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जीवनातील ववववध समस्ांना सामोरे जाताना र्शक्षिािी ज्योत तेवत ठेविाऱ्या असखं्य बालकांसमोर कोववड-

१९ मुळे एक नवीन आव्हान उभे रादहले आहे. सवग पालक, र्शक्षक, र्शक्षिप्रेमी यांच्यापुढे भववष्यातील र्शक्षिाच्या 

व्यवस्थेबाबत प्रश्न वनमागि झाल ेआहेत. पि पुरोगामी महाराष्ट्र या अडििीतनूही मागग काढून ववद्यार्थी व र्शक्षक यांच्या 

आरोग्याला प्राधान्य िेऊन ववद्यार्थ्ाांिे र्शक्षि होत राहील यासाठी प्रयत्न करत राहील आणि र्शक्षिातही मागे राहिार 

नाही यािी मला खात्री आहे. 

     आरोग्याला प्राधान्य िेऊन र्शक्षि िालू ठेवता येईल काय यावर शासन पातळीवर बरीि ििाग होऊन शाळा बिं 

असल्या तरी मलुांच्या र्शकण्यािी प्रक्रक्रया कायम ठेवण्यासाठी शालये र्शक्षि ववभाग 'शकै्षणिक दिनिर्शिका' घेऊन येत 

आहे. र्शक्षि ववभागाच्या या प्रयत्नांना सवग र्शक्षक, ववद्यार्थी,शाळा व्यवस्थापन सचमती व पालकांनी सकारात्मक 

प्रवतसाि द्यावा असे आवाहन मी या वनचमत्ताने करते. 

     सवाांना नवीन शैक्षणिक वषागच्या शुभेच्छा!  
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महाराष्ट्रातील सवग ववद्यार्थी, पालक आणि र्शक्षकानंा नवीन शकै्षणिक वषागच्या हादिि क शभुचे्छा! 
 
कोववड-१९ च्या प्रािुभागवामुळे मागील काही दिवसांपासनू आपि अनेक संकटांिा सामना करत आहोत. आरोग्य 

आणि िैनंदिन उिरवनवागहािा प्रश्न असिाऱ्या असखं्य बालकांना पररस्थस्थतीमुळे र्शक्षि सोडण्यािी वेळ यऊे नय ेतसिे 
र्शक्षिाशी, र्शक्षकांशी त्ांिा संबंध तुटू नये यासाठी मागील २ मदहन्यांपासून आम्ही 'शाळा बंि, पि र्शक्षि आहे…' ही 
अभ्यासमाला सरुु ठेवली होती आणि त्ाला महाराष्ट्रभरातून प्रिंड प्रवतसाि चमळाला. शकै्षणिक वषग २०२०-२१ मधे्य १५ 
जूनपासनू सवग महाराष्ट्रात प्रत्क्ष शाळा सुरू करण्यात अनेक अडििी आहेत. त्ामुळे आपि दडर्जटल माध्यमातून 
र्शक्षि िेण्यािा वनिगय घेतला आहे. या पार्श्गभूमीवर राज्य शकै्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषिेन े शकै्षणिक 
दिनिर्शि केिी वनचमिती केली आहे. या शकै्षणिक दिनिर्शि केिा वापर र्शक्षक, पालक यांनी अत्ंत वविारपूवगक करून 
ववद्यार्थ्ाांिे र्शकिे अचधक समृद्धकरिे आवश्यक आहे. प्रत्क्ष शाळा सरुु होत नाहीत तोपयांत ववद्यार्थी शकै्षणिक 
दिनिर्शि केिा वापर करून आपल्या सवडीनुसार आणि वेळेनुसार र्शक्षि घेऊ शकिार आहेत. यामध्ये अध्ययन पूरक 
सादहत्, कृती, स्वाध्याय यािंा अंतभागव करण्यात आला आहे. आम्ही िीक्षा, रेदडओ, टेर्लणव्हजन, अध्ययन व्यवस्थापन 
प्रिाली (LMS) इत्ािी माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांपयांत पोहोिण्यासाठी प्रयत्नशील असून त्ािाि एक भाग म्हिनू  
शैक्षणिक दिनिर्शिका तयार करण्यात आली आहे. या उपक्रमास र्शक्षक, पालक व ववद्यार्थी सकारात्मक प्रवतसाि िेतील 
आणि र्शक्षिािी प्रक्रक्रया सरुु ठेवतील अशी मला आशा आहे. 

शैक्षणिक दिनिर्शि केिा प्रमखु उदे्दश हा या संकटाच्या कालावधीमधे्य िेखील ववद्यार्थी र्शक्षिप्रवाहात रहावा हाि 
आहे. आरोग्यासोबति ववद्यार्थ्ाांिे र्शक्षि हे ही महत्वािे आहे. यासाठीि घरी बसून िेखील ववद्यार्थी शकै्षणिक 
दिनिर्शि केिा वापर करून त्ाच्या वेळेनुसार र्शकू शकिार आहे. शाळा बंिच्या कालावधीमधे्य नवीन शकै्षणिक वषागच्या 
प्रारंभीच्या अनुषंवगक कृती तसिे अध्ययन अनुभव पूिगतः िेि े शक्य होिार नाही पि काही अध्ययन अनुभव हे या 
उपलब्ध ई-सादहत्ाच्या माध्यमातून िेिे नक्कीि शक्य होिार आहे. 

 
 

 दिनकर पाटील 
    सिंालक 

राज्य शकै्षणिक सशंोधन व प्रर्शक्षि 
         पररषि, महाराष्ट्र, पिु े  

 
मनोगत 



शैक्षणिक दिनिर्शिका 
 

नमस्कार ववद्यार्थी चमत्रहो, 
     सध्या कोववड-१९ या रोगामळेु संपूिग जग ववववध समस्ांना सामोरे जात आहे. त्ाला र्शक्षिक्षेत्रही अपवाि नाही. 
जगभरातील शाळा-महाववद्यालये अवनश्चित काळासाठी बंि आहेत. र्शक्षक, ववद्यार्थी, पालक हे सवगजि शाळा कधी सुरू 
होिार यावविारात आहेत. शाळा सुरू करता येत नसल्या तरी र्शकिे जास्तीत जास्त समृद्ध  करता येऊ शकेल का यािा 
वविार शासनपातळीवरही होत आहे.  
      शैक्षणिक वषग २०२०-२१ मधे्य ववद्यार्थ्ाांच्या र्शक्षिासाठी िीक्षा ऍप, रेदडओ, टेर्लणव्हजन,अध्ययन व्यवस्थापन प्रिाली 
(LMS) यांिा वापर करण्यासाठी सदु्धा शासन प्रयत्नशील आहे. त्ािाि एक भाग म्हिनू िीक्षा ऍप्लिकेशनिा वापर 
मुलांच्या अध्ययनासाठी करण्यािा एक छोटासा प्रयत्न शकै्षणिक दिनिर्शि केच्या रूपात आम्ही करत आहोत. शैक्षणिक 
दिनिर्शिका स्माटग पीडीएर् रूपात असून यामधे्य दिलेल्या अध्ययन स्त्रोतांवर स्पशग केल्यास संबंचधत ई-सादहत् 
आपल्यासमोर णव्हदडओरूपामध्ये दिसले. शकै्षणिक दिनिर्शिका पाहताना इंटरनेट कनेक्टिणव्हटीिी समस्ा जािवत 
असल्यास रेंज आहे अशा रठकािी जाऊन संबंचधत ई-सादहत् िीक्षा ऍिीकेशनवरून आपि डाऊनलोड करु शकतो व 
इंटरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकािी ऑर्लाईन वापरू शकतो. 
     महाराष््ट राज्यातील सवगि ववद्यार्थी व पालक सहजपिे वापर करू शकतील असा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या 
मदहन्यांसाठीिा अध्ययन सादहत्स्त्रोतािंा सिं शकै्षणिक दिनिर्शि केच्या रूपामध्ये आपिा सवाांसाठी उपलब्ध करून िेत 
आहोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत उपलब्ध अध्ययन स्रोतांच्या मितीने तयार केलेल्या शैक्षणिक दिनिर्शि केस र्शक्षक, पालक व 
ववद्यार्थी सकारात्मक प्रवतसाि िेतील असा ववर्श्ास वाटतो. शकै्षणिक दिनिर्शि केिा उपयोग आपल्या पाल्यािे क्रकिं वा 
आपल्या ववद्यार्थ्ाांिे अध्ययन सकुर करण्यासाठी नक्कीि होईल अशी आशा आहे.  
    शैक्षणिक दिनिर्शिका ववद्यार्थ्ाांनी पालक आणि र्शक्षकांच्या मागगिशगनाखाली वापरावयािी आहे.तसिे र्शक्षकांनी 
र्ोन कॉल,  व्हाट्सअप या माध्यमातून ववद्यार्थी आणि पालक यांच्या संपकागत राहून  शकै्षणिक दिनिर्शि केच्या साह्यान े
मुलांिे र्शक्षि आनंििायी कसे होईल यासाठी प्रयत्न करावयािा आहे. ववद्यार्थ्ाांनी शैक्षणिक दिनिर्शि केिा वापर करत 
असताना पालक आणि घरातील इतर वडीलधारी मंडळी तसेि मोठे बहीि-भाऊ यांच्या िेखरेखीखाली अध्ययन सादहत् 
वापरावे. शैक्षणिक  दिनिर्शि केमधे्य अध्ययनस्त्रोत म्हिून िीक्षा ॲप वरील संबंचधत घटकांिे ई सादहत् दिले आहे. या 
सादहत्ािा वापर संिभग म्हिून करण्यापूवी र्शक्षकांशी ििाग करिे आवश्यक आहे त्ािप्रमािे र्शक्षकांच्या सूिननेुसार 
पाठ्यपुस्तकांिाही वापर आवश्यक आहे. 
      केवळ शैक्षणिक दिनिर्शिका पुरवल्यान े ववद्यार्थ्ाांिा अभ्यास पूिग होिार नसनू र्शक्षकांनी सतत पालक व 
ववद्यार्थ्ाांच्या सपंकागत राहि े त्ांच्याशी ििाग करिे, त्ानंा काही प्रश्न वविारिे या माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांिे सातत्पिूग 
सवांकष मूल्यमापन करावे. ववद्यार्थ्ाांवर सतत ऑनलाईन िािण्यांिा मारा करिे योग्य नाही. त्ािप्रमािे लेखी गहृपाठ, 
स्वाध्याय आणि िािण्यायामुळे ववद्यार्थ्ाांिे अध्ययन कंटाळवािे होिार नाही यािीही िक्षता र्शक्षकांनी घेि ेआवश्यक 
आहे. त्ाि प्रमािे ववद्यार्थीवनहाय या वनयोजनामध्ये लवचिकता सुद्धा असावी. 
र्शक्षकासंाठी सिूना : 

1. शैक्षणिक दिनिर्शिका सवग र्शक्षकांनी आपल्या सवग ववद्यार्थ्ाांपयांत पोहिवावी. 
2. शैक्षणिक दिनिर्शिका ववद्यार्थ्ाांनी वापरायला सुरू करण्यापूवी र्शक्षकांनी सवग वापरकत्ाग ववद्यार्थ्ाांशी व 

पालकांशी र्ोन, णव्हडीओ कॉल, ग्रुप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल  करून संवाि साधावा आणि शकै्षणिक दिनिर्शिका 
वापरून अभ्यास कसा करावा याबद्दल मागगिशगन करावे. 

3. वगगर्शक्षकांनी ववद्यार्थ्ाांशी संवाि साधताना र्क्त अभ्यासबद्दल बोलू नये. हा संवाि अनौपिाररक असावा. 
ववद्यार्थी, कुटंुब, सध्यािी दिनियाग व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबिारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाि े
मत याबद्दल ििाग करून र्शक्षक - ववद्यार्थी संबंध दृढ होतील यािी काळजी घ्यावी. 



4. वगगर्शक्षकांनी, ववषयर्शक्षकांनी पाठ र्शकताना पुस्तकािा कसा वापर कसा करावा याबद्दद्दल सिूना द्याव्यात. 
5. प्रत्ेक पाठािे ई-सादहत् बघण्यापूवी व बचघतल्यानंतर काय करावे याबद्दलही ववद्यार्थ्ाांना सांगावे. 
6. त्ािप्रमािे पाठातील ई-सादहत्ाशी संबंचधत समांतर उपक्रम आणि स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांशी संवाि 

साधावा. 
7. वनयचमत अभ्यासाला पयागय म्हिून आपि िीक्षा ऍपिा वापर आपि करत नाही आहोत तर र्शक्षक आणि 

ववद्यार्थी यांच्यातील आंतरक्रक्रयेतनू जे ववद्यार्थ्ाांिे अध्ययन घडते त्ाला पूरक सादहत् क्रकिं वा शकै्षणिक सादहत् 
म्हिून ई -सादहत्ािा वापर करिे अपरे्क्षत आहे. 

8. शैक्षणिक दिनिर्शि केमधे्य िेण्यात आलेल्या कृतीर्शवाय र्शक्षकांनी आपल्या स्तरावर इतर आवश्यक कृती व 
उपक्रम ववद्यार्थ्ाांना पुरववण्यास हरकत नाही. 
 

शकै्षणिक दिनिर्शिका वापरण्यासाठी ववद्यार्थी व पालक याचं्याकररता  महत्वाच्या सिूना : 
 

1. शैक्षणिक दिनिर्शिका म्हिजे पाठ्यपुस्तकातील पाठांवर आधाररत वनयोजन असून त्ािा उदे्दश ववद्यार्थ्ाांि े
अध्ययन सलुभ करिे हा आहे. 

2. शैक्षणिक दिनिर्शि केनुसार अध्ययन करताना यावषी आपल्याला पुरवलेल्या नवीन पाठ्यपसु्तकांिा उपयोग 
करावा. 

3. िीक्षाऍप पाहण्यापूवी एकिा पाठ्यपुस्तकातनू संबंचधत पाठ वािावा. त्ािप्रमािे ई-सादहत् पादहल्यानंतरही ई-
सादहत्ातील अध्ययन घटक पनु्हा वाििे अचधक र्ायिेशीर ठरेल. 

4. पादहलेल्या आणि वािलेल्या अध्ययन घटकांत काही समस्ा असल्यास ती आपले पालक, घरातील ज्यषे्ठ 
व्यक्ती, मोठे बहीि-भाऊ र्शक्षक यांच्याशी ििाग करावी. 

5. एक पाठ अभ्यासून सपंल्यानंतर त्ावरील स्वाध्याय पूिग करावा व शक्य झाल्यास तो घरातील जे्यष्ठांकडून 
तपासून घ्यावा. 

6. िररोज प्रत्ेक ववषयािा अभ्यास करण्यािी सवय लावून घ्या. 
7. ठराववक कालावधीनंतर र्शक्षकांनी पाठवलेल्या िािण्याही सोडवा. 
8. ई-सादहत् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सावनध्याति रहा.  
9. ई-सादहत् सलगपिे न पाहता प्रत्ेक ववषय संपल्यानंतर र्थोडी ववश्ांती घ्या. मोबाईल क्रकिं वा इलेक्ट्रॉवनक गॅजेट 

काही वेळासाठी िूर ठेवा. 
10. इ.१ ली व २ रीच्या ववद्यार्थ्ाांनी िीक्षा ऍप व पाठ्यपुस्तक घरातील वडीलधाऱ्या मंडळींच्याि मितीने वापरायि े

आहे. 
11. आवश्यक तेर्थे सावंगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिं वा उपक्रम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मंडळींना त्ािी कल्पना द्या 

अर्थवा त्ा कृती क्रकिं वा उपक्रम त्ांच्या मितीनेि करा.  
12. शैक्षणिक दिनिर्शि केमधील र्लिंक open होत नसल्यास सिर घटकाशी संबंचधत ई-सादहत् DIKSHA APP 

च्या माध्यमातून आपिास पाहता येईल. यासाठी DIKSHA APP आपल्या मोबाईल मधे्य DOWNLOAD 
करून घ्यावे. तसेि पाठ्यपसु्तकामधे्य िेण्यात आलेल्या QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून 
ही पाहता येईल. 

 
DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी  येर्थे क्लिक करा 

 

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


 

राज्य शकै्षणिक सशंोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पिु े

 
 

शकै्षणिक दिनिर्शिका 
(इयत्ता आठवी) 

माहे - जून, जलु,ै ऑगस्ट २०२० 
 

            
             

 

 

 

 

 

 
 

  



इयत्ता – आठवी 
माहे – जनू २०२०                                                                ववषय – मराठी 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठव
डा 

08-01-08 
08-01-12 

1. भारत िेश 
महान 

येर्थे क्लिक करा 
 

प्रस्तुत गीत ववद्यार्थी तालासरुात म्हितील व 
याबाबतच्या समूह गीतांच्या ध्ववनक्रर्ती ऐकतील 

िुसरा 
आठव
डा 

08-01-04 
 

08-01-09 
 

08-01-12 
 

08-01-14 
 

08-01-15 

2. माझ्या 
िेशावर माझे 
प्रेम आहे 

येर्थ ेक्लिक करा 
 

मजकुरािे वािन करा संवाि सािरीकरि करा. 
 खालील ववषयावर बोला मी केलेला संकल्प.. 
शाळेसंबंधी ववद्यार्थ्ाांिी कतगव्य कोिती या ववषयी 
ििाग करा.. 
आपल्या कायागतून िेशावर आणि  िेशातील लोकांवर 
प्रेम करिाऱ्या पररसरातील व्यक्तींिी मादहती चमळवा 
व ती मादहती र्लहून काढा.. 
 

 

माहे – जलु ै२०२०                                                                 ववषय – मराठी 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 

08-01-01 
08-01-05 
08-01-06 
08-01-12 
08-01-15 

 

५. सरुांिी 
जािुवगरी 

येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

िैनंदिन जीवनात सकाळच्या वेळी तुमच्या कानावर 
पडिाऱ्या आवाजांिे वगीकरि करा यामध्ये ऐकावेसे 
वाटिारे आवाज व त्रासिायक वाटिारे आवाज यांिी 
यािी करून लेखन करा. 
ववर्शष्ट आवाज व त्ा संिभागतील तुमच्या आठविी 
याबाबत लेखन व ििाग करा. 
नाट्यछटा बनवून सािरीकरि करा. 

िुसरा 
आठवडा 08-01-08 

08-01-14 
08-01-17 

10. र्लओ 
नािो िा णव्हिं िी 

येर्थे क्लिक करा 
 

दिलेला पाठ वािून र्लओ नािो िा णव्हिं िी यांच्या मध्ये 
असलेल्या गुिांिी यािी तयार करा. 
पाि भारतीय चित्रकारांिी आंतरजालावरून मादहती 
चमळवा आणि र्लहा. 

https://diksha.gov.in/dial/LZ6C4A
https://diksha.gov.in/dial/LZF85X
https://diksha.gov.in/dial/M17VAV
https://diksha.gov.in/dial/M2IAJ4


माझी आवडती कला या ववषयावर ििाग करून मत 
नोंिवा. 
 

वतसरा 
आठवडा 08-01-01 

08-01-03 
08-01-05 

08-01-08 

5. स्वामी 
वववेकानंिांिी 
भारत यात्रा 

येर्थे क्लिक करा 
 

स्वामी वववेकानंिांच्या राष्ट्रभक्ती वविारा बाबत आपले 
स्वमत र्लहा. 
“ काम करत असताना एखािे संकट आले की मािूस 
जागरूक राहून काम करतो ‘ याववषयी तुमिा अनुभव 
कर्थन करा. 

िौर्था 
आठवडा 

08-01-01 
08-01-03 
08-01-05 

08-01-08 

5. स्वामी 
वववेकानंिांिी 
भारत यात्रा 

येर्थे क्लिक करा 
 

स्वामी वववेकानंिांच्या राष्ट्रभक्ती वविारा बाबत आपले 
स्वमत र्लहा. 
“ काम करत असताना एखािे संकट आले की मािूस 
जागरूक राहून काम करतो ‘ याववषयी तुमिा अनुभव 
कर्थन करा. 

 

माहे – ऑगस्ट  २०२०                                                         ववषय – मराठी 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 

08.01.01 
08.01.03 
08.01.15 

   08.01.16 

3. 
लाखांच्या
... 
कोटींच्या 
गप्पा 

येर्थे क्लिक करा 
 

 
 

 
1गाडीतील प्रवाशांच्या कृती बाबत लेखन करा. 
2.ववनोिी सादहत् र्लदहिाऱ्या सादहत्यत्कांिी 
नावेआंतरजालाच्या साहाय्याने चमळवा व त्ांिी यािी 
तयार करा. 
3.ववद्यार्थी पाठािे लेखन करून पाठािा आशय 
स्वतःच्या शब्दातसांगतील. 
4.ववद्यार्थी पाठातील कठीि शब्द शोधून त्ािे अर्थग 
शोधतील. 
5.ववद्यार्थी पाठाच्या आशयावर आपले मत र्लणखत 
स्वरूपात व्यक्त करतील. 

िुसरा 
आठवडा 

08.01.10 
   08.01.12 

4. नव्या 
युगािे 
गािे      
( कववता) 

येर्थे क्लिक करा 
 

1.ववद्यार्थी कववता लक्षपूवगकऐकतील. 
2.ववद्यार्थी कववतेमधील शब्दांिा अर्थग शोधून त्ािे 
लेखन करतील. 
3.ववद्यार्थी कववतेिा आशय समजून घेण्यािा प्रयत्न 
करतील. 
4.ववद्यार्थी  पावसािा मानवी जीवनावर होिारा 
पररिाम याबाबत स्वतःच्या शब्दात  आपले वविार 
लेखन करतील . 

https://diksha.gov.in/dial/M2S6KR
https://diksha.gov.in/dial/M2S6KR
https://diksha.gov.in/dial/LZP47K
https://diksha.gov.in/dial/LZXZ98


5.ववद्यार्थी कववतेवर आधाररत प्रश्न वनमागि  करून त्ािे 
उत्तर लेखन करतील. 

वतसरा 
आठवडा 

08.01.02 
08.01.09 
08.01.10 

   08.01.12 

6. असा 
रंगारी 
श्ावि  
( कववता) 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

1.ववद्यार्थी कववतेिे समजपवूगक वािन करतील. 
2.ववद्यार्थी कववते मधील यमक जुळिारे शब्द 
शोधतील. 
3.ववद्यार्थी वनसगागतील ववलोभनीय बिलाबाबत आपले 
मत स्वतःच्या शब्दात लेखन करतील. 
4.ववद्यार्थी स्वतःच्या कल्पनेने कववता तयार करून प्रकट 
वािन करतील. 

िौर्था 
आठवडा 

08.01.01 
08.01.03 
08.01.04 
08.01.05 

 

7. अण्णा 
भाऊंिी 
भेट 

येर्थे क्लिक करा 
 

1.अण्णाभाऊ साठे यांिे व्यवक्तमत्व ववशेषयाबाबत 
अचधक मादहती चमळवून, ििाग करून, लेखन करा. 

2. अण्णाभाऊ साठे यांिी स्मशानातील सोनं  ही कर्था 
चमळवा व या कर्थेिे वािन करा. 
3.ववद्यार्थी पाठािे लेखन करून पाठािा आशय 
स्वतःच्या शब्दात सांगतील. 
4.ववद्यार्थी पाठातील कठीि शब्द शोधून त्ािे  अर्थग 
शोधतील. 
5.ववद्यार्थी पाठाच्या आशयावर आपले मत र्लणखत 
स्वरूपात व्यक्त करतील.. 

 

माहे – जनू २०२०                                                                     ववषय – गणित 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठव
डा 

08.71.01 
08.71.02 
 

पररमेय व 
अपररमेय 
संख्या 

िीक्षाअॅपिावापर (QR code),िाटग 
पेपर,कागि,आलेख कागि,डॉट 
पेपर,लांब मोजपट्टी,काडी /  लाकडािी 
पट्टी,Geogebraसॉफ्टवेअर tools 
िावापर , 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

1.पुस्तकातील QR code मितीने 
घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या मागगिशगनात व 
वनिशगनात ववद्यार्थी िीक्षा AAP च्या 
साहाय्याने संख्यांिे प्रकार,पररमेय व 
अपररमेय संख्या,पररमेय संख्यातील 
क्रमसंबंध,तुलना,िंशांश रूप,अपररमेय 
संख्या,संख्यारेषेवर अपररमेय संख्या 
िाखवविे इत्ािी समजून घ्या. 
2.घरी िाटग पेपरवर संख्यािंे प्रकार र्लहून 
प्रकारानुसार संख्या समूह र्लहा. क्रकिं वा 
संख्या समूहानुसार कागिाच्या पट्ट्या 
तयार करून संख्यांिे प्रकार समजून घ्या. 

https://diksha.gov.in/dial/M1GRCI
https://diksha.gov.in/dial/M1QME6
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000320249602048198?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003203378462721145?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007802348503041247?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content


येर्थे क्लिक करा 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
येर्थे क्लिक करा 

3.मोजपट्टी क्रकिं वा घरी उपलब्ध लाकडािी 
पट्टी क्रकिं वा काडीिावापर करून संख्यारेषा 
तयार करा,समान अंतरावर  िाटगकागिािा 
वापर करून पूिाांक संख्या तयार करून 
िाखवा ,यानुसार संख्यातील  
क्रमसंबंध,तुलना,करा. कंपास पेटीच्या 
सहाय्याने आलेख कागिािा क्रकिं वा डॉट 
पेपर िा वापर करून अपररमये संख्या 
िाखवा. 

िुसरा 
आठव
डा 

08.71.01 
08.71.02 
 

पररमेय व 
अपररमेय 
संख्या 

 

सराव करा.पुढील पररमेय संख्या 
संख्यारेषेवर िाखवा. 1/2, 2/3, 5/8 इ. 
यासाठी आपि वेगवेगळ्या तीन िो-या व 
चिमटे घेवून या तीनही पररमेय संख्या 
िोरीवर िाखवू. ते पुढीलप्रमािे दिसेल. 

 
•वरीलप्रमािेि संख्यारेषेवर या पररमेय 
संख्या र्लकावर संख्यारेषा काढून मांडून 
िाखवतील. त्ानंतर र्लकावर एक खुली 
संख्यारेषा काढतील. त्ात आरंभवबिं िू 0 
िाखवून डावीकडे ऋि पूिाांक व उजवीकडे 
धन पूिाांक संख्या र्लदहतील. या 
संख्यारेषेवर एक धन पररमेय व एक ऋि 
पररमेय संख्या िाखवतील. त्ासाठी 
ििेतून पररमेय संख्या कोित्ा िोन 
पूिाांक संख्यांच्या िरम्यान येते यािे 
वनरीक्षि करा. त्ानंतरि पररमेय संख्या 
संख्यारेषेवर िाखवा. पुढीलप्रमािे 5/3 व 
-5/3 या पररमेय िाखवा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007802759086081246?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
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•वरील
प्रमािे 
संख्यारे
षेवर 
सराव करा. येर्थे एक बाब लक्षात घेतील 
की, दिलेल्या पररमेय संख्येिा जो छेि आहे 
तोि अंश असेल तर त्ािी क्रकिं मत 1 येते. 

 

 

माहे – जलु ै२०२०                                           ववषय – गणित 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 

 
08.71.19 
 
 

समांतर 
रेषा व 
छेदिका 

िीक्षाअॅपिावापर (QR code),रेस पेपर 
,कागि,आगपेटीच्या काड्या,क्रकिं वा इतर 
काड्या, 
येर्थे क्लिक करा 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

िीक्षा 
AAP च्या 
साहाय्याने 
िोन 

समांतर रेषांच्या छेदिकेमुळे  तयार 
होिाया कोनाच्या जोड्यािे 
गिुधमग  पडताळून पहा.  
जोडो स्ट्रॉद्वारे िोन समांतर रेषा 
तयार करून त्ांना एका छेदिकेने 
छेिण्यािी प्रवतकृती ववद्यार्थ्ाांना 
करायला लावतील. ही प्रवतकृती 
पुढीलप्रमािे दिसेल. 
 वरीलप्रमािे ,को-या कागिावर 
िोन रेषा व यांिी छेदिका  घड्या 
घालून तयार करा.छेदिकेमुळे तयार 
होिारे संगतकोन, ववरुद्ध कोन, 
आंतर कोन वेगवेगळ्या रंगाने 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007793858887681242?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007794353766401216?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000779479252992118?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_
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https://diksha.gov.in/play/content/do_313006624084688896188?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000779292590080117?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content


िशगवा व कोनमापकाच्या  
सहाय्याने सवग कोन  मोजा व 
तुमच्या वहीत नोंिवा.व पडताळा 
घ्या. 
िोन रेषा समांतर असतील प्रत्ेक 
रेषा उवगररत िोन रेषिी छेदिका 
होऊ शकते. हे पडताळून पहा.     
 ग्रीड कागिावर िोन समांतर रेषा व 
त्ांिी छेदिका काढा. संगत 
कोनाया जोड्या व व्युत्क्रम  
कोनाच्या जोड्या  एकरूप  आहेत. 
हे कोनमापकाने पडताळून पहा. 
आंतरकोनाया मापािी बेरीज हे 
180˚असते हे कोनमापकाया 
सहायाने पडताळून पाहतील. 
िोनपेक्षा जास्त समांतर रेषा व 
त्ांिी छेदिका काढून सांगत कोि 
व्युत्क्रम कोि व आंतरकोनांच्या 
जोड्यांिे गुिधमग पडताळून पहा. 
समांतर रेषा व  छेदिका 
िाणखवण्यासाठी आलेख 
कागि/डॉट पेपर,/ग्रीड  पेपर िा 
वापर करा.  
रेस पेपरिा वापर करून 
आंतरकोन,संगत कोन व व्युत्क्रम 
कोन यांिे गुिधमग पडताळून पहा. 
पररसरात  आढळिारे कोन, रेषीय  
जोडीतील कोन, समांतर रेषा व 
छेदिका यामुळे तयार होिारे कोन 
व कोनाच्या जोड्या  यांिे वनरीक्षि 
व तुमच्या र्शक्षकांशी ििाग करा. 

िुसरा 
आठवडा 

08.71.19 समांतर 
रेषा व 
छेदिका 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
येर्थ ेक्लिक करा 
 

समांतर रेषा व  छेदिका 
िाणखवण्यासाठी आलेख 
कागि/डॉट पेपर,/ग्रीड  पेपर िा 
वापर करा.  
रेस पेपरिा वापर करून 
आंतरकोन,संगत कोन व व्युत्क्रम 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313006624084688896188?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000779292590080117?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content


कोन यांिे गुिधमग पडताळून पहा. 
 

वतसरा 
आठवडा 

08.71.19 समांतर 
रेषा व 
छेदिका 

पाठ्यपुस्तक 
पाठ्यपुस्तकातील  सराव संि २.१ 
तुमच्या वहीत सोडवा. 

िौर्था 
आठवडा 

08.71.23 दिले
ल्या 
रेषेला 
समांतर 
रेषा 
काढिे. 

पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तकात दिल्या प्रमािे 
वतन्ही रीत वापरून तुमच्या वहीत 
एक समांतर रेषा काढून त्ा रेषेला 
िुसरी समांतर रेषा काढा. 
सराव सिं २.३ सोडवा. 

 

माहे – ऑगस्ट २०२०                                                        ववषय – गणित 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 

08.71.03, 
 
 08.71.04 

घातांक 
व 
घनमूळ 

मागील इयत्तेिे पाठ्यपुस्तक  
 

येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

येर्थ ेक्लिक करा 
 

येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

 

िीक्षा AAP  च्या साहाय्याने घन व 
घनमूळ म्हिजे काय? 
1.एकाि संख्येिा त्ाि संख्यशेी 
केलेला पुन्हा पुन्हा गुिाकार 
म्हिजे त्ा संख्येिा घात करिे ही 
संकल्पना जोडो ब्लॉक्सच्या 
मितीने/क्रकवा घरातील वस्तू 
यांच्या सहाय्याने गुिाकार 
संबोधािा आधार घेऊन समजून 
घ्या. 
 
2.उिा. 2 िा वगग म्हिजेि2 ×

2 = 22होय यासाठी 2 जोडो 
ब्लॉक्सिा/वस्तू (िोन 
पेन)एकगटकरून 1 वेळा 2 
म्हिजे1 × 2 = 2 = 21हा 
सहसंबंध स्पष्ट करतील. 
 
3.आता 2 िा गट 2 वेळा घिे े
म्हिजेि 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312585424010838016115810
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006608004128768183?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006608082657280177?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_conten


2 × 2 = 22 = 4असा 
सहसंबंध लक्ष्यात घ्या..  

4.यामध्ये 2 हा पाया व त्ावर 
र्लदहलेला 2 म्हिजे त्ािा घात 
होय हे सांगतील. अशा पाया व 
घात असलले्या सखं्यलेा घातांक्रकत 
सखं्या अस ेम्हितात. 

 येर्थ2े2 = 4 ही एक 
घातांक्रकत संख्या आहे. 

 तसेि मागील इयत्तेमध्ये 
अभ्यासलेले  घातांक िे ववववध 
वनयम अभ्यासा व वहीत नोंिवा. 

िुसरा 
आठवडा 

08.71.03,
04 

घातांक 
व 
घनमूळ  

िीक्षाअॅपिावापर (QR 
code),िाटगपेपर,घन आकाराच्या 

वस्तू,CUBOID 
 

येर्थ ेक्लिक करा 
 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
येर्थ ेक्लिक करा 

पूिाांक संख्येंिे घन,पूिग घन 
संख्या,घनमूळ व पूिग घन संख्येिे 
घनमूळ व वगगमूळ काढिे पुढील 
VIDEO च्या माध्यमातून अभ्यास 
व तुमच्या वहीत नोंिी करा. 
 
 
 

वतसरा 
आठवडा 

08.71.03,
04 

घातांक 
व 

घनमूळ 
घातांक 
पररमेय 
संख्या 
असले
ल्या 
संख्यां
िा अर्थग  

 

संख्येिा घातांक ½,1/3,1/4 
…1/n या रूपातील पररमेय संख्या 
असेल तर ... 

 आता एखाद्या संख्येिे 
वगगमूळ व घनमूळ हे चिन्ह 
वापरून र्लदहण्यािी पद्धत 
खालील प्रमािे 
अभ्यास.उिा. 4 िेवगांमूळ 
2 हे 
√4 = 2असे र्लदहतात 

उिा. 8 िेघनमूळ 2 
हीसंख्या√8

3
= 2 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313006608004128768183?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
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64 िे घनमूळ 4 हीसंख्या√64
3

=

4असे र्लदहतात. 
 एखाद्या संख्येिे वगगमूळ 

र्लदहण्यािी अजून एक 
पद्धत आहे. जसे 9 िे 
वगगमूळ 3 हे आपि 
√9 = 3
2  आपि 9

1

2 = 3 
असे  ही र्लहू शकतो. येर्थे 
घाताच्या रठकािी ½ 
असा अपूिाांक दिसतो. 
घाताच्या रठकािी ½ 
म्हिजेि वगगमूळ हे लक्षात 
घ्या. तर घाताच्या 
रठकािी 1/3 म्हिजे 
घनमूळ, ¼ म्हिजे िौर्थे 
मूळ, 1/5 म्हिजे 5 वे 
मूळ हा आकृतीबंध लक्षात 
ठेवा. 

 
िौर्था 
आठवडा 

 संख्ये
िा 

घातांक 
m/n  
या 
रूपाती
ल 
पररमेय 
संख्या 
असेल 
08.71
.03,0
4त 

 संख्येिा घातांक m/n या 
रूपातील पररमेय संख्या असेल तर 

जस½ेला आपि वगगमळू  
अस ेम्हितो तर घातात 
3/2 आला तर काय 
म्हिाव?े 

 लक्षात घ्या- की घातात 
3/2 आला तर यािा अर्थग 
होतो अगोिर दिलेल्या 
संख्येिे वगगमूळ काढून 
नंतर आलेल्या वगग 
मूळािा 3 रा घात (घन) 
घेतात. उिा. 4

3

2 काढताना 
अगोिर 4 िे वगगमूळ 
काढावे (जेआहे 2) व 
नंतर आलेल्या वगगमूळािा 
घन करावा. ( येर्थे 
वगगमूळ आहे 2 म्हिून 2 



िा घन होतो 8) 
म्हिून 4

3

2 यािी क्रकिं मत 
येते 8. 

 यािे वािन 4 च्या 
वगगमूळािा वतसरा घात 
असे ही करतात. यावरून 
9

3

2 यािे वािन कसे 
कराल? ( 9 च्या 
वगगमूळािा वतसरा घात)  

 4
3

2 यािेि वािन अजून 
एका प्रकारे करता येईल- 
जसे की,  4 च्या वतस-या 
घातािे िुसरे मूळ 
(वगगमूळ)असे ही वािन 
करता येते. म्हिून या 
संख्येिी क्रकिं मत िेखील 
होईल- 4 िावतसराघात 
= 64 आणि 64 िे 
वगगमूळ = 8 

 र्थोडक्यात 4
3

2 अशा 
संख्यांिे वािन िोन प्रकारे 
करता येते. 
1) 4 च्या वगगमूळािा 

(िुस-यामुळािा) 
वतसरा घात 

2) 4 च्या वतस-या 
घातािे िुसरे मूळ 

अशा प्रकारे वगगमूळ, घनमूळ, िौर्थे 
मूळ इ. ववववध मूळे असलेल्या 
संख्यांिे त्ांच्या घातांसदहत वािन 
करण्यािा सराव करा. त्ानंतर 
पाठयपुस्तकातील उिाहरिांिा 
सरावसिं ३.१,३.२ सोडवा. 

 

माहे – जनू २०२०                                     ववषय – इंग्रजी 



आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

वतसरा 
आठवडा 

The learner….. 
 communi

cates 
appropria
tely. 

 participat
es in 
spoken 
English 
activities. 

learns new 
words, 
expressions and 
enriches 
vocabulary. 

Unit 
one  

1.1 Be the 
Best 

 
Introduct
ory 
Activities
. 

Chit 
Chat 
Activity. 

Download 
DIKSHA App 
and 8th Std. 

English 
Textbook 

येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
 
 
 

 

Use DIKSHA App &Scan the QR Code 
given on page no. 5 or click on the 
given link. 

 Listen to the song and sing it 
with actions. 

Tell your experience about the first 
day of school to your mother. 

िौर्था 
आठवडा 

The learner….. 
recites/ sings 
some songs and 
poems with 
action. 

understands the 
main idea of 
poem. 

participates in 
language games 

Unit 
one 

1.1 Be the 
Best 

(poem) 
English 
Worksho
p 

येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR Code 
given on page no. 5 or click on the 
given link. 

 Watch the videos. 
 Find out the rhyming words 

from the poem. 

Write an appreciation of the poem 
with the help of given points on page 
no. 5 

 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129754369045463041525
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129754369045463041525
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604624874258432219011


माहे – जलु ै                                                                 ववषय – इंग्रजी 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 

The 
learner….
. 

communicates 
appropriately. 

enjoys story. 

participates 
with joy 

Unit 
one 

1.2 
Androcle
s, and 
the Lion 

Chit 
Chat 
Activi

ty 
Unit 
one 

1.2 
Androcle
s, and 
the Lion 
Chit 
Chat 
Activity 

येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

 Watch the videos. 

Tell the names of five stories 
about bravery to your friends. 

िुसरा 
आठवडा 

The 
learner ….. 

learns new 
words, 
expressions and 
enriches 
vocabulary 
through 
reading. 

understands the 
story . 

understands 

Unit 
one 

1.2 
Androcle
s, and 
the Lion 
(Story) 

येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

 Watch the videos. 
 Find out the opposite 

words from the lesson. 

Narrate the story to your 
parents or friends in your own 
words. 
 
 
 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31260133673195929613200
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260133673195929613200


moral of the 
story. 

narrates a 
story. 

 
 

वतसरा 
आठवडा 

The learner ….. 
enjoys the 
story. 

completes the 
given task. 

Unit 
one 

1.2 
Androcle
s, and 
the Lion 
English 
worksho
p 

Languag
e Study 

येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

 Watch the videos. 

Find out an auxiliary verb from 
the lesson and use it in your 
own sentences.  

िौर्था 
आठवडा 

The 
learner 
….. 

enjoys chit-chat 
activity. 

communicates 
properly. 

enriches 
vocabulary. 

writes 
meaningful 
phrases. 

Unit 
One 
1.3 

Trees
are 
the 

Kinde
st 

Thing
s  
  I 

Know 
Chit-
chat 
activity. 

Poem 

 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

 Watch the videos. 
 Write down four phrases 

which describe anything 
that is beautiful in the 
Nature. 

 Tell the importance of tree 
plantation to your parents 
or friends. 

Recite the poem with rhythm 
and action. 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313006482084118528119
https://diksha.gov.in/play/content/do_312593969024704512223425?contentType=Resource


माहे – ऑगस्ट                               ववषय – इंग्रजी 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 

The learner ….. 
understands the 
main idea of the 
poem. 

understands the 
benefits of trees. 

enjoys the poem 
with interest. 

communicates 
properly. 

completes the 
given task . 

Unit 
One 
1.3 

Trees 
are 
the 

Kindes
t 

Things  
  I 

Know 
English 
Worksho
p 

Language 
Study 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

 Watch the videos. 
 Find out the describing 

words from the poem. 
 Find out the rhyming words 

from the poem. 
 Tell the importance of trees 

to your neighbour. 
 Write down your views 

about Halloween festival. 

Complete the table of degree 
given on page no. 16. 

िुसरा 
आठवडा 

The 
learner
….. 

enjoys Chit-chat 
activity. 

participates in 
language study 
actively. 

participates in 
writing task. 

Unit 
one 
1.4 

Miss 
Slippe

ry 
Chit-chat 
Activity 

येर्थे क्लिक करा 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

 Watch the videos. 

Write in your own words, about 
your favorite personality. Give 
reasons. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130341512491827201715?contentType=ExplanationResource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604625119748096219012?contentType=Resource


वतसरा 
आठवडा 

The learner….. 
enjoys the story 

learns new 
words, 
expressions and 
enriches 
vocabulary. 

gets engaged in 
conversation. 

narrates a story/ 
incident. 

evaluates 
whether 
something is 
true or false, 
relevant, etc.  

Unit 
one 
1.4 

Miss 
Slippe

ry 
Lesson 

Part - 1 

येर्थे क्लिक करा 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

 Watch the videos. 
 Read the lesson carefully 

and describe ‘Miss Slippery’ 
to your friends. 

Find out the meanings of new 
words from the lesson with the 
help of a dictionary. 

िौर्था 
आठवडा 

The learner….. 
enjoys the story 
learns new 
words, 
expressions and 
enriches 
vocabulary. 
gets engaged in 
conversation. 
narrates a story/ 
incident. 
evaluates 
whether 
something is 
true or false, 
relevant, etc 

Unit 
One 
1.4 

Miss 
Slippe

ry 
Lesson 

Part -2 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

 Watch the videos. 
 Tell this story to your 

friends or parents. 
 What message do you get 

from the story? 

How did Sayali overcome such a 
critical condition? 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130305734604308481391?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130305734604308481391?contentType=Resource


माहे – जनू                                                ववषय – ववज्ञान 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

वतसरा 
आठवडा 

08.72.01  , 
08.72.02 आणि 
08.72.09 

सजीव सृष्टी 
व 
सूक्ष्मजीवांिे 
वगीकरि 

 
येर्थे क्लिक करा 
 

या पाठात आलेल्या ववववध सुक्ष्मजीवांिी 
चित्र ेइंटरनेट वरून चमळावा व वहीत संग्रह 
करा. 
 

 08.72.09 
 
 

  
येर्थे क्लिक करा 
 

१.वगीकरिािा पिानुक्रम स्पष्ट करा.     
२.मासा, ऊंट, र्सिं ह आणि याक या ववववध 
प्रिेशातील प्राण्यांमधील साम्य व भेि वहीत 
र्लहा.  

 08.72.01 आणि 
08.72.02 
 

  
येर्थे क्लिक करा 
 

कोित्ाही पाि वनस्पती व प्राण्यांिी 
शास्त्रीय नावे इंटरनेटिा वापर करून शोधा 
व ती वहीत र्लहून काढा. 
 

 08.72.01 
 

 येर्थे क्लिक करा 
 

कालग र्लनीअस, हेकेल, िॅटन, कोपलँड 
यांिी वगीकरि पद्धत तक्त्याच्या स्वरूपात 
मांडून िाटग तयार करा. 
 

 08.72.09 
 

 येर्थे क्लिक करा 
 

णव्हटाकर यांच्या पंिसृष्टी वगीकरि 
पद्धतीिा तक्ता / िाटग तयार करा  

िौर्था 
आठवडा 

08.72.01 आणि 
08.72.02 
 

सजीव सृष्टी 
व 
सूक्ष्मजीवांिे 
वगीकरि 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

पुढील कृती करून पहा:-  एक पावािा 
क्रकिं वा भाकरीिा तुकडा र्थोडासा ओलसर 
करा व एक डबीत ठेवून वतला झाकि 
लावा. िोन - तीन दिवसानंतर डबी उघडून 
पहा. आपली वनरीक्षिे वहीत नोंिवा. 

 08.72.09 
 

  
येर्थे क्लिक करा 
 

णव्हटाकर यांच्या वगीकरि पद्धतीिे गुि- 
िोष वहीत नोंिवा. 

 08.72.01 आणि 
08.72.02 

  
येर्थे क्लिक करा 
 

जीवािूंिे प्रकार, पॅरामेर्शअम, 
बॅिेररओरे्ज, बुरशी यांिी अिूक व 
नामवनिेर्शत आकृती वहीत  काढा. 
 

 08.72.01 आणि 
08.72.02 
 

 येर्थे क्लिक करा 
 
 

ववववध जीवािू , ववषािू व त्ामुळें  होिारे 
रोग यांिा मादहती तक्ता बनवा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129754369196113921914
https://diksha.gov.in/play/content/do_3128736030894899201596
https://diksha.gov.in/play/content/do_3128736075453890561640
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186990613954561740
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186990738554881296
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186990853980161663
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186990968668161181
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991083520001784
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991202304001741


 

माहे – जलु ै                                                                             ववषय – ववज्ञान  

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 

08.72.07 
 

सजीव सृष्टी 
व 
सूक्ष्मजीवांिे 
वगीकरि 

 
येर्थ ेक्लिक करा 
 

१. आरोग्य आणि रोग या संकल्पना 
स्पष्ट करा.    २. कोित्ाही एका 
आजारािी मादहती िेिारे आणि  
जनजागृती करिारे चभत्तीपत्रक / िाटग 
तयार करा. 

 08.72.01 
 

 येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
 

आपल्या जीवनामध्ये वनयचमतपिे 
व्यायाम करिे आणि  संतुर्लत आहार 
घेिे यािे महत्व  याबाबत 
पालकांबरोबर ििाग करा. 

 08.72.01 
 

 येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
 

१. रोग म्हिजे काय ते सांगून  रोगांिे 
ववववध प्रकार उिाहरिासदहत स्पष्ट 
करा.       २. दहवताप, िेग, कुष्ठरोग 
या रोगांिी मादहती चमळवा व कारक, 
संक्रमि माध्यम, लक्षिे, उपाय यांिा 
तक्ता / िाटग करा. 

 08.72.07 
 

  
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

१. संसगगजन्य रोग म्हिजे काय ते 
सांगून कांर्जण्या रोगािी लक्षिे स्पष्ट 
करा.   २.WHO जागवतक आरोग्य 
संघटनेिी मादहती इंटरनेटच्या मितीने 
शोधा व ती वहीत र्लहून ठेवा. 

 08.72.02 
 

 येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
 

१.कोरोना या सद्यस्थस्थतीत पसरलेल्या 
रोगाबाबत अचधक मादहती चमळवा.  
२.घरातील मोठ्या व्यक्तींसोबत 
रु्लिािी, कूलर, टायर, िास्टस्टक 
बाटली इ. मध्ये सािलेले पािी स्वच्छ 
करून कोरडा दिन पाळा.   ३.डेंगु्य या 
रोगािी कारिे,लक्षिे आणि 
प्रवतबंधात्मक उपाय स्पष्ट करा. 

 08.72.02 
 

  
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

१.स्वाईन फ्लू या रोगािी लक्षिे 
,कारिे  आणि प्रवतबंधात्मक उपाय 
स्पष्ट करा.  २.राष्ट्रीय ववषािू ववज्ञान 
संस्था (NIV), पुिे  या संस्थेिी 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313006482246352896121
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991314370561817
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991416197121646
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991541207041762
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991664168961297
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991814492161785


मादहती इंटरनेटवरून शोधा. 
िुसरा 
आठवडा 

08.72.02 
 

सजीव सृष्टी 
व 
सूक्ष्मजीवांिे 
वगीकरि 

येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
 

एड्स िे प्रवतबंधात्मक उपाय र्लहा. 
 

 08.72.01 
 

  
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

१.प्राण्यामार्ग त होिारा रोगप्रसार 
टाळण्यासाठी उपाययोजना सुिवा.  
२.प्राण्यांच्या राहण्याच्या जागा, वपिंजरे 
हे स्वयंपाकघर व जेविाच्या रठकािी 
का असू नये यािी मादहती चमळवा व 
वहीत र्लहून ठेवा.  ३.रेवबज या 
रोगािी लक्षिे स्पष्ट करा. 
 

 08.72.02 
 

 येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
 

१. ककग रोग होण्यािी कारिे आणि 
त्ािे शरीरावर होिारे पररिाम स्पष्ट 
करा.  २.अवतप्रमािात जंकरू्ड उिा. 
वडापाव, वपझ्झा इ. खाण्यािे 
िुष्पररिामववषयी कुटंुबातील सिस् 
यांच्याशी ििाग करा व मादहती वहीत 
र्लहा. 
 
 

 08.72.02 
 

 येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
 

इंटरनेटवर मधुमेहािी मादहती िेिारे 
ववववध णव्हडीओ पहा. 
 

 08.72.01 
 

  
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

१. औषधािंा गैरवापर केल्याने मानवी 
शरीरावर होिारे पररिाम स्पष्ट करा.  
२.तुमच्या घरी असिाऱ्या औषधांिी 
नावे व त्ातील घटक र्लहा व त्ांिी 
यािी करा. 

 08.72.02 
 

  
येर्थ ेक्लिक करा 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
 

हृियववकार होण्यािी  कारिे,लक्षिे 
आणि त्ावर उपाययोजना याबाबत 
मादहती र्लहा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991936307201664
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186992054190081665
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186992172564481182
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186992299704321182
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186992541777921183
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186992424550401298
https://youtu.be/v--PtOyHv5Q


वतसरा 
आठवडा 

08.72.01 
 

बल व िाब  
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

१.बल ही संकल्पना स्पष्ट करा.  
२.कागिािे तुकडे आणि कंगव् यािी 
कृती करून असंपकग  बलािे अध्ययन 
करा आणि वनरीक्षिे वहीत नोंिवा. 

 08.72.01 
 

 येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
 

िुंबक आणि लोखंडी वस्तू घेऊन 
संपकग  बलािे अध्ययन करा आणि 
वनरीक्षिे वहीत नोंिवा. 

 08.72.04 
 

  
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

5 रुपयांिे  क्रकिं वा 10 रुपयांिे नािे व 
कागिाच्या साहाय्याने जडत्वािे प्रयोग 
स्वत: करून पहा आणि वनरीक्षिे 
वहीत नोंिवा. 

 08.72.03 
 

 येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
 

१. िाब ही संकल्पना स्पष्ट करा.  
२.मुंड िाकू आणि धारिार िाकूच्या 
साहाय्याने एखािे र्ळ कापून पहा 
आणि वनरीक्षिे वहीत नोंिवा. 

 08.72.03 
 

  
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

१.द्रवािा िाब ही संकल्पना स्पष्ट 
करा.२.पाण्यािी ररकामी बाटली 
आणि रु्ग्यािी  कृती करून पहा 
आणि वनरीक्षिे वहीत नोंिवा.  

 08.72.03 
 

  
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

रु्ग्याच्या साहाय्याने कृती करून पहा 
 

 08.72.13 
 

 येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
 

िावकबल म्हिजे काय? कृती द्वारे 
अध्ययन करा 
 

 08.72.03 
 

 येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
 

स्वाध्याय मधील उिाहरिे सोडवा 
 

िौर्था 
आठवडा 

08.72.13 
 

धाराववद्युतआ
णि िुंबकत्व 
 

येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
 

T V च्या ररमोट मध्ये ववद्युत घटांिी 
जोडिीिे वनरीक्षि करा 
 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186992670392321786
https://diksha.gov.in/play/content/do_31286152558428979213870
https://diksha.gov.in/play/content/do_31286153623057203213915
https://diksha.gov.in/play/content/do_31286152885784576013898
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186995963412481667
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129344867758407681116
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129344867758407681116
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186996558151681160
https://diksha.gov.in/play/content/do_312519009416749056110064


 

माहे – ऑगस्ट                                                       ववषय – ववज्ञान 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 

 अिूिे 
अंतरंग 

 
येर्थे क्लिक करा 
 

पाठयपुस्तकातील तक्ता क्र 5.1 पूिग करून 
वहीत र्लहा 
 

 08.72.09 
 

 येर्थे क्लिक करा 
 
 

डाल्टनिा अिूर्सद्धांत व र्थॉमसन िम 
पुदडिं ग अिु प्रारूप यामधील र्रक र्लहा 
 

 08.72.09 
 

 येर्थे क्लिक करा 
 
 

र्थॉमसनव रुिरर्ोडग यांच्या अिुप्रारूपा 
मध्ये धनप्रभारािे ववतरि व 
इलेक्ट्रॉनच्यास्थस्थती संबंधात काय 
वेगळेपिा आहे, ते र्लहा ? 
 

 08.72.09 
 

 येर्थे क्लिक करा 
 

डाल्टनिा अिुर्सद्धांत, र्थॉमसन िम 
पुदडिं ग अिु प्रारूप, रुिरर्ोडगिे कें द्रकीय 
अिुप्रारूप, बोरिे स्थायी कक्षा अिुप्रारूप 
यांिी नामवनिेर्शत आकृती कडून तक्ता / 
िाटगतयार करा 
 

 08.72.02 
 

 येर्थे क्लिक करा 
 

प्रोटॉन, न्यूरॉन, इलेक्ट्रॉनच्या 
गुिधमागतील र्रक स्पष्ट करिारा तक्ता / 
सारिी तयारकरा. 
 

 08.72.02 
 

  
येर्थे क्लिक करा 
 

पाठयपुस्तकातील पान न ं.32 वरील जरा 
डोके िालवा या कृतीतील प्रश्नांिी उत्तरे 
र्लहा. 
 

िुसरा 
आठवडा 

08.72.02 व 
08.72.11 
 

अिूिे 
अंतरंग 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

काबगन) 6), ऑक्सीजन) 8), वनऑन ) 
10), सोदडअम) 11), िोरीन) 17) या 
मूलद्रव्यांच्या अिूंिी इलेक्ट्रॉन संरूपि 
रेखाटा. 
 

 08.72.02 व 
08.72.11 

 येर्थे क्लिक करा 
 

मूलद्रव्ये अिुअंक 1 ते 18 यांिे इलेक्ट्रॉन 
संरूपि र्लहा वत्ावरून त्ािंी संयुजा 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186997432320001187
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186997560360961162
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186997672755201163
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186997825781761669
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186997936947201183
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998048440321184
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998159851521670
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998278881281647


 ठरवा. 
 

 08.72.02 
 

 येर्थे क्लिक करा 
 

पाठयपुस्तकातील पान न ं.36 वरील जरा 
डोके िालवा या कृतीतील प्रश्नांिी उत्तरे 
र्लहा. 
 

 08.72.02 व 
08.72.11 
 

 येर्थे क्लिक करा 
 

जड पािी म्हिजे काय ती मादहती इंटरनटे 
वरून चमळवा व ती वहीत र्लहा. 
 

 08.72.02 
 

  
येर्थे क्लिक करा 
येर्थे क्लिक करा 
 
 

 
 
या र्लिं कवर क्लिक करून हा णव्हडीओ 
अवश्य पहा. अिूभट्टी  बाबत इंटरनेट 
वरुन अचधक मादहती चमळवा.   
 

वतसरा 
आठवडा 

08.72.03 व 
08.72.11 
 

द्रव्यािे 
संघटन 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

पाठयपुस्तकातील पान नं 39 मोहरीच्या 
िाण्यांिी हालिाल ही कृती करून पहा. 
 

 08.72.02 
 
 

  
येर्थे क्लिक करा 
 

1) मूलद्रव्य व संयुग यातील र्रक र्लहा .
2) िूध हे चमश्ि आहे हे सकारि र्लहा. 
 

 08.72.03 व 
08.72.11 
 

 येर्थे क्लिक करा 
 
 

लोखंडी णखळा, तांब्यािी तार घ्या. ही 
वस्तू सँडपेपरने घासून चमळालेला ताजा 
पृष्ठभाग पहा.  तुमिे वनरीक्षि नोंिवा, 
यावरून धातूंिा कोिता गुिधमग लक्षात 
येते ते र्लहा. 

 08.72.03 
 

 येर्थे क्लिक करा 
 
 

पाठपुस्तकातील पान नं 42 वरील 
संयुगांिे प्रकार ही कृती करून पहा. 
 

 08.72.02 
 

  
येर्थे क्लिक करा 
 

1) मूलद्रव्य व संयुग यातील र्रक र्लहा. 
2) िूध हे चमश्ि आहे हे सकारि  र्लहा 

िौर्था 
आठवडा 

08.72.01 
08.72.01 
 

द्रव्यािे 
संघटन 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

चमश्िांिी वैर्शष्ट्ये उिाहरिांसह र्लहा. 
 

 08.72.04 
 

 येर्थे क्लिक करा 
 

द्राविािे ववववध प्रकार उिाहरिांसह तक्ता 
/ िाटग करा  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998402088961301
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998563143681166
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998690283521185
https://youtu.be/beN_yyw2X70
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998841671681763
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998960947201188
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186999099965441744
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186999213834241764
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186999554048001189
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186999327457281745
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186999438213121302


 
 08.72.06 

 
 येर्थे क्लिक करा 

 
पुढेदिलेल्या रेिुसूत्रांवरून त्ा संयुगातील 
घटक मूलद्रव्यांिी नावे, संज्ञा र्लहा 
वत्ांच्या संयुजा र्लहा .HBr, Na2S, 
BaCl2, CCl4 
 

 08.72.02 
 

 येर्थे क्लिक करा 
 

पाठयपुस्तकातील पान न ं.46 वरील जरा 
डोके िालवा या कृतीतील प्रश्नांिी उत्तरे 
र्लहा. 
 

 

माहे – जनू २०२०                                     ववषय – सामार्जक शास्त्र (इवतहास व ना.शा.) 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

वतसरा 
आठवडा 
 
व  
 
िौर्था 
आठवडा 

08.73H.01 
इवतहासािी ववववध 
साधने ओळखतात 
आणि त्ांिा या 
काळातील 
इवतहासाच्या 
पुनलेखनासाठी 
उपयोग स्पष्ट 
करतात. 

१.इवतहासा
िी साधने 

 
(इवतहासािी 
साधने-प्रस्तावना) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (इमारती व वास्तू 
भाग-2) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (र्लणखतसाधने) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
(नकाशेवआराखडे) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (मौणखकसाधने) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (ध्वनीमुदद्रत-
रेकॉडगस्) 
येर्थ ेक्लिक करा 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक१.इवतहासािी 
साधने हा पाठ वािण्यास सागंिे. 
इवतहासािी साधने पाठािी प्रस्तावना 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
इमारती व  वास्तू भाग 2 ववषयी मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
र्लणखत साधने ववषयी मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 
नकाशे व आराखडे ववषयी मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
मौणखक साधने ववषयी मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
ध्वनीमुदद्रत-रेकॉडग क्टस्वषयी मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
 
दृक, श्ाव्य आणि दृक-श्ाव्य साधने ववषयी 
मादहती पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186999673241601789
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186999790632961303
http://tiny.cc/uczeqz
http://tiny.cc/fdzeqz
http://tiny.cc/qdzeqz
http://tiny.cc/8dzeqz
http://tiny.cc/nezeqz
http://tiny.cc/afzeqz


 
 (दृक, 
श्ाव्यआणिदृक-
श्ाव्यसाधने) 
येर्थ ेक्लिक करा 

क्लिक करण्यास  सांगिे. 
कृती व उपक्रम 
सध्याच्या काळातील वतगमानपत्रांिी यािी 
करा. 
तुम्हला मादहती असलेल्या दृक, श्ाव्य 
आणि दृक-श्ाव्य साधनांिी यािी तयार 
करा. 
क्रकल्ले ,राजवाडे व ऐवतहार्सक मंदिरे यांिी 
यािी करा. 
पाठातील भौवतक, र्लणखत व  मौणखक 
साधनांिा तक्ता तयार करा. 
 

िौर्था 
आठवडा 

    

 

 

माहे – जलु ै                                          ववषय – सामार्जक शास्त्र (इवतहास व ना.शा.) 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 
 
व  
 
 
 
 
िुसरा 
आठवडा 

08.73H.03 
विरटश ईस्ट इंदडया ही 
कंपनी सवागचधक 
बलशाली सत्ता  कशी 
बनली हे स्पष्ट 1 
करतात. 

२.युरोप 
आणि 
भारत 

 
(प्रस्तावना) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (प्रबोधन युग भाग२) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (धमगसुधारिा 
िळवळ) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (युरोपातील 
वैिाररक क्रांती) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
अमेररकन स्वातंत्र्य 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक २.युरोप 
आणि भारत या पाठािे वािन करण्यास  
सांगिे. 
युरोप आणि भारत पाठािी प्रस्तावना 
पाहण्यासाठी दिलेल्या   र्लिंकला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
प्रबोधन युग भाग२ बद्दल मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
धमगसुधारिा िळवळ ववषयी मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंक ला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
युरोपातील वैिाररक  क्रांती ववषयी 
मादहती पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला 
क्लिक करण्यास सांगिे. 
अमेररकन स्वातंत्रयुद्ध या ववषयी मादहती  

http://tiny.cc/hfzeqz
http://tiny.cc/0fzeqz
http://tiny.cc/kgzeqz
http://tiny.cc/rgzeqz
http://tiny.cc/nhzeqz


युद्ध) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (फ्रें ि राज्यक्रांती) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (भांडवलशाहीिा 
उिय) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
(साम्राज्यवाि) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (बंगालमध्ये विरटश 
ईस्ट इंदडया 
कंपनीच्या सत्तेिा 
पाया) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (इंग्रज-मै्हसूर 
संघषग) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (युरोप आणि भारत) 
येर्थ ेक्लिक करा 

पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंक ला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
फ्रें ि राज्यक्रांतीबद्दल मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
भांडवलशाहीबद्दल मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिंकला क्लिक करण्यास 
सांगिे. 
साम्राज्यवािबद्दल  मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिंकला क्लिक करण्यास 
सांगिे. 
बंगालमध्ये विरटश ईस्ट इंदडया कंपनीच्या  
सत्तेिा पायाबद्दल मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिंकला क्लिक करण्यास 
सांगिे. 
 
 
इंग्रज-मै्हसूर संघषग पाहण्यासाठी दिलेल्या 
र्लिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 
युरोप आणि भरायया पाठातील प्रश्नांिा 
सराव करण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला 
क्लिक करण्यास सांगिे. 

वतसरा 
आठवडा 
 
 
 
व 
 
 
 
िौर्था 
आठवडा  

 १.ससंिीय
शासन 
पद्धतीिी 
ओळख 

(प्रस्तावना) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (संसिीय शासन 
पद्धती भाग१) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (संसिीय 
शासनपद्धती भाग२) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 

नागररकशास्त्र मधील पाठ 
क्रमांक१.संसिीय शासन पद्धतीिी 
ओळख या पाठािे वािन करण्यास 
सांगिे. 
पाठािी प्रस्तावना पाहण्यासाठी दिलेल्या 
र्लिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 
संसिीय शासन पद्धती भाग१बद्दल मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
संसिीय शासन पद्धती भाग २ बद्दल 
मादहती पाहण्यासाठी दिलेल्या  र्लिंकला 
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 (अध्यक्षीय 
शासनपद्धती) 
येर्थ ेक्लिक करा 

क्लिक करण्यास सांगिे. 
 
अध्यक्षीय शासन पद्धती बद्दल मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंक ला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
कृती  व उपक्रम 
जगातील लोकशाही, हुकूमशाही 
असलेल्या राष्ट्रांिी यािी करा. 
संसिीय व अध्यक्षीय शासन पद्धती 
असिाऱ्या राष्ट्रांिी यािी करा. 
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माहे – ऑगस्ट                                                    ववषय – सामार्जक शास्त्र (इवतहास व ना.शा.) 

आठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठव
डा 
 
व 
 
 
िुसरा 
आठव
डा  

08.73H.04 
ववववध प्रिेशातील विरटश 
कृषी धोरिां मधील 
र्रक स्पष्ट करून 
सांगतात.उिा.,वनळी िा 
उठाव 
08.73H.08 
विरटश सत्तेच्या काळात 
प्रािीन,नागरी व व्यापारी 
कें दे्र हस्तव्यवसाया वर 
आधाररत उद्योगलयाला 
जाऊन नवीन  नागरी 
व्यापारी कें दे्र आणि 
उद्योगधंिे ववकर्सत कसे 
झाले या गोष्टीिे 
ववश्लेषि करतात 

३.विरटशसत्तेिे
पररिाम 

 
(प्रस्तावना) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
(तैनाती र्ौजा) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (छत्रपती प्रताप 
र्सिं ह) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (विरटशसत्तेिे 
भारतावरील 
पररिाम: िुहेरी 
राज्यव्यवस्था) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 
(मुलकी 
नोकरशाही) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
इंग्रजांिी आचर्थिक 
धोरिे) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (नव्या जमीन 
महसूल व्यवस्थेिे 
पररिाम) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (वाहतूक व 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ 
क्रमांक३.विरटशसत्तिेे पररिाम हा पाठ 
वािण्यास सांगि.े 
पाठािी प्रस्तावना पाहण्यासाठी दिलेल्या 
र्लिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 
तैनाती  र्ौजबद्दक मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिंक ला क्लिक करण्यास सांगिे. 
छत्रपती प्रताप र्सिं ह यांच्या बद्दल मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
विरटश सत्तेिे भारतावरील पररिाम:िुहेरी 
राज्य व्यवस्था पाहण्यासाठी दिलेल्या 
र्लिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 
 
 
 
मुलकी नोकरशाही या ववषयी मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
 
इंग्रजांिी आचर्थिक धोरिे पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिंकला क्लिक करण्यास  सांगिे. 
नव्या जमीन महसूल व्यवस्थेिे पररिाम 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
वाहतूक विळिवळि व्यवस्थते सुधारिा 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
 
सामार्जक व सांसृ्कवतक पररिाम 
पाहण्यासाठी दिलेल्या  र्लिंकला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
कृती 
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िळिवळि 
व्यवस्थेत 
सुधारिा) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (सामार्जक व 
सांसृ्कवतक 
पररिाम) 
येर्थ ेक्लिक करा 

तुमच्या काळातील वाहतुक विळिवळि 
साधनांिी यािी करा. 
आजच्या काळातील र्शक्षि पद्धती ववषयी 
मादहती र्लहा. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tiny.cc/vvzeqz
http://tiny.cc/kwzeqz


वतसरा 
आठव
डा 
 
व  
 
िौर्था 
आठव
डा 

08.73H.05 
एकोणिसाव्या 
शतकातील आदिवासी 
समाजाच्या रिना आणि 
त्ांिे पयागवरिाशी 
असलेले नाते यांिे विगन 
करतात. 
08.73H.06 
आदिवासी समाजाच्या 
संिभागतील विरटशांच्या 
प्रशासकीय धोरिांिे 
स्पष्टीकरि िेतात. 
08.73H.07 
१८५७च्या 
स्वातंत्र्यलढ्यािा 
उगम,स्वरूप आणि 
ववस्तार तसेि त्ा पासून 
घेतलेला बोध यांिे 
स्पष्टीकरि िेतात. 
 

४.१८५७िास्वा
तंत्र्यलढा 

 
(प्रस्तावना) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (१८५७पूवी िे 
लढे) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (पाईकांिा उठाव) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (राजकीय 
कारिे) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (तात्कार्लक 
कारि) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (लढ्यािी व्याप्ती) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (वबमोड) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 
 (लढा अयशस्वी 
होण्या िीकारिे 
भाग१) 
येर्थ ेक्लिक करा 
(लढा अयशस्वी 
होण्यािी कारिे 
भाग२) 
येर्थ ेक्लिक करा 
(स्वातंत्र्य लढ्यािे 
पररिाम भाग१) 
येर्थ ेक्लिक करा 
(स्वातंत्र्य लढ्यािे 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक४.१८५७िा 
स्वातंत्रलढाया पाठािे वािन करण्यास 
सांगिे. 
या पाठािी प्रस्तावना पाहण्यासाठी दिलेल्या 
र्लिंकला क्लिक करण्यास  सांगिे. 
१८५७पूवीिे लढे या ववषयी मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंक ला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
पाईकांिा उठाव पाहण्यासाठी दिलेल्या 
र्लिंकला क्लिक करण्या ससांगिे. 
१८५७च्या उठावािी राजकीय कारिे 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंक ला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
१८५७च्या उठावािी तात्कार्लक कारिे 
पाहण्यासाठी दिलेल्या  र्लिंकला  क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
१८५७च्या उठावािी  व्याप्ती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 
१८५७च्या उठावा िा वबमोड पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 
१८५७च्या उठाव अयशस्वी होण्यािी कारिे 
भाग१ पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला 
क्लिक करण्यास सांगिे. 
 
 
१८५७च्या उठाव अयशस्वी होण्यािी कारिे 
भाग२ पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला 
क्लिक करण्यास सांगिे. 
 
१८५७च्या स्वातंत्र्यलढ्यािे पररिाम भाग१ 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंक ला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
 
१८५७च्या स्वातंत्र्यलढ्यािे पररिाम भाग २ 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिंकला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
कृती व उपक्रम 
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पररिाम भाग२) 
येर्थ ेक्लिक करा 
 

पान क्रमांक १८ व  तील १८५७ िा स्वातंत्र्य 
लढा या नकाशात इंग्रजांच्या ताब्यातील 
प्रिेश,लढ्यातील महत्वपूिग रठकाि े
पहा/िाखवा. 
१८५७च्या स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागी 
मदहलांिी नावे र्लहा. 
१८५७च्या स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागी 
सैवनकांिी/नेत्ांिी नावे र्लहा. 
१८५७िा लढा यशस्वी होण्यासाठी तुम्ही 
काय केले असते ते  र्लहा. 

 

माहे – जनू २०२०                                     ववषय – सामार्जक शास्त्र-भगूोल 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 
वतसरा 
आठवडा 

इयत्ता ७ वी – 
पाठ्यपसु्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र ६  

पूवग तयारी  
 

 
येर्थे क्लिक करा  

िीक्षा APP मध्ये दिल्या प्रमािे कृती करा. 
अडिि आल्यास र्शक्षकांसोबत िूरध्वनी 
द्वारे संपकग  साधा. 

िौर्था 
आठवडा 

इयत्ता ७ वी – 
पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र ०६  

पूवग तयारी  
 

प्रत्क्ष अनुभव  
 
 
महाराष्ट्रािा नकाशा  

इयत्ता ८वी च्या पाठ्यपुस्तकातील पान क्र 
४९ वरील आकृती ७.५ िे वनरीक्षि करून 
खालील प्रश्नांिी उत्तरे शोधा.  
प्रश्न १ – महाराष्ट्रातील १००० पेक्षा अचधक 
लोकसंख्येिी घनता असलेल्या र्जल्ह्ह्यािी 
नावे र्लहा. 
प्रश्न २ – महाराष्ट्रातील सवागत कमी 
लोकसंख्येिी घनता असलेल्या र्जल्ह्ह्यांिी 
नावे र्लहा. 
प्रश्न ३ – एका व्यक्तीने महाराष्ट्रातील अशा 
र्जल्ह्ह्यात नवीन कारखाना उभारला आहे 
की, त्ा र्जल्ह्ह्याला कनागटक राज्यािी सीमा 
लागुल आहे, त्ा र्जल्ह्ह्यातील लोकसंख्येिी 
घनता १०० ते २५० िरम्यान आहे व तो 
र्जल्हा अरबी समुद्रालगत आहे तर त्ा 
व्यक्तीने कोित्ा र्जल्ह्ह्यात कारखाना 
उभारला ते ओळखा.    

 

http://tiny.cc/m3zeqz
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माहे – जलु ै                                            ववषय – सामार्जक शास्त्र-भगूोल 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला  
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र 
०१, ०२  

पाठ १. 
स्थावनक 
वेळ व 
प्रमाि वेळ     

िीक्षा APP  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 

िीक्षा APP मध्ये दिल्या प्रमािे कृती करा. 
अडिि आल्यास र्शक्षकांसोबत िूरध्वनी द्वारे 
संपकग  साधा.  

िुसरा  
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र 
०१, ०२  

पाठ १. 
स्थावनक 
वेळ व 
प्रमाि वेळ     

प्रत्क्ष अनुभव संपलेली लेखिी / पेन यास लाकडी र्ळीवर 
क्रकिं वा जाड कागिावर उभे चिकटवा / स्थस्थर 
करा. त्ानंतर ते साधन अंगिात अशा प्रकारे 
उभे ठेवा  की त्ावर सतत प्रकाश राहील व 
त्ािी सावली दिसेल. सूयोिय ते सूयागस्त िर 
अधाग तासाने सावलीच्या स्थस्थतीवर खुिा करा 
व तेव्हािी घड्याळी वेळ र्लहा. ववशेषत: जेव्हा 
पेन / लेखिी यांिी सावली िुपारी दिसिार 
नाही (सावली पूिगत: पायामध्ये असेल) तेव्हा 
स्थावनक वेळे प्रमािे िुपारिे १२:०० वाजले 
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आहे व ही स्थावनक वेळ आहे हे समजून घ्या. 
वतसरा 
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र 
०१, ०२  

पाठ १. 
स्थावनक 
वेळ व 
प्रमाि वेळ     

प्रत्क्ष अनुभव 
 
 
 
स्वाध्याय  

संपलेली लेखिी / पेन व लाकडी र्ळीवर 
क्रकिं वा जाड कागिावर यांच्या सहाय्याने 
बनववलेल्या सावलीच्या घडाळ्याच्या उपयोग 
करून ‘स्थावनक वेळ’ व ‘प्रमाि वेळ’ यातील 
तर्ावत शोधा. पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ०५ 
वरील ‘प्रमाि वेळ’ या बाबतिा पाठ्यांश 
वािून व पान क्र. ०६ वरील आकृती १.४ ि े
वनरीक्षि करून ‘प्रमाि वेळेिी गरज’ याबाबत 
१० ओळीत मादहती र्लहा. 
 
पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ०४ वरील आकृती 
१.३ िे वनरीक्षि करून  ‘जागवतक प्रमािवेळ’ 
व ‘ रेखावृत्त व वेळ यांिा सह सबंध’ समजून 
घ्या. त्ा आधारावर १० ओळीत मादहती 
र्लहा. अडिि आल्यास र्शक्षकांसोबत 
िूरध्वनी द्वारे संपकग  साधा.      

िौर्था 
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र 
०३ 

पाठ २  
पृथ्वीिे 
अंतरंग     

िीक्षा APP  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
 
 

िीक्षा APP मध्ये दिल्या प्रमािे कृती करा. 
अडिि आल्यास र्शक्षकांसोबत िूरध्वनी द्वारे 
संपकग  साधा. 

 

https://tinyurl.com/y8nrpoc9
https://tinyurl.com/ybvynxhd
https://tinyurl.com/ycwzhgje
https://tinyurl.com/y7hp6caj
https://tinyurl.com/y8pqpbyx
https://tinyurl.com/y72johde
https://tinyurl.com/y72johde
https://tinyurl.com/yavt7keh
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आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला  
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र 
०३ 

पाठ २  
पृथ्वीिे 
अंतरंग     

प्रत्क्ष अनुभव 
 
 

पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. १० वरील आकृती 
२.१ िे वनरीक्षि करा. तसेि ती आकृती 
वहीमध्ये काढा 

िुसरा  
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र 
०३ 

पाठ २  सूयग, 
िंद्र व पृथ्वी    

प्रत्क्ष अनुभव 
 
 
 
 
 
 
स्वाध्याय 

कृती िे क्रकिं वा गव्हािे पीठ (कणिक) – 
भूकवि िशगववण्यासाठी, िाळीिे पीठ 
(बेसन)  - प्रावरि िशगववण्यासाठी व लाल 
मातीिा गोळा – अंतगागभा िशगववण्यासाठी 
वापरून पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ११ वरील 
पृथ्वीिे अंतरंग समजून घेण्यासाठी दिलेली 
कृती करा. वनरीक्षिे वहीमध्ये नोंिवा.   
 
पुस्तकातील पान क्र. १५ वरील स्वाध्याय 
सोडवा. अडिि आल्यास र्शक्षकांसोबत 
िूरध्वनी द्वारे संपकग  साधा. 

वतसरा 
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र 

०३, ०४ व ०५  

पाठ ३ 
आद्रता व 
ढग      

िीक्षा APP  
 
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 

िीक्षा APP मध्ये दिल्या प्रमािे कृती करा. 
अडिि आल्यास र्शक्षकांसोबत िूरध्वनी 
द्वारे संपकग  साधा. 

https://tinyurl.com/y8x7c5u2
https://tinyurl.com/y8x7c5u2
https://tinyurl.com/ybdx6hyg
https://tinyurl.com/y8c25uof
https://tinyurl.com/yd5tl4l3
https://tinyurl.com/y9x5uavb
https://tinyurl.com/yajmuz5o
https://tinyurl.com/y7gycm9t
https://tinyurl.com/y8h7kxqz


येर्थे क्लिक करा 
  

िौर्था 
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र 

०३, ०४ व ०५  

पाठ ३ 
आद्रता व 
ढग      

प्रत्क्ष अनुभव 
 
 

पाठ्यपुस्तक पान क्र १९ वरील ‘करून पहा’ 
तील आकुती ३.५ मध्ये सुिववलेली कृती 
घरातील वडीलधारी मंडळी यांिे उपस्थस्थतीत 
करा. त्ा अनुभवाच्या आधारावर वनरीक्षिे 
वहीत नोंिवा.   
 
 

 
धन्यवाि ! 

 

thtps://tinyurl.com/ya5yyq8d

