा.
1.अपवतानाचे वनयम साांगून ते
दशाववणारी आकृ ती वहीमध्ये
काढा .
2. पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रां .
75 वरील वनरपेक्ष अपवतानाांक
तक्तत्याचे वनरीक्षण करा.

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

ऑक्तटोबर

2

वेगवेगळ्या
माध्यमाांत
प्रकाशाचे

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871

वेगवेगळ्या माध्यमाांत
प्रकाशाचे अपवतान कसे होते ते
वव्हवडओतील कृ तींचे वनरीक्षण

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

ववज्ञान व

ऑक्तटोबर

अपवतान

06154004481837

करून स्पष्ट करा.

ताऱयाांचे
लुकलुकणे

https://diksha.gov.in/pl

1.रात्रीच्या वेळी तायाांचे लुकलुकणे अनुभवा आवण
मागीलत्या कारणलममाांसा
आठवून वलहा.

ay/content/do_31301871
06264760321727

2

2. मृगजळ या घटनेमागे
कोणते शास्त्रीय तत्व
कारणीभूत ठरते ते स्पष्ट करा.
ताऱयाची आभासी
वस्थती
ऑक्तटोबर

ऑक्तटोबर

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871

3

06381496321728

प्रकाशाचे
अपस्करण

3

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871
06499297281729

ऑक्तटोबर

3

ऑक्तटोबर

3

आांवशक व पूणा
आांतररक
परावतान

6. प्राण्याांचे

प्राण्याांचे

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871

प्राण्याांच्या
ववववधतेववष

सूया मावळताना जवमनीला
ककवा वक्षवतजाला न टेकताच
वरच्यावर मावळतो या
घटनेमागील कारण समजून
घ्या.
प्रकाशाच्या अपस्करणाच्या
वनयमावर आधाररत घटनाांची
यादी वहीमध्ये तयार करा.
1.आांवशक आवण आांतररक
परावतान सांकल्पना स्पष्ट करा.

06615869441848

2. इांद्र्धनुष्य वनर्हमती ही
घटना कशी घडते त्यामागील
शास्त्रीय तत्वाांचे वववेचन करा.

https://diksha.gov.in/pl

1. पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रां .

ay/content/do_3127638

61 वरील सजीवाांचे वगीकरण

तांत्रज्ञान भाग 2

वगीकरण

वगीकरण भाग - 1

यी ववववध
साधनाच्या
माध्यमातून
वनरीक्षणाआधा
रे उपयुक्त
मावहतीचे
सांकलन व
ववश्लेषण करता
येणे .सांकवलत
मावहतीच्या
आधारे
पररसरात
आढळणाऱया
इतर प्राण्याांचे
शास्त्रीय वणान
तसेच
वगीकरण
करणेसजीव .
वनरीक्षणाचा
ांद जोपासून
त्याांच्या
सांवधानासाठी
जाणीव जागृती
करता
येणप्राण्याां
े
वर .
त आधारर
मावहतीपट
तयार करून

8765053747215239

हा ओघतक्ता पूणा करा.2.
प्राणी वगीकरणाचे वनकष
वहीमध्ये वलहा

त्याचे
सादरीकरण
.करणे
ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2
ऑक्तटोबर

ऑक्तटोबर

4

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्तटोबर

4
7. लभगे व
त्याांचे उपयोग

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

https://diksha.gov.in/pl

रांध्रीय प्राणी सांघ, वसलेंटराटा,

2

ay/content/do_3127638
8891371110415240

चपट्या कृ मी,आवण गोल कृ मी
या सांघाांची वैवशष्ट्ये वहीमध्ये
वलहा.

3

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

प्राण्याांचे
वगीकरण भाग -

ऑक्तटोबर

4

प्राण्याांचे
वगीकरण भाग -

https://diksha.gov.in/pl

3

6608902144110954

ay/content/do_31277658

प्राण्याांचे
वगीकरण भाग -

https://diksha.gov.in/pl

4

75952875521153

लभगाांचे काया

ay/content/do_31277655
लभगाांमुळे
तयार होणारी
प्रवतमा अचूक
आरेखनाच्या
साहाय्याने
स्पष्ट करता
येण.े
लभगाांचा
दैनांददन
जीवनातील
उपकरणाांमध्ये

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31276657
062429491212381

वव्हडीओ मध्ये पावहलेल्या
प्राणीसांघाांची प्रत्येकी चार चार
वैवशष्टे वहीमध्ये वलहा.
प्राणी वगीकरणाचे वनकष
वहीमध्ये वलहा.

तुमच्या घरात जर कु णाचा
चष्मा असेल तर त्याचे
काळजीपूवाक वनरीक्षण करून
त्यात वापरलेले लभग बवहगोल
आहे की अांतगोल आहे ते
ओळखा.

होणारा वापर
स्पष्ट करता
येण.े
ददलेल्या
मावहतीच्या
आधारे लभगाचे
नाभीय अांतर
काढता येणे.
मानवी
डोळ्याची
रचना,
दृष्टीदोष व
त्यावरील
उपाय
समजावून घेणे.
ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

ऑक्तटोबर

दकरणाच्या
मागााचे
कल्पनावचत्र

https://diksha.gov.in/pl

लभगाांचे प्रकार

https://diksha.gov.in/pl

4

6935220019212378

ay/content/do_3127665

ववज्ञान व

6440472371212262

तांत्रज्ञान भाग 1
नोव्हेंबर
ववज्ञान व

ay/content/do_3127665

नोव्हेंबर

1
1

मानवी नेत्राांचे
काया

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3127822

लभगाद्वारे अपवर्हतत होणाया प्रकाश दकरणाांची दकरणाकृ ती
काढण्याचे वनयम दशाववणारी
आकृ ती वहीमध्ये काढा.
लभगाांशी सांबांवधत सांकल्पना
समजावून घ्यालभगाचे .
नाभीय अांतर काढण्याचे सूत्र
लक्षात घेऊन त्यावर आधाररत
उदाहरणे वहीमध्ये सोडवा.
मानवी डोळ्याचे काया अवधक
स्पष्ट होण्यासाठी पुढील

तांत्रज्ञान भाग 1
लभगे व त्याांचे
उपयोग

https://diksha.gov.in/pl

1. लभगाचे ववववध प्रकार
आवण त्याांचे उपयोग वहीत
वलहा.

3266429747219571

तांत्रज्ञान भाग 1
नोव्हेंबर

2.तुमच्या ककवा घरातील
व्यक्ततीच्या चष्म्याचे वनरीक्षण
करून दृष्टीदोष ओळखा.

1
7. ओळख
सूक्ष्मजीवाांची

दकण्वन के लेले
अन्नपदाथा.

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

नोव्हेंबर

1

ववज्ञान व
नोव्हेंबर

2

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

वव्हवडयो पहा.

ay/content/do_3124992

ववज्ञान व

तांत्रज्ञान भाग 2

48174632960110106

नोव्हेंबर

2

पेशी उपयुक्तता
व ववववध
वैद्यकीय
सुववधाांच्या
मावहतीचे
सांकलन करून
पेशी ववज्ञानाचे
महत्व
समजावून देता
येण.े

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31277446
034405785619475

उपयोवजत
सुक्ष्मजीवशास्त्र
ओळख

https://diksha.gov.in/pl

औद्योवगक
सूक्ष्मजीवशास्त्र

https://diksha.gov.in/pl

ay/content/do_31277445

दही,ताक,लोणची अशा
पदाथाांमध्ये असणाऱया
सूक्ष्मजीवाांची नावे वहीमध्ये
वलहा.

उपयोगी सूक्ष्मजीव वनवडीचे
वनकष वहीमध्ये वलहा.

286450790419455

ay/content/do_31277445
425569792018161

प्रतीजैववकाांची ववववध नावे
वहीमध्ये वलहा.

जैवइांधने

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31277445

नोव्हेंबर

2

758076518419470
8. धातुववज्ञान

धातू व अधातूांचे
गुणधमा

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्हेंबर

3
धातूांचा आढळ

धातूांच्या
रासायवनक
अवभदक्रयाांचा
दैनांददन
जीवनाशी
असणारा
सहसांबांध
ओळखून
त्याांचा उपयोग
करता येणे
तसेच ववववध
समस्या
सोडवता येणे

जैव इांधनासाठी कोणकोणते
पदाथा वापरले जातात त्याांची
मावहती वहीमध्ये वलहा.

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31280212
290049638412377
धातू व अधातू यातील भौवतक
गुणधमा वर आधाररत फरक
स्पष्ट करणारा तक्ता वहीमध्ये
वलहा

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31280212
386715238412139

१ .धातुकापासून शुद्ध स्वरुपात
धातू वमळववण्याचे टप्पे स्पष्ट
करा.
2.जल शक्तीवर आधाररत

ववज्ञान व

ववलगीकरण, चुांबकीय

तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्हेंबर

3

ववलगीकरण, ववल्फली टेबल
पद्धत या पद्धतीच्या
नामवनदेवशत आकृ त्या
वहीमध्ये काढा.

धातूांच्या
ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

अवभदक्रया -1
नोव्हेंबर

478567219212381

अवभदक्रया -2
ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्हेंबर

ay/content/do_31280212

3
धातूांच्या

3

अपूणा माांडणी
के लेली अथवा
चुकीची
ददलेली
रासायवनक
अवभदक्रया
दुरुस्त करून
माांडता येणे.

आयवनक सांयुगे

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

https://diksha.gov.in/pl

ay/content/do_31280212
558570291212142

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31280212

नोव्हेंबर

4

653477888012143
धातुववज्ञान

https://diksha.gov.in/pl

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 1

https://diksha.gov.in/pl

ay/content/do_3124892
नोव्हेंबर

5079402905611596

4
8. पेशी
ववज्ञान व
जैवतांत्रज्ञान

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2
नोव्हेंबर

4

पेशीववज्ञान व
जैवतांत्रज्ञान

पेशी उपयुक्तता
व ववववध
वैद्यकीय
सुववधाांच्या
मावहतीचे
सांकलन करून

धातूांचे ऑवक्तसजन व
पाण्यासोबतच्या अवभदक्रयाांची
समीकरणे वहीमध्ये वलहून
सराव करा
लोखांडी वखळयाांचे कॉपर
सल्फे ट र्द्ावणाच्या सोबत
अवभदक्रयेचे समीकरण
वहीमध्ये वलहा

आयवनक सांयुगाचे गुणधमा
वाचून वहीमध्ये वलहा.
धनाग्रीकरण, ववद्युत ववलेपन
पद्धतीच्या आकृ ती वहीमध्ये
काढू न त्याच्या भागाांना नावे
द्या.

ay/content/do_3124942

1. पेशीववज्ञान म्हणजे काय ते
वहीत वलहा.

6365676748825126

2.पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्र .

https://diksha.gov.in/pl

88 वरील 8.1 आकृ ती वहीत
काढू न आकृ तीला नावे द्या.

पेशी ववज्ञानाचे
महत्व
समजावून देता
येण.े
ऊती सांवधान

ववज्ञान व
तांत्रज्ञान भाग 2

3.मूलपेशीचे ववववध उपयोग
वहीमध्ये वलहा.

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301942

नोव्हेंबर

4

05257646081950

उतीसांवधाानाचे ववववध टप्पे
वहीमध्ये वलहा.

इयत्ता : १०वी माहे : सप्टें बर, २०२०
ववषय

इततहास

इततहास

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

आठवडा पतहला

१. तवतवध प्रसार माध्यमे व इततहास

५.प्रसारमाध्यमे

(३१ ऑगस्ट ते

याांच्यातील सहसांबांध ओळखता येणे.

आतण इततहास

आठवडा दुसरा

२. तवतवध प्रसार माध्यमातील

५.प्रसारमाध्यमे

(०७ सप्टें बर ते

मातहतीच्या आधारे तटस्थपणे

आतण इततहास

१२ सप्टें बर)

स्वतःचा ऐततहातसक दृष्टटकोन

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ५.प्रसारमाध्यमे आतण
इततहास हा पाठ वाच.

०५ सप्टें बर)

(प्रसारमाध्यमे आतण इततहास)
http://tiny.cc/wr2eqz

तवकतसत करता येणे.
इततहास

इततहास

आठवडा ततसरा

३. सांबांतधत व्यवसायातील

५.प्रसारमाध्यमे

(१४ सप्टें बर ते

व्यावसातयक क्षेत्ाांची मातहती

आतण इततहास

१९ सप्टें बर)

तमळवणे.

आठवडा चौथा

५.प्रसारमाध्यमे

(२१ सप्टें बर ते

आतण इततहास

२६ सप्टें बर)

राज्यशास्त्र

आठवडा पाचवा
(२८ सप्टें बर ते
०३ ऑक्टोबर)

पाठात आलेल्या वततमानपत्ाांची यादी कर.
तवतवध वततमानपत्े

तनयतकातलके
NEWS CHANNEL

१. तनवडणूक आयोगाचे महत्तत्तव

२.तनवडणूक

जाणून घेणे.

प्रतक्रया

प्रसारमाध्यमे आतण इततहास याबद्दल मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला क्लीक कर.

पाठ्यपुस्तक

सध्याच्या काळातील वततमानपत्ाांची यादी कर.
दृक-श्राव्य प्रसार माध्यमाची यादी कर.
तुम्ही पातहलेल्या एखाद्या ऐततहातसक मातलकेचे वणतन
तलही.
वेगवेगळी शब्दकोडी तयार कर.
तुम्ही आकाशवाणीवर ऐकलेल्या एका कायतक्रमाची
मातहती तलही.
राज्यशास्त्र पाठ क्रमाांक २.तनवडणूक प्रतक्रया हा पाठ
वाच.

इयत्ता : १० वी माहे : ऑक्टोबर, २०२०
ववषय
राज्यशास्त्र

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

आठवडा पतहला

२. तनवडणुकीत प्रत्तयेक मतदाराने

( ०५ ऑक्टोबर ते

मतदान करणे ही सांतवधानात्तमक

१० ऑक्टोबर)

जबाबदारी आहे ,ही जाणीव तवकतसत

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

२.तनवडणूक प्रतक्रया
(तनवडणूक प्रतक्रया)
http://tiny.cc/jr2eqz

करणे.
राज्यशास्त्र

राज्यशास्त्र

राज्यशास्त्र

ववद्यार्थी कृ ती

२.तनवडणूक प्रतक्रया

तनवडणूक प्रतक्रयेतवषयी अतधक मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला ष्क्लक कर.

आठवडा दुसरा

३. तनवडणूक प्रतक्रया जनतेची

कृती व उपक्रम

(१२ ऑक्टोबर ते

भूतमका महत्तत्तवाची असते हे

१७ ऑक्टोबर)

ओळखणे.

आठवडा ततसरा

४. तनवडणूक प्रतक्रयेची मातहती

(१९ ऑक्टोबर ते

तमळवण्यासाठी ष्व्हडीओ ष्क्लप ची

२४ ऑक्टोबर)

मदत घेणे.

आठवडा चौथा

५. मतदारसांघाच्या नकाशात स्वतःचा

(२६ ऑक्टोबर ते

मतदारसांघ शोधतो /लोकसभा

एक मत,एक मूल्य यातून तुला काय
समजते .

३१ ऑक्टोबर)

मतदारसांघ शोधणे /दशततवणे

भारतात आत्तापयंत लोकसभेच्या तकती

पाठ्यपुस्त्तक

२.तनवडणूक प्रतक्रया
पान क्रमाांक-७९
मतपेटी ते ईव्हीएम मशीन

२.तनवडणूक प्रतक्रया

mock poll election app

तनवडणूक प्रतक्रयेचा ओघतक्ता तयार कर.
मतपेटी ते ईव्हीएम मशीन पयंतचा प्रवास
जाणून घे.
तनवडणूक आयोगाची काये दशततवणारा
तक्ता तयार कर.

तनवडणूका पार पडल्या आहे त ,याची
मातहती घे.

इयत्ता : १० वी माहे : नोव्हें बर, २०२०
ववषय
इततहास

कालावधी
आठवडा पतहला
( ०२ नोव्हें बर ते
०७ नोव्हें बर)

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक
१.राजकीय पक्षाांची जबाबदारी जाणून घेणे.

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

३.राजकीय पक्ष
पाठ्यपुस्तक

२.नव्याने अष्स्तत्तवात येणाऱ्या पक्षाांची
कारणीमीमाांसा करता येणे.

इततहास

भारतातील राटरीय पक्षाांची यादी कर.प्रादे तशक
व राटरीय पक्षाांचे तचनहाांचे तचत् काढ/सांग्रह कर.

आठवडा दुसरा
( ०९ नोव्हें बर ते
१३ नोव्हें बर)

४.राजकीय पक्षाांच्या तनवणूक तचनहाांचा सांग्रह
३.राजकीय पक्ष
तक्ता तयार करणे.
५.महाराटरातील प्रादे तशक पक्षाांची तत्तवे व काये
साांगता येणे.

आठवडा ततसरा
(१७ नोव्हें बर ते
२१ नोव्हें बर)

६.एखाद्या पक्षाचे ने ते,त्तयाांच्या सभा
यातवषयीच्या बातम्याांचे सांकलन करता येणे.
७.प्रादे तशक पक्ष प्रबळ का होतात याची चचा
करणे.

राज्यशास्त्र पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक
३.राजकीय पक्ष पाठाचे वाचन कर.
महाराटरातील प्रादे तशक पक्षाांची यादी कर.

३.भारतातील राटरीय पक्षाांच्या धोरणाांची तुलना
करून तनटकषत काढता येणे.
इततहास

ववद्यार्थी कृ ती

(राजकीय पक्ष)
http://tiny.cc/8e6fqz

३.राजकीय पक्ष

राजकीय पक्षाबद्दल मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या
ललकला ष्क्लक करण्यास साांगणे.

कृती व उपक्रम
सराव
भारताच्या राजकीय नकाशा

भारताच्या नकाशा आराखड्यात प्रमुख
राजकीय व प्रादे तशक पक्षाांचा प्रभाव कोठे -कोठे
आहे ती तठकाणे दाखव/शोध.
महाराटरातील प्रादे तशक पक्षाांनी २००९ व
२०१४ साली तनवडणुकीत लजकलेल्या जागाांचा
त्तयाांचा तक्ता तयार कर.
राटरीय लोकशाही आघाडी (NDA) सयुांक्त

पुरोगामी आघाडी (UPA) या राजकीय पक्षाांच्या
आघाड्यातील घटक पक्षाांची नावे शोध व
तलही.
सामातजक
शास्त्र

आठवडा चौथा
(२३ नोव्हें बर ते
२८ नोव्हें बर)

अकातरक व सांकतलत मूल्यमापन २०२०-२१

इयत्ता : १०वी माहे : सप्टें बर, २०२०
ववषय

अध्ययन

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

वनष्पत्ती क्रमाांक
पाठ्यपुस्तकातील पाठ ३ प्राकृततक रचना व
सामातजक क्षमता तवधान क्र जलप्रणाली
शास्त्र
०४ ते ०७

आठवडा पतहला
०५ सप्टें बर)

सामातजक पाठ्यपुस्तकातील पाठ ३ प्राकृततक रचना व
क्षमता तवधान क्र जलप्रणाली
शास्त्र

आठवडा दुसरा

(भूगोल)

१२ सप्टें बर)

०४ ते ०७

क्षमता तवधान क्र

(भूगोल)

पाठ्यपुस्तक पान क्र १४ वरील आकृती ३.२ चे तनरीक्षण
करून त्तया सबांतधत प्रशनाांची उत्तरे द्या.

पाठ्यपुस्तकातील पाठ ३ प्राकृततक रचना व

शास्त्र

पाठ्यपुस्तक पान क्र १४ वरील आकृती ३.१ चे तनरीक्षण
करून त्तया सबांतधत प्रशनाांची उत्तरे द्या.

(३१ ऑगस्ट ते

(भूगोल)

सामातजक

प्रत्तयक्ष अनुभव

०४ ते ०७

जलप्रणाली

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

वाचन करा. तसेच आांतरजालच्या मदतीने भारत व ब्राझील

(०७ सप्टें बर ते
आठवडा ततसरा
(१४ सप्टें बर ते
१९ सप्टें बर)

भारत व ब्राझील दोनही दे शाांचे भौगोतलक स्पटटीकरण याचे
या दोन दे शाांबाबत अतधक मातहती तमळवा.

स्वाध्याय

पाठ्यपुस्तकातील आशय वाचन करून व आांतरजालच्या
मदतीने अतधक मातहती तमळवून भारत व ब्राझील या दोन
दे शाांची खालील मुद्दद्याांच्या आधारे तुलना करून वहीत
तलहा.
१)
२)
३)
४)
५)

जलप्रणाली –
द्वीपसमूह –
तकनारपट्टीचा प्रदे श –
मै दान –
पठार –

पाठ्यपुस्तकातील पाठ ४ हवामान

सामातजक क्षमता तवधान क्र
शास्त्र
०८ व ०९
(भूगोल)

आठवडा चवथा

दीक्षा APP

दीक्षा APP मध्ये तदल्या प्रमाणे कृती करा. अडचण

(२१ सप्टें बर ते

https://tinyurl.com/yahytan6

आल्यास तशक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकत साधा.

२६ सप्टें बर)
https://tinyurl.com/ya8nxo7o

सामातजक पाठ्यपुस्तकातील पाठ ४ हवामान
क्षमता तवधान क्र
शास्त्र

आठवडा पाचवा

(भूगोल)

०३ ऑक्टोबर)

०८ व ०९

https://tinyurl.com/y8k4qw5y

दीक्षा APP मध्ये तदल्या प्रमाणे कृती करा. अडचण
आल्यास तशक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकत साधा.

(२८ सप्टें बर ते

इयत्ता : १० वी माहे : ऑक्टोबर, २०२०
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता
तवधान क्र ०८ व ०९

सामातजक
शास्त्र (भूगोल)

पाठाचे नाव
पाठ ४ हवामान

कालावधी
आठवडा पतहला
( ०५ ऑक्टोबर ते
१० ऑक्टोबर)

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

ववद्यार्थी कृ ती
पाठाचे वाचन करा. आशय
लक्षात

येण्या

कतरता

पुस्तकातील तचत्ाांचे तनरीक्षण
करा. आांतरजालच्या मदतीने
पूरक मातहती व तचत्े तमळवा.
अडचण

आल्यास

तशक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे
सांपकत साधा.

पाठ्यपुस्तकातील क्षमता
सामातजक

पाठ ४ हवामान

आठवडा दुसरा

तवधान क्र ०८ व ०९

स्वाध्याय

वरील

(१२ ऑक्टोबर ते

स्वाध्याय

अडचण

१७ ऑक्टोबर)

शास्त्र (भूगोल)

पुस्तकातील पान क्र. ३९
सोडवा.
आल्यास

तशक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे
सांपकत साधा.

सामातजक

पाठ्यपुस्तकातील क्षमता

पाठ ५ नैसर्गगक वनस्पती व

तवधान क्र ११ ते १३

प्राणी

https://tinyurl.com/yb47mg4x

आल्यास

२४ ऑक्टोबर)
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता

पाठ ५ नैसर्गगक वनस्पती व

तवधान क्र ११ ते १३

प्राणी

शास्त्र (भूगोल)

आठवडा चवथा

दीक्षा APP मध्ये तदल्या
प्रमाणे कृती करा. अडचण

(१९ ऑक्टोबर ते

शास्त्र (भूगोल)

सामातजक

आठवडा ततसरा

तशक्षकाांसोबत

दूरध्वनी द्वारे सांपकत साधा.
https://tinyurl.com/yd3nkv42

(२६ ऑक्टोबर ते
३१ ऑक्टोबर)

दीक्षा APP मध्ये तदल्या
प्रमाणे कृती करा. अडचण
आल्यास

तशक्षकाांसोबत

दूरध्वनी द्वारे सांपकत साधा.

इयत्ता : १० वी माहे : नोव्हें बर, २०२०
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

क्रमाांक
सामातजक

पाठ्यपुस्तकातील

शास्त्र (भूगोल) क्षमता तवधान क्र

पाठ ५ नैसर्गगक वनस्पती व
प्राणी

आठवडा पतहला

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

येण्या कतरता पुस्तकातील तचत्ाांचे

( ०२ नोव्हें बर ते

११ ते १३

पाठाचे वाचन करा. आशय लक्षात
तनरीक्षण करा. आांतरजालच्या मदतीने

०७ नोव्हें बर)

पूरक मातहती व तचत्े तमळवा. अडचण
आल्यास तशक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे
सांपकत साधा.

सामातजक

सराव

शास्त्र (भूगोल)

आठवडा दुसरा
( ०९ नोव्हें बर ते
१३ नोव्हें बर)

सामातजक

सांकतलत मूल्यमापन

शास्त्र (भूगोल)

आठवडा ततसरा
(१७ नोव्हें बर ते
२१ नोव्हें बर)

सामातजक

पाठ्यपुस्तकातील

शास्त्र (भूगोल) क्षमता तवधान क्र
११ ते १३

पाठ ५ नैसर्गगक वनस्पती व
प्राणी

आठवडा चवथा
(२३ नोव्हें बर ते
२८ नोव्हें बर)

स्वाध्याय

पुस्तकातील पान क्र. ३९ वरील
स्वाध्याय सोडवा. अडचण आल्यास
तशक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकत
साधा.

