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शुभेच्छा संदेश…

जीवनातील प्रवप्रवध समस्ाांना सामोरे जाताना र्शक्षणाची ज्योत तेवत ठे वणाऱ्या ाऄसांख्य बालकाांसमोर कोप्रवड१९ मुळे एक नवीन ाअव्हान ाईभे रादहले ाअहे. सवव पालक, र्शक्षक, र्शक्षणिेमी याांच्यापुढे भप्रवष्यातील र्शक्षणाच्या
व्यवस्थेबाबत िश्न प्रनमावण झाले ाअहे त. पण पुरोगामी महाराष्ट्र या ाऄडचणीतूनही मागव काढू न प्रवद्याथी व र्शक्षक याांच्या
ाअरोग्याला िाधान्य देाउन प्रवद्यार्थ्ाांचे र्शक्षण होत राहील यासाठी ियत्न करत राहील ाअणण र्शक्षणातही मागे राहणार
नाही याची मला खात्री ाअहे .
ाअरोग्याला िाधान्य देाउन र्शक्षण चालू ठे वता येाइल काय यावर शासन पातळीवर बरीच चचाव होाउन शाळा बांद
ाऄसल्या तरी मुलाांच्या र्शकण्याची िक्रिया कायम ठे वण्यासाठी शालेय र्शक्षण प्रवभाग 'शैक्षणणक ददनदर्शि का' घेाउन येत
ाअहे . र्शक्षण प्रवभागाच्या या ियत्नाांना सवव र्शक्षक, प्रवद्याथी,शाळा व्यवस्थापन सममती व पालकाांनी सकारात्मक
िप्रतसाद द्यावा ाऄसे ाअवाहन मी या प्रनममत्ताने करते.
सवाांना नवीन शैक्षणणक वषावच्या शुभे्ा

िा.वषाग गायकवाड
मंत्री

शालेय र्शक्षण प्रवभाग
महाराष्ट्र राज्य
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मनोगत
सवग प्रवद्याथी,पालक अणण र्शक्षकांना नमस्कार !
कोप्रवड-१९ च्या िादुभाववामुळे प्रनमावण झालेल्या ाअपत्कालीन पररस्थस्थतीचा ाअपण सववच जण धैयावने सामना करीत
ाअहोत.या पररस्थस्थतीमुळे र्शक्षणक्षेत्रावरही पररणाम झाला ाऄसला तरी राज्यातील सवव प्रवद्यार्थ्ाांचे र्शक्षण सु र रहावे यासाठी तसेच

र्शक्षणाशी, र्शक्षकाांशी त्ाांचा सांबांध तुटू नये यासाठी मागील ८ मदहन्याांपासून ाअम्ही 'शाळा बांद, पण र्शक्षण ाअहे …' ही
ाऄभ्यासमाला सु र ठे वली होती ाअणण त्ाला महाराष्ट्रभरातून िचांड िप्रतसाद ममळाला. ित्क्ष शाळा सुरू करण्यात ाऄनेक ाऄडचणी
ाअहे त त्ामुळे ाअपण दडर्जटल माध्यमातून र्शक्षण देण्याचा प्रनणवय घेतला ाअहे . या पाश्ऱवभूमीवर राज्य शैक्षणणक सांशोधन व िर्शक्षण

पररषदेने शैक्षणणक ददनदर्शि केिी प्रनममि ती केली ाअहे.ाअम्ही दीक्षा, रेदडओ, टे र्लणव्हजन, ाऄध्ययन व्यवस्थापन िणाली (LMS)
ाआत्ादी माध्यमातून प्रवद्यार्थ्ाांपयांत पोहोचण्यासाठी ियत्नशील ाऄसून त्ाचाच एक भाग म्हणून शैक्षणणक ददनदर्शि का तयार करण्यात
ाअली ाअहे . या शैक्षणणक ददनदर्शि केचा वापर र्शक्षक, पालक याांनी ाऄत्ांत प्रवचारपूववक करून प्रवद्यार्थ्ाांचे र्शकणे ाऄमधक समृद्ध
करणे ाअवश्यक ाअहे. ित्क्ष शाळा सु र होत नाहीत तोपयांत प्रवद्याथी शैक्षणणक ददनदर्शि केचा वापर करून ाअपल्या सवडीनुसार
ाअणण वेळेनुसार र्शक्षण घेाउ शकणार ाअहे त. यामध्ये ाऄध्ययन पूरक सादहत् , कृती, स्वाध्याय याांचा ाऄांतभावव करण्यात ाअला
ाअहे .ाअतापयांत माहे नोव्हें बर ाऄखेर पयांतच्या शैक्षणणक ददनदर्शि का ाअपणापयांत पोहोचल्या ाअहे तच.यापुढील म्हणजेच माहे दडसेंबर
2020 ते एप्रिल 2021 या कालावधीची शैक्षणणक ददनदर्शि का ाअपणापयांत पोहोचप्रवण्यास प्रवशेष ाअनांद होत ाअहे .या ाईपिमास
र्शक्षक, पालक व प्रवद्याथी याांनी ददलेल्या सकारात्मक िप्रतसादामुळे र्शक्षणाची िक्रिया सु र ठे वण्यातील ाअमचा ियत्न यशस्वी होत
ाऄसल्याचे समाधान वाटत ाअहे .
शैक्षणणक ददनदर्शि केचा िमुख ाईद्देश हा या सांकटाच्या कालावधीमध्ये देखील प्रवद्याथी र्शक्षणिवाहात रहावा हाच
ाअहे .ाअरोग्यासोबतच प्रवद्यार्थ्ाांचे र्शक्षण हे ही महत्वाचे ाअहे . यासाठीच घरी बसून देखील प्रवद्याथी शैक्षणणक ददनदर्शि केचा वापर
करून त्ाच्या वेळेनुसार र्शकू शकणार ाअहे . तसेच र्शक्षक या ददनदर्शि केचा वापर करून प्रबद्यार्थ्ाांचे ाऄध्ययन ाऄमधक सुखकर
करण्याचा ियत्न करतील यात शांका नाही.शाळा बांदच्या कालावधीमध्ये ित्क्ष शाळे त जावून ाऄनुषांप्रगक कृती तसेच ाऄध्ययन ाऄनुभव
पूणवताः देणे शक्य होणार नाही पण काही ाऄध्ययन ाऄनुभव हे या ाईपलब्ध ाइ-सादहत्ाच्या माध्यमातून देणे नक्कीच शक्य होणार ाअहे.
ाअपण सवव या शैक्षणणक ददनदर्शि केचा एक ाऄध्ययन-ाऄध्यापन सादहत् म्हणून ाईपयोग कराल ाऄसा प्रवश्ऱास ाअहे .

राहुल प्रिवेदी (भा.ि.से.)
संिालक
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शैक्षणणक ददनदर्शिका
नमस्कार प्रवद्याथी ममत्रहो,
सध्या कोप्रवड-१९ या रोगामुळे सांपूणव जग प्रवप्रवध समस्ाांना सामोरे जात ाअहे. त्ाला र्शक्षणक्षेत्रही ाऄपवाद नाही. जगभरातील
शाळा-महाप्रवद्यालये ाऄप्रनश्चित काळासाठी बांद ाअहे त. र्शक्षक, प्रवद्याथी, पालक हे सववजण शाळा कधी सुरू होणार याप्रवचारात
ाअहे त. शाळा सुरू करता येत नसल्या तरी र्शकणे जास्तीत जास्त समृद्ध करता येाउ शकेल का याचा प्रवचार शासनपातळीवरही होत
ाअहे .
शैक्षणणक वषव २०२०-२१ मध्ये प्रवद्यार्थ्ाांच्या र्शक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेदडओ, टे र्लणव्हजन,ाऄध्ययन व्यवस्थापन िणाली (LMS)
याांचा वापर करण्यासाठी सुद्धा शासन ियत्नशील ाअहे . त्ाचाच एक भाग म्हणून दीक्षा ऍप्लिकेशनचा वापर मुलाांच्या ाऄध्ययनासाठी
करण्याचा एक छोटासा ियत्न शैक्षणणक ददनदर्शि केच्या रूपात ाअम्ही करत ाअहोत. शैक्षणणक ददनदर्शि का स्माटव पीडीएफ रूपात ाऄसून
यामध्ये ददलेल्या ाऄध्ययन स्त्रोताांवर स्पशव केल्यास सांबांमधत ाइ-सादहत् ाअपल्यासमोर णव्हदडओरूपामध्ये ददसेल. शैक्षणणक
ददनदर्शि का पाहताना ाआां टरनेट कनेक्टिणव्हटीची समस्ा जाणवत ाऄसल्यास रेंज ाअहे ाऄशा रठकाणी जााउन सांबांमधत ाइ-सादहत् दीक्षा
ऍिीकेशनवरून ाअपण डााउनलोड क र शकतो व ाआां टरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकाणी ऑफलााइन वापरू शकतो .

महाराष्ट् राज्यातील सववच प्रवद्याथी व पालक सहजपणे वापर करू शकतील ाऄसा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या मदहन्याांसाठीचा
ाऄध्ययन सादहत्स्त्रोताांचा सांच शैक्षणणक ददनदर्शि केच्या रूपामध्ये ाअपणा सवाांसाठी ाईपलब्ध करून देत ाअहोत. िाप्त पररस्थस्थतीत

ाईपलब्ध ाऄध्ययन स्रोताांच्या मदतीने तयार केलेल्या शैक्षणणक ददनदर्शि केस र्शक्षक, पालक व प्रवद्याथी सकारात्मक िप्रतसाद देतील
ाऄसा प्रवश्ऱास वाटतो. शैक्षणणक ददनदर्शि केचा ाईपयोग ाअपल्या पाल्याचे क्रकिंवा ाअपल्या प्रवद्यार्थ्ाांचे ाऄध्ययन सुकर करण्यासाठी
नक्कीच होाइल ाऄशी ाअशा ाअहे .
शैक्षणणक ददनदर्शि का प्रवद्यार्थ्ाांनी पालक ाअणण र्शक्षकाांच्या मागवदशवनाखाली वापरावयाची ाअहे .तसेच र्शक्षकाांनी फोन
कॉल, व्हाट्साऄप या माध्यमातून प्रवद्याथी ाअणण पालक याांच्या सांपकावत राहून शैक्षणणक ददनदर्शि केच्या साह्याने मुलाांचे र्शक्षण
ाअनांददायी कसे होाइल यासाठी ियत्न करावयाचा ाअहे . प्रवद्यार्थ्ाांनी शैक्षणणक ददनदर्शि केचा वापर करत ाऄसताना पालक ाअणण
घरातील ाआतर वडीलधारी मांडळी तसेच मोठे बहीण-भााउ याांच्या देखरे खीखाली ाऄध्ययन सादहत् वापरावे. शैक्षणणक ददनदर्शि केमध्ये
ाऄध्ययनस्त्रोत म्हणून दीक्षा ॲप वरील सांबांमधत घटकाांचे ाइ सादहत् ददले ाअहे . या सादहत्ाचा वापर सांदभव म्हणून करण्यापूवी
र्शक्षकाांशी चचाव करणे ाअवश्यक ाअहे त्ाचिमाणे र्शक्षकाांच्या सूचनेनुसार पाठ्यपुस्तकाांचाही वापर ाअवश्यक ाअहे .
केवळ शैक्षणणक ददनदर्शि का पुरवल्याने प्रवद्यार्थ्ाांचा ाऄभ्यास पूणव होणार नसून र्शक्षकाांनी सतत पालक व प्रवद्यार्थ्ाांच्या सांपकावत
राहणे त्ाांच्याशी चचाव करणे, त्ाांना काही िश्न प्रवचारणे या माध्यमातून प्रवद्यार्थ्ाांचे सातत्पूणव सवांकष मूल्यमापन करावे. प्रवद्यार्थ्ाांवर
सतत ऑनलााइन चाचण्याांचा मारा करणे योग्य नाही. त्ाचिमाणे लेखी गृहपाठ, स्वाध्याय ाअणण चाचण्यायामुळे प्रवद्यार्थ्ाांचे ाऄध्ययन

कांटाळवाणे होणार नाही याचीही दक्षता र्शक्षकाांनी घेणे ाअवश्यक ाअहे . त्ाच िमाणे प्रवद्याथीप्रनहाय या प्रनयोजनामध्ये लवमचकता
सुद्धा ाऄसावी.

र्शक्षकांसाठी सूिना :

1. शैक्षणणक ददनदर्शि का सवव र्शक्षकाांनी ाअपल्या सवव प्रवद्यार्थ्ाांपयांत पोहचवावी.

2. शैक्षणणक ददनदर्शि का प्रवद्यार्थ्ाांनी वापरायला सुरू करण्यापूवी र्शक्षकाांनी सवव वापरकत्ाव प्रवद्यार्थ्ाांशी व
पालकाांशी फोन, णव्हडीओ कॉल, ग्रुप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल करून सांवाद साधावा ाअणण शैक्षणणक ददनदर्शि का
वापरून ाऄभ्यास कसा करावा याबद्दल मागवदशवन करावे.

3. वगवर्शक्षकाांनी प्रवद्यार्थ्ाांशी सांवाद साधताना फक्त ाऄभ्यासबद्दल बोलू नये. हा सांवाद ाऄनौपचाररक ाऄसावा.

प्रवद्याथी, कुटुां ब, सध्याची ददनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, ाअजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाचे
मत याबद्दल चचाव करून र्शक्षक - प्रवद्याथी सांबांध हृढ होतील याची काळजी घ्यावी.

4. वगवर्शक्षकाांनी, प्रवषयर्शक्षकाांनी पाठ र्शकताना पुस्तकाचा कसा वापर कसा करावा याबद्दद्दल सूचना द्याव्यात.
5. ित्ेक पाठाचे ाइ-सादहत् बघण्यापूवी व बमघतल्यानांतर काय करावे याबद्दलही प्रवद्यार्थ्ाांना साांगावे.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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6. त्ाचिमाणे पाठातील ाइ-सादहत्ाशी सांबांमधत समाांतर ाईपिम ाअणण स्वाध्याय ह्याबाबतीत प्रवद्यार्थ्ाांशी सांवाद
साधावा.

7. प्रनयममत ाऄभ्यासाला पयावय म्हणून ाअपण दीक्षा ऍपचा वापर ाअपण करत नाही ाअहोत तर र्शक्षक ाअणण

प्रवद्याथी याांच्यातील ाअांतरक्रियेतन
ू जे प्रवद्यार्थ्ाांचे ाऄध्ययन घडते त्ाला पूरक सादहत् क्रकिंवा शैक्षणणक सादहत्
म्हणून ाइ -सादहत्ाचा वापर करणे ाऄपेर्क्षत ाअहे.

8. शैक्षणणक ददनदर्शि केमध्ये देण्यात ाअलेल्या कृतीर्शवाय र्शक्षकाांनी ाअपल्या स्तरावर ाआतर ाअवश्यक कृती व
ाईपिम प्रवद्यार्थ्ाांना पुरप्रवण्यास हरकत नाही.

शैक्षणणक ददनदर्शि का वापरण्यासाठी प्रवद्याथी व पालक यांच्याकररता महत्वाच्या सूिना :
1. शैक्षणणक ददनदर्शि का म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील पाठाांवर ाअधाररत प्रनयोजन ाऄसून त्ाचा ाईद्देश प्रवद्यार्थ्ाांचे
ाऄध्ययन सुलभ करणे हा ाअहे .

2. शैक्षणणक ददनदर्शि केनुसार ाऄध्ययन करताना यावषी ाअपल्याला पुरवलेल्या नवीन पाठ्यपुस्तकाांचा ाईपयोग
करावा.

3. दीक्षाऍप पाहण्यापूवी एकदा पाठ्यपुस्तकातून सांबांमधत पाठ वाचावा. त्ाचिमाणे ाइ-सादहत् पादहल्यानांतरही ाइसादहत्ातील ाऄध्ययन घटक पुहा ा वाचणे ाऄमधक फायदेशीर ठरेल.

4. पादहलेल्या ाअणण वाचलेल्या ाऄध्ययन घटकाांत काही समस्ा ाऄसल्यास ती ाअपले पालक, घरातील ज्येष्ठ
व्यक्ती, मोठे बहीण-भााउ र्शक्षक याांच्याशी चचाव करावी.

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

6. दररोज ित्ेक प्रवषयाचा ाऄभ्यास करण्याची सवय लावून घ्या.

7. ठराप्रवक कालावधीनांतर र्शक्षकाांनी पाठवलेल्या चाचण्याही सोडवा.
8. ाइ-सादहत् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या साप्रनध्यातच रहा.

9. ाइ-सादहत् सलगपणे न पाहता ित्ेक प्रवषय सांपल्यानांतर थोडी प्रवश्ाांती घ्या. मोबााइल क्रकिंवा ाआलेक्ट्रॉप्रनक गॅजटे
काही वेळासाठी दूर ठे वा.

10. ाआ.१ ली व २ रीच्या प्रवद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप व पाठ्यपुस्तक घरातील वडीलधाऱ्या मांडळींच्याच मदतीने वापरायचे
ाअहे .

11. ाअवश्यक तेथे साांप्रगतलेल्या कृती, ियोग क्रकिंवा ाईपिम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मांडळींना त्ाची कल्पना द्या
ाऄथवा त्ा कृती क्रकिंवा ाईपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.

12. ददनाांक २४/०७/२०२० च्या शासन प्रनणवयानुसार शैक्षणणक वषव २०२० साठी कोव्हीड-१९ या कोरोना प्रवषाणूच्या
िदुभाववाच्या पाशवभूमीवर ाआयत १ ली ते १२ वी चा पाठू यिम २५% कमी करण्यात ाअलेला ाअहे . तरीही
प्रवद्यार्थ्ाांनी सदर शासन प्रनणवयानुसार कमी केलेला पाठ्यिमाचे ाऄवलोकन करावे. या पाठ्यक्र्माचे
स्वयांाऄध्ययन करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकातील सवव घटकाांचा समावेश ददनदर्शि केत करण्यात ाअलेला ाअहे .

13. शैक्षणणक वषव हे एप्रिल 2021 ाऄखेर समाप्त होते.त्ा ाऄनुषांगाने एप्रिल 2021 ाऄखेर पयांतचा प्रवचार करून ददनदर्शि का
तयार करण्यात ाअली ाअहे .लहान ाआयत्ताांसाठी एप्रिल मदहन्यापयांतचे तर मोठ्या ाआयत्ताांसाठी माचव ाऄखेर पयांतची ददनदर्शि का
तयार करण्यात ाअली ाअहे याची सवाांनी नोंद घ्यावी.

14. शैक्षणणक ददनदर्शि केमधील र्लिं क open होत नसल्यास सदर घटकाशी सांबांमधत ाइ-सादहत् DIKSHA APP

च्या माध्यमातून ाअपणास पाहता येाइल. यासाठी DIKSHA APP ाअपल्या मोबााइल मध्ये DOWNLOAD
करून घ्यावे. तसेच पाठ्यपुस्तकामध्ये देण्यात ाअलेल्या QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून
ही पाहता येाइल.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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राज्य शैक्षणणक संशोधन व िर्शक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुणे

शैक्षणणक ददनदर्शिका
माहे – डडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी येथे क्लिक करा
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आयत्ता:-पदहली
माहे –डडसेंबर २०२०
ाअठवडा

अध्ययनननष्प
त्तीक्रम ां क

पाठाचे नाव

ाऄध्ययन स्त्रोत

1

प्रवषय – मराठी
डवद्याथी कृ ती

1. डवद्याथी पाठ्यपुस्तकातील पान क्र ४० वरील डचत्राचे डनरीक्षण करतील.
01.01.01
01.01.04

बाजार

https://bit.ly/3lzjlWx

2. डवद्याथी ओली भेल करण्यासाठीचे साडहत्य साांगतील.
3. डवद्याथी ाअाइसक्रक्रमची माडहती साांगतील.
4. डवद्याथी शाळे ची माडहती साांगतील.
5. डवद्याथी पान क्र ४१ वरील डचत्राचे वणणन करतील.

2

1. डवद्याथी पान क्र ४३ वरील शब्दापासून ाऄथणपूणण वाक्ये तयार करतील.
01.01.08

01.01.13

पूणणडवरामाची
ओळख

https://bit.ly/3lzSUAc

2. डवद्याथी पान क्र ४३ वरील शब्दाांचे वाचन करतील.
3. डवद्याथी शेवटी ‘ली’ येणारे शब्द डलडहतील.

4. डवद्याथी वाक्य पूणण डलडहल्यानांतर पूणणडवराम देतील.
5. डवद्याथी सोपे शब्द डलडहतील.

3

1. डवद्याथी सोपे शब्द वाचतील.
01.01.10

वाचनपाठ -2

Bit.ly/37394Wb

2. डवद्याथी सोपे शब्द घेाउन वाक्य तयार करतील,त्याचे वाचन करतील.
3. डवद्याथी पान क्र ४४ वरील शब्दाांचे वाचन करतील.
4. डवद्याथी ‘मात्रा’ ाऄसलेले शब्द डलडहतील.

5. डवद्याथी पान क्र ४५ वरील डचत्राांचे नावे साांगतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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4

1. डवद्याथी पान क्र. ४८ वरील शब्द म्हणतील व डगरवतील
01.01.03
01.01.05

शब्द डलही , वाच

Bit.ly/2J83aCv

2. डवद्याथी पान क्र ४९ वरील डचत्र बघतील, डचत्राांचे नावे साांगतील.
3. डवद्याथी डचत्र व शब्द याांना जोडतील.
4. डवद्याथी पररडचत शब्दाांचे लेखन करतील.
5. डवद्याथी सोपे वाक्ये वाचनाचा सराव करतील.

आयत्ता:-पदहली

माहे –जानेवारी २०२१
ाअठवडा

अध्ययनननष्प
त्तीक्रम ां क

पाठाचे नाव

प्रवषय – मराठी

ाऄध्ययन स्त्रोत

1

डवद्याथी कृ ती

1. डवद्याथी कडवतेचे गायन करतील.
01.01.07
01.01.10

माझा घोडा

2. डवद्याथी पान क्र ५१ वरील डचत्राचे डनरीक्षण करतील.
https://bit.ly/3lzSUAc

3. डवद्याथी पण क्र ५१ वरील डचत्रावरून ाअपले मत व्यक्त करतील.
4. डवद्याथी प्राण्याांची नावे साांगतील.
5. डवद्याथी कडवतेचे नाट्यीकरण करतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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2

1. डवद्याथी सोपे वाक्य तयार करतील
2. डवद्याथी वाक्याच्या शेवटी प्रश्नडचन्ह देतील.
01.01.07
01.01.10

प्रश्नडचन्हाची
ओळख

..........................

3. डवद्याथी पान क्र ५३ वरील क्रदलेल्या शब्दाांवरून वाक्य तयार करतील,शेवटी प्रश्नडचन्ह
देतील.
4. डवद्याथी सोपे प्रश्न डवचारतील.
5. डवद्याथी प्रश्नडचन्हाचे लेखन करतील.

3

1. डवद्याथी पान क्र ५७ वरील डचत्राचे डनरीक्षण करतील.
01.01.02

2. डवद्याथी कडवतेचे सुरात गायन करतील.
गाडी ाअली

01.01.09

https://bit.ly/3mGVg1i

3. डवद्याथी कडवतेतील सोपे शब्द डलडहतील.
4. डवद्याथी वाहनाांची नावे साांगतील.
5. डवद्याथी फळाांची माडहती साांगतील.
1. डवद्याथी पान क्र 60 वरील डचत्र व ाऄक्षर याांच्या जोड्या जुळवतील.

4

01.01.02

2. डवद्याथी पररडचत ाऄक्षरे डगरवतील,वाचतील.

शब्दखेळ

3. डवद्याथी पररडचत डचत्राांचे डनरीक्षण करून त्याांची नावे साांगतील.

01.01.09

5

............

4. डवद्याथी ‘ट’ाऄक्षरापासून सुरु होणारे शब्द डलडहतील.
...........

ाअकारीक मूल्यमापन –डितीय सत्र

5. डवद्याथी ‘ ष ‘चे शब्द लेखन करतील.

..........................

आयत्ता:-पदहली
माहे –फे ब्रुवारी २०२१
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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ाअठवडा

अध्ययनननष्प
त्तीक्रम ां क

पाठाचे नाव

ाऄध्ययन स्त्रोत

1

डवद्याथी कृ ती

1. डवद्याथी कडवतेचे गायन करतील.
01.01.12

वेड कोकरू

01.01.13

2. डवद्याथी बकरीचे वणणन करतील.
https://bit.ly/2KZz98l

3. डवद्याथी पान क्र ६५ वरील डचत्राचे डनरीक्षण करून माडहती साांगतील.
4. डवद्याथी घरी पाळणाऱ्या प्राण्याांची नावे साांगतील.
5. डवद्याथी कडवतेतील सोपे शब्द वाचतील.

2

01.01.12

1. डवद्याथी पान क्र ७१ वरील डचत्राचे डनरीक्षण करतील.
रे घ लहान झाली

01.01.13

https://bit.ly/36zSOnI

2. डवद्याथी पररडचत गोष्टी साांगतील.
3. डवद्याथी पाटीवर रे घ काढण्याचा सराव करतील.
4. डवद्याथी गोष्ट ऐकतील.

3

1. डवद्याथी कडवतेचे गायन करतील.
01.01.08

जांगलात ठरली
मैफल

https://bit.ly/3qpWUXz

2. डवद्याथी हत्तीची माडहती साांगतील.

3. डवद्याथी पान क्र 72 वरील डचत्राचे डनरीक्षण करतील.
4. डवद्याथी जांगलातील प्राण्याांची नावे साांगतील.
5. डवद्याथी घरी पाळणाऱ्या प्राण्याांची नावे साांगतील.

4

1. डवद्याथी ाअपल्या देशाचे नाव साांगतील.
01.01.08

माझा देश

https://bit.ly/36DreWK

01.01.09

2. डवद्याथी डचत्राांवरून नावे साांगती.
3. डवद्याथी राष्ट्रध्वजातील रां गाची नावे साांगतील.
4. डवद्याथी वाघाची माडहती साांगतील.
5. डवद्याथी मोराचे डचत्र रे खाटतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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आयत्ता:-पदहली
माहे –माचण २०२१
ाअठवडा
1

2
3

4

अध्ययनननष्पत्तीक्रम ां क

पाठाचे नाव

ाऄडतररक्त मागणदशणन

...........

............

सराव

.............................

डचत्र रे खाटन

सांकडलत मूल्यमापन -2

................

प्रवषय – मराठी

ाऄध्ययन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

..............

...............

............

डवद्याथी ाऄक्षरे , शब्द वाचनाचा सराव करतील.
डवद्याथी पररडचत / ाऄपररडचत वस्तू , पक्षी , प्राणी याांचे डचत्र रे खाटतील. रां गवतील.

......
................................

.........................

आयत्ता:- पदहली
माहे –एडप्रल २०२१
ाअठवडा

अध्ययनननष्प
त्तीक्रम ां क

पाठाचे नाव

ाऄध्ययन स्त्रोत

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

प्रवषय – मराठी
डवद्याथी कृ ती
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1

01.01.02

2

3

डलहूया ,
वाचूया

...................

01.01.05

डचत्र रे खाटूया ...............

............

पूरक मागणदशणन

डवद्याथी पररडचत ाऄक्षरे वाचतील , लेखन करतील

डवद्याथी पररसरातील डचत्राचे डनरीक्षण करून ते रे खाटतील.
........................................

....................

शैक्षणणक कॅलेंडर-गणणत – आयत्ता १ ली (डडसेंबर 2020 ते मािग २०२१)
डडसेंबर

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

(Learning
Outcomes)

स्रोत (Resources Online) इ - बालभारती PDF LINKS
अणण DIKSHAA APP CONTENT LINKS

बालभारतीच्या ऄध्ययन

अठवडाप्रनहाय ििाप्रवत ऄध्ययन कृती (र्शक्षकांच्या मदतीने पालकांनी करावयािे मागगदशगन)
वाप्रषिक प्रनयोिनानुसार एका अठवडयात पूणग करावयािा अशय

प्रनष्ढत्ती पुस्तिकेनुसार
4

..............

पूरक मागणदशणन

................

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

.................................
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अठवडा क्रमांक १

दैनंददन व्यवहारात बेरीि-

बेरीि : २० पयंतिी

बेरीि: २० पयंतिी

विाबाकीसाठी

1 ते 20
पयंतच्या संख्यािा वापर
करतो.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139

२० ईत्तर येइल ऄशी पुढे मोिून बेरीि:

816510423041208



समीरकडे १२ वह्या होत्या. त्याने अणखी ५ वह्या प्रवकत घेतल्या. तर समीरकडे एकूण
डकती वह्या होतील?



बेरीि: पुढे मोिून

अता कागदािे समान तुकडे करून घ्या. हे तुकडे भरपूर होतील हे पाहा. ईपलब्ध
ऄसल्यास समान अकारािे (वेगळ्या रं गािे िालतील) मणी घ्या.



https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139

अता १२ कागदी तुकडे/मणी घ्या. १२ च्या पुढे एक एक तुकडा/मणी घेत मोिा. ऄसे
५ तुकडे/मणी घेत मोिा. िसे की- १३, १४, १५,१६, १७ येथे १२ च्या पुढे पािपयंत

816810823681144

मोिल्यावर सांगा कुठे पोहिलात? (१७ वर)

छान १२ च्या पुढे ५ मोिल्यास ममळतात १७.
येथे लक्षात घ्या १२ च्या पुढे मोिले व विू घेतल्या म्हणून पदहल्यापेक्षा विू अता
वाढल्या की कमी झाल्या? (वाढल्या)





यािाि ऄथग अपण बेरीि केली.

बेरीि कशी मांडतात हे तुम्हाला ऄगोदरि मादहत अहे .

मग अता १२ व ५ िी बेरीि मांडा. ऄशी मांडणी करताना एकक व दशकिी घरे मांडा.
योग्य घरात संख्या र्लहा. ईत्तर १७ अले ते बरोबर र्लहा.




अता म्हणा १२ च्या पुढे मोिले ५ झाले १७. १२ व ५ िी बेरीि होते १७

अता तुम्ही ऄसेि एक ईदाहरण सोडवा पाहू. त्यासाठी विूंिी मदत घ्या. संख्या
ऄंकांत र्लहा. बेरीि करा व मांडून अलेले ईत्तर सांगा.



एका डबक्यात ११ बेडूक होते. अणखी नवीन ७ बेडूक डबक्यात अले. तर अता
डबक्यात एकूण डकती बेडूक झाले?

खालील चित्रे पाहा व बेरिा सोडवा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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बेरीि सराव
ईभी मांडणी करून बेरीि कर.
११ + ३
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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११ + ४
१२ + ५
१५ + ४
१६ + २
१७ + ३
अठवडा क्रमांक ३

विाबाकी



पाि खडे घे. ते सवग एका फरशीवर ठे व. त्यातील २ खडे बािूला काढून दुस-या

फरशीवर ठे व. अता पदहल्या फरशीवर डकती खडे रादहले ते मोि.



अता कागदािे ५ समान तुकडे घे. मोि व खात्री कर की ते ५ तुकडे अहे त. अता

पाटीवर र्लही.

५
यानंतर त्यातील ३ तुकडे काढून टाक. डकती कागदी तुकडे काढून टाकले ? (३)
अता ३ ही संख्या ५ च्या खाली र्लही.
५
३

अता डकती तुकडे ईरले ते मोि. (२)
अता ३ च्याखाली एक अडवी रे ष काढ व त्याखाली २ र्लही.


शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

अता म्हण: ५ मधून ३ कमी केले, ईरले २. अता हीि मांडणी खालीलिमाणे केलेली
SCERT,Maharashtra,Pune

अहे ती पाहा.
५& ३=२

यारठकाणी & हे चिन्ह कमी केले की वापरतात. या चिन्हाला विाबाकीिे चिन्ह ऄसे म्हणतात.
अता खालील ईदाहरणांमध्ये योग्य रठकाणी & हे चिन्ह दे व ती विाबाकी वाि.
८& ५=३
यािी मांडणी ८ & ५ = ३ ऄशी केलीस का हे पाहा. यािे वािन ८ मधून ५ कमी केले ईरले ३
ऄशी कर.

अठवडा क्रमांक ४

विाबाकी सराव
विूंच्या साहाय्याने (खडे वापरून) खालील विाबाकी सोडव.
५ & १=
४ & ३=
९& ४=
७& ४=
८& ६=
९& ०=
४& ४=

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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SCERT,Maharashtra,Pune

िानेवारी 2021
अठवडा क्रमांक १

अकार, विू अणण संख्या
मधील
अकृप्रतबंधािे प्रनरीक्षण

अकृप्रतबंध

अकृप्रतबंध

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139

तुमच्या दप्तरात ऄसलेल्या पेन, पुिके व वह्या घ्या. अता अपण त्या ऄगदी व्यवस्थित मांडू बरं !

817050193921212




िला एक पेन ठे वा.

पेनच्या बािूला एक वही ठे वा.



वहीच्या बािूला एक पुिक ठे वा.



अता पुिकाच्या बािूला पुन्हा एक पेन ठे वा.



अता पेनच्या बािूला एक अणखी वही ठे वा.



वहीच्या बािूला अणखी एक पुिक ठे वा.

अता तुम्ही ठे वलेल्या विूंकडे नीट पाहा. कोणती गंमत
ददसतेपेन, वही, पुिक, पेन, वही, पुिक
ऄगदी बरोबर अता या मांडणीतील गंमत तुम्ही
ओळखली ऄसेल तर सांगा :



शेवटी ऄसलेल्या पुिकाच्या बािूला तुम्ही काय ठे वाल? (पेन)




पेनच्या बािूला काय ठे वाल? (वही)

वहीच्या बािूला काय ठे वाल? (पुिक)

खूप छान अता खालील चित्र पाहा व ित्येक चित्रातील गंमत ओळखून पुढे काय येइल ते सांगा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

अता खालील गंमत पूणग करा.
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अठवडा क्रमांक २

विूंिा अकार अणण
लहान-मोठे पणा, घरं गळणे,
घसरणे
यानुसार

अत : बाहे र, रं द : ऄरं द

अत बाहे र रं द ऄरं द

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139



817310617601213






विूंिे वगीकरण करतो.




एक खेळ खेळू .तुमिी अइ स्वयंपाक खोलीतून ऄंगणात डकती वेळा अली ते मोिा?

हे मोिताना स्वयंपाक घरात ऄसेल तेंव्हा म्हणा अत व ऄंगणात अली की म्हणाबाहे र
अइ स्वयंपाकघरात ऄसेल तेंव्हा सुर करा खेळ.र्लहा फरशीवर ०
बाहे र येवून ऄंगणात गेली की फरशीवर ० च्या खाली र्लहा १
अत गेली की म्हणा अइ अत गेली व १ च्या खाली र्लहा २
बाहे र अली की म्हणा अइ बाहे र ऄंगणात अली व २ च्या खाली र्लहा ३.
ऄसेि २० होइपयंत र्लहा व म्हणा.

अता ऄंगणात एक गोल ररिं गण काढा.



तुम्ही ररिं गणाच्या अत ईभे राहा व तुमच्या भावाला/बदहणीला ररिं गणाच्या बाहे र ईभे
करा.




म्हणा- मी ररिं गणाच्या अत अहे . तू ररिं गणाच्या बाहे र अहे स.
अता तुम्ही ईडी मारून ररिं गणाच्या बाहे र िा व लगेि तुमच्या सोबत्याला ईडी मारून
ररिं गणाच्या अत िायला सांगा.



अता म्हणा- मी ररिं गणाच्या बाहे र अहे . तू

ररिं गणाच्या अत अहे स.



ऄसेि २० वेळा होइ पयंत खेळा.

खालील चित्रे पाहा. चित्राच्या अत कोणती संख्या अहे व
चित्राच्या बाहे र कोणती संख्या अहे ते सांगा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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अकार ओळख

अकार ओळख

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139

राकेशिे रॉकेट :

817573171201209



(काडगबोडगिे/पुठ्ठ्यािे प्रत्रकोण, वतुगळ अयत, िौरस ऄसे प्रवप्रवध अकार कापा व हे
अकार वापरून रॉकेट तयार करा.



राकेश अहे ऄंतराळवीर. तो िाणार अहे ऄवकाशात. रॉकेटमध्ये बसून. त्यािे रॉकेट
खूपि रं गीबेरंगी व रे खीव अहे . िला अपण राकेशिे रॉकेट तयार करू. अपल्या
रॉकेटिे रं ग राकेशच्या रॉकेटपेक्षा वेगळे अहे त.







रॉकेटिे डोके कोणत्या अकारािे अहे ? (प्रत्रकोण)

रॉकेटिी शेपटी कोणत्या अकारािी अहे ? (प्रत्रकोण)
रॉकेटमध्ये डकती वतुगळं ददसतात? (दोन)



दोन वतुगळ कोणत्या अकारात ठे वले

अहे त?

अता खालील अकार तयार करा.
प्रत्रकोण हा अकार िोडो ठोकळे वापरून तयार
करता येइल का ?


शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

मग काय करावे ?

SCERT,Maharashtra,Pune

मणीमाळ वापरून खालील वतुगळ तयार करा.

लांब- अखूड

अठवडा क्रमांक ४

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139

लांब: अखूड (सवागत लांब- सवागत अखूड)

817827368961217




खालील चित्र कागदावर काढून त्यांिे अकार फाडून तयार ठे वा.

त्यानंतर सारख्या लांबीच्या कागदाच्या पट्ट्या कापा डकिंवा सारख्या लांबीिे दो-यािे

तुकडे घ्या.

सवागत लांब- सवागत अखूड

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139
818100326401197



पदहल्या चित्रात तबकडीसाठी िेवढे ठोकळे लागले त्यापेक्षा लाल रं गाच्या तबकडीसाठी
िाि ठोकळे लागले अहे त. म्हणून लाल तबकडी लांब अहे तर प्रनळी तबकडी लाल

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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तबकडीपेक्षा अखूड अहे .



प्रनळ्या रं गाच्या तबकडीिी लांबी 5 ठोकळे अहे तर लाल रं गाच्या तबकडीिी लांबी 7
ठोकळे अहे .

अता खालील चित्रे पाहून िश्न सोडव.

फेब्रुवारी २०२१

ईं ि- ठें गणा

अठवडा क्रमांक १

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ईं ि- ठें गणा, सवागत ईं ि- सवागत ठें गणा

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१



२ पेन घ्या. एक पेन खुिीवर ठे व व दुसरा पेन पलंगावर ठे व. कोणता पेन िाि ईं िीवर
SCERT,Maharashtra,Pune

818387865601182

ठे वला अहे ते सांग.



अता एक काठी घ्या अणण एक पेन घ्या. दोघांना चभिं तीशी ईभे करा. अता सांगा कोण
िाि ईं ि अहे - काठी की पेन?

सवागत ईं ि- सवागत ठें गणा



https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139



अता ४ पेन घ्या. एक पेन खुिीवर ठे वा.दुसरा पेन टे बलवर ठे वा. प्रतसरा पेन पलंगावर
ठे वा. िौथा पेन तुमच्या शटागच्या णखशात ठे वा.

818695229441218



अता सांगा डकतवा पेन सवागत ईं ि ठे वला अहे ?

मग सांगा- तुम्ही वापरलेल्या खुिी, टे बल, पलंग व तुम्ही स्वतः या सवागत ईं ि व सवागत
ठें गणा कोण?



खालील चित्र पाहा. कोणती संख्या ईं ि ठोकळ्यावर ठे वली अहे ?



खालील चित्र पाहा. कोणती संख्या ठें गण्या ठोकळ्यावर ठे वली अहे ?

खालील चित्र पाहा. कोणती संख्या सवागत ठें गण्या ठोकळ्यावर ठे वली अहे ?

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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खालील चित्र पाहा. कोणती संख्या सवागत ईं ि ठोकळ्यावर ठे वली अहे ?

िड- हलका

अठवडा क्रमांक २

िड- हलका

https://diksha.gov.in/play/content/do_313006



598474784768197



सवागत ऄगोदर एक फायबर खुिी ईिल. अता लाकडी टे बल ईिलून पाहा. प्रविार
करून सांग कोणती विू िाि िड अहे ?

अता न ईिलता सांग की कपड्ांनी भरलेले कपाट िाि िड अहे की पाण्याने
भरलेली बकेट?



https://diksha.gov.in/play/content/do_313006

अता एक ररकामी बकेट ईिलून पाहा. त्यानंतर तीि बकेट पाण्याने पूणग भरून ईिलून
पाहा. सांग सवागत िाि िड कोण ऄसेल?

598583173120191




पेन, टे बल, कपाट, खोडरबर या सवागत हलके कोण अहे ? हे तू कसे ठरवशील?

बकेट भरून कापूस घेतला व तीि बकेट भरून पाणी घेतले? यामध्ये हलकी कोणती
बकेट ऄसेल?

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139
818969579521240

दूर – िवळ

अठवडा क्रमांक ३,४

दूर- िवळ
तुमच्या घरापासून शाळा िवळ अहे की मंददर?

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139
819265228801183

तुमच्या गावापासून तालुक्यािे रठकाण दूर अहे की र्िल्ह्ह्यािे ?

अता खालील चित्रे कागदावर काढून कापा. त्यानंतर सांमगतल्यािमाणे कृती करा.

1. सवागत अधी िांदणी ठे व.

2. िांदणीिवळ प्रत्रकोण ठे वा.

3. प्रत्रकोणापासून िवळ पण िांदणीपासून दूर वतुगळ ठे वा.
4. वतुगळापासून दूर पण िांदणीपासून िवळ अयत ठे वा.

अता वहीच्या पानावर १ ते १०० संख्या र्लहा व पाहून ईत्तरे द्या.

1. ९ या संख्येपासून ७ ही संख्या िवळ अहे की ४०
2. १६ या संख्येपासून २० ही संख्या दूर अहे की ८८

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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डावा- ाईजवा

विूंिा अकार
माचव अठवडा क्रमांक
१

अणण लहानमोठे पणा,
घरं गळणे,
घसरणे

ऐका. साांगा व दाखवा.

●

हा माझा डावा हात.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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यानुसार

●

हा माझा ाईजवा हात.

विूंिे

●

डावा, डावा, डावा. ाईजवा, ाईजवा, ाईजवा..

वगीकरण

●

ाअता हा खेळ दोघाांमध्ये खेळा.

करतो.

1. सोनू तुझा डावा हात दाखव. सोनू तुझा ाईजवा हात दाखव.
2. सुप्रनता तुझा डावा हात दाखव. तुझा ाईजवा हात दाखव.
3. सोनू सुप्रनताचा डावा हात दाखव. सुप्रनता सोनूचा ाईजवा हात दाखव.
4. सवाांनी डावा हात वर करा. ाईजव्या हाताने डाव्या हातावर टाळी वाजवा.
5. ाईजवा हात डाव्या गुडघ्यावर ठे वा. डावा हात ाईजव्या गुडघ्यावर ठे वा.
6. कल्पना डाव्या हाताने चेंडू फेक व राकेश तू तो चेंडू तुझ्या ाईजव्या हाताने झेल.
7. सांदीप डाव्या हाताने णखडकी बांद कर. मोहन ती णखडकी तू ाईजव्या हाताने ाईघड.
8. डाव्या हाताने पेन ाईचला. ाईजव्या हाताने वही ाईचला. ाईजव्या हातातील वही डाव्या हातावर ठे वा.डाव्या हातातील पेन ाईजव्या हातावर ठे वा.
खालीलिमाणे रां गीत मणी वापरून एक मणीमाळ तयार करा व त्ात साांप्रगतल्यािमाणे कृती करा.

1. प्रपवळा मणी डावीकडे सरकव.
2. प्रनळा मणी ाईजवीकडे सरकव.
3. दहरवा मणी ाईजवीकडे सरकव.
4. काळा मणी डावीकडे सरकव.
5. लाल मणी ाईजवीकडे सरकव.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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6. पाांढरा मणी डावीकडे सरकव.
7. जाांभळा व गुलाबी मणी डावीकडे सरकव.

कमी वेळ- जास्त वेळ

ाअठवडा िमाांक २

●

कमी ाईां चीच्या टे बलवरील ठोकळा जममनीवर लवकर पडेल तर जास्त ाईां चीच्या टे बलावरील ठोकळा पदहल्या ठोकळ्यापेक्षा ाईर्शरा जममनीवर पडेल.

●

म्हणजेच दहरव्या ठोकळ्याला जममनीवर पडायला कमी वेळ लागेल तर प्रपवळ्या रां गाच्या ठोकळ्याला जममनीवर पडायला जास्त वेळ लागेल.

साांगा पाहू ाअता कोणत्ा रां गाच्या ठोकळ्याला जममनीवर पडायला कमी वेळ लागेल ? का बरां ?

●

ाअता खालील िश्नाांची ाईत्तरे दे.

1. एक वस्तू खुचीवरून खाली पडली व तशीच दुसरी वस्तू छतावरून खाली पडली. तर कोणती वस्तू खाली पडायला कमी वेळ लागेल?
2. राजू व गजू एका गावाला प्रनघाले. राजू सायकलवर प्रनघाला ाअणण गजू कारने प्रनघाला. कोणाला त्ाच गावी पोहचायला जास्त वेळ लागेल? का?
3. एका नळाने छोट्डा टाकीत पाणी भरले व त्ाच नळाने एक पाण्याची मोठी टाकी भरली. तर पाणी भरायला जास्त वेळ कोणाला लागेल?
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

कशानांतर काय?

ाअठवडा िमाांक ३

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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िला, मोिूया

सप्ताहािे वार
अठवडा क्रमांक
४

सप्ताहािे वार

सप्ताहािे
वार

https://diksha.gov.in
/play/content/do_313 खालील चित्र पाहा व त्यावरील कप्रवता स्वतःिी िाल लावून गा अणण सप्ताहािे (अठवड्ािे वार) समिून घ्या.
0139826233917441145

सोमवारच्या पुढे िौथा वार कोणता?

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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● सोमवारिे रॉकेट छान मंगळवारिी लाल कमान
● बुधवारिी ताकद भारी
● गुरवारने घेतली भरारी
● शुक्रवारिे अकाश प्रनळे
● शप्रनवारिे शेपूट प्रपवळे
● ममत्र सारे फारि भारी
● डफरून भेटले सगळे रप्रववारी

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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चित्रे /ऄंक
अठवडा क्र. ५

वापरून
मादहती
गोळा

मादहतीिे व्यविापन
फरशीवर एक मोठे िौरस अखा. त्यात रं गीत खडूंनी िंभ अखावेत. ित्येक िंभाला तुमिी व तुमच्या ममत्र मैप्रत्रणींिी नावे द्या.अता मी
काही िश्न प्रविारतो त्यांिी ईत्तरे द्याल ज्यािे ईत्तर नावे ऄिूक अहे त्यास त्याच्या नावाच्या िंभात एक खडा ठे वा. ऄशा ररतीने ज्यािे सवागत
िाि खडे होतील त्यास प्रवियी घोप्रषत करण्यात येइल.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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करतो. नोंद
करतो अणण
चित्रे पाहून
सोप्या
मादहतीिा

1) १० च्या अधी लगेि कोणती संख्या येते?

ऄथग लावतो.

2) १५ पासून २ घर पुढे कोणती संख्या येते?
3) २० पासून मागे ४ घर कोणती संख्या येत?
े
4) रप्रववारच्या अधी कोणता वार येतो?
5) गुरवार अणण शप्रनवार यांच्यामध्ये कोणता वार येतो?
6) ४ अणण ९ यांिी बेरीि डकती?
7) ६ िॉकलेटपैकी ३ िॉकलेट खाल्ले. १ िॉकलेट खराब झाले. शेवटी डकती िॉकलेट र्शल्लक रादहले?

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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आयत्ता : 1st

प्रवषय

कालावधी

माहे : December 2020 to Aril 2021

पाठाचे नाव

ाऄध्ययन प्रनष्ढत्ती िमाांक

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

Month: December 2020
01.17.05 Listens and gives
UNIT FIVE

English

5.5 Magic words

 Look at the picture and

non-verbal responses.

No. 44 of the textbook

repeat the dialogue.

https://diksha.gov.in/  Speak with your family

01.17.17 Uses stock expressions

play/collection/do_312

members using these

in face to

6052431276687361875

dialogues.

appropriate verbal /

face interactions.

Week 1

English

QR code on the page

01.17.01 Learns and names
-||-

QR code on the page

 Listen the name of each

English words

No. 44 of the textbook

object and say it aloud. Circle

for familiar objects and

https://diksha.gov.in/

the first sound of the word in

pictures.

play/collection/do_312

the textbook on page No. 42.

01.17.07 Carries out simple

6052431276687361875

instructions,
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

9

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

9
SCERT,Maharashtra,Pune

commands and acts
accordingly.
01.17.19 Associates words with
pictures.
(As per revised syllabus Only
01.17.09 Speaks about self /
English

-||-

QR code on the page

situations /

No. 44 of the textbook

pictures in English.

https://diksha.gov.in/

01.17.17 Uses stock expressions

play/collection/do_312

in face to

6052431276687361875

face interactions.

9

for self-study - Not for
assessment)
 Look at the pictures as you
listen the expressions.
 Repeat these expressions and
use in your conversation

with family members and
friends.

01.17.19 Associates words with

 Look at the pictures and tell

pictures.

the English words for them.

01.17.01 Learns and names
English

Week 2

5.6 Odd Man Out

QR code on the page

 Some words in a row begins

English words

No. 45 of the textbook

with a same sound. Circle

for familiar objects and

https://diksha.gov.in/

the picture that begins with

pictures.

play/collection/do_312

a different sound.

01.17.02 Recognizes / Identifies

605243286052864187

letters of the
alphabet and their sounds

60

 Such a word different than
other words is called as Odd
man.

correctly.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

01.17.19 Associates words with

 Look at the pictures and tell

pictures.

the English words for them.

01.17.01 Learns and names
English words
English

-||-

QR code on the page

 Some words in a row ends

for familiar objects and

No. 45 of the textbook

https://diksha.gov.in/

with a same sound. Circle

pictures.

play/collection/do_312

different sound.

01.17.02 Recognizes / Identifies

605243286052864187

letters of the

the picture that ends with a

60

alphabet and their sounds
correctly.
 Look at the pictures and
listen to the pronunciation of
01.17.01 Learns and names
English words
English

5.7 Let’s Know New
Words

for familiar objects and
pictures.
01.17.19 Associates words with
pictures.

QR code on the page
No. 46 of the textbook
https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
605244402638848187
61

the words from video.
 Keep your finger on the
spelling of the word and
repeat the pronunciation.
 Now read the words without
listening to the

pronunciations by looking at
pictures.
 Cover the pictures and read

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

the words from spelling.
01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /
non-verbal responses.
English

-||-

01.17.07 Carries out simple
instructions,
commands and acts
accordingly.

QR code on the page
No. 46 of the textbook
https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
605244402638848187
61

01.17.02 Recognizes / Identifies
letters of the
alphabet and their sounds
English

-||-

5.8 In the Street

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

 Listen to the English words
for those actions and repeat.
 Read the action words and
enact.
 Trace the dots on page No.

QR code on the page

45 of your textbook and

correctly.

complete the letters.

https://diksha.gov.in/  Read aloud each letter and

01.17.03 Differentiates between

play/collection/do_312

tell what sounds they make.

small and

605244402638848187

01.17.01 Learns and names
Week 3

understand the actions.

No. 46 of the textbook

capital letters in print.

English

 Look at the pictures and

 Tell a word for each letter.

61
QR code on the page

 Observe the picture carefully.

English words

No. 47 of the textbook

 Tell which of these things

for familiar objects and

https://diksha.gov.in/

you have seen in your

pictures.

play/collection/do_312

surroundings.

01.17.13 Identifies different

605244532408320187

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 Tell the English words for

SCERT,Maharashtra,Pune

shapes.

62

them with the help of the

01.17.19 Associates words with

video.

pictures.
01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /
non-verbal responses.
01.17.09 Speaks about self /
English

5.9 Myself

situations /
pictures in English.
01.17.17 Uses stock expressions
in face to

 Enjoy watching the video of
QR code on the page
No. 48 of the textbook
https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
6052446471045121876

conversation and repeat after
the video.
 Fill in the blanks to complete
your introduction and
practice the same.

3

face interactions.
01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /
non-verbal responses.
01.17.09 Speaks about self /
English

-||-

situations /
pictures in English.
01.17.17 Uses stock expressions
in face to

 Talk with your parents/
QR code on the page
No. 48 of the textbook
https://diksha.gov.in/

relatives and introduce
yourself with the help of
given prompts.

play/collection/do_312
6052446471045121876
3

face interactions.
English

-||शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

01.17.16 Responds appropriately
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

---

(As per revised syllabus Only
SCERT,Maharashtra,Pune

to commands

for self-study - Not for

given by teachers etc.

assessment)

01.17.13 Identifies different

 Trace the dots on page No.

shapes.

47 of your textbook to

01.17.19 Associates words with

complete the shapes.

pictures.

 Can you name these shapes?
 Colour these shapes with
your favourite colours.

01.17.07 Carries out simple

(As per revised syllabus Only

instructions,

for self-study - Not for

commands and acts
accordingly.
English

5.10 Fun Time
Week 4

assessment)
QR code on the page

 Join the dots to complete the

01.17.13 Identifies different

No. 50 of the textbook

letters and pictures on the

shapes.

https://diksha.gov.in/

page No. 18

01.17.19 Associates words with

play/collection/do_312  Tell the English word for

pictures.

605244763324416264

01.17.02 Recognizes / Identifies

84

the alphabet at left.

letters of the

 Coulour the pictures.

alphabet and their sounds

 Can you tell a story with

correctly.
English

UNIT SIX
6.1 Days of the Week
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

each picture and read aloud

these pictures?

01.17.08 Listens to English

QR code on the page

 Listen the rhyme from video

words, greetings,

No. 51 of the textbook

polite forms of expression,

https://diksha.gov.in/  Sing along the rhyme with

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

carefully.

SCERT,Maharashtra,Pune

simple

play/collection/do_312

sentences and responds in

605244866658304264

English

85?contentId=do_3130

or mother tongue.

the video and enact.

143218562908161242

01.17.14 Counts numbers up to
10.
01.17.08 Listens to English
words, greetings,

English

-||-

 Listen to the names of
QR code on the page

polite forms of expression,

No. 51 of the textbook

simple

https://diksha.gov.in/

English

605244866658304264

or mother tongue.

85?contentId=do_3130

sentences and responds in

01.17.14 Counts numbers up to

play/collection/do_312

months and repeat.
 Read aloud the months from
textbook.

143218562908161242

10.
01.17.09 Speaks about self /
situations /
English

-||-

pictures in English.
01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /
non-verbal responses.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

QR code on the page

 Look at the calendar on page

No. 51 of the textbook

No. 50 of your textbook.

https://diksha.gov.in/  Find the names of the days
play/collection/do_312

and read them aloud.

605244866658304264
85?contentId=do_3130
143218562908161242
SCERT,Maharashtra,Pune

01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /
English

-||-

non-verbal responses.
01.17.16 Responds appropriately
to commands
given by teachers etc.

QR code on the page
No. 51 of the textbook
https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
605244866658304264
85?contentId=do_3130
143218562908161242

 Look at the calendar on page
No. 50 of your textbook and
answer following questions.
1. How many Sundays are there
in January?
2. Look at the calendar and put
the days of the week in the
proper order.

Month: January 2021
01.17.07 Carries out simple
instructions,
commands and acts
English

6.2 Action Time

accordingly.
01.17.16 Responds appropriately
to commands
given by teachers etc.

Week 1

01.17.07 Carries out simple
English

6.3 Fun Time

No. 52 of the textbook
https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
6052461275709442648
7

(As per revised syllabus Only
for self-study - Not for
assessment)
 Listen to the instructions,
observe them in the video.
 Listen to the instructions
and enact.

QR code on the page

(As per revised syllabus Only

instructions,

No. 53 of the textbook

commands and acts

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

accordingly.

play/collection/do_312  Join the dots on page No. 52

01.17.02 Recognizes / Identifies

605246245224448264

letters of the
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

QR code on the page

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

88

for self-study - Not for

of your textbook to complete
the alphabets and pictures.

SCERT,Maharashtra,Pune

alphabet and their sounds

 Tell the English words for the

correctly. 01.17.19 Associates

pictures and read the

words with pictures.

alphabets.
 Colour the pictures with
attractive colours.
 Tell a story with the help of
these pictures.

01.17.01 Learns and names
English words
for familiar objects and
pictures.
English

6.4 We love vegetables 01.17.19 Associates words with
pictures.
01.17.09 Speaks about self /
situations /

Week 2

QR code on the page
No. 54 of the textbook

https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312

their names in your mother
tongue.

 Listen their names in English
and repeat to learn.

605246347419648264
89

pictures in English.
01.17.12 Listens and enjoys
fables and short
stories.

English

 Look at the pictures and tell

6.5 A Vegetable Basket 01.17.15 Enjoys rhymes, songs
and poems.
01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

QR code on the page
No. 55 of the textbook
https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
6053013237432321943
9

 Listen to the audio and
repeat after it.
 Listen and repeat the names
of the vegetables.
 Add names of other
vegetables to it.

SCERT,Maharashtra,Pune

non-verbal responses.
01.17.15 Enjoys rhymes, songs
and poems.
English

6.6 My Vegetables

 Look at the pictures and
QR code on the page

listen to the audio carefully.

01.17.09 Speaks about self /

No. 56 of the textbook

situations /

https://diksha.gov.in/

enact.

01.17.05 Listens and gives

605247063236608264

textbook.

pictures in English.
appropriate verbal /

 Repeat the sentences and

play/collection/do_312  Read the sentences from the
91

non-verbal responses.
01.17.04 Sings / Recites poems
English

Week 3

6.7 Rainbow and the
Colours

QR code on the page

 Listen the rhyme in the video

/ rhymes with

No. 57 of the textbook

carefully.

proper rhythm and actions.

https://diksha.gov.in/  Sing the poem and enact.

01.17.15 Enjoys rhymes, songs

play/collection/do_312

and poems.

6052471650959362649
2

01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /
non-verbal responses.
English

-||-

01.17.16 Responds appropriately
to commands
given by teachers etc.

01.17.13 Identifies different
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

QR code on the page
No. 57 of the textbook
https://diksha.gov.in/

 Join the colours to the
related pictures of the
things.

play/collection/do_312
6052471650959362649
2
SCERT,Maharashtra,Pune

shapes.
01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /
non-verbal responses.
English

-||-

 Read the names of colours.
QR code on the page
No. 57 of the textbook

 Match the colours and their
names.

01.17.16 Responds appropriately https://diksha.gov.in/
to commands

play/collection/do_312

given by teachers etc.

6052471650959362649

01.17.19 Associates words with

2

pictures.
01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /

listen to the questions

non-verbal responses.

carefully.

01.17.08 Listens to English
words, greetings,
polite forms of expression,
English

-||-

 Look at the pictures and

simple
sentences and responds in
English
or mother tongue.

QR code on the page
No. 57 of the textbook
https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
6052471650959362649
2

 Pay attention as you listen
the answers.
 Repeat the questions and
answers with your family
members/ relatives/
brother/ sister.

01.17.09 Speaks about self /
situations /
pictures in English.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

01.17.06 Understands the
sequence of events
English

6.8 How Are You?

and stories in simple narration.
01.17.18 Narrates / Enacts a
familiar story or
event.

QR code on the page

 Look at the pictures and

No. 58 of the textbook

listen the sentences.

https://diksha.gov.in/  Repeat the sentences and
play/collection/do_312
6052480219955201876
4

01.17.09 Speaks about self /

 Look at the pictures and

situations /

listen to the dialogues.

pictures in English.

01.17.05 Listens and gives
Week 4

appropriate verbal /
non-verbal responses.

English

-||-

01.17.08 Listens to English
words, greetings,
polite forms of expression,
simple

enact.

 Speak with your parents/
QR code on the page
No. 58 of the textbook

family members and tell how
you are feeling.

https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
6052480219955201876
4

sentences and responds in
English
or mother tongue.
01.17.01 Learns and names
English

6.9 Let’s Play
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

QR code on the page

 Look at the pictures

English words

No. 59 of the textbook

for familiar objects and

https://diksha.gov.in/  Listen to the questions and

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

carefully.

SCERT,Maharashtra,Pune

pictures.

play/collection/do_312

01.17.19 Associates words with

6052482193244161876

pictures.

5

understand how to answer.
 Answer the questions
appropriately.

01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /
non-verbal responses.
01.17.01 Learns and names

 Speak with your parents/

English words

family members.

for familiar objects and
pictures.
English

-||-

 Listen to the questions and
QR code on the page

01.17.19 Associates words with

No. 59 of the textbook

pictures.

https://diksha.gov.in/

01.17.05 Listens and gives

play/collection/do_312

appropriate verbal /

6052482193244161876

non-verbal responses.

answer.

5

01.17.09 Speaks about self /
situations /
pictures in English.

Month: February 2021
UNIT SEVEN
English

Week 1

7.1 Twinkle, Twinkle,
Little Star

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

01.17.04 Sings / Recites poems
/ rhymes with

proper rhythm and actions.
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

QR code on the page

 Listen and enjoy the song.

No. 60 of the textbook  Sing the song with action.

https://diksha.gov.in/

SCERT,Maharashtra,Pune

01.17.15 Enjoys rhymes, songs

play/collection/do_312

and poems.

605248582033408264
93
QR code on the page

English

-||-

 Listen to the words.

01.17.02 Recognizes / Identifies

No. 60 of the textbook  Keep finger on each word and

letters of the

https://diksha.gov.in/

alphabet and their sounds

play/collection/do_312  Read the words without

correctly.

605248582033408264

repeat after the audio.
audio.

93
01.17.01 Learns and names
English

7.2 Farm House

QR code on the page

 Look and tell which things

English words

No. 61 of the textbook

you see in the picture.

for familiar objects and

https://diksha.gov.in/  Find the words in the picture

01.17.19 Associates words with

605249188265984264

pictures.
pictures.

situations /
pictures in English.
-||-

01.17.10 Uses nouns such as
‘boy’, ‘sun’ and
prepositions like ‘in’, ‘on’,
‘under’

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

and read them aloud.

94

01.17.09 Speaks about self /

English

play/collection/do_312

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

QR code on the page
No. 61 of the textbook
https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
605249188265984264
94

 Read the questions in the
textbook. Take help of your
parents/ family members if
needed.
 Observe the picture and
answer the questions
appropriately.

SCERT,Maharashtra,Pune

etc.
01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /
non-verbal responses.
01.17.01 Learns and names
English words

what you do see in your

for familiar objects and

mother tongue.

pictures.
English

7.3 Let’s Talk

 Look at the picture and tell

QR code on the page

01.17.19 Associates words with

No. 62 of the textbook

English and repeat with the

pictures.

https://diksha.gov.in/

audio.

situations /

605249398652928264

textbook and practice them.

01.17.09 Speaks about self /
pictures in English.

play/collection/do_312  Read the sentences from the
95

 Use the sentences in your

01.17.18 Narrates / Enacts a

Week 2

 Listen the sentences in

conversation at home.

familiar story or
event.
01.17.15 Enjoys rhymes, songs
and poems.
01.17.04 Sings / Recites poems

English

7.4 Brush your Teeth

/ rhymes with
proper rhythm and actions.
01.17.12 Listens and enjoys
fables and short

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

QR code on the page
No. 63 of the textbook
https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
605249551056896264

 Listen to the poem and enjoy
the rhythm.
 Repeat the poem with video.
 Sing loud and enact the
poem.

96
SCERT,Maharashtra,Pune

stories.
01.17.01 Learns and names
English words

what you do see. Use your

for familiar objects and

mother tongue if needed.

pictures.
English

7.5 Good Habits

 Look at the pictures and tell

QR code on the page

 Listen to the sentences in

01.17.19 Associates words with

No. 64 of the textbook

pictures.

https://diksha.gov.in/  Read the sentences from the

01.17.09 Speaks about self /

play/collection/do_312

textbook and use them in

situations /

6052496697671681876

your speaking at home.

pictures in English.

English and repeat.

6

01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /

Week 3

non-verbal responses.
01.17.07 Carries out simple
instructions,
commands and acts
accordingly.

English

7.6 Fun Time

01.17.02 Recognizes / Identifies
letters of the

alphabet and their sounds
correctly.
01.17.19 Associates words with
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

(As per revised syllabus Only
QR code on the page
No. 65 of the textbook
https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
605250145394688264
98

for self-study - Not for
assessment)
 Join the dots on page No. 64
of your textbook and
complete the pictures and
letters.

 Tell the English words for
each picture.
SCERT,Maharashtra,Pune

pictures.

 Colour the pictures
attractively.
 Tell a story with the help of
these pictures.

01.17.15 Enjoys rhymes, songs

 Look at the pictures and tell

and poems.
01.17.04 Sings / Recites poems
/ rhymes with
UNIT EIGHT

English

8.1 Who are you dear?

proper rhythm and actions.
01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /

non-verbal responses.
01.17.18 Narrates / Enacts a

Week 4

the names of professionals.
QR code on the page
No. 66 of the textbook
https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
605250295160832264
99

 Watch the video and listen
the descriptions carefully.
 Repeat after the video and
sing with action.

 Read the descriptions from
the textbook.

familiar story or
event.
01.17.19 Associates words with

English

-||-

QR code on the page

 Look at the pictures and

pictures.

No. 66 of the textbook

answer the question,

01.17.05 Listens and gives

https://diksha.gov.in/

Who is this?

appropriate verbal /

play/collection/do_312

non-verbal responses.

605250295160832264
99

Month: March 2021
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

 With the help of parents,

01.17.01 Learns and names

make some cards of

English words

pictures.

for familiar objects and

 Put these picture cards in a

pictures.

bag.

01.17.19 Associates words with

 Make some cards and write

pictures.
01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /

non-verbal responses.
English

8.2 Word Bag

01.17.16 Responds appropriately
to commands

Week 1

given by teachers etc.
01.17.07 Carries out simple

the words for those pictures
QR code on the page

No. 67 of the textbook
https://diksha.gov.in/
605250490941440265
00

matched with the word card,
pick out another picture
card.

01.17.11 Writes simple words

 Play the game until you get

like ‘fan’,

the picture card matching

‘hen’, ‘rat’, etc.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

English words

for familiar objects and
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

bag and match the picture
 If the picture card is not

accordingly.

8.3 Bingo

another bag.

with word.

commands and acts

English

 Put these word cards in

play/collection/do_312  Pick out one card from each

instructions,

01.17.01 Learns and names

on them.

with the word card.
QR code on the page
No. 68 of the textbook

https://diksha.gov.in/

 Look at the pictures and tell
what you do see. Use your
mother tongue if needed.

SCERT,Maharashtra,Pune

pictures.

play/collection/do_312  Listen carefully to the

01.17.19 Associates words with

605252205518848265

pictures.

01

sentences describing
pictures.

01.17.05 Listens and gives

 After listening, write the

appropriate verbal /

number of correct sentence

non-verbal responses.

for each picture.

01.17.14 Counts numbers up to

 Read the sentences aloud.

10.
01.17.15 Enjoys rhymes, songs
English

8.4 Traffic Signals

and poems.

01.17.04 Sings / Recites poems
/ rhymes with
proper rhythm and actions.

No. 69 of the textbook

appropriate verbal /
non-verbal responses.
01.17.07 Carries out simple
-||-

instructions,
commands and acts
accordingly.
01.17.16 Responds appropriately
to commands

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 Listen to the song carefully
and repeat.

https://diksha.gov.in/  Sing the song with actions.
play/collection/do_312
605252422238208265
03

01.17.05 Listens and gives

Week 2

English

QR code on the page

 Look at the picture of traffic
QR code on the page
No. 69 of the textbook
https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
605252422238208265
03

light.
 Understand the action for
each colour.
 With the help of your
parents, make a traffic light
at home.
(You can make two circles to
cover two lights)

SCERT,Maharashtra,Pune

given by teachers etc.

 Look at the traffic light and
act accordingly.

01.17.13 Identifies different
English

-||-

QR code on the page

shapes.

No. 69 of the textbook

01.17.07 Carries out simple

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

instructions,

play/collection/do_312  Draw the traffic signals with

commands and acts

605252422238208265

accordingly.

03

pictures.
8.5 Dressing Dolly

the help of your parents and
 Look at the pictures and tell

English words
for familiar objects and

for self-study - Not for

tell what they are saying.

01.17.01 Learns and names

English

(As per revised syllabus Only

what you do see.
QR code on the page
No. 70 of the textbook

 Listen to the questions
carefully and understand

01.17.19 Associates words with

https://diksha.gov.in/

pictures.

play/collection/do_312  Work with your parents/

01.17.09 Speaks about self /

605252535738368265

situations /

04

how to answer.

family members and answer
the questions to them.

pictures in English.
01.17.09 Speaks about self /
English

Week 3

8.6 Get Ready for the
School

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

situations /

QR code on the page
No. 71 of the textbook

 Look at the pictures and
describe what you do see.

pictures in English.

https://diksha.gov.in/  Listen the conversation from

01.17.10 Uses nouns such as

play/collection/do_312

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

video carefully.
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‘boy’, ‘sun’ and
prepositions like ‘in’, ‘on’,

605252645330944265  Repeat the conversation and
05

enact with your parents/

‘under’

family members.

etc.
(As per revised syllabus Only
for self-study - Not for

01.17.07 Carries out simple

assessment)

instructions,
commands and acts
English

Week 4

8.7 Fun Time

QR code on the page

accordingly.

No. 72 of the textbook

01.17.02 Recognizes / Identifies

https://diksha.gov.in/

alphabet and their sounds

6052527414476801876

letters of the
correctly.

play/collection/do_312
8

 Join the dots on page No. 71
of your textbook to complete
the pictures.

 Tell the English words for
these pictures and read the
related letter.
 Colour these pictures

01.17.19 Associates words with

beautifully.

pictures.

 Can you tell a story with
these pictures?

Month: April 2021
01.17.01 Learns and names
English

Week 1

8.8 We Like Cooking

(As per revised syllabus Only

English words

No. 74 of the textbook

for familiar objects and

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

pictures.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

QR code on the page

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

for self-study - Not for

play/collection/do_312  Look at the pictures and tell
SCERT,Maharashtra,Pune

01.17.19 Associates words with
pictures.

605252841955328265
06

what these people are doing.
Use your mother tongue if

01.17.08 Listens to English

needed.

words, greetings,

 Listen to the sentences in

polite forms of expression,

video carefully and repeat.

simple

 Read the sentences with help

sentences and responds in

of the video.

English

 Read the sentences without

01.17.09 Speaks about self /

 Listen/read the questions

or mother tongue.

video/audio support.

situations /

and answer them

pictures in English.

appropriately.

01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /
non-verbal responses.
01.17.01 Learns and names
English words
English

-||-

QR code on the page

their names. Use your

for familiar objects and

No. 74 of the textbook

pictures.

https://diksha.gov.in/  Watch the video carefully

01.17.13 Identifies different

play/collection/do_312

and understand English

shapes.

605252841955328265

words for each object.

01.17.19 Associates words with
pictures.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

 Look at the pictures and tell

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

06

mother tongue if needed.

 Repeat the English words for
these objects.

SCERT,Maharashtra,Pune

 Read these words aloud.
01.17.12 Listens and enjoys
fables and short
English

Week 2

8.9 The Fox and the
Crane

 Describe the pictures.
QR code on the page

 Look at the video and listen

stories.

No. 75 of the textbook

01.17.18 Narrates / Enacts a

https://diksha.gov.in/  Repeat the story in your

event.

6052529521459201876

familiar story or

01.17.19 Associates words with

play/collection/do_312

the story carefully.
words and enact.

9

pictures.
 Look at the English letters

01.17.02 Recognizes / Identifies
letters of the
alphabet and their sounds
correctly.
English

Week 3

8.10 English Letters

01.17.03 Differentiates between
small and
capital letters in print.
01.17.14 Counts numbers up to

and read them aloud.
QR code on the page
No. 76 of the textbook

Week 4

8.11 School is over

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

makes.

https://diksha.gov.in/  Copy these letters neatly in
play/collection/do_312

your notebook.

6052530529976321877  Make letter cards.
0

 Write your and family
members names with your

10.
English

 Tell the sound each letter

letter cards.

01.17.15 Enjoys rhymes, songs

https://diksha.gov.in/  Listen to the song and

and poems.

play/collection/do_312

01.17.04 Sings / Recites poems
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

605229858463744264

repeat.

 Sing along the song and

SCERT,Maharashtra,Pune

/ rhymes with
proper rhythm and actions.

51?contentId=do_31301

enact.

43227104296961272

Subject:English

Ref:

Pg.34, Academic Syllabus Revised 18.pdf

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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आयत्ता:-दुसरी
माहे –डडसेंबर २०२०
अठवडा

ऄध्ययन

पाठािे नाव

प्रवषय – मराठी

ऄध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

प्रनष्ढत्ती
क्रमांक
पदहला

प्रवद्याथी मचत्राचे*प्रनरीक्षण करून मचत्रात काय- काय ददसते याप्रवषयी साांगतील.
०२०१.०८.
०२०१.०९.

*प्रवद्याथी मचत्रावरून गोष्ट तयार करून साांगतील.
१५. मचत्रवाचन

*प्रवद्याथी मचत्राचे प्रनरीक्षण करून मचत्रातील कोणकोणते िाणी एकमेकाांशी काय बोलत ाऄसतील त्ाप्रवषयी सांवाद
तयार करतील साांगतील व र्लहीतील.

दुसरा

प्रवद्याथी कप्रवता ऐकतील व*गााउन दाखवतील .
*प्रवद्याथी स्वताःची चाल लावून कप्रवता म्हणतील.
०२०१.०२.

१६. चुलीवरची

०२०१.०५.

खीर

तुमच्या जेवणात खीर ाअणण पुरी याांसारखी ाअणखीन कशाकशाची जोडी ाऄसते ते र्लहा.
http://is.gd/SOL0s6

तुझ्या बाबतीत हे केव्हा घडेल ते र्लही.
१)  रसून बसणे.
२) पाणी साांडणे.
३) ाअनांद होणे.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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प्रवद्याथी शेवटच्या ाऄक्षराांचा ाई ार सारखा ाऄसणाऱ्या कप्रवतेतील शााांच्या जोाा शोधून पाटीवर/वहीत *
.र्लदहतील

प्रतसरा

०२०१.०४.

१७.ददनदर्शि का

http://is.gd/d8sOyK

.प्रवद्याथी पाठातील मचत्र बघून व शीषवक वाचून पाठ कशाप्रवषयी ाऄसेल ते साांगतील*
.प्रवद्याथी पाठाचे वाचन करतील*

०२०१.०७.

.िश्न पेढी तयार करतील प्रवद्याथी पाठावर ाअधाररत*
या ददनदर्शि केमुळे ाआां ग्रजी व मराठी मदहन्याची कोणकोणती नावे मादहती झाली त्ाांची नावे र्लदहतील.
ददनदर्शि केमुळे पररपाठात व ाआतर कशासाठी काय काय ाईपयोग होतो त्ाचे चार ते पाच वाक्यात वणवन करतील.
दडसेंबर 2020 या मदहन्याचे ददनदर्शि केचे पान शोधून वाचतील व या मदहन्यात ाअलेल्या सणाांची,सुट्ट्डाांची व
ाआतर मादहती र्लदहतील.
प्रवद्याथी कप्रवता ऐकतील व गााउ .न दाखवतील
.प्रवद्याथी स्वताःची चाल लावून कप्रवता म्हणतील
र/वहीत प्रवद्याथी शेवटच्या ाऄक्षराांचा ाई ार सारखा ाऄसणाऱ्या कप्रवतेतील शााांच्या जोाा शोधून पाटीव
.र्लदहतील
प्रवद्याथी खालील मचकटलेले शा सुटे करून पाठीवर र्लदहतील.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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मासा पालक लाटणे मोरजााइ सरबत घेवडा पतांग प्रवमान हवा क्रकलप्रबल
खालील कप्रवतेच्या ओळी पूणव करतील.
ाअकाश होते प्रनळे प्रनळे
ढग ाअले ..................
वारा सुटला सोंS सोंS
पााउस ाअला..........
प्रवद्याथी पाठाचे हृक श्वण करतील व समजून घेतील.
०२.०१.०५

माणसापेक्षा वेगाने काम करणारे कोणते यांत्र पाठात दाखवले ाअहे त्ाचे नाव देतील व त्ाचे मचत्र काढतील.

०२.०१.१२

एक व ाऄनेक ओळखतील व र्लदहतील.
एक

https://bit.ly/3qsj2kb
१८.दहवाळा
(कप्रवता)

ाऄनेक

🌳
🌳🌳🌳🌳📗
🥭🥭🥭🥭🥭

📚📚🌻

खालील ररकाम्या जागी योग्य शा र्लदहतील.
१) मी सकाळी लवकर ....
२)मांगल शाळे त ........
३)वैशाली चेंडू ...........
४)ाअजी कोमथिं बीर........

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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🌻🌻🌻🥭

पान िमाांक ५२ वरील कृती वाचतील व र्लदहतील.
पान िमाांक 53 वरील जादहरात वाचतील व खालील िश्नाांची ाईत्तरे र्लदहतील.
१) बालकाांसाठी प्रतक्रकटाचा दर....
२)मोफत िवेश कोणाला......
३) पक्षाांच्या नाटु कल्याचे रठकाण...........
४)ाअाइ-बाबाांसाठीचे प्रतक्रकटाचे दर .........
.५)पक्षाांच्या नाटु कलीतील कलाकार........
प्रवद्याथी कप्रवता पाहतील, ऐकतील व गातील.
१९.सांगणकाची

https://bit.ly/37zhlZo

करामत

कप्रवतेतील ाअवडलेली वाक्य शोधून पाठीवर र्लदहतील.
! हे मचहा  ाऄसलेली कप्रवतेतील वाक्य शोधतील व र्लदहतील.
पान िमाांक ५७वरील 'िश्न प्रवचारू या 'ही कृप्रत वाचतील, समजतील व सोडवतील .

०२.०१.१५

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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०२.०१.०४

२०) कणभर तीळ

http://is.gd/lS1E0r

०२.०१.०९

विद्याथी पाठ मनातल्यामनात िाचतील ि नंतर मोठ्याने िाचन करतील.

चौथा

०२.०१.१६

विद्याथी तयांच्या पवरसरातील धान्य,कडधान्ये,फळभाज्या यांची यादी करतील,तसेच पवरसरातील
२१)ाअपलाभारत

नदी,पिवत ,डोंगर यांची नािे वमळितील .
पानक्रमांक 59 िर 'िाचूया वलहू या'कृती िाचतील ि वलहीतील .
विद्याथी वचत्राचे वनरीक्षण करतील,वचत्रात काय वदसते ते सांगतील ,वलवहतील.
विद्याथी प्रतयक्ष सूयोदय ि चांदणीरात्र पाहू न तयाचेही िणवन करतील. ददवस व रात्र ही सांकल्पना समजून
घेतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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आयत्ता:-दुसरी
माहे –िानेवारी २०२१
अठव
डा
पदहला

ऄध्ययन

पाठािे नाव

प्रवषय – मराठी

ऄध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

प्रनष्ढत्ती क्रमांक
०२०१.०२.
०२.०१.१६

प्रवद्याथी मचत्राचे प्रनरीक्षण करतील,मचत्रात काय ददसते ते साांगतील र्लदहतील.

२२) मचत्रवाचन

प्रवद्याथी ित्क्ष सूयोदय व चाांदणीरात्र पाहून त्ाचे ही वणवन करतील.ददवस व रात्र ही सांकल्पना समजून घेतील.

दुसरा

प्रवद्याथी कप्रवता पाहतील ,ऐकतील ,वघतील
खाली ददलेली ाऄक्षरे जुळवून ाऄथवपूणव शा तयार करतील
०२०१.०२.

२३) मांगळावरची https://bit.ly/3mEmaHk

१) लराघकु.......

०२.०१.१६

शाळा

२) जीलापाभा......
३) गकणसां....

प्रतसरा

प्रवद्याथी पाठाचे शीषवक*पाहून, ऐकून ,.वाचून काय वाटले ते साांगतील/र्लदहतील
०२०१.१२.

२४) फुलाांचे

०२.०१.१३

सांमेलन

http://is.gd/oJRPv0

प्रवद्याथी*पाठाचे वाचन करतील.पाठावर ाअधाररत िश्नपेढी तयार करतील ,
प्रवद्याथी त्ाांच्या घरात क्रकिंवा सभोवती ाऄसणाऱ्या फुलाांच्या झाडाांची नावे र्लदहतील.
प्रवद्याथी पाठात ाअलेल्या फुलाांची नावे शोधून र्लदहतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

प्रवद्याथी पान िमाांक 65 वरील 'मी कोण ाअहे ' ही कृती सोडवतील.

चौथा

प्रवद्याथी कप्रवता पाहतील ,ऐकतील वगातील.
प्रवद्याथी ढग, चांद्र तारे-,घर, पक्षी याांचे मचत्र काढतील.
खाली ददलेले शा ाईलट िमाने र्लदहतील.
१) र्जभ. ...
०२०१.१२.
०२.०१.१३

२)डफ .....
२५) फुग्या रे

http://is.gd/QpT3UK

३कडक .....
४)लपा ....
५)तवा .....
६)वार ...
प्रवद्याथी पान िमाांक वरील 68 'मोठ्यानेवाचूया' हीकृतीवाचूनसमजूनघेतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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आयत्ता:-दुसरी
माहे –फेब्रुवारी२०२१
अठव
डा

ऄध्ययनप्रनष्ढ

पाठािे नाव

प्रवषय – मराठी

ऄध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

त्तीक्रमांक

पदहला

प्रवद्याथी गोष्ट पाहतीलवऐकतील.
'खूप' हा शा दोन वेळा वापरून खूप खूप ाऄसे शा तयार झाले .तसे ाअणखी कोणकोणते शा दोन वेळा वापरता
येतीलतेवापरूनर्लदहतायेतीलतेर्लहा.
०२०१.०८.

२६) माांजराची

http://is.gd/qe

०२.०१.०९

दहीहां डी

ix07

पान िमाांक चि कृतीवरील शा 71समजूनघ्यावघराप्रवषयीतशीशाचिकृतीतयारकरतील.
जसे
घर-घरात
तसे
दार, पान, रान.....

दुसरा

प्रवद्याथी कप्रवता पाहतील, ऐकतील वगातील.
०२०१.०८.

२७) चाांदोबाच्या

०२.०१.०९

देशात( कप्रवता) mfVgN

http://is.gd/J

कप्रवतेतील मुले ाअकाशात गेल्यावर काय काय करणार ाअहेत ते र्लहीतील .
मुलगा चाांदोबाला काय म्हणाला याप्रवषयीही वणवन करतील.
कप्रवतेत एक शा दोन वेळा येाउन तयार झालेले शा र्लदहतील.
जसे- खूप खूप

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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प्रतसरा

पाठ प्रवद्याथी*पाहतीलवाचन करतील.पाठाचे शीषवक वाचून काय वाटले याबाबत बोलती ल

मोरप्रपसारा

चौथा

http://is.gd/0
W91Ck

मचचूसारखां तुम्हाला काय काय करावां वाटतां ते र्लहा.
पान िमाांक 76 वरील मुलगी मचत्रातील वस्तूशी काय बरे बोलत ाऄसेल ते त्ाप्रवषयी र्लहा.

प्रवद्याथी प्रवप्रवध कृतींचा ाऄप्रतररक्त सरावकरतील.

आयत्ता:-दुसरी
माहे –माचण२०२१
पवहला

प्रवषय – मराठी
विविध कृतींचा अवतवरक्त सराि करतील

०२.०१.१७
दु सरा

विविध कृतींचा अवतवरक्त सराि करतील

०२०१.०८.
०२.०१.०९

वतसरा

विविध कृतींचा अवतवरक्त सराि करतील

चौथा

विविध कृतींचा अवतवरक्त सराि करतील

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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माहे -एवप्रल २०२१
पवहला

विषय-मराठी
संकवलत मूल्यमापन 2

दु सरा
वतसरा
चौथा

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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प्रवषय :गणणत
आयत्ता : २ री

प्रवषय

ाऄध्ययन प्रनष्ढत्ती
िमाांक

पाठाचे नाव

माहे : डडसेंबर २०२०

कालावधी

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

ाइ-बालभारती Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook
.aspx

सांख्येच्या शेजारी
गणणत

०१.७१.०१

: लगतची व
पुढची सांख्या

ददक्षा content Link
१ दडसेंबर ते ५
दडसेंबर २०२०

https://www.diksha.gov.in/play/collection
/do_31281332515785932812884?contentId=
do_3130139895758274561217

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

प्रवद्याथी कृती
प्रवद्याथी पालकाच्या मदतीने व ाअपल्या बदहण-भावांडासोबत
खालील कृती करतील.


प्रवद्यार्थ्ाांना घरातील फरशीवर सांख्या रेषा काढू न द्या व
लगतची मागची व लगतची पुढची
करा.

सांख्या सांकल्पना स्पष्ट

कोणत्ाही सांख्येच्या डावीकडची

म्हणजेच लगतची

मागची सांख्या १ ने कमी ाअहे तर ाईजवीकडची म्हणजेच
लगतची पुढची सांख्या १ ने जास्त ाअहे हे लक्षात ाअणून द्या व
सराव करून घ्या.

SCERT,Maharashtra,Pune



प्रवद्याथी सांख्यारेषेचा वापर करून लगतची मागची व लगतची
पुढची सांख्या र्लदहण्याचा सराव करतील.

प्रवद्याथी पालकाच्या मदतीने व ाअपल्या बदहण-भावांडासोबत
खालील कृती करतील.
ाइ-बालभारती Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook



सांख्या शोधण्याचा सराव घ्या . ाईरलेली सांख्या ही मधली

.aspx

सांख्या ाऄसेल यासाठी बाजूच्या र्लिं क मध्ये दशवप्रवलेले णव्हडीओ

ददक्षा content Link

गणणत

०१.७१.०१

सांख्याांचा चढता

७ दडसेंबर ते १२

िम व ाईतरता िम

दडसेंबर २०२०

तीन सांख्या देाउन त्ाांच्यातील सवाांत लहान व सवाांत मोठी

https://www.diksha.gov.in/play/collect

दाखवा. पाटी, फरशी क्रकिंवा वही ाआ. वर चढता िम सराव

ion/do_31281332515785932812884?cont

करून घ्या.

entId=do_3130139947091394561203


https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont
entId=do_3130139903509954561202


वरील िमाणेच प्रवद्यार्थ्ाांना णव्हडीओ दाखवून प्रवद्यार्थ्ाांकडू न
पाटी, फरशी क्रकिंवा वही ाआ. वर सांख्याांचा ाईतरता िम सराव
करून घ्या.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

पालक र्लिं क मध्ये दाखप्रवलेले णव्हडीओ दाखवतील व
ाइ-बालभारती Link -

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

प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.


.aspx

र्लहून द्या व कोणतेही दोन ाऄांक घेाउन सांख्या कशा तयार

ददक्षा content Link

करावयाच्या याचा सराव करा.



https://www.diksha.gov.in/play/collect



ion/do_31281332515785932812884?cont
गणणत

०१.७१.०१

चला सांख्या तयार

१४ दडसेंबर ते १९

करूया

दडसेंबर २०२०

प्रवद्यार्थ्ाांना पाटी, फारशी क्रकिंवा वही ाआ. वर १ ते ९ ाऄांक

मचठ्ठ्ठ्या तयार करून त्ावर १ ते ९ ाऄांक र्लदहण्यास

entId=do_3129004265487728641522


entId=do_3130139903668305921223


साांगणे व त्ातील दोन ाऄांक घेाउन सांख्या तयार

https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont
https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont

प्रवद्यार्थ्ावसोबत एक खेळ खेळा. पालकाांनी प्रवद्यार्थ्ाांकडू न

करण्याचा सराव करून घेणे.


कोणतेही दोन ाऄांक वापरून तयार झालेल्या सांख्याांतून
सवाांत लहान व सवाांत मोठी सांख्या ओळखण्याचा सराव
घ्या.

entId=do_3130139903810109441216

सांख्या

०१.७१.०१

सांख्यावाचक
(मूल्यवाचक),

२१ दडसेंबर ते २६

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ाइ-बालभारती Link -

पालक प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

गणणत

िमवाचक

दडसेंबर २०२०

.aspx



ददक्षा content Link


https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont
entId=do_31290041458472550411092



https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont

सांख्यावाचक व िमवाचक शााांप्रवषयी समजावून साांगा.


प्रवद्यार्थ्ाांना राांगेत ाईभे करा व त्ाांना त्ाचा िम साांगा.



प्रवप्रवध मचत्रे दाखवून त्ातील िाणी व वस्तूांची सांख्या प्रवचारा.



ाअगगाडीचे मचत्र दाखवून डब्ाांना िमाांक द्या व त्ा डब्ाांचा
िम प्रवद्यार्थ्ाांना प्रवचारा.



णव्हडीओ दाखवून सांख्यावाचक व िमवाचक यातील फरक
समजावून द्या व त्ाचा सराव करून घ्या.

entId=do_3130139903964610561191


प्रवद्यार्थ्ाांना भावांडासोबत णव्हडीओद्वारे कप्रवता ऐकू द्या व

https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont
entId=do_3130139904078888961243

गणणत

०२.७१.०९

ममळवू मचत्रातून

२८ दडसेंबर ते ०२

मादहती

जाने. २०२१

पालक प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.
ाइ-बालभारती Link -

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१



प्रवद्यार्थ्ाांना प्रवप्रवध मचत्र दाखवून त्ातील वस्तू व िाणी याांची
SCERT,Maharashtra,Pune

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

सांख्या प्रवचारा.

.aspx

ददक्षा content Link


https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont
entId=do_31290041458472550411092



https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont
entId=do_3130139904212254721192



घरी दाणे टाकून क्रकती मचमण्या, कोंबाा, कावळे ाअले ते
मोजण्याचा सराव करावा.



पररसरात क्रफरायला गेल्यास प्रवप्रवध िकारची झाडे क्रकतीक्रकती ाअहेत ? याचाही सराव करून घ्यावा.



स्वयांपाक घरात पेले, कप, गांज, ाआतर िकारचे भाांडे क्रकती
ाअहेत? यासारखे प्रनरीक्षण करण्याचा सराव घेणे.

आयत्ता : २ री

माहे :

िानेवारी २०२१
पालक प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.

गणणत

०१.७१.०१

खास बेरीज,

४ जानेवारी ते ९

हातच्याची

जानेवारी २०२१



झाल्यास काााांचा एक गठ्ठा बाांधण्यास साांगून ाईरलेले सुटे
ाइ-बालभारती Link -

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

प्रवद्यार्थ्ाांना काााांचा खेळ करून १० क्रकिंवा १० च्या वर ाऄांक

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

ठे वणे हा खेळ खेळून दशकाचा सराव करून घेणे.
SCERT,Maharashtra,Pune

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

प्रवद्यार्थ्ाांकडू न बेरजेचे खाली दाखप्रवल्यािमाणे चौकटी काढू न
वस्तुरूप माांडणी व बाजूला ाऄांक र्लहून घेणे याचाही सराव
करून घेणे.

ददक्षा content Link


https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont
entId=do_3129004158842388481484



https://www.diksha.gov.in/play/collect 
ion/do_31281332515785932812884?cont

सराव करून घेणे.

entId=do_3130139904311132161191


कााा, मणी ाआ. एकक / सुट्डाांचा वापर करून बेरजाांचा

https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont
entId=do_3130139947225169921193



https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont
entId=do_3130139915187077121194

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१



वस्तुरूप माांडणी करून क्रकिंवा त्ाचे मचत्र पाहून बेरीज करण्याचा
सराव करून घेणे.

SCERT,Maharashtra,Pune

सरावासाठी काही ाईदाहरणे वहीवर सोडप्रवण्यास द्यावे.

गणणत

०१.७१.०१

गोष्टीतील बेरीज२

११ जानेवारी ते

पालक प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.

१६ जानेवारी

पररसरातील शाब्दाक ाईदाहरणे देाउन प्रवद्यार्थ्ाांना पाटीवर क्रकिंवा

२०२१

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

वहीवर एकक, दशकाचे रकाने ाअखून बेरीज करण्याचा सराव करा.
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

ाइ-बालभारती Link -

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

ददक्षा content Link


https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont
entId=do_3130139915340267521195



https://www.diksha.gov.in/play/collect 

प्रवद्यार्थ्ाांना बेरजाांची ाईदाहरणे देाउन त्ाांना गोष्ट तयार

ion/do_31281332515785932812884?cont

करण्याचा सराव द्या व ती ाईदाहरणे त्ाांच्याकडू न सोडवून घ्या.

entId=do_3129004158842388481484


https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont
entId=do_3130139947351736321214



गणणत

०१.७१.०१

वजाबाकीसाठी

१८ जानेवारी ते
२३ जानेवारी

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ाइ-बालभारती Link -

पालक प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

दशक सुटा करू

२०२१

.aspx



ददक्षा content Link


प्रवद्यार्थ्ाांना दशक सुटा करणे याचा सराव द्या त्ासाठी
खालीलिमाणे काही ाईदाहरणे घ्या.

https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont
entId=do_3130139920477634561224



https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont
entId=do_3130139920605429761130



https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont
entId=do_3130139920710860801192



ाईदा. रमेशकडे दहा-दहा रबरचे दोन पॅकेट ाअहेत. त्ातील ५ रबर
रश्मीला द्यावयाचे ाअहेत तर तो कसे देाइल?


वरील सरावाचा ाईपयोग करून दशक सुटा करून वजाबाकी
करण्यासाठी खालीलिमाणे प्रवद्यार्थ्ाांना माांडणी करण्याचा व
ाईदाहरणे सोडवून घेण्याचा सराव द्या.

तसेच शाब्दाक ाईदाहरणाचा सराव करा.

गणणत

०२.७१.१०

ओळखूया, नाणी
नोटा

२५ जानेवारी ते
३० जानेवारी
२०२१

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ाइ-बालभारती Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook
.aspx

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पालक प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.
SCERT,Maharashtra,Pune



द्यावा.

ददक्षा content Link


https://www.diksha.gov.in/play/collect



entId=do_3129004167837040641486
https://www.diksha.gov.in/play/collect

१००, ५०, १०, ५ व त्ाांचे सुटे याांचा व्यवहारात ाईपयोग
करण्यासाठी त्ाांना दुकानात पाठवून वस्तू खरे दी करण्याचा

ion/do_31281332515785932812884?cont


पालकाांनी प्रवद्यार्थ्ाांना नाणी व नोटा याांचा पररचय करून

सराव करा.


प्रवद्यार्थ्ाांना ५००, २००, १००, ५० ाआ.  रपयाांचे प्रवप्रवध पद्धतीने
सुटे करणे याचा सराव करावा.

ion/do_31281332515785932812884?cont
entId=do_3130139920879452161154

आयत्ता : २ री

माहे :



प्रवद्यार्थ्ाांना ित्क्ष बाजारातील वस्तू खरेदीचा ाऄनुभव देणे.



दुकानातून वस्तू ाअणण्याचा ाऄनुभव देणे.

फेब्रुवारी २०२१

ाइ-बालभारती Link गणणत

०१.७१.०६

लाांबी मोजूया

१ फेब्रुवारी ते ६
फेब्रुवारी २०२१

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

पालक प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.

.aspx


शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पालकाांनी प्रवद्यार्थ्ाांकडू न घरातील खोल्याांची, टे बलाांची,
SCERT,Maharashtra,Pune

कपाटाची लाांबी काठीच्या सहाय्याने दोऱ्याच्या सहाय्याने ाआ.

ददक्षा content Link


मोजून घ्यावे व मोजण्याचा सराव करावा.

https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont



ाऄांगणाची लाांबी व  रां दी मोजण्याचा सराव करा.



घरासाठी लागणारे तोरण तयार करण्याची सांधी द्या.



वेगवेगळ्या साधनाांच्या सहाय्याने प्रवप्रवध वस्तूची लाांबी

entId=do_31290042794442752011177


https://www.diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31281332515785932812884?cont
entId=do_3130139920991436801131

मोजण्याचा सराव करा.


पेन्सीलच्या सहाय्याने पुस्तकाची लाांबी मोजण्याचा सराव
करा.

ाइ-बालभारती Link -

पालक प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.

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

०१.७१.०७

वजन करूया



८ फेब्रुवारी ते १३

ओळखण्याचा सराव करा.

फेब्रुवारी २०२१
ददक्षा content Link


https://www.diksha.gov.in/play/co
llection/do_3128133251578593281288

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

प्रवद्यार्थ्ाांना नुसत्ा प्रनरीक्षणावरून वस्तू हलक्या व जड

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१



ित्क्ष वस्तू हाताळू न वजनाांची तुलना करण्याच्या कृतीचा
सराव करा.
SCERT,Maharashtra,Pune

4?contentId=do_31290041754929561
611097




प्रवद्यार्थ्ाांना ाऄचूक वजन करण्यासाठी तराजूचा ाईपयोग कसा
होतो, हे दाखवून द्या.

https://www.diksha.gov.in/play/co
llection/do_3128133251578593281288
4?contentId=do_31301399211343872
01155

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१



तराजूचे प्रवप्रवध िकार प्रवद्यार्थ्ाांना दाखवा.

SCERT,Maharashtra,Pune

पालक प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.


प्रवद्यार्थ्ाांना नुसत्ा प्रनरीक्षणावरून ददलेल्या दोन क्रकिंवा दोनपेक्षा
जास्त प्रनरप्रनराळ्या ाअकाराच्या भाांाात जास्त पाणी मावेल की

ाइ-बालभारती Link -

कमी ? हे ओळखण्याचा सराव करा.

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

ददक्षा content Link


गणणत

०१.७१.०७

धारकता मोजूया



भाांडी जमा करून एकाच वाटी क्रकिंवा मगच्या सहाय्याने क्रकती

https://www.diksha.gov.in/play/collectio

पाणी मावेल याचा ाऄांदाज करण्यास साांगणे व ित्क्ष पाणी भरून

n/do_31281332515785932812884?contentI

१५ फेब्रुवारी ते २०

ाऄांदाज तपासा व त्ाचा सराव करा.

d=do_31290041842123571211098

फेब्रुवारी २०२१


स्वयांपाकघरातून वेगवेगळ्या िकारची व प्रनरप्रनराळ्या ाअकाराची

https://www.diksha.gov.in/play/collectio
n/do_31281332515785932812884?contentI
d=do_3130139921219420161132



औषध क्रकती झाकण टाकल्यास कप क्रकिंवा ग्लास भरे ल ? याचा
सराव करा.

ाइ-बालभारती Link गणणत

०१.७१.०९

मादहतीचे

२२ फेब्रुवारी ते २७

व्यवस्थापन

फेब्रुवारी २०२१

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.a
spx
ददक्षा content Link


शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

https://www.diksha.gov.in/play/coll
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पालक प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.


प्रवद्यार्थ्ाांना ददनदर्शि का दाखवून त्ाचे प्रनरीक्षण करण्यास
साांगावे. त्ावर ाअधाररत ाऄनेक िश्न त्ाांना प्रवचारा.
SCERT,Maharashtra,Pune

ection/do_31281332515785932812884?c


ontentId=do_3129004194688122881491 
https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_31281332515785932812884?c

मदहनाचे ददवस, मदहन्याांची सांख्या, सवाांत कमी ददवसाांचा मदहना
ाआ. िश्न प्रवद्यार्थ्ाांना प्रवचारा.

ontentId=do_3130139921345495041244


ददनदर्शि केतील येणारे सण व ते कोणत्ा मदहन्यात येतात? तसेच



पररवारातील सदस् व त्ाांचे वाढददवस, कोणाचा वाढददवस
कोणत्ा मदहन्यात येतो ? या सवावप्रवषयी िश्न करावे व तोंडी ाईत्तरे
प्रवचारावीत.



एखादे मचत्र दाखवून त्ातील मादहतीचे प्रवश्रेषण करण्याचा सराव
करा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

आयत्ता : २ री

माहे : मािग २०२१
पालक प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.

ाइ-बालभारती Link -

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



साांगा व त्ाच्या लक्षात ाअणून द्या की, काही प्रवर्शष्ट ाअकृतीनांतर त्ाच ाअकाराची

ददक्षा content Link


प्रवद्यार्थ्ाांना पररसरातील ाऄनेक ाअकृप्रतबांध दाखवा व त्ाचे प्रनरीक्षण करण्यास
पुनरावृत्ती होते.

https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281
2884?contentId=do_312900420931
08428811101





https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281

गणणत

०१.७१.०९

ाअकृप्रतबांध

०१ माचव ते ०६

मचिं चोके, मचकू, सीताफळ ाआ. प्रबया गोळा करून त्ाच्याकडू न प्रवप्रवध ाअकृप्रतबांध
तयार करण्याचा सराव करा.



त्ाचा सांख्येचे व ाऄक्षराचे ाअकृप्रतबांध पूणव करण्याचा सराव करा.



प्रवप्रवध ाअकाराचे ाअकृप्रतबांध सोडप्रवण्याचा सराव करा.

2884?contentId=do_313013992145

माचव २०२१

6578561212


https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281
2884?contentId=do_3130199274318
151681960



https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281
2884?contentId=do_313019927475
6669441237

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

पालक प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.

ाइ-बालभारती Link -

प्रवद्यार्थ्ाांना घरातील क्रकिंवा पररसरातील ाऄनेक ाईदाहरणे देाउन गुणाकार सांकल्पना
समजावून द्यावे.

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

ईदा. ित्येक टोपलीत दोन र्सताफळे घेतल्यास िार टोपलीतील र्सताफळे डकती

ebook.aspx

?
प्रवद्याथी िथम बेरीज करून ाईत्तर काढतील. त्ाांना लक्षात ाअणून द्या की, वारां वार
एकच सांख्येची बेरीज म्हणजे गुणाकार होय. त्ासाठी सांख्याांच्या पाढ्ाांचा वापर

ददक्षा content Link

गणणत

०१.७१.०१

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

केल्यास ाईत्तर लवकर काढता येते. पाढे कसे तयार होतात ते साांगून त्ाचा सराव

गुणाकार

०८ माचव ते १३

ollection/do_3128133251578593281

करून घ्या व त्ासाठी णव्हडीओची मदत घ्या.

पूववतयारी

माचव २०२१

2884?contentId=do_31290042204

पररसरातील ऄनेक ईदाहरणे द्या.

25994241494


https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281
2884?contentId=do_313013992158
0933121156




गणणत

०१.७१.०१

पाढे तयार

१५ माचव ते २०

करूया

माचव २०२१

प्रवद्यार्थ्ाांना गुणाकाराच्या मचहा ाची ओळख करून द्या.

पालक प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.

ाइ-बालभारती Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/
ebook.aspx

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१



पालकाांनी दोन, तीन, चार, पाच, दहा वस्तूांचा समूह घेाउन त्ा सांख्येचा पाढा
SCERT,Maharashtra,Pune

ददक्षा content Link

तयार करण्याचा सराव करून घ्यावा.



ईदा. दोनचा पाढा तयार करण्यासाठी घरी क्रकिंवा पररसरात सापडणाऱ्या दोन

https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281
2884?contentId=do_31290042204
25994241494



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

वस्तू घेाउन प्रवद्यार्थ्ाांकडू न एकदा, दोनदा, तीनदा, ...... येणाऱ्या सांख्येच्या
पुढे पुढे मोजून पाढा तयार करण्याचा सराव करून घ्यावा त्ासाठी पुढील
र्लिं कमध्ये ददलेल्या णव्हडीओचा ाईपयोग करून घ्यावा.

ollection/do_3128133251578593281
2884?contentId=do_313013992167
6288001213


https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281
2884?contentId=do_313013992180
6295041245



एकदा मोजले.
४×१=४
दुसऱयाांदा ४ च्या पुढे मोजून ५, ६, ७, ८
४×२=८
ततसऱयाांदा ८ च्या पुढे मोजून ९,१०,११,१२
४ × ३ = १२
चौथयाांदा १२ च्या पुढे मोजून १३, १४, १५, १६
४ × ४ = १६

https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281
2884?contentId=do_3130139921937
367041196



https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281
2884?contentId=do_313034783484
1497601109

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

ाइ-बालभारती Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/
ebook.aspx

पालक प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.


तयार करण्याचा सराव करून घ्यावा.

ददक्षा content Link


https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281
2884?contentId=do_31290042204

गणणत

०१.७१.०१

पाढे तयार

२२ माचव ते २७

करूया

माचव २०२१

25994241494


पालकाांनी दोन, तीन, चार, पाच, दहा वस्तूचा समूह घेाउन त्ा सांख्येचा पाढा

https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281
2884?contentId=do_313013992167

ईदा. पाच व दहाचा पाढा तयार करण्यासाठी घरी क्रकिंवा पररसरात
सापडणाऱ्या पाच क्रकिंवा दहा वस्तू घेाउन प्रवद्यार्थ्ाांकडू न एकदा, दोनदा,
तीनदा, ...... येणाऱ्या सांख्येच्या पुढे पुढे मोजून पाढा तयार करण्याचा सराव
करून घ्यावा त्ासाठी पुढील र्लिं कमध्ये ददलेल्या णव्हडीओचा ाईपयोग करून
घ्यावा.
पाि डकिंवा दहािा पाढा तयार करून घेण्यासाठी खालीलिकारे कृती प्रवद्यार्थ्ांकडून
करून घ्यावी.

6288001213


https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281
2884?contentId=do_313013992180
6295041245



https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

2884?contentId=do_3130139921937
367041196


https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281
2884?contentId=do_313034783484
1497601109
पालक प्रवद्यार्थ्ाांकडू न खालील कृती करून घेतील.

ाइ-बालभारती Link -

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



कागदी पट्ट्डा लागत ाऄसतील तर तीन प्रवमानाांना क्रकती कागदी पट्ट्डा लागतील

ददक्षा content Link


गणणत

०१.७१.०१

२९ माचव ते ३१

गणणत

माचव २०२१

? ाऄशािकारचे िश्न प्रवद्यार्थ्ाांना प्रवचारावे.

https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281

गोष्टीतील

2884?contentId=do_312900423106

ाऄशािकारे गोष्टीतून प्रवद्यार्थ्ाांना गुणाकाराचा सराव करा.


र्शकप्रवण्याचा सराव करा.

https://www.diksha.gov.in/play/c
ollection/do_3128133251578593281
2884?contentId=do_313013992204
1733121157

कागदी होाा तयार करण्यास साांगून, एका होडीस दोन कागद लागत ाऄसल्यास
तीन होाा तयार करायला क्रकती कागद लागतील? ाऄशािकारे गोष्टीतून गणणत

8958721495


प्रवद्यार्थ्ाांकडू न होडी, टोप्या, प्रवमान तयार करून घेाउन एका प्रवमानास पाच

प्रवप्रवध गोष्टी साांगून क्रकिंवा प्रवप्रवध िसांगाच्या वेळेस त्ाांना गणणत साांगावे.


प्रवप्रवध कागदी पट्ट्डा घेाउन कागदी मुकुट त्ाांच्याकडू न तयार करून घेाउन, एका
मुकुटासाठी क्रकती कागदी पट्ट्डा लागल्या ते प्रवचारून त्ाच्या भावांडासाठी ाऄसे
कागदी मुकुट तयार करावयाचे झाल्यास क्रकती कागदी पट्ट्डा लागतील? याचे
गणणत त्ाला समजावून साांगावे.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

ाआयत्ता दुसरी
माहे –डडसेंबर २०२०
ाअठवडा
1

ाऄध्ययन डनष्पडत्त
(02.17.02) Understands
sequence of stories and
events.

डवषय : ाआां ग्रजी

पाठाचे नाव

ाऄध्ययन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

3.2 Activity

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

Look and say.

Time

do_312816157237739520115018?contentI
d=do_31287628237710131211882

.

duster

bench

computer

chair

table

window

door

lock

board

Write the words on paper chits; stick the chits to that
objects or to their pictures.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

2

(02.17.14) Listens and

3.3 Let’s

follows instructions.

Speak

Listen, repeat and read.
1. Yes, I do.
2. Please give me.
3. Thank you.
4. Thank you. Visit again.
Ask question to your partner . You can starts with..
1. ‘Is it ….?’
2. ‘Do you…..?’
3. ‘Do we….?’

3

(02.17.12) Reads and

3.4 Word

understand familiar

Basket

1. Write the words given below.
Pin, six ,lip ,tin ,nib

words at sight.

2. Draw the picture of following words.
Pin, six, lip, tin, nib.
3. Read aloud and match the same words.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

4

(02.17.07) Uses
pronouns related to
gender

3.5 Know the

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

Occupations

do_312816157237739520115018?contentI
d=do_3130143268825169921340

pin

zip

tip

nib

fit

tin

pig

pin

six

fin

kid

tip

nib

fit

zip

kid

fin

six

tin

pig

1.

Complete the sentences with given words and
read them again.
(Mechanic, Carpenter, Manager, Traffic-police, Chef,
Singer)

like ‘his/her’, ‘he/she’, ‘it’
and other
pronouns like ‘this/that’,

1.He is a …...

‘here/there’,
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

etc.

2. He is a…..
3. She is a…..
4. He is a …..
5. She is a…..
6. She is a…..
म हे

- ज नेव री २०२१

आठवड

अध्ययन ननष्पनत्त

प ठ चे न व

अध्ययन स्त्रोत

नवद्य र्थी कृती

1

(02.17.01) Recites

3.6 ZOOM,

https://diksha.gov.in/play

1.Listen, repeat and sing the poem .

,sings and enjoys

ZOOM,

/collection/do_31281615723

listening to songs

ZOOM

7739520115018?contentId=d

rhymes with actions.

2. Count the numbers in rhythm.

o_3130143268971479041186

Reads and understand

10, 9, 8, 7, 6,

familiar words at

5, 4, 3, 2, 1 ........... Blast off !

sight.

2.Look and say.
1. zoom
2. moon
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

5. trip
6. rocket

SCERT,Maharashtra,Pune

2

3. going

7. ship

4. soon

8. abroad

(02.17.10)Speaks

3.7 Let’s

https://diksha.gov.in/play

Listen, repeat and enact.

about

Speak

/collection/do_31281615723

1.No, it’s not mine.

7739520115018?contentId=d

2. Yes, it’s mine.

herself/himself.

o_3130143269079203841261

3. Yes, it is.

https://diksha.gov.in/play

4. Oh! Yes. Here it is.

/collection/do_31281615723

5. Thank you very much.

7739520115018?contentId=d
o_312876283698896896120
21

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

3

Listen carefully and

3.8 Word

repeat words ,phrases

Basket

1.

Listen and repeat the words.
box,ox,fox,boy,toy

and sentences
.(02.17.09)

2. Match the following.
box

ox

ox

toy

fox

box

boy

fox

toy

boy

3. Look, listen, repeat and read.

A dot.
A red dot.
A red dot on a pot.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

4. Write the first letter.
–ox
–ot
-oy
-og

4

(02.17.09) Listen

3.9

https://diksha.gov.in/play

carefully and repeat

Learning

/collection/do_31281615723

words ,phrases and

Letters

7739520115018?contentId=d

sentences.

o_313014326936698880135
https://diksha.gov.in/play

1. Look ,listen & learn

Encircle the m,o,r,s- letter
o-b-e-q
m-o-b-p

/collection/do_31281615723

y-h-q-t

7739520115018?contentId=d

r-o-s-v

o_313014326948782080129
4
https://diksha.gov.in/play

u-s-b-f
o-b-t-q

/collection/do_31281615723
7739520115018?contentId=d
o_3128762843009597441189
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

2. Write the following letters.
O-o
SCERT,Maharashtra,Pune

2

P-p
Q-q
R-r
S-s
T-t

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

म हे –फेब्रुव री २०२१

आठवड

अध्ययन ननष्पनत्त

प ठ चे न व

अध्ययन स्त्रोत

1

(02.17.06) Identifies

3.10 Fun

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

different shapes, sizes,

with Letters

on/do_312816157237739520115018?c

colours, weight, texture
etc.

नवद्य र्थी कृती
1. Look and search the following
words .

ontentId=do_31301432648822784019
2

Man, yes, sorry ,tap ,you, table.

https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312816157237739520115018?co
ntentId=do_312876284859482112120
28

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

s

p

t

x

t

o

m

a

n

a

r

d

p

y

b

r

m

g

e

l

y

o

u

s

e

SCERT,Maharashtra,Pune

(02.17.04) Writes a few

3.11 Reading

words, phrases, short

Time

1. Read the following words and
draw the pictures.
Moon

sentences, in response to

Rocket

poems and

Star

stories.

2

sun

(02.17.01) Recites ,sings

4.1 The

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

and enjoys listening to

Squirrel

n/do_312816157237739520115018?co

1.Listen, repeat and act the poem.
2.Circle the rhyming words.

songs rhymes with

ntentId=do_313014326983483392129

actions Reads and

5

• up, hop, tree, top.

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

• broad, round, ground, tall.

n/do_312816157237739520115018?co

• twirly, round, whirly, top.

understand familiar
words at sight.

ntentId=do_312887592540119040129
53

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

• shell, supper, snappity, crackity.

SCERT,Maharashtra,Pune

3

(02.17.09) Listen

4.2 Calender

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

1.Listen and repeat.

carefully and repeat

on/do_312816157237739520115018?c

words, phrases and

ontentId=do_31301432699199488012

sentences.

96

February

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

March

n/do_312816157237739520115018?co

April

ntentId=do_31288202178700083218
53

January

May
June
July
August
September
October
November
December

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

4

(02.17.08) Uses

4.3 Let’s

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

prepositions like, ‘before’,

Speak

n/do_312816157237739520115018?co

‘between’ etc.

ntentId=do_313014327001563136128
0
https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312816157237739520115018?co

1.Look, listen and repeat.
A. The little girl is sitting between her
mother and
father.
B. The duck is swimming with her

ntentId=do_312876288499712000119

ducklings.

07

C. The birds are flying over the trees.
D. The butterflies are fluttering around
the flowers.
E. The man is standing near the car.

2. Look and say.
between
with
over
around
near
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

म हे –म चच २०२१

आठवड
1

अध्ययन ननष्पनत्त

प ठ चे न व

अध्ययन स्त्रोत

(02.17.16) Composes and

4.4 Who is

https://diksha.gov.in/

writes simple, short

Better ?

play/collection/do_312

sentences with space
between letters
and words.

नवद्य र्थी कृती
1. Listen, repeat

and enact the story.

816157237739520115018
?contentId=do_3130143
270134169601341

2. Make sentences.
I am

singing.

My

running.

mother is
https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
816157237739520115018
?contentId=do_3128762
8943709798411909

My father

good at

playing kabaddi.

is
My friend

swimming

is
My sister

painting.

is
My

dancing.

brother is

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

2

(02.17.09)Listens
carefully and repeats

1.Underline the rhyming words.

4.5 Word
Basket

words,

A. bag, cut, pin, nut.

phrases and sentences.

B. fun, can, ten, run.
C. cot, mud, bat, bud.
D. tin, hot, cub, tub.
E. pig, sun, big, hat.

2.Look, listen, repeat and read.

A bug on a rug
A bug on a cup
A bug on a bun

I can hop.
I can run.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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It is a lot of fun.
3

(02.17.06) Identifies

4.6 Learning

https://diksha.gov.in/

different shapes, sizes,

Letters

play/collection/do_312

colours, weight, texture
etc.

816157237739520115018

1. Write the letters in Capital .

?contentId=do_3130143

u

257023037441337

v
w
x
y
z

2.Collect the pictures of words starts from
letters …
U-V-W-X-Y-Z..

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

3

(02.17.14) Listens and

4.7 Crossing

https://diksha.gov.in/

1.Listen and put a tick if the sentence is correct

follows instructions.

the Road

play/collection/do_312

and a cross if it

816157237739520115018
?contentId=do_3130143
273227796481281

is wrong.
• Radha uses zebra crossing to cross the road.
• Jay jumps from a running bus.

https://diksha.gov.in/

• Amit always stands in a queue.

play/collection/do_312

• Juee runs through the moving traffic.

816157237739520115018
?contentId=do_3128877
4297316556813055

• Uma puts her hand out of the window of a moving
bus.

https://diksha.gov.in/

2.Listen, repeat and sing the poem.

play/collection/do_312

3.Look and say.

816157237739520115018
?contentId=do_3128877
4297316556813055

Cross
Busy
Wait
Traffic

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

4

(02.17.14) Listens and

4.8 Activity

https://diksha.gov.in/

Read the instructions and follow them , Let’s

follows instructions.

Time

play/collection/do_312

make a cap.

816157237739520115018
?contentId=do_3130143
273227796481281

• Take a page of
a newspaper.
• Fold it widthwise.

https://diksha.gov.in/

• Again fold it

play/collection/do_312

widthwise.

816157237739520115018
?contentId=do_3130143
273459712001187

• Open the second
fold.
• Open the second

https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
816157237739520115018
?contentId=do_3128813
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

fold.
• Fold the flap up the edge.
• Fold the second flap up on

SCERT,Maharashtra,Pune

338749337601556

the back edge.
•Paste the corners
with glue.

Now your cap is
ready!

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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म हे –एनिल २०२१

आठवड

अध्ययन ननष्पनत्त

प ठ चे न व

1

(02.17.12) Reads and

4.9 Let’s

understands familiar

Speak

अध्ययन स्त्रोत

नवद्य र्थी कृती
1. Look, listen and say.
a. Brother
b. Sister

words

c. Grandfather

at sight.

d. Grandson
e. Daughter
f. Uncle
g. Nephew
h. Aunt

2.Write the names of your
relatives.
3.Ask your friends the names of
their
relatives
2

(02.17.09) Listens

4.10 Word

https://diksha.gov.in/

carefully and repeats

Building

play/collection/do_312

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

1.Look, listen and encircle the odd word.

SCERT,Maharashtra,Pune

words,

816157237739520115018
?contentId=do_3130143

phrases and sentences.

269236736001293

https://diksha.gov.in/

bat ,boat, bed ,but ,hat.
Sun, lock ,sack ,soap ,school.
Ladder, leaf ,rose ,lemon ,lip.
Cock, cat, dog ,clap, can.

play/collection/do_312

Man, nest, monkey, mango ,mirror.

816157237739520115018

Fun, fat, four ,glass, fan.

?contentId=do_3130143
273549250561343

Pen, pencil ,pot ,sack, pan.

https://diksha.gov.in/
play/collection/do_312
816157237739520115018
?contentId=do_3128763
0556468838411937
3

(02.17.13 )Expresses their

4.11 Reading

1.Read the following words. Choose any

personal needs, feelings

Time

five words.

etc.

Draw a picture using the words you
have chosen.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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sun

drum

bird

ball

cat

nest

tree

bus

dog

egg

boy

bat

2.Tell your friends about your picture.
4

Revision

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

Revision

Revision

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

Revision

SCERT,Maharashtra,Pune

आयत्ता:- प्रतसरी
माहे –डडसेंबर २०२०

अठवडा

पाठािे नाव

ऄध्ययन
प्रनष्ढत्ती क्र.

प्रवषय – मराठी

ऄध्ययन-ऄध्यापन स्त्रोत

प्रवध्याथी कृती

.030101.
रानपाखरा

१ .कप्रवतेचे लक्षपूववक श्वण करतील.
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526581536899072142681?contentId=d

पदहला

o_31221326613640806421875

२.कप्रवतेचे ाअरोह-ाऄवरोहासह गायन करतील.
३.प्रवचारलेल्या िश्नाांची ाईत्तरे देतील.

.0301.02

.0301.05

03..0106
१.ददलेला सादहत् िकार समजून घेतील.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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ाअम्ही फलक वाचतो

https://cart.ebqlbharati.in/BalBooks/pd
fs/301020001.pdf

दुसरा

मजेशीर होाा

करतील.

03.01.01

१.पाठाचे समजपूववक श्वण करतील.

03..0103

२.ऐकलेल्या गोष्टीतील पात्र,शीषवक व घटना या
प्रवषयी चचाव करतील.

https://bit.ly/37yi9h3

३.घडणाऱ्याघट ना प्रवषयी ाअपले ाऄनुभव व्यक्त

.0301.04

प्रतसरा

मजेशीर होाा

२.मजकुराचे वाचन करून िश्नाांची ाईत्तरे देतीलचचाव,

.0301.07

करतील.
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526581536899072142681?contentId=d
o_31289559516291072015326

१. प्रवचारलेल्या िश्नाांची ाईत्तरे देतील.
२.ाऄिोडाच्या टरफलापासून पालकाांच्या मदतीने
होाा तयार करून पाहतील
३ .बांडूने केलेल्या चाांगल्या कामासारखे तुम्ही
कोणतेकाम करू शकता याप्रवषयी ाअपल्या
ममत्राबरोबर गप्पा मारतील.

चौथा

अम्ही चित्रावरून गोष्ट
र्लदहतो

https://cart.ebqlbharati.in/BalBooks/pd
.0301.01

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

fs/301020001.pdf
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

१.ददलेल्या मचत्राचे प्रनरीक्षण करतील.
स्वताः क्रकिंवा र्शक्षकाांच्या मदतीने गोष्ट र्लदहतील.

SCERT,Maharashtra,Pune

१) ाअपल्या पररसरात खेळ्या जाणायाव खेळाांप्रवषयी
चचाव करतील.

.0301.11

२) खेळ खेळतील.

अम्ही ऄसेही खेळतो

.0301.04
https://cart.ebqlbharati.in/BalBooks/pd
fs/301020001.pdf

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

आयत्ता:-प्रतसरी
माहे –िानेवारी २०२१

अठवडा

पाठािे

ऄध्ययन

नाव

प्रनष्ढत्ती क्र.

प्रवषय – मराठी

ऄध्ययन-ऄध्यापन स्त्रोत

https://diksha.gov.in/play/collection/d
.0301.01
पदहला

o_312526581536899072142681?contentId
=do_31221377507007692812588

सुगी

प्रवध्याथी कृप्रत

१.कप्रवतेचे लक्षपूववक श्वण करतील.
२ कप्रवतेचे ाअरोह-ाऄवरोहासह गायन करतील.
३.प्रवचारलेल्या िश्नाांची ाईत्तरे देतील.

.0301.02

४.सुगीच्या ददवसात येणाऱ्या प्रवप्रवध प्रपकाांची मादहती र्लदहतील .
५.झाडाांप्रवषयी मादहती र्लदहतील.

.0301.06

.0301.12

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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१.पाठाचे समजपूववक श्वण करतील.
एक भारतीय संशोधक
दुसरा

03.01.01
03..0103

https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526581536899072142681?contentId
=do_31221317842491801621626

२.ऐकलेल्या गोष्टीतील पात्र,शीषवक व घटना या प्रवषयी चचाव करतील.
३.घडणाऱ्याघट ना प्रवषयी ाअपले ाऄनुभव व्यक्त करतील. प्रवचारलेल्या
िश्नाांची ाईत्तरे देतील.

.0301.04

.0301.07

प्रतसरा

अम्ही चित्र वाितो

१.ददलेला सादहत् िकार समजून घेतील.
.0301.05

https://cart.ebqlbharati.in/BalBooks/p
dfs/301020001.pdf

2.मचत्राांचे प्रनरीक्षण करतील.
3. र्शक्षक क्रकिंवा पालकाांच्यामदतीने मचत्राचे वाचन करण्याचा ियत्न
करतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

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

.0301.01

o_312526581536899072142681?contentId
=do_31267953032245248012928
१] कप्रवतेचे लक्षपूववक श्वण करतील.

.0301.02

२] कप्रवतेचे ाअरोह-ाऄवरोहासह गायन करतील.

https://diksha.gov.in/play/collection/d
.0301.03

o_312526581536899072142681?contentId
=do_31267953032245248012928

दोि

१)कप्रवतेतील पात्राांप्रवषयी चचाव करतील.
2) ाअपल्या दोस्त/ ममत्राप्रवषयी मादहती साांगतील.
3) प्रवचारलेल्या िश्नाांची ाईत्तरे देतील.

चौथा

4) माझा ाअवडता पाळीव िाणी याप्रवषय मादहती र्लहतील.
.0301.04

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

आयत्ता:-प्रतसरी
माहे –फेब्रुवारी २०२१
अठवडा

पाठािे नाव

ऄध्ययन प्रनष्ढती क्र.

पदहला

मधमाशीने केली कमाल

03.01.01
03..0103

प्रवषय – मराठी
ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत-

प्रवध्याथी कृती

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3

१)पाठािे समिपूवगक श्रवण करतील.

12526581536899072142681?contentId=do_31
221313885055385621582

२) ऐकलेल्या गोष्टीतील पात्र,शीषगक व घटना या प्रवषयी ििाग करतील.
३) घडणाऱ्याघटना प्रवषयी अपले ऄनुभव व्यक्त करतील.
४) प्रविारलेल्या िश्नांिी ईत्तरे देतील.
५) प्रवप्रवध तेलमबयांिी नावे र्लदहतील.

.0301.04

.0301.07

दुसरा

रमाइ भीमराव अंबेडकर

03.01.01

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3
12526581536899072142681?contentId=do_31
221368783899033612309

२) ऐकलेल्या गोष्टीतील पात्र,शीषवक व घटना या प्रवषयी चचाव करतील.
३)अपल्या पररसरात घडणाऱ्याघटना प्रवषयी अपले ऄनुभव व्यक्त

03..0103
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

१)पाठाचे समजपूववक श्वण करतील.

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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करतील.
४) प्रविारलेल्या िश्नांिी ईत्तरे देतील.

.0301.04

५) थोरकतृगत्ववान मदहलांप्रवषयी मादहती र्लहतील.

.0301.07

प्रतसरा

ट्रॅडफकदादा

.0301.01

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3
12526581536899072142681?contentId=do_31
267953217820262413082

१. कप्रवतेचे लक्षपूववक श्वण करतील.
२. कप्रवतेचे ाअरोह-ाऄवरोहासह गायन करतील.
३.वाहतुकीच्या प्रनयमाांप्रवषयी ममत्राांमध्ये क्रकिंवा ाअपल्या मोठ्या बदहण भावा

.0301.02

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3
12526581536899072142681?contentId=do_31

सोबत चचाव करतील.
४. प्रवचारलेल्या िश्नाांची ाईत्तरे देतील.

267953217820262413082
.0301.03

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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.0301.07

िौथा
अम्ही नकाशा वाितो

१.ददलेला सादहत् िकार समजून घेतील.
.0301.05

https://cart.ebqlbharati.in/BalBooks/p
dfs/301020001.pdf

2. नकाशाचे प्रनरीक्षण करतील.
3.र्शक्षक क्रकिंवा पालकाांच्यामदतीनेनकाशाचे वाचन करण्याचा ियत्न
करतील.
१.पालकाांच्या मदतीने राहत्ा रठकाणाचा नकाशा काढण्याचा ियत्न
करतील.

.0301.06

आयत्ता:-प्रतसरी
माहे –मािग २०२१

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

प्रवषय – मराठी

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

अठवडा
पदहला

पाठािे नाव
चित्रे

ऄध्ययन प्रनष्ढती क्र.
03.01.01

ऄध्ययन-ऄध्यापन स्त्रोत

प्रवध्याथी कृती

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ १.पाठाचे समजपूववक श्वण करतील.
312526581536899072142681?contentId=do
_3123264176372858882375

03..0103

२. ऐकलेल्या गोष्टीतील पात्र,शीषवक व घटना या प्रवषयी चचाव करतील.
३.ाअपल्या पररसरात घडणाऱ्याघटना प्रवषयी ाअपले ाऄनुभव व्यक्त करतील.
४.पाठात ाअलेल्या नवीन शााांचा ाऄथव समजून धेतील.

.0301.04

.0301.08
दुसरा
मचत्रे

.0301.07

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ १) प्रवचारलेल्या िश्नाांची ाईत्तरे देतील.
312526581536899072142681?contentId=do
_3123263064059904002251

२) प्रवप्रवध प्रवषयावर मचत्रे काढतील.
१)पाठाचे समजपूववक श्वण करतील.

03.01.01

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526581536899072142681?contentId=do

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

२) ऐकलेल्या गोष्टीतील पात्र,शीषवक व घटना या प्रवषयी चचाव करतील.
३)ाअपल्या पररसरात घडणाऱ्याघटना प्रवषयी ाअपले ाऄनुभव व्यक्त करतील.
SCERT,Maharashtra,Pune

रोपटे

03..0103

_312934447033966592199

.0301.04
प्रतसरा

रोपटे

.0301.07
.0301.08

चौथा

अम्ही मादहती ममळवतो

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526581536899072142681?contentId=do
_312934447033966592199

.030101.

१)ददलेल्या चित्रािे प्रनरीक्षण करतील.
२) प्रविारलेल्या िश्नांिी ईत्तरे देतील.

.0301.07

३)झाडांिे ईपयोग याप्रवषयावर अठ ते दहा ओळींिी मादहती र्लदहतील.

.0301.13

४)पररसरातील प्रवप्रवध झाडांिी मादहती ममळवतील.
आयत्ता:-प्रतसरी
माहे –एप्रिल २०२१

अठवडा

पाठािे नाव

ऄध्ययन प्रनष्ढती क्र.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

प्रवषय – मराठी

ऄध्ययनऄध्यापन स्त्रोतदडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

प्रवध्याथी कृती
SCERT,Maharashtra,Pune

पदहला

दुसरा

प्रतसरा

िौथा

झालेल्या भागािा सराव

झालेल्या भागािा सराव

झालेल्या भागािा सराव

.0301.02

१)रानपाखरा या कप्रवतेचे ाअरोह-ाऄवरोहासह गायन करतील.

.030107.

२)प्रवचारलेल्या िश्नाांची ाईत्तरे देतील.

03..0106

३)ददलेला सादहत् िकार समजून घेतील

.0301.02

१)ददलेल्या पाठाचे वाचन करतील.

.0301.07

२)प्रवचारलेल्या िश्नाांची ाईत्तरे देतील.

.030113.

१)ददलेल्या प्रवषयावर मादहती र्लदहतील
२)प्रविारलेल्या िश्नांिी ईत्तरे देतील

मूल्यमापन(परीक्षा)

आयत्ता : प्रतसरी

प्रवषय

ाऄध्ययन प्रनष्ढत्ती िमाांक

पाठाचे नाव

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

गणणत

कालावधी

माहे : डडसेंबर २०२० – मािग २०२०

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

प्रवद्याथी कृती
SCERT,Maharashtra,Pune

E-book बालभारती र्लिं क
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks
/ebook.aspx

1. एखाद्या सांख्येला १० ने गुणणे म्हणजे त्ा सांख्येची

दहापट करणे. यासाठी ाआयत्ता ३री गणणत प्रवषयाचे पान
ि. ६१ व ६२ ाऄभ्यासावे.

१० म्हणजे १ दशक म्हणजेच १०  रपयाांची एक नोट. म्हणून ३

DIKSHA App र्लिं क

× १० = ३०

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

यािमाणे खालील ाईदाहरणे वहीत सोडवा.

n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_3125531088357539842
1241

1) ५ × १० =

2) ७ × १० =
3) ८ × १० =
4) ९ × १० =

गणणत

03.71.01

गुणाकार

यािमाणे १० × १० केले तर १०० ाईत्तर येाइल. म्हणजे जेवढे

१ ाअठवडा

शून्य ाऄसतील तेवढे शून्य ाईत्तरात र्लहून त्ााअधी दशकाांचा
गुणाकार र्लहायचा. ाअहे न सोप्प?
2. जर दोन दशक सांख्या ाऄसतील तर त्ाांचा गुणाकार
करतेवेळी दशकाांचा ाअधी गुणाकार करून दोन शून्य
र्लहावे. जसे २० × ४० = ८०

यािमाणे खालील ाईदाहरणे वहीत सोडव.
1) ३० × ३० =
2) २० × ४० =
3) ३० × ५० =
4) ४० × ६० =

3. दोहा ी सांख्या ममळू न जर एकक स्थानी एकच शून्य
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

ाऄसेल तर गुणाकारात एक शून्य येाइल ाअणण दोन शून्य
ाऄसतील तर गुणाकारात सुद्धा दोन शून्य येतील.

यािमाणे प्रनणवय घेाउन खालील ाईदाहरणे वहीत सोडवा.
1) ३ × ४० =
2) ६० × २० =

3) ३ दशक × ५ दशक =
4) १० × ९ =
4. कागदाच्या १ ते १० दहा  रपयाांच्या खेळातल्या नोटा
बनवा. दोघाांमध्ये नोटा देाउन क्रकती  रपये झाले हे तोंडी
गुणाकार करून ठरवा.
E-book बालभारती र्लिं क
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks
/ebook.aspx
DIKSHA App र्लिं क
गणणत

03.71.01

गुणाकार

5. ाआयत्ता ३ री गणणत पाठ्यपुस्तक पान ि. ६२ ाअपण
ाऄभ्यासले ाऄसेल तर चौकट पद्धतीने पुढील ाईदाहरणे
वहीत सोडवा.
1) ५२ × २ =
2) ३३ × ४ =
3) ४६ × ३ =
4) ६३ × ५ =

१ ाअठवडा

6. १  र. व १०  रपयाांच्या खेळातल्या नोटा वापरून पुढील
गुणाकार चौकट पद्धतीने माांडणी करून वहीत सोडवा.
1) ४१ × ३ =
2) २९ × २ =
3) ५४ × ४ =
4) ७३ × ६ =

7. चौकट पद्धतीने पुढील शाब्दाक ाईदाहरणे वहीत सोडवा.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

1) एका डझन मध्ये १२ केळी या पद्धतीने बाबाांनी ४

डझन केळी प्रवकत घेतल्यास, एकूण क्रकती केळी
होतील?

2) एका लाडू च्या डब्ात ५४ लाडू ाअहे त.
ददवाळीसाठी ाअाइने ६ डबे भरून लाडू केले. तर
एकूण क्रकती लाडू होतील?

3) कवायतीसाठी र्शक्षकाांनी एका राांगेत ४५ मुले
यािमाणे मैदानात ९ राांगा केल्या. तर मैदानात
एकूण क्रकती मुले ाअहे त?

4) खेळण्याच्या दुकानात एक कार ७५  रपयाला ाअहे.
मावशीने ३ भाच्याांना ३ कार खरेदी केल्या. तर
दुकानदाराला मावशीने क्रकती  रपये ददले ाऄसतील?
E-book बालभारती र्लिं क
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks
/ebook.aspx
DIKSHA App र्लिं क
गणणत

03.71.01

गुणाकार

8. चौकट पद्धतीने दोन ाऄांकी सांख्येला दोन ाऄांकी सांख्येने
कसे गुणावे यासाठी पाठ्यपुस्तक ाआयत्ता ३ री गणणत
मधील पान ि. ६३ ाऄभ्यासा.
खालील ाईदाहरणे चौकट पद्धतीने वहीत सोडवा.
1) ४५ × १२ =
2) ३३ × २३ =

१ ाअठवडा

3) १४ × ३२ =
4) ३४ × ४३ =
9. चौकट पद्धतीने पुढील शाब्दाक ाईदाहरणे वहीत सोडवा.
1) एका ाऄनाथ ाअश्मासाठी ित्ेक मुलाला ७५
 रपयाला एक पुस्तक यािमाणे ४२ पुस्तके
वाटायची ाऄसल्यास क्रकती  रपये खचव येाइल?

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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2) फळाांच्या एका टोपलीत ३६ फळे ाअहेत. ाऄश्या ४४
टोपल्याांमध्ये एकूण क्रकती फळे ाऄसतील?
3) एका शाळे त ित्ेक तुकडीत ३८ मुले ाअहेत. ाऄशा
२४ तुकाा शाळे त ाऄसल्यास, शाळे त एकूण क्रकती
प्रवद्याथी ाअहेत?
4) एका पुस्तकाचे वजन ६५ ग्रॅम ाअहे. ाऄशा ३४
पुस्तकाांचे वजन एकूण क्रकती ग्रॅम भरे ल?
10. दोघाांमध्ये एक खेळ खेळा. एकाने १०० पेक्षा लहान
कोणतीही दोन ाऄांकी सांख्या साांगा. दुसऱ्याने सुद्धा

तशीच दोन ाऄांकी सांख्या साांगावी. या दोन सांख्या वही
क्रकिंवा पाटीवर र्लहून त्ाांचा चौकट पद्धतीचा गुणाकार
सोडवा.
E-book बालभारती र्लिं क
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks
/ebook.aspx
DIKSHA App र्लिं क
गणणत

03.71.01

गुणाकार

१ ाअठवडा

11. चौकट पद्धतीने गुणाकार ाअपण र्शकलो ाअहोत. ाईभ्या
माांडणीचा गुणाकार पान ि. ६४ वर ाऄभ्यासा. खालील
गुणाकार ाईभ्या माांडणीत सोडवा.
1) ३२ × ३ =
2) २१ × ४ =
3) २३ × ३ =
4) ३३ × २ =
12. पुढील हातचे गुणाकार ाईभ्या माांडणीत सोडवा.
1) १४ × ६ =
2) १८ × ५ =
3) २३ × ४ =
4) २४ × ३ =

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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13. खालील शाब्दाक गुणाकार ाईभ्या माांडणीत सोडवा.

1) एका पेनाची क्रकिंमत १५  रपये ाअहे , ररचाने ३ पेन

प्रवकत घेतले. प्रतने दुकानदाराला क्रकती  रपये ददले
ाऄसतील?

2) फळबागाांच्या एका राांगेत २४ फळझाडे ाअहेत, ाऄशा
४ राांगा ाऄसतील तर बागेत एकूण क्रकती फळझाडे
ाअहेत?

3) गोष्टीच्या एका पुस्तकाची १६ पाने ाअहेत, ाऄशा ५
पुस्तकाांची क्रकती पाने होतील?

4) दुकानातील एका बरणीत काचेच्या २३ रां गीत गोट्डा
ाअहेत. ४ बरण्याांमध्ये सारख्याच गोट्डा ाऄसतील
तर एकूण क्रकती गोट्डा बरण्यात ाऄसतील?
E-book बालभारती र्लिं क
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks
/ebook.aspx
DIKSHA App र्लिं क
गणणत

03.71.01

गुणाकार

१ ाअठवडा

14. ाआयत्ता ३ री गणणत पाठ्यपुस्तक पान ि. ६५ वरील
ाईदाहरणे ाऄभ्यासा. ाईभ्या माांडणीत पुढील ाईदाहरणे
सोडवा.
1) २४ × ६ =
2) ३५ × ५ =
3) ४२ × ६ =
4) २७ × ७ =
15. पुढील शाब्दाक ाईदाहरणे ाईभ्या माांडणीत वहीत सोडवा.
1) एका पुस्तकाची क्रकिंमत २८  रपये तर ाऄशा ५
पुस्तकाांची एकूण क्रकिंमत क्रकती?

2) एका पेटीत ३४ ाअांबे तर ाऄशा ६ पेट्डाांची क्रकिंमत
क्रकती?

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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3) एका डब्ात २५ लाडू ाअहे त. ाऄशा ७ डब्ात
एकूण क्रकती लाडू ?

4) एका खेळण्याची क्रकिंमत ३६  रपये. ाऄशा ७
खेळण्याांची क्रकिंमत क्रकती  रपये होतील?

16. वरील ाईदाहरणाांिमाणे तुम्ही सुद्धा शाब्दाक ाईदाहरणे

तयार करा. त्ाची ाईभ्या माांडणीची रचना करून सोडवा.

E-book बालभारती र्लिं क
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks
/ebook.aspx
DIKSHA App र्लिं क

गणणत

03.71.05

भागाकार

१ ाअठवडा

1. घरातील र्लिं बू, मचिं चोके, क्रकिंवा शेंगा घ्या. त्ातील ६
वस्तू दोघाांना सारखे वाटा. तुम्ही कसे वाटले? ते

मोठ्याांना साांगा. तुम्ही ित्ेकाला एक एक करून सुद्धा
वाटू शकता. खालीलिमाणे रकान्यात नोंदवा.
एकूण र्लिं बू

ित्ेकाला र्लिं बू

2. वरीलिमाणे ८, १० क्रकिंवा १२ वस्तू घेाउन दोघात
सारख्या वाटा व रकान्यात र्लहा.

3. समजा टोपलीत १२ मचिं चा ाअहे त. तर खालीलिमाणे
समान वाटल्यास ित्ेकाला क्रकती क्रकती येतील? ते
रकान्यात वाटणी करून र्लहा.
1) ३ जणाांना समान वाटल्यास
2) ४ जणाांना समान वाटल्यास
3) ६ जणाांना समान वाटल्यास
गणणत

03.71.05

भागाकार

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

१ ाअठवडा

E-book बालभारती र्लिं क
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

4. थैलीत १८ ाअवळे ाअहेत. खालीलिमाणे समान
वाटल्यास ित्ेकाला क्रकती क्रकती येतील? ते रकान्यात
वाटणी करून र्लहा.
SCERT,Maharashtra,Pune

/ebook.aspx
DIKSHA App र्लिं क
https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_31301991997453107218
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1) २ जणाांना समान वाटल्यास
2) ३ जणाांना समान वाटल्यास
3) ६ जणाांना समान वाटल्यास
5. वरीलिमाणे केलेल्या वाटणीला ाअपण समान वाटणी
करणे ाऄसे म्हणतो. तुम्ही केलेल्या समान वाटणीची
ाईदाहरणे र्लहा. रकान्यात माांडणी करून मोठ्याांना
दाखवा.
6. तुम्ही केलेल्या वाटणीचे कागदावर मचत्र काढा. प्रतथेच
वाटणी कशी केली ते ही थोडक्यात र्लहा.

E-book बालभारती र्लिं क
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks
/ebook.aspx

गणणत

03.71.05

भागाकार

१ ाअठवडा

7. र्लिं बे , बोरे क्रकिंवा ाअवळे घ्या. त्ातील ६ ाअवळे एका
थाळीत घ्या. २-२ चे गट करा. क्रकती गट झाले? ते
पुढील रकान्यात नोंदवा.
एकूण ाअवळे

ित्ेक

DIKSHA App र्लिं क

वाट्डातील

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

ाअवळे

एकूण ाअवळे

n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_3125926119148912642
22652
https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_31291596116099072011
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8. ाअता १२ ाअवळे घेाउन पुढीलिमाणे ाअवळ्याचे गट
बदला. क्रकती गट झाले ते रकान्यात नोंदवा.
1) ३ चा गट
2) ४ चा गट

3) ६ चा गट
SCERT,Maharashtra,Pune

9. तुम्ही केलेल्या गटाांचे कागदावर मचत्र काढा. प्रतथेच
वाटणी कशी केली तेही थोडक्यात र्लहा.

https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_313019920062046208
188

E-book बालभारती र्लिं क
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks
/ebook.aspx
DIKSHA App र्लिं क
https://diksha.gov.in/play/collectio
गणणत

03.71.05

भागाकार

१ ाअठवडा

n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_3130199201407795201
974

10. पुढीलिमाणे मचत्र काढा. एका ाअडव्या राांगेत दहा
पेस्थन्सल ाअहेत. तर गटाच्या सांख्येएवढ्ा वतुवळाने
खालीलिमाणे वाटे दाखवा.
1) १ पेस्थन्सल
2) २ पेस्थन्सल
3) ५ पेस्थन्सल
11. घरात ६ ते १० सदस् क्रकिंवा ममत्र याांच्या सहाय्याने

पुढील खेळ खेळा. एक जणाला सेनापती करायचे.
सेनापती हात वर करून जेवढी बोटे दाखवेल तेवढ्ाचे
गट करायचे.

12. पुढील ाईदाहरणे वरीलिमाणे(ाईदाहरणे ि.२३) रकाना
ाअखून सोडवा. गरज भासल्यास वस्तू वापरून सोडवून
पहा.
1) एका प्रबस्कीट पुाात १६ प्रबक्टस्कटे ाअहेत.

ित्ेकाला ४ यािमाणे क्रकती मुलाांना एक पुडा

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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वाटता येाइल?

2) एका राांगेत ५ फुलझाडे यािमाणे २० फुलझाडाांच्या
क्रकती राांगा होतील?

3) वगावत ३० मुले ाअहेत. त्ाांचा ५ मुलाांचा एक
ाऄभ्यासगट बनवल्यास क्रकती ाऄभ्यासगट बनतील?

13. वस्तू समूहातील वस्तूांचे समान गट करणे म्हणजे

भागाकार. पान ि. ७० ते ७३ ाऄभ्यासा. वरील प्रवप्रवध
ाईदाहरणे भागाकार रीतीने करा. त्ानांतर पुढील
ाईदाहरणे सोडवा

E-book बालभारती र्लिं क
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks
/ebook.aspx
गणणत

03.71.09

कालमापन

१ ाअठवडा

DIKSHA App र्लिं क
https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_3130199183384494081
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1. घरातील मभिं तीवरचे घााळ पाहून पुढील िश्नाांची ाईत्तरे
द्या.
1) घााळात क्रकती काटे ाऄसतात?
2) तीन काट्डाांमध्ये काय काय फरक ाअढळतो?
3) घााळात एकूण क्रकती सांख्या ाऄसतात?
4) दोन सांख्याांच्या मध्ये क्रकती खुणा ाअहेत?
5) एकूण ाऄशा क्रकती खुणा ाअहे त?

2. मोठ्याांशी चचाव करून क्रकिंवा पुस्तकातील पान ि. ७४
ाऄभ्यासून पुढील सांकल्पना समजून घ्या.
SCERT,Maharashtra,Pune
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1) तास 2) ममप्रनट 3) सेकांद

3. मोठ्याांशी चचाव करून क्रकिंवा पुस्तकातील पान ि. ७४
ाऄभ्यासून तास,ममप्रनट ाअणण सेकांद यातील सांबांध
समजून घ्या.
E-book बालभारती र्लिं क
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks

4. तास- ममप्रनट ही वेळ मोजण्याची एकके ाअहेत. पुढील
घााळाची मचत्रे पाहून वेळ साांगा.

/ebook.aspx
DIKSHA App र्लिं क
https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_313034780942401536
गणणत

03.71.09

कालमापन

१ ाअठवडा

1105

5. घरी पुठ्ठा वापरून एक घााळ ाअकृती बनवा. त्ाला
तासकाटा, ममप्रनटकाटा बनवून वेगवेगळ्या रीतीने ठे वा.
ददसत ाऄसलेली वेळ वहीत नोंदवा.
6. बाबा ाअणण ाअाइ ददवसभरात कोणकोणती कामे

https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_312916025287426048
1246
https://diksha.gov.in/play/collectio

करतात? त्ाची यादी बनवा. त्ा कामाला लागणारा
वेळ ाऄांदाजे नोंदवा.
7. यार्शवाय तुम्हाला मादहत ाऄसलेल्या घााळाांची मचत्रे
काढा.
8. तुमचा एक ददवसाचा ाऄभ्यासाचे व खेळाचे वेळापत्रक
बनवा.

n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_313034780985999360
1111
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http://cart.ebalbharati.in/BalBooks
/ebook.aspx
DIKSHA App र्लिं क
https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_3129160248588861441
260
गणणत

03.71.08

ददनदर्शि का

१ ाअठवडा

https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_3130065999115550721
99

1. तुमच्या घरी ाऄसलेली ददनदर्शि का (कॅलेंडर)

काळजीपूववक पहा. मोठ्याांची मदत घ्या. खालील
िश्नाांची ाईत्तरे शोधा?
1) एका वषावत क्रकती मदहने ाअहे त?
2) एका मदहन्यात क्रकती ददवस ाअढळतात?
3) सवाांत कमी ददवस कोणत्ा मदहन्याचे ाअहेत?
4) एका सप्ताहात क्रकती ददवस?

2. तुमचा वाढददवस कोणत्ा तारखेला ाऄसतो? त्ावर
खुण करून ठे वा.
3. मोठ्याांच्या मदतीने तुमचे ाअजचे वय शोधा. त्ामागील
पद्धत समजून घ्या. क्रकिंवा पुस्तकातील पान ि. ७६ व
७७ ाऄभ्यासा.

4. घरातील सवव सदस्ाांची जन्मतारीख प्रवचारून सारणी
बनवा. त्ाांचे ाअजचे वय शोधा.

https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_31300660038248857
6172
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E-book बालभारती र्लिं क
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks
/ebook.aspx
DIKSHA App र्लिं क

1. घरी एक भाकर क्रकिंवा पोळी घ्या. दोघाांमध्ये सारखी

वाटा. काय केले? एका पूणव भागाचे ाऄगदी सारखे दोन
भाग केल्यास त्ातील एका भागाला ाऄधाव ाऄसे
म्हणतात.

2. वहीतील टाकााउ कागद चौकोनी फाडू न घ्या. त्ा

कागदाचे क्रकती िकारे ाऄधे करता येतील? िात्र्क्षक
करून पहा, मोठ्याांची मदत घ्या.

3. एका चोकोनी कागदाचे पुढील मचत्रािमाणे चार समान
गणणत

-

ाऄपूणाांक

भाग करा. त्ातील एका भागाला काय म्हणतात?

१ ाअठवडा

4.

वरील मचत्रात

ाऄसलेल्या तीन भागाांना एकक्रत्रतपणे काय म्हणतात?
पाव, ाऄधाव, पााउण या शाात काय फरक ाअहे ? चचाव
करा. पान ि. ८० व ८१ ाऄभ्यासा.
E-book बालभारती र्लिं क
गणणत

-

ाऄपूणाांक

१ ाअठवडा

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks
/ebook.aspx
DIKSHA App र्लिं क
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5. मोठ्याांच्या मदतीने र्लिं बू, पेरू चे ाऄधे, पाव, पााउण भाग
पाडू न घ्या, समजून घ्या.
6. गोट्डा, खडे, शेंगदाणे ाआत्ादी पररसरातील कोणतीही
एका वस्तूांचा समूह घ्या. त्ात पुढीलिमाणे समान भाग
करा. त्ाला काय म्हणाल?

1) ८ वस्तूांचे समान दोन भाग
SCERT,Maharashtra,Pune

2) २० वस्तूांचे समान चार भाग करून त्ातील एक
भाग

3) ४ वस्तूांचे तीन भाग.
4) १६ वस्तूांचे चार समान भाग करून त्ातील तीन
भाग.

7. वहीवर ाअपण कुठे कुठे ाऄधाव, पाव, पााउण या शााांचा
रोजच्या व्यवहारात वापरतो? ते र्लहा.
8. पुढील ाईत्तरे चचाव करून शोधा व साांगा.
1) ाऄधाव तास म्हणजे क्रकती ममप्रनटे ?

2) पाव डझन केळी म्हणजे क्रकती केळी?
3) २००  रपयाांचे पााउण  रपये क्रकती होतील?
4) पाव दोरीची लाांबी ४ मीटर ाऄसेल तर पूणव दोरीची
लाांबी क्रकती मीटर ाऄसेल?

E-book बालभारती र्लिं क
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks
/ebook.aspx
गणणत

03.71.13

मादहतीचे
व्यवस्थापन

१ ाअठवडा

DIKSHA App र्लिं क
https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_313006601384230912

1. तुमच्या वस्तीत क्रकिंवा वाडावत ित्ेकाकडे कोणते वाहन
ाअहे, याची यादी बनवा.

2. पान ि. ८४ ाऄभ्यासा. त्ािमाणे तक्ता तयार करा. पुढे
वाहनाांची ाअकडेवारी र्लहा.
3. पान ि. ८५ ाऄभ्यासा. त्ािमाणे ाईभ्या रेघा मारून तक्ता
बनवा. पुढील िश्नाांची ाईत्तरे द्या.
1) सवाांत जास्त कोणते वाहन ाईपलब्ध ाअहे.
2) सवाांत कमी कोणते वाहन ाईपलब्ध ाअहे ?
3) सायकलींची एकूण सांख्या क्रकती?

4. वरीलिमाणे एक शोध िकल्प शोधा. त्ाची मादहती
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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वरीलिमाणे गोळा करा. तक्ता बनवा, मचत्रे वापरून छान
तक्ता बनवा. मोठ्याांची मदत घ्या.

n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_3130066014748508161
100
https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_313006601584836608
193
https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312528209273569280153289?
contentId=do_313006601686376448
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आयत्ता : प्रतसरी
प्रवषय

कालावधी

पाठाचे नाव

Three
little
kittens

ाऄध्ययन प्रनष्ढत्ती िमाांक

O3 17.06 Reads aloud
groups of words, short
sentences with proper
pauses, stress,
intonation, pace and

माहे : डडसेंबर 2020 ते एप्रिल - 2021
ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत
https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_312233745787699

Week -1

h

December

प्रवद्याथी कृती

1) Listen enjoy the song and recite it.
कप्रवता ऐका व मुखोदगत करा

2) Read following words loudly page -51
3) Listen carefully and write the first letter.
लक्ष देाईन ऐका ाअणण पदहले ाऄक्षर र्लहा.

https://diksha.gov.in/pla

Riddles

मराठी माध्यम

पान 51 वरील शा मोठयाने वाचा.

20021301

expression.
Englis

प्रवषय – आं ग्रिी

03.17.21 Think of words y/collection/do_31252659
quickly related to a
6598726656142881?conte
given word or picture.
ntId=do_312233747380019

1) Listen carefully and answer.
लक्ष देाईन ऐका व ाईत्तरे साांगा

20021303

Capital
letters –
1

03.17.14 Reads and
understands charts,
tables, time tables,
maps and posters on
the classroom walls.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659

1) Look, listen, read the letters.
ाऄक्षरे पहा ,ऐका व वाचा.

6598726656142881?conte
ntId=do_312233750173401
08821306

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

Week -2
December

Capital
letters –
2

03.17.18 Writes all

letters correctly and
proportionately.

https://diksha.gov.in/pla

Look, say and copy the letters in the proper order. ाऄक्षरे पहा ,नाव म्हणा ,

y/collection/do_31252659

पाहून योगय त्ा िमाने र्लहा.

6598726656142881?conte
ntId=do_312233755417354
24021312
Part -1

1 ) Listen carefully and learn to make letter cards. पान -54

https://diksha.gov.in/pla

लक्ष देाईन ऐका ाअणण ाऄक्षराांची काडे बनवायला र्शका

y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_31223376009999
Lots to
do with
letters

मोठयाने वाचा.

974421317
03.17.01 Listen
attentively for various
purposes.

Part – 2

2 ) Listen carefully and learn to play the following games with

https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659

letter cards. पान -55
लक्ष देाईन ऐका ाअणण ाऄक्षरकाडाांचे खेळ , खेळायला र्शका.

6598726656142881?conte
ntId=do_312233760562561
02415115
Part – 3
https://diksha.gov.in/pla

A to Z काडाांचा सांच तयार करा.

y/collection/do_31252659
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

6598726656142881?conte
ntId=do_312233761555898
36821318
Part – 4
03.17.08 Responds
appropriately to a
chain of instructions,

Week -2

requests, etc.

December

https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_312233762063335
42421320
Part – 5
https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_312526596
598726656142881?contentI
d=do_312233762512224256
21321

Mix a
Pancake

03. 17.04 Recites their
own favorite poems
and songs in

https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_312526596
598726656142881?contentI

Listen, repeat and sing.
ऐका व माझ्यापाठोपाठ म्हणा. पान नां. 56

d=do_31223376452783308
815119

Banana

03.17.05 Takes part and https://diksha.gov.in/pla
enjoys in role play, short y/collection/do_31252659

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

Week -3

Delight

December

skit and dramatization

6598726656142881?conte

in English with

ntId=do_31223376549410

appropriate expression. 406415121

03.17.01 Listen
attentively for various
Action

purposes.

words
03.17.21 Thinks of
words quickly related

Listen, repeat and learn to present the recipe.
पान -56
ऐका,म्हणा व ही पाककृती सादर करायला र्शका.
1) Listen and repeat the words after me. They are all action

https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_31223376663040

words.
Page -57
ऐका ाअणण शा माझ्यापाठोपाठ म्हणा . हे कृतीयुक्त शा ाअहेत. .

000021327
पान 57 वरील शााांसाठी action words प्रनवडा.

to a given word or
picture.
03.17.05 Takes part

1) Listen carefully and read aloud with me.

and enjoys in role play,
The sun
and the
wind

short skit and
dramatization in
English with
appropriate
expressions.

पान 58 -59
https://diksha.gov.in/pla

लक्ष देाईन ऐका ाअणण माझ्याबरोबर मोठयाने वाचा.

y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_312233771955527
68021336

03.17.17 Reads and

understands English
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

पान -57

from the

surroundings.
Weather
Words

O3 17.06 Reads aloud

https://diksha.gov.

groups of words, short

in/play/collection/d

पान -60

o_312526596598726

मचत्रे पहा ाअणण मोठयाने वाचा.

sentences with proper
pauses, stress,
intonation, pace and

Week -4

expression.

December

656142881?contentI

1) Look at the pictures and read aloud.

d=do_312233772958
90022421339

03.17.10 Writes
dictation of words,
phrases and sentences.

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

enact what the people are saying. Page -61

656142881?contentI

माझ्याबरोबर वाचा. सादर करा. पान -61

o_312526596598726
d=do_3122337737017
7536021342

MOTTOS

1) Read the name and motto on each badge. Read with me and
ित्ेक प्रबरूदावरील नाव ाअणण ब्रीदवाक्य वाचा. हे लोक काय म्हणत ाअहेत , ते
2) Read the following mottos and messages. Copy them in
good handwriting. Put them up in proper places. With your
teacher’s help, add other mottos and messages to the above
खाली ददलेले सांदेश व ब्रीदवाक्ये वाचा. ती पाहून चाांगल्या ाऄक्षरात र्लहा. योग्य
जागी लावा. तुम्ही ाआतर ब्रीदवाक्ये तयार करा. पान -62

03.17.11 Uses
meaningful short
sentences in English
orally and in writing.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

Uses a variety of
nouns, pronouns,
adjectives and
prepositions.

03.17.11 Uses
meaningful short
sentences in English
orally and in writing.
Mary had
a little
Week -1

lamb.

January

Uses a variety of
nouns, pronouns,
adjectives and

https://diksha.gov.in/pla 1) Listen, repeat and sing.
y/collection/do_31252659

ऐका व माझ्यापाठोपाठ हे गाणे म्हणा. पान - 63

6598726656142881?conte
ntId=do_312233584741982
20821209

1) Fill in the blanks with the proper colour word.
गाळलेल्या जागी योग्य रां गाची नावे र्लहा. पान 63

prepositions.

O3.17.19 Writes letters
and words with proper
space.
Map
Reading

03.17.04 Recites their

https://diksha.gov.in/pla

own favourite poems

y/collection/do_31252659

and songs individually,

6598726656142881?conte

in groups and in pairs

ntId=do_312233640933171

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

1 ) Listen, repeat and read the poem aloud.

SCERT,Maharashtra,Pune

with actions.

20021246

03.17.13 Reads aloud

ऐका म्हणा ाअणण ही कप्रवता मोठयने वाचा. पान -64

2) Look at the map of the Tiny Town on page 64 and do the
following.

meaningfully with the
help of punctuation
marks and uses other

पान 64 वरील Tiny Town चा नकाशा पहा ाअणण खालील कृती करा. पान -65

punctuation marks
appropriately/correctly
03.17.13 Reads aloud
meaningfully with the
help of punctuation
marks and uses other
Travel
Manners

punctuation marks
appropriately/correctly

1)
https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_31223364764082
995215031

Look, listen, repeat and learn to use. Page -65
पहा ऐका ,माझ्यापाठोपाठ म्हणा ाअणण वापरायला र्शका .
पान -65

2)
https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

6598726656142881?conte
ntId=do_312233649311932
03.17.15 Makes simple

41615035

enquiries and polite
requests and

3)

communicates their

https://diksha.gov.in/pla

personal needs and

y/collection/do_31252659

feelings

6598726656142881?conte
ntId=do_312233651123888
12821259

O3 17.06 Reads aloud
groups of words, short
Week -2
January

The Best

sentences with proper
pauses, stress,

Person in intonation, pace and
Town
expression.

1) Listen carefully, repeat and enact.

https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_31223365230667
366415039

लक्ष देाईन ऐका , माझ्याबरोबर म्हणा ाअणण सादर करा. पान -66 -67-68
मोठयोने वाचन करा. 66-67-68
1) Look, listen and repeat.

पहा , ऐका ाअणण म्हणा. पान -68

03.17.03 Guesses the
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

meaning of words and
phrases from the
context.
O3.17.19 Writes letters
and words with proper

1) Listen, repeat and sing.

space.
https://diksha.gov.in/pla

Spelling
Fun

ऐका , माझ्यापाठोपाठ म्हणा. हे गाणे म्हणा. पान -69

y/collection/do_31252659
03.17.21 Thinks of

6598726656142881?conte

words quickly related

ntId=do_31223365408878

to a given word or

592015041

picture.

My
mobile is
ringing.

2) Listen carefully, spell the word and write it on the board.

लक्ष देाईन ऐका ,शाात येणारी ाऄक्षरे साांगा ाअणण तो शा फळयावर / वहीमध्ये
र्लहा.
3) ममत्र-मैक्रत्रणींची यादी तयार करा व त्ाांचे नाव , पत्ते वहीत र्लहून काढा. पान -69

O3 17.06 Reads aloud

https://diksha.gov.in/pla

groups of words, short

y/collection/do_31252659

sentences with proper

6598726656142881?conte

pauses, stress,

ntId=do_31223365588029

intonation, pace and

440021263

1) Look at the pictures, read aloud and enact.
मचत्रे पहा . मोठयाने वाचा ाअणण हावभावासह सादर करा. पान -70

expression.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

03. 17 .07 Reads small
texts in English silently
with comprehension
and understands the
details of English texts.

O3 17.06 Reads aloud

Week -3

groups of words, short

January

sentences with proper
pauses, stress,
intonation, pace and
A Lovely

expression.

https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_312233658257817
60021267

1) Look at the pictures, read aloud and present the
conversation.
मचत्रे पहा. सांवाद मोठयाने वाचा ाअणण हावभावासह सादर करा. पान -71

Bird in
the
Garden

03.17.05 Takes part
and enjoys in role play,
short skit and
dramatization in
English with

Week -3
January

appropriate
expressions.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

O3 17.06 Reads aloud
groups of words, short
Let’s

sentences with proper

speak.

pauses, stress,
intonation, pace and
expression

https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659

1) Read the dialogues aloud and practise them.

हे सांवाद मोठयाने वाचा ाअणण त्ाांचा सराव करा.

6598726656142881?conte
ntId=do_31223365985198
899215045

1) Look at the pictures and match A and B.

03.17.21 Thinks of
Matching

words quickly related

Parts

to a given word or
picture.

https://diksha.gov.in/pla

मचत्रे पहा. A ाअणण B च्या योग्य जोडया लावा.

y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_31223366650593
280021270

O3 17.06 Reads aloud
groups of words, short

Week -4

Message

sentences with proper

January

s

pauses, stress,
intonation, pace and
expression

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_31223366994187
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

1) Listen carefully and learn to play the game of ‘messages’.
लक्ष देाईन ऐका ाअणण हा खेळ खेळायला र्शका. पान -74
SCERT,Maharashtra,Pune

059221273

Guess
the
words.

03.17.21 Thinks of
words quickly related
to a given word or
picture.

https://diksha.gov.in/pla

1) Read aloud and guess the missing words.

y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte

मोठयाने वाचा ाअणण न ददलेले शा ओळखा. पान 75

ntId=do_312233671632068
60821277

2 ) Now write down the sentences.
ाअता ही वाक्ये र्लहा. पान 75

03.17.21 Thinks of
words quickly related
Week -1
February

In the
World of

1) Listen, repeat and sing.

to a given word or

ऐका , माझ्यापाठोपाठ म्हणा. गाणे म्हणा पाठ करा. पान 76

picture.

Letters

2 ) . Read the following words. Find a related
Word beginning with the same letter.
O3.17.19 Writes letters

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

.

and words with proper

https://diksha.gov.in/pla

space.

y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_31223432520989

शा वाचा. त्ाच ाऄक्षराने सुरू होणारा
शोधा.

.

एखादा सांबमधत शा

पान 78

081621386
3 ) . Select the proper words and write the
Complete sentence.
योग्य पयावय प्रनवडा ाअणण पूणव वाक्य र्लहा.

O3 17.06 Reads aloud
groups of words, short
Rahim
and his
Camel

sentences with proper
pauses, stress,
intonation, pace and
expression

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

https://diksha.gov.in/pla

1) Listen, repeat, read aloud and present.

y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte

ऐका माझ्यापाठोपाठ म्हणा , मोठयाने वाचा ाअणण सादर करा.

ntId=do_31223433059894
886415177

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

2) Copy the following words.

खालील शा पाहून र्लहा. पान -80

03 .17 .16 Describes
things, pictures.
Events and festivals.
etc using simple and

3) Label the body parts in the picture of the camel.

short sentences.

ाईां टाच्या मचत्रात ददसणाऱ्या त्ाच्या ाऄवयवाची नाांवे ाआां ग्रजीत र्लहा.

पान -80

03.17.14 Reads and
understands charts,
tables, time tables,
maps and posters on
Week -2

Faces

February

Feelings

the classroom walls.

and

1) Look and tell .
https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_312233612657803

03.17.22 Uses

पहा ाअणण साांगा. पान -81

26421220

2 ) . Now read the sentences aloud. Enact what you read.
वाक्ये मोठयाने वाचा ाअणण त्ा वेळी योग्य तो ाऄमभनय करा.

punctuation such as
question mark, full
stop, and capital
letters appropriately.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

OJ.17 .20 Participates
in skits, playlets with
interest.

https://diksha.gov.in/pla

1) Imagine you are Amit. Listen to each sentence carefully.
Then make a face to show what Amit feels.

y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
Amit
feels like
this.

O3.17.19 Writes letters

ntId=do_31223434089534

तुम्ही ाऄममत ाअहात ाऄशी कल्पना करा. ित्ेक वाक्य लक्ष देाईन ऐका.ाऄममतला

259215180

काय वाटे ल त्ािमाणे चेहरा करून दाखवा.
पान -82

and words with proper
space.

2 ) Copy any three of these sentences and draw proper faces for
each.
यातील कोणतीही तीन वाक्ये पाहून र्लहा ाअणण त्ाांबरोबर योग्य ते चेहरे काढा. पान 82

03.17.01 Listen
Week -3

Find a

February

friend!

attentively for various
purposes.

https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659

1) Listen carefully and learn to play this game.
लक्षपूववक ऐका ाअणण हा खेळ खेळायला र्शका. पान -83

6598726656142881?conte
ntId=do_312234343171784

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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70421389
03.17.11 Uses
meaningful short
sentences in English
Let’s
speak.

orally and in writing.
Uses a variety of
nouns, pronouns,
adjectives and

https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659

1) Listen, read aloud and use.

ऐका , मोठयाने वाचा ाअणण वापरा. पान -84

6598726656142881?conte
ntId=do_31247250443044
4544119271

prepositions.

03.17.08 Responds

Week -4

Speak or

appropriately to a

Pass

chain of instructions,
requests, etc.

February
A Lot of
Work to
Do

https://diksha.gov.in/pla

1) Listen carefully and learn to play this game.

y/collection/do_31252659

लक्षपूववक ऐका ाअणण हा खेळ खेळायला र्शका पान -85

6598726656142881?conte
ntId=do_31223435086846
361615181

01.17.17 Reads and
understands English
from the

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

https://diksha.gov.in/pla

1) Look at the pictures. Listen and read aloud.

y/collection/do_31252659
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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surroundings.

6598726656142881?conte

मचत्रे पहा, ऐका ाअणण मोठयाने वाचा. पान 86

ntId=do_31223435528405
811221394
2) Now look at the pictures and say who does the following.
ाअता मचत्रे पाहून खालील कामे कोण करते ते साांगा. पान -87

03.17.01 Listen
attentively for various
purposes.

https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659

1) Listen and repeat.
ऐका व म्हणा पान -88

6598726656142881?conte
See you,
later...

03.17.04 Recites their
own favourite poems

ntId=do_31223435824057
548815182

and songs individually,
in groups and in pairs
with actions.

Revision

Riddles
https://diksha.gov.in/pla

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_312233747380019
20021303

Capital letters – 1
https://diksha.gov.in/pla Click on given links, watch videos carefully and do practice.
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte

ददलेल्या सवव र्लिं क वापरून व्हीडीओ काळजीपूववक पहा व सराव करा.

ntId=do_312233750173401
08821306

Click on given links, watch videos carefully and do practice.
ददलेल्या सवव र्लिं क वापरून व्हीडीओ काळजीपूववक पहा व सराव करा.

Part – 2
https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

ntId=do_312233760562561
02415115
Part – 3
https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_312233761555898
36821318

Mix a Pancake
https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_312233764527833
08815119
Click on given links, watch videos carefully and do practice.
Action words
https://diksha.gov.in/play/

ददलेल्या सवव र्लिं क वापरून व्हीडीओ काळजीपूववक पहा व सराव करा.

collection/do_312526596598
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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726656142881?contentId=do
_3122337666304000002132
7

MARRY HAD A LITTLE
LAMB
https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_312233584741982
20821209
MAP READING
https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_312233640933171
20021246
TRAVEL MANNERS
1)
https://diksha.gov.in/pla
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_31223364764082
995215031
2)
https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_312233649311932
41615035

MY MOBILE IS RINGING
https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_31223365588029
440021263

LET’S SPEAK
https://diksha.gov.in/pla
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_31223365985198
899215045
MATCHING PARTS
https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_31223366650593
280021270

IN THE WORLD OF
LETTERS

Click on given links, watch videos carefully and do practice.

https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659

ददलेल्या सवव र्लिं क वापरून व्हीडीओ काळजीपूववक पहा व सराव करा.

6598726656142881?conte
ntId=do_31223432520989
081621386

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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FACES AND FEELINGS
https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_312233612657803
26421220

AMIT FEELS LIKE THIS
https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_31252659
6598726656142881?conte
ntId=do_31223434089534
259215180

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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आयत्ता : प्रतसरी माहे : डडसेंबर 2020 ते मािग 2021
मदहना

अठवडा

पाठािे नाव

ईपघटक

ऄध्ययन प्रनष्ढती

ऄध्यापनािे स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

क्रमांक
दडसेंबर

1

16.ज्ञानेंदद्रये

ाअपली पाच

03.95.06

https://bit.ly/Dnyendriye

तुमच्या घरी ाऄसणाऱ्या पदाथाांची व त्ाांची चव याांची यादी वहीमध्ये र्लहा ाईदा.

दडसेंबर

2

16.ज्ञानेंदद्रये

हालचालींचा

03.95.13

https://bit.ly/Dnyendriye2

सायकल चालवताना कोणकोणत्ा ाऄवयवाांचा ाईपयोग होतो? त्ाांचा ताळमेळ

03.95.04

https://bit.ly/SundarDat

03.95.12

https://bit.ly/17SundarDat2

ाअरोग्यासाठी चाांगल्या सवयी कोणत्ा ाअहेत ते वहीमध्ये र्लहा.

03.95.14

https://bit.ly/18MazeKutum

तुमच्या कुटुां बाचा कुटुां ब वृक्ष वहीमध्ये तयार करा.

ज्ञानेंदद्रये

ताळमेळ,

मीठ - खारट

कसा ठे वला जातो ते वहीमध्ये र्लहा.

शरीराच्या
ाईणणवाांवर मात
दडसेंबर

3

17.सुांदर

सुभाषच्या

दात, स्व्

ाअजोबाांची गोष्ट,

17.सुांदर

खाण्यााअधी हात

शरीर

शरीराची स्व्ता

18.माझे

छोटे कुटुां ब ाअणण

कुटुां ब ाअणण

मोठे कुटुां ब,

घर

कुटुां बवृक्ष, कुटुां ब

शरीर
दडसेंबर

दडसेंबर

4

5

दात,स्व्

तोंड धुण्याची सवावत चाांगली पद्धत कोणती? ाअणण का? ते वहीमध्ये र्लहा

दाताांची काळजी
का धुवायचे?,

b1

सांस्थेतील बदल,

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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कुटुां बातील

ाअपली कामे
जानेवारी

जानेवारी

1

2

18.माझे

घराची स्व्ता व

कुटुां ब ाअणण

सजावट, सण-

घर

ाईत्सव

19.माझी

शाळे तील बदल,

शाळा

मादहती ाअहे का

03.95.11

https://bit.ly/18MazeKutum

तुमच्या घरी कोणकोणते सण साजरे करतात त्ाची यादी वहीमध्ये र्लहा.

b2
03.95.11

https://bit.ly/19MaziShala1

तुमच्या शाळे प्रवषयीची मादहती वहीमध्ये र्लहा.

साांगा पाहू?

03.95.12

https://bit.ly/19MaziShala2

तुमच्या शाळे त तुम्ही कोणते प्रनयम पाळता याची यादी वहीत र्लहा.

20. ाअपले

परस्परावलांबी

03.95.12

https://bit.ly/20ApleSamuh

तुमचा ाअवडता खेळ कोणता ाअहे ?ाअणण त्ा खेळात कोणते प्रनयम पाळले

समूहजीवन

समूहजीवन, समूह

तुम्हाला?
जानेवारी

3

19.माझी
शाळा

जानेवारी

जानेवारी

फेब्रुवारी

4

5

1

जीवनासाठी प्रनयम
20. ाअपले

परस्परावलांबी

समूहजीवन

समूहजीवन, समूह

03.95.13

https://bit.ly/20ApleSamuh

स्थाप्रनक शासन

वनासाठी

ाअणण गावातील

तुमचा ाअवडता खेळ कोणता ाअहे ?ाअणण त्ा खेळात कोणते प्रनयम पाळले
जातात ते तुमच्या वहीमध्ये र्लहा.

जीवनासाठी प्रनयम
21.समूहजी
साववजप्रनक

जातात ते तुमच्या वहीमध्ये र्लहा.

03.95.15

पाठ्यपुस्तक

स्थाप्रनक शासन तुमच्या गावात कोणकोणत्ा सुप्रवधा देते याची यादी वहीमध्ये
र्लहा.

सुप्रवधा, साांगा पाहू

व्यवस्था
फेब्रुवारी

2

21.समूहजी

स्थाप्रनक शासन

साववजप्रनक

सुप्रवधा, साांगा पाहू

वनासाठी
व्यवस्था

ाअणण गावातील

03.95.15

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

पाठ्यपुस्तक

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

स्थाप्रनक शासन तुमच्या गावात कोणकोणत्ा सुप्रवधा देते याची यादी वहीमध्ये
र्लहा.
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फेब्रुवारी

3

22.ाअप

ल्या गरजा
कोण

व्यवसायाांचे

03.95.19,

िकार, ाईद्योग,

03.95.16,

व्यवसायाांचे

03.95.19,

नकाशाशी मैत्री

03.95.17

https://bit.ly/22AplyaGarja

तुम्हाला मादहती ाऄसलेल्या व्यवसायाांची यादी तुमच्या वहीमध्ये र्लहा.

https://bit.ly/22AplyaGarja

तुम्हाला मादहती ाऄसलेल्या व्यवसायाांची यादी तुमच्या वहीमध्ये र्लहा.

Kon

पुरवतात?
फेब्रुवारी

4

22.ाअप

ल्या गरजा

िकार, ाईद्योग,

03.95.16,

Kon

कोण

नकाशाशी मैत्री

03.95.18

23.वय

बाळाची वाढ,

03.95.05

https://bit.ly/23VayJaseJase बाळाला लसी का देतात ते वहीमध्ये र्लहा.

जसजसे

वनस्पतींची वाढ

23.वय

बाळाची वाढ,

03.95.06

https://bit.ly/23VayJaseJase बाळाला लसी का देतात ते वहीमध्ये र्लहा.

जसजसे

वनस्पतींची वाढ

पुरवतात?
माचव

1

वाढते
माचव

2

वाढते
माचव

माचव

3

4

24.ाअपले

िस्तावना,

कपडे

कपााांची

25.ाऄवती

सावली,

भवती
होणारे बदल

03.95.07

https://bit.ly/24ApleKapde

का करावा लागतो ते वहीमध्ये र्लहा.

प्रवप्रवधता
पहाटे पासून
रात्रीपयांत,चांद्राच्या

तुमच्या ाअवडीच्या कपााांचे मचत्र वहीमध्ये काढा. ाऊतूनुसार कपााांमध्ये बदल

03.95.18
,03.95.11

https://bit.ly/25AvatiBhavat ाऄमावस्ा ाअणण पौणणि मा बद्दल मादहती तुमच्या वहीमध्ये र्लहा.
i

कला

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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माचव

5

26. प्रतसरीतून

चौथीत जाताना

पररसराची काळजी, ाअपले
घर, पररसरातील घटक,

03.95.14

https://bit.ly/26TisaritunChau

तुमच्या ाअजूबाजूच्या पररसराचे वणवन वहीमध्ये र्लहा.

एकमेकाांशी वागणे,
स्वातांत्र्य

एप्रिल

1

सराव

एप्रिल

2

सांकर्लत
मूल्यमापन 2

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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आयत्ता:- िौथी
माहे – डडसेंबर २०२०
अठवडा

ऄध्ययनप्रनष्ढत्तीक्र

पाठािे नाव

प्रवषय – मराठी

ऄध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

मांक
१

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424

१)पाठाचे मुकवाचन करा

0434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dsh

२)नवीन शा व त्ाचे ाऄथव र्लहा

are_content&contentId=do_31249553053884416026161
०४.०१.०१

३)वाटााा म्हणजे काय तुमच्या शाात र्लहा
४)पान िमाांक ४२ वरील मचत्राचे वणवन तुमच्या शाात करा

वाटााा

५)रस्ता दाखप्रवण्यासाठी तुम्ही कोणाला मदत केली ाअहे का? तुमचे ाऄनुभव तुमच्या

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424

शाात र्लहा

0434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dsh

are_content&contentId=do_31221313360968089611581
२

१)कप्रवतेचे लक्षपूववक श्वण करा
२)कप्रवतेचे ाअरोह ाऄवरोहासह गायन करा

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424

०४.०१.०३
०४.०१.१७
०४.०१.१८

चवदार तळ्याचे पाणी

0434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dsh

are_content&contentId=do_31221329540654694411973

३)चवदार तळे सत्ाग्रहाप्रवषयी तुमच्या र्शक्षकाकडू न जाणून घ्या व तुमच्या शाात र्लहा
४)डॉ. बाबासाहे ब ाअांबेडकर याांच्या कायावप्रवषयी मादहती र्लहा
५)” ता “ ित्य ाऄसलेले शा शोधून यादी बनवा
ाईदा- मानवता
६)पाण्याचे महत्व साांगा

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

३

०४.०१.१२

१)पाठाचे मुकवाचन करा

0434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dsh

२)नवीन शा व त्ाचे ाऄथव र्लहा

are_content&contentId=do_3125019690050846722939

०४.०१.०२
०४.०१.०६

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424

३)दैनांददन जीवनात ममठाचे महत्व साांगा
४)मीठ कसे तयार होते हे र्शक्षकाकडू न समजून घेाउन तुमच्या शाात र्लहा

ममठाचा शोध

५)तुमच्या घरात रोज कोणकोणते पदाथव मीठ घालून तयार केले जातात यादी बनवा

०४.०१.१७

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424
0434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dsh

are_content&contentId=do_31221327003869184011886
४

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424

१)पाठाचे लक्षपूववक श्वण करून मुकवाचन करा

0434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dsh

२)तुमच्या पररसरातील ाईपयुक्त झाडाांची नावे व मादहती र्लहा

are_content&contentId=do_31249503518280908825786
०४.०१.०१
०४.०१.०२
०४.०१.०६

४)झाड ाअपले ममत्र का ाअहे त ते साांगा
ाअनांदाचे झाड

५)शेवग्याच्या झाडाांचे ाईपयोग साांगा

०४.०१.०८

६)” कार “ ित्य ाऄसलेल्या शााांची यादी करा

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424
0434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dsh

are_content&contentId=do_31221323042145894421810
५
०४.०१.०३
०४.०१.०८ ०४.०१.१८

३)झाडावर बसणाऱ्या प्रवप्रवध पक्षी व कीटकाांची यादी बनवा

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424
झुळूक मी व्हावे

0434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dsh

are_content&contentId=do_31249842261784985628819
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

ाईदा- गीतकार
७)झाडाांची मचत्र व मादहती याांचा सांग्रह करा
१)कप्रवतेचे लक्षपूववक श्वण करा
२)कप्रवतेचे ाअरोह ाऄवरोहासह गायन करा
३)झुळूक म्हणजे काय?
SCERT,Maharashtra,Pune

४)जसे कवीला झुळूक व्हावे वाटते तसे तुम्हाला काय व्हावेसे वाटते तुमच्या शाात र्लहा
?

आयत्ता:- िौथी
माहे – िानेवारी २०२१
अठवडा

ऄध्ययनप्रनष्ढत्तीक्र

पाठािे नाव

प्रवषय – मराठी

ऄध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

मांक
१

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424043

०४.०१.०४
०४.०१.०५

4?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte

२)पाठातील वाक्याांचे ाअरोह ाऄवरोहासह वाचन करा

nt&contentId=do_31221312570127155221534

३)पान िमाांक ६१ वरील कृती पूणव करा व त्ाचा वाक्यात ाईपयोग करून वाक्याांचे लेखन
करा

म्हणीच्या गमती

०४.०१.०८

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424043

४)दैनांददन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या म्हणीयुक्त वाक्याांचा सांग्रह करा .

4?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte

५)खाली ददलेल्या शााचा वापर ाऄसलेल्या म्हणी र्लहा

nt&contentId=do_31249872332078284819105
२

०४.०१.०३
०४.०१.०६
०४.०१.१२

१)घटकाचे मुकवाचन व िकटवाचन करा

पान , डोंगर , बीळ , माती , गुळ , सरडा ,गाय , ाऄांगण , खवखवणे , शहाणा
१)पान िमाांक ६२ वरील मचत्र पहा व र्शक्षकाांच्या मदतीने गोष्ट र्लहा
२)पान िमाांक ६३ वरील मचत्रात काय घडले ाऄसेल तुमच्या शाात साांगा व वहीत र्लहा

ाअम्ही कथा र्लदहतो

०४.०१.१६
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

३

०४.०१.०३
०४.०१.०६
०४.०१.१२

२)पान िमाांक ६० वरील पाठातील व पान ६४ वरील ाईतारे वहीत र्लहा , प्रवराममचहा ाांचा
योग्य वापर करा

ाअम्ही लेखन करतो

०४.०१.१६
४

१)पाठाचे लक्षपूववक श्वण करून मुकवाचन करा.
२)नवीन शा व त्ाचे ाऄथव र्लहा.
०४.०१.०१
०४.०१.०२

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424043
जननायक प्रबरसा मुांडा

०४.०१.१३

4?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte
nt&contentId=do_31222227379218841611744

३)ाअददवासी लोकजीवनाप्रवषयी मादहती ममळवून तुमच्या शाात र्लहा.
४)र्शक्षकाांच्या मदतीने वारली मचत्रकला समजून प्रतचे रेखाटन करा .
५)ाअददवासी ददन कधी व कसा साजरा केला जातो याप्रवषयी मादहती र्लहा .

आयत्ता:- ४ थी
माहे – फेब्रुवारी २०२१
अठवडा

ऄध्ययनप्रनष्ढत्ती

पाठािे नाव

प्रवषय – मराठी

ऄध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

क्रमांक
१

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424043

१)कप्रवतेचे लक्षपूववक श्वण करा

०४.०१.०८

4?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_co

२)कप्रवतेचे ाअरोह ाऄवरोहासह गायन करा

०४.०१.१८

ntent&contentId=do_31221410027657625613476

०४.०१.०३

हे कोण गे ाअाइ ?

३)तुम्ही कोणकोणते िश्न प्रवचारता यादी बनवा
४)ाअाइ घरत नसल्यावर तुम्ही घाबरता का ? तुमच्या शाात र्लहा

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

१)तुमच्या पररसरात कोणकोणते सूचनाफलक लावले ाअहे त त्ाांची यादी करा
२)सूचनाफलक का लावतात ?
३)पान िमाांक ६९ वरील मचत्राचे तुमच्या शाात वणवन करा
४)तुम्हाला ाअवश्यक वाटणाऱ्या एखाद्या घटकावर सूचनाफलक तयार करा

ाअम्ही सूचना फलक
वाचतो

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424043

०४.०१.०५

4?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_co

०४.०१.०६

ntent&contentId=do_31221389597104537613289

०४.०१.०८
०४.०१.१२

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424043 १)कोलाज म्हणजे का ?

२

4?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_co

ntent&contentId=do_312662630855614464217
०४.०१.०२
०४.०१.०५

कोलाज

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424043

२)समचन तेडुलकर याांच्या क्रिकेट या खेळातील ाईत्तम कामाची मादहती गोळा करा
३)तुम्हाला ाअवडणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीचे क्रकवा एखाद्या प्रवषयाचे कोलाज मचत्र बनवा
४)ाअपल्या देशातील प्रवप्रवध खेळाडू ां ची नावे व मादहती सांग्रह करा

4?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_co

ntent&contentId=do_31221374316408012822390

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

३

१)कप्रवतेचे लक्षपूववक श्वण करा

०४.०१.०३
०४.०१.०८
०४.०१.१८

ाअभाळमाया

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424043 २)कप्रवतेचे ाअरोह ाऄवरोहासह गायन करा
4?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_co

ntent&contentId=do_31221325746473369621850

३)तुम्हाला कुठे कुठे क्रफरायला जावेसे वाटते ?
४)खालील गोष्टी घडल्यास तुम्हाला काय करावेसे वाटे ल ?
कडक ाउन , बफव पडतो , ाआां द्रधनुष्य पडले , फुलपाखरे ाईडत ाअहे त
५)कल्पना करा व ५ ओळी र्लहा
मी पतांग झाले तर , मी झाड झाले तर , मी मोर झाले तर

१)पाठाचे लक्षपूववक श्वण करून मुकवाचन करा.
२)नवीन शा व त्ाचे ाऄथव र्लहा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424043 ३)पाठातील िसांगािमाणे तुम्ही एखादा ाऄनुभव घेतला ाऄसल्यास तुम्ही काय केले ?

०४.०१.०४
०४.०१.०८
०४.०१.१३

होय मी सुद्धा

4?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_co

ntent&contentId=do_31221817539146547225907

४)मोहनला तो स्वामभमानी व िामाणणक ाअहे ाऄसे कधी वाटले ?
५)”दार” ित् ाऄसलेल्या शााांची यादी बनवा .

०४.०१.१६

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

४

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424

१)कप्रवतेचे लक्षपूववक श्वण करा

0434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshar

२)कप्रवतेचे ाअरोह ाऄवरोहासह गायन करा

e_content&contentId=do_31221318160067788811644
०४.०१.०३
०४.०१.०८
०४.०१.१६

३)प्रवप्रवध बोली भाषेतील कप्रवताांचा सांग्रह करा

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424043
महा ा खान्देस्नी माटी

4?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_co

ntent&contentId=do_31221313981976576021586

०४.०१.१८

४)शेतीच्या प्रवप्रवध कामाचे तुमच्या शाात वणवन करा
५)तुमच्या पररसरात कोणकोणत्ा भाषा बोलल्या जातात यादी करा
६)पान िमाांक ८० वरील मचत्राचे तुमच्या शाात वणवन करा
७)पान िमाांक ८२ वर दाखप्रवल्यािमाणे तुमच्या गावाचा नकाशा तयार करा

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598424043
4?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_co

ntent&contentId=do_31221326404559667211871

आयत्ता:- ४ थी
माहे – मािग २०२१
अठवडा

ऄध्ययनप्रनष्ढत्तीक्रमांक

१२

०४.०१.०१ ०४.०१.०२
०४.०१.०३ ०४.०१.०९

पाठािे नाव

प्रवषय – मराठी
ऄध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती
१)पाठाचे लक्षपूववक श्वण करून मुकवाचन करा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598
थोर हुतात्मे

4240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign

%3Dshare_content&contentId=do_31221313276034252821556

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

२)नवीन शा व त्ाचे ाऄथव र्लहा.
३)भगतर्सिं ग , राजगुरू व सुखदेव याांनी स्वातांत्रासाठी केलेल्या बर्लदानाची गाथा
तुमच्या शाात र्लहा

SCERT,Maharashtra,Pune

४) स्वातांत्रप्रवराांची नावे , मचत्र व मादहती सांग्रह करा
५)प्रवप्रवध स्वातांत्रगीताांचा सांग्रह करा
६)” कारक “ ित्य ाऄसलेल्या शााची यादी करा
ाईदा- ाऄन्यायकारक
३

१)ाऄभांगाचे चालीत गायन करा
०४.०१.०३ ०४.०१.०८
०४.०१.१८

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155562598
4240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign

सांतवाणी

%3Dshare_content&contentId=do_31267963483464499213142

२)ाऄभांगातील शााथाांचा ाऄथव समजून घ्या
३)सांताची नावे व त्ाांचे कायव सांग्रह करा
४)प्रवप्रवध ाऄभांगाचा सांग्रह करा

४

१)पाठात झालेल्या प्रवप्रवध व्याकरण घटकाांचा ाऄमधक सराव करा

व्याकरण व ाआतर सराव

आयत्ता:- ४ थी
माहे – एप्रिल २०२१
अठवडा

ऄध्ययनप्रनष्ढत्तीक्र

पाठािे नाव

प्रवषय – मराठी
ऄध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

मांक
क्रद्वतीय सत्रातील सवव घटकाांचे वाचन

क्रद्वतीय सत्र परीक्षा सराव

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

घटकाखालील ाऄध्ययन कृती व स्वाध्याय सराव

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

आयत्ता :िौथी

प्रवषय : गणणत

सन :२०२० -21 प्रनयोिन
कालावधी - ( डडसेंबर 2020 ते मािग 2021 )

प्रवषय

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती क्रमांक

पाठािे नाव
मापन

04.71.13

ऄध्ययन ऄध्यापनस्त्रोत/Resources

ाआयत्ता ४ थी प्रवषय गणणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

दडसेंबर

1)मोजपट्टी चे प्रनरीक्षण करा.

मीटरचे सेमीमध्ये ाअणण सेमीचे मीटर

बालभारती र्लिं क

1 ला ाअठवडा

2)मोजपट्टी वरील सेंटीमीटर व ममर्लमीटर च्या खुणा पहा.

मध्ये  रपाांतर करतात.

http://cart.ebalbharati.in/Bal

3)एका सेंरटमीटरचे दहा समान भाग केलेले ददसतात.

04.71.14

Books/pdfs/401020004.pdf

ित्ेक भागाला ममर्लमीटर ाऄसे म्हणतात.

एखाद्या वस्तुची लाांबी, दोन
रठकाणाांतील ाऄांतर, प्रवप्रवध वस्तूांची
वजने, भाांाातील द्रवाचे ाअकारमान
गणणत

प्रवद्याथी कृती

कालावधी

ाआत्ादींचा ाऄांदाज करतात, नांतर
ित्क्ष मोजून पडताळा घेतात.
04.71.15
लाांबी, ाऄांतर, वजन, ाअकारमान
याांसांबांधीचे, दैनांददन जीवनातील चार
मूलभूत गणणती क्रियाांचा ाऄांतभावव
ाऄसणारे िश्न सोडप्रवतात.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

4)वेगवेगळ्या ाअकाराच्या वस्तूांची लाांबी सेंटीमीटर व ममर्लमीटर
दीक्षा CONTENT र्लिं क
https://diksha.gov.in/play/col
lection/do_3125282092792627
20252122?contentId=do_31259
2612061855744222655
https://diksha.gov.in/play/col

मध्ये मोजा.
5)वेगवेगळ्या लाांबीच्या रेघा काढू न रेघेची लाांबी मोजा.
6) रेघाांची लाांबी मोजून त्ाांचे ममर्लमीटर मध्ये रूपाांतर करा.
7) कांपास मधील वस्तू, पुस्तकाांची लाांबी, घरामध्ये ाऄसलेल्या
वेगवेगळ्या वस्तूांची ाईां ची सेंटीमीटर व ममर्लमीटरमध्ये मोजायला.
8)पाठ्यपुस्तकातील पान ि. 60 वरील स्वाध्याय सोडवा.

lection/do_3125282092792627
20252122?contentId=do_31301
39987133480961202

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

मापन

04.71.13

ाआयत्ता ४ थी प्रवषय गणणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

दडसेंबर

1)कापडी मीटर पट्टी व गुांडाळी टे पचा वापर करून खोलीची लाांबी

मीटरचे सेमीमध्ये ाअणण सेमीचे मीटर

बालभारती र्लिं क

2 रा ाअठवडा

मोजा.

मध्ये  रपाांतर करतात.

http://cart.ebalbharati.in/Bal

2)दोन दरवाज्याांमधील ाऄांतर मोजा.

04.71.14

Books/pdfs/401020004.pdf

3) दोन झाडाांमधील ाऄांतर मोजायला साांगा.

एखाद्या वस्तुची लाांबी, दोन

4)घराच्या िवेश द्वारा पासून समोरच्या मभिं ती पयांतचे ाऄांतर क्रकती

रठकाणाांतील ाऄांतर, प्रवप्रवध वस्तूांची

ाअहे हे मोजा.

दीक्षा CONTENT र्लिं क

वजने, भाांाातील द्रवाचे ाअकारमान

5)घराच्या मभिं तीची, फरशीची लाांबी मोजा.

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

ाआत्ादींचा ाऄांदाज करतात, नांतर

6)शक्य ाऄसल्यास मोठ्या रोडवर जााउन मााइल स्टोन चा दगड पहा.

lection/do_3125282092792627

ित्क्ष मोजून पडताळा घेतात.

7) मााइल स्टोन वर र्लदहलेलां तर काय सुचप्रवते यावर चचाव करा.

20252122?contentId=do_31301

04.71.15

8) मोठे ाऄांतर मोजण्यासाठी क्रकलोमीटर चा वापर करतात.

39987227607041253

लाांबी, ाऄांतर, वजन, ाअकारमान

9)क्रकलो याचा ाऄथव हजार ाऄसा ाअहे.

याांसांबांधीचे, दैनांददन जीवनातील चार

10) मीटरचे क्रकलोमीटर व क्रकलोमीटरचे मीटर मध्ये रूपाांतर करण्याचा

मूलभूत गणणती क्रियाांचा ाऄांतभावव

सराव करा.

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

ाऄसणारे िश्न सोडप्रवतात.

11)पाठ्यपुस्तकातील पान ि. 63 व 64 वरील स्वाध्याय सोडवा.

lection/do_3125282092792627
20252122?contentId=do_31301
39987333120001254

मापन

04.71.13

ाआयत्ता ४ थी प्रवषय गणणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

दडसेंबर

1)क्रकराणा दुकान मध्ये क्षेत्रभेट करा क्रकिंवा पालकाांसोबत क्रकराणा

मीटरचे सेमीमध्ये ाअणण सेमीचे मीटर

बालभारती र्लिं क

3 रा ाअठवडा

दुकानाांमध्ये भेट द्या.

मध्ये  रपाांतर करतात.

http://cart.ebalbharati.in/Bal

2) त्ा रठकाणी वेगवेगळ्या तराजूच्या साह्याने वेगवेगळ्या वस्तूांचे

04.71.14

Books/pdfs/401020004.pdf

वस्तुमान कसे मोजतात हे प्रनरीक्षण करा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

एखाद्या वस्तुची लाांबी, दोन

3)दुकानाांमध्ये ाईपलब्ध ाऄसलेल्या वजनमापाांचे प्रनरीक्षण करा.
दीक्षा CONTENT र्लिं क

रठकाणाांतील ाऄांतर, प्रवप्रवध वस्तूांची
वजने, भाांाातील द्रवाचे ाअकारमान

4)1 क्रकलोग्रॅम म्हणजे 1000 ग्रॅम हे लक्षात घ्या.
5) ाऄधाव क्रकलो, पाव क्रकलो, पााउण क्रकलो ही मापे सुद्धा समजून घ्या.

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

ाआत्ादींचा ाऄांदाज करतात, नांतर

6) तराजु चा वापर करून वेगवेगळ्या वस्तूांचे वस्तुमान मोजा.

lection/do_3125282092792627

ित्क्ष मोजून पडताळा घेतात.

7)दुकानाांमधून ाअणलेल्या सीलबांद पुााांचे वजन क्रकती ाअहे याची

20252122?contentId=do_31301

04.71.15

नोंद करा.

39987545292801212

लाांबी, ाऄांतर, वजन, ाअकारमान
याांसांबांधीचे, दैनांददन जीवनातील चार
मूलभूत गणणती क्रियाांचा ाऄांतभावव
ाऄसणारे िश्न सोडप्रवतात.
मापन

04.71.13

ाआयत्ता ४ थी प्रवषय गणणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

दडसेंबर

1)क्रकलोग्रॅम व ग्रॅम याांचे परस्परात रूपाांतर करणे यावरील ाईदाहरणे सोडवा.

मीटरचे सेमीमध्ये ाअणण सेमीचे मीटर

बालभारती र्लिं क

4 था ाअठवडा

2)फळभाज्याांचे वजन कसे करतात हे याचे प्रनरीक्षण करून ित्क्ष मोजमाप

मध्ये  रपाांतर करतात.

http://cart.ebalbharati.in/Bal

करा.

04.71.14

Books/pdfs/401020004.pdf

3)ाअकाराने मोठ्या ाऄसलेल्या वस्तूांचे क्रकिंवा िाण्याांचे वजन कसे करत

एखाद्या वस्तुची लाांबी, दोन
रठकाणाांतील ाऄांतर, प्रवप्रवध वस्तूांची
वजने, भाांाातील द्रवाचे ाअकारमान
ाआत्ादींचा ाऄांदाज करतात, नांतर
ित्क्ष मोजून पडताळा घेतात.
04.71.15
लाांबी, ाऄांतर, वजन, ाअकारमान

ाऄसले पादहजे याबद्दल चचाव करा.
दीक्षा CONTENT र्लिं क
https://diksha.gov.in/play/col
lection/do_3125282092792627
20252122?contentId=do_31301

4) 1 ग्रॅम पेक्षा कमी वजनाची मापे कोणकोणती ाऄसू शकतील यावर सुद्धा
मोठ्याांसोबत चचाव करा.
5) ाआयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या र्लिं क चा वापर करून पान ि.66 व 67
वरील ाईदाहरणे ाऄभ्यासा.

39987676692481165

याांसांबांधीचे, दैनांददन जीवनातील चार
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

मूलभूत गणणती क्रियाांचा ाऄांतभावव
ाऄसणारे िश्न सोडप्रवतात.
मापन

04.71.13

ाआयत्ता ४ थी प्रवषय गणणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

जानेवारी

1) दुधाच्या प्रपशवी मध्ये क्रकती दूध मावते हे पहा.

मीटरचे सेमीमध्ये ाअणण सेमीचे मीटर

बालभारती र्लिं क

1 ला ाअठवडा

2) धारकता मोजण्यासाठीच्या मापाांचे प्रनरीक्षण करा.

मध्ये  रपाांतर करतात.

http://cart.ebalbharati.in/Bal

3)1 लीटर म्हणजे 1000 ममलीर्लटर हे लक्षात घ्या.

04.71.14

Books/pdfs/401020004.pdf

4) भाांाामध्ये जेवढा द्रव मावतो तेवढे त्ा द्रव्याचे ाअकारमान

एखाद्या वस्तुची लाांबी, दोन

ाऄसते व तेवढीच त्ा भाांााची धारकता ाऄसते हे लक्षात घ्या.

रठकाणाांतील ाऄांतर, प्रवप्रवध वस्तूांची

5)घरातील वेगवेगळ्या भाांााांची धारकता क्रकती ाअहे हे मोजा.

दीक्षा CONTENT र्लिं क

वजने, भाांाातील द्रवाचे ाअकारमान

6) घरामधील ाईपलब्ध भाांााची धारकता क्रकती ाअहे हे र्लहा.

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

ाआत्ादींचा ाऄांदाज करतात, नांतर

7) एका कपात क्रकती ममली लीटर दूध मावते क्रकिंवा पाणी मावते

lection/do_3125282092792627

ित्क्ष मोजून पडताळा घेतात.

हे मोजा.

20252122?contentId=do_31301

04.71.15

8)ाऄशा कपाने एका छोट्डा बकेटमध्ये क्रकती पाणी मावेल हे शोधा.

39987676692481165

लाांबी, ाऄांतर, वजन, ाअकारमान

9) औषधाांच्या बाटलीची धारकता क्रकती ाऄसते ये शोधून र्लहा.
10) वेगवेगळ्या धारकतेच्या बाटल्याांचा सांग्रह करा.

याांसांबांधीचे, दैनांददन जीवनातील चार
मूलभूत गणणती क्रियाांचा ाऄांतभावव
ाऄसणारे िश्न सोडप्रवतात.
.
मापन

04.71.13

ाआयत्ता ४ थी प्रवषय गणणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

जानेवारी

1) 500 ममली म्हणजे ाऄधाव लीटर, 250 ममली म्हणजे पाव लीटर यािमाणे

मीटरचे सेमीमध्ये ाअणण सेमीचे मीटर

बालभारती र्लिं क

2 रा ाअठवडा

ाऄपूणाांकामध्ये लीटर याचा सराव करा.

मध्ये  रपाांतर करतात.

http://cart.ebalbharati.in/Bal

2) सव्वा र्लटर, दीड लीटर, पावणे दोन लीटर यािमाणे धारकता ाऄसलेली

04.71.14

Books/pdfs/401020004.pdf

भाांडी शोधा.

एखाद्या वस्तुची लाांबी, दोन
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

3) मापना वर ाअधाररत शाब्दाक ाईदाहरणे सोडप्रवण्याचा सराव करा. ाईदा.
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

रठकाणाांतील ाऄांतर, प्रवप्रवध वस्तूांची

शाळे च्या मैदानाची लाांबी 250 मीटर व  रां दी 100 मीटर ाऄसेल तर शाळे च्या
दीक्षा CONTENT र्लिं क

वजने, भाांाातील द्रवाचे ाअकारमान
ाआत्ादींचा ाऄांदाज करतात, नांतर

मैदानाच्या काठाने 5 वेढे पूणव करायचे ाऄसल्यास क्रकती मीटर ाऄांतर चालावे
लागेल?

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

ित्क्ष मोजून पडताळा घेतात.

4) लाांबी, वस्तुमान व ाअकारमान तक्ता यावरील वेगवेगळी दैनांददन

lection/do_3125282092792627

04.71.15

जीवनातील ाईदाहरणे तयार करून सोडू न घ्यावीत.

20252122?contentId=do_31301

लाांबी, ाऄांतर, वजन, ाअकारमान

5) ाआयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या र्लिं क चा वापर करून पान ि.68 व 69

39987773685761166

याांसांबांधीचे, दैनांददन जीवनातील चार

वरील ाईदाहरणे ाऄभ्यासा.

मूलभूत गणणती क्रियाांचा ाऄांतभावव
ाऄसणारे िश्न सोडप्रवतात.

04.71.12

पररममती व

ाआयत्ता ४ थी प्रवषय गणणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

जानेवारी

1)गणणत पेटी मधील स्ट्रॉ व कनेिर चा ाईपयोग करून वेगवेगळ्या लाांबीचे

ददलेल्या ाअकारास एकक मानून

क्षेत्रफळ

बालभारती र्लिं क

3 रा ाअठवडा

चौरस, ाअयत व क्रत्रकोण तयार करा.

साध्या भौममप्रतक ाअकाराांचे (

http://cart.ebalbharati.in/Bal

2) सवव स्ट्रॉ ची एकूण लाांबी क्रकती ाअहे हे मोजून र्लहा.

क्रत्रकोण, ाअयत, चौरस ) पररममती व

Books/pdfs/401020004.pdf

3) रमालाला काठाने लेस लावायची ाअहे तर त्ासाठी क्रकती लाांबीची लेस

क्षेत्रफळ काढतात.

लागेल हे शोधा. यासाठी तुमच्या जवळ ाऄसलेला रूमाल वापरा.
दीक्षा CONTENT र्लिं क
https://diksha.gov.in/play/col
lection/do_3125282092792627
20252122?contentId=do_31301
39987877314561167

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

4) घरी ाऄसलेल्या टे बलाला क्रकिंवा स्टू लला चारही बाजूने सलग कापडाची
पट्टी बाांधा. पट्टीची एकूण लाांबी क्रकती ाअहे हे मोजून र्लहा.
5)चौरसाची पररममती ही चौरसाच्या चारही बाजूांच्या लाांबीची बेरीज ाऄसते.
6)ाअयताची पररममती ही ाअयताच्या चारही बाजूांच्या लाांबीची बेरीज ाऄसते.
7) क्रत्रकोणाची पररममती ही क्रत्रकोणाच्या प्रतहा ी बाजूांच्या लाांबीची बेरीज
होाइल.
8)घरातील ाअयताकृती, चौरसाकृती भाांााांची पररममती मोजा.
SCERT,Maharashtra,Pune

9) गणणत पेटी मधील 12 घनाकृती ठोकळे घ्या. त्ाांना जोडू न वेगवेगळ्या
ाअकृत्ा तयार करा. बाहेरील बाजू मोजून सवव बाजूची बाजूच्या लाांबीची
बेरीज क्रकती होते हे तपासून पहा.
10)तेवढ्ाच ठोकळ्याांपासून वेगवेगळ्या ाअकृत्ा तयार करा व त्ाची
पररममती मोजा.
11) ाआयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या र्लिं क चा वापर करून पान ि.71 वरील
ाईदाहरणे ाऄभ्यासा.
04.71.12

पररममती व

ाआयत्ता ४ थी प्रवषय गणणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

जानेवारी

1) ाअलेख कागद घ्या. त्ावरील जाड रेघाांचा ाईपयोग करून ाअयत, चौरस

ददलेल्या ाअकारास एकक मानून

क्षेत्रफळ

बालभारती र्लिं क

4 था ाअठवडा

याांच्या ाअकृत्ा काढा.

साध्या भौममप्रतक ाअकाराांचे (

http://cart.ebalbharati.in/Bal

2) ाअयत व चौरस यामध्ये ाअलेख कागदावरील एकूण क्रकती चौरस

क्रत्रकोण, ाअयत, चौरस ) पररममती व

Books/pdfs/401020004.pdf

सामावलेले ाअहे हे मोजून र्लहा.

क्षेत्रफळ काढतात.

3) पृष्ठभागावरील ाअकृतीने व्यापलेल्या जागेचे मापन करणे म्हणजे त्ा
दीक्षा CONTENT र्लिं क
https://diksha.gov.in/play/col
lection/do_3125282092792627
20252122?contentId=do_31291
59470007582721108

ाअकृतीचे क्षेत्रफळ होय.
4) ाअलेख कागदावरील चौरसाांच्या सहाय्याने वेगवेगळ्या ाअकृत्ा तयार
करा. त्ामध्ये एकूण क्रकती चौरस सामावलेले ाअहे हे मोजा. ाअकृत्ाांचे
क्षेत्रफळ र्लहा.
5) ाअकृत्ाांच्या बाहे रील बाजूांची लाांबी एकूण क्रकती ाअहे हे मोजून
ाअकृत्ाांची पररममती र्लहा.
6) समान पररममती ाऄसलेल्या व वेगवेगळे क्षेत्रफळ ाऄसलेल्या ाअकृत्ा
तयार करा.
7) ाआयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या र्लिं क चा वापर करून पान ि.73 वरील

https://diksha.gov.in/play/col
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

ाईदाहरणे ाऄभ्यासा.
SCERT,Maharashtra,Pune

lection/do_3125282092792627
20252122?contentId=do_31301
39987961118721234
https://diksha.gov.in/play/col
lection/do_3125282092792627
20252122?contentId=do_31301
39988059340801197
04.71.10

पररममती व

ाआयत्ता ४ थी प्रवषय गणणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

फेब्रुवारी

1) घरी वेगवेगळ्या औषधाांच्या बॉटल सोबत क्रकिंवा वस्तूसोबत खोके

घडणीचा वापर क रन घन व

क्षेत्रफळ

बालभारती र्लिं क

1 ला ाअठवडा

ाअलेले ाऄसतात. ती खोकी ाईलघडू न त्ाांची घडणी पहा.

ाआमष्टकामचती तयार करतात.

http://cart.ebalbharati.in/Bal

2) घनाांच्या घडणीमध्ये क्रकती चौरस ाअहेत हे ाऄभ्यासा.

Books/pdfs/401020004.pdf

3) ाआमष्टकामचती ाअकाराची खोकी ाईघडा त्ामधील ाऄसलेल्या ाअयताांचे व
चौरसाांचे प्रनरीक्षण करा.
4) जाड कागद घेाउन घनाची घडणी तसेच ाआमष्टकामचतीची घडणी तयार

दीक्षा CONTENT र्लिं क

करा.

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

5) वेगवेगळ्या वस्तू ठे वण्यासाठी तयार ाऄसलेली प्रवप्रवध ाअकाराांची खोकी

lection/do_3125282092792627

गोळा करा.

20252122?contentId=do_31301

6) ाअाइस्क्रीमच्या कोनाची घडणी कशी ाऄसेल याचा प्रवचार करा.

39988163297281222
04.71.01

गुणाकार भाग

ाआयत्ता ४ थी प्रवषय गणणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

फेब्रुवारी

1)चौकट पद्धतीचा वापर क रन तीन ाऄांकी सांख्येला एक ाऄांकी सांख्येने

दैनांददन जीवनात सांख्याांवरील

2

बालभारती र्लिं क

2 रा ाअठवडा

गुणण्याचा सराव करा.

क्रियाांचा वापर करतात.

http://cart.ebalbharati.in/Bal

2)चौकट पद्धतीचा वापर करताना भाज्य सांख्येला पूणव शतक, पूणव दशक व

04.71.03
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एकक या पद्धतीने प्रवभार्जत करून ददलेल्या सांख्या एवढी पट करा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

दीक्षा CONTENT र्लिं क

2 व 3 ाऄांकी सेख्याांचा गुणाकार
करतात.

3)यासाठी मागे ाऄभ्यास केलेल्या पाठ्य पुस्तकातील पान िमाांक 30 व 31
वरील ाईदाहरणाांचा सराव करा.

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

4) ाआयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या र्लिं क चा वापर करून पान ि.75 वरील

lection/do_3125282092792627

ाईदाहरणे ाऄभ्यासा.

20252122?contentId=do_31301
39962566000641198
04.71.01

गुणाकार भाग

ाआयत्ता ४ थी प्रवषय गणणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

फेब्रुवारी

1)दोन ाऄांकी सांख्येला दोन ाऄांकी सांख्येने गुणताांना िथम चौकट पद्धतीचा

दैनांददन जीवनात सांख्याांवरील

2

बालभारती र्लिं क

3 रा ाअठवडा

वापर करा.

क्रियाांचा वापर करतात.

http://cart.ebalbharati.in/Bal

2) गुण्य, गुणक या दोहा ी सांख्याांना पूणव दशक व एकक ाऄसे प्रवभार्जत

04.71.03

Books/pdfs/401020004.pdf

करा.

2 व 3 ाऄांकी सेख्याांचा गुणाकार
करतात.

3)त्ानांतर पाठ्य पुस्तकात ददल्यािमाणे चौकटीमध्ये माांडून सांख्याांचा
दीक्षा CONTENT र्लिं क
https://diksha.gov.in/play/col
lection/do_3125282092792627
20252122?contentId=do_31301
39962799718401225

गुणाकार करा.
4)चौकट पद्धतीलाच लॅटीस पद्धत ाऄसेही म्हणतात.
5) दैनांददन व्यवहारातील दोन ाऄांकी सांख्येला दोन ाऄांकी सांख्येने गुणता
येाइल ाऄशा ाईदाहरणाांचा सराव करा.
जसे -1) र्सनेमाचे एक प्रतकीट 50  रपयाांना ममळते तर 25 मुलाांना
र्सनेमा पाहायचा ाऄसेल तर एकूण क्रकती  रपये लागतील?
2) एका बरणीत 35 चेंडू मावतात तर ाऄशा 15 बरणींमध्ये एकूण क्रकती चेंडू
मावतील?
6)चौकट पद्धती नांतर ाईभ्या माांडणीत गुणाकाराची माांडणी करून गुणाकार
करा.
7) यासाठी एकक, दशक, शतक, हजार, दशहजार ाऄसे स्तांभ तयार करून
सांख्या योग्य त्ा स्तांभात र्लहून गुणाकाराची माांडणी करा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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8) तीन ाऄांकी सांख्येला दोन ाऄांकी सांख्येने गुणणे याचा सराव करा. यासाठी
https://diksha.gov.in/play/col

चौकट पद्धती व ाईभी माांडणी या दोहा ीचा वापर करा.

lection/do_3125282092792627

9) तीन ाऄांकी सांख्येला दोन ाऄांकी सांख्येने गुणणे यासाठीची दैनांददन

20252122?contentId=do_31301

जीवनातील ाईदाहरणे वापरा.

39963052851201199

जसे - एका खुचीची क्रकिंमत साडेसातशे  रपये ाअहे तर ाऄशा 24 खुच्याांची
एकूण क्रकिंमत क्रकती ाऄसेल?
१०) ाआयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या र्लिं क चा वापर करून पान ि. 76 ते 78
वरील ाईदाहरणे ाऄभ्यासा.

04.71.01

भागाकार भाग

ाआयत्ता ४ थी प्रवषय गणणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

फेब्रुवारी

1) दोन ाऄांकी सांख्येला एक ाऄांकी सांख्येने भागणे याचा सराव करा.

दैनांददन जीवनात सांख्याांवरील

१

बालभारती

4 था ाअठवडा

2) प्रन:शेष भाग जाणारी ाईदाहरणे िथम सोडू न त्ानांतर बाकी राहणारी

क्रियाांचा वापर करतात.
04.71.04

र्लिं क

ाईदाहरणे सोडवा.

http://cart.ebalbharati.in/Bal

3) यासाठी पाठ्यपुस्तकातील पान िमाांक 36 व 37 वरील ाईदाहरणाांचा

Books/pdfs/401020004.pdf

सराव करा.

प्रवप्रवध पद्धती वाप रन एका सांख्येला

4) भागाकाराची क्रिया केल्यानांतर भाज्य, भाजक, भागाकार व बाकी

दुसऱ्या सांख्येने भागतात.

र्लहा.

दीक्षा CONTENT र्लिं क

5) ाआयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या र्लिं क चा वापर करून पान ि. 79 वरील

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

ाईदाहरणे सोडवा.

lection/do_3125282092792627
20252122?contentId=do_31301
39977058467841135
04.71.01

भागाकार भाग

ाआयत्ता ४ थी प्रवषय गणणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

माचव

1) तीन ाऄांकी सांख्येला एक ाऄांकी सांख्येने भागताांना िथम शतक पाटी,

दैनांददन जीवनात सांख्याांवरील

2

बालभारती

1 ला ाअठवडा

दशक दाांडे व सुटे याांचा ाईपयोग करा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

क्रियाांचा वापर करतात.

र्लिं क

2) त्ानांतर नाणी व नोटाांचा ाईपयोग करून भागाकार करा.

04.71.04

http://cart.ebalbharati.in/Bal

3) त्ानांतर भागाकाराची रीतीने माांडणी करून भागाकाराची ाईदाहरणे

प्रवप्रवध पद्धती वाप रन एका सांख्येला

Books/pdfs/401020004.pdf

सोडवावी.

दुसऱ्या सांख्येने भागतात.

4)िथम प्रन:शेष भाग जाणारी ाईदाहरणे िथम सोडू न त्ानांतर बाकी
राहणारी ाईदाहरणे सोडवा.

दीक्षा CONTENT र्लिं क

5)भागाकार करताना शून्याचा भाग जात ाऄसेल तर शून्य भागाकारात योग्य

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

स्थानी र्लहावे.

lection/do_3125282092792627

6)भागाकाराच्या ाईदाहरणाांचा सराव करण्यासाठी दैनांददन व्यवहारात

20252122?contentId=do_31301

वापरली जाणारी ाईदाहरणे घ्यावी.

39977160130561250

जसे -1) एका शाळे त 160 प्रवद्याथी ाअहेत जर 5 प्रवद्यार्थ्ाांचा एक गट

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

क रन िती गट 1 झाड लावायचे ाऄसेल तर एकूण क्रकती झाडे लावता

lection/do_3125282092792627

येतील?

20252122?contentId=do_31301

2)120  रपये 6 मुलाांना समान द्यायचे ाऄसल्यास ित्ेकाला क्रकती  रपये

39980332400641161

ममळतील?

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

6) ाआयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या र्लिं क चा वापर करून पान ि. 80 ते 82
वरील ाईदाहरणे सोडवा.

lection/do_3125282092792627
20252122?contentId=do_31301
39980424888321209
मचत्रालेखाव रन ाऄनुमान काढतात.

मचत्रालेख

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ाआयत्ता ४ थी प्रवषय गणणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

माचव

1) मचत्रालेख काढण्यासाठी िथम मादहती ती गोळा करावी.

बालभारती

2 रा ाअठवडा

2) मादहती गोळा केल्यानांतर एक मचत्र म्हणजे एक वस्तू जसे - गावामध्ये

र्लिं क

ाऄसलेली दुकाने क्रकराण्याची दुकाने, स्टेशनरी दुकाने, कापडाची दुकाने

http://cart.ebalbharati.in/Bal

यािमाणे दुकानाांची

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

Books/pdfs/401020004.pdf

सांख्या मोजून एका दुकानासाठी एक मचत्र यािमाणे मचत्राांमध्ये दुकानाांच्या
सांख्येची माांडणी करावी .
3) गावातील दुकानाांची सांख्या ाऄमधक ाऄसल्यास दोन दुकानाांममळू न एक

दीक्षा CONTENT र्लिं क

मचत्र क्रकिंवा तीन दुकानाममळू न एक मचत्र ाऄशा पद्धतीने गटाने मचत्राांची माांडणी

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

करावी.

lection/do_3125282092792627

4) समजा क्रकराणा दुकानाची 20 दुकाने गावात ाअहे तर 20 मचत्रे

20252122?contentId=do_31301

काढण्याऐवजी 4 दुकानाांममळू न 1 मचत्र ाऄशी केवळ पाचच मचत्र काढावे

39988567900161136

लागेल.

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

या िकारच्या माांडणीचा सराव करून घ्यावा. मचत्रालेखात ददलेल्या मादहती

lection/do_3125282092792627

ती वरून ाऄथवप्रनववचन करा.

20252122?contentId=do_31301

जसे 1 खुची = 5 खुच्याव ाऄसे िमाण ाऄसेल व एका ओळीत 3 मचत्र

39988669972481225

काढले ाऄसेल
तर 5 x 3 = 15 खुच्याव ाअहे त ाऄसा त्ाचा ाऄथव होतो.
6) ाआयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या र्लिं क चा वापर करून पान ि. 85 व 86
वरील ाईदाहरणे सोडवा.

ाअकृप्रतबांध

04.71.09

ाआयत्ता ४ थी प्रवषय गणणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

माचव

1) भौममप्रतक ाअकाराांचा ाअकृप्रतबांध वेगवेगळ्या िकारच्या ने तयार करा.

टााइर्लिं गसाठी वापरता येतील ाऄसे

बालभारती

3 रा ाअठवडा

2) ददलेला ाअकृतीबांध पुढे प्रवस्तार करा.

ाअकार शोधतात.

र्लिं क

3) मध्ये ररकामी जागा ाऄसेल तर त्ा जागेत काय येाइल याचा

04.71.19

http://cart.ebalbharati.in/Bal

ाऄांदाज लावून ती जागा भरा.

गुणाकार व भागाकारातील

Books/pdfs/401020004.pdf

4)वेगवेगळे भौममप्रतक ाअकार एकापुढे एक ठे वून ाअकृप्रतबांध तयारकरा.

ाअकृप्रतबांध (9 च्या पटीपयांत)

दीक्षा CONTENT र्लिं क

5) प्रवप्रवध मुक्त हस्त ाअकृत्ाांच्या सहाय्याने ाअकृतीबांध तयार करा.

ओळखतात.

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

6) घरामधील, शेतावरील, गावाकडील वेगवेगळ्या ाअकृप्रतबांधाचे प्रनरीक्षण

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

lection/do_3125282092792627

करा.

20252122?contentId=do_31301

7) ाअकृतीबांधाचा वापर करून नक्षी तयार करा.

39991396679681203

8) वेगवेगळे ठोकळे जोडू न टााइर्लिं ग करा.
9) पाढ्ाांचा ाअकृप्रतबांध पहा.

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

जसे 5 चा पाढा. एककस्थानी 5 ाअणण 0 हे दोनच ाऄांक एका पुढे एक

lection/do_3125282092792627

येतात

20252122?contentId=do_31301

10). वेगवेगळ्या पाढ्ाांमधील ाअकृतीबांध पाहून पाढा पुढे प्रवस्ताररत करा.

39991530700801168

11) ाआयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या र्लिं क चा वापर करून पान ि. 87 ते 88
वरील ाईदाहरणे सोडवा.

ाईजळणी व सराव

माचव

माहे दडसेंबर 2020 ते माचव 2021 पयांतच्या कृतींचा सराव करावा.

4 था ,5 वा
ाअठवडा

आयत्ता : िौथी
प्रवषय

कालावधी

पाठाचे नाव

माहे : डडसेंबर 2020 ते एप्रिल - 2021

ाऄध्ययन प्रनष्ढत्ती िमाांक
04.17.01 Listens attentively to

English

December
Week -1

Good
Habits

announcement and notes the
message.

मराठी माध्यम

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

https://diksha.gov.in/play/collecti
on/do_312526596648591360142882
?contentId=do_31225340740358963
211824

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

प्रवषय – आं ग्रिी

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

Download “My English book four” using
this link
Listen, read aloud, copy and remember.

SCERT,Maharashtra,Pune

ऐका ,मोठयाने वाचा, पाहून र्लहा ाअणण लक्षात ठे वा.

04.17.07 Reads English seen in
the surroundings with

पान -48

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

understanding and at

on/do_312526596648591360142882

reasonable speed.

?contentId=do_31301433241808076
81302
1) https://diksha.gov.in/play/colle

Word
building

04.17.09 Guesses the meaning
of words, phrases, sentences

ction/do_3125265966485913601

42882?contentId=do_312253422
20973670421885

from the context and solves

2) https://diksha.gov.in/play/colle

simple crossword puzzles,

Use the letters to make words.

ction/do_3125265966485913601

builds word chain etc.

42882?contentId=do_313014332
4294184961303

ाऄक्षरे वापरून शा बनवा. पान -49

1) https://diksha.gov.in/play/colle 1. Listen carefully and tick off the words in
04.17.02 Guesses the meaning
of words, phrases and
A Garden of

sentences from the context.

ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_312253421
87890278421882

Words

ction/do_3125265966485913601

meaning of new words from a
dictionary for reference. Looks

42882?contentId=do_313014332

up the spelling of words from

4410593281308

* always * churn * dreaming * gently *
market * nice * price * should * soft *

2) https://diksha.gov.in/play/colle

04.17.10 Reads and finds the

your table. Page - 50

surprise * toss
2. Find words that end with : ing d
3. You can use some of the words to give
an order. Find at least three of them.

a dictionary.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

Example: ‘Buy!’
4. Find the smaller words in these words :
* does * creamy * carrying * golden
5. Use the letters in these words to make
other words :
* dreaming * market * surprise
Example : * bought - but, hut, hot, tub,
etc.
04.17.01 Listens attentively to
announcement and notes the
message.

1.Listen and read with me
1) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601

December
Week -2

Maya’s
Dream

04.17.14 Reads English seen in
the surroundings with
understanding and reasonable
speed on the classroom walls,
notice boards, in posters and
in advertisements

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

42882?contentId=do_312253369
76257024011788

ऐका ाअणण माझ्याबरोबर वाचा. पान -51 -52
2. Guess the meaning of the following
words.
खालील शााांचे ाऄथव ाऄांदाजाने साांगा.

2) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_313014332

* milkmaid * churn * jerk * spilled

452143104137

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

3. Write the steps in Maya’s dream from
‘milk to earrings’.
4. Choose any 3-4 lines from the story
and enact them.
1.Choose one word / phrase from each
house and make meaningful sentences.

Building
Sentences

1) https://diksha.gov.in/play/colle ित्ेक घरातील एक शा / शागट प्रनवडा ाअणण ाऄथवपूणव
ction/do_3125265966485913601
वाक्ये तयार करा. पान -53
42882?contentId=do_312253379

04.17.23 Describes things,
pictures, events, etc. in
English using simple and short
sentences.

83803392011800
2. Choose one word/phrase from each
2) https://diksha.gov.in/play/colle house and make meaningful sentences.
ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_313014332
4630712321191

04.17.07 Reads English seen in

ction/do_3125265966485913601

the surroundings with
Messages

42882?contentId=do_312253379

understanding and at

26897664011797

reasonable speed
04.17.12 Uses punctuation
marks appropriately in reading

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

1) https://diksha.gov.in/play/colle

2) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

1.Listen and read with me
ऐका ाअणण माझ्याबरोबर वाचा.

पान -54-55

SCERT,Maharashtra,Pune

aloud with intonation and

42882?contentId=do_313014332
7408291841255

pauses such as question
marks, comma and full stop.
04.17.13 Writes informal

ction/do_3125265966485913601

letters or messages with a

December
Week -3

1) https://diksha.gov.in/play/colle
42882?contentId=do_312253374

meaningful representation.

81048883221845

From the
Postbox -2

2) https://diksha.gov.in/play/colle

04.17.21 Writes a continuous

ction/do_3125265966485913601

and meaningful passage.

42882?contentId=do_313014332

Read the following and write your
own messages.

खालील सांदेश वाचा ाअणण तुम्ही तुमचे सांदेश
र्लहा. पान -56

7531089921339
04.17.07 Reads English seen in
the surroundings with
Group
Telephone
December
Week -3

1) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601

understanding and at

42882?contentId=do_312253407

reasonable speed

Read, practise and speak.

33203251211823
वाचा , सराव करा ाअणण बोला. पान -57
2) https://diksha.gov.in/play/colle

04.17.04 Participates and
enacts in role play, short skits,
playlets with interest.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_313014333
0231173121309

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

04.17.03 Enjoys and recites

1) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601

poems, songs and rhymes
Clouds

Listen, repeat. Read aloud and sing.

42882?contentId=do_312253421

with proper actions, rhythm

78690662421881

and appropriate expressions

कप्रवता ऐका,म्हणा. मोठयाने वाचा ाअणण चालीवर

2) https://diksha.gov.in/play/colle

म्हणा . पान -58

ction/do_3125265966485913601

42882?contentId=do_313014333
0367651841282
1) https://diksha.gov.in/play/colle 1.Listen and read aloud with me
ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_312253422
11635609621884

04.17.12 Uses punctuation
December
Week -4

The Man

marks appropriately in reading

who Cried

aloud with intonation and

Wolf

pauses such as question
marks, comma and full stop.

ऐका ाअणण माझ्याबरोबर वाचा. Page 59,60,61,62

2) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_313014333
3053153281283

2. Guess the meaning of the words. Page
-62
शााांचे ाऄथव ाऄांदाजाने साांगा.
3. Answer the questions orally.
िश्नाांची तोंडी ाईत्तरे द्या.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

Listen, learn and enact.

04.17.06 Listens and responds
attentively to stories,
narrations, descriptions etc. in
Minding the English and follows the
meaning
Class

1) https://diksha.gov.in/play/colle

ऐका , र्शका ाअणण सादर करा. पान -63

ction/do_3125265966485913601

42882?contentId=do_312253407
87896320021865
2) https://diksha.gov.in/play/colle

ददलेल्या सूचनाांचा वापर बोलण्यात करा.

ction/do_3125265966485913601

04.17.17 Participates in a

42882?contentId=do_313014333

conversation and speaks

3156700161256

briefly on a familiar topic.

1. Listen, repeat. Read aloud and sing.
कप्रवता ऐका ,म्हणा. मोठयाने वाचा ाअणण
1) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601

04.17.04 Participates and
January
Week -1

Change

enacts in role play, short skits,
playlets with interest.

चालीवर म्हणा. पान 64
2. Change the letters in the following

42882?contentId=do_312604616

words and make a new word.

2) https://diksha.gov.in/play/colle

to * he * of * the * has * find

750080000112850
ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_313014333
3282365441310

Examples: by g my, in g it, is. * up *
3. Find the smaller words in these
bigger words.
* caterpillar * spins * himself *
asleep * butterfly

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

1) https://diksha.gov.in/play/colle
Changing
Sentences

04.17.09 Guesses the meaning
of words, phrases, sentences

ction/do_3125265966485913601

2) https://diksha.gov.in/play/colle

simple crossword puzzles,

ction/do_3125265966485913601

builds word chain etc

1) https://diksha.gov.in/play/colle

meaning of new words from a
Words

dictionary for reference. Looks
up the spelling of words from
a dictionary.
of words, phrases and
sentences from the context.

Week -2

04.17.01 Listens attentively to
The Golden
Fish

announcement and notes the
message.
04.17.14 Reads English seen in
the surroundings with
understanding and reasonable

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_312250594
5000673281633

पान 66 वरील सवव शााांचे मोठयाने वाचन करा व
त्ाखालील स्वाध्याय सोडवा.

2) https://diksha.gov.in/play/colle

04.17.02 Guesses the meaning

January

book and try to change them.
त्ात क्रकती बदल करता येतो , ते पहा.

3472501761283

A Garden of

2. Find other short sentences in the
पुस्तकातील ाआतर छोटी वाक्ये शोधा ाअणण

42882?contentId=do_313014333

04.17.10 Reads and finds the

वाक्ये वाचा ाअणण बदला. पान -65

42882?contentId=do_312247919
2716328962516

from the context and solves

1. Read and change the sentences.

ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_313014333
617045504138
1) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601

1. Listen carefully and read with me.

42882?contentId=do_312248521

लक्ष देाईन ऐका ाअणण माझ्याबरोबर वाचा.

7644789761511
2) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601

42882?contentId=do_313014333
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पान -67-68-69-70
SCERT,Maharashtra,Pune

speed on the classroom walls,
notice boards, in posters and
in advertisements

6291123201268

3) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601
6406302721269

near the sea.

1. Listen, speak and use.

ऐका , बोला ाअणण वापरा. पान -70

1) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601

04.17.17 Participates in a
conversation and speaks

January

each.

For example: Hut: The hut was

announcement and notes the
Circles – 4

write at least one sentence about

42882?contentId=do_313014333

04.17.01 Listens attentively to
message.

2. Read the following words and

42882?contentId=do_312604617
304612864218993

briefly on a familiar topic.

Week -3

04.17.13 Writes informal
From the

letters or messages with a

Postbox – 3

meaningful representation.

1) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601

Read the following and write your

42882?contentId=do_312248517

own messages.

4108897282560
2) https://diksha.gov.in/play/colle

04.17.21 Writes a continuous
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ction/do_3125265966485913601

42882?contentId=do_313014333
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पान -71 वरील संदेश वािा अणण तुम्ही
तुमिे संदेश र्लहा.

SCERT,Maharashtra,Pune

and meaningful passage.

6534179841340

04.17.01 Listens attentively to
announcement and notes the
At the

1) https://diksha.gov.in/play/colle

message.

ction/do_3125265966485913601

42882?contentId=do_312604617

Bottom of
the Ocean

04.17.06 Listens and responds
attentively to stories,
narrations, descriptions etc. in
English and follows the

709076480112852

Listen carefully and read with me.
पान -72 वरील मजकूर िथम ऐका व नांतर सोबत
वाचा.

2) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601

पान 73 वरील मचत्र काढा व त्ाला नाांवे द्या.

42882?contentId=do_313014333
6643297281311

meaning
04.17.01 Listens attentively to
announcement and notes the

1) https://diksha.gov.in/play/colle

message.
January
Week -4

ction/do_3125265966485913601

A Visit to a
Garden

learn.

42882?contentId=do_312248519
0537134081510

04.17.10 Reads and finds the

2) https://diksha.gov.in/play/colle

meaning of new words from a
dictionary for reference. Looks
up the spelling of words from
a dictionary.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ction/do_3125265966485913601

1. Listen carefully, read with me and

लक्ष देाईन ऐका ाअणण माझ्याबरोबर वाचा ाअणण
र्शका. पान -74-75

42882?contentId=do_313014333
6791818241312

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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1) https://diksha.gov.in/play/collecti

04.17.03 Enjoys and recites

on/do_312526596648591360142882

poems, songs and rhymes
Riddles

?contentId=do_31223374738001920

with proper actions, rhythm

021303

and appropriate expressions

1. Listen carefully, read and sing
with me

लक्षपूववक ऐका ,वाचा ाअणण माझ्याबरोबर

2) https://diksha.gov.in/play/collecti

on/do_312526596648591360142882
?contentId=do_31301433368897126

चालीवर म्हणा. पान -76
2. तुम्ही तुमची नवीन कोडी तयार करा.

41304
04.17.03 Enjoys and recites
poems, songs and rhymes
with proper actions, rhythm
An Action
February

Rhyme

1) https://diksha.gov.in/play/colle

and appropriate expressions

ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_312248647

04.17.23 Describes things,

2) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601

English using simple and short
sentences.

The
Kingdom of
Plants

कप्रवता ऐका, चालीवर म्हणा ाअणण सादर करा.
पान -77

3038315521519
pictures, events, etc. in

Week -1

Listen, sing and enact.

04.17.01 Listens attentively to
announcement and notes the
message.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

पान 77 वरील िकल्प कायव पूणव करा.

42882?contentId=do_313014333
7113026561255

1) https://diksha.gov.in/play/colle 1. Listen carefully and read with me.
ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_312622946

लक्ष देाईन ऐका ाअणण माझ्याबरोबर वाचा.

0054507522770
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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04.17.14 Reads English seen in

पान – 78-79

2) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601

the surroundings with

2. List the names of different types of

42882?contentId=do_313014333

understanding and reasonable

plants.

7195520001257

speed on the classroom walls,

वेगवगळया वनस्पतींची नावाांची यादी करा.

notice boards, in posters and
in advertisements

3. Draw pictures to show the following :
* stem * branch * trunk * bush * leaf *
thorn
मचत्र काढू न त्ात वरील नावे द्या. पान -79

04.17.01 Listens attentively to
announcement and notes the

1) https://diksha.gov.in/play/colle

message.
February

ction/do_3125265966485913601

I want to
tell you…

Week -2

42882?contentId=do_312250578
04.17.07 Reads English seen in
the surroundings with
understanding and at
reasonable speed

A Garden of

04.17.10 Reads and finds the
meaning of new words from a

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

Listen and read aloud.
ऐका ाअणण मोठयाने वाचा. पान -80

1298135042666
2) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_313014333
9888721921284

1) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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Words

dictionary for reference. Looks
up the spelling of words from

42882?contentId=do_312250599
6309708801644

2) https://diksha.gov.in/play/colle

a dictionary.

पान -81 वरील सवव शा मोठयाने वाचा व
त्ावरील सवव स्वाध्याय सोडवा.

ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_313014334

04.17.02 Guesses the meaning

0009553921313

of words, phrases and
sentences from the context.

1) https://diksha.gov.in/play/colle

04.17.10 Reads and finds the

ction/do_3125265966485913601

meaning of new words from a
dictionary for reference. Looks
February

A Never-

Week -3

Story

ending

up the spelling of words from
a dictionary.

42882?contentId=do_312250585

announcement and notes the
message.

2) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601

लक्ष देाईन ऐका ाअणण माझ्याबरोबर वाचा .
पान -82 -83

0287180801284
3) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_313014334
0488540161285

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

learn.

1977482242668

42882?contentId=do_313014334
04.17.01 Listens attentively to

1. Listen carefully, read with me and

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

2. Try to solve activities on page -84

पान 84 वरील स्वाघ्याय सोडवण्याचा ियत्न करा.

SCERT,Maharashtra,Pune

04.17.01 Listens attentively to
announcement and notes the
message.
Five Fluffy
Little
Robins

1) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601

42882?contentId=do_312250649
04.17.03 Enjoys and recites
poems, songs and rhymes
with proper actions, rhythm
and appropriate expressions

8256322562727

2) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_313014334
3159459841305

1. Listen, repeat. Read aloud and sing.
कप्रवता ऐका ,म्हणा. मोठयाने वाचा ाअणण
चालीवर म्हणा. पान 85
2. Complete the following in as many
different ways as possible.
It was time to..........
It’s far too.........

1) https://diksha.gov.in/play/colle
February

Good

Week -4

Manners

04.17.17 Participates in a
conversation and speaks
briefly on a familiar topic.

ction/do_3125265966485913601

1. Learn, practise and use.

र्शका , सराव करा ाअणण वापरा. पान -86

42882?contentId=do_312250706
1402091521725
2) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_313014334
3290941441192

2. Make as many meaningful

sentences from the table as you
can. पान 86
3. Read aloud the sentences you

make. Form pairs. Then imagine
the remaining conversation and
present it.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

04.17.22 Writes a description

1) https://diksha.gov.in/play/colle

of a given process.

ction/do_3125265966485913601

Order,
Order!

42882?contentId=do_312250706
1402091521725

04.17.23 Describes things,

2) https://diksha.gov.in/play/colle

pictures, events, etc. in
English using simple and short
sentences.

ction/do_3125265966485913601

42882?contentId=do_313014334
3424061441285

1. Listen, read and do.

ऐका,वाचा ाअणण करा. पान -87

2. Make the following lists putting

5-8 items in each list.
* Fruits * Vegetables * Things in
your school bag * Birds *
Animals * Colours

04.17.03 Enjoys and recites

February

Time to

poems, songs and rhymes

Week -4

Laugh

with proper actions, rhythm
and appropriate expressions

1) https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125265966485913601
42882?contentId=do_313014334

Read and enjoy.
मजने वाचा. ाअनांद घ्या .

3533588481314
Good Habits

March

Revision

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_3130143324180807681302

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

Click on given links, watch videos
carefully and do practice.
ददलेल्या सवव र्लिं क वापरून व्हीडीओ काळजीपूववक पहा व

SCERT,Maharashtra,Pune

Word building

सराव करा.

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_31225342220973670421885
A Garden of Words
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_3130143324410593281308
Maya’s Dream
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_313014332452143104137
Building Sentences
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_3130143324630712321191
Messages
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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ntId=do_3130143327408291841255
Group Telephone
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_31225340733203251211823
The Man who Cried Wolf
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_31225342211635609621884
Minding the Class
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_3130143333156700161256
Unit Five
Change
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_3130143333282365441310

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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Changing Sentences
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_3130143333472501761283
A Garden of Words

Click on given links, watch videos

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_313014333617045504138

carefully and do practice.
ददलेल्या सवव र्लिं क वापरून व्हीडीओ काळजीपूववक पहा व
सराव करा.

The Golden Fish
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
April

Revision

ntId=do_3130143336406302721269
Circles – 4
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_312604617304612864218993
A Visit to a Garden
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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ntId=do_3122485190537134081510

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_3130143336791818241312
Unit Six
An Action Rhyme
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_3130143337113026561255
The Kingdom of Plants
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_3130143337195520001257
A Garden of Words
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_3122505996309708801644
https://diksha.gov.in/play/collection/
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_3130143340009553921313
A Never-ending Story

Click on given links, watch videos

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_3130143340488540161285

carefully and do practice.
ददलेल्या सवव र्लिं क वापरून व्हीडीओ काळजीपूववक पहा व
सराव करा.

Good Manners
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_3122507061402091521725
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_3130143343290941441192
Order, Order!
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596648591360142882?conte
ntId=do_3130143343424061441285

महाराष्ट्र शासन
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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राज्य शैक्षणणक संशोधन व िर्शक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुणे -30
आयत्ता : िौथी माहे : डडसेंबर 2020 ते मािग 2021

प्रवषय

पररसर
ाऄभ्यास भाग

कालावधी

दडसेंबर

ाअठवडा

1

पाठाचे नाव

१४. नकाशा ाअणण
खुणा

ाईपघटक

ाऄभ्यास भाग

दडसेंबर

2

नैसप्रगिक ,

प्रवद्याथी कृती

मानवप्रनममि त घटक

04.95A.10

1.तुमच्या घराच्या पररसरात ाऄसलेल्या घटकाची यादी करा.
https://bit.ly/14NakashaAniKhuna1

१४. नकाशा ाअणण
खुणा

नकाशा तयार
करताना प्रवर्शष्ट

दडसेंबर

3

१५.माझा र्जल्हा माझे
राज्य

04.95A.10

https://bit.ly/14NakashaAniKhuna2

खुणाांचा वापर
रचना, प्रपकामधील 04.95A.10 व
प्रवप्रवधता,
सणोत्सवामधील
प्रवप्रवधता.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

या घटकाचे प्रनसगवप्रनममि त व मानवप्रनममि त ाऄसे वगीकरण
करून वहीमध्ये र्लहा.

राज्याची िाकृप्रतक
पररसर
1

िमाांक

ओळखणे

1

ाऄभ्यास भाग

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्रोत

नकाशामध्ये

1
पररसर

ाऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

04.95A.15 व
04.95A.16

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

2.तुमच्या गावाचा/वाडीचा/गल्लीचा ाअराखडा वहीमध्ये
तयार करा.

माझा र्जल्हा माझे राज्य या घटकाचे वाचन करा.
पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तक पान िां. 98 वरील ' जरा डोके चालवा ' ही कृती
पूणव करा.

SCERT,Maharashtra,Pune

पररसर

ाऄभ्यास भाग

राज्याची िाकृप्रतक

दडसेंबर

4

1

१५.माझा र्जल्हा माझे
राज्य

रचना, प्रपकामधील

04.95A.10 व

सणोत्सवामधील

04.95A.16

प्रवप्रवधता,

04.95A.15 व

माझा र्जल्हा माझे राज्य या घटकाचे वाचन करा.

पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तक पान िां. 98 वरील ' जरा डोके चालवा ' ही कृती
पूणव करा.

प्रवप्रवधता.
पररसर
ाऄभ्यास भाग

दडसेंबर

5

१६. ददवस व रात्र

ददवस ाअणण रात्र

04.95A.09

https://bit.ly/16DivasVRatra

पाठ्यपुस्तक पान िां. 104 वरील स्वाध्याय वहीमध्ये सोडवा.

जानेवारी

1

१६. ददवस व रात्र

ददवस ाअणण रात्र

04.95A.09

https://bit.ly/16DivasVRatra

पाठ्यपुस्तक पान िां. 104 वरील स्वाध्याय वहीमध्ये सोडवा.

1
पररसर

ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग

जानेवारी

2

१७.माझी जडणघडण

नातेवााइकाची

1

भूममका

पररसर

जडणघडण ,

ाऄभ्यास भाग

जानेवारी

3

१७.माझी जडणघडण

नातेवााइकाची

1

1

04.95A.02

https://bit.ly/17MaziJadanghadan

जानेवारी

4

१८. कुटुां ब ाअणण

कुटुां बातील सदस्,

शेजारात होत ाऄसलेले

त्ाांच्यातील बदल.

बदल

सामार्जक सांबांध.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

वहीमध्ये र्लहा. 2.तुमच्या ाअाइवडीलाांकडू न ाअणण
नातेवााइकाांकडू न कोणकोणत्ा गोष्टी र्शकलात ते वहीमध्ये
र्लहा.
1.बाबा ाअमटे याांच्या कायावप्रवषयी ाऄमधक मादहती ममळवा व

04.95A.02

https://bit.ly/17MaziJadanghadan

भूममका

पररसर
ाऄभ्यास भाग

1.बाबा ाअमटे याांच्या कायावप्रवषयी ाऄमधक मादहती ममळवा व

जडणघडण ,

वहीमध्ये र्लहा. 2.तुमच्या ाअाइवडीलाांकडू न ाअणण
नातेवााइकाांकडू न कोणकोणत्ा गोष्टी र्शकलात ते वहीमध्ये
र्लहा.

04.95A.03 व
04.95A.12

घटकाचे वाचन करा.ाअाइवडील ाअजी-ाअजोबा याांना
https://bit.ly/18kutumbAniShej

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

प्रवचारून तुमच्या कुटुां बाप्रवषयी पाठ्यपुस्तक पान िां. 110
वरील िश्नाांच्या ाअधारे मादहती ममळवा.

SCERT,Maharashtra,Pune

पररसर
ाऄभ्यास भाग

जानेवारी

5

1
पररसर

ाऄभ्यास भाग

फेब्रुवारी

1

1
पररसर

ाऄभ्यास भाग

फेब्रुवारी

2

1

१८. कुटुां ब ाअणण

कुटुां बातील सदस्,

शेजारात होत ाऄसलेले

त्ाांच्यातील बदल.

बदल

सामार्जक सांबांध.

१९. माझी ाअनांददायी

शाळा, ाअनांदायी

शाळा

पररसर

२०. माझी जबाबदारी
ाअणण सांवेदनशीलता

प्रवशेष गरजा

04.95A.03 व
04.95A.13

04.95A.14

ाऄसणाऱ्या

04.95A.12 व

व्यक्तीप्रवषयी माझी

04.95A.14

जबाबदारी

घटकाचे वाचन करा. ाअाइवडील ाअजी-ाअजोबा याांना
https://bit.ly/18kutumbAniShej

प्रवचारून तुमच्या कुटुां बाप्रवषयी पाठ्यपुस्तक पान िां.110
वरील िश्नाांच्या ाअधारे मादहती ममळवा.

https://bit.ly/19MaziAnandDai

https://bit.ly/20MaziJababdari1

शाळे त र्शकण्यासोबत तुम्ही ाआतर कोणकोणत्ा गोष्टी करता
ते वहीमध्ये र्लहा.
या ाअठवाात तुम्ही ाअाइला घरकामात कोणकोणती मदत
केली याची नोंद वहीमध्ये करा.
पाठ्यपुस्तक पान िां.124 व 125 वरील खुणाांच्या भाषेचे
प्रनरीक्षण करा.

पररसर
ाऄभ्यास भाग

फेब्रुवारी

3

1

२०. माझी जबाबदारी
ाअणण सांवेदनशीलता

खुणाांची भाषा

04.95A.12 व
04.95A.14

https://bit.ly/20MaziJababadari2

मचत्रात ददलेली ब्रेल र्लपीतील मचहा े वापरून तुमचे नाव
र्लहा.
खुणाांच्या भाषेतील मचहा े वापरून तुमचे नाव व पत्ता
ाअाइवडीलाांना साांगून दाखवा.

पररसर
ाऄभ्यास भाग

फेब्रुवारी

4

1

1

समूहजीवन व

व्यवस्थापन

व्यवस्थापन

04.95A.12

https://bit.ly/21Samuhjivanasathi

करावे ते र्लहा. 2.पाठ्यपुस्तक पान िां.128 वरील
सूचनाांच्या ाअधारे तुमच्या ाऄभ्यासाचे व्यवस्थापन तयार
वहीमध्ये करा.

पररसर
ाऄभ्यास भाग

२१. समूह्जीवनासाठी

1.रस्त्यावरून जाताना वाहतुकीच्या कोणत्ा प्रनयमाचे पालन

माचव

1

२२. वाहतूक व
सांदेशवहन

वाहतूक साधनाांची

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

मादहती

घटकाचे वाचन करा.
04.95A.06
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पाठ्यपुस्तक

मानवाने वाहतुकीच्या साधनात केलेल्या िगतीची मादहती
वहीमध्ये र्लहा.
SCERT,Maharashtra,Pune

पररसर
ाऄभ्यास भाग

माचव

2

२३. नैसप्रगिक ाअपत्ती

माचव

3

२३. नैसप्रगिक ाअपत्ती

1

नैसप्रगिक ाअपत्ती,

ाऄवकाळी पााउस

04.95A.09

https://bit.ly/23NaisargikApatti1

04 .95A.09

https://bit.ly/23NaisargikApatti2

1.ाऄवकाळी पावसामुळे कोणते नुकसान होते ते वहीमध्ये
र्लहा.

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

२४. ाअपण पररसर
माचव

4

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

धोक्यात ाअणत ाअहोत
का

२४. ाअपण पररसर
माचव

5

धोक्यात ाअणत ाअहोत

एप्रिल

१

सराव

एप्रिल

२

सांकर्लत मूल्यमापन 2

का

पूर,भूकांप, त्सुनामी

नैसप्रगिक ाअपत्तीची मादहती वहीमध्ये र्लहा.

1.कारखान्यात वापरून दुप्रषत झालेले पाणी नदीत सोडतात
माणसाचा प्रवकास ,
लोकसांख्येतील वाढ

04.95A.13

https://bit.ly/24ApanParisar

त्ामुळे ाअसपासच्या लोकाांना काय त्रास होत ाऄसेल?

2 वाहतुकीच्या ाअधुप्रनक साधनाांमुळे कोणते फायदे होतात?
या िश्नाची ाईत्तर वहीमध्ये र्लहा

जममनीतील पाणी
ाअटत चालले

04.95A.13

पाठ्यपुस्तक

तुम्ही ाऄनुभवलेल्या नैसप्रगिक ाअपत्तीप्रवषयी थोडक्यात मादहती
वहीमध्ये र्लहा.

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

महाराष्ट्र शासन
राज्य शैक्षणणक संशोधन व िर्शक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुणे
सामर्िक शास्त्र प्रवभाग
आयत्ता : ४ थी माहे : दडसेंबर, २०२०
प्रवषय

कालावधी

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

पाठािे नाव

ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

क्रमांक
ाअठवडा पदहला
(१ दडसेंबर ते ०५
दडसेंबर)

१०.शथीने णखिं ड
लढप्रवली

(ििावना, पन्हाळा र्ििं कला अणण
अददलशाहा चिडला)
https://tinyurl.com/yxwulduq

 शथीने णखिं ड लढप्रवली या पाठािे वािन कर.
 ििावना, पन्हाळा र्ििं कला अणण

अददलशाहा चिडला हा भाग पाहण्यासाठी
ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ
बघ.

(पन्हाळगडािा वेढा)

र्शवछत्रपती

https://tinyurl.com/y4qrt83n

(पररसर
ऄभ्यास भाग-

 पन्हाळगडािा वेढा याप्रवषयी मादहती
घेण्यासाठी ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.
 शथीने णखिं ड लढवली याप्रवषयी मादहती
घेण्यासाठी ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून

2)

(शथीने णखिं ड लढवली)
https://tinyurl.com/y5ljbbmv

णव्हडीओ बघ.
 बािीिभूिा बाणेदारपणा याप्रवषयी मादहती
घेण्यासाठी ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.

(बािीिभूिा बाणेदारपणा)
https://tinyurl.com/yxpcop9p
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

र्शवछत्रपती
(पररसर
ऄभ्यास भाग2)

ाअठवडा दुसरा
(०७ दडसेंबर ते १२

१०.शथीने णखिं ड
लढप्रवली

दडसेंबर)

 र्शवराय वेढ्ातून बाहे र याप्रवषयी मादहती

घेण्यासाठी ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून

(र्शवराय वेढ्ातून बाहे र )
https://tinyurl.com/yyygb6ab

णव्हडीओ बघ.
 बािीने शत्रूला रोखले याप्रवषयी मादहती

घेण्यासाठी ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.

(बािीने शत्रूला रोखले )

 बाजीचा परािम याप्रवषयी मादहती घेण्यासाठी
ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ

https://tinyurl.com/yyqdeoqg

बघ.

(बाजीचा परािम)

ईपक्रम-

https://tinyurl.com/y6lks2bw

र्शवरायांच्या सेवेमधील स्वामीप्रनष्ठ सेवकांिी यादी
करा.

र्शवछत्रपती
(पररसर
ऄभ्यास भाग2)

ाअठवडा प्रतसरा
(१४ दडसेंबर ते १९

११.शायीस्ताखानाची
फर्जती

(ििावना)
https://tinyurl.com/yxz2jds8

दडसेंबर)

 शायीस्ताखानाची फर्जती या पाठाचे वाचन
कर.
 शायीस्ताखानाची फर्जती या पाठाची
ििावना पाहण्यासाठी ददलेल्या र्लिं क ला

(क्रफरां गोजी नरसाळा)

क्लिक करून णव्हडीओ बघ.
 क्रफरां गोजी नरसाळा याप्रवषयी मादहती

घेण्यासाठी ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

https://tinyurl.com/y6x7r9u9

र्शवछत्रपती
(पररसर
ऄभ्यास भाग2)

ाअठवडा चवथा
(२१ दडसेंबर ते २६

११.शायीस्ताखानाची
फर्जती

(धाडसी बेत )
https://tinyurl.com/y48ekwcu

दडसेंबर)

णव्हडीओ बघ.

 धाडसी बेत याप्रवषयी मादहती घेण्यासाठी
ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ
बघ.

 शामयस्ताखानाची खोड मोडली याप्रवषयी
(शामयस्ताखानाची खोड मोडली)
https://tinyurl.com/y3pm5wan

मादहती घेण्यासाठी ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक
करून णव्हडीओ बघ.

ईपक्रम-

लाल महालास भेट देण्यासाठी कच्चा अराखडा
तयार कर व आं टरनेटवर शोध.
र्शवछत्रपती
(पररसर
ऄभ्यास भाग2)

ाअठवडा पाचवा

१२. पुरन्दरचा वेढा व तह (सुरतेवर छापा)

(२८ दडसेंबर ते ०२

https://tinyurl.com/y4ywu4hw

जानेवारी)

 पुरन्दरचा वेढा व तह या पाठाचे वाचन कर.
 सुरतेवर छापा याप्रवषयी मादहती घेण्यासाठी
ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ
बघ.
 पुरंदरला मुघलांिा वेढा याप्रवषयी मादहती
घेण्यासाठी ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.

(पुरंदरला मुघलांिा वेढा)
https://tinyurl.com/yx97mw6c

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 पुरंदरिा तह याप्रवषयी मादहती घेण्यासाठी
ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ
बघ.

ईपक्रम-

SCERT,Maharashtra,Pune

तुमच्या पररसरातील डकल्ल्यािी मादहती ममळव.
(पुरंदरिा तह)
https://tinyurl.com/yy6nxzdr

आयत्ता : ४ थी माहे : जानेवारी, २०२१
प्रवषय

कालावधी

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

पाठािे नाव

ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

क्रमांक
र्शवछत्रपती (पररसर ाअठवडा पदहला

१३. बादशहाच्या

ऄभ्यास भाग-2 )

हातावर तुरी

(०४ जानेवारी ते ०९
जानेवारी)

ददल्या

(िस्तावना)
https://tinyurl.com/yxd3slmy
(बादशाहाची दगलबाजी)
https://tinyurl.com/y2se53s
8

र्शवछत्रपती (पररसर ाअठवडा दुसरा

१३. बादशहाच्या

ऄभ्यास भाग-2 )

हातावर तुरी

(११ जानेवारी ते १६
जानेवारी

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ददल्या

(पेटाऱ्यातून पसार झाले )
https://tinyurl.com/y6lwfy5
8

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 बादशहाच्या हातावर तुरी ददल्या या पाठाचे वाचन कर.
 बादशहाच्या हातावर तुरी ददल्या या पाठाची िस्तावना
पाहण्यासाठी ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.
 बादशाहाची दगलबाजी याप्रवषयी मादहती घेण्यासाठी
ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

 पेटाऱ्यातून पसार झाले याप्रवषयी मादहती घेण्यासाठी
ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

ईपक्रम-

र्शवराय अग्र्याच्या सुटकेतून सुटून अल्यािे िसंगचित्र
SCERT,Maharashtra,Pune

तयार कर.

र्शवछत्रपती (पररसर ाअठवडा प्रतसरा

१४. गड ाअला

 गड ाअला पण र्सिं ह गेला या पाठाचे वाचन कर.

ऄभ्यास भाग-2 )

पण र्सिं ह गेला

 गड ाअला पण र्सिं ह गेला या पाठाची िस्तावना

(१८ जानेवारी ते २३

पाहण्यासाठी ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून

जानेवारी)

(िस्तावना)
https://tinyurl.com/y2tq86nq

णव्हडीओ बघ.
 ाअधी लग्न कोंढाण्याचे याप्रवषयी मादहती घेण्यासाठी
ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

(ाअधी लग्न कोंढाण्याचे)
https://tinyurl.com/y26a8hl
o

र्शवछत्रपती (पररसर ाअठवडा चवथा

१४. गड ाअला

ऄभ्यास भाग-2 )

पण र्सिं ह गेला

(२५ जानेवारी ते ३०
जानेवारी)

(कडयावरून गडावर)
https://tinyurl.com/yxn4pjd
4
(गड ाअला, पण र्सिं ह गेला)
https://tinyurl.com/y2drt2d2

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 कडयावरून गडावर याप्रवषयी मादहती घेण्यासाठी
ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ बघ.
 गड ाअला, पण र्सिं ह गेला याप्रवषयी मादहती
घेण्यासाठी ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ
बघ.

ईपक्रम-

SCERT,Maharashtra,Pune

तुझ्या पररसरातील ऐप्रतहार्सक वािूंिी यादी कर.

आयत्ता : ४ थी माहे : फेब्रुवारी, २०२१
प्रवषय

कालावधी

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

पाठािे नाव

ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

क्रमांक
र्शवछत्रपती
(पररसर ऄभ्यास
भाग-2 )

ाअठवडा पदहला
(०१ फेब्रुवारी ते ०६
फेब्रुवारी)

१५. एक ाऄपूवव
सोहळा

 एक ाऄपूवव सोहळा या पाठाचे वाचन कर.
(राज्यामभषेक का केला?)
https://tinyurl.com/yxlxwvp
b

 राज्यामभषेक का केला?याप्रवषयी मादहती
घेण्यासाठी ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.
 स्वराज्याची राजधानी याप्रवषयी मादहती घेण्यासाठी
ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

(स्वराज्याची राजधानी)
https://tinyurl.com/y2834bx
s

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

र्शवछत्रपती
(पररसर ऄभ्यास
भाग-2 )

ाअठवडा दुसरा
(०८ फेब्रुवारी ते १३

१५. एक ाऄपूवव
सोहळा

फेब्रुवारी)

(राज्यामभषेक सोहळा)
https://tinyurl.com/y26k97u
e

 राज्यामभषेक सोहळा याप्रवषयी मादहती घेण्यासाठी
ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

ईपक्रम

प्रवप्रवध िकारच्या टपाल प्रतडकटांिा संग्रह कर.



आतरांच्या मदतीने राज्याचभषेक िसंगी पाडलेल्या
नाण्यांिी मादहती ममळव.

र्शवछत्रपती
(पररसर ऄभ्यास
भाग-2 )

ाअठवडा प्रतसरा
(१५ फेब्रुवारी ते २०

(िस्तावाना)

१६. दर्क्षणेतील
मोहीम

https://tinyurl.com/yy94h28f

फेब्रुवारी)

 दर्क्षणेतील मोहीम या पाठाचें वाचन कर.
 दर्क्षणेतील मोहीम या पाठाची िस्तावना

पाहण्यासाठी ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.

(गोवळकोंडयाला भेट)

 गोवळकोंडयाला भेट याप्रवषयी मादहती घेण्यासाठी
ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

https://tinyurl.com/yxz6uvm
d

र्शवछत्रपती
(पररसर ऄभ्यास
भाग-2 )

ाअठवडा चवथा
(२२ फेब्रुवारी ते २७
फेब्रुवारी)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

१६. दर्क्षणेतील
मोहीम

(व्यांकोजीराजाांची भेट)
https://tinyurl.com/yybc7qb
k

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 व्यांकोजीराजाांची भेट याप्रवषयी मादहती घेण्यासाठी
ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

ईपक्रम-

र्शवराय व व्यंकोिीरािे यांच्या भेटीिे संवाद तयार कर.

SCERT,Maharashtra,Pune

आयत्ता : ४ थी माहे : माचव, २०२१
प्रवषय

कालावधी

पाठािे नाव

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

क्रमांक
र्शवछत्रपती
(पररसर ऄभ्यास
भाग-2 )

र्शवछत्रपती
(पररसर ऄभ्यास
भाग-2 )

ाअठवडा पदहला
(०१ माचव ते ०६ माचव)

ाअठवडा दुसरा
(०८ माचव ते १३ माचव)

१७. गडकोटाांचे
ाअणण ाअरमाराचे
व्यवस्थापन

(मराठ्याांचे ाअरमार)

 मराठ्याांचे ाअरमार या पाठाचे वाचन कर.

https://tinyurl.com/y2v2e8
o7

 मराठ्याांचे ाअरमार याप्रवषयी मादहती घेण्यासाठी
ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

ईपक्रम-

१७. गडकोटाांचे
ाअणण ाअरमाराचे

 पाठातील िहािांिी व डकल्ल्यांिी नावे शोध व

व्यवस्थापन

वहीत र्लही.
 र्शवािी महारािांच्या अरमारातील िहािांिे िकार
सांग. ईदा. गुराब,गलबत, पाल, मिवा, नाव, होडी.
 स्वतंत्र भारताच्या अरमारातील िहािांिी नावे सांग.
 भारतीय नौदलातील युद्धनौकांप्रवषयी मादहती ममळव.

र्शवछत्रपती
(पररसर ऄभ्यास
भाग-2 )

ाअठवडा प्रतसरा
(१५ माचव ते २० माचव)

१८.
लोककल्याणकारी
स्वराज्याचे
व्यवस्थापन

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

(लोककल्याणकारी स्वराज्याचे
व्यवस्थापन)
https://tinyurl.com/y3qebbt
q

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 लोककल्याणकारी स्वराज्याचे व्यवस्थापन या पाठाचे
वाचन कर.
 लोककल्याणकारी स्वराज्याचे व्यवस्थापन याप्रवषयी
मादहती घेण्यासाठी ददलेल्या र्लिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.

SCERT,Maharashtra,Pune

र्शवछत्रपती
(पररसर ऄभ्यास
भाग-2 )

ाअठवडा चवथा

ईपक्रम-

१८.
लोककल्याणकारी

(२२ माचव ते २७

 छत्रपती र्शवरायांनी लोककल्याणकारी कोणकोणती

स्वराज्याचे

माचव)

कामे केली त्यांिी मादहती ममळव.

व्यवस्थापन

 पायपुिकातील ‘अज्ञापत्रातील पयागवरण रक्षण’
हा भाग मोया ऄक्षरांत र्लहून त्यािा तक्ता तयार
करा

 तुमच्या गावातील/पररसरातील बािारपेठेिे नाव
सांगा.
 बािारपेठेला ते नाव का पडले ऄसेल,त्यािी मादहती
सांगा

 तुमच्या शाळे च्या पररसरात तुम्ही कोणती झाडे
लावली अहेत, त्यांिे ितन तुम्ही कसे करता ते
सांग.

आयत्ता : ४ थी माहे : एप्रिल, २०२१
प्रवषय

कालावधी

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

पाठािे नाव

ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

क्रमांक
र्शवछत्रपती (पररसर ाअठवडा पदहला
ऄभ्यास भाग-2 )

(०५ एप्रिल ते
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

१० एप्रिल)

अकाररक व संकर्लत िािणी क्रमांक-२

र्शवछत्रपती (पररसर ाअठवडा दुसरा
ऄभ्यास भाग-2 )

(१२ एप्रिल ते
१७ एप्रिल)

र्शवछत्रपती (पररसर ाअठवडा प्रतसरा
ऄभ्यास भाग-2 )

(१९ एप्रिल ते
२४ एप्रिल)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

सराव

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

आयत्ता : ४थी माहे : डडसेंबर, २०२०
प्रवषय

कालावधी

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

पाठािे नाव

ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

१३. ददशा व

https://tinyurl.com/y4uvxjoc

णव्हडीओ पाहून ददशा व नकाशा बद्दल समजून घ्या. ाऄडचण ाअल्यास

क्रमांक
पररसर ाऄभ्यास
भाग – १

पररसर ाऄभ्यास
भाग – १

पररसर ाऄभ्यास
भाग – १

पररसर ाऄभ्यास
भाग – १
पररसर ाऄभ्यास
भाग – १

ाअठवडा पदहला

04.95A.16

नकाशा

(१ दडसेंबर ते ०५

र्शक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकव साधा.

दडसेंबर)
ाअठवडा दुसरा

04.95A.16

१३. ददशा व

https://tinyurl.com/yxnv2hhu

नकाशा

(०७ दडसेंबर ते १२

ददशाांवर ाअधाररत सुचप्रवलेल्या कृती करून प्रवचारलेल्या िश्नाांची ाईत्तरे द्या.
ाऄडचण ाअल्यास र्शक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकव साधा.

दडसेंबर)
ाअठवडा प्रतसरा

04.95A.16

१४. नकाशा

https://tinyurl.com/y6yu4lz8

णव्हडीओ पाहून नकाशा व खुणा याांचे बद्दल समजून घ्या.

https://tinyurl.com/y6xc2k88

नकाशा व खुणा याांचे ाअधाररत सुचप्रवलेल्या कृती करून प्रवचारलेल्या

ाअणण खुणा

(१४ दडसेंबर ते १९
दडसेंबर)
ाअठवडा चवथा

04.95A.16

१४. नकाशा
ाअणण खुणा

(२१ दडसेंबर ते २६
दडसेंबर)
ाअठवडा पाचवा

04.95A.17

(२८ दडसेंबर ते ०२
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

१५. माझा

िश्नाांची ाईत्तरे द्या. ाऄडचण ाअल्यास र्शक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकव
https://tinyurl.com/yym2my9v

साधा.

https://tinyurl.com/y3kowgz7

णव्हडीओ पाहून ाअपल्या राज्याबद्दल मादहती जाणून घ्या. ाऄडचण ाअल्यास
र्शक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकव साधा.

र्जल्हा माझे
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

जानेवारी)

राज्य

आयत्ता : ४थी माहे : िानेवारी, २०२१
प्रवषय

कालावधी
ाअठवडा पदहला

पररसर ाऄभ्यास
भाग – १

भाग – १

भाग – १

ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

04.95A.17

१५. माझा र्जल्हा माझे

https://tinyurl.com/y4kxpaef

णव्हडीओ पाहून र्जल्हा ही सांकल्पना

राज्य

जाणून

घ्या.

ाऄडचण

ाअल्यास

र्शक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकव

जानेवारी)

साधा.
04.95A.09

१६. ददवस व रात्र

https://tinyurl.com/y4gfdjnu

णव्हडीओ पाहून ददवस ाअणण रात्र का
ाअणण कसे होतात हे जाणून घ्या.

(११ जानेवारी ते १६

ाऄडचण

जानेवारी)

ाअठवडा प्रतसरा
पररसर ाऄभ्यास

पाठािे नाव

(०४ जानेवारी ते ०९

ाअठवडा दुसरा
पररसर ाऄभ्यास

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती क्रमांक

ाअल्यास

र्शक्षकाांसोबत

दूरध्वनी द्वारे सांपकव साधा.
04.95A.09

१६. ददवस व रात्र

पाठाचे वाचन करून ददवस व रात्र का
व कसे होतात हे ाऄमधक सखोलतेने

(१८ जानेवारी ते २३

समजून घ्या व पाठ्याच्या शेवटी

जानेवारी)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

पाठ्यपुस्तक

ददलेला स्वाध्याय सोडवा.

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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पररसर ाऄभ्यास
भाग – १

ाअठवडा चवथा

१७. माझी जडणघडण

हा पाठ प्रवज्ञान प्रवषयाशी साबांधीत ाअहे.

(२५ जानेवारी ते ३०
जानेवारी)

आयत्ता : ४थी माहे : फेब्रुवारी, २०२१
प्रवषय

कालावधी

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

पाठािे नाव

ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत

क्रमांक
पररसर ाऄभ्यास भाग
–१

(०१ फेब्रुवारी ते ०६ फेब्रुवारी)

पररसर ाऄभ्यास भाग
–१

ाअठवडा दुसरा

कृती
१८. कुटुां ब ाअणण शेजा रात होत

हा पाठ प्रवज्ञान प्रवषयाशी साबांधीत ाअहे.

ाऄसलेले बदल
१९. माझी ाअनांददायी शाळा

हा पाठ प्रवज्ञान प्रवषयाशी साबांधीत ाअहे.

२०. माझी जबाबदारी ाअणण

हा पाठ प्रवज्ञान प्रवषयाशी साबांधीत ाअहे.

(०८ फेब्रुवारी ते १३ फेब्रुवारी)

पररसर ाऄभ्यास भाग
–१

ाअठवडा पदहला

ाअठवडा प्रतसरा
(१५ फेब्रुवारी ते २० फेब्रुवारी)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

प्रवद्याथी

सांवेदनशीलता

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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पररसर ाऄभ्यास भाग
–१

ाअठवडा चवथा

२१. समूह्जीवानासाठी व्यवस्थापन

हा पाठ प्रवज्ञान प्रवषयाशी साबांधीत ाअहे.

(२२ फेब्रुवारी ते २७ फेब्रुवारी)

आयत्ता : ४थी माहे : मािग, २०२१
प्रवषय

कालावधी

पररसर ाऄभ्यास
भाग – १

ाअठवडा पदहला
(०१ माचव ते ०६ माचव)

पररसर ाऄभ्यास
भाग – १

ाअठवडा दुसरा

पाठािे नाव

ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत

२१. समूह्जीवानासाठी

हा पाठ प्रवज्ञान प्रवषयाशी साबांधीत

व्यवस्थापन

ाअहे.

२२. वाहतुक व सांदेशवहन

हा पाठ प्रवज्ञान प्रवषयाशी साबांधीत

भाग – १

ाअठवडा प्रतसरा

२३. नैसप्रगिक ाअपत्ती

हा पाठ प्रवज्ञान प्रवषयाशी साबांधीत
ाअहे.

(१५ माचव ते २० माचव)

पररसर ाऄभ्यास
भाग – १

ाअठवडा चवथा
(२२ माचव ते २७ माचव)

पररसर ाऄभ्यास

प्रवद्याथी कृती

ाअहे.

(०८ माचव ते १३ माचव)

पररसर ाऄभ्यास

भाग – १

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती क्रमांक

ाअठवडा पाचवा (२९ माचव ते

२४. ाअपण पररसर धोक्यात

हा पाठ प्रवज्ञान प्रवषयाशी साबांधीत

ाअणत ाअहोत का?

ाअहे.

सांकर्लत मूल्यमापन – द्वीत्तीय

०३ एप्रिल)

सत्र

आयत्ता : ४थी माहे : एप्रिल, २०२१
प्रवषय

कालावधी

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

पाठािे नाव

ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

प्रवद्याथी कृती
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क्रमांक
ाअठवडा पदहला

सराव : पाठ ि. १३ ते १६

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता
पुस्तकातील मचत्राांचे प्रनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या

(०५ एप्रिल ते

मदतीने पूरक मादहती व मचत्रे ममळवा. ाऄडचण

पररसर ाऄभ्यास १० एप्रिल)

ाअल्यास र्शक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकव साधा.

भाग – १

ाअठवडा दुसरा

सराव : पाठ ि. १७ ते १९

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता
पुस्तकातील मचत्राांचे प्रनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या

(१२ एप्रिल ते

मदतीने पूरक मादहती व मचत्रे ममळवा. ाऄडचण

पररसर ाऄभ्यास १७ एप्रिल)

ाअल्यास र्शक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकव साधा.

भाग – १

ाअठवडा प्रतसरा
पररसर ाऄभ्यास
भाग – १

सराव : पाठ ि. २० ते २२

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पुस्तकातील मचत्राांचे प्रनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या

(१९ एप्रिल ते

मदतीने पूरक मादहती व मचत्रे ममळवा. ाऄडचण

२४ एप्रिल)
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता

ाअल्यास र्शक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकव साधा.
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ाअठवडा चवथा

04.95A.16

सराव : पाठ ि. २३ ते २४

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता
पुस्तकातील मचत्राांचे प्रनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या

(२६ एप्रिल ते

मदतीने पूरक मादहती व मचत्रे ममळवा. ाऄडचण

पररसर ाऄभ्यास ३० एप्रिल)

ाअल्यास र्शक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकव साधा.

भाग – १

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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आयत्ता:-पािवी
माहे –डडसेंबर२०२०
अठवडा

ऄध्ययन
प्रनष्ढत्ती क्रमांक

पाठािे नाव

प्रवषय – मराठी

ऄध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती
पाठाचेमुकवाचन करा. कठीणशााथवसमजूनघ्या. तुकडोजी महाराजाांचा बालपणावर चचाव करा.

1

05.01.01

राष्ट्रसांत तुकडोजी
महाराज

http://is.gd/xTvblT

'मुक्यािाण्याांवरिेमकरावे' याप्रवषयीतुमचेप्रवचारर्लहा.
महाराजाांच्यापाठातीलसामार्जकवराष्ट्रीयकायावप्रवषयीचचावकरा. 'ाऄभयारण्य' म्हणजे काय, तुमच्या शााांत ाऄथव
र्लहा.

2

पान िमाांक 43 वरील मचत्राचे वणवन कर.

05.01.02

ाअपल्या समस्ा-

http://is.gd/hsg6Uq

नांतरददलेलासांवादवाचावचचावकर.ददलेल्यािश्नाांचीाईत्तरेतुमच्याशाातर्लहा. पानिमाांक 44

05.01.13

ाअपले ाईपाय

http://is.gd/n5J072

वरीलशेवटचेमचत्रपहा ,सांवादवाचा. मचत्रातीलाऄनेककुञीाअपल्या
पररसरातहीजेव्हाएकारठकाणीजमतातवभुांकताततेव्हातुम्हालाकायिश्नपडताततेर्लहा.
पाठाचे मुकवाचन करा. सेनापती बापट याांनी ाअपल्याला कशा िकारे र्शकवण घालून ददली ाअह,तुमच्या

3

05.01.05

स्व्तेचा िकाश

http://is.gd/5ykVWm

शााांत र्लहा. स्व्तेचेकोरोनाकाळातीलमहत्त्वाअठतेदहाओळीतर्लहा. स्व्तेप्रवषयी घोषवाक्य तयार करा.
कोरोनाकळात स्वताःची कशी काळजी घेत ाअहात,ते र्लहा.

4

05.01.06
05.01.15

पुस्तके (कप्रवता)

http://is.gd/kMi9nm
http://is.gd/ZzegkE

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

कप्रवताऐका व वाचा.पुस्तके तुम्हाला कोणकोणत्ा गोष्टी साांगतात त्ाची चचाव करा.
तुम्हीकोणत्ाहीप्रवषयाचेपुस्तकहेपुस्तकातीलसूचनाांच्यामदतीनेवाचताकीर्शक्षकाांच्या? का? तेसाांगा.पानिमाांक
50 वरीलाईताऱ्याचेाऄनुलेखनकरा.खालीददलेल्यामचत्राांनाप्रवशेषणेलावा.
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05.01.10
5

05.01.12

काराप्रगरी

http://is.gd/1Yazxe

पाठाचे िकट वाचन करा. पाठाताअलेल्याप्रवप्रवधकारागीरीपैकीतुम्हालाकुठलीकाराप्रगरीाअवडतेवकातेर्लहा
.काराप्रगरवकलाकारयामधलाफरकर्लहा. पाठाताअलेल्याजोडशााांचीयादीकरा

05.01.13

आयत्ता:-पािवी
माहे –िानेवारी२०२१

प्रवषय – मराठी

ऄध्ययन
अठवडा

प्रनष्ढत्ती

पाठािे नाव

ऄध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

क्रमांक

1,2

3,4

5

05.01.01
05.01.10

05.01.06
05.01.13

05.01.02

कप्रवताऐका म्हणाव वाचा. कप्रवतेतील शेवटच्या दोन ओळी काय साांगतात, तुमच्या शाात र्लहा. या कप्रवतेतील
वासरू (कप्रवता)

http://is.gd/bRbwUJ

गाय ाअणण वासरू भेटल्यावर काय बोलतील ाऄसे वाटते ,वणवन करा. कप्रवतेतजसे - गुराांचा- कळपहा
'समुहदशवकशा' ाअलााअहे . तसे -फुलाांचा- डाव्याांचा -माणसाांचा - ाअणणसैन्याची- याप्रवषयी' समुहदशवकशा'
र्लहा.
पाठाचे मुकवाचन करा. लेणखकेला प्रतच्या मोठ्या भावाने फार र्जद्दीने शाळे त कसे घातले ही ाईद्नोधक हकीकत

माझांशाळे चां नक्की झालां!

http://is.gd/wf5t30

स्वताःच्या शााांत वणवन करून र्लहा. पान िमाांक 61 व 62 वरील सूचना फलक व जादहरात याांचे िकट वाचन
करा.

िश्न प्रवचारा पुहा ा पुहा ा

http://is.gd/8VqqwY

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

कप्रवता म्हणाव वाचा .याकप्रवतेतीलिश्नाांसारखेिश्नकधीतुम्हालापडतातका?
यार्शवायकोणतेवेगळे िश्नतुम्हालापडतात,त्ाांचीयादीकरावचचावकरूनाईत्तरेममळवा. चुकाझाल्यातरीचालतील,
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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05.01.15

(कप्रवता)

http://is.gd/gTKwx6

पणसततिश्नप्रवचारााऄसेकाम्हटलेाअहेयाप्रवषयीतुमचेमतर्लहा.

आयत्ता:-पािवी
माहे –फेब्रुवारी२०२१
अठवडा

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती
क्रमांक

पाठािे नाव

प्रवषय – मराठी

ऄध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

पाठाचेमुकवाचनविकटवाचनकरा.तुम्हालापाठातीलराजाचीहीयुक्तीाअवडलीाऄसेलतरतुम्हीपुढीलप्रवष

1

05.01.04

यक्रकिंवािसांगगाण्यातूनकसेसादरकरालतेर्लहा.१)तुम्हालाकरमतनाहीहेतुम्हीतुमच्याममत्रालासाांगताअ
ाऄप्रतप्रतथांमाती

हात .२)र्शक्षकमुलाांनार्शकवलेल्यापाठावरगृहपाठकरायलासाांगताअहेत.३)

http://is.gd/eS9fUg

ाअाइकोरोनाकाळाताअपल्यालादक्षताघ्यायलासाांगताअहे .पाठातवाांग्यासाठी,
काांद्यासाठीकोणकोणतीप्रवशेषणेाअलीाअहेतयासाठीतुम्हीाअणखीकोणतीप्रवशेषणेवापरालतेर्लहा.ही
नारटकातुम्हीघरातीलबदहणभावासोबतसादरकरावणव्हदडओशेाऄरकरा.

2

05.01.08

छत्रपती राजषी शाहू महाराज
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

http://is.gd/5J24F9
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पाठाचे मुकवाचन व िकट वाचन करा.पाठाताअलेलेाऄस्मानीसांकट
,कोरडादुष्काळवओलादुष्काळयाशााांचेतुम्हालासमजलेलेाऄथवर्लहावमभत्तीपत्रकतयार
SCERT,Maharashtra,Pune

05.01.13

3

4

05.01.07

05.01.13

करा.पाठातीलजोडशायाांचीयादीकरा.

कापणी (कप्रवता)

http://is.gd/z0XwIX

कप्रवताऐका व म्हणा. कापणीच्या ाअधी कोणकोणती कामे शेतात करावी लागतात ती ाऄनुिमे
र्लहा.नाांगरणीम्हणजेकायतेपणर्लहा.
पाठाचे मूकवाचन व िकट वाचन करा .पाठात ाअलेल्या सणाचे नाव र्लहा व तोतुम्ही कसा साजरा

ढोल

http://is.gd/PZHSZO

करतात त्ाचे वणवन ाअठ ते दहा ओळीत र्लहा. काळाचेमुख्यिकारर्लहूनत्ाचेदोन दोनवाक्यतयारकरा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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आयत्ता:-पािवी
माहे –मािग२०२१

प्रवषय – मराठी

ऄध्ययन
अठवडा

प्रनष्ढत्ती

पाठािे नाव

ऄध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

क्रमांक
पाठाचे िकट वाचन करा .तुमच्यापररसराताऄसलेलेपाण्याचेनैसप्रगिकवकृक्रत्रमसाठे र्लहा.
1,2

05.01.02
05.01.05

तुम्हीपाण्याची बचतकरताकाहोाऄसेलतरकशीयाप्रवषयीाअठतेदहाओळीतमादहतीर्लहा.
पाण्याची गोष्ट

http://is.gd/tSKfgz

'पाण्याचीबचत'
याप्रवषयावरघोषवाक्यतयारकरा.तुमच्यापररसरातयावषीओलाकीकोरडादुष्काळाअहे यावर
ाअठतेदहाओळीतमादहतीर्लहा.

3

4

05.01.07

ाऄभांग

http://is.gd/uYqiZB

प्रवद्याथी झालेल्या घटकावरीलव्याकरणाचा सराव करतील .प्रव रद्धाथी शा, समानाथी

व्याकरण सराव

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ाऄभांगाचे वाचन करा. शााथावसदहत समजून घ्या.

शा स्त्रीर्लिं ग,पुक्लल्लिंगप्रवशेषण, क्रियापद त्ाांचा सराव जास्तीत जास्त करतील.

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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माहे –ददसबंर-२०२०

प्रवषय – दहिं दी

आयत्ता:-पॉिवीीँ

सप्ताह

ऄध्ययन प्रनष्ढमत्त
क्रं.

गद्य शीषगक

ऄध्ययन स्रोत

05.15.01
05.15.02
1

2.1.गॉव और शहर

यहााँ क्लिक करे

05.15.12

05.15.01
05.15.04
05.15.12

छात्र कृप्रत

 छात्र गााँव और शहर मे ाऄांतर बतायेंगे ।
 छात्र डचत्र देखकर जानकारी बतायेंगे ।
 डचत्र देखकर गााँव और शहर में तुलना करें गे ।
 गााँव और शहर की स्वच्छता और ाऄनुशासन के बारे मे छात्र जानकारी देंगे ।
 छात्र डचत्र का डनरीक्षण करें गे ।
छात्र समूह बनाकर ाईनके गााँव की डवशेषता बतायेंगे ।

● छात्र पाठ्याांश का मुखर और मौन वाचन करेंगे ।
● छात्र बार्लका ददन कब मनाया जाता है यह जानकारी देंगे ।

2.4 बार्लका ददवस

● छात्र साप्रवत्रीबााइ फुले जी के बारे में जानकारी िाप्त करेंगे ।
● प्रवमभन्न क्षेत्रों में ाअजकल लड़क्रकयााँ काम कर रही है यह बताएांगे ।

2

● छात्र बार्लका ददन के बारे में जानकारी र्लखेंगे ।
05.15.02

2.5 रोबोट

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

यहााँ क्लिक करे

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

● छात्र रोबोट के मचत्र का प्रनरीक्षण करेंगे ।

● रोबोट में वणव के ाऄवयव एवां वणव ददए गए ाईनका प्रनरीक्षण करेंगे ।
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05.15.06
3

● छात्र रोबोट के मचत्र का रेखाटन करेंगे ।

● छात्र ाऄांतरजाल से रोबोट की जानकारी िाप्त करेंगे ।

05.15.12

05.15.05
● छात्र मचत्रों को पहचान कर सस्थियों के नाम बताएांगे ।

05.15.09
4

2.6 जुडें हम

05.15.12

● छात्र प्रवमभन्न सस्थियों के नाम र्लखेंगे ।

यहााँ क्लिक करे

● छात्र दैप्रनक ाईपयोग की ाऄन्य वस्तुओां की सूची बनाएांगे ।
● छात्र प्रवराम मचह्नन के नाम र्लखेंगे

माहे – िनवरी- 2021

सप्ताह

1

ऄध्ययन प्रनष्ढमत्त क्रं.

गद्य शीषगक

05.15.05

2.7 ाऄ) बोध

05.15.06

ब) समान -

05.15.09

प्रव रद्दध

प्रवषय – दहिं दी

ऄध्ययन स्रोत

छात्र कृप्रत

● छात्र मचत्र के माध्यम से वचन और र्लिं ग बोधक शा बताएांगे ।
● छात्र एकवचन बहुवचन सांबांमधत शाों का लेखन करेंगे ।
● पाठ्यपुस्तक में ाअए हुए शा ढू ाँ ढने और र्लखने का ियास करेंगे ।

यहााँ क्लिक करे

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

● छात्र मचत्रों के माध्यम से समानाथी प्रव रद्दधाथी शा समझेंगे ।
● छात्र पाठ्यपुस्तक में ाअए हुए शाों का सुलेखन और श्ुतलेखन करेंगे ।
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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05.15.01

● छात्र ाईमचत ाई ारण के साथ कप्रवता का वाचन करें गे ।

05.15.12
2

2.8 बीज

● छात्र कप्रवता से लययुक्त शा र्लखेंगे ।

यहााँ क्लिक करे

● छात्र कप्रवता में पयाववरण से सांबांमधत बातें बताएांगे ।

05.15.14

● छात्र कहानी और कप्रवता में ाऄांतर बताएांगे ।

05.15.06
05.15.09

2..10 मुझे जानों

●

यहााँ क्लिक करे

●
●

05.15.14

3

05.15.01
05.15.03
05.15.12

4

छात्रों को ाईदाहरण द्दवारा ाऄनुवाद और र्लिं प्यांतरण मैं ाऄांतर बताएांगे ।
समान ाअकारवाले दहिं दी के प्रवमभन्न वणों का छात्र लेखन करेंगे ।

● छात्र कप्रवता का सस्वर एवां ाईमचत हाव-भाव से वाचन करेंगे ।

2.11 वीरों को

● छात्र देशभप्रक्त की ाऄन्य कप्रवता का पठन करेंगे ।

यहााँ क्लिक करे

िणाम

● स्वतांत्रता सेनाप्रनयों के नाम छात्र बताएांगे ।
● छात्र सैप्रनक के िप्रत ाऄपनी सहानुभूप्रत िकट करेंगे ।

माहे – फरवरी- 2021
सप्ताह

छात्र मचत्रों के नाम देवनागरी र्लप्रप एवां रोमन र्लप्रप में र्लखेंगे ।

ऄध्ययन प्रनष्ढमत्त क्रं.
05.15.01
05.15.04

गद्य शीषगक
2.12 सपूत

प्रवषय – दहिं दी
ऄध्ययन स्रोत

छात्र कृप्रत
●

यहााँ क्लिक करे

●
●

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

छात्र कहानी का सस्वर पठन करेंगे ।

छात्र कहानी से तीनों क्टस्त्रयों की प्रवशेषता बताएांगे ।

ाऄ्े लड़के, लड़क्रकयों में कौन- से गुण होने चादहए यह
SCERT,Maharashtra,Pune

1

05.15.15

छात्र बताएांगे ।

●

छात्र ाऄपने जीवन में घरटत िसांग का वणवन करेंगे । छात्र
जीवन मूल्यों का महत्त्व समझेंगे ।

05.15.01
05.15.12
2

●
2..13 राष्ट्रीय त्ोहार

●

छात्र राष्ट्रीय त्ोहारों के नाम बताएांगे ।

छात्र 15 ाऄगस्त और 26 जनवरी का महत्त्व बताएांगे ।
का वणवन करेंगे ।

05.15.15

●

छात्र देशभप्रक्त गीतों का सांग्रह करेंगे । छात्र जन गण मन
राष्ट्रगीत का महत्व बताएांगे ।
● छात्र पांचमाक्षर युक्त शा पढें गे ।

05.15.07
3

छात्र िेरणा ममलने वाली कहानी पढें गे ।

छात्र स्वतांत्रता ददवस के ाऄवसर पर मनाए जाने वाले िसांग

●

यहााँ क्लिक करे

●

05.15.09

● छात्र पांचमाक्षर शाों का वाक्य में ियोग करेंगे ।
2.14 ाऄ) हम ाऄलग – रप एक

● पांचमाक्षर शाों की सूची छात्र बनाएांगे ।

यहााँ क्लिक करे

● छात्र पाठ्यपुस्तक में ाअए हुए पांचमाक्षर युक्त शाों को ढू ाँ ढ लेंगे

05.15.10

।
● छात्र ाऄनुस्वार से पहले ाअने वाले वणव का लेखन करेंगे ।
● छात्र सप्ताह के नामों की सूची बनाएांगे ।

05.15.04
05.15.08
4

● छात्र कप्रवता से महीनों की सूची बनाएांगे ।
2.14 ब) छु क-छु क गाडी

● छात्र एक एक परर्े द का ाऄनुलेखन और श्ुतलेखन करेंगे ।

यहााँ क्लिक करे

● छात्र 1 से 25 तक ाऄांक को ाऄक्षरों में र्लखेंगे । छात्र लययुक्त
शाों का सही ाई ारण करेंगे ।

05.15.14
माहे – मािग - 2021
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

प्रवषय – दहिं दी
SCERT,Maharashtra,Pune

सप्ताह

ऄध्ययन प्रनष्ढमत्त क्रं.

गद्य शीषगक

ऄध्ययन स्रोत

छात्र कृप्रत

छात्र मराठी और दहिं दी के समो ररत शा में ाऄांतर बताएांगे

●

।

05.15.05
05.15.11
1

2.15 ज्ञानी

यहााँ क्लिक करे

छात्र वाक्य में प्रवराममचह्नन का ियोग ाईमचत जगह करेंगे ।

●

छात्र मराठी और दहिं दी के समान ाई ारण वाले शाों की

●

05.15.13

छात्र पाठयाश का मुखर वाचन करेंगे ।

●

सूची बनाएांगे ।
●

●
●

05.15.01
05.15.03
2

छात्र समानाथी शा र्लखेंगे ।

छात्र िाकृप्रतक ाअपदाओां का वणवन करेंगे ।
भूकांप, बाढ और त्सुनामी ाअदद ाअपदाओां की छात्र
जानकारी देंगे ।

2.16 बचाव

यहााँ क्लिक करे

05.15.12

●
●

छात्र पाठ का श्ुतलेखन करेंगे ।

छात्र ाऄांतरजाल से िाकृप्रतक ाअपदाओां के मचत्र ाआकट्ठा करेंगे
।

●

छात्र िाकृप्रतक ाअपदाओां के समय ाईत्पन्न समस्ाओां का
वणवन करेंगे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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05.15.04
05.15.12
3

●
2.17 प्रनरीक्षण

●

यहााँ क्लिक करे

छात्र मचत्र में ाअए साांकेप्रतक मचह्नन का वाचन करेंगे एवां
पररचय देंगे ।

05.15.15

●
●

05.15.12

4

05.15.15

छात्र मचत्र का प्रनरीक्षण करेंगे ।

छात्र गोलू भोलु और पेंग्विन के घर तक पहुांचाने का मागव
रेखाांक्रकत करेंगे ।

2.18 चलो चले
●

●

छात्र ाऄन्य साांकेप्रतक मचह्नन बताएांगे ।

●

छात्र साांकेप्रतक मचह्नन का ाऄथव जानेंगे ।

साांकेप्रतक मचह्नन का ियोग कब क्रकया जाता है? यह छात्र
बताएांगे ।

4

● मौणखक परीक्षा और अवृत्ती

माहे – ऄिेल - 2021
सप्ताह

ऄध्ययन प्रनष्ढमत्त क्रं.

गद्य शीषगक

प्रवषय – दहिं दी
ऄध्ययन स्रोत

1

●

व्ददतीय सत्र परीक्षा

2

●

व्ददतीय सत्र परीक्षा

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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छात्र कृती
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इयत्त :प चवी

नवषय : गनित

सन :२०२० -21 ननयोजन

क ल वधी - ( नडसेंबर 2020 ते म चच 2021 )
विद्य थी कृती
अध्ययन अध्य पनस्त्रोत/Resources (Online)
विषय

अध्ययन वनष्पत्ती हृम ां क

प ठ चे न ि

ई ब लभ रती PDF वलांक ि दीक्ष app content
वलांक

आठिड वनह य प्रस्त वित अध्ययनकृती

क ल िधी

(विक्षक ां ् मदतीने प लक ां नी कर िय चे म गग दिगन )
ि वषगक वनयोजन नुस र एक आठिड्य तील पूणग कर िय च आिय

म हे : नडसेंबर 2020
गवणत

05.71.02
मूळ सां ख्य ि सहमूळ सां ख्य ां चे िगीकरण
ओळखत त.

विभ ज्य आवण
विभ जक

●

ई-ब लभ रतीLink -

●

http://cart.ebalbharati.in/BalBo
oks/ebook.aspx
दीक्ष app ् contentवलांक-

१आठिड

●

20÷5

प्रस्त िन

https://youtu.be/NKSKK8r6IoI

36÷7

विभ ज्य

22÷2

https://youtu.be/vgDYEaxr9l4
●

विभ ज्यते ् कसोट्य

https://youtu.be/pH1lzl4Mymk
विभ ज्यते ची दु सरी कसोटी

https://youtu.be/JLvRXjDnEx0
मूळ सां ख्य आवण सां युक्त सां ख्य
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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उजळिी
भ ग क र ची उद हरणे म ां डणी करून त्य तील भ ज्य आवण भ जक
ओळखण्य च सर ि कर .

नवभ ज्य आनि नवभ जक
िरील भ ग क र ची उद हरणे सोडि.
ज्य उद हरण मध्ये ब की िून्य उरते , अि उद हरण द्व रे विभ ज्य आवण
विभ जक हे सां बोध स्पष्ट कर िे त.
उद हरण द्व रे अवधक सर ि झ ल्य नांतर विभ ज्य आवण विभ जक य ां ्
व्य ख्य स ां ग व्य त.
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https://youtu.be/FTOEwSrIIH4

प ठ्यपुस्तक तील उद हरणसां ग्रह 32 सोडि .

सहमूळ सां ख्य

*जेव्ह भ जक ने भ ज्य ल भ गले ाऄसता बाकी शून्य ाईरते. तेव्हा त्या
भाज्यालाच डवभाज्य ाऄसे म्हणतात.

https://youtu.be/BZDn1HABrpU
●

डवभाज्यतेच्या कसोट्या ( 2 ची , 5 ची , 10 ची कसोटी )
कसोट्याांचे डवधान ाऄगोदरच न साांगता प्रथम पाढ्याचे डनरीक्षण करण्यास
साांगून भागाकार करून घ्यावा. बाकी शून्य ाईरते का म्हणजेच डनाःशेष भाग
जातो का याचे डनरीक्षण करण्यास साांगावे. या नांतर कसोटी डवधान समजावून
साांगावे.
पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह 33 सोडवा.

●

मूळ सांख्या ाअडण सांयक्त
ु सांख्या
पुढील सांख्याांचे डवभाजक शोधा व डलहा.

इर टोस्थेवनसची पद्धत

https://youtu.be/LdECSupTTlo

१ाअठवडा

सांख्या

डवभाजक

१६

-----------------

२३

----------------ाअता तक्त्याचे डनरीक्षण करा. काही सांख्याांना ती सांख्या ाअडण 1 ाऄसे दोनच
डवभाजक ाऄसतात. ाऄशा सांख्या म्हणजेच मूळ सांख्या होय. यााईलट काही
सांख्याांना दोनपेक्षा ाऄडधक डवभाजक ाऄसतात, या सांख्या सांयुक्त सांख्या ाऄसतात.
पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह ३४ सोडवा.

लक्षात ठे वा : 1 ही सांख्या मूळही नाही ाअडण सांयक्त
ु ही नाही.

●

सहमूळ सांख्या
कोणत्याही दोन सांख्या घेाउन त्याांचे डवभाजक डलहा.
जसे :- 15 ाअडण 13
त्यातील सामााइक डवभाजक म्हणजेच ाऄवयव डलहा.

* ज्या सांख्याांना 1 हा एकमेव ाऄवयव / डवभाजक सामााइक ाअहे ाऄशा
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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सांख्याांना सहमूळ सांख्या ाऄसे म्हणतात.
ाऄडधक सरावासाठी ाऄशाच ाऄडधकाडधक सांख्याांच्या जोड्या घ्या. ाअडण
सहमूळ सांख्या शोधा.
पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह ३५ ाअडण ाईपक्रम 1 व 2 सोडवा.

●

ाआराटोस्थेडनसची चाळणी पद्धत
*पार्श्णभूमी :- ग्रीसमध्ये ाआराटोस्थेडनस हा गडणती ाआसवी सनापूवी सुमारे २५०
वषे या काळात होाउन गेला. त्याने मूळ सांख्या शोधण्याची पद्धत शोधून
काढली. त्या पद्धतीला „ाआराटोस्थेडनसची चाळणी ‟ ाऄसे म्हणतात. या
पद्धतीमुळे १ पासून १०० पयंतच्या मूळ सांख्या शोधणे सुलभ होते.

* पद्धत :- १ ते १०० सांख्याांचा तक्ता तयार करा. ककवा १ ते १०० सांख्या
वहीत डलहा.
१ ही सांख्या मूळ नाही ाअडण सांयुक्तही नाही. डतला चौकट करा. नांतर 2 ही
मूळ सांख्या ाअहे, डतला वतुणळ / ररगण करा. यानांतर ज्या मूळ सांख्या डमळतील
त्याांना वतुणळ / ररगण करा. ाईवणररत सांख्या सांयुक्त ाऄसतील त्याांच्यावर डतरपी
रे घ मारा. शेवटी तक्त्याचे डनरीक्षण करा.

*पृष्ठ क्रमाांक ५१ वरील „ाऄडधक माडहतीसाठी‟ हे सदर ाऄभ्यासा.
गडणत

दशाांश ाऄपूणांक

05.71.03

●

ाइ-बालभारतीLink -

१ाअठवडा

दशाांश ाऄपूणांक :-

http://cart.ebalbharati.in/BalBo
oks/ebook.aspx
क्रदलेल्या ाऄपूणांकाचा ाऄथण जाणून
घेतात.
समूहाचा भाग दशणवणारी सांख्या शोधतात.

●

क्रदलेल्या ाऄपूणांकाचा सममूल्य ाऄपूणांक
शोधतात व तयार करतात.

●

क्रदलेले ½ , ¼, 1/5 याांसारखे
ाऄपूणांक दशमान पद्धतीत व्यक्त
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

●

ज्या ाऄपूणांकाचा छेद 10,100,1000 ....म्हणजेच दहाच्या पटीत ाऄसतो.
ाऄशा ाऄपूणांकास दशाांश ाऄपूणांक ाऄसे म्हणतात.

दीक्षा app च्याcontentललकप्रस्तावना

जसे :-

https://youtu.be/IprhvxxpEYc
दशाांश डचन्ह

https://youtu.be/eKd4e6V8SE
8
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●

करतात. यााईलट दशमान
पद्धतीतील ाऄपूणांक सध्या
ाऄपूणांकात व्यक्त करतात. ाईदा.
लाांबी ककवा रकमेचा ाऄधाण भाग (
जसे- १० रुपयाांचा ाऄधाण भाग
म्हणजे 5 रुपये. )
व्यवहारी ाऄपूणांकाचे दशाांश
ाऄपूणांकात रुपाांतर करतात ाअडण
दशाांश ाऄपूणांकाचे व्यवहारी
ाऄपूणांकात रुपाांतर करतात.

शताांश स्थान

https://youtu.be/STajEdjuEIs

दशाांश ाऄपूणाणकात लेखन

● दशाांश डचन्ह
*दशकाचे दहा समान भाग के ल्यास त्यातील प्रत्येक भाग हा एक एकक ाऄसतो. तसेच
एका एककाचे दहा समान भाग के ले तर त्यातील प्रत्येक भाग हा 1/10 ाऄसतो.

https://youtu.be/sKqRpEA8MY
I

*दशाांश ाऄपूणांकाचे लेखन करताना सांख्येतील पूणण भाग सांपल्यानांतर ‘.’ ही खूण / डचन्ह
देतात. त्या डचन्हास „दशाांशडचन्ह‟ ाऄसे म्हणतात.
जसे –
व्यवहारी
ाऄपूणांक

दशाांश
ाऄपूणांक

वाचन

5/10

0.5

शून्य दशाांश डचन्ह पाच

6 पूणांक

6.2

सहा दशाांश डचन्ह दोन

2/10

शताांश स्थान :- एक एककाचा शांभरावा भाग 1/100 ाअहे.
सराव :*दशाांश पद्धतीत लेखन करा.

●
●

16/10
35/10
तीन पूणांक पाच ाऄांश छेद दहा

342/100
पाच पूणांक बेचाळीस ाऄांश छेद शांभर

* पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह 36 व 37 सोडवा.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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गडणत

दशाांश ाऄपूणांक

स्थाडनक ककमत

https://youtu.be/8Q5N0r3xGn4

● स्थाडनक ककमत
*पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 54 वरील सारणी ाऄभ्यासा.

दशाांश ाऄपूणाणकाचा ाईपयोग

* पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह 38 सोडवा.

https://youtu.be/-eZ8zfiQeS0
ाईदाहरणे सोडवू

●

https://youtu.be/qFbe25M4AQ

दशाांश ाऄपूणाणकाचा ाईपयोग

दैनांक्रदन व्यवहारात क्रकलोग्रॅम ,ग्रॅम, मीटर सेंटीमीटर , रुपये, पैसे ाआत्यादी
पररमाणे वापरात ाऄसतात. त्यावेळी दशाांश डचन्हाचा वापर करणे सुलभ
ाऄसते.

जसे- 1 रुपया म्हणजे 100 पैसे

50 पैसे म्हणजे 0.50 पैसे

●

तसेच ाऄडीच रुपये म्हणजे 2 रुपये 50 पैसे म्हणजेच 2.50

●

दशाांशात डलहा बरां !

साडे सहा सव्वा -

10 लीटर 250 डमलीलीटर * पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह 39 व 40 सोडवा.

गडणत

दशाांश ाऄपूणांक

दशाांश ाऄपूणाणकाची बेरीज

●

https://youtu.be/BFjY6GMrSM
k

दशाांश ाऄपूणांकाची बेरीज – वजाबाकी करताना ाईभी माांडणी के ल्यास ाऄांक
योग्य त्या स्थानी डलहावेत.

ाईदाहरणे सोडवू

●
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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दशाांश ाऄपूणाणकाची बेरीज ाअडण वजाबाकी
लक्षात ठे वा.

माांडणी करून सोडवा.
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https://youtu.be/CvrHW6WRN
Qc

6.2 + 5.2 =

दशाांश ाऄपूणाणकाची वजाबाकी

70.75 – 12.15 =

https://youtu.be/EHP7UNdxOs

550 लीटर 225 डमली – 200 लीटर 150 डमली =

35.62 + 23.12 =

* पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह 41 व 42 सोडवा.
*पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 58 वरील सारणी ाऄभ्यासा.

माहे : जानेवारी २०२१
गडणत

-

कालमापन

●

ाइ-बालभारतीLink -

http://cart.ebalbharati.in/BalBo
oks/ebook.aspx
● दीक्षा app च्याcontentललकप्रस्तावना
https://youtu.be/ABhOTyta8eI
सेकांदाची ओळख

१ाअठवडा

●

ाईजळणी
घड्याळाची प्रडतकृ ती बनवून त्यामध्ये पुढील वेळा दाखडवण्याचा सराव करा.
तसेच ही वेळ ‘ ---- वाजून ------ डमडनटे‟ ाऄशा स्वरुपात डलहा.

सव्वा पाच =

दीड =

साडे तीन =

ाऄडीच =

पावणे ाऄकरा =

साडे सहा =

https://youtu.be/vKpUpnm6jLQ
ताशी कालमापन

https://youtu.be/3Le1f3-fq4I

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह 43 सोडवा.

* सेकांदाची ओळख
घड्याळातील वेळ ‘ ---- वाजून ------ डमडनटे‟ाऄशा स्वरुपात डलडहत
ाऄसताना तास क ट ाअडण डमडनट क ट याांच्या व्यडतररक्त ाअणखी एक काटा
क्रदसतो. याला सेकांद काटा ाऄसे म्हणतात.
घड्याळाची रटकरटक ऐका ाअडण ाईत्तरे डलहा.

* एका तासामध्ये क्रकती डमडनट ाऄसतात?
* एका डमडनटामध्ये क्रकती सेकांद ाऄसतात?

●

ताशी कालमापन
कालमापन करत ाऄसताना 12 ताशी ाअडण 24 ताशी कालमापन करण्यात
येते. रे ल्वे, डवमान, बससेवा, बोटी या रठकाणी चोवीस ताशी कालमापन
पद्धती ाऄवलांबण्यात येते. चोवीस ताशी कालमापनात दुपारी बारानांतरची वेळ
ही पुढे सलग मोजण्यात येते.
जसे :– दुपारचे 1 म्हणजे 13, 2 म्हणजे 14 वाजले ाऄसे मापन करण्यात येते.

●

मध्यान्हपूवण ाअडण मध्यान्होत्तर
दुपारी 12 वाजण्यापूवीची वेळ म्हणजे मध्यान्हपूवण तर दुपारी 12 नांतरची वेळ
म्हणजे मध्यान्होत्तर वेळ होय. मध्यान्हपूवण वेळ ही ‘am’ तर मध्यान्होत्तर वेळ
ही ‘pm’ ाऄशी साांगतात.

*पुढील वेळ पहा ाअडण मध्यान्हपूवण व मध्यान्होत्तर ाऄशा गटात डवभागणी
करा.
2 pm
8 am
5 pm
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

*24 ताशी घड्याळात पुढील वेळ कशी दशणवता येाइल? ते डलहा.
4 pm
7 am
9 pm
*पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 61 वरील सारणी ाऄभ्यासा.
* पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह क्रमाांक 44 सोडवा.
गडणत

●

कालमापनावरील ाईदाहरणे

●

https://youtu.be/eEanrAnYNoY

सराव
घरे ाअखून माांडणी करून ाईदाहरणे सोडवा.

3 तास 20 डमडनटे + 1 तास 25 डमडनटे =

सराव

https://youtu.be/6ql3BgfuYXI

+

तास

डमडनटे

3

20

1

25

याप्रमाणे ाअणखी ाईदाहरणे तयार करा. माांडणी करून सोडवा.

●

कालमापनावर ाअधाररत बेरीज वजाबाकीची शाडब्दक ाईदाहरणे
सोडडवण्याचा सराव करा.
पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 62 ाअडण 63 वरील ाईदाहरणे ाऄभ्यासा.
पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह क्रमाांक 45 सोडवा.

गडणत

मापनावरील
ाईदाहरणे

05.71.05

●

ाइ-बालभारतीLink -

http://cart.ebalbharati.in/BalBo
oks/ebook.aspx

* नेहमीच्या वापरातील लाांबी, वजन,
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

१ाअठवडा

●

ाईजळणी
दैनांक्रदन व्यवहारात लाांबी, वस्तुमान, धारकता मोजण्यासाठी ाऄनुक्रमे मीटर,
ग्रॅम, लीटर ही एकके वापरली जातात. याडशवाय कालावधी मोजण्यासाठी
क्रदवस, तास, डमडनटे या एककाांचा ाईपयोग के ला जातो. नाणी नोटा या रुपये
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धारकता याांच्या एककाांचा सांबांध जोडतात.
ाअडण मोठी एकके छोट्या एककात व छोटी
एकके मोठ्या एककात रुपाांतरीत करतात.

दीक्षा app च्याcontentललकप्रस्तावना

पैसे यामध्ये मोजतात.

●

https://youtu.be/AbNDxjd2UO0

●

समजून घ्या.
क्रकलोमीटर- मोठे ाऄांतर मोजण्यासाठी क्रकलोमीटर हे एकक वापरतात. ाईदा.

05.71.06

दोन गावाांमधील / शहराांमधील ाऄांतर.

मोठ्या भाांड्याच्या ाअकारमानाचा ाऄांदाज
ज्ञात एककाच्या सहाय्याने करतात.

मीटर- मीटर हे लाांबी मोजण्याचे प्रमाडणत एकक ाअहे.

1 क्रकलोमीटर = 1000 मीटर

जसे- बादलीचे ाअकारमान ताांब्याच्या
ाअकारमानाच्या 20 पट ाअहे.

05.71.08

सेंरटमीटर- 1 मीटरचे 100 समान भाग के ले क्रक, तयार झालेल्या प्रत्येक

नाणी, नोटा, लाांबी, वजन, धारकता व
कालावधी याांच्या मापनातील ाईदाहरणे वा
समस्या सोडडवण्यासाठी चार मुलभूत
ाऄांकगडणती क्रक्रयाांचा वापर करतात.

छोट्या भागाला „सेंटीमीटर‟ ाऄसे म्हणतात. सेंटीमीटर म्हणजे मीटरचा 100
वा भाग. सेंटीमीटर हे थोडक्यात „सेमी‟ ाऄसे डलडहतात.

1 मीटर = 100 सेंरटमीटर

डमलीमीटर- एका सेंटीमीटरचे 10 समान भाग के ल्यास तयार होणाऱ्या प्रत्येक
भागाला „डमलीमीटर‟ ाऄसे म्हणतात. डमलीमीटर म्हणजे मीटरचा 1000 वा
भाग. डमलीमीटर हे थोडक्यात „डममी‟ ाऄसे डलडहतात.

1 मीटर = 1000 वमलीमीटर
मडमलीमीटर

क्रकलोग्रॅम – हे वजन मोजण्याचे प्रमाडणत एकक ाअहे. धान्य, भाजी ाआत्यादी
मोजण्यासाठी क्रकलोग्रॅम हे एकक वापरतात.

1 क्रकलोग्रॅम = 1000 ग्रॅम
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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लीटर – द्रवपदाथण मोजण्यासाठी लीटर हे प्रमाडणत एकक ाअहे.

1 लीटर = 1000 डमलीलीटर

●

पुढील वस्तू मोजण्यासाठी कोणते एकक वापरता येाइल ते डलहा.
गहू =
दूध =
कापडाचे माप =

●

बेरजेची ाईदाहरणे सोडवू या

https://youtu.be/TvK_I08Je-Y

१ ाअठवडा

●

बेरजेची ाईदाहरणे ाऄभ्यासा.

वजाबाकीची ाईदाहरणे सोडवू या

क्रकलोग्रॅम

ग्रॅम

https://youtu.be/sKQVXb4V97I

+
●

6

100

3

250

9

350

वजाबाकीची ाईदाहरणे ाऄभ्यासा.
रुपये

55

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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*पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 64 वरील ाईदाहरणे पुन्हा वहीत सोडवून पहा.
*पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह क्रमाांक 46 सोडवा.
●

शाडब्दक ाईदाहरणे

https://youtu.be/HFA1CXrhLH
w

१ ाअठवडा

शाडब्दक ाईदाहरणे ाऄभ्यासा.

*शरयूने सव्वा क्रकलो साखर ाअडण ाऄभयाने ाऄडीच क्रकलो साखर ाअणली. दोघींची
डमळू न क्रकती साखर झाली?

क्रकलोग्रॅम

ग्रॅम

1

225

2

500

3

725

+
ाईत्तर :- शरयू ाअडण ाऄभया दोघींनी डमळू न 3 क्रकलो 725 ग्रॅम म्हणजेच पावणे चार
क्रकलो साखर ाअणली.

*दैनांक्रदन व्यवहारातील ाऄशी ाअणखी ाईदाहरणे तयार करा ाअडण माांडणी करून सोडवा.
*पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 64ाअडण 65 वरील ाईदाहरणे पुन्हा वहीत
सोडवून पहा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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*पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह
क्रमाांक 47 सोडवा
गुणाकाराची ाईदाहरणे सोडवू

https://youtu.be/VlPGQbaNlw0
भागाकाराची ाईदाहरणे सोडवू

https://youtu.be/-bn8UDD8XEs

१ ाअठवडा

* गुणाकाराची ाईदाहरणे ाऄभ्यासा.
स्वडिलकडे 100 रुपयाांच्या 3 ाअडण 50 रुपयाांच्या 4 नोटा ाअहेत, तर त्याच्याकडे एकू ण
क्रकती रुपये झाले?
म्हणजेच 100 रुपये गुडणले 3 = 300 रुपये

50 रुपये गुडणले 4 = 200 रुपये
एकू ण स्वडिलकडे झाले 500 रुपये.

*दैनांक्रदन व्यवहारातील ाऄशी ाअणखी ाईदाहरणे तयार करा ाअडण माांडणी करून सोडवा.

*पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 65 वरील ाईदाहरणे पुन्हा वहीत सोडवून पहा.
*पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह
क्रमाांक 47 सोडवा
भागाकाराची ाईदाहरणे ाऄभ्यासा.

*चार लीटर दू ध देण्यासाठी पाव लीटरचे माप क्रकती वेळा घ्यावे लागेल?

4 लीटर
दूध

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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*पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 65 वरील ाईदाहरणे पुन्हा वहीत सोडवून पहा.
*पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह क्रमाांक 47 सोडवा
माहे : फे ब्रुवारी २०२१
गडणत

पररडमती व
क्षेत्रफळ

05.71.11
पररसरातील ाअयताकृ ती वस्तूांची पररडमती
व क्षेत्रफळ काढतात. जसे – वगाणतील जमीन
, खडू च्या खोक्याचा पृष्ठभाग ाआत्यादी

●

ाइ-बालभारतीLink -

http://cart.ebalbharati.in/BalBo
oks/ebook.aspx
●

दीक्षा app च्याcontentललकपररडमती ाईजळणी

१ाअठवडा

●

पररडमती ाईजळणी
पररडमती :- कोणत्याही बांक्रदस्त ाअकृ तीच्या सवण बाजू्
ां
ल ां बीांची बेरीज
म्हणजे त्या ाअकृ तीची पररडमती होय.

*पुढील चौरसाची पररडमती क्रकती येाइल?

https://youtu.be/f0OrPb4pGAQ
ाअयत व चौरस याांच्या पररडमतीची सूत्रे

https://youtu.be/3tuG7skXRbM

२ सेमी

7 सेमी

● ाअयत व चौरस याांच्या पररडमतीची सूत्रे ाऄभ्यासा. पडताळा घ्या.
ाअयताची पररडमती = 2 ( लाांबी + रुां दी )
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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ाअयताची पररडमती = 2 * लाांबी + 2 * रुां दी
चौरसाची पररडमती = 4 * बाजू
सूत्राचा वापर करून पररडमती काढा.
1) एका ाअयताची लाांबी 6 सेमी ाऄसून रुां दी 4 सेमी ाअहे. तर त्या ाअयताची
पररडमती क्रकती?
2) 3 सेमी बाजू ाऄसणाऱ्या चौरसाकृ ती रुमालाची पररडमती काढा.
* पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह 48 सोडवा.

●

●

पररडमती शाडब्दक ाईदाहरणे

१ ाअठवडा

●

https://youtu.be/l4todM-vwCc

पररडमती - शाडब्दक ाईदाहरणे
ाईदाहरण वाचा. नमुनादाखल छोटी ाअकृ ती काढा. ाअडण पररडमती शोधा.

1) पडद्याची लाांबी 7 मीटर लाांब ाअडण 3 मीटर रुां द ाऄसेल. तर त्या पडद्याची
पररडमती क्रकती ?
2) 20 सेमी बाजू ाऄसणाऱ्या चौरसाकृ ती पुठ्ठ्ठ्याची पररडमती काढा.
* पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह 49 सोडवा.

●

क्षेत्रफळ ाअडण शाडब्दक ाईदाहरणे

https://youtu.be/Az_lUa6bXc4

१ ाअठवडा

●

क्षेत्रफळ :- कोणत्याही डिडमतीय बांक्रदस्त ाअकृ तीने सपाट पृष्ठभागावर
व्यापलेल्या जागेचे माप म्हणजे त्या ाअकृ तीचे क्षेत्रफळ होय. क्षेत्रफळ
मोजण्यासाठी चौरस एकक वापरतात.
ाईदा. पुढील चौरस ABCD पहा .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

यामध्ये 1 सेमी बाजू ाऄसलेले एकू ण 9 चौरस तयार झाले ाअहेत. म्हणजेच
चौरस ABCD ने सपाट पृष्ठभागावर एकू ण 9 चौसेमी जागा व्यापलेली ाअहे.
म्हणजेच चौरस ABCD चे क्षेत्रफळ 9 चौसेमी ाअहे.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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*चौकटवहीचा वापर करून चौरस ाअडण ाअयताचे क्षेत्रफळ काढा.
1) 4 सेमी बाजू ाऄसणारा चौरस PQRS
2) 6 सेमी लाांबी व 2 सेमी रुां दी ाऄसणारा ाअयत STUV
क्षेत्रफळ – सूत्रे व शाडब्दक ाईदाहरणे
ाअयताचे क्षेत्रफळ = लाांबी ˟ रुां दी

●

चौरसाचे क्षेत्रफळ = बाजू ˟ बाजू
वरील सूत्राांचा वापर करून क्षेत्रफळ काढा.

1) एका ाअयताकृ ती मैदानाची लाांबी 25 मीटर ाअडण रांदी 12 मीटर
ाऄसल्यास,त्या मैदानाचे क्षेत्रफळ क्रकती ?
2) 7 मीटर बाजू ाऄसणाऱ्या चौरसाकृ ती लभतीचे क्षेत्रफळ काढा.
* पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह 50 सोडवा.

गडणत

05.71.07
हेतुपूवणक तयार के लेल्या घडणी वापरून घन
व ाआष्टीकाडचती तयार करतात.

डत्रडमतीय वस्तू
व घडणी )

●

●

ाइ-बालभारतीLink -

१ाअठवडा

●

डत्रडमतीय वस्तू ओळख :- ज्या वस्तूांची लाांबी, रुां दी व ाईां ची ही तीनही मापे

http://cart.ebalbharati.in/BalBo
oks/ebook.aspx

मोजता येतात ककवा लक्षात येतात. त्याांना डत्रडमतीय वस्तू ाऄसे म्हणतात.

दीक्षा app च्याcontentललकडत्रडमतीय वस्तू व घडणी

*तुम्हाला माडहत ाऄसणाऱ्या डत्रडमतीय वस्तूांची यादी करा.

जसे :- कां पासबॉक्स , ाऄगरबत्तीचा बॉक्स, खडू चा बॉक्स, वीट ाआत्यादी.

●

वस्तूचे डिडमतीय रे खाटन

https://youtu.be/DGyZKo8cR8
U

कां पासबॉक्स , ाऄगरबत्तीचा बॉक्स, खडू चा बॉक्स ाऄशा वस्तूांचे डनरीक्षण करा.

https://youtu.be/T9XqkS4Gr30

ाअकाराांचे रे खाटन करा.

डत्रडमतीय वस्तूचे डिडमतीय रे खाटन

या वस्तू समोरून, बाजूने, ाअडण वरून पाडहल्यास कशा क्रदसतात ? त्या

* पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह 51 सोडवा.

https://youtu.be/yLru2XL0V70
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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●
डोंगराची ाअकृ ती

https://youtu.be/YT9YgCSRJq
U

●

घडणी

घडणी :- तुम्हाला सहज ाईपलब्ध होाइल ाअडण हाताळता येाइल ाऄसा बॉक्स /
खोका घ्या. याची घडी ाईलगडा. त्यामध्ये ाअयताकृ ती ककवा चौरसाकृ ती
ाअकार क्रदसतात का याचे डनरीक्षण करा.
लक्षात ठे वा.
डत्रडमतीय वस्तूच
ां ा डिडमतीय ाअराखडा म्हणजेच ‘घडणी’ होय.
ाअयताकार घडणीतून तयार झालेल्या डत्रडमतीय ाअकाराच्या वस्तूला
‘ाआष्टीकाडचती’ ाऄसे म्हणतात.

https://youtu.be/F3R1ySrRLXs

चौरसाकार घडणीतून तयार झालेल्या डत्रडमतीय ाअकाराच्या वस्तूला ‘घन’
ाऄसे म्हणतात.

●

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पुढील घडणीतून कोणता डत्रडमतीय ाअकार डमळे ल ?

SCERT,Maharashtra,Pune

गडणत

डचत्रालेख

05.71. 10
दैनांक्रदन व्यवहारातील डवडवध प्रकारची
माडहती गोळा करतात. सारणीरुपात व
डचत्रालेखाने दशणडवतात.

●

ाइ-बालभारतीLink -

http://cart.ebalbharati.in/BalBo
oks/ebook.aspx
● दीक्षा app च्याcontentललकप्रस्तावना

१ाअठवडा

डचत्रालेख :- सांख्यात्मक माडहती सहज ाअडण चटकन समजावी यासाठी
डचत्रालेख काढला जातो.
साांडख्यकी माडहतीचे डचत्ररुप :पुढे तक्त्यात ाअवडीनुसार फळे खाणाऱ्या
मुलाांची सांख्यात्मक ाअडण डचत्ररूप माडहती क्रदली ाअहे. ती समजून घ्या.
फळाचे नाव.
डवद्याथी सांख्या

●

●

https://youtu.be/nDBGhnl4cRI
ाईदाहरण सोडवू

https://youtu.be/qGTupcZNHaI

ाअांबा

20

सफरचांद

30

डचकू

10

साांडख्यकी माडहतीचे डचत्ररुप

https://youtu.be/y2jD6OpnUkQ
डचत्रा लेख काढण्यासाठी ाअवश्यक गोष्टी

https://youtu.be/p0RDRZP78tE

फळाचे
नाव.

डवद्याथी सांख्या

ाअांबा

प्रमाण

1 डचत्र = 10
डवद्याथी

ाईदाहरण सोडवू

https://youtu.be/1Pg3E0Vcpq4

सफरचांद

डचकू

● पुढील तक्ता पहा. डचत्ररूप माडहती तयार करा.
खेळाचे नाव
खेळणारे डवद्याथी सांख्या

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

कबड्डी

40

खो खो

20

क्रक्रके ट

20
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* पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह 52 सोडवा.

माहे : माचण २०२१
गडणत

१,२ ाअठवडा

ाअकृ डतबांध

05.71.09

●

ाअकृ डतबांध :- डवडवध ाअकृ त्या, डचत्रे, ाअकार याांची डवडशष्ट क्रमानुसार ककवा

रचनेनुसार करण्यात येणारी माांडणी म्हणजे „ाअकृ डतबांध‟ होय.
*पररसरात ाईपलब्ध ाऄसणाऱ्या पाने, फु ले, खडे, काडी ाआत्यादींच्या सहाय्याने ाअकृ डतबांध
तयार करा.

चौरस सांख्या व डत्रकोणी सांख्या याांचे
ाअकृ डतबांध ओळखतात.

*ररकाम्या जागी काय येाइल?
दीक्षा app च्याcontentललकप्रस्तावना

https://youtu.be/9t8CEmNmNzk
AA

BB

5

DD

15

20

डत्रकोणी सांख्या ओळखा

https://youtu.be/7ca-yScKMBI
सरावासाठी ाईदाहरणे

https://youtu.be/imgWlVfL4ZQ
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

●

डत्रकोणी सांख्या :- लबदूच
ां ा वापर करून डत्रकोणाकृ ती ाअकृ तीबांधाची करण्यात

येणारी रचना व या रचनेवरून तयार होणारी सांख्या म्हणजे „डत्रकोणी सांख्या’.
जसे:SCERT,Maharashtra,Pune

सरावासाठी ाईदाहरणे

https://youtu.be/fRW0VnfMtx8
वरील ाअकृ डतबांधातून 6 ही डत्रकोणी सांख्या डमळते.
फरश्याांच्या जुळणीतील ाअकृ डतबांध

●

https://youtu.be/3YJylonq6A4

चौरस सांख्या :- लबदूच
ां ा वापर करून चौरसाकृ ती ाअकृ वतबांधाची करण्यात

येणारी रचना व या रचनेवरून तयार होणारी सांख्या म्हणजे „चौरस सांख्या’.

जसे :-

वरील ाअकृ डतबांधातून 16 ही चौरससांख्या डमळते.

●

सरावासाठी ाईदाहरणे

पुढील सांख्या डत्रकोणी सांख्या ाअहेत की चौरस सांख्या ाअहेत? हे
ाअकृ डतबांधाच्या ाअधारे ठरवा.

●
●
●
गडणत

05.71. 12
सुयोग्य क्रक्रयाांचा वापर करून (बेरीज,
वजाबाकी, गुणाकार व भागाकार) मोठ्या
सांख्याांवरील क्रक्रया करतात.

बीजगडणताची
पूवणतयारी

●

ाइ-बालभारतीLink -

http://cart.ebalbharati.in/BalBo
oks/ebook.aspx
● दीक्षा app च्याcontentललकबीजगडणत म्हणजे काय?
https://youtu.be/P0Fe-BVuKbE

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

३,४ ाअठवडा

6, 3, 12, 15, 21, 4,9
फरश्याांच्या जुळणीतील ाअकृ डतबांध रे खाटन करा.
पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह 53 सोडवा.

बीजगडणत :- सांख्या ाअडण ाऄक्षरे याांचा वापर करून माांडलेले गडणत म्हणजे
बीजगडणत. हा सोपा ाऄथण समजून घ्या.
बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार या सांख्याांवर करण्यात येणाऱ्या
क्रक्रयाांचा ाऄडधकाडधक सराव करा. जेणेकरून ाअपल्याला बीजगडणताची
पूवणतयारी पक्की करता येाइल.
● थोडा सराव :- ाऄडधकाडधक जोड्या शोधण्याचा प्रयत्न करा.
1) कोणत्याही दोन सांख्या घ्या, ज्याांची बेरीज 14 येाइल.

●

SCERT,Maharashtra,Pune

प्रस्तावना

https://youtu.be/RhVjuEXbmV4

2) कोणत्याही दोन सांख्या घ्या, ज्याांची वजाबाकी 12 येाइल.
3) कोणत्याही दोन सांख्या घ्या, ज्याांचा गुणाकार 16 येाइल.
4) कोणत्याही दोन सांख्या घ्या, ज्याांचा भागाकार 7 येाइल.

सराव

https://youtu.be/2z_5VXdOP28

ाऄसमानता

●

https://youtu.be/QYeYZ36YdCo

समजून घ्या.
समानता
दोन सांख्याांवर बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार याांपैकी कोणतीही
क्रक्रया के ली क्रक, ाअलेले ाईत्तर हे एकच सांख्या ाऄसते.
जसे – 12 + 2 = 14 ाअडण 16 – 2 = 14 , 7 ˟ 2 = 14 , 140 12 + 2 =

14 ाअडण 16 – 2 = 14 , 7 ˟ 2 = 14 , 140 भाडगले 10 = 14 ÷ 10 =
14 . या सवण क्रक्रयाांमध्ये 14 हे ाअलेले ाईत्तर समान ाअहे. म्हणजेच
12 + 2 = 14
16 – 2 = 14
7 ˟ 2 = 14
140 ÷ 10 = 14
या सवण पदावली समान ाअहेत. = या डचन्हाने समानता दशणडवली जाते.

●
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

ाऄसमानता
काही वेळा क्रदलेल्या पदावलींचे येणारे ाईत्तर समान नसते. तेव्हा दोन
SCERT,Maharashtra,Pune

पदावल्याांमधील ाऄसमानता
वेगळी गडणते सोडवू

●

सराव
पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह 54 सोडवा.

●

डचन्हाांचा ाईपयोग

https://youtu.be/HEwUfhHea4s

डचन्हाांचा ाईपयोग

https://youtu.be/rMHUnkhK8R8

या डचन्हाने दशणडवतात.

दोन पदावल्याांमधील ाऄसमानता दशणडवण्यासाठी <, >, = या डचन्हाचा ाईपयोग
करतात.

ाऄक्षराांचा ाईपयोग

https://youtu.be/6jHLCGzQhVQ

●

डचन्हाांचा वापर करून लहान मोठे पणा ठरवा.

16

10

0

95

50 – 5

10 + 15

16 * 2

10 * 16

49 ÷ 7

17 – 9

* ाऄक्षराांचा ाईपयोग
एखाद्या गडणती डवधानाची / ाईदाहरणाची माांडणी ाऄक्षर ाअडण ाऄांक वापरून सूटसुटीत
करता येते.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

जसे :- एका सांख्येत 5 डमळवून येणारी सांख्या 7 ाअहे. याची माांडणी ाऄक्षर वापरून कशी
करता येाइल? याचा डवचार करा.
ाईत्तर – ‘ाऄ‟ सांख्येत 5 डमळवून येणारी सांख्या 7 ाअहे. म्हणजेच ाऄ + 5 = 7
ाऄक्षरे वापरून ाऄशी ाअणखी ाईदाहरणे / डवधाने तयार करण्याचा सराव करा.

*पाठ्यपुस्तकातील ाईदाहरणसांग्रह 55,56 सोडवा.

ाआयत्ता : पाचवी
डवषय
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग 1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास
भाग 1
पररसर ाऄभ्यास
भाग 1

माहे : डडसेंबर 2020 ते माचण 2021

मडहना

ाअठवडा

पाठाचे नाव

ाईपघटक

ाऄध्ययन डनष्पत्ती क्रमाांक

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्रोत

डडसेंबर

1

१७.वस्त्राअपली गरज

करून पाहा

05.95A.04

bit.ly/17VastrApliGaraj1

डडसेंबर

1

१७.वस्त्राअपली गरज

हे नेहमी
लक्षात ठे वा

05.95A.04

https://bit.ly/17VastrApliGaraj2

डडसेंबर

2

१८. पयाणवरण
ाअडण ाअपण

प्रस्तावना

05.95A.03 व
05.95A.10

https://bit.ly/18ParyavaranAniApan1

डडसेंबर

2

१८. पयाणवरण
ाअडण ाअपण

पयाणवरण
ाअडण ाअपण

05.95A.03 व
05.95A.10

https://bit.ly/18ParyavaranAniApan2

ाअपल्याला डनसगाणतून काय-काय डमळते याची
यादी वहीमध्ये तयार करा.

डडसेंबर

2

१८. पयाणवरण
ाअडण ाअपण

जांगलतोड

05.95A.03 व
05.95A.10

https://bit.ly/18ParyavaranAniApan3

पाठ्यपुस्तक पान क्रां. ८९,९० व ९१ चे वाचन
करा. जांगल तोड करणे योग्य ाअहे का ?

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

डवद्याथी कृ ती
तुम्ही पारां पाररक वेशभूषेच्या स्पधेसाठी
कोणकोणत्या कपड्याची डनवड कराल ते त्याची
नोंद वहीत करा.
पाठ्यपुस्तक पान क्रां. ८८ वरील स्वाध्याय
वहीमध्ये सोडवा.
मोठ्या प्रमाणात जांगलतोड झालास काय होाइल
ते पाठ्यपुस्तक पान क्रां. ८९ च्या ाअधारे
वहीमध्ये डलहा.

SCERT,Maharashtra,Pune

कोणकोणत्या कारणाांसाठी जांगल तोड के ली जाते
? ते वहीमध्ये डलहा
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

डडसेंबर

2

१८. पयाणवरण
ाअडण ाअपण

प्रदूषण

05.95A.03 व
05.95A.10

https://bit.ly/18ParyavaranAniApan4

हवा प्रदूडषत होण्याची कारणे?याचे ाईत्तर
वहीमध्ये डलहा

डडसेंबर

3

१८. पयाणवरण
ाअडण ाअपण

पयाणवरण
सांतुलन

05.95A.03 व
05.95A.10

https://bit.ly/18ParyavaranAniApan5

पयाणवरण सांतुलन नाही राखले तर काय होाइल ते
वहीमध्ये डलहा.

डडसेंबर

3

१८. पयाणवरण
ाअडण ाअपण

ाअपल्या
गरजा ाअडण
पयाणवरण

05.95A.03 व
05.95A.10

https://bit.ly/18ParyavaranAniApan6

ाअपल्या कोणत्या गरजा पयाणवरणातून पूणण
होतात याचीं यादी तयार करा.

डडसेंबर

3

१८. पयाणवरण
ाअडण ाअपण

पयाणवरण
सरां क्षण

05.95A.03 व
05.95A.10

https://bit.ly/18PaaryavaranAniApan7

पयाणवरणाचे सरां क्षण नाही के ले तर काय होाइल
ाऄसे तुम्हाला वाटते ?याचे ाईत्तर वहीमध्ये डलहा.

3

१८. पयाणवरण
ाअडण ाअपण

डडसेंबर

4

१८. पयाणवरण
ाअडण ाअपण

डडसेंबर

4

डडसेंबर

डडसेंबर

जानेवारी

ाअपण पयाणवरणाचे सरां क्षण करण्यासाठी
कोणता डनधाणर करायला हवा?याचे ाईत्तर
वहीमध्ये डलहा.
वल्डण वााइडफां ड फॉर नेचर (WWF) या
ाअांतरराष्ट्रीय सांस्थेच्या कायाणडवषयी माडहती
डमळवा.

05.95A.03 व
05.95A.10

https://bit.ly/18PaaryavaranAniApan8

05.95A.03 व
05.95A.10

https://bit.ly/18PaaryavaranAniApan9

१८. पयाणवरण
ाअडण ाअपण

05.95A.03 व
05.95A.10

https://bit.ly/18PaaryavaranAniApan10

तुम्हाला माडहती ाऄसलेल्या ाऄभयारण्याची नावे
वहीमध्ये डलहा

5

१८. पयाणवरण
ाअडण ाअपण

05.95A.03 व
05.95A.10

https://bit.ly/18PaaryavaranAniApan11

देवरााइ' बद्दल ाऄडधक माडहती डमळवा व वहीमध्ये डलहा.

1

१९. ाऄन्नघटक

05.95A.05

https://bit.ly/19Annghatak1

ाअपल्याला कोणकोणत्या कारणाांसाठी ाऄन्नाची
गरज ाऄसते ?ते वहीमध्ये डलहा.

राष्ट्रीय
ाईद्याने व
ाऄभयारण्ये

प्रस्तावना

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

जानेवारी

1

१९. ाऄन्नघटक

ाऄन्नघटक

05.95A.05

ज्या ाऄन्नपदाथाणतून डवडवध ाऄन्नघटक डमळतात
ाऄशा ाऄन्नपदाथांच्या डचत्राांचा सांग्रह करा.

https://bit.ly/19Annghatak2

ज्या ाऄन्नपदाथांमधून 'शकण रा' हा ाऄन्नघटक
डमळतो ाऄशा ाऄन्नपदाथांची यादी वहीमध्ये
तयार करा.
ज्या ाऄन्नपदाथांमधून 'तांतुमय पदाथण' हा
ाऄन्नघटक डमळतो ाऄशा ाऄन्नपदाथांची यादी
तयार करा.
ज्या ाऄन्नपदाथांमधून 'डिग्ध पदाथण' हा ाऄन्नघटक
डमळतो ाऄशा ाऄन्नपदाथांची यादी तयार करा.

जानेवारी

1

१९. ाऄन्नघटक

शकण रा

05.95A.05

https://bit.ly/19Annghatak3

जानेवारी

1

१९. ाऄन्नघटक

तांतुमय
पदाथण

05.95A.05

https://bit.ly/19Annghatak4

2

१९. ाऄन्नघटक

डिग्ध पदाथण

05.95A.05

https://bit.ly/19Annghatak5

2

१९. ाऄन्नघटक

जीवनसत्वे व
खडनजे

05.95A.05

https://bit.ly/19Annghatak6

ज्या ाऄन्नपदाथांमधून 'जीवनसत्वे व खडनजे'
डमळतात ाऄशा ाऄन्नपदाथांची यादी तयार करा.

2

१९. ाऄन्नघटक

सांतुडलत
ाअहार

05.95A.05

https://bit.ly/19Annghatak7

सांतडु लत ाअहार' म्हणजे काय याबद्दल थोडक्यात माडहती
डलहा.

2

१९. ाऄन्नघटक

पोषण ाअडण
कु पोषण

05.95A.05

https://bit.ly/19Annghatak8

पाठ्यपुस्तक पान क्रां. १०२ वरील स्वाध्याय
वहीमध्ये सोडवा.

3

२०. ाअपले
भावडनक जग

प्रस्तावना

05.95A.10

https://bit.ly/20ApleBhavnilJag1

पाठ्यपुस्तक पान .क्रां. १०३ वरील 'करून पाहा' ही कृ ती
पूणण करा.

3

२०. ाअपले
भावडनक जग

05.95A.10

https://bit.ly/20ApleBhavnilJag2

रागाचे कोणते दुष्पररणाम होतात?याचे ाईत्तर
वहीमध्ये डलहा

3

२०. ाअपले
भावडनक जग

भावनाांचा
मेळ ,
ाअपल्यातील
ाईणीवा

05.95A.10

https://bit.ly/20ApleBhavnilJag3

पाठ्यपुस्तक पान .क्रां. १०४ वरील प्रश्नाांच्या
ाअधारे स्वडनरीक्षण करा.

पररसर ाऄभ्यास
जानेवारी
भाग 1
पररसर
जानेवारी
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
जानेवारी
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
जानेवारी
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
जानेवारी
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
जानेवारी
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
जानेवारी
ाऄभ्यास भाग
1

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

4

२०. ाअपले
भावडनक जग

जानेवारी

4

२०. ाअपले
भावडनक जग

जानेवारी

4

२०. ाअपले
भावडनक जग

जानेवारी

जानेवारी

5

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

जानेवारी

5

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

जानेवारी

5

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

फे ब्रुवारी

1

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

फे ब्रुवारी

1

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

फे ब्रुवारी

1

पररसर

फे ब्रुवारी

2

२१.कामात
व्यस्त ाअपली
ाअांतरें क्रद्रये
२१.कामात
व्यस्त ाअपली
ाअांतरें क्रद्रये
२१.कामात
व्यस्त ाअपली
ाअांतरें क्रद्रये
२१.कामात
व्यस्त ाअपली
ाअांतरें क्रद्रये
२१.कामात
व्यस्त ाअपली
ाअांतरें क्रद्रये
२१.कामात
व्यस्त ाअपली
ाअांतरें क्रद्रये
२१.कामात

https://bit.ly/20ApleBhavnilJag4

तुम्हाला तुमच्या स्वभावात कोणत्या ाईणीवा
ाअहेत ाऄसे वाटते याची यादी तयार करा.

05.95A.10

https://bit.ly/20ApleBhavnilJag5

तुम्ही के लेल्या यादीतील ाईणीवा दूर
करण्यासाठी तुम्ही काय कराल ते वहीमध्ये
डलहा.

05.95A.10

https://bit.ly/20ApleBhavnilJag6

पाठ्यपुस्तक पान .क्रां. १०६ वरील तक्त्याच्या
ाअधारे स्वडनरीक्षण करा.

प्रस्तावना

05.95A.01

https://bit.ly/21KamatVyast1

ज्ञानेंक्रद्रयाांची नावे व त्याांचे कायण?याचे ाईत्तर
वहीमध्ये डलहा

र्श्सन

05.95A.01

https://bit.ly/21KamatVyast2

धूम्रपानाचे दुष्पररणाम कोणते?याचे ाईत्तर
वहीमध्ये डलहा

05.95A.01

https://bit.ly/21KamatVyast3

05.95A.10
ाअपल्यातील
ाईडणवाांची
जाणीव

र्श्सन प्रक्रक्रयेबद्दल थोडक्यात माडहती वहीमध्ये
डलहा
05.95A.01

https://bit.ly/21KamatVyast4

05.95A.01

https://bit.ly/21KamatVyast5

ाऄन्ननडलके ची ाअकृ ती/डचत्र काढा व
ाऄन्ननडलके च्या भागाांची नावे डलहा.

05.95A.06

https://bit.ly/21KamatVyast6

पचनक्रक्रया कशी घडते याबद्दल थोडक्यात
माडहती वहीमध्ये डलहा.

05.95A.01

https://bit.ly/21KamatVyast7

पचन

रक्ताडभसरण

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पाठ्यपुस्तक पान क्रां. ११२ वरील 'साांगा पाहू' ही
कृ ती पूणण करा.
SCERT,Maharashtra,Pune

ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

फे ब्रुवारी

2

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

फे ब्रुवारी

2

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

फे ब्रुवारी

3

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

फे ब्रुवारी

3

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

फे ब्रुवारी

3

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

फे ब्रुवारी

४

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

फे ब्रुवारी

४

व्यस्त ाअपली
ाअांतरें क्रद्रये
२१.कामात
व्यस्त ाअपली
ाअांतरें क्रद्रये
२१.कामात
व्यस्त ाअपली
ाअांतरें क्रद्रये
२२.वाढ
ाअडण
व्यडक्तमत्व
डवकास
२२.वाढ
ाअडण
व्यडक्तमत्व
डवकास
२२.वाढ
ाअडण
व्यडक्तमत्व
डवकास
२२.वाढ
ाअडण
व्यडक्तमत्व
डवकास
२२.वाढ
ाअडण
व्यडक्तमत्व
डवकास

चेतासांस्था

05.95A.01

https://bit.ly/21KamatVyast8

शरीराला ाईजाण डमळवून देण्याच्या कामात
कोणकोणत्या ाआांक्रद्रयसांस्थाांचा सहभाग ाऄसतो ?

शरीरातील
ाआतर सांस्था

05.95A.01

https://bit.ly/21KamatVyast9

पाठ्यपुस्तक पान .क्रां. ११४ वरील स्वाध्याय
सोडवा.

प्रस्तावना

05.95A.01

https://bit.ly/22VadAniVyaktim1

कौशल्ये
ाअडण
कायणक्षमता

05.95A.03

https://bit.ly/22VadhAniVyaktim2

तुम्ही ाअत्मसात के लेली कोणतीही ३ कौशल्ये
वहीमध्ये डलहा.

डवकास

05.95A.06

https://bit.ly/22VadhAniVyaktim3

तुम्हाला मोठे पणी काय व्हायचे ाअहे? त्यासाठी
तुम्हाला काय काय करावे लागेल? याबद्दल
ाअाइवडीलाांशी चचाण करा व वहीत नोंदवा.

जरा डोके
चालवा

05.95A.02

https://bit.ly/22VadhAniVyaktimVi4

तुम्हाला कोणती कामे करायला ाअवडतात ?
याांची यादी तयार करा.

ाऄनुवांडशकता

05.95A.03

https://bit.ly/22VadhAniVyaktimVi5

ाऄनुवाांडशकता' याबद्दल थोडक्यात माडहती वहीमध्ये
डलहा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पाठ्यपुस्तक पान .क्रां. ११५ वरील 'साांगा पाहू' ही
कृ ती पूणण करा.
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पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

फे ब्रुवारी

४

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

फे ब्रुवारी

४

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

१

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

१

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

१

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

1

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

2

२२.वाढ
ाअडण
व्यडक्तमत्व
डवकास
२२.वाढ
ाअडण
व्यडक्तमत्व
डवकास
२३.
सांसगणजन्य
रोग ाअडण
रोग प्रडतबांध
२३.
सांसगणजन्य
रोग ाअडण
रोग प्रडतबांध
२३.
सांसगणजन्य
रोग ाअडण
रोग प्रडतबांध
२३.
सांसगणजन्य
रोग ाअडण
रोग प्रडतबांध
२३.
सांसगणजन्य
रोग ाअडण
रोग प्रडतबांध

वाचा ाअडण
डवचार करा

05.95A.05

https://bit.ly/22VadhAniVyaktimzvi6

डवकासाला पूरक ाऄशा कोणत्या गोष्टी ाऄसतात
याची यादी तयार करा.

चाांगला
डवकास
होण्यासाठी

05.95A.06

https://bit.ly/22VadhAniVyaktimVi7

पाठ्यपुस्तक पान .क्रां. १२० वरील स्वाध्याय
वहीमध्ये सोडवा.

प्रस्तावना

05.95A.10

https://bit.ly/23SansargjanyaRog1

सांसगणजन्य रोग म्हणजे काय ?याचे ाईत्तर
वहीमध्ये डलहा

रोगाांचा
प्रसारहवेमाफण त,
पाण्यामाफण त

05.95A.10

https://bit.ly/23SansargjanyaRog2

सन २०१९-२० मध्ये जगात थैमान घातलेल्या
कोरोना या सांसगणजन्य ाअजाराडवषयी थोडक्यात
माडहती वहीमध्ये डलहा.

ाऄन्नपदाथां
माफण त

05.95A.10

https://bit.ly/23SansargjanyaRog3

हवेमाफण त रोगप्रसार होणाऱ्या रोगाांची नावे
वहीमध्ये डलहा.

क्रकटकाांमाफण
त रोगप्रसार

05.95A.10

https://bit.ly/23SansargjanyaRog4

ाऄन्नपदाथांमाफण त रोगप्रसार होणाऱ्या रोगाांची
नावे वहीमध्ये डलहा.

रोगाची साथ

05.95A.10

https://bit.ly/23SansargjanyaRog5

क्रकटकाांमाफण त रोगप्रसार होणाऱ्या रोगाांची नावे
वहीमध्ये डलहा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

2

पररसर
ाऄभ्यास
भाग 1

माचण

2

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

2

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

३

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

३

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

४

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

४

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

४

पररसर

माचण

५

२३.
सांसगणजन्य
रोग ाअडण
रोग प्रडतबांध
२३.
सांसगणजन्य
रोग ाअडण
रोग प्रडतबांध
२३.
सांसगणजन्य
रोग ाअडण
रोग प्रडतबांध
२४.पदाथण,
वस्तू ाअडण
ाउजाण
२४.पदाथण,
वस्तू ाअडण
ाउजाण
२४.पदाथण,
वस्तू ाअडण
ाउजाण
२४.पदाथण,व
स्तू ाअडण
ाउजाण
२४.पदाथण,व
स्तू ाअडण
ाउजाण
२५.

लसीकरण

05.95A.10

https://bit.ly/23SansargjanyaRog6

माडहत ाअहे
का तुम्हाला
?

05.95A.10

https://bit.ly/23SansargjanyaRog7

05.95A.10

https://bit.ly/23SansargjanyaRog8

पाठ्यपुस्तक पान .क्रां. १२६ वरील स्वाध्याय
वहीमध्ये सोडवा.

प्रस्तावना

05.95A.06

https://bit.ly/24PadarthVastuUrja1

तुमच्या दैनांक्रदन वापरातील वस्तूांची यादी
वहीमध्ये तयार करा.

जरा डोके
चालवा

05.95A.06

https://bit.ly/24PadarthVastuUrja2

पाठ्यपुस्तक पान क्रां. १२६ वरील 'जरा डोके चालवा'
यातील प्रश्नाांची ाईत्तरे शोधा व वहीत डलहा.

पदाथाणच्या
ाऄवस्था

05.95A.06

https://bit.ly/24PadarthVastuUrja3

पदाथाणच्या ाऄवस्था क्रकती व कोणत्या ाअहेत
?याचे ाईत्तर वहीमध्ये डलहा

ाईजाण

05.95A.06

https://bit.ly/24PadarthVastuUrja4

यांत्रे चालवण्यासाठी कोणकोणत्या ाआांधनाचा
वापर करतात ?याचे ाईत्तर वहीमध्ये डलहा.

ाईजेची ाआतर
रूपे

05.95A.06

https://bit.ly/24PadarthVastuUrja5

सौर ाईजेडवषयी ाऄडधक माडहती डमळवा व
वहीत डलहा.

माडहती ाअहे

05.95A.06

https://bit.ly/24PadarthVastuUrja6

पाठ्यपुस्तक पान क्रां. १३२ वरील स्वाध्याय

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

तुम्ही राहत ाऄसलेल्या रठकाणी ाअलेली एखाद्या
रोगाची साथ याडवषयी पुढील मुद्याांच्या ाअधारे
माडहती वहीमध्ये डलहा.
रोगाचे नाव, रोगजांतूचे नाव, प्रसाराचे मध्यम,
प्रडतबांधक ाईपाय वहीमध्ये डलहा.

SCERT,Maharashtra,Pune

ाऄभ्यास भाग
1

सामाडजक
ाअरोग्य
२५.
सामाडजक
ाअरोग्य
२५.
सामाडजक
ाअरोग्य
२५.
सामाडजक
ाअरोग्य
२५.
सामाडजक
ाअरोग्य
२५.
सामाडजक
ाअरोग्य
२५.
सामाडजक
ाअरोग्य
२५.
सामाडजक
ाअरोग्य

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

५

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

5

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

5

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1

माचण

5

सामान्य
डवज्ञान

माचण

5

सामान्य
डवज्ञान

माचण

5

सामान्य
डवज्ञान

माचण

5

एडप्रल

1

सराव

एडप्रल

2

सांकडलत
मूल्यमापन 2

पररसर
ाऄभ्यास भाग
1
पररसर
ाऄभ्यास भाग

का तुम्हाला
?
प्रस्तावना

वहीमध्ये सोडवा.

05.95A.10

सामाडजक
ाअरोग्य
तांबाखू सेवन

05.95A.10

मद्यपान

तांबाखू सेवन
व मद्यपान मृत्युला
ाअव्हान

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

05.95A.10

https://bit.ly/25SamajikArogya1

लोक कोणकोणती व्यसने करतात याची यादी
तयार करा.

https://bit.ly/25SamajikArogya2

वरील यादीतील व्यक्तींना व्यसनापासून दूर
करण्यासाठी तुम्ही कोणते प्रयत्न कराल ते डलहा.

https://bit.ly/25SamajikArogya3

सामाडजक ाअरोग्य धोक्यात ाअणणारे घटक
शोधा व डलहा.

https://bit.ly/25SamajikArogya4

सामाडजक ाअरोग्याचे महत्व काय ? याचे ाईत्तर
वहीमध्ये डलहा

https://bit.ly/25SamajikArogya5

व्यसनाधीनतेचे दुष्पररणाम कोणते? याचे ाईत्तर
वहीमध्ये डलहा
05.95A.10

https://bit.ly/25SamajikArogya6

05.95A.10

https://bit.ly/25SamajikArogya7

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पाठ्यपुस्तक पान .क्रां. १३६ वरील स्वाध्याय
वहीमध्ये सोडवा.

SCERT,Maharashtra,Pune

ाआयत्ता : 5 वी
महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासन

माहे : डडसेंबर 2020
महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासन

Use DIKSHA App & Scan the QR
Code or click on given link.

English

How Creatures Move

05.17.14 Recites
(Text Book & DIKSHA App)
poems/songs with proper
QR Code on Page No.48
rhythm and
pronunciation.
https://diksha.gov.in/get/
dial/vtm75w?textbook=d
05.17.11 Writes
o_312526596706639872
paragraphs in English
240984
from verbal, visual clues

QR Code on Page No.49

Week 2

Location Games

05.17.04 Understands
questions, requests,
commands in games and
sports, etc and acts
accordingly.
05.17.05 Reads for
pleasure independently
in English storybooks,

QR Code on Page No.51

Week 3

Collection of English
Texts

Week 1

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

https://diksha.gov.in/get/
dial/vtw37j?textbook=do
_3125265967066562562
40994

https://diksha.gov.in/expl
ore/1?key=vu5y97&sele

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

● Listen, repeat, learn and recite
the poem
● Write down pairs of „onemany‟.
● Make a list of action words.
● Make sentences using the
table.

● Listen carefully and answer.

Play the game using things.

● Collect English „texts‟ and

make its collage. Explain it to
your family in your mother
SCERT,Maharashtra,Pune

news items, headlines,
advertisements, etc.
without difficulty and
composes short
paragraphs.

ctedTab=all

QR Code on Page No.
52

Week 4

Week 5

Shapes and Maps

Tock, Tock, Tong,
Tong, All Day Long

05.17.15 Reads and
understands maps, charts
and other graphics.

https://diksha.gov.in/get
/dial/vueuau?textbook=
do_3125265967066890
24241015

05.17.19 Understands the QR Code on Page No.55
details of a story/passage. https://diksha.gov.in/get/
dial/vunqch?textbook=do
05.17.02 Gives
_3125265967066562562
appropriate oral and
40996
written responses in

tongue.

● Name the given shapes.
● Read the map.
● Draw maps of …..

● Listen carefully.
● Read silently. Answer the
questions.
● Read the riddle and answer.
● Match the columns.

various contexts.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

ाआयत्ता : 5 वी
Subject

Period

Name of Lesson

माहे : जानेवारी 2021
Learning outcome No.

05.17.08 Reads silently with
comprehension. Writes event
in logical order.
English

Week 1

On the Time-line

05.17.11 Writes paragraphs in
English from verbal, visual
clues with appropriate
punctuation marks. Writes a
continuous and meaningful
passage.

05.17.03 Recites poems/songs
with proper rhythm and
pronunciation.
Week 2

I speak, I say, I talk

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

05.17.11 Writes paragraphs in
English from verbal, visual
clues. Writes a continuous and
meaningful passage.
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

Teaching-learning source

Student Activity

Use DIKSHA App & Scan
the QR Code or click on
given link.
(Text Book & DIKSHA App)

QR Code on Page No.56
https://diksha.gov.in/get/d
ial/w72yt2?textbook=do_
312526596706672640241
005

QR Code on Page No. 58
https://diksha.gov.in/get/
dial/w7buup?textbook=d
o_312526596706680832
241010

●
Use the phrases on the
timeline in the sentences to
make meaningful sentences.
● Write down meaningful
sentences.

● Listen, repeat, learn and
recite.
● Read what the animals
are saying.
● Rewrite the lines as
shown.
● Write conversations for
the situations.

SCERT,Maharashtra,Pune

QR Code on Page No.60
Week 3

Week 4

Subject

Period

Science Fun-fair

The Wind

05.17.14 Recites poems/songs
QR Code on Page No.62
with proper rhythm and
https://diksha.gov.in/get/d
pronunciation.
ial/w7ulxz?textbook=do_
05.17.01 Answers coherently
312526596706615296240
in written or oral form to
968
questions in English.

Name of Lesson

Week 1

„Go!‟ and „Come!‟

● Listen, repeat, learn and
recite.
● Answer the questions.

माहे : फे ब्रुवारी 2021
Learning outcome No.

05.17.19 Understands the
details of a story/passage.
English

Learn to do it yourself
and present it.

https://diksha.gov.in/get/d
ial/w7kqwc?textbook=do_
312526596706664448240
998

05.17.19 Understands the
details of a story/passage.

ाआयत्ता : 5 वी

● Watch the experiment.

Teaching-learning source
(Text Book & DIKSHA App)

QR Code on Page No.64
05.17.07 Uses synonym and
antonym given in the textbook. https://diksha.gov.in/get/di
al/w84hzm?textbook=do_
05.17.09 Writes dictation of
words, phrases and sentences 312526596706615296240
for different purposes such as 971

Student Activity

Use DIKSHA App & Scan
the QR Code or click on
given link.

lists, paragraphs, dialogues
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

● Listen and read silently.
● Do the activities 2 to 8
given on page no. 64 and
65

etc.

● Listen carefully.
● Read aloud.

QR Code on Page No.69
Week 2

The Golden Touch

05.17.18 Enjoys short skits and https://diksha.gov.in/get/di
al/w8de2a?textbook=do_3
plays.
125265967066480642409
90
05.17.14 Recites poems/songs
with proper rhythm and
pronunciation.

Week 3

Where Go the Boats?
05.17.10 Uses various
dictionaries, other reference
materials for reference.

Week 4

Our Solar System

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

05.17.05 Reads for pleasure
independently in English
storybooks, news items,
headlines, advertisements, etc.
without difficulty and
composes short paragraphs.
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

● Listen carefully.
● Read aloud and recite the
poem.
● Make a list of „colour‟
words.
● Make a paper boat.

QR Code on Page No.70
https://diksha.gov.in/get/di
al/w8ma3x?textbook=do_
312526596706672640241
003
(Text Book & DIKSHA App)

QR Code on Page No.72
https://diksha.gov.in/get/di
al/w8w65k?textbook=do_
312526596706680832241
013

Use DIKSHA App & Scan
the QR Code or click on
given link.

SCERT,Maharashtra,Pune

● Listen and learn. Try to
present.
● Find the English names

of the planets. Write at
least 2 sentences about
each.

ाआयत्ता : 5 वी
Subject

Period

Name of Lesson

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

माहे : माचण 2021
Learning outcome No.

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

Teaching-learning source

Student Activity

SCERT,Maharashtra,Pune

Use DIKSHA App & Scan the QR
Code or click on given link.

(Text Book & DIKSHA App)

QR Code on Page No.74
Guess what!

English

05.17.08 Reads silently
with comprehension.
Writes event in logical
order.

Week 1

https://diksha.gov.in/get/dial/
w96278?textbook=do_312526
596706648064240988

QR Code on Page No.75
A Book Speaks

Week 2

George Washington
Carver

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

05.17.20 Recites/Sings
some songs and poems
with action.

05.17.08 Reads silently
with comprehension.
Writes event in logical
order.

https://diksha.gov.in/get/dial/
W9ex8v?textbook=do_31252
6596706615296240969

● Read what Ishani says and
complete the sentences.
● Make as many meaningful
sentences using the diagram.
● Listen and repeat.
● Read aloud.
● Present the poem with proper
actions.

● Listen and read carefully.
● Find the meaning of the words.
● Make lists….
● Rearrange the events.

QR Code on Page No.76

https://diksha.gov.in/get/dial/
05.17.10 Uses various
w9ntai?textbook=do_3125265
dictionaries, other
96706623488240974
reference materials for
reference. Finds meaning
of new words from a
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

dictionary. Looks up the
spelling of words in a
standard dictionary.
Question Bank

05.17.06 Frames different
questions on various
QR Code on Page No. 78
topics and situations.
https://diksha.gov.in/get/dial/
W9xpc6?textbook=do_31252
6596706631680240982

● Look around, think and frame
at least 25 questions.

Week 3

Dice for your Game

Week 4

All About Money

05.17.04 Understands
questions, requests,
commands in games and
sports, etc and acts
accordingly.

QR Code on Page No. 79
https://diksha.gov.in/get/dial/
wa7kdt?textbook=do_31252
6596706623488240973

05.17.15 Reads and
understands maps, charts QR Code on Page No. 82
and other graphics.
https://diksha.gov.in/get/dial/
05.17.16 Writes numbers wlktud?textbook=do_312526
in figures as well as in
596706672640241008
words.

● Listen, Read
● Make and Play.
● Look and listen.
● Read aloud.
● Write a short note on „money‟
in your mother tongue.
● Draw a tree diagram.
● Make meaningful sentences
from the table.

ाआयत्ता : 5 वी माहे : एडप्रल 2021
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

Subject

Period

Name of Lesson

Learning outcome No.

05.17.14 Recites
poems/songs with proper
rhythm and pronunciation.
English

Week 1

Only One Mother
05.17.10 Uses various
dictionaries, other reference
materials for reference.

Week 2

At the Market

05.17.18 Enjoys short skits
and plays.
05.17.19 Understands the
details of a story/passage.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

Teaching-learning source

(Text Book & DIKSHA App)

QR Code on Page No.83
https://diksha.gov.in/get/
dial/wlupw1?textbook=d
o_312526596706648064
240991

QR Code on Page No.
84
https://diksha.gov.in/get/
dial/wm4kxn?textbook=
do_3125265967066480
64240992

Student Activity

Use DIKSHA App & Scan
the QR Code or click on
given link.
● Listen and repeat.
● Recite the poem.
● Find the meanings of the
words.

● Look at the pictures.
Read the conversation.
Match the pictures with
the conversation.
● Read the conversation
aloud.
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Week 3

Week 4

He Knows the Workman

NOW I KNOW!

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

05.17.05 Reads for pleasure
independently in English
storybooks, news items,
headlines, advertisements,
etc. without difficulty.

QR Code on Page No.87
https://diksha.gov.in/get/
dial/wmdgzb?textbook=d
o_312526596706680832
241012

05.17.08 Reads silently with Text book Page No. 88
comprehension.

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

● Listen carefully.
● Read aloud.
● Tell the story in your
mother tongue.

● Read what you have
learnt. Recall.
● Do activities given on
back page.

SCERT,Maharashtra,Pune

इयत्ता : ५वी
ववषय

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

माहे : तडसेंबर २०२०
अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्याथी कृ ती

क्रमाांक
आपण असे

आठवडा पतहला

घडलो(पवरस (१ तडसेंबर ते
र अभ्यास
०५ तडसेंबर)

(गरजेनुसार हत्याराांचे आकार आतण प्रकार)
६. अश्मयुग :
दगडाची हत्यारे

https://tinyurl.com/yy6rosgz

भाग – २)

आपण असे
घडलो(पवरस
र अभ्यास
भाग – २)

आठवडा दुसरा

(अश्मयुगीन हत्यारे )

(०७ तडसेंबर ते

https://tinyurl.com/y2dvr5se

१२ तडसेंबर)

६. अश्मयुग :
दगडाची हत्यारे

(पुराश्मयुग भाग २)

⮚ अश्मयुग : दगडाची हत्यारे या पाठाचे वाचन
कर.
⮚ गरजेनुसार हत्याराांचे आकार आतण प्रकार
यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
⮚ अश्मयुगीन हत्यारे यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
⮚ पुराश्मयुग भाग २ यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.

https://tinyurl.com/y5loa6g6

आपण असे
घडलो(पवरस
र अभ्यास
भाग – २)

आठवडा ततसरा
(१४ तडसेंबर ते
१९ तडसेंबर)

(मध्याश्मयुग व नवाश्मयुग)
६. अश्मयुग :

https://tinyurl.com/yy6engxs

दगडाची हत्यारे

⮚ मध्याश्मयुग व नवाश्मयुग यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
उपक्रम⮚ तुझ्या पवरसरातील ववववध व्यवसायाांची
मावहती वमळवून त्या व्यवसायात

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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कोणकोणते सावहत्य-हत्यारे वापरली
जातात त्याांचे वगीकरण कर.

आपण असे
घडलो(पवरस
र अभ्यास
भाग – २)

आठवडा चवथा
(२१ तडसेंबर ते

घडलो(पवरस

गाव-वसाहती

(तनवारा)
https://tinyurl.com/y4oomhch

२६ तडसेंबर)
आठवडा पाचवा

आपण असे

७. तनवारा ते

(२८ तडसेंबर ते
०२ जानेवारी)

र अभ्यास

७. तनवारा ते
गाव-वसाहती

(हां गामी तळ)
https://tinyurl.com/y3wje7b2
(गाव – वसाहती)
https://tinyurl.com/y5l9gf8e

भाग – २)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

⮚ तनवारा ते गाव-वसाहती या पाठाचे वाचन कर.
⮚ तनवारा ते गाव-वसाहती यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
⮚ हां गामी तळ यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
⮚ गाव – वसाहती यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम⮚ ववववध प्रकारच्या घराच्या प्रवतकृ ती तयार
कर.
⮚ शेतकरी शेतात वज ववववध कामे करतो
त्याांची यादी कर.
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इयत्ता : ५ वी माहे : जानेवारी, २०२१
ववषय

कालावधी

अध्ययन

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्याथी कृ ती

वनष्पत्ती क्रमाांक
आपण असे
घडलो(पवरसर
अभ्यास भाग –
२)
आपण असे
घडलो(पवरसर
अभ्यास भाग –
२)
आपण असे
घडलो(पवरसरअ
भ्यास भाग – २)

आठवडा पतहला
(०४ जानेवारी ते
०९ जानेवारी)
आठवडा दुसरा
(११ जानेवारी ते

८. क्थथर
जीवनाची
सुरुवात

(प्रथतावना, पशुपालन व शेती)
https://tinyurl.com/y5xkq3
x2
(शेती)

८. क्थथर
जीवनाची

https://tinyurl.com/y5k9ps

१६ जानेवारी

सुरुवात

आठवडा ततसरा

८. क्थथर

(खास कौशल्ये आतण तवतवध

जीवनाची

हयवसाय)

सुरुवात

https://tinyurl.com/y44wyc

(१८ जानेवारी ते
२३ जानेवारी)

⮚ क्थथर जीवनाची सुरुवात या पाठाचे वाचन कर.
⮚ प्रथतावना, पशुपालन व शेती यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ
बघ.
⮚ शेती यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.

na

⮚ खास कौशल्ये आतण तवतवध हयवसाय यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.

q9

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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आपण असे
घडलो(पवरसर
अभ्यास भाग –
२)

आठवडा चवथा
(२५ जानेवारी ते
३० जानेवारी)

८. क्थथर

(परथपर सहकायावर आधारलेले

जीवनाची

जीवन)

सुरुवात

https://tinyurl.com/y3lqsvb
x

⮚ परथपर सहकायावर आधारलेले जीवन यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
उपक्रमपवरसरातील पाच व्यावसावयकाांची यादी करून त्याांच्या
कामाची मावहती वमळव.

इयत्ता : ५ वी माहे : फेब्रुवारी, २०२१
ववषय

कालावधी

अध्ययन

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्याथी कृ ती

वनष्पत्ती क्रमाांक
आपण असे

आठवडा पतहला

घडलो(पवरसर
अभ्यास भाग – २)
आपण असे

(०१ फेब्रुवारी ते

अभ्यास भाग – २)

नागरी सांथकृती

०६ फेब्रुवारी)
आठवडा दुसरा

घडलो(पवरसर

९. क्थथर जीवन आतण

(०८ फेब्रुवारी ते

(धातूचा वापर)
https://tinyurl.com/y667q
69s

९. क्थथर जीवन आतण

(चाकावर घडवलेली भाांडी /

नागरी सांथकृती

हयापार आतण वाहतूक)
https://tinyurl.com/y4foy

१३ फेब्रुवारी)

dwv
आपण असे

आठवडा ततसरा
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

९. क्थथर जीवन आतण

(नगराांचा उदय आतण तलपी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

⮚ धातूचा वापर यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ
बघ.
⮚ चाकावर घडवलेली भाांडी / हयापार आतण
वाहतूक यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ
बघ.
⮚ नगराांचा उदय आतण तलपी यातवषयी
SCERT,Maharashtra,Pune

घडलो(पवरसरअभ्या

(१५ फेब्रुवारी ते

स भाग – २)

२० फेब्रुवारी)

आपण असे

आठवडा चवथा

घडलो(पवरसर
अभ्यास भाग – २)

नागरी सांथकृती

https://tinyurl.com/y3ye7
ljn

९. क्थथर जीवन आतण
नागरी सांथकृती

(२२ फेब्रुवारी ते

(नागरी समाजहयवथथा)
https://tinyurl.com/yyp4
wgdt

२७ फेब्रुवारी)

मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.

⮚ नागरी समाजहयवथथा यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम⮚ तुझ्या घरातील ववववध वस्त्तूांची यादी
कर व त्या वस्त्तू कशापासून बनल्या
आहे त ते वलही.
⮚ ववववध भाषेतील उतारे वमळव व ते
वहीत वचकटव.

इयत्ता : ५ वी माहे : माचच , २०२१
ववषय

कालावधी

अध्ययन

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

१०. ऐततहातसक काळ

(प्रथतावना)

ववद्याथी कृ ती

वनष्पत्ती क्रमाांक
आपण असे

आठवडा पतहला

घडलो(पवरसर
अभ्यास भाग –
२)

(०१ माचच ते ०६

https://tinyurl.com/y36vq

माचच )

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

v8f

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

⮚ ऐततहातसक काळ या पाठाचे वाचन कर.
⮚ पाठाची प्रथतावना यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.

SCERT,Maharashtra,Pune

आपण असे

आठवडा दुसरा

घडलो(पवरसर
अभ्यास भाग –
२)

आपण असे
भ्यास भाग – २)

(नद्ाांच्या खोऱयामधील नागरी
सांथकृती)

(०८ माचच ते १३

https://tinyurl.com/yyqus

माचच )

आठवडा ततसरा

घडलो(पवरसरअ

१०. ऐततहातसक काळ

⮚ नद्ाांच्या खोऱयामधील नागरी सांथकृती
यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या
ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.

j6a

१०. ऐततहातसक काळ

(इतजप्त सांथकृती)

(१५ माचच ते २०

https://tinyurl.com/y4hb

माचच )

ro6v
(हडप्पा सांथकृती)
https://tinyurl.com/y6nol

⮚ इतजप्त सांथकृती यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
⮚ हडप्पा सांथकृती यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.

y94

आपण असे

आठवडा चवथा

घडलो(पवरसर
अभ्यास भाग –
२)

१०. ऐततहातसक काळ

(खेळ आतण मनोरां जन)

(२२ माचच ते २७

https://tinyurl.com/y5yq

माचच )

5jww

⮚ खेळ आतण मनोरां जन यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम⮚ ववववध वाद्याांची यादी कर. व वाद्य
वाजवणाऱ्या कलाकाराांची मावहती
वमळव.
⮚ घरातील व्यक्तींच्या मदतीने पारां पावरक
खे ळाांची यादी कर.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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इयत्ता :5 वी माहे : एतप्रल, २०२१
ववषय

कालावधी

आपण असे घडलो(पवरसर
अभ्यास भाग – २)

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्याथी कृ ती

आठवडा पतहला
(०५ एतप्रल ते
१० एतप्रल)

आपण असे घडलो(पवरसर
अभ्यास भाग – २)

आठवडा दुसरा
(१२ एतप्रल ते

आकावरक व सांकवलत चाचणी क्रमाांक-२

१७ एतप्रल)
आपण असे घडलो(पवरसर
अभ्यास भाग – २)

आठवडा ततसरा
(१९ एतप्रल ते
२४ एतप्रल)
सराव

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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आयत्ता सहावी

माहे –डडसेंबर२०२०
आठि
डा
१

प्रवषय – मराठी

अध्ययनननष्पत्तीक्रम ां क

पाठाचे नाि

अध्ययन स्त्रोत

विद्याथी कृती

06.01.19

14.ाअता ाईजडेल( कडवता)

is.gd/2LD8W7

कविता अवभनयासह ि योग्य आरोह- अि रोहा सह आनंददायी पद्धतीने म्हणतात.

महातमा फुले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कायाची मावहती वलहू न आणणे
२

06.01.20

15. बालसभा

http://is.gd/lVdDl3

बाल सभा कोणतया कोणतया विषयािर घेतल्या जातील
तुमच्या शाळे त बावलका वदन साजरा केला जातोतया कायवक्रमाची बातमी तयार करून आणा
मेट्रो बद्दल मावहती असणारीमावहती मोजक्या शब्दात मांडा
मेट्रो ची िैवशष्ट्ये सांगा.

३

06.01.21

16. सफर मेट्रोची

पाठ्यपुस्तक

मेट्रो तुमच्याशी बोलते आहे अशी कल्पना करा.
मेट्रो वतची कहाणी काय सांगेल ते वलहा .
तुम्हाला मोठे झाल्यािर कोणते िाहन चालिायला आिडे ल? का ते सांगा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

तुमच्या िगव वमत्राला दु खापत झाली तर तुम्ही तयाला कशी मदत कराल. पाठात आलेले
४

06.01.22

17. दुखणां बोटभर

http://is.gd/6Pz4dL

समानाथी शब्द वलहा.
विरुद्धाथी शब्द वलहािाक्यात उपयोग करा.
कविता ऐका ि म्हणा.

५

06.01.19

18. बहुमोल जीवन( कडवता)

http://is.gd/9S8Pj0

िसंत ऋतूत झाडांना पालिी फुटते अशािेळी झाडाचे वनरीक्षण करा ि वचत्र काढा सुविचार
वलहू न आणा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

आयत्ता सहावी

माहे –जानेवारी२०२१
आठिडा

पाठाचे नाि

अध्ययन ननष्पत्ती
क्रम ां क

प्रवषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

विद्याथी कृती

कोण कोणतया प्लास्टटकच्या िटतूचा पुन्हा िापर करता येईल वमत्रांशी चचा

१

06.01.22

19.मले बाजाराला जायचं
बाई

करून यादी तयार करा .
http://is.gd/yZOceS

प्लास्टटकच्या वपशिीचा िापर बंद केल्यानेकोणकोणते फायदे होतील याची
कल्पना करा .
काळाचे मुख्य प्रकार वलहा.
तांदूळ या धान्यापासूनकोण कोणते पदाथव तयार होतात याची यादी करा.

२

06.01.23

20. ओळख थोरांची

http://is.gd/dKMOHt

तुम्हाला आिडणाऱ्या थोर व्यक्तीची पंधरा ते िीस ओळीत मावहती वलहा.
विविध खेळांडू विषयीची मावहती वमळिा.
मानितेचेकायव केलेल्या एका व्यक्तीच्या कायाची मावहती आठ दहा िाक्यात

21. या
३

06.01.19

काळाच्याभाळािरती(

पाठ्यपुटतक

कविता)
४

५

06.01 24

22.िडीलास पत्र
दु सरी घटक चाचणी
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

वलहा.
समानाथी शब्द वलहा.

http://is.gd/4PtFEV

तुम्ही पावहलेल्या एखाद्या वकल्ल्याचे आठ दहा िाक्यात िणवन करा. खालील
शब्दात लपलेले शब्द वलहा.
विद्याथी चाचणी सोडितील.

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

इयत्ता सहािी
माहे -फेब्रुिारी२०२१
आठि

अध्ययनवनष्ट्पत्तीक्रमांक

पाठाचे नाि

विषय - मराठी

अध्ययन स्त्रोत

विद्याथी कृती

डा
अजय चे मत पवरितवन कसे झाले ते वलहा.
१

06.01.25

23. पवरितवन विचाराचे

िाक्प्रचाराचा िाक्यात उपयोग करा .

http://is.gd/p1At0A

अंधरॅद्धा वनमूवलन विषयी काही घोषिाक्य तयार करा.
अंधरॅद्धा वनमूवलनिर आधावरत नाटक तयार करा िगात सादर करा.
दररोज रोजवनशी वलहा .िा

२

06.01.26

24. रोजवनशी

http://is.gd/drxiP6

क्यप्रचाराचा िाक्यात उपयोग करा .
तुमचे मुख्याध्यापक ककिा िगववशक्षक कोणकोणती विशेष कामे तुम्हाला
सांगतात? तया कामाची यादी तयार करा.
तुमच्या पवरसरातील मुकबधीराच्या शाळे ला भेट द्या .

३

06.01.27

25. निापैलू

http://is.gd/nHkUvU

तया मुलाशी संिाद साधा .
ती मुले यंत्राचा िापर करून कसे वशक्षण घेतात हे जाणून घ्या.

४

06.01.27

26. संतिाणी
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

पाठ्यपुटतक

संत बवहणाबाई यांची पंधरा ते िीस ओळीत मावहती वलहा.
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

आयत्ता-सहावी

माहे – माचण २०२१
आठिडा

पाठाचे नाि

अध्ययनननष्पत्ती
क्रम ां क

अध्ययन स्त्रोत

१

ाऄडतररक्त पूरक मागणदशणन व सराव

२

डितीय सत्रसांकडलत मूल्यमापन

पाठाचे नाि

अध्ययनननष्पत्तीक्रम ां क

विद्याथी कृती

डवद्यार्थयाणत ररक्त ाऄभ्यास करतील वाचन सराव करतील

माहे – एडप्रल २०२१
आठिडा

प्रवषय – मराठी

आयत्ता-सहावी
अध्ययन स्त्रोत

प्रवषय – मराठी
विद्याथी कृती

१

अवतवरक्त मागवदशवन िाचन सराि

डवद्याथी वाचन सराव करतील

२

व्याकरण सराव

डवद्याथी व्याकरणाचा सराव करतील

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

आयत्ता:-छठी
माहे –ददसबंर-२०२०

प्रवषय – दहिं दी

ऄध्ययन
सप्ताह

प्रनष्ढमत्त

गद्य शीषगक

ऄध्ययन स्रोत

छात्र कृप्रत

क्रंमाक
यहााँ क्लिक करे
06.15.03

१.ाईपयोग हमारे

- छात्र डाकघर और बाँक ाआन स्थानो के
-मचत्रों का ाईमचत ाऄवलोकन करके मचत्र का वणवन ाऄपने शाों में करेंगे ।

1

- छात्र ाईपयुवक्त ददये स्थानों की कायव िक्रिया सांबांधी जानकारी िाप्त करेंगे !

-छात्र ददए गए स्वाध्याय का ाईमचत लेखन करेंगे |
06.15.04

स्वाध्याय एवां ाअवृप्रत्त

यहााँ क्लिक करे

- छात्र ाअांतरजाल के माध्यम से डाकघर और बाँक के बारे में ाऄमधक जानकारी िाप्त
करेंगे ।

(ाईपयोग हमारे )

-छात्र ाईपयोग हमारे ाआस पाठ का सस्वर पठन करेंगे ।

2

-ित्क्ष बाँक और डाकघर में जाकर जानकारी िाप्त करेंगे |

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

- छात्र कप्रवता का सस्वर पठन करेंगे ।
06.15.06

२. तूफानों से क्या डरना

यहााँ क्लिक करे

3

4

-कप्रवता का लेखन करेंगे |
-कप्रवता के माध्यम से जीवन मूल्य समझ जाएांगे |
-मचत्र के ाऄनुसार हाव-भाव करेंगे |
-छात्र सांज्ञा और सववनाम को ध्यान से समझेंगे ।

व्याकरण – सांज्ञा ।

06.15.10

-सांज्ञा और सववनाम शा पहचानेंगे|

सववनाम

-सांज्ञा और सववनाम शा का वाक्य में ियोग करेंगे

माहे – िनवरी- 2021
सप्ताह

प्रवषय – दहिं दी

ऄध्ययन प्रनष्ढमत्त
क्रंमाक

गद्य शीषगक

ऄध्ययन स्रोत

छात्र कृती
- छात्र धातूओां का हमारे जीवन में महत्त्व समझेंगे ।
-छात्र सांवाद पाठीका में दहस्सा लेंगे।

06.15.05

४. सोना और लोहा

यहााँ क्लिक करे

-छात्र हर धातु का महत्त्व और ाईनके गुणो को जानेंगे |

1

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

व्याकरण –
06.15.08
2

3

- छात्र शा में लगा हुाअ ित्य पहचानेंगे।

ित्य

- शाों को ाईमचत ित्य लगाएगें ।

र्लप्यांतरण

- प्रवमभन्न भाषा में र्लप्यांतरण करें गे ।

कारक प्रवभप्रक्त

06.15.05

5.ाऄ) क्या तुम जानते
हो ?

- कारक प्रवभप्रक्त को पहचानते हैं और वाक्य में ियोग करेंगे ।
छात्र ाईपरोक्त जानकारी पर चचाव करेंगे ।
यहााँ क्लिक करे

छात्र ाऄन्य ऐसी जानकारी का सांग्रह करेंगे ।
छात्र ाअवश्यकतानुसार ाऄध्यापक की सहायता लेंगे । छात्र िश्न मांच का ाअयोजन करेंगे ।
छात्रों पहेली का मुखर और मौन वाचन करेंगे ।

4

06.15.05

ब) पहेर्लयााँ

छात्र पहेर्लयाां बुझाने का ियास करेंगे ।
छात्र एक दूसरे को ाऄन्य पहेर्लया सुनाएांगे और बुझायेंगे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

माहे – फरवरी- 2021
सप्ताह

ऄध्ययन प्रनष्ढमत्त

गद्य शीषगक

प्रवषय – दहिं दी

ऄध्ययन स्रोत

छात्र कृती

क्रंमाक
छात्र ाऄक्षरों में र्लखे सांख्याओां का लेखन ाऄपनी कॉपी में करेंगे ।
06.15.03

छात्र सांख्याओां का मुख्य वाचन करेंगे ।

व्याकरण 1 प्रगनती

1
छात्र स्वास्थ्य सांपदा के बारे में जानकारी लेंगे ।
छात्र पत्र लेखन का महत्त्व समझेंगे ।
06.15.03

6. स्वास्थ सांपदा

यहााँ क्लिक करे

2

छात्र पुराने जमाने में पत्र का महत्त्व समझेंगे ।
छात्र सांतुर्लत ाअहार का महत्त्व समझेंगे ।
छात्र नए शाों का श्ुतलेखन करेंगे । छात्र ाऄन्य औपचाररक पत्र पढें गे ।

3

06.15.03

व्याकरण

छात्र समानाथी और प्रव रद्धाथी शा का मुखर वाचन करेंगे ।

समानाथी शा

छात्र समानाथी और प्रव रद्धाथी शा ाऄपनी कॉपी में र्लखेंगे ।
छात्र कागज की थैली बनाने की कृप्रत पढें गे और चचाव करेंगे ।

06.15.03

7.कागज की थैली

यहााँ क्लिक करे

4

छात्र ाऄध्यापक के कृती की ओर ध्यान देंगे ।
छात्र कागज की थैली बनाने की कृप्रत करेंगे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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छात्र दैनांददन व्यवहार में कागज की थैली ाईपयोग करेंगे ।

माहे – मािग - 2021
सप्ताह

गद्य शीषगक

ऄध्ययन प्रनष्ढमत्त

प्रवषय – दहिं दी

ऄध्ययन स्रोत

छात्र कृती

क्रंमाक
छात्र वाक्यों के िकारों को समझेंगे ।
छात्र कहानी का मुखर वाचन करेंगे ।
1

06.15.12

8 टीटू और मचिं की

यहााँ क्लिक करे

छात्र नए और करठन शा कॉपी में र्लखेंगे ।
छात्र कहानी के पात्रों के बारे में चचाव करेंगे ।
छात्र ाऄभयारण्यों की सूची बनाएांगे ।
छात्र हाव- भाव के साथ कप्रवता का गायन करेंगे ।

2

06.15.09

9.वह देश कौन –सा
है?

यहााँ क्लिक करे

छात्र कप्रवता के माध्यम से भारत देश की जानकारी लेंगे ।
छात्र देश िेम की भावना प्रवकर्सत करेंगे ।
छात्र देश भप्रक्त पर गीतों का सांग्रह करेंगे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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छात्र परमवीर चि पुरस्कार िाप्त सैप्रनकों की सूची बनाएांगे ।

छात्र मचत्रों का िमानुसार प्रनरीक्षण करेंगे ।
06.15.03

* मचत्र प्रनरीक्षण

मचत्रों में कौन-कौन -सी घटनाएाँ होगी यह सोचेंगे । मचत्रों को देखकर छात्र कहानी र्लखेंगे ।

3
4



मौणखक परीक्षा और अवृमत्त

माहे – ऄिेल - 2021
सप्ताह

ऄध्ययन प्रनष्ढमत्त

गद्य शीषगक

प्रवषय – दहिं दी

ऄध्ययन स्रोत

छात्र कृती

क्रंमाक
1

 व्ददतीय सत्र परीक्षा

2

 व्ददतीय सत्र परीक्षा

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

ाआयत्ता : 6 वी
डवषय

ाऄध्ययन डनष्पत्ती क्रमाांक
06.71.31

पाठाचे नाव

गणित
कालावधी

8. डवभाज्यता

[ डवभाज्यतेच्या कसोट्या साांगतात.]

वडसेंबर १
आठिड

माहे : डडसेंबर २०२० – माचण २०२१
ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

ाआयत्ता 6 वी डवषय गडणत पाठ्यपुस्तक ाइ-बालभारती ललक

पाठ्यपुस्तकातून व दीक्षा ाऄॅप च्या सहाय्याने डवभाज्यता

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/601

( डवभागणी / वाटणी ) समजून घ्या.

020004.pdf

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_312433

बाजूला क्रदलेल्या ललकस् ला टच करून दीक्षा ाऄॅप च्या सहाय्याने
‘डवभाज्यतेचा ाऄथण व डवभाजक’ सडवस्तर समजून घ्या.

93958299238424015
मुलाांनो, गडणत डवषयामध्ये तु म् ां ल पाढ्याांचा ाईपयोग गुणाकार
ाअडण भागाकार करताना पाढ्याांचा ाईपयोग होतो. गुणाकार ाअडण
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125

गडणत

28209289732096153322?contentId=do_313014
0074891509761244

भागाकार हया क्रक्रया करताांना पाढे पाठ ाऄसणे महत्त्वाचे ाऄसते .
ाअडण भागाकार करत ाऄसताना क्रदलेल्या सांख्येला कोणत्या सांख्येने
भाग जातो ते कळण्यासाठी डवभाज्यतेच्या कसोट्या माहीत ाऄसणे
ाअवश्यक ाऄसते. या पाठात ाअपण डवभाज्यतेच्या कसोट्या पाहणार
ाअहोत.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0075138498561237

• 2 ची डवभाज्यतेची कसोटी :- सांख्येच्या एकक स्थानी
0,2,4,6,8 य ां पैकी कोणत ही अां क असे ल, तर ती सांख्या 2 ने
डवभाज्य ाऄसते,म्णजे च त्य सां ख्येल २ ने भ ग ज तो.
• 5 ची डवभाज्यतेची कसोटी:- सांख्येच्या एकक स्थानी 0,5 य ां पैकी

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125

कोणत ही अां क असे ल, तर ती सांख्या 5 ने डवभाज्य ाऄसते,म्णजे च त्य

28209289732096153322?contentId=do_313014

सां ख्येल 5 ने भ ग ज तो .

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

0075297095681254

• 10 ची डवभाज्यतेची कसोटी : सांख्येच्या एकक स्थानी 0 ाऄसेल,
तर ती सांख्या 10 ने डवभाज्य ाऄसते.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125



10 ् विभ ज्यते ची कसोटी ओळखू िकतो.

28209289732096153322?contentId=do_313014
0084859535361193

म्हणजे एकक स्थानातील सांख्येवरून ाअपण 2, 5 आवण

ाअता ाअपण ाअणखी काही कसोट्याांचा ाऄभ्यास करूया.
3 ची डवभाज्यतेची कसोटी : जर कोणत्याही सांख्येतील ाऄांकाांच्या
बेरजेला 3 ने डन:शेष भाग जात ाऄसेल , तर ती सांख्या 3 ने डवभाज्य

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0084975861761242

ाऄसते.
56,78,84,97,…या काही सांख्या क्रदल्या ाअहेत . त्या सांख्याांतील
ाऄांकाांची बेरीज ाअपल्याला काढायची ाअहे, त्या बेरजेला 3 ने भाग
जातो की नाही ते साांगायचे ाअहे. ाअडण शेवटी क्रदलेली सांख्या 3 ने

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313034
7853774684161121

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313034
7854131609601124

डवभाज्य ाअहे की नाही ते ओळखायचे ाअहे . पहा 63 ही सांख्या, या
सांख्येतील ाऄांकाांची बेरीज होते 6 + 3 = 9. ाअडण 9 ला 3 ने भाग
जातो म्हणून 63 ही सांख्या 3 ने डवभाज्य ाअहे.

पुस्तकातील पेज क्र.44 वरील तक्ते भरा व डनष्कषण काढा.

सरावसांच 22 सोडवा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313034
7854471659521120
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

06.71.01

9. मसाडव –

[डवडशष्ट पररडस्थतीत लसाडव , मसाडवचे

लसाडव

ाईपयोजन करतात.]

वडसेंबर २

ाअठवडा

ाआयत्ता 6 वी डवषय गडणत पाठ्यपुस्तक ाइ-बालभारती ललक

पाठ्यपुस्तक पेज क्र.46 व 47 बारकााइने वाचा ाअडण समजून घ्या.

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/601

बाजूला क्रदलेल्या ललकस् ला टच करून दीक्षा ाऄॅप च्या सहाय्याने

: लसाडव’ सडवस्तर समजून घ्या.

020004.pdf

‘मसाडव

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125

क्रदलेल्या सांख्याांचा मसाडव काढणे म्हणजे सांख्याांच्या डवभाजकाांची
यादी करून त्याांतील सवाणत मोठा सामााइक डवभाजक शोधणे
होय.

28209289732096153322?contentId=do_312172
85666911027221360

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_312172

गडणत

87492884070421396

सरावसांच 24 सोडवा.
पाठ्यपुस्तक पेज क्र.48 व 49 बारकााइने वाचा ाअडण समजून घ्या.

लसाडव-मसाडव गांमत

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_312179
22263790387211329

क्रदलेल्या सांख्येचा लसाडव काढणे म्हणजे त्या सांख्याांनी डवभाज्य
ाऄसलेल्या सवण सांख्या डलहून त्याांतील लहानात लहान सामााइक
डवभाज्य सांख्या शोधणे.
लसाडव काढण्याची काही ाईदाहरणे पाहू.
ाईदा 1. चला, ाअपण 9 व 15 याांचा लसाडव काढू .यासाठी ाअपण

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

प्रथम 9 चे डवभाज्य डलहू . ते ाअहेत
SCERT,Maharashtra,Pune

28209289732096153322?contentId=do_312895

9,18,27,36,45,54,63,72,81,90,99......नांतर 15 चे

59499808768011442

डवभाज्य डलहू. ते ाअहेत
15,30,45,60,75,90,105........ाअता दोघाांमधील सामााइक

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_312895
59501127680011443

डवभाज्य शोधू, यातील सामााइक डवभाज्य ाअहे = 45 व 90.
ाअडण सगळयाांत लहान डवभाज्य ाअहे 45. म्हणून 9 व 15 याांचा
लसाडव = 45 ाअहे.
ाईदा 2 : 2,3,5 याांचा लसाडव काढा .

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_312895
59502641561611444

2 ने डवभाज्य ाऄसणाऱ्या सांख्या ाअहेत
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,
38,40........
3 ने डवभाज्य असण ऱ्य सांख्या ाअहेत

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0065359708161252

3,6,9,12,15,18,21,24,27,३०,३३,36,39,42,45,48..... 5
ने डवभाज्य ाऄसणाऱ्या सांख्या ाअहेत
5,10,15,20,25,३०,35,40,45,50,55,60.......या
डतघाांमधील सवाणत लहान सामााइक डवभाज्य सांख्या ाअहे 30.
म्हणून 2,3 व 5 चा लसाडव ाअहे 30.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0065515110401237

सरावसांच 25 सोडवा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0065652244481242
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0065857208321243

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0066018918401268

06.71.30

10. समीकरणे

ाआयत्ता 6 वी डवषय गडणत पाठ्यपुस्तक ाइ-बालभारती ललक
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/601

[एक चालतील समीकरणाची सोपी ाईदाहरणे

पाठ्यपुस्तक पेज क्र.51 , 52, 53 बारकााइने वाचा ाअडण समजून
घ्या.

020004.pdf

सोडवतात.]

बाजूला क्रदलेल्या ललकस् ला टच करून दीक्षा ाऄॅप च्या सहाय्याने
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_312598

वडसेंबर ३
आठिड

गडणत

96975718809612007

‘समीकरणे’ सडवस्तर समजून घ्या.

गडणती भाषेत ‘=’ हे डचन्ह वापरून डाव्या ाअडण ाईजव्या
बाजूच्या गडणती क्रक्रया करून ाअलेल्या सांख्या समान ाअहेत हे
दाखवता येते. ाऄशा समानतेला “समीकरण” ाऄसे म्हणतात.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_312598
96977308057622029

काही समीकरणाांमध्ये एखादी सांख्या क्रदलेली नसते . ाऄशावेळी
त्या सांख्येच्या जागी ाअपल्याला एखादे ाऄक्षर गृहीत धरून त्या
ाऄक्षराची ककमत काढावी लागते
समीकरण सोडवणे : मुलाांनो ाअता ाअपण समीकरणातील

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125

ाऄक्षराची म्हणजे चलाची ककमत ाअडण समीकरणाची ाईकल कशी
काढायची ते पाहू. तुम्हाला तर माहीतच ाअहे की, समीकरणाची

28209289732096153322?contentId=do_312598

तुलना ाअपण सांतुडलत तराजूशी करू शकतो. मग ाअपण हे

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

96980058931222031

तराजूचेच ाईदाहरण सोडवू. समीकरणाच्या दोन बाजू म्हणजे
तराजूची दोन पारडी ाऄसतात. समजा तराजूच्या एका पारड्यात
एक पेरू व तीन बोरां ाअहेत . दुसऱ्या पारड्यात सात बोरां ाअहेत. तो

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125

तराजू समतोल ाअहे. तर एका पेरुचां वजन क्रकती ाऄसेल ? ाऄथाणतच

28209289732096153322?contentId=do_313014

पेरूचे वजन समजण्यासाठी प्रथम पेरूबरोबर ाऄसलेली 3 बोरां काढू .

0080263495681276

ही बोरां काढल्याने पेरू ाऄसलेलां पारडां , 7 बोराांच्या पारड्यापेक्षा
हलकां झालां. ाअडण डावीकडील पेरुचां पारडां वर जााइल व

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0080398172161240

ाईजवीकडील 7 बोराांच पारडां खाली येाइल. म्हणून मग ाईजवीकडील
7 बोराांच्या पारड्यातील एक एक बोर काढू न टाकू . या पारड्यातील
3 बोरां काढू तेव्हा तराजू सांतुडलत होाइल. म्हणजे एका पेरूचे वजन
हे 4 बोराांच्या वजनााआतके ाअहे हे समजले . मुलाांनो, हे लक्षात ठे वा
की, ज्याप्रमाणे पेरुचां वजन समजण्यासाठी ाअपण पे रू बरोबर

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125

ाऄसलेली 3 बोरां काढू न टाकली ाअडण दुसऱ्या पारड्यातलीही 3 बोरां
काढू न टाकली, त्याचप्रमाणे समीकरण सोडवताना, म्हणजेच

28209289732096153322?contentId=do_313014

समीकरणाची ाईकल काढताना, चलाबरोबर ाऄसणारी दुसरी सांख्या

0080532520961277

काढू न टाकण्यासाठी चल व दुसरी सांख्या याांत जी क्रक्रया ाऄसेल
त्याच्या डवरुद्ध क्रक्रया करावी लागते. ाअडण जी क्रक्रया समीकरणाच्या
एका बाजूला करतो, तीच क्रक्रया समीकरणाच्या दुसऱ्या बाजूलाही

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125

करावी लागते. कारण पडहले समीकरण जर सांतुडलत ाऄसेल तरच

28209289732096153322?contentId=do_313014

ाऄशा क्रक्रयेतून डमळणारे नवीन समीकरणही सांतुडलत डमळते .

0080670965761150

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_31300
0310735609856191

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

सरावसांच 26 ाअडण 27 सोडवा.

बाजूला क्रदलेल्या ललकस् ला टच करून दीक्षा ाऄॅप च्या
सहाय्याने वास्तडवक जीवनामध्ये समीकरणाांचा ाईपयोग
सडवस्तर समजून घ्या.

SCERT,Maharashtra,Pune

06.71.06

11. गुणोत्तर :

[विविध पवरस्टथतीत गुणोत्तरांचा िापर

प्रमाण

इयत्ता 6 िी विषय गवणत पाठ्यपुटतक ई-बालभारती

पाठ्यपुटतक पेज क्र.56 , 57, 58 बारकाईने िाचा आवण समजून

कलक

घ्या.

करून संख्यांची तुलना करतात. उदा.

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/601020

िगातील मुलींचे मुलांशी गुणोत्तर 3:2

004.pdf

आहे .]

बाजूला वदलेल्या कलकस् ला टच करून दीक्षा अॅप च्या
सहाय्याने गुणोत्तर : प्रमाण सविटतर समजून घ्या.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
8209289732096153322?contentId=do_31259
896981866905622032

वडसेंबर ४

गवणत

आठिड

गुणोत्तरामध्ये दोन िटतूंची तुलना केली जाते . दोन िटतूंची
तुलना करून जेव्हा तयामध्ये संबंध दशवविला जातो ते व्हा तयास
गुणोत्तर : प्रमाण असे म्हणतात.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252

गुणोत्तरासंबंधी महत्त्िाच्या बाबी: मुलांनो, आपण सुरिातीलाच

8209289732096153322?contentId=do_31259

पावहले आहे की, एकाच प्रकारच्या दोन राशींची तुलना

896983363584012008

करण्यासाठी तया दोन्ही राशींचे एकक समान असणे आिश्यक
असते . कसे ते पहा. या उदाहरणातून तुम्हाला ते टपष्ट्ट होईल.
समजा गुळाची लहान ढे प 1 वकग्रॅ िजनाची आहे . आवण

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252

गुळाच्या खडयाचे िजन 200 ग्रॅ म आहे . तर गुळाच्या खडयाच्या

8209289732096153322?contentId=do_31259

िजनाचे गुळाच्या ढे पेच्या िजनाशी गुणोत्तर काढा. या

896984774246422033

उदाहरणात दोन्ही पवरमाणे िेगिेगळी आहे त. म्हणजेच गुळाच्या
ढे पेचे िजन वकलोग्रॅ म मध्ये वदले आहे . तर गुळाच्या खडयाचे

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

िजन ग्रॅ ममध्ये वदले आहे . जर ही दोन्ही एकके आपण समान न
करता जर तयाचे प्रमाण वलवहले तर ते 200:1 म्हणजेच 200/1
SCERT,Maharashtra,Pune

8209289732096153322?contentId=do_31259

असे असेल. याचा अथव असा होतो की गुळाच्या खडयाचे िजन

896986469171222034

200 आवण ढे पेचे िजन 1 आहे . हे चुकीचे आहे . कारण गुळाची
ढे प ही गुळाच्या खडयापेक्षा वनवरृतच मोठी असते . म्हणजे
गुळाच्या ढे पेचे िजन जाटत असायला हिे. म्हणूनच खरे प्रमाण

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252

काढण्यासाठी आपल्याला दोन्ही एकके समान करािी

8209289732096153322?contentId=do_313014

लागतील. म्हणजेच 1 वकलोग्रॅ मचे ग्रॅ ममध्ये रूपांतर करािे

0075507793921238

लागेल. 1 वकलोग्रॅ म म्हणजेच 1000 ग्रॅम. आपल्याला गुळाच्या
खडयाच्या िजनाचे गुळाच्या ढे पेच्या िजनाशी गुणोत्तर

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
8209289732096153322?contentId=do_313014
0075655577601255

काढायचे आहे . म्हणून आपले प्रमाण घ्यािे लागे ल 200:1000
म्हणजेच 200/1000. याला भाग वदला असता 1/5 येईल.
म्हणून गुळाच्या खडयाच्या िजनाचे गुळाच्या ढे पेच्या िजनाशी
प्रमाण आहे 1:5 म्हणजेच गुणोत्तर आहे . 1/5.
एकमान पद्धत : अनेक िटतूंच्या वकमतीिरून एका िटतूची
ककमत भागाकार करून काढणे आवण एका िटतूच्या

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
8209289732096153322?contentId=do_313014
0076069191681256

वकमतीिरून अनेक िटतूंची ककमत गुणाकार करून काढणे , या
पद्धतीला एकमान पद्धत असे म्हणतात.

सरािसंच 28 आवण 29 सोडिा.

एकमान पद्धत
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
8209289732096153322?contentId=do_313014
0076234506241245

गवणत

06.71.19

12. शेकडे िारी
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

जानेिारी १

इयत्ता 6 िी विषय गवणत पाठ्यपुटतक ई-बालभारती
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पाठ्यपुटतक पेज क्र.61 , 62, 63 बारकाईने िाचा आवण समजून
SCERT,Maharashtra,Pune

[दै दंवदन व्यिहारातील लागणारा शेकडा
नफा ककिा शेकडा तोटा काढतात.]

आठिडा

कलक

घ्या.

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/601020
004.pdf

बाजूला वदलेल्या कलकस् ला टच करून दीक्षा अॅप च्या
सहाय्याने ‘शेकडे िारी’ सविटतर समजून घ्या.

शेकडे िारी म्हणजे काय?
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
8209289732096153322?contentId=do_312172
88771291545621409

शेकडे िारी: आज आपल्याला गवणतातील एक निा घटक
वशकायचा आहे , तो म्हणजे शेकडे िारी. सिवप्रथम आता
शेकडे िारी म्हणजे काय हे नीट समजून घेऊया.
आपल्याला %(टक्के) अशी खूण वदसते आहे . ही खूण

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252

शेकडे िारीची आहे .

8209289732096153322?contentId=do_313014
0085148631041222

शेकडा म्हणजे शंभर. शेकडे िारीला टक्केिारी ककिा
शतमान पद्धत असे दे खील म्हणतात. पहा, पवहल्या

शेकडे िारी ची मावहती अपूणांकाच्या रूपात

वचत्रात आपल्याला मोबाइल फोनची बॅटरी वदसते आहे .
आवण ही बॅटरी 43% चाजव झाली आहे असे वदसते

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
8209289732096153322?contentId=do_313014
0085276835841239

आहे .43% म्हणजे 100 पैकी 43 भाग असा अथव होतो.
तसेच हे धरणाचे वचत्र पहा. या धरणामध्ये 58% पाणी
वशल्लक आहे असे वदसते आहे . म्हणजे इथे दे खील वकती
पैकी 58% असतील? अथातच 100 पैकी 58%. जर

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
8209289732096153322?contentId=do_313014
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

कोणी म्हटले की धरणात एकूण अधा भागच पाणी वशल्लक
रावहले आहे , तर ते वकती टक्के होतील? 100 च्या अधे
म्हणजे 50. म्हणजेच एकूण 50% पाणी धरणात वशल्लक
SCERT,Maharashtra,Pune

0085434449921260

असेल.
‘जेव्हा आपण एखादी संख्या शे कडे िारीत वलवहतो ते व्हा तो

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
8209289732096153322?contentId=do_313014
0085582807041208

भाग 100 भागांपैकी ते िढे भाग असतो.’

सरािसंच 30 सोडिा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
8209289732096153322?contentId=do_31303
84839992197121574

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
8209289732096153322?contentId=do_31303
84840130396161591

06.71.19

13. नफा –

[दैदांक्रदन व्यवहारातील लागणारा शेकडा नफा

तोटा

ककवा शेकडा तोटा काढतात.]

गडणत

जानेिारी २

ाआयत्ता 6 वी डवषय गडणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

पाठ्यपुटतक पेज क्र.65 ते 69 बारकाईने िाचा आवण समजून

बालभारती ललक

घ्या.

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/601
020004.pdf

बाजूला वदलेल्या कलकस् ला टच करून दीक्षा अॅप च्या
सहाय्याने नफा

आठिडा

: तोटा सविटतर समजून घ्या.

नफा – तोटा सांकल्पना

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125

नफा : तोटा संकल्पना :- मुलांनो तुम्ही रोजच्या व्यिहारात

28209289732096153322?contentId=do_313014

नफा : तोटा हे शब्द ऐकले असतीलच. बरं मग, नफा म्हणजे

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

0076422922241274

काय ? तर ‘नफा म्हणजे फायदा . आवण ‘तोटा म्हणजे

नु कसान आपल्याला हे माहीत आहे की, पैसे कमिण्यासाठी
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0076585697281192

लोक िेगिेगळी कामे करतात. आवण तयांना वमळालेल्या
पैंशातून ते तयांना हव्या असलेल्या िटतू विकत घेतात.
ग्राहकांना ज्या िटतू हव्या असतात तया िटतू विकण्याचा
व्यिसाय दु कानदार करतात. हे दु कानदार घाऊक
व्यापाऱ्यांकडू न तया िटतू मोठ्या प्रमाणात टिटत दराने खरे दी

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0079290531841275

करतात. आवण ग्राहकांना छापील वकमतीच्या दराने तया िटतू
विकतात. तयांनी घाऊक व्यापाऱ्याकडू न खरे दी केलेल्या
िटतूंच्या खरे दीची ककमत तया िटतूिर असणाऱ्या छापील
वकमतीपेक्षा कमी असते . वशिाय या िटतू सुया करून
विकल्याने तयांची ककमत दु कानदारास जाटत वमळते .

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0079434874881246

पण कधीकधी असेही होते की तयाने विकत घेतलेल्या सिवच
िटतू न विकल्याने वशल्लक राहतात. तयामुळे तयाने जेिढे पैसे
तया िटतूंसाठी खचव केले असतात ते ही तयाला पूणवपणे तयाच्या
विक्रीतून वमळत नाहीत. अशािेळी तयाचे नु कसान होते .

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0079599616001216

तर अशाप्रकारे जर विक्रीची ककमत ही खरे दीच्या वकमतीपेक्षा
जाटत असेल, तर फायदा होतो. तयाला नफा असे म्हणतात.
आवण जर विक्रीची ककमत खरे दीच्या वकमतीपेक्षा कमी असेल ,
तर नु कसान होते . यालाच तोटा असे म्हणतात.

शेकडा नफाhttps://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

नफा = विक्री ककमत - खरे दी ककमत.
तोटा = खरे दी ककमत - विक्री ककमत.

SCERT,Maharashtra,Pune

0085756887041218

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0085908111361194

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014

06.71.27
[बाँकेचे व्यवहार ओळखतात व सरळ व्याज

सरािसंच 31 ि 32 सोडिा.

शेकडा म्हणजेच 100 हे आपल्याला माहीत आहे . पण नफा
ककिा तोटा यांची शे कडे िारी ठरिताना तयांची तुलना खरे दीच्या
वकमतीशी करतात.

आपल्या दै नंवदन जीिनातील नफ्याची ि तोयाची उदाहरणे
तयार करून वलहा.

0086279536641152

सरािसंच 33 ि 34 सोडिा.

14. बाँक व

ाआयत्ता 6 वी डवषय गडणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

पाठ्यपुटतक पेज क्र.73 ते 75 बारकाईने िाचा आवण समजून

सरळव्याज

बालभारती ललक

घ्या.

काढतात.]

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/601
020004.pdf

जानेिारी ३

गडणत

,४ आठिडा

बाजूला वदलेल्या कलकस् ला टच करून दीक्षा अॅप
सहाय्याने

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125

च्या

बँक ि बँकेचे व्यिहार, आवण व्याजाची

आकारणी तसेच सरळव्याज’ सविटतर समजून घ्या.

28209289732096153322?contentId=do_313014
0086445670401279

बँक :-आसपास अनेक कायालये तुम्ही नेहमीच पाहत असता.
पुटतकातील पेज क्र.73 िर वदलेले वचत्र सुद्धा अशाच एका

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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कायालयाचे आहे . या वचत्रात बँकेचे कायालय दाखिले आहे .
या कायालयात पैशांची दे िाणघेिाण केली जाते . आजच्या
आपल्या दै नंवदन व्यिहारात पैशांचे टथान फार महतिपूणव आहे .
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0086630891521195

आपल्याला आपल्या गरजा पूणव करण्यासाठी पैशांचा उपयोग
करािा लागतो. हा पैसा सुरवक्षत राहािा अशी सिांचीच इच्छा

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0086767288321251

असते . तसेच आपल्या जिळ असलेल्या पैशांत िाढ व्हािी हे ही
आपल्याला िाटत असते . पैशांचे व्यिहार सुरवक्षत ि पारदशी
होण्यासाठी बँक ही एक महत्त्िाची संटथा आहे .
अशा या बँकेची ि वतच्या व्यिहारांची मावहती आता आपण
घेणार आहोत.. मुलांनो, बँक ही पैशांचे व्यिहार करणारी एक

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0086941040641240

सरकारमान्य संटथा आहे . “वित्त म्हणजे पैसा. ती पैशांचे
व्यिहार सांभाळते म्हणून वतला वित्तीय संटथा असे म्हणतात.
आपल्या

आजूबाजूला

आपल्याला

िेगिेगळे

व्यिसाय,

नोकरी,मजुरी करणारे लोक वदसतात. हे सिव लोक मे हनत
करून पैसा कमाितात. हा पैसा सिांनी काळजीपूिवक खचव
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0087107174401196

केला पावहजे. आपण भविष्ट्यामधील गरजांसाठी म्हणजेच
मुलांचे वशक्षण, घराचे बांधकाम, व्यिसाय, शेती, या गोष्ट्टींसाठी
पैशांची बचत करतो. वनयवमतपणे बचत करण्याची आपल्याला
सिय असली पावहजे. कारण “हीच छोटी बचत पुढे जाऊन
मोठी रक्कम बनते . आवण आपल्याला तयाचा कधीही उपयोग
करता येतो. ही बचत जर आपण बँकेमध्ये केली, तर आपला

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014

होत जाते . म्हणजेच बँकेतील आपल्या ठे िींिर बँकेकडू न

0087216209921223

आपल्याला व्याज वमळते आवण आपल्या उतपन्नात िाढ होते .

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125

चालू खाते : बँक मध्ये ‘चालू खाते हा एक प्रकार असतो.

28209289732096153322?contentId=do_312598

यालाच इंग्रजीत current account असे म्हणतात. या

96999898316812010
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

पैसा सुरवक्षत तर राहतोच, वशिाय तया पैशामध्ये िाढ दे खील
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खातयातून आपण वकतीही िेळा पैसे काढू शकतो. पण या
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खातयातील पैशांिर व्याज मात्र वमळत नाही. कोणीही उद्योजक
वकिा /टित:च्या मालकीचा व्यिसाय असणारे /भागीदारीत
व्यिसाय करणारे / वकिा सािवजवनक अथिा खाजगी कंपन्या
बँकेत

आपले

चालू

खाते

उघडण्यासाठी

पत्ता

आवण

उघडू

शकतात.

ओळखीच्या

हे

खाते

पुराव्यासोबत

व्यिसायाचे नोंदणी प्रमाणपत्र , भागीदारी करार हे पुरािेही
सादर करािे लागतात.
मुदत बंद ठे ि ( Fixed Deposit ) :- बँकमध्ये आपण ठराविक
मुदतीसाठी पैसे ठे िू शकतो. अशा खातयास मुदत बंद ठे ि खाते
म्हणतात. या मध्ये व्याज जाटत वमळते . मुदत ठे िींचा कालािधी
हा कमीतकमी ७ वदिसांपासून ते जाटतीत जाटत १० िषांपयं त
असतो. प्रतयेक बँकेचा वभन्न कालािधीसाठी व्याज दर िेगिेगळा
असतो. हे व्याज दर स्टथर पद्धतीचे असतात. ठे ि ठे िल्या
वदिशी जो व्याजदर कबूल केला असेल तो मुदत संपेपयं त
बदलत नाही; मग भविष्ट्यात व्याजदर कमी होिो अथिा जाटत.
तयामुळे हे खाते उघडणाऱ्या व्यक्तीला मावहती असते की अमुक
एक कालािधी नंतर मला अमुक इतकी रक्कम वमळणार आहे .
तयामुळे तो भविष्ट्यासाठी काही प्रमाणात वनकरृत राहतो.
आिती ठे ि (Recurring

Deposit ) :- आितव ठे ि म्हणजे ,

खाते दारला बँकेत एक विवशष्ट्ट रक्कम प्रतये क मवहन्याला एका
विवशष्ट्ट कालािधीपयंत जमा करािी लागते . हा कालािधी
साधारणत: एक ते पाच िषांचा असतो. या खातयामुळे खाते दार
एक विवशष्ट्ट रक्कम प्रतयेक मवहन्याला जमा करून तयाची काही
िषानंतर एकगट्ठा रक्कम वमळिू शकतो. या खातयािरील व्याज
ठराविक जमा योजने च्या दराप्रमाणे तीन मवहन्याने वदले जाते .
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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या ठे िीत आपण कमीत कमी १००/- रुपयांपासून रक्कम
दरमहा गुंतिू शकता. अशा प्रकारच्या िेगिेगळ्या खातयांमधू न
आपण आपली बचत करू शकतो. आवण तयािर व्याज वमळिू
शकतो.

व्याज आकारणी :व्याज:- बँक आपल्या ठे िीदारांना बँकेत पैसे ठे िल्याबद्दल काही

रक्कम मोबदला म्हणून दे ते. ककिा एखाद्याने जर बँकेतून कजव
घेतले तर तयाच्याकडू न मोबदला म्हणून तया रकमे िर काही
रक्कम आकारते . अशा रकमेलाच ‘व्याज असे म्हणतात.
मुद्दल :- बँकेत ठे िलेल्या ककिा बँकेकडू न कजव दरास वदलेल्या

रकमेला ‘मुद्दल असे म्हणतात. म्हणजे समजा, विजयने बँकेत
1 िषासाठी रु 50,000 ठे िले. म्हणजेच 50,000 रुपये हे
विजयचे मुद्दल झाले. आवण या रकमे िर बँकेने तयाला वदलेली
रक्कम म्हणजे तयाचे व्याज झाले.
दर :- आपण बँकेत ठे िलेल्या ठे िींिर ककिा बँकेतून घे तलेल्या
कजािर व्याज आकारताना एक दर ठरिला जातो. हा
व्याजाचा दर प्रतये क 100 रू. िर वदला ककिा घेतला जातो. हा
दर वकती काळासाठी आहे हे तयात ठरिले जाते . व्याजाचा दर
द.सा.द.शे असे जेव्हा आपण िाचतो ते व्हा तयाचा अथव दर साल
दर शे कडा असा असतो. म्हणजेच प्रतये क िषासाठी दर शं भर
रुपयाला द्यायचे व्याज होय.
मुदत :- बँकेत ठे िलेली रक्कम ककिा बँकेतून कजव म्हणून
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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घेतलेली रक्कम म्हणजेच मुद्दल, हे वकती कालािधीसाठी
िापरली जाते , तया कालािधीस मुदत असे म्हणतात.

सरळव्याज :- सरळव्याजाची आकारणी ही 1 िषासाठी असते .
1 िषापेक्षा जाटत कालािधीची आकारणी आपल्याला काढायची
असेल तर ती आकारणी जाटत गुंतागुंतीची असू असते .

सरािसंच 35 सोडिा
06.71.20.
[वत्रकोणाचे कोनािरून आवण बाजूिरुन
पडणाऱ्या प्रकार / गटामध्ये िगीकरण

15. डत्रकोण व

फेब्रुि री

ाआयत्ता 6 वी डवषय गडणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

पाठ्यपुटतक पेज क्र.77 ते 79 बारकाईने िाचा आवण समजून

डत्रकोणाचे
गुणधमण

१ ,२
आठिड

बालभारती ललक

घ्या.

करतात. उदा. विषमभूज, समविभूज ककिा
समभूज इतयादी.]

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/601
020004.pdf

बाजूला वदलेल्या कलकस् ला टच करून दीक्षा अॅप
सहाय्याने ‘वत्रकोण

प्रस्तावना डत्रकोण

च्या

ि वत्रकोणाचे गुणधमव सविटतर समजून

घ्या.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125

गडणत

28209289732096153322?contentId=do_313014

06.71.29

0066216673281269

[ वत्रकोणाचे कांही गुणधमव सांगतात.]

घेणार

आहोत.

आपल्या

घरात

आजूबाजू च्या

पवरसरात

िेगिेगळ्या आकाराच्या िटतू आपण पाहतो. तयातील काही
डत्रकोणाचे ाईदाहरणे सोडवू
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0066530263041148

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

वत्रकोण:- मुलांनो, आज आपण वत्रकोणाविषयी मावहती करून
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चौकोनी असतात, काही गोल, काही आयताकृती तर काही
वत्रकोणी. तर या आकारांपैकी आज आपण वत्रकोणाविषयी
मावहती पाहणार आहोत.
वत्रकोण :- आपल्याला हे माहीतच आहे की वत्रकोणाला तीन
बाजू, तीन कोन आवण तीन वशरोकबदू असतात. वत्रकोणाची
SCERT,Maharashtra,Pune

व्याख्या तीन नै करे षीय कबदू , रे षाखंडांनी जोडू न तयार होणाऱ्या
डत्रकोणाांचे प्रकार – कोनाांवरून
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0066675589121271

बंवदटत आकृतीला वत्रकोण असे म्हणतात. तर वशरोकबदू , बाजू
ि कोन हे वत्रकोणाचे घटक आहे त. वत्रकोण PQR चे वशरोकबदू ,
बाजू ि कोन कोणते ? या PQR वत्रकोणाचे वशरोकबदू आहे त कबदू
P, कबदू Q, कबदू R. आवण याच्या बाजू आहे त बाजू PQ बाजू QR
आवण बाजू PR. आवण याचे कोन आहे त PQR ,QRP आवण
QPR.

डत्रकोणाचे गुणधमणhttps://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0066889318401212

वत्रकोणाचे गुणधमव :- आतापयं त आपण वत्रकोणांचे प्रकार कसे
ओळखायचे ते पावहले. आता आपण या वत्रकोणांचे गुणधमव
कोणते आहे त ते पाहू . वत्रकोणाचा पवहला गु णधमव म्हणजे
वत्रकोणाच्या तीनही कोनाच्या मापांची बेरीज ही 180० असते .हे
ओळखण्यासाठी

आपण

एक

कृती

करूया.

प्रथम

एक

वत्रकोणाकृती कागद घ्या. या वत्रकोणाला आपण नाि दे ऊ
डत्रकोणाचे प्रकार – बाजूांवरून
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0066341273601270

वत्रकोण ABC. आता वतन्ही कोनांचे कोपरे दोन्ही बाजूंनी म्हणजे
मागे ि पुढे एकाच रं गाने रं गिा ककिा तयािर िेगिेगळ्या खुणा
करा. नंतर कोन A हा अशाप्रकारे दु मडा की तयाचे टोक बरोबर
बाजू BC च्या मध्यािर येईल. आता वत्रकोणाचे उरलेले दोन
कोपरे ही मधोमध दु मडा. पहा ज्या वठकाणी हे तीन कोन एकत्र
आले आहे त तया वठकाणी तीन लघु कोन तयार झाले आहे त.
आवण जर या वतन्ही कोनां च्या मापांची बेरीज केली तर ती
180अंश असेल. यािरून हे वसद्ध होते की वत्रकोणाच्या वतन्ही

निकोणाचे वगीकरण-

कोनांच्या मापांची बेरीज ही 1800 असते .

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125 वत्रकोणाचे प्रकार – बाजूंिरून :- आतापयंत तुम्ही वत्रकोण
28209289732096153322?contentId=do_3130 म्हणजे काय ते समजून घेतले. आता आपण हे वत्रकोणाचे प्रकार
394168991662081727
बाजूंिरून कसे ओळखायचे ते पाहू .
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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समभुज वत्रकोण :- सम म्हणजे सारखा ककिा समान. आवण भुज

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125 म्हणजे बाजू. याचाच अथव “ज्या वत्रकोणाच्या वतन्ही बाजू समान
28209289732096153322?contentId=do_3130 लांबीच्या असतात, तया वत्रकोणाला समभुज वत्रकोण असे
म्हणतात.”
394171916124161411
समविभुज वत्रकोण :- सम म्हणजे समान, वि म्हणजे दोन. भुज
म्हणजे बाजू . यािरून आपल्याला असे म्हणता ये ईल की, ज्या
वत्रकोणाच्या दोन भुजा समान लांबीच्या असतात, तया
वत्रकोणास समविभुज वत्रकोण असे म्हणतात”.
विषमभुज वत्रकोण :- विषम म्हणजे सारखे नसलेले. तर “ज्या
वत्रकोणाच्या कोणतयाही दोन बाजू समान लांबीच्या नसतात,
तया वत्रकोणाला विषमभुज वत्रकोण असे म्हणतात.”

सरािसंच 36 सोडिा.
06.71.26

16. चौकोन

[ बहु भज
ु ाकृती ओळखतात.]

फेब्रुि री ३,४
आठिड

इयत्ता 6 िी विषय गवणत पाठ्यपुटतक ईबालभारती कलक
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/601020

गवणत

004.pdf

06.71.28
[चौकोनाच्या बाजू ि कोन ओळखतात.]

पाठ्यपुटतक पेज क्र.81 ते 86 बारकाईने िाचा आवण समजून
घ्या.

बाजूला वदलेल्या कलकस् ला टच करून दीक्षा अॅप

च्या

सहाय्याने ‘चौकोन’ सविटतर समजून घ्या.

चौकोन
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
8209289732096153322?contentId=do_313014
0079711191041220

चौकोन : मुलांनो, मागील पाठात आपण वत्रकोणाविषयी मावहती
घेतली. या पाठात आपण चौकोनाविषयी मावहती घेणार आहोत. मला
सांगा चौकोन म्हटले की कोणकोणतया गोष्ट्टी आपल्या डोळ्यासमोर
उभ्या राहतात... फळा, टीव्ही, लॅपटॉप, पुटतक या सिव िटतू चौकोनी
आकराच्या आहे त. चौकोन वदसतो कसा हे तर आपल्याला माहीत

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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आहे . पण तो तयार कसा होतो हे आपल्याला मावहत नाही. म्हणून

चौकोनाचे िाचन ि लेखन
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
8209289732096153322?contentId=do_313014
0079854223361247

चला तर आपण चौकोन कसा तयार होतो ते पाहू . यासाठी एक कागद

घ्या. या कागदािर चार कबदू घ्या. पण हे चार कबदू अशा पद्धतीने घ्या
की, यातील कोणते ही तीन कबदू हे नैकरे षीय असतील. “नै करे षीय
कबदू म्हणजे एका सरळ रे षेत नसलेले कबदू ”. या चार कबदूं ना अनु क्रमे
कबदू A, कबदू B, कबदू C, ि कबदू D अशी नािे द्या. आता कोणते ही दोन
कबदू जोडू न एक रे षाखं ड तयार करा. इथे आपण कबदू A ि कबदू B
एकमेकास जोडले. पहा रे षा AB तयार झाली आहे . मात्र कबदू

चौकोनाच्या लगतच्या बाजू
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
8209289732096153322?contentId=do_313014
0079997829121257

एकमेकांना जोडताना हे लक्षात ठे िा की कोणते ही दोन कबदू जोडले
तर उरलेले दोन कबदू तया रे षेच्या एकाच बाजूला असायला हिेत.
आता हे चारही कबदू एकमेकांना जोडा. पहा या मध्ये चार रे षाखं ड
एकमेकांस जोडू न एक बंवदटत आकृती तयार झाली आहे . या
आकृतीलाच चौकोन असे म्हणतात. या आकृतीत आपला चौकोन
ABCD तयार झाला आहे . यािरून आपल्याला असे म्हणता येईल की,
चार रे षाखं डांनी तयार झालेल्या बंवदटत आकृतीस ‘चौकोन असे

चौकोनाच्या लगतचे कोन
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
8209289732096153322?contentId=do_313014
0080133488641248

म्हणतात.

चौकोनाचे िाचन ि लेखन : मुलांनो, चौकोन कसा तयार होतो ते
आपण पावहले. आता आपण या चौकोनाचे िाचन कसे करतात ते पाहू .
तुम्ही सिांनी घड्याळ पावहले आहे . या घड्याळाचे तीनही काटे एकाच
वदशेने वफरतात. ते कधीही उलटे वफरत नाहीत. पण चौकोनाचे िाचन

चौकोनाचा कणव
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
8209289732096153322?contentId=do_313014
0089955450881243

मात्र तुम्ही सरळ आवण उलट दोन्ही मागाने करू शकता. म्हणजेच
घड्याळाच्या कायाच्या वदशेने ककिा घड्याळाच्या कायाच्या विरुद्ध
वदशेने क्रमाने कोणतयाही वशरोकबदू पासून सुरिात करून आपण
चौकोनाला नाि दे ऊ शकतो. उदा. पाहा जर घड्याळाच्या कायाच्या
वदशेने आपण A या कबदू पासून सुरिात केली, तर आपला चौकोन
ABCD तयार होईल. आवण या उलट जर घड्याळाच्या कायाच्या
विरुद्ध वदशेने A कबदू पासून सुरिात केली तर आपला चौकोन ADCB

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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तयार होईल. याच पद्धतीने तुम्ही चौकोनाच्या कोणतयाही वशरोकबदू
पासून सुरिात करून चौकोनाला िेगिेगळी नािे दे ऊ शकता. अशा या
एकाच चौकोनाचे िाचन आपण िेगिेगळ्या वशरोकबदूं पासून करू
शकतो. तयामुळे एकाच चौकोनाला िेगिेगळी नािे वमळतात. चौकोनाचे

बहु भज
ु ाकृती
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252

िाचन करताना आपण चौकोन ADCB असे करतो. पण याचे लेखन
करताना मात्र आपण चौकोन हा शब्द न वलवहता चौकोन या
शब्दाऐिजी .

अशी खूण करतो.

8209289732096153322?contentId=do_313014
0092723609601219

बहु भज
ु ाकृती :- मुलांनो, ज्यांच्या तीन भुजा एकमेकांना
जोडलेल्या असतात अशा आकृतीला वत्रकोण म्हणतात. तसेच

बहु भज
ु ाकृतींचे प्रकार

ज्यांच्या चार भुजा एकमेकांना जोडलेल्या असतात अशा
आकृतीला चौकोन म्हणतात हे आपण पावहले आहे . आता

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252

ज्यांच्या भुजा चारपेक्षा जाटत असून तया एकमेकांना जोडलेल्या

8209289732096153322?contentId=do_313034

असतात अशा आकृतींना काय म्हणतात ते आपण पाहू .

7873651998721113

बहु भज
ु ाकृती- म्हणजेच चार ककिा चारपेक्षा जाटत बाजू
असणाऱ्या बंवदटत आकृतीला बहु भज
ु ाकृती असे म्हणतात.
पाठ्यपुटतक पेज क्र.84 ि 85 िर सिव बहु भज
ु ाकृती आहे त

सरािसंच 37 ि 38 सोडिा.
06.71.25
[ काही मुलभूत भौडमडतक रचना करतात.]

17. भौडमडतक

म चग

ाआयत्ता 6 वी डवषय गडणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

पाठ्यपुटतक पेज क्र.87 ते 91 बारकाईने िाचा आवण समजून

रचना

१,२

बालभारती ललक

घ्या.

गडणत

आठिड

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/601
020004.pdf

बाजूला वदलेल्या कलकस् ला टच करून दीक्षा अॅप
सहाय्याने ‘भौवमवतक

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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च्या

भौडमडतक रचना:https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_312569
78953029222421018

लांब :https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0095450234881280

लंब :- “जर दोन रे षा एकमेकींना काटकोनात छे दत
असतील, तर तया रे षा एकमेकींना लंब आहे त असे म्हणतो.”
लंब आपण कागदाला घड्या घालून, गुण्याचा आवण कंपास ि
पट्टी यांचा उपयोग करून काढा आवण रे षब
े ाहे रील कबदू तन
ू
रे षल
े ा लंब कसे काढतात ते diksha app िरील video मधून
पाहा ि समजून घ्या.
गुण्या, कोनमापक आवण कंपास या वतघांच्याही साहाय्याने
रे षेिरील कबदू तून तया रे षल
े ा लंब काढा.

रे षेवरील लबदूतन
ू , त्या रे षेला लांब काढणे
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
28209289732096153322?contentId=do_313014
0095612436481224

लंबदु भाजक : रे षाखंडाचा लंबदु भाजक कसा काढायचा ते
आपण एक आकृतीच्या मदतीने समजून घेऊ. (पान क्र. 91
पहा ) यासाठी ही आकृती पहा. या आकृती मध्ये रेख AB
दाखिली आहे . तसेच रेषा p ि q ही वदसत आहे त. आवण या

रे षेबाहेरील लबदूतन
ू रे षेला लांब काढणे

दोन्ही रेषा रे ख AB च्या M कबदू तन
ू जातात. म्हणून तया रेख

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125

AB च्या दु भाजक आहे त. आता जर तुम्ही नीट वनरीक्षण

28209289732096153322?contentId=do_313014

केलेत तर तुम्हाला कळे ल की रे षा p पासून तयार झालेले

0095821987841281

सिव कोन हे काटकोन आहे त. म्हणून रे षा p ही रे ख AB ला
लंब दु भाजक आहे. पण पहा, रे षा q पासून होणारा कोणताही

लांबदुभाजक

दु भाजक नाही. म्हणजेच कोणतीही रे षा लंबदु भाजक

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

असण्यासाठी वतच्यापासून तयार होणारे कोन हे काटकोनच

do_312528209289732096153322?conte

असले पावहजेत हे आपल्याला या आकृतीिरून समजते.

ntId=do_3130140096004997121197
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

कोन हा काटकोन नाही. म्हणून रे षा q ही रेख AB ला लंब
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: चला मुलांनो, आता आपण हा लंबदु भाजक कंपासच्या
साहाय्याने काढू , (पान क्र. 91 पहा ) कंपासाच्या साहाय्याने
लंब दु भाजक काढताना सिवप्रथम एक रे षाखंड AB काढा.
आता कंपासचे टोक कबदू A िर ठे िा. या कंपासामध्ये A ि B
या दोन कबदूं मधील अंतराच्या अंदाजे वनम्यापेक्षा जाटत अंतर
घेऊन रे षाखंडाच्या िरच्या ि खालच्या बाजूला कंस काढा.
आता कंपासमध्ये तेच अंतर ठे िून कंपासचे टोक B कबदू िर
ठे िा. आवण पूिीच्या कंसांना छे दणारे कंस काढा. रे षाखंडाच्या
िरील भागातील कंसाच्या छे दनकबदू ला P हे नाि द्या. आवण
रे षाखंडाच्या खालील भागातील कंसाच्या छे दनकबदू ला Q हे
नाि द्या. आता दोन्ही कंसाच्या छे दन कबदूं मधून म्हणजेच कबदू
P ि कबदू Q मधून रेषा PQ काढा. पहा रे षा PQ ही रेख AB ला
लंबदु भाजक वदसत आहे. कारण रे षा PQ आवण रे षा AB
यामुळे तयार झालेले सिव कोन हे काटकोन आहे त.

सरािसंच 39 ि 40 सोडिा.

कालव गाऊसची युक्ती : कालव फ्रेडवरक गाऊस या प्रख्यात
गवणतीच्या बालपणाची. एकदा कालवच्या िगातील मुले खूप
गडबड करत होती. तयांना कामात गुंतिािे म्हणून वशक्षकाने
तयांना 1 पासून 100 पयंतच्या संख्यांची बेरीज करायला
सांवगतली. कालवने ती बेरीज दोन – तीन वमवनटांत केली
आवण तो हातांची घडी घालून शांत बसला. इतर मुले मात्र
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

वशक्षकांच्या धाकाने खूप आकडे मोड करत बसली. कालवला
शांत बसलेले पाहू न वशक्षक तयाला म्हणाले ‘अरे नुसताच
काय बसला आहे स, तयापेक्षा बेरीज कर. तयािर कालवने
केलेली बेरीज तयाच्या वशक्षकांना दाखिली. ती बेरीज पाहू न
वशक्षक अचंवबत झाले. तयाच्यािर खूष झाले आवण तयाला
शाबासकी वदली. तयाने ती बेरीज इतक्या पटकन कशी काय
केली याचा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेलच ना? वि : हो सर.
वश: मग पहा तयाने ही बेरीज कशी केली ! तयाने प्रथम 1 ते
100 अंक एका सरळ रेषेत वलवहले. नंतर खालच्या ओळीत
याच 1 ते 100 अंकांमध्ये उलया क्रमाने 100 ते 1 हे अंक
वमळिले. पहा. या सिव संख्यांची बेरीज ही 101 च आली आहे.
याचाच अथव हे 101 शंभर िेळा झाले. म्हणून तयाने 101 ×
100 केले. पण ही 1 ते 100 या संख्यांची दोनदा बेरीज झाली
कालण गााउसची युक्ती

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528209289732096153322?conte
ntId=do_3130140096186777601252

06.71.21
गडणत

[ गोल, घन, ाआडष्टकाडचती, वृत्तडचती, शांकू

म्हणून तयाने 101 × 100 ला 2 ने भागले. तर 101 × 50
झाले. याचा तयाने गुणाकार केला तर तयाचे उत्तर आले
5050. पावहलंत, कसे युक्तीने कालवने हे गवणत पटकन
सोडिले? याच युक्तीने तुम्हीही गवणत सोडिू शकता.

18. डत्रडमतीय

म चग

ाआयत्ता 6 वी डवषय गडणत पाठ्यपुस्तक ाइ-

पाठ्यपुटतक पेज क्र.93 ते 97 बारकाईने िाचा आवण समजून

ाअकार

३,४,५

बालभारती ललक

घ्या.

यासारख्या पररसरात ाअढळणाऱ्या डत्रडमतीय

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

आठिड
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020004.pdf

वस्तू ओळखतात.]

डत्रडमतीय ाअकाराांची ओळख (ाआ.2 री)

06.71.22

बाजूला वदलेल्या कलकस् ला टच करून दीक्षा अॅप

च्या

सहाय्याने ‘चौकोन सविटतर समजून घ्या.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125

[ डत्रडमतीय वस्तूच्या कडा, कोपरे , डशरोलबदू
ाअडण पृष्ठे याांची ाईदाहरणेदेाउन वणणन करतात.]

28209289732096153322?contentId=do_312514
83160475238425718

ाआडष्टकाडचती

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528209289732096153322?conte
ntId=do_3130140096377159681261

आपल्या पवरसरातील वत्रवमतीय आकारांची यादी बनिा.

इस्ष्ट्टकावचती :- आपण विटा पावहल्या असतील. पुटतक ककिा

विटा यांचे अगदी बारकाईने वनरीक्षण केलेत तर आपल्या
लक्षात येईल की पुटतके ककिा विटा यांची सिव पृष्ट्टे
आयताकार असतात. आवण तयांची समोरासमोरील पृष्ट्ठेही
अगदी सारखीच वदसतात. यालाच आपण ‘इस्ष्ट्टकावचती असे
म्हणतो. इस्ष्ट्टकावचतीला एकूण 12 कडा, 8 वशरोकबदू आवण 6

डत्रकोणी डचती व वृत्तडचती

पृष्ट्ठे असतात. इस्ष्ट्टकावचतीला चौकोनी वचती असेही
म्हणतात.

वत्रकोणी वचती :- या वचतीला एकूण 6 वशरोकबदू आहे त. तर

https://bit.ly/39p0R8C

कडा 9 च आहे त. आवण याला एकूण 5 पृष्ट्ठे आहे त. तर अशा
प्रकारच्या आकृतीला वत्रकोणी वचती असे म्हणतात.
िृत्तवचती (दं डगोल):- िृत्त म्हणजे ितुवळ. तुमच्या घरामध्ये

ितुवळाकार तळ असलेल्या िटतूंची यादी तयार करा. डबा हे
िृत्तवचतीचे एक उत्तम उदाहरण आहे. या आकाराचा तळ
ितुवळाकार असल्याने याला िृत्तवचती असे म्हणतात. डबा बंद
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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असेल

तर

तयाला

बंवदटत

िृत्तवचती

असे

म्हणतात.

िृत्तवचतीला एकही वशरोकबदू नसतो. तयाला दोन सपाट
ितुवळाकार आवण एक िक्रपृष्ट्ठ असते. तसेच िृत्तवचतीला दोन
ितुवळाकार कडाही असतात. िृत्तवचतीची आकृती कशी तयार
सूची व शांकू ाअडण गोल

होते , ते कागदाच्या मदतीने तयार िृत्तवचती तयार करा.
सूची :- िरचे टोक सुईसारखे असते, वपरॅवमड सारखा आकार.

https://bit.ly/2Kxf6xR

या प्रकारच्या आकाराला सूची असे म्हणतात. (पाठ्यपुटतक
पान क्र. 95 पहा).
चौकोनी सूची :- या वत्रवमतीय आकाराचे िरचे टोक सुईसारखे

आहे आवण याचे तळाचे पृष्ट्ठ हे चौकोनी आहे. म्हणून या
आकाराच्या सूचीला चौकोनी सूची असे म्हणतात. चौकोनी
सूचीला एकूण 5 पृष्ट्ठे, 8 कडा आवण 5 वशरोकबदू असतात. 5
पृष्ट्ठांपैकी एक पृष्ट्ठ तळाशी तर चार पृष्ट्ठे ही उभी असतात.
आवण 1 वशरोकबदू िरच्या बाजूस असतो.
वत्रकोणी सूची:-

या वत्रवमतीय आकाराचे िरचे टोक

सुईसारखे आहे ि तळ वत्रकोणी आकाराचा आहे म्हणून ही ला
वत्रकोणी सूची असे म्हणतात. वत्रकोणी सूचीला एकूण 4 पृष्ट्ठे
असतात. तर कडा 6 असतात आवण 4 वशरोकबदू असतात.

घन, इस्ष्ट्टकावचती, िृत्तवचती, सूची - शंकू यांच्या घडणी तयार
करा.

सरािसंच 41 सोडिा.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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ाआयत्ता : सहावी

डवषय

मडहना

ाअठवडा

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

1

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

1

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

1

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

1

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

1

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

1

माहे : डडसेंबर 2020 ते माचण 2021

पाठाचे नाव

ाईपघटक

ाऄध्ययन डनष्पत्ती क्रमाांक

10.बल व

बल व बलाचे
प्रकार

06.72.07,06.72.12,

बलाचे प्रकार
10.बल व
बलाचे प्रकार
10.बल व
बलाचे प्रकार
10.बल व
बलाचे प्रकार
10.बल व
बलाचे प्रकार

प्रस्तावना

बलाचे प्रकार

गुरुत्वीय बल

चुांबकीय बल

06.72.15
06.72.07,06.72.12,
06.72.15
06.72.07,06.72.12,
06.72.15
06.72.07,06.72.12,
06.72.15
06.72.07,06.72.12,
06.72.15

10.बल व

घषणण - डमत्र की

06.72.07,06.72.12,

बलाचे प्रकार

शत्रू?

06.72.15

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्रोत

https://bit.ly/Balvbalacheprkar

https://bit.ly/Balvbalacheprkar2

https://bit.ly/Balvbalacheprkar3

डवद्याथी कृ ती

कॅ रम खेळताना कॅ रम बोडणवर पावडर का
टाकली जाते ते वहीमध्ये डलहा .
तुम्हास माहीत ाऄसलेल्या ाऄशा कोण
कोणत्या वस्तू ाअहेत की ज्यावरती
ाअपल्याला बल लावावे लागते ते वहीमध्ये
डलहा .
िायू बल म्हणजे काय ाअडण िायू बलाचा
कोणत्या रटकाणी वापर होतो ते वहीमध्ये
डलहा.

https://bit.ly/Balvbalacheprkar4

गुरुत्वकषणणाचा शोध कोणी लावला याचे
ाईत्तर वहीमध्ये डलहा .

https://bit.ly/Balvbalacheprkar5

चुांबकीय बल व घषणण बल म्हणजे काय ते
डलहून प्रत्येकाचे दोन ाईदाहरणे वहीमध्ये
डलहा .

bit.ly/Balvbalacheprkar6
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सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

२

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

२

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

२

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

सामान्य
डवज्ञान

सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

डडसेंबर

डडसेंबर

२

२

२

२

२

10.बल व
बलाचे प्रकार
10.बल व
बलाचे प्रकार
10.बल व
बलाचे प्रकार
10.बल व
बलाचे प्रकार
10.बल व
बलाचे प्रकार

डस्थडतक ाअडण
गडतज घषणण

06.72.07,06.72.09,

घरां गळत
जाण्याची
कमाल

06.72.07,06.72.09,

फु लपाखरू चढलां
दोरीवर

06.72.07,06.72.09,

टक-टक
सुतारपक्षी

06.72.07,06.72.09,

जादूचा फु गा

06.72.10, 06.72.15

06.72.15

06.72.15

06.72.15
06.72.07,06.72.09,
06.72.15

10.बल व

स्ट्रॉ मधील

06.72.07,06.72.09,

बलाचे प्रकार

डस्थर डवद्युत 1

06.72.15

10.बल व

स्ट्रॉ मधील

06.72.07,06.72.09,

बलाचे प्रकार

डस्थर डवद्युत 2

06.72.15

10.बल व
बलाचे प्रकार

चुांबकीय पतांग

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

bit.ly/Balvbalacheprkar7

bit.ly/Balvbalacheprkar8

bit.ly/Balvbalacheprkar9

डव्हडीओत दाखवलेल्या घषणण बलावर
ाअधाररत प्रयोग मोठ्याांच्या
मागणदशणनाखाली करून बघा .
डव्हडीओ दाखवलेल्या घषणण बलावर
ाअधाररत प्रयोग घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या
मागणदशणनाखाली करून बघा .
डव्हडीओ पाहून घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या
मागणदशणनाखाली दोरीवर चढणार
फु लपाखरू बनवा .

bit.ly/Balvbalacheprkar10

डव्हडीओ पाहून घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या
मागणदशणनाखाली टक-टक सुतारपक्षी बनवा
.

bit.ly/Balvbalacheprkar11

फु ग्याचा प्रयोग लक्ष देाउन बघा व तो घरी
करून बघा .

bit.ly/Balvbalacheprkar12

डव्हडीओ काळजी पूवणक बघा व घरातील
मोठ्या व्यक्तींच्या मागणदशणनाखाली डस्थर
डवद्युत स्ट्रॉ बनवा .

bit.ly/Balvbalacheprkar13

06.72.07,06.72.09,
06.72.15
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डव्हडीओ काळजी पूवणक बघा व घरातील
मोठ्या व्यक्तींच्या मागणदशणनाखाली डस्थर
डवद्युत स्ट्रॉ {प्रयोग दुसरा } बनवा .

bit.ly/Balvbalacheprkar14

डव्हडीओ काळजी पूवणक बघा व घरातील
मोठ्या व्यक्तींच्या मागणदशणनाखाली चुांबकीय
पतांग बनवा .
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३
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4

सामान्य
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डडसेंबर

4

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

4

10.बल व
बलाचे प्रकार
11. कायण ाअडण
ाईजाण
11. कायण ाअडण
ाईजाण
11. कायण ाअडण
ाईजाण
11. कायण ाअडण
ाईजाण
11. कायण ाअडण
ाईजाण
11. कायण ाअडण
ाईजाण
11. कायण ाअडण
ाईजाण
11. कायण ाअडण
ाईजाण
11. कायण ाअडण
ाईजाण

डस्थडतक डवद्युत
बल

06.72.07, 06.72.15

bit.ly/Balvbalacheprkar15

कार व डवमानाला कायण करण्यासाठी
कोणते एकडत्रत बल कायण करते ते वहीमध्ये
डलहा .

कायण ाअडण ाईजाण

06.72.10, 06.72.15

bit.ly/Karyaaniurja1

ाऄपारां पररक ाउजाण स्त्रोत कशाला म्हणतात ते
वहीमध्ये डलहा .

कायण

06.72.10, 06.72.15

bit.ly/Karyaaniurja2

जडमनीवरील लाकडी पेटी ओढू न नेताना
त्या रठकाणी कोणकोणते बल कायण करते ते
वहीमध्ये डलहा .

क्रक्रया करून
पाहा
कायण ाईजाण सांबांध

06.72.10, 06.72.15
06.72.07. 06.72.10,
06.72.15

ाईष्णता ाईजाण

06.72.10, 06.72.15

ध्वनी ाईजाण

06.72.10, 06.72.15

bit.ly/Karyaaniurja3

डवस्थापन झाले ाऄसे के व्हा म्हणता येाइल ते
वहीमध्ये डलहा .

bit.ly/Karyaaniurja4

कायण मोजण्यासाठी कशाचा डवचार करावा
लागतो याचे ाईत्तर वहीमध्ये डलहून काढा .

bit.ly/Karyaaniurja5

ाईष्णतेपासून ाईजाण डनर्ममती करणाऱ्या
साधनाची नावे वहीमध्ये डलहा.

bit.ly/Karyaaniurja6

ाईजाण स्रोत

06.72.10, 06.72.15

bit.ly/Karyaaniurja7

पवन ाईजाण

06.72.10, 06.72.15

bit.ly/Karyaaniurja8

ाईजेची रूपे

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

06.72.07, 06.72.10,
06.72.15

bit.ly/Karyaaniurja9

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

जलचक्राची वहीमध्ये ाअकृ ती काढू न
माडहती डलहा .
पारां पाररक व ाऄपारां पररक ाउजाण स्त्रोताची
ाईदाहरणे कोणकोणती ाअहेत त्याांची
माडहती वहीमध्ये डलहा .
हररत ाउजाण कशाला म्हणतात ? बचत कशी
करावी? या प्रश्नाची ाईत्तरे वहीमध्ये डलहा .
ाउजेची रूपे कोणकोणती ती सडवस्तरपणे
वहीमध्ये डलहा .
SCERT,Maharashtra,Pune

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

4

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

1

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

1

लचटूची मेहनत बल ाअडण कायण

06.72.07, 06.72.10,

12. साधी यांत्रे

तरफ व तरफे चे
प्रकार

06.72.08, 06.72.09,

12. साधी यांत्रे

प्रस्तावना

11. कायण ाअडण
ाईजाण

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

1

12. साधी यांत्रे

तरफ

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

2

12. साधी यांत्रे

पाचर

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

2

12. साधी यांत्रे

चाक ाअडण ाअस

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

2

12. साधी यांत्रे

साध्या यांत्राांची
माडहती

सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

जानेवारी

३

३

13. ध्वनी

13. ध्वनी

ध्वनी

06.72.15

06.72.12
06.72.08, 06.72.09,
06.72.12
06.72.08, 06.72.09,
06.72.12
06.72.07,06.72.08,
06.72.09, 06.72.12

कायण चे सूत्र वहीमध्ये डलहा .

bit.ly/Sadhiyantre1

तरफे चे एकू ण क्रकती प्रकार ाअहे ते ाअकृ ती
काढू न स्पष्ट वहीमध्ये डलहा .

bit.ly/Sadhiyantre2

साधी यांत्रे याांची नावे वहीमध्ये डलहा .

bit.ly/Sadhiyantre3

दैनांक्रदन जीवनात तरफे च्या पडहल्या
प्रकारचा ाईपयोग कोणत्या रठकाणी होतो
त्याची यादी वहीमध्ये बनवा .

bit.ly/Sadhiyantre4

कप्पीचे फायदे व त्याचे ाईदाहरणे वहीमध्ये
डलहा .

06.72.07,06.72.08,
06.72.09, 06.72.12
06.72.08, 06.72.09,
06.72.12

bit.ly/Sadhiyantre5
bit.ly/Sadhiyantre6

06.72.10, 06.72.11,
06.72.12

ध्वनी कसे

06.72.10, 06.72.11,

डनमाणण होते?

06.72.12

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

bit.ly/Karyaaniurja10

bit.ly/Dhvani1

bit.ly/Dhvani2

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

सायकल ाअडण डवडवध वाहने याांची
वेळोवेळी डनगा का राखावी लागते
वहीमध्ये स्पष्ट करून डलहा
ाअर्ककडमडीज स्क्रूची ाअकृ ती काढू न त्याची
माडहती वहीमध्ये डलहा.
तुमचा घरातील काचेचा ग्लास व धातूचे
भाांडे यापासून ध्वनी डनमाणण करून दाखवा
.
एक पाण्याने भरलेले भाांडे घेाउन त्याच्या
कडेला चमच्याने ाअघात करा. पाण्यामध्ये
काय हालचाल होते त्याचे डनरीक्षण करा .
SCERT,Maharashtra,Pune

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

३

13. ध्वनी

ध्वनी कसा ऐकू

06.72.10, 06.72.11,

येतो?

06.72.12

06.72.10, 06.72.11,

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

३

13. ध्वनी

प्रस्तावना

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

४

13. ध्वनी

गोंगाट ाअडण
ध्वनी प्रदूषण

06.72.10, 06.72.11,

13. ध्वनी

ध्वनीची
डनर्ममती

06.72.10, 06.72.11,

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

४

४

५

13. ध्वनी
14. प्रकाश व
छायाडनर्ममती

ध्वनी डनर्ममती

प्रकाशाचे स्रोत

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

06.72.12

06.72.12

06.72.12
06.72.10, 06.72.11,
06.72.12
06.72.08,06.72.09,
06.72.10, 06.72.12

bit.ly/Dhvani3

दोन फु गे घ्या . एका फु ग्यामध्ये पानी भरा
ाअडण दुसऱ्यात हवा भरा. यापैकी प्रथम
हवा भरलेला फु गा कानाजवळ धरा ाअडण
त्यावर हाताच्या बोटाने घासा. या नांतर
दुसरा फु गा कानाजवळ धरा व हाताच्या
बोटाने घासा. या दोन्ही पैकी कोणत्या
फु ग्यातुन ाअवाज स्पस्ट ाअला ते वहीत
डलहा.

bit.ly/Dhvani4

घरात डोळे बांद करून शाांत बसा व
कोणकोणते ाअवाज स्पष्टपणे ऐकू येतात व
कोणते हळू ते वहीमध्ये डलहा .

bit.ly/Dhvani5

ध्वनी प्रदूषण म्हणजे काय व ते कोणत्या
कारणाने होते वहीमध्ये डलहा .

bit.ly/Dhvani6

डव्हडीओ बघून स्ट्रॉच्या सहाय्याने ध्वनी
डनर्ममती करा व ध्वडनमध्ये बदल होतो का
ते वहीमध्ये डलहा .

bit.ly/Dhvani7

डव्हडीओ काळजी पूवणक बघा व घरातील
मोठ्या व्यक्तींच्या मागणदशणनाखाली प्रयोग
करून बघा .

bit.ly/Prakashvchhayanirmiti1

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

घरातील क्रदप्तीमान वस्तूांची यादी वहीमध्ये
तयार करा .
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सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

५

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

५

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

५

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

१

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

सामान्य
डवज्ञान

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

फे ब्रुवारी

१

२

२

२

14. प्रकाश व
छायाडनर्ममती
14. प्रकाश व
छायाडनर्ममती
14. प्रकाश व
छायाडनर्ममती
14. प्रकाश व
छायाडनर्ममती
14.प्रकाश व
छायाडनर्ममती
15.चुांबकाची
गांमत
15.चुांबकाची
गांमत

15.चुांबकाची
गांमत

प्रकाशाचे
सांक्रमण

06.72.08,06.72.09,

प्रकाशाचे
परावतणन

06.72.08,06.72.09,

सुचीडछद्र
प्रडतमाग्राहक

06.72.08,06.72.09,

छाया डनर्ममती

06.72.10, 06.72.12

06.72.10, 06.72.12

06.72.10, 06.72.12
06.72.08,06.72.09,
06.72.10, 06.72.12

bit.ly/Prakashvchhayanirmiti2

डव्हडीओ काळजीपूवणक बघून घरातील
मोठ्या व्यक्तींच्या मागणदशणनाखाली प्रकाश
सरळ रेषेत प्रवास करतो हा प्रयोग करून
बघा.

bit.ly/Prkashvchhayanirmiti3

प्रकाशाचे परावतणन म्हणजे काय ते वहीमध्ये
डलहा .

bit.ly/Prakashvchhayanirmiti4

डव्हडीओ काळजीपूवणक बघा व घरातील
मोठ्या व्यक्तींच्या मागणदशणनाखाली
सुचीडछद्र प्रडतमाग्राहक प्रयोग करून बघा.

bit.ly/Prkashvchhayanirmiti5

छाया डनर्ममतीसाठी कोणकोणत्या बाबी
ाअवश्यक ाऄसतात ते वहीमध्ये डलहा .

06.72.08,06.72.09,
सुयणतबकडी

06.72.10,

bit.ly/Prkashvchhayanirmiti6

सर सी. व्ही. रामन याांच्याबद्दल
ाआां टरनेटच्या सहाय्याने माडहती सांकडलत
करा व ती वहीमध्ये डलहा .

bit.ly/Chumbakachigammat1

चुांबकीय पदाथण कोणते ते वही मध्ये डलहा .

bit.ly/Chumbakachigammat2

एक चुांबक घेाउन घरातील कोणकोणत्या
वस्तू चुांबकास डचकटतात त्याची यादी
वहीमध्ये तयार करा .

06.72.12,06.72.15
चुांबकाची गांमत

06.72.04,06.72.09,
06.72.10, 06.72.12
06.72.04,06.72.09,

प्रस्तावना

06.72.10,
06.72.12,06.72.15

होकायांत्राचा
वापर

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

06.72.04,06.72.09,
06.72.10,
06.72.12,06.72.15
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

bit.ly/Chumbakachigammat3

तुमच्या दैनांक्रदन जीवनात कोणकोणत्या
वस्तूमध्ये व कोण कोणत्या कामामध्ये चुांबक
वापरले जाते त्याची यादी वहीमध्ये बनवा
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सामान्य
डवज्ञान

सामान्य
डवज्ञान

सामान्य
डवज्ञान

सामान्य
डवज्ञान

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

फे ब्रुवारी

फे ब्रुवारी

फे ब्रुवारी

फे ब्रुवारी

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

सामान्य
डवज्ञान

माचण

३

३

३

४

4

4

1

15.चुांबकाची
गांमत
15.चुांबकाची
गांमत

चुांबकाची
वैडशष्ट्ये

06.72.04,06.72.09,
06.72.10,

bit.ly/Chumbkachigammat4

चुांबकाचे गुणधमण वहीमध्ये डलहा.

bit.ly/Chumbakachigammat5

चुांबक पट्टीची ाअकृ ती काढू न त्यामध्ये
धृवाची नावे दशणवा .

06.72.12,06.72.15
06.72.04,06.72.09,

चौथे वैडशष्ट्य

06.72.10,
06.72.12,06.72.15

15. चुांबकाची
गांमत
15. चुांबकाची
गांमत
15. चुांबकाची
गांमत
15. चुांबकाची
गांमत
16. डवर्श्ाचे
ाऄांतरां ग

06.72.04,06.72.09,
तात्पुरते चुांबक

06.72.10,

bit.ly/Chumbakachigammat6

बनवा .

06.72.12,06.72.15
चुांबकाच्या
सहाय्याने
वीजडनर्ममती

06.72.04,
06.72.09, 06.72.10,

bit.ly/Chumbakachigammat7

मॅगलेव्ह ट्रेन बद्दल युट्युबच्या सहाय्याने
माडहती घ्या व चुांबकत्व कसे नाहीसे होते ते
वहीत डलहून काढा .

bit.ly/Chumbakachigammat8

शक्य ाऄसल्यास पट्टी चुांबक घेाउन घरातील
चुांबकीय व ाऄचुांबकीय पदाथण कोणते ते
शोधून त्याची यादी वहीमध्ये बनवा.

bit.ly/Chumbakachigammat9

चुांबकाचे वैडशष्ट्ये वहीमध्ये डलहा .

06.72.12,06.72.15
06.72.04,06.72.09,

चुांबक

06.72.10,
06.72.12,06.72.15

चुांबकाची
वैडशष्ट्ये

डवर्श्ाचे ाऄांतरां ग

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

डव्हडीओ लक्षपूवणक बघून घरातील मोठ्या
व्यक्तीच्या मागणदशणनाखाली डवद्युत चुांबक

06.72.04,06.72.09,
06.72.10,
06.72.12,06.72.15
06.72.13,
06.72.14,06.72.15

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

bit.ly/Vishwacheantrang1

घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या मागणदशणनखाली
ाऄवकाश डनरीक्षण करा.
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सामान्य
डवज्ञान

सामान्य
डवज्ञान

सामान्य
डवज्ञान

सामान्य
डवज्ञान

माचण

माचण

माचण

माचण

1

1

2

2

सामान्य
डवज्ञान

माचण

3

सामान्य
डवज्ञान

माचण

3

सामान्य
डवज्ञान

माचण

4

16. डवर्श्ाचे
ाऄांतरां ग

16. डवर्श्ाचे
ाऄांतरां ग

16. डवर्श्ाचे
ाऄांतरां ग

प्रस्तावना

तारे व ताऱ्याचे
प्रकार

ताऱ्याांचे प्रकार

सूयणमालेतील
16. डवर्श्ाचे ग्रहाांची माडहती भाग
ाऄांतरां ग
1
16. डवर्श्ाचे
ाऄांतरां ग
16. डवर्श्ाचे
ाऄांतरां ग
16. डवर्श्ाचे
ाऄांतरां ग

मांगळ

ाईल्का

सूयणमाला

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

06.72.13,
06.72.14,06.72.15

06.72.13,
06.72.14,06.72.15

06.72.13,
06.72.14,06.72.15

06.72.13,
06.72.14,06.72.15
06.72.13,
06.72.14,06.72.15
06.72.13,
06.72.14,06.72.15
06.72.13,
06.72.14,06.72.15
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bit.ly/Vishwacheantrang2

ाअपल्या ाअकाशगांगेचे नाव काय ाअहे व
ाअपली ाअकाशगांगा कोणत्या समूहात
पसरलेली ाअहे ते वहीमध्ये डलहून काढा .

bit.ly/Vishwacheantrang3

तार्याचे प्रकार कोणते ाअहेत? कडक्ष व
व्याध या ताऱ्याांचे रां ग वहीमध्ये डलहून
काढा .

bit.ly/Vishwacheantrang4

ताांबडे राक्षसी तारे व रूप डवकारी तारे
याांच्याबद्दल माडहती वहीमध्ये डलहून काढा
.

bit.ly/Vishwacheantrang5

सूयणमालेतील ग्रहाांची नावे वहीमध्ये डलहून
काढा.

bit.ly/Vishwacheantrang6

मांगल ग्रहाचे वैडशष्ट्य काय ाअहे?
ाआांटरनेटच्या सहायाने जास्त माडहती
सांकडलत करा .

bit.ly/Vishwacheantrang7

ाईल्का म्हणजे काय व ाआांटरनेटच्या सहायाने
लोणार सरोवराची माडहती सांकडलत करा

bit.ly/Vishwacheantrang8

सूयणमालेची ाअकृ ती वहीमध्ये काढा .
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सामान्य
डवज्ञान

माचण

4

सामान्य
डवज्ञान

माचण

5

सामान्य
डवज्ञान

माचण

5

सामान्य
डवज्ञान

एडप्रल

1

सामान्य
डवज्ञान

एडप्रल

2

16. डवर्श्ाचे
ाऄांतरां ग
16. डवर्श्ाचे
ाऄांतरां ग
16. डवर्श्ाचे
ाऄांतरां ग

युरेनस

06.72.13,
06.72.14,06.72.15

bit.ly/Vishwacheantrang9

ाआांटरनेटच्या सहायाने युरेनस ग्रहाची
माडहती सांकडलत करा
भारतातील ाऄांतराळ सांशोधन सांस्था कोणती
ाअहे डतची माडहती पुस्तक तसेच ाआांटरनेट
च्या सहायाने सांकडलत करा.

ाईपग्रहाांची
माडहती

06.72.14, 06.72.15

bit.ly/Vishwacheantrang10

ाअपली
सूयणमाला

06.72.14, 06.72.15

http://bit.ly/Vishwacheantrang10

ाअपल्या घरातील साडहत्याचा ाईपयोग
करून सूयणमालेची प्रडतकृ ती तयार करा .

सराव
सांकडलत
मूल्यमापन 2

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

Std : 6th : December 2020 to April 2021

December
डवषय

क लिधी

प ठ चे न ि

अध्ययन वनष्पत्ती
हृम ां क

अध्ययन अध्य पन स्त्रोत

डवद्याथी क्रुडत

[Textbook and DIKSHA app
QR. Code on page no. 81]

English

Week 1

The Nightingale and the
Nobleman

1. Read the story and say whether the
https://diksha.gov.in/play/collec following statements are true or false.
06.17.10 Narrates a tion/do_3125265967368110082
known story.
41016?referrer=utm_source%3
Dmobile%26utm_campaign%3
Dshare_content&contentId=do_
312604622160715776112868

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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English

Week 2

The Nightingale
and the Nobleman

06.17 .11 Develops [Textbook and DIKSHA app
presentation skills QR. Code on page no. 81]
through live
https://diksha.gov.in/play/collec
demonstration,
tion/do_3125265967368110082
elocution
41016?referrer=utm_source%3
competitions,
Dmobile%26utm_campaign%3
interviews, plays
Dshare_content&contentId=do_
etc.
312604622160715776112868

Solve the following puzzle. The letters in
the pink boxes form the name of the bird
in the story. Use the letters given on the
right and the letter in the pink box to make
words from the story.

[QR. Code on page no. 88]

English

Week 3

Molai’s Kathoni

https://www.diksha.gov.in/play Find answers to the following questions
/collection/do_3125265967368 from the passage
11008241016?contentId=do_3
12609491766231040212467

06.17 .15 Reads
silently with
comprehension.

[QR. Code on page no. 88]

English

Week 4

Molai’s Kathoni

06.17 .26 Presents
the main points or
outline of a
passage, story etc.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

https://www.diksha.gov.in/play Write short notes on the following.
/collection/do_3125265967368
11008241016?contentId=do_3
12609491766231040212467
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January 2021
[QR. Code on page no. 88]

English

Week 1

Molai’s Kathoni

06.17 .28 Makes notes
for personal reference https://www.diksha.gov.in/play/coll
while reading/ listening ection/do_31252659673681100824
1016?contentId=do_312609491766
to a text.
231040212467

Prepare posters on „Plant at
least two trees each!‟

[QR. Code on page no. 88]

English

Week 2

Molai’s Kathoni

06.17.22 Writes
detailed answers
based on informative
passages.

https://www.diksha.gov.in/play/coll Imagine the following
ection/do_31252659673681100824 situations and write simple
1016?contentId=do_312609491766 speeches or dialogues with the
help
231040212467
of the passage.

[QR. Code on page no. 91]

English

Week 3

There‟s a hole in the
bucket !

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

06.17.05 Recites and
shares familiar songs,
poems effectively.

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

https://www.diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_3125265967
36811008241016?contentId=
do_312604623194882048112

Present the song of Liza and
Henry in the classroom.

SCERT,Maharashtra,Pune

872

[QR. Code on page no. 91]

English

Week 4

There‟s a hole in the
bucket !

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

06.17.13 Reads aloud
poems and songs for
enjoyment.
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ay/collection/do_3125265967
36811008241016?contentId=
do_312604623194882048112
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List the objects and actions
mentioned in the poem.
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February 2021
English

English

Week 1

Week 2

Fantastic Shops

Fantastic Shops

06.17 .17 Reads in
order to obtain
information.

06.17.09 Describes
people, places,
processes etc.

Read aloud the speech given by � Saras the Sasa �Jamie
Jellyfish �Guna-aji

[QR. Code on page
no.96]
https://www.diksha.gov.i
n/play/collection/do_312
52659673681100824101
6?contentId=do_3130159
251859374081392

[QR. Code on on page
no.96]

Draw simple maps to show the
https://www.diksha.gov.i location of each shop.

n/play/collection/do_312
52659673681100824101
6?contentId=do_3130159
251859374081392

[QR. Code on on page no.96]
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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English

Week 3

Week 4
English

Fantastic Shops

06.17.36 Identifies
basic types of
sentences
(statements,
exclamation,
questions and
commands/order).

4.5 A Book
Review. George’s
Secret Key to the
Universe

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

https://www.diksha.gov.in/play/coll Draw simple maps to show the
ection/do_31252659673681100824 location of each shop.
1016?contentId=do_313015925185
9374081392

06.17.30 Reads a
book review.

[QR. Code on on page
no.100]
https://www.diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_312526596
736811008241016?contentId
=do_3125856281424936961
16055

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

Answer the following questions.
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March 2021
Week 1
English

4.5 A Book
Review. George’s

06.17.29 Translates
simple and short texts.

Secret Key to the
Universe

Week 2
English

Week 3
English

06.17.21 Writes
George’s Secret Key to simple, informal
messages, letters.
the Universe

A Book Review.

The Worth of a
Fabric

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

06.17 .15 Reads
silently with
comprehension.

[QR. Code on on page
no.100]
https://www.diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_312526596
736811008241016?contentId
=do_3125856281424936961
16055

Name the following with the help of
the passage.

[QR. Code on on page
Write an informal letter from George
no.100]
to his parents. In the letter, George
https://www.diksha.gov.in/pl tells his parents what he thinks.
ay/collection/do_312526596
736811008241016?contentId
=do_3125856281424936961
16055
[QR. Code on on page
Write a short note on Thiruvalluvar
no.103]
using the information
https://www.diksha.gov.in/pl
given in the story.
ay/collection/do_312526596
736811008241016?contentId
=do_3130159267555164161
394
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Week 4
English

The Worth of a
Fabric

06.17 .17 Reads in
order to obtain
information.

[QR. Code on on page
no.103]

Read aloud the speech in which
Thiruvalluvar explains

https://www.diksha.gov.in/pl how the fabric was made. Present
ay/collection/do_312526596 the process in the form of a chart.
736811008241016?contentId
=do_3130159267555164161
394

April 2021
English

Week 1

Revision

English

Week 2

Revision

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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इयत्ता : ६वी माहे : तडसेंबर, २०२०
ववषय

कालावधी
आठवडा पतहला
(१ तडसेंबर ते ०५
तडसेंबर)

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक
-नकाशात जनपदे व महाजनपदे याांची

६. जनपदे

थथाने दशचवणे .

आतण

- प्राचीन भारतातील जनपदे आतण

इवतहास

पाठाचे नाव

महाजनपदे

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(प्रथतावना, जनपदे )
https://tinyurl.com/yye27a5h

महाजनपदे याांच्या गणराज्यहयवथथे चे

(मगध साम्राज्याचा उदय)

थवरूप समजून घेणे.

https://tinyurl.com/y3kqqyzq

- शासनहयवथथे चे बदलते थवरूप
समजून घेणे.

ववद्याथी कृ ती
 जनपदे आतण महाजनपदे या पाठाचे वाचन
कर.
 प्रथतावना, जनपदे यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 मगध साम्राज्याचा उदय यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
उपक्रमभारतीय लष्करात कोणकोणती दले आहे त,
त्याांची मावहती वमळव.

आठवडा दुसरा
(०७ तडसेंबर ते
१२ तडसेंबर)
इवतहास

-भारताचे ग्रीक व इराणशी सांबांध

७. मौयचकालीन

आल्यामुळे त्याांच्यात परथपर

भारत

दे वाणघेवाण सुरू झाली हे जाणून घेणे.
- मौयच कालीन सुहयवक्थथ त प्रशासन
समजून घेणे.

(ग्रीक सम्राट तसकांदराची थवारी(भाग 1)
https://tinyurl.com/y2a4ew9h

(ग्रीक सम्राट तसकांदराची थवारी-भाग 2)
https://tinyurl.com/y2ln6ljs

 ग्रीक सम्राट तसकांदराची थवारी(भाग-१)
यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक
ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 ग्रीक सम्राट तसकांदराची थवारी-भाग
2यातवषयी मातहती घे ण्यासाठी तदलेल्या
ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम तुमच्या पवरसरात कोणत्या सांस्त्था
कोणती लोकोपयोगी कामे करतात
त्याचा अहवाल तयार करा

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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आठवडा ततसरा
(१४ तडसेंबर ते १९
तडसेंबर)

- सम्राट अशोकाने प्रजेच्या तहतासाठी

७. मौयचकालीन

केलेल्या कायाची मातहती तमळवणे.

भारत

(मौयचकालीन राज्यहयवथथा)
https://tinyurl.com/y5r2nny7

- प्राचीन भारतीय कला व सातहत्य
याांची मातहती तमळवणे.

(मौयचकालीन कला आतण सातहत्य)

इवतहास

https://tinyurl.com/y5sarfv4

(अशोकाचे धमच प्रसाराचे कायच )

ना. शास्त्र

आठवडा चवथा
(२१ तडसेंबर ते २६
तडसेंबर)

-सावचजतनक समथया सोडवण्यासाठी

३. ग्रामीण

प्रत्येकाचा सहभाग महत्त्वाचा आहे हे

थथातनक शासन

जाणून घेणे.

सांथथा

- ग्रामसभेत मतहलाांचा सक्रीय सहभाग
असतो हे समजून घेणे.

https://tinyurl.com/y3djzbm2

 लोकोपयोगी कामाांची मावहती वमळव.
 सम्राट अशोकाच्या जीवनाची अवधक
मावहती वमळव.

(प्रथतावना)

 ग्रामीण थथातनक शासन सांथथा या पाठाचे
वाचन कर.
 पाठाची प्रथतावना यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 ग्रामपां चायत यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ
बघ.
 ग्रामसभा यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ

https://tinyurl.com/yxn9y5tl

(ग्रामपांचायत)
https://tinyurl.com/y4fl6vpz

(ग्रामसभा)
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

 तुमच्या पवरसरात लोकप्रवतनधींनी
केलेल्या कामाांची यादी कर.
 मौयचकालीन राज्यहयवथथा यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 मौयचकालीन कला आतण सातहत्य यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 अशोकाचे धमच प्रसाराचे कायच यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम-
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https://tinyurl.com/y532daz5

(ग्रामसभे त मतहलाांचा सहभाग)
https://tinyurl.com/y5tlvllo

ना. शास्त्र

आठवडा पाचवा
(२८ तडसेंबर ते
०२ जानेवारी)

- पांचायत सतमती पदातधकारी व

३. ग्रामीण

प्रशासनाबाबत मातहती तमळवणे.

थथातनक शासन

- तजल्हा पतरषद पदातधकारी व प्रशासन
याांची मातहती तमळवणे.
- थथातनक शासन सांथथा हा
लोकशाहीचा पाया आहे हे समजून घेणे

सांथथा

(पांचायत सतमती)
https://tinyurl.com/y4wpldbe

(तजल्हा पतरषद)
https://tinyurl.com/y66cfoz7

(थोडलयात मातहती)
https://tinyurl.com/yxd97npb

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

बघ.
 ग्रामसभेत मतहलाांचा सहभाग यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम बालसांसदे ची रचना स्त्पष्ट करणारा तक्ता
तयार करा व वगात दशशनी भागात लाव.
 तुमच्या पवरसरातील ककवा
शहरानजीकच्या वजल्हा पवरषदे च्या
योजनाांची मावहती वमळव.
 पांचायत सतमती यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 तजल्हा पतरषद यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ
बघ.
 पाठाची थोडलयात मातहती घे ण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ
बघ.
कल्पना करा,
 तु वजल्हा पवरषदे चा मुख्य कायश कारी
अवधकारी आहे . तुमच्या वजल्यात तुम्ही
कोणत्या ववकास कामाांना प्राधान्य द्याल?

SCERT,Maharashtra,Pune

इयत्ता : ६ वी माहे : जानेवारी, २०२१
ववषय

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

आठवडा

- शहरी थथातनक शासन सांथथाांची

४. शहरी

पतहला

रचना व कायच समजून घेणे.

थथातनक

(०४ जानेवारी

- शहरी थथातनक शासन सांथथे च्या

ते ०९

पदातधकाऱयाां तवषयी व

जानेवारी)

शासन सांथथा

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(नगरपांचायत)
https://tinyurl.com/yxq7ka3m
(नगरपतरषद)
https://tinyurl.com/y2cxa44o

प्रशासनातवषयी मातहती घेणे.

नागवरकशास्त्र

ववद्याथी कृ ती
 शहरी थथातनक शासन सांथथा या पाठाचे
वाचन कर.
 नगरपांचायत यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
 नगरपतरषद यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
उपक्रम तुमच्या वजल्यात कोठे कोठे
नगरपवरषद, नगरपांचायत व
महानगरपावलका काम पाहते त्याांच्या
नावाांची यादी कर.

आठवडा दुसरा
(११ जानेवारी ते
नागवरकशास्त्र

१६ जानेवारी

- ग्रामीण आतण शहरी भागाांतील

४. शहरी

समथया तभन्न असतात हे समजून

थथातनक

घेणे.

शासन सांथथा

(महानगरपातलका)
https://tinyurl.com/y6gg4elb
(महानगरपातलकेचे प्रशासन)
https://tinyurl.com/y6n4s78c

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 महानगरपातलका यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
 महानगरपातलकेचे प्रशासन यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रमSCERT,Maharashtra,Pune

साथींच्या रोगाांचा प्रसार होऊ नये म्हणून
आरोग्य जागृतीववषयी घोषवाक्ये तयार कर.
इवतहास

आठवडा

- या काळातील राजकीय,

८. मौयच

ततसरा

आर्थथक,सामातजक व साांथकृततक

साम्राज्यानांतर

जीवन समजून घेणे.

ची राज्ये

(१८ जानेवारी

(ईशान्य भारतातील राजसत्ता)

ते २३
जानेवारी)

https://tinyurl.com/y3w5odoj

(वधच न राजघराणे )

- प्राचीन भारतात आलेल्या

https://tinyurl.com/y2yvcsnn

परकीय प्रवाशाांतवषयी मातहती
तमळवणे.

इवतहास

आठवडा

- प्राचीन भारतातील

८. मौयच

चवथा

ईशान्येकडील राजसत्ताांतव मातहती

साम्राज्यानांतर

घेणे.

ची राज्ये

(२५ जानेवारी
ते ३०
जानेवारी)

(गुप्त राजघराणे )
https://tinyurl.com/y36qokoh

(दुसरा चांद्रगुप्त)
https://tinyurl.com/y377etcg

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 मौयच साम्राज्यानांतरची राज्ये या पाठाचे
वाचन कर.
 ईशान्य भारतातील राजसत्ता यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 वधच न राजघराणे यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम पाठातील ववववध ग्रांथ आवण ग्रांथकार
याांच्या नावाांची यादी कर.
 गुप्त राजघराणे आवण वधश न राजघराणे
याांचा तुलनात्मक तक्ता तयार कर.
 गुप्त राजघराणे यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
 दुसरा चांद्रगुप्त यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
 कुशाणराजे यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
SCERT,Maharashtra,Pune

उपक्रम-

(कुशाणराजे )
https://tinyurl.com/yy2w3nqy

 मौयश साम्राज्या नांतर भारतात होऊन
गेलेल्या राज्यकत्यांववषयी अवधक
मावहती वमळव व तुला आवडणाऱ्या
राज्यकत्याची मावहती वलही.

इयत्ता : ६ वी माहे : फेब्रुवारी, २०२१
ववषय

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्याथी कृ ती

क्रमाांक
आठवडा पतहला
(०१ फेब्रुवारी ते
०६ फेब्रुवारी)
नागवरकशास्त्र

- तजल्हा प्रशासनात

५. तजल्हा

तजल्हातधकाऱयाची

प्रशासन

भूतमका समजावून घेणे.
- तजल्हा पोलीस
प्रशासनाची मातहती
तमळवणे.

(प्रथतावना, तजल्हातधकारी)
https://tinyurl.com/yy2cfx5l

(तहसीलदार, तजल्हा पोलीस प्रमुख ,
तजल्हा प्रशासन)
https://tinyurl.com/yxdp4gvv

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 तजल्हा प्रशासन या पाठाचे वाचन
कर.
 प्रथतावना, तजल्हातधकारी यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक
ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 तहसीलदार, तजल्हा पोलीस प्रमुख ,
तजल्हा प्रशासन यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
SCERT,Maharashtra,Pune

उपक्रम ववववध आपत्ती , त्याववषयी
घ्यायची खबरदारी व महत्त्वाचे
दूरध्वनी याांचा तक्ता तयार करून
वगाच्या दशशनी भागात लावा.
 नववषावनवमत्त वजल्हावध कारी,
वजल्हा पोलीस प्रमुख,वजल्हा मुख्य
न्यायाधीश याांना शुभेच्छा पर
पाठव.
आठवडा दुसरा
(०८ फेब्रुवारी ते
१३ फेब्रुवारी)

- न्यायालयाचे महत्त्व

५. तजल्हा

समजून घेणे.

प्रशासन

https://tinyurl.com/yyxac9ea

- थथातनक प्रशासन हे
लोककल्याणासाठीच

नागवरकशास्त्र

(तजल्हा न्यायालय)

असते हे समजून घेणे.

(आपत्ती हयवथथापन)

-आपत्ती तनवारणाच्या

https://tinyurl.com/y2cacxtn

कामात
प्रशासनाबरोबरच
लोकसहभाग

तुम्हाांला याांपैकी कोण व्हावेसे वाटते व का

आवश्यक असतो हे

ते साांगा.

समजून घेणे.
(प्रशासनातील पॅ टनच)
https://tinyurl.com/y5rl6w5o
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

 तजल्हा न्यायालय यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
 आपत्ती हयवथथापन यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक
ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 प्रशासनातील पॅटनच यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम-

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

(१) वजल्हावधकारी
(२) वजल्हा पोलीस प्रमुख
SCERT,Maharashtra,Pune

(३) न्यायाधीश
इवतहास

आठवडा ततसरा
(१५ फेब्रुवारी ते
२० फेब्रुवारी)

- या काळातील

९. दतिण

राजघराण्याांतवषयी

भारतातील

मातहती तमळवणे.

प्राचीन राज्य

- या काळातील

(पल्लव राजघराणे )
https://tinyurl.com/y6n7fbbf

साांथकृततक प्रगती

(प्रथतावना)

समजून घेणे.

https://tinyurl.com/y2njewbj

- पल्लवाांच्या काळात

 दतिण भारतातील प्राचीन राज्य या
पाठाचे वाचन कर.
 पल्लव राजघराणे यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
 पाठाची प्रथतावना यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.

भारताचे आग्नेय
आतशयाशी साांथकृततक
सांबांध होते हे
जाणून घेणे.
इवतहास

आठवडा चवथा
(२२ फेब्रुवारी ते
२७ फेब्रुवारी)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

९. दतिण
भारतातील
प्राचीन राज्य

(पाांड्य घराणे )

(सातवाहन राजघराणे )

 पाांड्य घराणे यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
 सातवाहन राजघराणे यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक
ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम-

https://tinyurl.com/yy8hqgyj

पाठात ाअलेल्या डचत्राांचा सांग्रह कर.

https://tinyurl.com/y3dbumr
e

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

इयत्ता : ६ वी माहे : माचच, २०२१
ववषय

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

आठवडा पतहला - प्राचीन भारतीय कला व
(०१ माचच ते ०६
माचच)

पाठाचे नाव
१०. प्राचीन

सातहत्य याांच्या प्रगतीतवषयी

भारत :

मातहती तमळवणे.

साांथकृततक

(प्रथतावना)
https://tinyurl.com/y4cx46m8

(धार्थमक सातहत्य)

- गतण व तवज्ञान या िेत्ाांत

इवतहास

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

https://tinyurl.com/y4ksq5s9

भारतीयाांनी केलेली प्रगती
जाणून घेणे.
.

(हयाकरणग्रांथ)
https://tinyurl.com/y3c6cn9n

इवतहास

आठवडा दुसरा
(०८ माचच ते १३

- या काळातील

१०. प्राचीन

लोकजीवनातवषयी मातहती

भारत :

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

(लोकजीवन)
https://tinyurl.com/yymua4f6
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

ववद्याथी कृ ती
 प्राचीन भारत : साांथकृततक या
पाठाचे वाचन कर.
 पाठाची प्रथतावना यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
 धार्थमक सातहत्य यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
 हयाकरणग्रां थ यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.

 लोकजीवन यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
SCERT,Maharashtra,Pune

माचच)

तमळवणे.

साांथकृततक
(तवज्ञान)

- या काळात तवद्ेच्या िेत्ात
झालेली प्रगती तवशद करणे.

https://tinyurl.com/y3mp6gb5

(तशिणाची केंद्रे )
https://tinyurl.com/yxaszy7o

(वलभी)

 तवज्ञान यातवषयी मातहती घे ण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 तशिणाची केंद्रे यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
 वलभी यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
उपक्रम तुमच्या पवरसरात कोणकोणत्या
वैवशष्य पूणश वास्त्तू आहे त
याववषयीची मावहती घरातील
व्यक्तींकडू न जाणून घ्या .

https://tinyurl.com/yymrsths

इवतहास

आठवडा ततसरा
(१५ माचच ते २०
माचच)

- भारतीय सांथकृती आतण

११. प्राचीन

(भारत आतण पक्श्चमे कडील दे श -भाग

इतर सांथकृती याांच्यातील

भारत आतण

1)

आदानप्रदान समजून घेणे.

जग

https://tinyurl.com/y47pjh79

(भारत आतण पक्श्चमे कडील दे श -भाग 2)
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 भारत आतण पक्श्चमे कडील दे शभाग 1 यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 भारत आतण पक्श्चमे कडील दे श भाग 2 यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
SCERT,Maharashtra,Pune

https://tinyurl.com/yxqv97pm

इवतहास

आठवडा चवथा
(२२ माचच ते २७
माचच)

- वैचातरक व साांथकृततक

११. प्राचीन

(भारत आतण आतशया खां डातील इतर

आदानप्रदानाने मानवाचे

भारत आतण

दे श)

ज्ञान अतधक समृद्ध होते हे

जग

https://tinyurl.com/yxq89jtt

समजून घेणे.

(आग्नेय आतशयातील दे श)
https://tinyurl.com/y4tdf87c

 भारत आतण आतशया खां डातील इतर
दे श यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 आग्नेय आतशयातील दे श यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक
ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रमपाठात उल्लेख केलेले आग्नेय
आवशयातील दे श नकाशा आराखड्यात
दाखव.

इयत्ता : ६ वी माहे : एतप्रल, २०२१
ववषय

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्याथी कृ ती

क्रमाांक
इवतहास

आठवडा पतहला
(०५ एतप्रल ते

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

१० एतप्रल)

आकावरक व सांकवलत चाचणी क्रमाांक-२

आठवडा दुसरा
इवतहास

(१२ एतप्रल ते
१७ एतप्रल)

इवतहास

आठवडा ततसरा
(१९ एतप्रल ते
२४ एतप्रल)

सराव

ाआयत्ता : ६वी माहे : डडसेंबर, २०२०
डवषय
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

कालावधी
ाअठवडा पडहला

ाऄध्ययन
डनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

06.73G.09

६. महासागराांचे महत्त्व

जलावरणाचे घटक , जलावरणातील सजीवसृष्टी ाअडण

मीठ

व डमठागरे ह्या सांकल्पना जाणून घ्या. ाऄडचण

(१ डडसेंबर ते ०५
डडसेंबर)

https://tinyurl.com/y4t6ho53

डवद्याथी कृ ती

06.73G.10

https://tinyurl.com/y4axe4ea

ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

https://tinyurl.com/y52ompcu

वायुदाबपट्टे व वारे ाअडण सागरी प्रवाह ह्या

ाअठवडा दुसरा
(०७ डडसेंबर ते
१२ डडसेंबर)
सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा डतसरा

06.73G.09

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

६. महासागराांचे महत्त्व

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

(भूगोल)

(१४ डडसेंबर ते

सांकल्पना

१९ डडसेंबर)

06.73G.10

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा चवथा

06.73G.09

(भूगोल)

(२१ डडसेंबर ते
06.73G.10

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा पाचवा

06.73G.11

(भूगोल)

(२८ डडसेंबर ते

७. खडक व खडकाांचे

ाऄडचण

https://tinyurl.com/y26k3z34

‘महासगराचे प्रदूषण’ ाअडण महासागराांचे महत्व
बद्दल

जाणून

घ्या.

ाऄडचण

डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

https://tinyurl.com/y5mcktma

खडक व खडकाांचे प्रकार, खडकाांचे वगीकरण

https://tinyurl.com/y2n8h4fj

पुष्कळ तऱ्हाांनी करता ाअडण गाळाचे खडक /
जलजन्य /थराांचे खडक /स्तररत खडक खडकाांची

ाआयत्ता : ६ वी माहे : जानेवारी, २०२१
कालावधी

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ाअल्यास

https://tinyurl.com/y26k3z34

डनर्ममती कशी होते या बद्दल जाणून घ्या.

डवषय

ाअल्यास

डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

प्रकार
06.73G.12

घ्या.

https://tinyurl.com/y5cog7h7

या

२६ डडसेंबर)

०२ जानेवारी)

६. महासागराांचे महत्त्व

जाणून

पाठाचे नाव

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

SCERT,Maharashtra,Pune

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा पडहला

06.73G.11

७. खडक व खडकाांचे प्रकार

https://tinyurl.com/y2jfddwq

(०४ जानेवारी ते ०९
जानेवारी)

ाऄडिजन्य खडक, गाळाचे खडक या डशवाय
खडकाांचा मुख्य डतसरा प्रकार म्हणजे रुपाांतररत
खडक या बद्दल जाणून घ्या.

06.73G.12

06.73G.13
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा दुसरा

06.73G.11

७. खडक व खडकाांचे प्रकार

https://tinyurl.com/y2qowkhv

ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

(११ जानेवारी ते १६
जानेवारी)

दीक्षा APP मध्ये क्रदल्या प्रमाणे कृ ती करा. ाऄडचण

06.73G.12

06.73G.13
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा डतसरा

06.73G.14

८. नैसर्मगक सांसाधने

https://tinyurl.com/y2et6yfl

नैसर्मगक सांसाधने ाऄसे म्हणतातहवा ., मृदा,

(१८ जानेवारी ते २३
जानेवारी)

ज्या नैसर्मगक घटकाांचा मानव वापर करतो त्याांना

06.73G.15

https://tinyurl.com/yxsatt3l

पाणी, वनस्पती, प्राणी, खडनजे ाअडण जमीन ही
नैसर्मगक सांसाधने ाअहेत त्याांचे बाबत समजून
घ्या.

06.73G.16
https://tinyurl.com/y6qz87l2

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा चवथा

06.73G.14

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

८. नैसर्मगक सांसाधने

https://tinyurl.com/yyeheyds

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

नैसर्मगक सांसाधने याांचे बाबत समजून घ्या.
SCERT,Maharashtra,Pune

(भूगोल)

(२५ जानेवारी ते ३०
जानेवारी)

ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे
सांपकण साधा.

https://tinyurl.com/yyyrbvzv

06.73G.15

06.73G.16

ाआयत्ता : ६ वी माहे : फे ब्रुवारी, २०२१
डवषय
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

कालावधी
ाअठवडा पडहला

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

06.73G.14

८. नैसर्मगक सांसाधने

https://tinyurl.com/y6r3sb85

डवद्याथी कृ ती
नैसर्मगक सांसाधने याांचे बाबत समजून
घ्या. ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत

(०१ फे ब्रुवारी ते ०६
फे ब्रुवारी)

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

https://tinyurl.com/y5cze2pc

06.73G.15

दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

https://tinyurl.com/y3sz3xqa

06.73G.16
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा दुसरा

06.73G.17

९. ाईजाण साधने

ाईजाण साधनाांचे वगीकरण, नूतनीकरण
व ाउजाणसाधनाांचा वापर या बाबत

(०८ फे ब्रुवारी ते १३
फे ब्रुवारी)

https://tinyurl.com/y356ohs5

https://tinyurl.com/y55okhju

06.73G.18

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

समजून घ्या.

SCERT,Maharashtra,Pune

https://tinyurl.com/y3byyq68

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा डतसरा

06.73G.17

९. ाईजाण साधने

खडनजतेल व नैसर्मगक वायू, बायोगॅस,
कचऱ्यापासून ाईजाण व ाऄणुाईजाण या

(१५ फे ब्रुवारी ते २०
फे ब्रुवारी)

06.73G.18

ाअठवडा चवथा

06.73G.17

९. ाईजाण साधने

https://tinyurl.com/yylsrsvg

बाबत माडहती घ्या.

https://tinyurl.com/y3sqjsgw

प्रक्रक्रयाांवर ाअधाररत ाईजाणसाधने व सौर
ाईजाण या बाबत माडहती घ्या.

(२२ फे ब्रुवारी ते २७
फे ब्रुवारी)

https://tinyurl.com/y2zxgpwr

https://tinyurl.com/yxzdfcm8

06.73G.18

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

ाआयत्ता : ६ वी माहे : माचण, २०२१
डवषय
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

कालावधी
ाअठवडा पडहला

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक
06.73G.17

पाठाचे नाव
९. ाईजाण साधने

(भूगोल)

ाअठवडा दुसरा

06.73G.19

१० मानवाचे व्यवसाय

(भूगोल)

06.73G.19

१० मानवाचे व्यवसाय

(भूगोल)

मानवाचे व्यवसाय व त्याचे वगीकरण

https://tinyurl.com/yxqgllt7

प्राथडमक, डितीयक, तृतीयक व
चतुथणक व्यवसाय याांचे बाबत माडहती

(१५ माचण ते २० माचण)

ाअठवडा चवथा

https://tinyurl.com/yxnxuq8y

https://tinyurl.com/y2l83j5u

06.73G.20
सामाडजकशास्त्र

भू औडष्णक ाईजाण व ाईजाण साधने या

या बाबत जाणून घ्या.

(०८ माचण ते १३ माचण)

ाअठवडा डतसरा

https://tinyurl.com/y46yqhx2

https://tinyurl.com/y4xnsyvy

06.73G.20
सामाडजकशास्त्र

डवद्याथी कृ ती

सांकल्पना समजून घ्या.

(०१ माचण ते ०६ माचण)
06.73G.18

सामाडजकशास्त्र

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

06.73G.19

१० मानवाचे व्यवसाय

(२२ माचण ते २७ माचण)

https://tinyurl.com/y3d9r5n8

घ्या.

https://tinyurl.com/y2n9onfo

मनुष्यबळाचे शेकडा प्रमाण, डवडवध

https://tinyurl.com/yyxdbydh

06.73G.20

बाबत समजून घ्या. ाऄडचण ाअल्यास
https://tinyurl.com/yylo4sll

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

व्यवसायाांतील मनुष्यबळाचे शेकडा
प्रमाण व मानवाचे व्यवसाय याांचे

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण
साधा.

SCERT,Maharashtra,Pune

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

सांकडलत मूल्यमापन –

ाअठवडा पाचवा (२९ माचण
ते ०३ एडप्रल)

िीत्तीय सत्र

ाआयत्ता : ६ वी माहे : एडप्रल, २०२१
डवषय
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

कालावधी

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

ाअठवडा पडहला

पाठाचे नाव
सराव : पाठ क्र. ०६

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत
स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

(भूगोल)

ाअठवडा दुसरा

व

डचत्रे

डमळवा.

ाऄडचण

ाअल्यास

डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

सराव : पाठ क्र. ०७

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

(१२ एडप्रल ते १७

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता
पुस्तकातील

डचत्राांचे

डनरीक्षण

करा.

ाऄडचण

ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

एडप्रल)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

पाठाचे वाचन करा. ाअांतरजालच्या मदतीने पूरक
माडहती

(०५ एडप्रल ते १०
एडप्रल)

सामाडजकशास्त्र

डवद्याथी कृ ती

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा डतसरा

सराव : पाठ क्र. ०८

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

करा. ाअांतरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे

(१९ एडप्रल ते २४

डमळवा.

एडप्रल)

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा चवथा
(२६ एडप्रल ते ३०

पाठाचे वाचन करा. पुस्तकातील डचत्राांचे डनरीक्षण

सराव : पाठ क्र. ०९ व

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

१०

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता
पुस्तकातील डचत्राांचे डनरीक्षण करा.

एडप्रल)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

आयत्ता:-सातवी

माहे –डडसेंबर २०२०
ाअठवडा

अध्ययनननष्प
त्तीक्रम ां क

पाठाचे नाव

1

ाऄध्ययन स्त्रोत

bit.ly/3m26gpJ
07.01.01

12.सलाम –

07.01.05

नमस्ते

प्रवषय – मराठी
डवद्याथी कृ ती

1. डवद्याथी पाठाचे समजपूवणक वाचन करून पाठाचा ाअशय स्वताःच्या शब्दात लेखन करतील.
2. डवद्याथी पाठातील पात्राांची नावे घरातील मोठ्या व्यक्तीना साांगतील.
3. डवद्याथी पाठाचे नाट्यीकरण करतील.
4. डवद्याथी पाठातील शब्दाांचे समान ाऄथाणचे शब्द शोधतील.
5. डवद्याथी पाठाची ललक ाईघडतील,पाठाचा ाअशय समजून घेतील.

2

1.
13. ाऄनाम

07.01.18

वीरा ( कडवता

Bit.ly/361fugg

डवद्याथी कडवतेचे गायन करतील.

2. डवद्याथी कडवतेला स्वतांत्र चाल लावतील.
3. डवद्याथी पाठ्यपुस्तकातील पान क्र.60 वरील डचत्राांचे डनरीक्षण करतील डचत्रावरील माडहती स्वताःच्या शब्दात लेखन
करतील.

)

4. डवद्याथी कडवतेतील यमक जुळणारे शब्द शोधतील.
5. डवद्याथी भारतीय सैडनक याांचेबद्दल माडहती सांकडलत करून त्यावर घरातील मोठ्या व्यक्तींसोबत चचाण करतील.

3

Bit.ly/3kYbQs4
07.01.18

14.कडवतेची
ओळख

1. डवद्याथी पाठाचे समजपूवणक वाचन करतील.
2. डवद्याथी पाठातील पात्राांचा पररचय करून घेतील.
3. डवद्याथी पाठातील जोडशब्द शोधून त्याचे घरातील मोठ्या व्यक्तीसमोर प्रकटवाचन करतील.
4. डवद्याथी पाठाच्या लेडखके चा पररचय स्वताःच्या शब्दात साांगतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

5. डवद्याथी पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ६४ वरील डचत्राचा सांवाद स्वताःच्या शब्दात लेखन करतील.

4

1. डवद्याथी पाठातील पात्राांचे नाट्यीकरण करतील.
07.01.18

14. कडवतेची

Bit.ly/3kYbQs4

ओळख

2. डवद्याथी ाअवडलेली गोष्ट स्वताःच्या शब्दात साांगतील.
3. डवद्याथी पाठातील शब्दाांचे डवरुद्ध ाऄथाणचे शब्द शोधतील.
4. डवद्याथी पाठात ाअलेल्या साडहत्यकाांची नावे शोधून लेखन करतील.
5. डवद्याथी पाठातील डवरामडचन्हे शोधून त्याची नावे लेखन करतील.

आयत्ता:-सातवी
माहे –जानेवारी २०२१
ाअठवडा

अध्ययनननष्प
त्तीक्रम ां क

प्रवषय – मराठी

पाठाचे नाव

1

ाऄध्ययन स्त्रोत

Bit.ly/3IZERVC
15.ाऄसे जगावे

07.01.2007.
01.18

( कडवता )

डवद्याथी कृ ती

1. डवद्याथी कडवतेचे गायन करतील.
2. डवद्याथी पाठ्यपुस्तकातील पान क्र.७० वरील डचत्राचा सांवाद स्वताःच्या शब्दात लेखन करतील.
3. डवद्याथी कडवतेंचा ाऄथण स्वताःच्या शब्दात साांगतील.
4. डवद्याथी कडवतेतील यमक जुळणारे शब्द शोधून लेखन करतील.

5. डवद्याथी ‘सांकटाना न घाबरता तोंडद्यावे’या वाक्प्रचाराचा ाऄथण स्वताःच्या शब्दात लेखन करतील.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

2

1. डवद्याथी कडवतेचा ाअशय स्वताःच्या शब्दात साांगतील.
07.01.2007.
01.18

15. ाऄसे
जगावे (

Bit.ly/3IZERVC

2. डवद्याथी समान ाअशय ाऄसलेल्या कडवता शोधून सांग्रही ठे वतील.
3. डवद्याथी स्वताः कडवता रचण्याचा प्रयत्न करतील.

4. डवद्याथी कवीची माडहती youtube, google च्या साह्याने शोधतील.

कडवता )

5. डवद्याथी कडवतेला स्वतांत्र चाल लावतील.
ाअकारीक मूल्यमापन –डितीय ..............................................

3

4

......

.....

........

.......

सत्र

ाअकारीक मूल्यमापन –डितीय ....................................................
सत्र
1. डवद्याथी ‘ बाबा गेले गावाला.’या वाक्यातील क्रक्रयापद शोधून त्याचे लेखन करतील.

5

07.01.27

व्याकरण

………………………

2. डवद्याथी ाऄरे रे! फार वााइट झाले.या वाक्यातील डवरामडचन्हाची नावे साांगतील.

3. डवद्याथी सोनाली गावाला गेला. या वाक्यातील चुकीचा शब्द शोधून लेखन करतील.
4. डवद्याथी पूणडण वराम या डवरामडचन्हाची माडहती साांगतील.
5. डवद्याथी ाअज्ञाथी वाक्य शोधतील,त्याचे लेखन करतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

आयत्ता:-सातवी
माहे –फे ब्रुवारी २०२१
ाअठवडा

अध्ययनननष्प
त्तीक्रम ां क

प्रवषय – मराठी

पाठाचे नाव

1

ाऄध्ययन स्त्रोत

Bit.ly/3I0BGLY
07.01.21

18.वदनी

07.01.20

कवळ घेता

डवद्याथी कृ ती

1. डवद्याथी पाठाचे समजपूवणक वाचन करतील.

2. डवद्याथी पाठातील डवरामडचन्हे याांचे डनरीक्षण करून त्याचा ाईपयोग समजून घेतील
3. डवद्याथी पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. 86 वरील डचत्राांचे वणणन करतील.
4. डवद्याथी त्याना माडहत ाऄसणाऱ्या डपकाांची यादी तयार करतील,त्याचे वाचन करतील.
5. डवद्याथी पाठातील डवशेषण शोधून त्याांचे लेखन करतील.

2

1. डवद्याथी त्याना माडहत ाऄसणाऱ्या वस्तूांची यादी करतील.
07.01.14

19.धोंडा

…………

2. डवद्याथी पाठातील ाअज्ञाथी वाक्ये शोधून लेखन करतील.
3. डवद्याथी पाठातील राजूचे गुणडवशेष साांगतील.
4. डवद्याथी पाठाचा ाअशय समजून घेाउन त्यावर ाअपले मत व्यक्त करतील.
5. डवद्याथी पाठयपुस्तकातील पान क्र ९४ वरील क्रदलेल्या शब्दकोड्यातील लपलेल्या म्हणी शोधून त्याचे लेखन करतील.

3

07.01.2007.
01.18

20.डवचारधन

Bit.ly/3I0NZYz

1. डवद्याथी थोरपुरुषाांचे जीवनचररत्र वाचन करतील.जसे -डशवाजी महाराज, डॉ.ाअांबेडकर
2. डवद्याथी थोरपुरुषाांच्या जीवन चररत्रावर ाअपले मत डलडखत स्वरूपात व्यक्त करतील.
3. डवद्याथी समाजसेवक याांच्या कायाणची डचक्रकत्सक समीक्षा करतील.
4. डवद्याथी महषी कवे याांची माडहती सांग्रडहत ठे वतील.
5. डवद्याथी मूल्याांचे वाचन करतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

4

1. डवद्याथी गोपाळ कृ ष्ण गोखले याांचे जीवनचररत्र वाचतील.
07.01.2007.
01.18

20. डवचारधन

Bit.ly/3I0NZYz

2. डवद्याथी भारतीय स्वातांत्र्यात योगदान देणाऱ्या थोरपुरुषाांची माडहती डमळवतील.
3. डवद्याथी भारतीय स्वातांत्र्यावर ाअपले डवचार व्यक्त करतील.
4. डवद्याथी डशवाजी महाराज याांचा पोवाडा ाऄभ्यासतील.
5. डवद्याथी भारतीय सांडवधानाचे वाचन करतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

आयत्ता:-सातवी
माहे –माचण २०२१
ाअठवडा

अध्ययनननष्पत्तीक्र
म ां क

पाठाचे नाव

प्रवषय – मराठी

ाऄध्ययन स्त्रोत

1

डवद्याथी कृ ती

1. डवद्याथी महाराष्ट्रातील सांत परां परा याची माडहती डमळवतील.

07.01.20

21.सांतवाणी –सांत

07.01.18

नरहरी सोनार

………….

2. डवद्याथी सांत नरहरी सोनार याांचे जीवनचररत्र वाचतील.

3. डवद्याथी पाठ्यपुस्तकातील पान क्र 100 वरील ओळींचा ाऄथण समजून घेतील.
4. डवद्याथी सांताांच्या डवचाराांवर ाअपले समीक्षणात्मक मत माांडतील.
5. डवद्याथी सांतसाडहत्य सांग्रडहत ठे वतील.

2

1. डवद्याथी सांत कान्होपात्रा याांचे पाठ्यपुस्तकातील ओळींचे वाचन करतील.
2. डवद्याथी सांत तुकाराम याांची माडहती डमळवतील ,त्याचे वाचन करतील.

7.01.20

21.सांतवाणी –सांत

07.01.18

कान्होपात्रा

…………………

3. डवद्याथी सांताांच्या डवचाराांवर कडवता रचण्याचा प्रयत्न करतील.
4. डवद्याथी पाठातील ाऄपररडचत शब्दाांचा ाऄथण समजून घेतील.

5. डवद्याथी youtube,google च्या साह्याने सांताांची माडहती डमळवतील.
3

1. डवद्याथी सांत कबीर याांचे दोहे डमळवतील,त्याचा ाऄथण समजून घेतील.
7.01.20
07.01.18

2. डवद्याथी सांताांचा तुलनात्मक ाऄभ्यास करतील.
21.सांतवाणी

…………………

3. डवद्याथी सांताांचे राष्ट्राबाबत डवचार ाऄभ्यासतील.

4. डवद्याथी सांत तुकाराम महाराज , सांत नामदेव यावर डनबांध लेखन करतील.
5. डवद्याथी वतणमानपत्रातील माडहती डमळवतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

4

.........

सांकडलत मूल्यमापन -2

.....................

...............

आयत्ता:-सातवी
माहे –एडप्रल २०२१
ाअ
ठव
डा

1

अध्ययन ननष्पत्ती क्रम ां क

..............

पाठाचे नाव

...............

प्रवषय – मराठी

ाऄध्ययन स्त्रोत

ाऄडतररक्त पूरक मागणदशणन

2

डवद्याथी कृ ती

..............................................

1. डवद्याथी प्रश्नाथणक वाक्याचे लेखन करतील.
2. डवद्याथी पाठ्यपुस्तकातील डवशेषण शोधतील.
07.01.27

...............

व्याकरण

3. डवद्याथी दुहरे ी ाऄवतरणडचन्हे ाऄसणारी वाक्ये शोधून लेखन करतील,त्याचा
ाऄथण समजून घेतील.
4. डवद्याथी पूणणडवराम या डवरामडचन्हाची सांकल्पना समजून घेतील.

3

5. डवद्याथी वाक्यातील स्वल्पडवराम याांचे महत्व ाऄभ्यासतील.
डवद्याथी पाठ्यपुस्तकाव्यडतररक्त ाऄवाांतर पुस्तकाांचे वाचन करतील.

07.01.20
07.01.21

वाचन ( ाऄवाांतर )

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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4

07.01.20
07.01.21

डवद्याथी पाठ्यपुस्तकाव्यडतररक्त ाऄवाांतर पुस्तकाांचे वाचन करतील.

वाचन ( ाऄवाांतर )

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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आयत्ता - ७ वी
माहे - ददसांबर २०२०
ाऄ.न.

ाऄध्ययन प्रनष्ढप्रत्त िमाांक

प्रवषय- दहिं दी (सुलभभारती )
गद्य र्शषवक

ाऄध्ययन स्त्रोत

छात्र कृप्रत

छात्र मचत्र का प्रनरीक्षण करके स्वयां वाक्य बनाएांगे ।


१

२

07.15.03

07.15.12

१. ाऄस्पताल

२. बेटी युग
(पुवावधव)

छात्र स्वयां ाऄस्पताल में जाकर वहााँ की जानकारी हार्सल



यहााँ क्लिक करे

करेंगे।



ाऄस्पताल के प्रवमभन्न कक्षों के कायव के बारे जानेंगे।



छात्र मचत्र तार्लका से छोटे -छोटे वाक्य बनाएांगे ।




यहााँ क्लिक करे



छात्र कप्रवता का सस्वर गायन करेंगे ।

छात्र गुट चचाव के ाअधार पर कप्रवता के भाव बताएांगे ।
देश की महान मदहलाओां की जानकारी ाऄांतरजाल से िाप्त
करेंगे ।

३

07.15.12

२. बेटी युग

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

(ाईत्तराधव)

यहााँ क्लिक करे




बेटीयों के ाअत्मप्रनभवर होने के बारे जानेंगे ।

पाठशाला में पढ रहे छात्र , छात्राओां की सांख्या ाअलेख तैयार
करेंगे ।

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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माहे - जनवरी २०२१
ाऄ.न.

१

२

ाऄध्ययन प्रनष्ढप्रत्त िमाांक

07.15.01

07.15.01

गद्य र्शषवक

३. दो लघुकथाएाँ
(पुवावधव)

३. दो लघुकथाएाँ (ाईत्तराधव)

प्रवषय- दहिं दी (सुलभभारती)
ाऄध्ययन स्त्रोत

यहााँ क्लिक करे

यहााँ क्लिक करे

छात्र कृप्रत


छात्र हाव-भाव के साथ कहानी का मुखर वाचन करेंगे



छात्र िश्नोत्तर के माध्यम से कहानी के मुद्दो को समझेंगे ।



छात्र ाऄपने सहपाठीयों के साथ नाट्टीकरण करके
ददखाएाँगे ।



कहानी में से एकवचन और बहुवचन वाले शा ढू ाँ ढकर र्लखेंगे ।



छात्र ाऄकबर बीरबल की कहाप्रनयााँ पढें गे तथा औरों को सुनवाएांगे ।



छात्र गुट चचाव के ाअधार कहानी के पात्र समझेंगे।



छात्र तेनालीराम की कहाप्रनयााँ सुनेंगे ।



कहानी में से स्त्रीर्लिं ग और पुक्लल्लिंग वाले शा ढू ाँ ढकर र्लखेंगे श्ब्ाों की
सुची बनाकर वाक्य में ियोग करेंगे ।

३

४

07.15.08

07.15.08

४. शा सांपदा
(पूवावधव)
४. शा सांपदा
(ाईत्तराधव)

यहााँ क्लिक करे

यहााँ क्लिक करे



छात्र शा भांडार बढाने हेतु पढााइ का महत्त्व समझेंगे।



छात्र ाअरोह तथा ाऄवरोह के साथ प्रनबांध का मुखर वाचन करेंगे।



िमुख मुददों पर िश्नोत्तर के माध्यम से चचाव करेंगे।



छात्र भारत के सांप्रवधान की ाईद्देर्शका को सुनते तथा दोहराएांगे ।



छात्र पाठ मे ाअए दहिं दीतर भाषा के शा खोजकर ाईनका वप्रगिकरण करें गे
।



शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

छात्र भ्रमणध्वप्रन के माध्यम से कहाप्रनयााँ पढें गे ।
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माहे - फरवरी २०२१
ाऄ.न.

१

२

३
४

ाऄध्ययन प्रनष्ढप्रत्त िमाांक

07.15.05

07.15.05

07.15.01
07.15.01

गद्य र्शषवक

५. बसांत गीत
(पुवावधव)

५. बसांत गीत

(ाईत्तराधव )

६ . चांदा मामा की जय (पुवावधव)
६ . चांदा मामा की जय (ाईत्तराधव )

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

प्रवषय- दहिं दी (सुलभभारती)
ाऄध्ययन स्त्रोत

यहााँ क्लिक करे

यहााँ क्लिक करे

यहााँ क्लिक करे
यहााँ क्लिक करे

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

छात्र कृप्रत


छात्र लय के साथ कप्रवता का सस्वर गायन करेंगे।



छात्र वसांत ाऊतु में होने वाले पररवतवन को पद्दय के माध्यम से
समझेंगे ।



ाआस मौसम में िकृप्रत में होने वाले बदलाओां को समझेंगे ।



कप्रवता में ियुक्त लययुक्त शा ढू ाँ ढकर र्लखेंगे तथा ाईनकी सूची बनवाएांगे ।



छात्र स्वयां िकृप्रत पर ाअधाररत कप्रवता र्लखने की कोर्शश करेंगे ।



छात्र िस्तुत एकाांकी से छोटों से प्यार और बुरी ाअदतों को त्ागने की िेरणा लेंगें ।



छात्र एकाांकी का मुखर वाचन करेंगे।



छात्र कक्षा में एकाांकी को सहाऄमभनय करके ददखाएांगे ।



माता प्रपता के िप्रत ाऄपने ाईत्तदामयत्व को समझेंगे।



छात्र मूल भारतीय मदहला ाऄांतररक्ष यात्री के बारे पढकर ाईनकी जानकारी देंगे।

SCERT,Maharashtra,Pune

माहे - माचव २०२१
ाऄ.न.

ाऄध्ययन प्रनष्ढप्रत्त िमाांक

गद्य र्शषवक

प्रवषय- दहिं दी (सुलभभारती)
ाऄध्ययन स्त्रोत

छात्र कृप्रत


१

07.15.05

७. रहस्
(पुवावधव)

छात्र कहानी से ाऄांधप्रवश्ऱासों से दूर रहने की िेरणा लेंगे।



छात्र कहानी का ाअदशव वाचन करेंगे ।



िश्नोत्तर तथा चचाव के माध्यम से काहानी के िमुख मुद्दोपर चचाव
करेंगे ।

यहााँ क्लिक करे



छात्र ाऄपने सहपारठयों से सामने कहनी ाऄपने शाों मे कहें गे
।

२

07.15.05

७. रहस्
(ाईत्तराधव )


यहााँ क्लिक करे



छात्र िेरणादायी कहाप्रनयों का सांकलन करेंगे ।
िश्नोत्तर तथा चचाव के माध्यम से कहानी के िमुख मुद्ददोंपर
चचाव करेंगे ।



छात्र ाऄांधश्द्धा प्रनमुवलन स्वयां क्रकए कायव बताएांगे ।



शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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माहे - एप्रिल २०२१
ाऄ.न.

ाऄध्ययन प्रनष्ढप्रत्त िमाांक

गद्य र्शषवक

प्रवषय- दहिं दी (सुलभभारती)
ाऄध्ययन स्त्रोत

छात्र कृप्रत


07.15.01

07.15.01

८. हम चलते र्सना तान के
(पुवावधव)

८. हम चलते र्सना तान के
(ाईत्तराधव )

यहााँ क्लिक करे

यहााँ क्लिक करे

छात्र कप्रवता का सस्वर गायन करेंगे।



छात्र देशभक्तों के कायव को जानेंगे ।



छात्र डॉ. हररवांशराय ब न की रचनाओां को
पढें गे ।



छात्र पद्याांश मे ाअए लययुक्त शाों की सारणी बनाएांगे ।



छात्र पद्याांश में ाअए सभी राज्यों की िमुख भाषाओां के नाम
बताएांगे ।



छात्र ाऄपने गााँव तथा शहर में स्थस्थत क्रकसी महत्वपूणव व्यप्रक्त
ाऄथवा सैप्रनक से मुलाकात करेंगे।

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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क्रद. १ डडसेंबर २०२० ते ३१ माचण २०२१ डनयोजन

डवषय

ाऄध्ययन

पाठाचे नाव

कालावधी

डवषय-गडणत

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

डनष्पत्ती क्रमाांक
गडणत

समप्रमाण व
व्यस्तप्रमाण

१ डडसेंबर ते

https://bit.ly/2V1A75W

डवद्याथी, समप्रमाण म्हणजे काय? हे जाणण्यासाठी दैनांक्रदन
जीवनातील डवडवध ाईदाहरणे सांकडलत करतात.

८ डडसेंबर

जसे- १) एक पेन ५ रुपयाला तर दोन पेन 10 रुपयाला.
https://bit.ly/3pZAYCd

२) एका खोलीत २५ मुले बसतात तर ४ खोल्याांमध्ये 100 मुले
बसतील.
वरीलप्रमाणे प्रत्येक मुलाने दैनांक्रदन जीवनात वापर होणारी
समप्रमाणाची 10 ाईदाहरणे तयार करतात.

९ डडसेंबर ते
१४ डडसेंबर

डवद्याथी,व्यस्तप्रमाण म्हणजे काय? हे जाणण्यासाठी दैनक्रां दन
जीवनातील डवडवध ाईदाहरणे सांकडलत करतील.
https://bit.ly/361GigG
https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3130140151
685365761271

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

जसे- १) एक काम करण्यासाठी 10 मजुराांना 10 क्रदवस लागतात. तर
२० मजूर तेच काम ५ क्रदवसात करतील.
वरीलप्रमाणे प्रत्येक मुलाने दैनांक्रदन जीवनात वापर होणारी
समप्रमाणाची 10 ाईदाहरणे तयार करतात.
SCERT,Maharashtra,Pune

https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281

डवद्याथी पाठ्यपुस्तकातील समप्रमाण व व्यस्त प्रमाणाची ाईदाहरणे
सोडवतील.

53323?contentId=do_3130140151
823892481291

https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3130140152
201297921232

०७.७१.२३

१५डडसेंबर ते

भागीदारी -

२४ डडसेंबर

एखादा व्यवसाय चालू करताना जागा, कच्ची सामग्री ाआत्यादींसाठी पैसे
लागतात. त्या रकमेला भाांडवल म्हणतात. ाऄनेकदा दोन ककवा ाऄडधक
व्यक्ती डमळू न भाांडवल गोळा करतात. म्हणजेच त्या व्यक्ती
भागीदारीत गुांतवणूक करून व्यवसाय सुरू करतात. भागीदारीच्या
व्यवसायात बाँकेमध्ये भागीदाराांचे सांयुक्त खाते ाऄसते. त्या
व्यवसायासाठी भाांडवलाची ज्या प्रमाणात गुांतवणूक ाऄसते त्या

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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प्रमाणात व्यवसायात झालेला नफा ककवा तोटा याचे वाटप के ले जाते.
जसे-१) बालमेळाव्यात ाऄडनल व ाऄमर या दोघाांनी ाऄनुक्रमे ४० रुपये
६० रुपये जमा करून त्याची भेळ डवकली.सांपूणण भेळ डवकू न
झाल्यावर त्याांना २४० रुपये डमळाले तर त्याांनी ते कसे वाटून घ्यावे?
ाऄशी दैनांक्रदन जीवनातील ाईदाहरणे बनडवतात व ती सोडडवतात.
डवद्याथी पाठ्यपुस्तकातील भागीदारी वर ाअधाररत ाईदाहरणे
सोडडवतात.
बाँक व सरळव्याज

२५डडसेंबर ते

https://www.diksha.gov.in/play/coll

४ जानेवारी

ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3125989700
8173056012014

बाँक ही पैशाांचे व्यवहार करणारी सरकारमान्य सांस्था ाऄसते. बाँकेमुळे
पैशाचे डनयोजन म्हणजे ाऄथणडनयोजन करणे सोपे जाते. बाँकेमध्येरोख
रकमेचा भरणा करणे ककवा रोख रक्कम काढणे ाऄसा व्यवहार करता
येतो. त्यासाठी बाँकेत खाते ाईघडावे लागते. बाँकेमध्ये डवडवध प्रकारची
खाती ाऄसतात.
वरील बाबी जाणतात.
बाँकाांमधील डवडवध खाती जसे- चालू खाते,बचत खाते,ाअवती ठे व
खाते,मुदत ठे व खाते तसेच ATM काडण त्याचा वापर याडवषयी

https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3130140155
076362241225

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पालकाांशी ाऄथवा डमत्राशी चचाण करतात.
ाअपल्या घरातील कोणाचेही बाँक पासबुक घेाउन त्यावरील नोंदी
तपासतात.व त्यासांबांधी पालकाांशी चचाण करतात.
पालकाांच्या मदतीने बाँकेत होत ाऄसलेल्या व्यवहाराची माडहती
घेतात.
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५ जानेवारी ते

https://www.diksha.gov.in/play/coll

१० जानेवारी

ection/do_3125282092958433281

ाऄभयने मोटारसायकल खरे दी करण्यासाठी बाँकेकडू न ४०००० रुपये
कजण १०% दराने ५ वषाणसाठी घेतले यात

53323?contentId=do_3130140155

मुद्दल-

215544321226

मुदतव्याजाचा दर-

https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3130140155
475230721250

वरील बाबी ओळखतात.

पाठयपुस्तकातील डवडवध ाईदाहरणाांच्या सहाय्याने मुद्दल,मुदत व दर
साांगतात.तसेच मुद्दल व व्याज याांपासून रास बनते हे सुद्धा जाणून
घेतात.
youtube, DIKSHA app याांचा वापर करून सदर भाग समजून
घेतात.

११ जानेवारी ते

https://www.diksha.gov.in/play/coll

१९ जानेवारी

ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3130384847
813591041200

सरळव्याजाची ाईदाहरणे सोडवताना सूत्राचा कसा ाईपयोग होतो, ते
जाणतात.
दरवषी मुद्दल कायम ठे वून एकाच दराने व्याजाची ाअकारणी होते.
त्या ाअकारणीला सरळव्याजाची ाअकारणी म्हणतात. यावरून
सरळव्याज काढण्याचे सूत्र व त्याचा प्रत्यक्ष सरळव्याज काढण्यासाठी
ाईपयोग करतात.
घरात बचत म्हणून एक छोटी बाँक तयार करातात व डतचा सुद्धा

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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प्रत्यक्ष बाँकेप्रमाणे व्यवहार करतात.

डवद्याथी पाठ्यपुस्तकातील सरळव्याजवर ाअधाररत ाईदाहरणे
सोडडवतात.
०७.७१.२४

वतुणळ

२० जानेवारी ते

https://www.diksha.gov.in/play/coll

३१ जानेवारी

ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3121791783
1991296011295

ाअपल्या घरातील कोणत्याही पाच वतुणळाकार वस्तूांचा परीघ,व्यास व
जीवा मोजतात.
पररघाचे व्यासाशी ाऄसलेले गुणोत्तर काढतात व ाअलेल्या गुणोत्तरावर
चचाण करतात.

कोणत्याही वतुणळाच्या पररघाचे त्याच्या व्यासाशी ाऄसणारे गुणोत्तर
https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281

डतपटीपेक्षा ककडचत जास्त ाऄसून जवळपास डस्थर ाऄसते. ही डस्थर
सांख्या π (पाय) या ग्रीक वणाणक्षराने दशणवली जाते. ही सांख्या पररमेय
सांख्या नाही हे थोर गडणतज्ज्ञाांनी पररश्रमाने डसद्ध के ले ाअहे.

53323?contentId=do_3129457365

व्यवहारामध्ये π ची ककमत 3.14 ाऄशी घेतली जाते. ाईदाहरणात π ची

755658241499

ककमत क्रदली नसेल तर ती 22/7 ाऄसे गृहीत धरतात हे डवद्याथी प्रत्यक्ष

https://www.diksha.gov.in/play/coll

व्यासावरून परीघ काढणे व परीघावरून व्यास काढणे ाऄशी ाईदाहरणे

ection/do_3125282092958433281

सोडडवतात.

कृ तीतून समजून घेतात.

53323?contentId=do_3130066243

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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91012352191
https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3130066090
00677376187
https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3130140155
701657601292
०७.७१.२५

५ फे ब्रुवारी ते
१० फे ब्रुवारी

वतुणळकां स
https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3130140158
555340801293

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

youtube,DIKSHA app याांचा वापर करून वतुणळकां स हा भाग
प्रत्यक्ष समजून घेतात.

वतुणळकां साबरोबरच लघुकांस,डवशालकां स व ाऄधणवतुणळकां स याबाबी
प्रत्यक्ष ाअकृ त्या काढू न स्पष्ट करून घेतात.

https://www.diksha.gov.in/play/coll

कें द्रीय कोन

ection/do_3125282092958433281

लघुकांसाचे माप

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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53323?contentId=do_3130140158

डवशालकां साचे माप

685429761272

वतुणळाचे माप
ाऄधणवतुणळकां साचे माप

https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281

वरील बाबी youtube,DIKSHA app याांचा वापर करून प्रत्यक्ष
समजून घेतात व पाठ्यपुस्तकातील यावर ाअधाररत ाईदाहरणे
सोडडवतात.

53323?contentId=do_3130384852
947599361590

Geogebra Software चा ाईपयोग करून कें द्रीय कोन ाअडण कां साची
डवडवध मापे याांचा सहसांबांध move option चा ाईपयोग करून
ाऄनुभवतात.

पररडमती व
क्षेत्रफळ

११ फे ब्रुवारी ते

https://www.diksha.gov.in/play/coll

पररडमती

१८ फे ब्रुवारी

ection/do_3125282092958433281

बांक्रदस्त ाअकृ तीच्या सवण बाजूच्ां या लाांबींची बेरीज म्हणजे पररडमती हे

53323?contentId=do_3123269062

प्रत्यक्ष घराच्या लभतींची लाांबी मोजून काढतात.

5789952016
यावरून कोणत्याही बहुभुजाकृ तीच्या सवण बाजूांच्या लाांबींची बेरीज
म्हणजे पररडमती हे जाणतात. त्यावरून चौरसाची पररडमती व
https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281

ाअयाचाची पररडमती याांचे डवडवध ाईदाहरणाांच्या सहाय्याने सूत्र
बडनडवतात.

53323?contentId=do_3125148336
प्रत्यक्ष पररसरात ाअढळणाऱ्या चौरसाकृ ती व ाअयाताकार बाबींची
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

0250265615741

सूत्राांच्या सहाय्याने पररडमती काढतात.
ज्या बाबींची पररडमती काढली त्याांचे मागील ाआयत्तेत डशकल्याप्रमाने
डवडवध ाईदाहरणाांिारे क्षेत्रफळ काढतात.

https://www.diksha.gov.in/play/coll

०७.७१.२६

ection/do_3125282092958433281

गावातील मांक्रदर,ग्रामपांचायत,चावडी,क्रीडाांगण ाआत्यादी बाबींची

53323?contentId=do_3129457392

ाऄगोदर पररडमती काढा व नांतर क्षेत्रफळ काढतात.

594698241535

पाठ्यपुस्तकातील डवडवध ाईदाहरणे सोडडवतात.

१९ फे ब्रुवारी ते
२५ फे ब्रुवारी

काटकोन डत्रकोणाचे क्षेत्रफळ
https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3130140159
471370241260

ाअयताच्या क्षेत्रफळावरून काटकोन डत्रकोणाचे क्षेत्रफळ कसे काढले
जाते हे डव्हडडओ िारे समजून घेतात.

ाअयात हा दोन काटकोन डत्रकोण याांच्या पासून बनलेला ाऄसतो हे
जाणतात. त्यावरून काटकोन डत्रकोणाचे सूत्र तयार करतात, व नांतर
डत्रकोणाचे सूत्र कसे बनते हे समजून घेतात.

०७.७१.२७

पाठ्यपुस्तकातील काटकोन डत्रकोणासांबांधी डवडवध ाईदाहरणे
सोडडवतात.
https://www.diksha.gov.in/play/coll
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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ection/do_3125282092958433281

पृष्ठफळ

53323?contentId=do_3130140160

कोणत्याही डत्रडमतीय वस्तूच्या सवण पृष्ठभागाांच्या क्षेत्रफळाांची बेरीज म्हणजे त्या

384286721228

वस्तूचे पृष्ठफळ ाऄसते. हे डव्हडडओच्या माध्यमातून समजावून घेतात.

खडू चा डब्बा,वीट,ाऄथवा घरातील कपाट यासारख्या वस्तूांची पृष्ठे मोजतात व

https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3130140159

०७.७१.२८

प्रत्येक पृष्ठाचे क्षेत्रफळ काढू न मग त्याांची बेरीज करतात. यावरून एखाद्या वस्तूचे
पृष्ठफळ कसे काढता येते हे जाणतात.

पाठ्यपुस्तकातील डवडवध ाईदाहरणे सोडडवतात.
पररसरात ाअढळणाऱ्या ाऄथवा घरातील ाआष्टीकाचीती व घनाकृ ती

890800641234

प्रत्येकी पाच वस्तूांचे घनफळ काढतात.

एक कोन काटकोन ाऄसलेले डवडवध मापाचे डत्रकोण काढतात.त्या

पायथागोरस

२६ फे ब्रुवारी ते

https://www.diksha.gov.in/play/coll

डसद्धाांत

५ माचण

ection/do_3125282092958433281

डत्रकोणाला नावे देतात व त्याांचे कारण कोणते हे डलडहतात.

53323?contentId=do_3125854239
78897408215414

डत्रकोणातील काटकोनासमोरील बाजू डह कणण ाऄसते हे साांगतात. ज्या
डत्रकोणाचा एक कोन काटकोन ाऄसतो, त्या डत्रकोणास काटकोन
डत्रकोण म्हणतात ाअडण त्या काटकोनासमोरील बाजूला कणणम्हणतात
हे प्रत्यक्ष ाअकृ तीिारे साांगतात.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3129457402
990673921545

काटकोन डत्रकोणावर ाअधाररत डव्हडीओ बघून त्यानुसार स्वताः कृ ती
करतात त्यावरून काटकोन डत्रकोणातील कणाणवरील बाजूचे क्षेत्रफळ
हे ाआतर ाईरलेल्या दोन बाजूांच्या क्षेत्रफळाच्या बेरजेाआतके ाऄसते हे डसद्ध
करून दाखडवतात.
पायथागोरस डत्रकु ट

https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3130003122
275368961110

२,३ व ५ (यामध्ये दोनचा वगण चार व तीनचा वगण नाउ याांची बेरीज
पाच च्या वगाणाआतकी म्हणजे २५ येते, म्हणून २,३,५ या सांख्याांना
पायथागोरस चे डत्रकु ट ाऄसे म्हणतात.
ाऄशाप्रकारची ाऄजून डवडवध डत्रकु ट शोधतात व त्याांची
सत्यता पडताळतात.

https://www.diksha.gov.in/play/coll

डत्रकोणाांच्या बाजू क्रदल्या ाऄसता त्यावरून कोणते डत्रकोण काटकोन

ection/do_3125282092958433281

डत्रकोण ाअहेत, ते ओळखात.

53323?contentId=do_3130003123
003228161111

पररसरात ाअढळणाऱ्या कोणत्याही दोन काटकोन डत्रकोणाची मापे
डलहीन ती पडताळू न पाहतात.

https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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53323?contentId=do_3130140163
678289921235

https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3130140163
542548481219
०७.७१.२९

बैडजक सूत्र-े

६ माचण ते १५ माचण

वगण डवस्तार

2

2

2

https://www.diksha.gov.in/play/coll

(x + y) = x + 2xy + y हे डिपक्रदच्या वगणडवस्ताराचे सूत्र कसे तयार

ection/do_3125282092958433281

होते हे डव्हडडओ माध्यमातून बघतात व प्रत्यक्ष ाऄनुभव घेतात.

53323?contentId=do_3125069236

पाठ्यपुस्तकात दाखडवल्याप्रमाणे कोऱ्या कागदावर तसा सराव

3042816025217

करतात.

क्रदलेल्या डिपदींचा सूत्राच्या सहाय्याने डवस्तार करतात व त्याांच्या

०७.७१.३०
https://www.diksha.gov.in/play/coll

नोंदी वहीत ठे वतात.

ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3129457412

डिपदींचा वगण कोणता ाअहे हे ाईदाहरणे सोडवून ओळखतात.

434247681537
डवडवध वगाणडवस्तार हे कोणत्या राशींचे ाअहेत हे ओळखतात.

०७.७१.३१
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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बैडजक राशींचे ाऄवयव कसे पडायचे याचा डव्हडीओ बघतात व
त्यानुसार त्याांचे ाऄवयव पडतात.
https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3130140166

एकपदीचे ाऄवयव पाडताना प्रथम सहगुणकाचे ाऄवयव पाडता ाअले
तर पाडावेत, नांतर चलभागाचे ाऄवयव पाडावेत हे जाणतात.
पाठ्यपुस्तकातील बैडजक राशींची डवडवध ाईदाहरणे सोडडवतात.

764462081220

https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3130140166
642892801236

०७.७१.१३

सरासरी

१६ माचण ते

Diksha app चा वापर करून त्यातील सरासरी कशी काढायची हा
डव्हडीओ पाहतात व त्यावरून ाअपल्या दैनांक्रदन व्यवहारात ाअपण

२२ माचण

सरासरीचा वापर कोठे कोठे करतो ाऄशी ाईदाहरणे शोधतात व त्याची
सरासरी काढतात.
जसे- एका मडहन्याचे मीटर डबल रीलडग

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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- दररोज लागणारा क्रकराणा
- प्रथम सत्र परीक्षेत डमळालेले सरासरी गुण.
- घरातील सवांची ाईां ची मोजून त्याांची सरासरी
सरासरी = क्रदलेल्या माडहतीमधील सवण प्राप्ताांकाांची बेरीज भाडगले
एकू ण प्राप्ताांकाांची सांख्या हे जाणतात.
डवध्याथी पाठ्यपुस्तकातील सरासरीवर ाअधाररत ाईदाहरणे
सोडडवतात.
वारां वाररता

२३ माचण ते २६ माचण

https://www.diksha.gov.in/play/coll

डवतरण

ection/do_3125282092958433281

सारणी

53323?contentId=do_3125183764
3171430429561

वारां वाररता डवतरण सारणीच्या सांदभाणने Diksha app चा वापर
करून वारां वाररता कशी काढली जाते हे जाणून घेतात.
कधी कधी क्रदलेल्या माडहतीमध्ये काही प्राप्ताांक ाऄनेक वेळा येतात.
एखादा प्राप्ताांक क्रकती वेळा ाअला ाअहे हे दाखवणाऱ्या सांख्येला त्या
प्राप्ताांकाची वारां वारता म्हणतात. ाऄशावेळी वारां वारता सारणी तयार
करतात. या सारणीमध्येप्राप्ताांक, ताळयाच्या खुणा व वारांवारता ाऄसे
तीन स्तांभ ाऄसतात हे ओळखतात.

https://www.diksha.gov.in/play/coll

प्राप्ताांकाांचे वगीकरण सोप्या पद्धतीने करण्यासाठी ताळयाच्या

ection/do_3125282092958433281

खुणाांचा वापर करता येतो. खुणाांची सांख्या वारां वारता दाखवते, ाऄशा

53323?contentId=do_3124030582

प्रकारच्या सारणीला वारां वारता सारणी म्हणतात. प्राप्ताांकाांची सांख्या

4116736021182

मोठी ाऄसते त्या वेळी वारां वारता सारणीचा ाईपयोग सरासरी
काढण्यासाठी होतो ह्या बाबी डवडवध ाईदाहरणे सोडवून समजून
घेतात.
सरासरीचा ाईपयोग कोणकोणत्या डवषयात के ल्या जााउ शकतो हे

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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https://www.diksha.gov.in/play/coll

साांगतात.

ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3124030430
9492940821181

https://www.diksha.gov.in/play/coll
ection/do_3125282092958433281
53323?contentId=do_3129457428
646461441497
सांकीणण प्रश्न सांग्रह
२

२७ माचण ते

सांकीणण प्रश्न सांग्रहातील ाईदाहरणे सोडडवण्यापुवी ाअतापयंतचे सवण
डव्हडीओ काळजीपूवणक बघतात व त्यावर डमत्राांसोबत व

५ एडप्रल

डशक्षकाांसोबत चचाण करतात,ाअडण सांकीणण प्रश्न सांग्रहातील सवण प्रश्न
सोडवतात. ाअतापयंत ाऄभ्यासलेल्या सवण ाईदाहरणसांग्रहातील क्रकमान
दोन ाईदाहरणे सोडडवतात.ज्या ाईदाहरण सांग्रहातील ाईदाहरणे
सोडवायला कठीण वाटतील त्या ाईदाहरण सांग्रहाशी सांबांडधत
डव्हडडओ त्या प्रकारणासमोरील ललक ाईघडू न बघतात .ककवा सदर
ाऄडचणीसांदभाणत वगाणतील डमत्राांसोबत चचाण करा ाऄथवा डशक्षकाशी
सांपकण करतात.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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महाराष्ट्र शासन

राज्य शैक्षडणक सांशोधन व प्रडशक्षण पररषद , महाराष्ट्र पुणे
आयत्ता : सातवी

Name
Subject

Period

of the
Lesson

Learning
Outcome NO.
07.17.07 Thinks critically,
compares and contrasts
characters, events, ideas,
themes and relates them to
life.

English

Week –
1 & 2
December

The
Welcome

07.17.10 Participates in
different activities in English
such as role play, poetry
recitation, skit, drama,
speech, quiz etc. organized
by school and other such
organizations.

07.17.70 Identifies and uses
verbs (main/auxiliary
/transitive /
intransitive/singular and
plural forms).
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

माहे : डडसेंबर 2020 ते एनिल - 2021

Teaching-learning Source

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643679780864015
06

Subject – English

Student Activity

Download My English Book 7 from QR code

2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643680783564814
49
3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643682147532814
03
4)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643682845491214
50
5)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643711861555213
5
6)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643710951424014
07

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

1) Listen and watch video carefully and complete all activities.
2) Read aloud central statement and the responses in A and B

3) Think and Answer the questions.
4) Complete the English Workshop.
5) Complete Language Study

SCERT,Maharashtra,Pune

7)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643713679360013
29

Week –
3 & 4
December

News
Analysis

07.17.17 Presents
information with the help
of posters or other visual
aids.

07.17.57 Classifies given
information using
different criteria.

6) Complete the TOW (Two minutes Oral work.)

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643794139545612
29
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643796837171214
04
3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643797993881614
66

1) Watch and listen video carefully and try to understand new
phrases.
2) Read all news items given on page 70 , 71 & 72 and answer
questions given below .

4)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643799358668814
24

Week –
3 & 4

07.17.49 Reports an
event/happening using an
appropriate format- a
news item, a personal
observation (diary) etc.

5)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643800945459215
30

4)

December

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

3) Read and sort news items in given table.

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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News
Analysis

Week -1
January

Please
don’t
read this
poem!

07.17.23 Reads aloud
meaningful chunks, stories
and recites poems with
appropriate pauses,
intonations and
pronunciations.

07.17.51 Attempts
creative writing in
different formsstories,
poems, skits, dialogues,
cartoons, jokes, playlets
etc.

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526
596768178176241017?contentId=do_3130164380
201779201401

1) Watch video carefully and list Do’s and Don’ts’s

2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526
596768178176241017?contentId=do_3130164380
312043521531

2) Read poem carefully and answer the questions given below.

3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526
596768178176241017?contentId=do_3130164380
406988801467

3) Find the pairs of rhyming words used in each stanza.

4)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526
596768178176241017?contentId=do_3130164380
710092801451
5)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526
596768178176241017?contentId=do_3130164380
607774721468

4) Complete the table on page -76
5) Complete Language Study on page no.76 and frame some
questions.

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643808648396814
05

07.17.29 Infers the
meaning of unfamiliar
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643811284582414

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

1) Listen and watch video carefully
SCERT,Maharashtra,Pune

words by reading them in
context.

The
Week – 2
& 3
January

Redheaded
League

07.17.39 Writes as
directed – one word
answers, choosing only
one correct option, writing
in complete sentences,
writing no fewer/more
lines than expected, etc

25
3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643812438016014
82
4)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643814000230413
30
5)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643815114342412
30

2) Try to find out meaning of difficult words.

3) Read and answer the questions given on page – 79 , 80, 82,
83,84,85
4) Complete the English Workshop on page 81

6)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643844162355213
6
7)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643816973107212
31

07.17.65 Translates
literary and non-literary
pieces from mother
tongue into English and
English into mother
tongue.

8)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643809421721615
07

5) English Workshop page -85
1) Put events in proper order.
2) Read the Bicycle user’s manual and answer the questions.
3) Draw a similar Word picture of any object of your choice.

Week – 2
& 3
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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January

The
Redheaded
League

Week – 4

Double

January

Standard

07.17.11 Engages in
conversations in English
with family, friends, and
people from different
professions using
appropriate vocabulary.

s
07.17.12 Uses appropriate
body language, gestures
and facial expressions
while speaking.

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643846048153614
52
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643874254848014
26
3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643876367564814
27
4)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31260462443248025621
9008

1) Read and enjoy the poem.
2) Try to find out meaning of difficult words.

3) Complete English workshop.
Page -89

1) List all situations described in the poem.
2) Translate words in Marathi.
3) Use any one situation in the poem and write two short
speeches using words and ideas from the poem.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643877337497615
32
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643878884147214
06

Week –
1
February

Baby

07.17.31 Refers dictionary,
encyclopedia to find
meaning/ spelling of
words while reading and
writing for reference work.

Pangolin
’s Night
Out

07.17.66 Enriches
vocabulary through
reading.

3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643906312601614
08
4)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643907561881613
31
5)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643935996313614
09

1) Watch video carefully and answer the questions on page -90
2) Read story carefully and answer questions given on page -91,
92.

3) Complete English Workshop on page -94
1) Make new meaningful sentences by using other words in
place of the words in the boxes.
2) Say whether the following sentences are true or false.

6)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643934801920015
33
7)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31258824306465177621
6916

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

3) Complete language study page -95
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Baby
Week –
1 & 2
February

Pangolin
’s Night
Out

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

Week –
3 & 4
February

Chasing
the Sea
Monster

07.17.47 Prepares outlines
for an essay, a short note,
a short story etc. (Arrange
the major and minor
points coherently and
systematically.)

07.17.50 Describes people,
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643937342259214
69
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643939467264014
10
3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643966772838414
53
4)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643969980006415
08
5)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643971736371214
28
6)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

1) Listen and watch video carefully and learn new words write
them in your notebook.
2) Read the story carefully and answer the questions on page 97,101
3) Find the meaning of new words.
4) Complete English Workshop.
A) Find all words and phrases from passage used to
describe MONSTER.
B) Read the timetable given on page 102 and solve
questions given below.
5) Read and complete Language study.
SCERT,Maharashtra,Pune

places, objects, landscapes
etc effectively.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31258679457058816021
6157
7)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643968809369614
54

Week –1
March
07.17.67 Finds required
information, pictures,
video clips, films etc on
the computer/internet.

Week –1

1)

2)

A
Parody

1) Listen and enjoy the poem.

07.17.71 Learns sentence
structure, subject and
predicate, subject, object
(direct/indirect), subject
and verb agreement
(person, number).

3)

4)

https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?conten
tId=do_3130164402832343041407
https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?conten
tId=do_3130164402906316801412
https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?conten
tId=do_312604624544342016112879
https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?conten
tId=do_3130164397353369601411

March

March Week -2
&3

2) Translate the poem in Marathi.

3) Complete the English workshop.

4) Complete the Language Study.

From

07.17.34 Reads a variety of
texts for pleasure, for

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/d

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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The
Selfish
Giant

example, adventure
stories and science fiction,
fairy tales, biography,
autobiography etc.

07.17.46 Writes a
conversation/dialogue as a
group activity or
individually.

April 1 & 2

Revision

o_312526596768178176241017?conten
tId=do_3130164403032883201332
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?conten
tId=do_3130164403150684161509
3)
https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?conten
tId=do_3130164403318210561470
4)
https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?conten
tId=do_313016440342331392137
5)
https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?conten
tId=do_312584715391746048115155
6)
https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?conten
tId=do_312604624868630528219010
7)
https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?conten
tId=do_3130164403537100801483

The Welcome

1) Watch video carefully and complete the

2) Read, think and answer the questions given on page -109,
110.

3) English workshop
A) List all the words related to weather and seasons from
the story.
B) Complete activity page -112

Use given links and revise all chapters.

1)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

activity on page 107

SCERT,Maharashtra,Pune

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643679780864015
06
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643680783564814
49
3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643682147532814
03

News Analysis
1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643794139545612
29
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643796837171214
04
3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643797993881614
66

Please don’t read this poem!
1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526
596768178176241017?contentId=do_3130164380
406988801467

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526
596768178176241017?contentId=do_3130164380
710092801451
3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265
96768178176241017?contentId=do_31301643806
07774721468

Double Standards
1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643846048153614
52
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643874254848014
26

Baby Pangolin’s Night Out
1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643935996313614
09
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643934801920015
33
3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31258824306465177621

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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6916

Chasing the Sea Monster
1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643969980006415
08
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643971736371214
28
3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31258679457058816021
6157
4)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659676
8178176241017?contentId=do_31301643968809369614
54

A Parody
1)

https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?conten
tId=do_312604624544342016112879

2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265
96768178176241017?contentId=do_31301643973
53369601411

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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From The Selfish Giant
1)

https://diksha.gov.in/play/collecti
on/do_31252659676817817624101
7?contentId=do_312584715391746
048115155
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?conten
tId=do_312604624868630528219010
3)
https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?conten
tId=do_3130164403537100801483

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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ाआयत्ता : सातवी

डवषय

मडहना ाअठवडा क्रमाांक

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

1

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

1

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

1

माहे : डडसेंबर 2020 ते माचण 2021

पाठाचे नाव
मूलद्रव्य,सांयुगे
ाअडण डमश्रणे
मूलद्रव्य,सांयुगे
ाअडण डमश्रणे
मूलद्रव्य,सांयुगे
ाअडण डमश्रणे

ाईपघटक

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्रोत

डवद्याथी कृ ती

bit.ly/Muldravyesanyugeaanimishrane

पदाथांचे गुणधमण

7.72.03

पदाथण

7.72.09

bit.ly/Muldravyesanyugemishrane2

द्रव्य म्हणजे काय ते वहीमध्ये डलहा.

मूलद्रव्य

7.72.07

bit.ly/Muldravyesanyugemishrane3

तुम्हास माडहत ाऄसलेले मूलद्रव्य व त्याांच्या सांज्ञा
याांचा तक्ता तयार करा.

1

मूलद्रव्य,सांयुगे
सामान्य
डवज्ञान

माडहती

2

7.72.06

bit.ly/Muldravyesanyugeaanimishrane
4

मूलद्रव्य,सांयुगे
डडसेंबर

2

सामान्य

डडसेंबर

3

मूलद्रव्य,सांयुगे

माडहत ाऄसलेली ाईदाहरणाांची यादी करा.

2.

डव्हडडओचा ाअडण पाठ्यपुस्तकाचा वापर करून
ाऄणुडवषयक डसद्धाांताचा ाऄभ्यास करून महत्वाचे मुद्दे
वहीत नोंदवा.
1. डमश्रणाची सांकल्पना स्पष्ट करून दैनांक्रदन जीवनात

ाअडण डमश्रणे
सामान्य
डवज्ञान

दैनांक्रदन ाईपयोगातील डवडवध पदाथांचे डनरीक्षण
करून वहीमध्ये डलहा.

१. मूलद्रव्य, सांयुगे ाअडण डमश्रणे याांची तुम्हाला

ाअडण डमश्रणे
डडसेंबर

सवण पदाथांचे गुणधमण सारखे ाऄसतात का? याबाबत

डमश्रण

7.72.07

रे णुसूत्र

7.72.07

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

bit.ly/Muldravyesanyugeaanimishrane
5

वहीमध्ये डलहा.

2. डमश्रणातून

ाऄनावश्यक ाअडण हाडनकारक घटक वेगळे
करण्यासाठी दैनांक्रदन जीवनात वापरल्या जाणार्या
पद्धतींची वहीमध्ये यादी तयार करा.

bit.ly/Muldravyesanyugeaanimishrane

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

वापरली जाणारी डमश्रणे कोणती ाअहेत ाईदाहरणे

1. रे णुसूत्र ही सांकल्पना स्पष्ट करा.

SCERT,Maharashtra,Pune

डवज्ञान

ाअडण डमश्रणे

6

2.तुम्हास माडहत ाऄसलेली सांयुगे व त्याांची रे णूसुत्रे
वहीमध्ये डलहा.

सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

डडसेंबर

3

4

मूलद्रव्य,सांयुगे
ाअडण डमश्रणे

सांयुगे

मूलद्रव्य,सांयुगे

धातू ,ाऄधातू ,

ाअडण डमश्रणे

धातुसदृश्य,

7.72.07

7.72.03

bit.ly/Muldravyesanyugeaanimishrane
7

डडसेंबर

स्पष्ट करुन वहीमध्ये डलहा.

bit.ly/muldravyesanyugeaanimishrane
8

सांडमश्रे

सांयुग म्हणजे काय? मूलद्रव्य व सांयुगे यातील फरक

मूलद्रव्याांचे वगीकरण व त्याांचे प्रकार
ाईदाहरणासडहत स्पष्ट करा.

मूलद्रव्य,सांयुगे

1.ाऄपकें द्री पद्धती डवषयी पाठ्यपुस्तक ाअडण

ाअडण डमश्रणे

ाआांटरनेटिारे ाऄडधक माडहती डमळवा.
ाऄपकें द्री पद्धत

4

7.72.12

bit.ly/Muldravyesanyugeaanimishrane
9

2.रां जकद्रव्य पृथक्करण पद्धती डवषयी पाठ्यपुस्तक
ाअडण ाआांटरनेटिारे ाऄडधक माडहती डमळवा.
3. लोणी डमळडवण्यासाठी ताक घुसळले जाते
यामागील शास्त्रीय डववेचन करा.

मूलद्रव्य,सांयुगे
सामान्य
डवज्ञान

1.ाउध्वणपातन पद्धती डवषयी पाठ्यपुस्तक ाअडण

ाअडण डमश्रणे
डडसेंबर

ाईध्वणपातन पद्धत

4

7.72.08

bit.ly/Muldravyesanyugeaanimishrane
10

ाआां टरनेटिारे ाऄडधक माडहती डमळवा
2. ाउध्वणपातन पद्धतीचे डवडवध ाईपयोग स्पष्ट करून
डलहा. 3.डवलगीकरन पद्धती डवषयी पाठ्यपुस्तक
ाअडण ाआांटरनेटिारे ाऄडधक माडहती डमळवा.

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

5

मूलद्रव्य,सांयुगे
ाअडण डमश्रणे

मूलद्रव्य व सांज्ञा

7.72.11.

मूलद्रव्य,सांयुगे

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

सामान्य

जानेवारी

5
1

ाअडण डमश्रणे
मूलद्रव्य,सांयुगे

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

11
bit.ly/Muldravyesanyugeaanimishrane

ाऄणू
धातू ाऄधातू व

bit.ly/Muldravyesanyugeaanimishrane

12

7.72.11
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

मूलद्रव्य व सांज्ञा याांचा वहीमध्ये तक्ता तयार करा.
1.पदाथाणचा ाऄणू ही सांकल्पना स्पष्ट करून डलहा.
2. डव्हडडओ पाहून या घटकातील डवडवध सांकल्पना
ाअडण त्यातील महत्वाचे मुद्दे वहीत नोंदवा.
धातू ,ाऄधातू व धातुसदृश्य यातील फरक स्पष्ट करून

SCERT,Maharashtra,Pune

डवज्ञान

ाअडण डमश्रणे

धातुसदृश्य

bit.ly/Muldravyesanyugeaanimishrane

वहीमध्ये डलहा.

13

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

1

2

2

मूलद्रव्य,सांयुगे
ाअडण डमश्रणे
पदाथण :ाअपल्या
वापरातील
पदाथण :ाअपल्या
वापरातील

द्राव्य द्रावक
द्रावण

7.72.17

bit.ly/Muldravyesanyugeaanimishrane
14

जानेवारी

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

2

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

2

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

2

2

वापरातील

डलहा.
1.तुमच्या सभोवतालच्या नैसर्मगक व मानवडनर्ममत

प्रस्तावना

7.72.06

bit.ly/Padarth1

पदाथांची यादी करा.

2. पदाथण ाअडण वस्तू

यामधील फरक स्पष्ट करा.
टूथपेस्ट

7.72.19

bit.ly/Padarth2

पदाथण :ाअपल्या

सामान्य
डवज्ञान

द्राव्य, द्रावक व द्रावण यातील फरक स्पष्ट करून

टूथपेस्ट मधील प्रमुख घटकाांची नावे वहीमध्ये डलहा.
1.ाऄपमाजणक याांची डवडवध ाईदाहरणे वहीमध्ये डलहा.

ाऄपमाजणक

7.72.15

bit.ly/Padarth3

2.क्रदलेल्या ललकमधील डव्हडडओचे काळजीपूवणक
डनरीक्षण करून ाऄपमाजणकाांचे गुणधमण वहीत नोंदवा.

पदाथण :ाअपल्या
वापरातील
पदाथण :ाअपल्या
वापरातील
पदाथण :ाअपल्या
वापरातील

डनसगणडनर्ममत
ाऄपमाजणक

7.72.03

bit.ly/Padartha4

डनसगणडनर्ममत ाऄपमाजणक याांची डवडवध ाईदाहरणे
वहीमध्ये डलहा .

सांडिष्ट
ाऄपमाजणक

7.72.03

bit.ly/Padarth5

सांडिष्ट ाऄपमाजणक म्हणजे काय ते स्पष्ट करून डलहा.

डसमेंट

7.72.16

bit.ly/Padarth6

डसमेंट कोणकोणत्या घटकाांपासून तयार के ले जाते ते
वहीमध्ये डलहा.

वापरातील

पदाथण ाअपल्या
वापरातील
भाग: एक

7.72.16

bit.ly/Padartha7

3

नैसर्मगक साधन
सांपत्ती

प्रस्तावना

7.72.17

bit.ly/Naisargiksadhansamptti1

3

नैसर्मगक साधन
सांपत्ती

खडनजे कशी
तयार होतात

7.72.15

bit.ly/Naisargiksadhansamptti2

पदाथण :ाअपल्या

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

2

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

पदाथण :ाअपल्या वापरातील या घटकातील डवडवध
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सांकल्पनाचे वाचन करून तसेच क्रदलेल्या ललक मधील
डव्हडडओ पाहून सांकल्पनाडवषयी चचाण करा.
नैसर्मगक सांसाधने म्हणजे काय? नैसर्मगक सांसाधनाांची
डवडवध ाईदाहरणे कोणती ते वहीमध्ये डलहा.
1. डनसगाणत ाअढळणार्या डवडवध खडनजाांची
SCERT,Maharashtra,Pune

ाईदाहरणे वहीमध्ये डलहा.
2. खडनजे कशी तयार होतात ते ाईदाहरणसडहत स्पष्ट
करा.
3 ाऄसेंक्रद्रय खडनजे ही सांकल्पना स्पष्ट करा.
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

जानेवारी

जानेवारी

जानेवारी

3

नैसर्मगक साधन
सांपत्ती

4

नैसर्मगक साधन
सांपत्ती

4

नैसर्मगक साधन
सांपत्ती

5

नैसर्मगक साधन
सांपत्ती

ाआांधन

7.72.16

bit.ly/Naisargiksadhansamptti3

ाआांधन म्हणजे काय? ाआांधनाांची डवडवध ाईदाहरणे
वहीमध्ये डलहा.
1. नैसर्मगक वायु ही सांकल्पना ाईदाहरणासडहत स्पष्ट

नैसर्मगक वायू

डलक्रिफााआड
पेट्रोडलयम गॅस

7.72.15

7.72.15

bit.ly/Naisargiksadhansamptti4

bit.ly/Naisargiksadhansamptti5

करा. 2.सीएनजी या ाआांधनाचे गुणधमण ाअडण ाऄडधक
माडहती वहीमध्ये डलहा.
एलपीजी या ाआांधनाचे गुणधमण ाअडण त्यडवषयी
ाऄडधक माडहती डवडवध स्त्रोताांिारे डमळवून वहीमध्ये
डलहा.
1.वनसांपत्तीचे महत्व स्पष्ट करून वहीमध्ये डलहा.

वनसांपत्ती

7.72.02

bit.ly/Naisargiksadhansamptti6

2.जांगलाची कोण कोणती कायण ाअहेत ते वहीमध्ये
डलहा.

जानेवारी

5

नैसर्मगक साधन
सांपत्ती

1.सागरी खडनज ाअडण जैडवक सांपत्ती म्हणजे काय ते
सागरी खडनज व
जैडवक सांपत्ती

7.72.06

bit.ly/Naisargiksadhansamptti8

साांगून मानवाला त्याांचे होणारे डवडवध ाईपयोग स्पष्ट
करा.

2. सागरी पयणटन बाबत ाऄडधक

माडहती डमळवा.
नैसर्मगक साधन
सांपत्ती

सामान्य
डवज्ञान

जानेवारी

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

5

1

प्रकाशाचे
पररणाम

वनस्पतींमधील
पोषक द्रव्याांची
कायण व
ाऄभावाचे
पररणाम

7.72.05

थोडे ाअठवा

7.72.15

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

1.वनस्पतींमधील पोषक द्रव्याांची कायण व ाऄभावाचे
bit.ly/Naisargiksadhansamptti9
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bit.ly/Prakash1

पररणाम स्पष्ट करा.

2.औषधी वनस्पतींची

नावे डलहून त्याांचे ाईपयोग वहीमध्ये डलहा.
1. प्रकाशाचे डवडवध स्त्रोत वहीत नोंदवा.
SCERT,Maharashtra,Pune

2.प्रकाशात कोणकोणत्या रां गाांचा समावेश ाऄसतो ते
वहीमध्ये डलहा.
1.प्रकाशाचे डवक्रकरण ही सांकल्पना स्पष्ट करा.
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

फे ब्रुवारी

1

1

प्रकाशाचे
पररणाम
प्रकाशाचे
पररणाम

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

1

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

1

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

प्रकाशाचे
पररणाम
प्रकाशाचे
पररणाम

2

प्रकाशाचे
डवक्रकरण

7.72.16

bit.ly/Prakash2

प्रयोग

7.72.14

bit.ly/Prakash3

2. प्रकाशाचे डवक्रकरण दशणडवणारा प्रयोग शक्य
ाऄसल्यास करून ककवा डव्हडडओचे डनरीक्षण करून
डनरीक्षणे वहीत नोंदवा
प्रकाशाचे डवक्रकरण या सांकल्पनेसांबांडधत प्रयोग शक्य
ाऄसल्यास स्वत: करून पहा ककवा डव्हडडओ चे
डनरीक्षण करून डनरीक्षणे वहीत नोंदवा.
1.छाया ही सांकल्पना स्पष्ट करून ती कशी डनमाणण

लबदु स्त्रोत व
डवस्ताररत
स्त्रोतामुळे
डमळणारी छाया

7.72.09

bit.ly/Prakash4

डवस्ताररत
प्रकाश स्त्रोत

7.72.06

bit.ly/Prakash5

होते ते स्पष्ट करून डलहा.

2. लबदु

स्त्रोत व डवस्ताररत स्त्रोतामुळे डमळणारी छाया याचा
प्रयोग शक्य ाऄसल्यास करून पहा ाअडण डनरीक्षणे
वहीत नोंदवा ककवा शक्य नसल्यास व्हीडडओचे
डनरीक्षण करून नोंदी करा.
डवस्ताररत प्रकाश स्त्रोत सांकल्पना स्पष्ट करा तसेच
याबाबत ाऄडधक माडहती डमळवा.
1.सूयणग्रहण म्हणजे काय ाअकृ ती िारे स्पष्ट करा.

सूयणग्रहण

7.72.22

bit.ly/Prakash6

2. सूयणग्रहणाचे डवडवध प्रकार ाअकृ डतसह स्पष्ट करा.
3. सूयणग्रहण पाहताना कोणती काळजी घ्यावी
याबाबत चचाण करून वहीत मुद्दे नोंदवा.

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

2

प्रकाशाचे
पररणाम

डपधान

7.72.22

bit.ly/Prakash7

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

2

प्रकाशाचे
पररणाम

प्रकाशाचे
पररणाम

7.72.06

bit.ly/Prakash8

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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1.डपधान म्हणजे काय ते स्पष्ट करून डलहा.
2. शून्यछाया क्रदन म्हणजे काय ते स्पष्ट करा.
सूयणक्रकरण जेव्हा एखाद्या काचेच्या लोलकातून
जातात तेव्हा लोलकाच्या दुसऱ्या बाजूकडू न
SCERT,Maharashtra,Pune

कोणकोणत्या रां गाांचा पट्टा क्रदसतो?याचेाईत्तर
वहीमध्ये डलहा.
7.72.09

bit.ly/Prakash9

प्रस्तावना

7.72.06

bit.ly/Dhvanichinirmiti1

7.72.06

bit.ly/Dhvanichimirmiti2

7.72.08

bit.ly/Dhvanichinirmiti3

फे ब्रुवारी

2

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

3

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

3

ध्वनी :ध्वनीची
डनर्ममती
ध्वनी :ध्वनीची
डनर्ममती

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

3

ध्वनी :ध्वनीची
डनर्ममती

दोलक, दोलन ,

ध्वनी :ध्वनीची
डनर्ममती

पट्टीची दोलने व
त्यापासून
डनमाणण होणारा
ध्वनी

7.72.08

दोलकाची लाांबी
ाअडण
वारां वाररता

7.72.06

bit.ly/Dhvanichinirmiti6

ध्वनीची
ाईच्चनीचता

7.72.08

bit.ly/Dhvanichinirmiti7

ध्वनीची तीव्रता:
ध्वनीची पातळी

7.72.16

bit.ly/Dhvanichinirmiti8

श्राव्य ध्वनी

7.72.16

bit.ly/Dhvanichinirmiti9

श्राव्य ध्वनीची वारां वारता वहीमध्ये डलहा.

श्राव्यातीत ध्वनी

7.72.06

bit.ly/Dhvanichinirmiti10

श्राव्यातीत ध्वनी म्हणजे काय ते स्पष्ट करून डलहा.

सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य

फे ब्रुवारी

3

प्रकाशाचे
पररणाम

प्रकाश
परावतणनाचे
प्रकार

सामान्य
डवज्ञान

4

ध्वनी :ध्वनीची
डनर्ममती

फे ब्रुवारी

4

ध्वनी :ध्वनीची
डनर्ममती

फे ब्रुवारी

4

फे ब्रुवारी

4

फे ब्रुवारी

4

फे ब्रुवारी

ध्वनी :ध्वनीची
डनर्ममती
ध्वनी :ध्वनीची
डनर्ममती
ध्वनी :ध्वनीची

ध्वडन कसा ऐकू
येतो?

दोलन गडत

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

प्रकाशाच्या डवक्रकरणाची दैनक्रां दन जीवनातील काही
ाईदाहरणे वहीमध्ये डलहा .
ध्वनी कसा डनमाणण होतो व ध्वनी प्रसारणाची
माध्यमे कोणती ते वहीमध्ये डलहा.
तुम्हाला माडहत ाऄसलेल्या वाद्याांची यादी करून त्या
वाद्याांच्या कोणत्या भागात कां पन डनमाणण होतात
याची नोंद घ्या.
झोपाळयाच्या दोलना ची ाअकृ ती काढा.
1. क्रदलेल्या ललकमधील डव्हडडओचे डनरीक्षण करून

bit.ly/Dhvanichinirmiti5

पट्टीच्या प्रयोगाची डनरीक्षणे वहीत नोंदवा.
2.कमी वारां वाररता व जास्त वारां वाररता म्हणजे
काय हे स्पष्ट करून डलहा.
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दोलकाची लाांबी ाअडण वारां वाररता यातील सहसांबांध
स्पष्ट करून डलहा.
लसहाची डरकाळी व डासाचे गुणगुणणे यापैकी
कोणत्या ाअवाजाची पट्टी ाईच्च ाऄसेल ते वहीमध्ये
डलहा.
ध्वनीची तीव्रता व ध्वनीची पातळी या दोन
सांकल्पना यातील फरक स्पष्ट करुन वहीमध्ये डलहा.

SCERT,Maharashtra,Pune

डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

माचण

4

1

डनर्ममती
ध्वनी :ध्वनीची
डनर्ममती
चुब
ां कीय क्षेत्राचे
गुणधमण

ध्वडन डनर्ममती

प्रस्तावना

7.72.06

7.72.04

श्राव्यातीत ध्वनीचे ाईपयोग स्पष्ट करून डलहा.

bit.ly/Dhvanichinirmiti11
bit.ly/Chumbakiykshetrachegundharm
1

1. चुांबकाचे गुणधमण स्पष्ट करा. 2.ाअपल्याला
चुांबकाचा ाईपयोग कोठे व कसा होतो? ते वहीमध्ये
डलहा.
1.चुांबकत्व डनमाणण करण्याची एकस्पशी पद्धती स्पष्ट

सामान्य
डवज्ञान

माचण

1

चुांबकीय क्षेत्राचे
गुणधमण

चुांबकत्व

7.72.15

सामान्य
डवज्ञान

माचण

1

चुांबकीय क्षेत्राचे
गुणधमण

पृर्थवी एक प्रचांड
मोठा चुांबक

7.72.09

सामान्य
डवज्ञान

माचण

1

चुांबकीय क्षेत्राचे
गुणधमण

चुांबकीय क्षेत्र

7.72.09

सामान्य
डवज्ञान

माचण

1

चुांबकीय क्षेत्राचे
गुणधमण

चुांबकीय बलरे षा
याांचे गुणधमण

7.72.16

सामान्य
डवज्ञान

माचण

2

चुांबकीय क्षेत्राचे
गुणधमण

चुांबकीय क्षेत्राची
वेधन क्षमता

7.72.16

सामान्य
डवज्ञान

माचण

2

चुांबकीय क्षेत्राचे
गुणधमण

काही प्रश्नाांची
ाईत्तरे

7.72.04

सामान्य
डवज्ञान

माचण

2

चुांबकीय क्षेत्राचे
गुणधमण

चुांबकीय क्षेत्राचे
गुणधमण

7.72.05

सामान्य

माचण

2

चुांबकीय क्षेत्राचे

डवद्युत चुांबक

7.72.09

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

bit.ly/Chumbakiykshetrachegundharm
2

करून ते वहीमध्ये डलहा.

2.चुांबकाचे

गुणधमण शक्य ाऄसल्यास प्रयोगािारे पडताळू न पहा
ाअडण डनरीक्षणे वहीत नोंदवा.
१. मुक्तपणे टाांगलेला चुांबक दडक्षणोत्तर क्रदशेतच

bit.ly/Chumbakiykshetrachegundharm

डस्थर का राहतो? याचे ाईत्तर वहीमध्ये डलहा. 2.

3

पृर्थवी एक मोठा चुांबक या डवधानाचे सकारण
स्पष्टीकरण डलहा.
bit.ly/Chumbakiykshetrachegundharm चुांबकाचे कोणते ध्रुव एकमेकाांकडे ाअकर्मषत
होतात? ते वहीमध्ये डलहा.

4
bit.ly/Chumbakiykshetrachegundharm
5
bit.ly/Chumbakiykshetrachegundharm
6
bit.ly/Chumbakiykshetrachegundharm
7
bit.ly/Chumbakiykshetrachegundharm
8
bit.ly/Chumbakiykshetrachegundharm

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

चुांबकीय बलरे षा व चुांबकीय क्षेत्राची तीव्रता
यामधील सहसांबांध स्पष्ट करून डलहा .
चुांबकीय क्षेत्राची वेधन क्षमता या घटकाडवषयी
पाठातून ाऄडधक माडहती डमळवा.
चुांबकीय क्षेत्राचे गुणधमण स्पष्ट करा.
चुांबकीय बलरे षा याांचे गुणधमण वहीमध्ये डलहा.
डवद्युत चुांबक म्हणजे काय? ते स्पष्ट करून वहीमध्ये

SCERT,Maharashtra,Pune

डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान

गुणधमण
माचण

माचण

2

चुांबकीय क्षेत्राचे
गुणधमण

3

तारकाांच्या
दुडनयेत
तारकाांच्या
दुडनयेत
तारकाांच्या
दुडनयेत
तारकाांच्या
दुडनयेत
तारकाांच्या
दुडनयेत
तारकाांच्या
दुडनयेत
तारकाांच्या
दुडनयेत

माचण

3

माचण

3

माचण

3

माचण

4

माचण

4

माचण

4

एडप्रल

1

सराव

2

डितीय सत्र
मूल्यमापन

डलहा.

9

चुांबकीय क्षेत्राचे
गुणधमण :ाअढावा

7.72.16

bit.ly/Chumbakiykshetrachegundharm
10

चुांबकीय क्षेत्र दशणवणारी ाअकृ ती काढा.
1.रात्री ाअकाशातील तारे , तारकासमूह याांचे

प्रस्तावना

7.72.23

bit.ly/Tarkanchyaduniyet1

डनरीक्षण करा. 2.दीर्मघका म्हणजे काय? त्यातील
डवडवध घटक कोणते? ते वहीमध्ये डलहा.
ाअपल्या सूयणमालेडवषयी ाऄडधक माडहती वहीमध्ये
डलहा.
ाअकाश ाअडण ाऄवकाश सांकल्पना स्पष्ट करून
वहीमध्ये डलहा .
तारकासमूह म्हणजे काय ते स्पष्ट करून वहीमध्ये
डलहा.
सप्तषी व शर्ममष्ठा या तारका समूहाांची माडहती
वहीमध्ये डलहा.

ाअपली सूयणमाला

7.72.22.

bit.ly/Tarkanchyaduniyet2

ाअकाश

7.72.18

bit.ly/Tarkanchyaduniyet3

तारकासमूह

7.72.22

bit.ly/Tarkanchyaduniyet4

ओळख काही
तारका समूहाांची

7.72.23

bit.ly/Tarkanchyaduniyet5

सूयाणचे सांक्रमण

7.72.23

bit.ly/Tarkanchyaduniyet6

सूयाणच्या सांक्रमणाची ाअकृ ती काढा

भासमान भ्रमण

7.72.23

bit.ly/Tarkanchyaduniyet7

सूयाणचे भासमान भ्रमण म्हणजे काय ते स्पष्ट करून
डलहा.

इयत्ता : ७वी माहे : तडसेंबर, २०२०

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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ववषय

कालावधी
आठवडा पतहला
(१ तडसेंबर ते ०५
तडसेंबर)

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

मूलभूत हक्क आवण मूलभूत

४. मूलभूत

कतशव्य योग्य उदाहरणाांच्या

हलक भाग-१

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

सयाने साांगतात
(प्रस्त्तावना)
https://tinyurl.com/y3djc7w2

नागवरकशास्त्र

ववद्याथी कृ ती
 मूलभूत हलक भाग-१ या पाठाचे वाचन
कर.
 पाठाची प्रस्त्तावना यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
 समानतेचा हक्क यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम-

(समानतेचा हक्क)

तुमच्या पवरसरात जर बाांधकाम अथवा इतर

https://tinyurl.com/y5264232

वठकाणी लहान बालके काम करत असताना
वदसली तर त्याांच्याशी अथवा त्याांच्या
पालकाांशी सांपकश करून त्याांच्या समस्त्या
जाणून घे ण्याचा प्रयत्न कर.

आठवडा दुसरा
(०७ तडसेंबर ते
१२ तडसेंबर)
नागवरकशास्त्र

मुलभूत हलकासबांधीच्या ज्ञानाचा

४. मूलभूत

प्रत्यिात वापर करून एखाद्ा

हलक भाग-१

प्रसांगी हलकभांग,हललसांरिण

(स्त्वातां त्र्याचा हक्क)
https://tinyurl.com/yxb5my3e

आतण हलकाची जोपासना कशी
करतात हे समजून घेतात.

 स्त्वातांत्र्याचा हक्क यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
 माहीत आहे का तुम्हाला ?यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.

(माहीत आहे का तुम्हाला?)
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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https://tinyurl.com/y2xddrkd
उपक्रममावहतीचा अवधकार,वशक्षणाचा अवधकार
याववषयी वतश मानपरातून आलेल्या ववववध
मावहती सांबांधी कारणे जमा कर.
आठवडा ततसरा
(१४ तडसेंबर ते
इवतहास

१९ तडसेंबर)

थवराज्याच्या लोककल्याणकारी

७. थवराज्या

प्रशासन हयवथथे ची मातहती

चा कारभार

साांगतात.

आठवडा चवथा
इवतहास

(२१ तडसेंबर ते

राज्यकता

२६ तडसेंबर)

आठवडा पाचवा
इवतहास

८. आदशच

(२८ तडसेंबर ते

८. आदशच
राज्यकता

०२ जानेवारी)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 थवराज्याचा कारभार या पाठाचे वाचन
कर.
 ततन्ही से नादलाांची नावे साांग?
 ततन्ही से नादे लाांचे प्रमुख कोण असतात?
 तुमच्या पतरसरातील से नादलात काम
केलेल्या हयलतींची मुलाखत घ्या.
 पाठातील आदशच कामे शोधून काढ.
 तुमच्या पतरसरात कचऱयाचे हयवथथापन
कसे होते ते साांग व तलही.
 हयलतींच्या नावावरून असलेली गावे व
शहरे याांची यादी कर.
 छत्पती तशवाजी महाराजानी केलेली कामे
व आत्ताच्या राज्यकत्यांनी केलेली कामे
यात कोणता फरक वाटतो ते तलही?

SCERT,Maharashtra,Pune

इयत्ता : ७ वी माहे : जानेवारी, २०२१
ववषय
नागवरक
शास्त्र

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

आठवडा पतहला
(०४ जानेवारी ते

पाठाचे नाव
५. मूलभूत हलक
भाग-२

०९ जानेवारी)

नागवरक
शास्त्र

आठवडा दुसरा
(११ जानेवारी ते
१६ जानेवारी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(प्रस्त्तावना)

 मूलभूत हलक भाग-२ या पाठाचे वाचन कर.
 पाठाची प्रथतावना यातवषयी मातहती घे ण्यासाठी
https://tinyurl.com/y3jblxl
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
d
 साांस्त्कृ वतक आवण शै क्षवणक हक्क यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ
(साांस्त्कृ वतक आवण शै क्षवणक
बघ.
हक्क)
शोधाhttps://tinyurl.com/yxa4r
 सांववधानाने वकती भाषाांना मान्यता वदली आहे ?
vvh
 मराठी भाषेच्या सांवधश नासाठी महाराष्र शासनाने
कोणत्या सांस्त्था वनमाण केल्या आहे त?

५. मूलभूत हलक

(सांववधानात्मक उपाययोजनाांचा

भाग-२

हक्क)

प्रवतवक्रया योग्य की अयोग्य)

 सांववधानात्मक उपाययोजनाांचा हक्क यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 सरकारी अवधकाऱ्याची ही प्रवतवक्रया योग्य की
अयोग्य यातवषयी मातहती घे ण्यासाठी तदलेल्या ललक
ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
मुलाखत-

https://tinyurl.com/y4374

तुमच्या पवरसरातील न्यायाधीश,वकील,पोलीस अवधकारी

https://tinyurl.com/y6a9o
gf8
(सरकारी अवधकाऱ्याची ही

y23
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ववद्याथी कृ ती
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इवतहास

आठवडा ततसरा
(१८ जानेवारी ते

९. मराठ्ाांचा

 मराठ्ाांचा थवातत्र्यसांग्राम या पाठाचे वाचन कर.
 तवतवध िेत्ात उल्लेखनीय कामतगरी केलेल्या
मतहलाांची इतराांच्या मदतीने मातहती तमळव.
 भारताच्या नकाशात
गोवा,गोवळकोंडा,तवजापूर,लजजी,अहमदाबाद,
अहमदनगर ही तठकाणे दाखव.

थवातत्र्यसांग्राम

२३ जानेवारी)

आठवडा चवथा
इवतहास

(२५ जानेवारी ते

९. मराठ्ाांचा

 मराठ्ाांचा थवातत्र्यसां ग्राम या पाठातील नेत्याांची,शूरवीराांची नावे शोध व तलही.

थवातत्र्यसांग्राम

३० जानेवारी)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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इयत्ता : ७ वी माहे : फेब्रुवारी, २०२१
ववषय
नागवरकशा
स्त्र

कालावधी
आठवडा पतहला
(०१ फेब्रुवारी ते
०६ फेब्रुवारी)

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

राजकीय समता ,

६. मागचदशचक

आर्थथक समता व

तत्त्वे आतण

सामावजक समता

मूलभूत कतचहये

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्याथी कृ ती

(प्रथतावना)

(मूलभूत कतशव्ये )

 मागचदशचक तत्त्वे आतण मूलभूत कतचहये या
पाटाचे वाचन कर.
 पाठाची प्रथतावना यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 काही महत्त्वाची मागशदशश क तत्त्वे यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
 मूलभूत कतश व्ये यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ
बघ.
कृ ती-

https://tinyurl.com/yx9avpdx

पयावरणाचे जतन व सांरक्षण तुम्ही कसे करू

https://tinyurl.com/yyg9kc3r

याांतील फरक समजू
शकतात.
(काही महत्त्वाची मागशदशश क तत्त्वे )
https://tinyurl.com/yy3t47eu

शकाल ते वलही.

नागवरकशा
स्त्र

आठवडा दुसरा
(०८ फेब्रुवारी ते
१३ फेब्रुवारी)

मुलभूत हक्कासबां धीच्या

६. मागचदशचक

ज्ञानाचा प्रत्यक्षात वापर

तत्त्वे आतण

करून एखाद्या प्रसांगी
हक्कभांग,

मूलभूत कतचहये

(सूची तयार करा)
https://tinyurl.com/y6omozga

हक्क्सांरक्षण आवण
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 सूची कशी तयार करायची यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 पाठासांबांधी चचा यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
SCERT,Maharashtra,Pune

हक्काची जोपासना

(चचा)

कशी करतात हे समजून

https://tinyurl.com/y2vqwmkj

घेतात.

 शासनाने खालील सुववधा वनमाण केल्या
आहे त,यामुळे कोणता बदल होईल ते
वलही.
-स्त्वच्छतागृह
-पाणीपुरवठा
-लसीकरण

इवतहास

आठवडा ततसरा
(१५ फेब्रुवारी ते
२० फेब्रुवारी)

मराठी सत्ता अवखल

१०. मराठ्ाांच्या

भारतीय पातळीवर

सत्तेचा तवथतार

प्रबळ सत्ता म्हणून

(शाहू महाराजाांचा राज्यावभषे क )

घटनाांच्या मदतीने स्त्पष्ट

https://tinyurl.com/y4z664e4

करतात

आठवडा चवथा
(२२ फेब्रुवारी ते
२७ फेब्रुवारी)

https://tinyurl.com/yyvrcpdb

उदयाला आली हे
तत्कालीन ऐवतहावसक

इवतहास

(प्रस्त्तावना)

मराठी सत्ता अवखल

१०. मराठ्ाांच्या

भारतीय पातळीवर

सत्तेचा तवथतार

प्रबळ सत्ता म्हणून

(बाळाजी ववश्वनाथ)
https://tinyurl.com/y6bll2ut

उदयाला आली हे
तत्कालीन ऐवतहावसक
घटनाांच्या मदतीने स्त्पष्ट

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

(पवहला बाजीराव)
https://tinyurl.com/y5uqgw47
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 मराठ्ाांच्या सत्तेचा तवथतार या पाठाचे वाचन
कर.
 पाठाची प्रस्त्तावना यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 शाहू महाराजाांचा राज्यावभषे क यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
 बाळाजी ववश्वनाथ यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 पवहला बाजीराव यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 भोपाळची लढाई यातवषयी मातहती
SCERT,Maharashtra,Pune

करतात
(भोपाळची लढाई)

घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.

https://tinyurl.com/yxpms4x9

इयत्ता : ७ वी माहे : माचच , २०२१
ववषय

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्याथी कृ ती

(प्रथतावना)

 राष्ट्ररिक मराठे या पाठाचे वाचन कर.
 पाठाची प्रथतावना यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 अफगाणाांशी सांघषश – पुढील भाग
यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक
ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 अटकेवर मराठयाांचा ध्वज फडकला
यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक
ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 पावनपतचा रणसांग्राम यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 पे शवा माधवराव यातवषयी मातहती

क्रमाांक
इवतहास

आठवडा पतहला
(०१ माचच ते ०६ माचच)

मराठी सत्ता अवखल

११. राष्ट्ररिक

भारतीय पातळीवर

मराठे

प्रबळ सत्ता म्हणून

https://tinyurl.com/y2y899k7

उदयाला आली हे
तत्कालीन ऐवतहावसक
घटनाांच्या मदतीने स्त्पष्ट

(अफगाणाांशी सांघषश – पुढील भाग)

करतात.

https://tinyurl.com/y3ld5rsn

मराठे व मोगल सांघषश

(अटकेवर मराठयाांचा ध्वज फडकला)

वचवकत्सकपणे अभ्यास

https://tinyurl.com/y66ng8ja

करतात.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

(पावनपतचा रणसांग्राम)
https://tinyurl.com/y6m5m25q

(पे शवा माधवराव)
https://tinyurl.com/y2vct2ue

घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 मराठी सत्ते च्या वचश स्त्वाची पुन:स्त्थापना
यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक
ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 राष्ररक्षक मराठे यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 इन्टरनेट च्या सायाने पावनपतच्या
युद्धासांबांधी मावहती वमळव.

(मराठी सत्ते च्या वचश स्त्वाची पुन:स्त्थापना)
https://tinyurl.com/y6cjzsmf

(राष्ररक्षक मराठे )
https://tinyurl.com/yyrgefrk
इवतहास

आठवडा दुसरा
(०८ माचच ते १३
माचच)

१२. साम्राज्याची
वाटचाल

(प्रस्त्तावना)
https://tinyurl.com/yyky6brm

(ग्वावलयरचे कशदे भाग 1)
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 साम्राज्याची वाटचाल या पाठाचे वाचन कर.
 पाठाची प्रथतावना यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 ग्वावलयरचे कशदे भाग 1यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 ग्वावलयरचे कशदे भाग 2यातवषयी मातहती
SCERT,Maharashtra,Pune

https://tinyurl.com/y25ptpu4

(ग्वावलयरचे कशदे भाग 2)
https://tinyurl.com/y4o7dqa4





(नागपूरचे भोसले )
https://tinyurl.com/y44ok8p3



घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
नागपूरचे भोसले यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
इतर काही प्रमुख सरदार यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
साम्राज्याची वाटचाल यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
मराठी सत्ते च्या ववस्त्तारासाठी योगदान
दे णाऱ्या ववववध राजघराण्याची मावहती
वमळव.

(इतर काही प्रमुख सरदार)
https://tinyurl.com/yylcvgkj

(साम्राज्याची वाटचाल)
https://tinyurl.com/yy37u9kz

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

इवतहास

आठवडा ततसरा
(१५ माचच ते २०
माचच)

मध्ययुगातील एका

१३. महाराष्ट्रातील

वठकाणच्या ठळक

समाजजीवन

(प्रस्त्तावना)
https://tinyurl.com/yyxahso8

ऐवतहावसक
घडामोडींचा सांबांध
दुसऱ्या

वठकाण च्या

घडामोडींशी

(चालीरीती)

लावतात

https://tinyurl.com/y5urqcaa
(सण – समारां भ)
https://tinyurl.com/y6h3w28k
इवतहास

आठवडा चवथा
(२२ माचच ते २७
माचच)

मध्ययुगातील
सामावजक, राजकीय व
आर्थथक बदलाांचे

१३. महाराष्ट्रातील
समाजजीवन

(खेळ)
https://tinyurl.com/y5byr9le

ववश्लेषण करतात.

(वशल्पकला व स्त्थापत्यकला)

मांवदराांचे स्त्थापत्य,समा

https://tinyurl.com/y2g8ewb5

धी/थडगे, मशीद
यातील शैली व तांराांच्या
ववकासाचे सोदाहरण

(मां वदरे )

स्त्पष्टीकरण करतात .

https://tinyurl.com/y243u8re

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 महाराष्ट्रातील समाजजीवन या पाठाचे वाचन
कर.
 पाठाची प्रथतावना यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 चालीरीती यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ
बघ.
 सण – समारां भ यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 खेळ यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या
ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 वशल्पकला व स्त्थापत्यकला यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
 मां वदरे यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या
ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रमआपल्या दे शातील कतृशत्ववान स्त्स्त्रयाांची मावहती
वमळव.

SCERT,Maharashtra,Pune

इयत्ता : 7 वी माहे : एतप्रल, २०२१
ववषय

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्याथी कृ ती

आठवडा पतहला
इवतहास

(०५ एतप्रल ते
१० एतप्रल)

आकावरक व सांकवलत चाचणी क्रमाांक-२

आठवडा दुसरा
इवतहास

(१२ एतप्रल ते
१७ एतप्रल)

इवतहास

आठवडा ततसरा
(१९ एतप्रल ते
२४ एतप्रल)

इवतहास

सराव

आठवडा चवथा
(२६ एतप्रल ते
३० एतप्रल)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

ाआयत्ता : ७वी माहे : डडसेंबर, २०२०
डवषय
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

कालावधी
ाअठवडा पडहला
(१ डडसेंबर ते ०५

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक
07.73G.17
07.73G.18

पाठाचे नाव
६. नैसर्मगक

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत
https://tinyurl.com/yyb4kvps

प्रदेश

.

नैसर्मगक प्रदेश ही सांकल्पना समजून घ्या. तसेच

गावातल प्रदेशाबद्दल माडहती डमळावा.
https://tinyurl.com/yyzzbxog

डडसेंबर)

डवद्याथी कृ ती

ाऄडचण

ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

https://tinyurl.com/y5o2sj9y

https://tinyurl.com/y27gfv7a

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा दुसरा

07.73G.17

(०७ डडसेंबर ते १२

07.73G.18

६. नैसर्मगक

https://tinyurl.com/yxzmaowe

डवडशष्ट खांडीय स्थानामुळे व स्थाडनक पररडस्थतीमुळे
वेगळे क्रदसणारे प्रदेश या बद्दल समजून घ्या.

प्रदेश
https://tinyurl.com/y5e94nv2

डडसेंबर)

https://tinyurl.com/y25nzvbu

https://tinyurl.com/y3s9cfsp

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा डतसरा

07.73G.05

(१४ डडसेंबर ते १९

07.73G.06

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

७. मृदा

https://tinyurl.com/yy8ruj6t

सोबतची ललक तसेच

पाठ्यपुस्तक व ाअांतरजाल

याांच्या मदतीने मृदे बद्दल सखोल माडहती डमळावा.

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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डडसेंबर)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा चवथा

07.73G.05

(२१ डडसेंबर ते २६

07.73G.06

७. मृदा

(भूगोल)

सोबतची ललक तसेच

पाठ्यपुस्तक व ाअांतरजाल

याांच्या मदतीने मृदे बद्दल सखोल माडहती डमळावा.

डडसेंबर)

सामाडजकशास्त्र

https://tinyurl.com/y3h96zy2

https://tinyurl.com/y66g3zzl

ाअठवडा पाचवा

07.73G.05

(२८ डडसेंबर ते ०२

07.73G.06

७. मृदा

https://tinyurl.com/y5vd2otg

.

मृदा सांधारण ही सांकल्पना समजून घ्या. ाऄडचण

ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.
https://tinyurl.com/y34xmr3t

जानेवारी)

ाआयत्ता : ७ वी माहे : जानेवारी, २०२१
डवषय

कालावधी

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा पडहला

07.73G.01

८. ाऊतूडनर्ममती

(भूगोल)

(०४ जानेवारी ते

07.73G.02

(भाग – २)

०९ जानेवारी)

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत
https://tinyurl.com/y4kkwgk8

https://tinyurl.com/y5lltpro

डवद्याथी कृ ती
सोबतची ललक तसेच
पाठ्यपुस्तक व
ाअांतरजाल याांच्या मदतीने ाऊतूडनर्ममती व
सांपात क्रदन या बद्दल सखोल माडहती
डमळावा.

https://tinyurl.com/y4wxp7g4
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा दुसरा

07.73G.01

८. ाऊतूडनर्ममती

(११ जानेवारी ते

07.73G.02

(भाग – २)

१६ जानेवारी)

https://tinyurl.com/y5k8c99p

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा डतसरा

07.73G.01

८. ाऊतूडनर्ममती

(भूगोल)

(१८ जानेवारी ते

07.73G.02

(भाग – २)

२३ जानेवारी)

https://tinyurl.com/y65v6n89

https://tinyurl.com/y2cjdw64

https://tinyurl.com/y2hpvhsx

पृर्थवीची २१ जून व २२ डडसेंबरची
सूयणसापेक्ष डस्थती तसेच ाऊतू डनर्ममतीची
भौगोडलक करणे जाणून घ्या.

ाऊतू डनर्ममती व ाऊतू चक्राचा सजीवाांवर
होणारा पररणाम या बद्दल सखोल माडहती
सोबतची ललक तसेच
पाठ्यपुस्तक व
ाअांतरजाल याांच्या मदतीने डमळावा.

https://tinyurl.com/y44zbve6

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा चवथा

07.73G.13

(२५ जानेवारी ते

07.73G.14

३० जानेवारी)

07.73G.15
07.73G.16

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

९. कृ षी

https://tinyurl.com/y2ow5vfb

https://tinyurl.com/y3axxzpw

कृ षी व्यवसाय व पारां पाररक ते ाअधुडनक
कृ षी या बद्दल सखोल माडहती सोबतची
ललक तसेच
पाठ्यपुस्तक व ाअांतरजाल
याांच्या मदतीने डमळावा.

https://tinyurl.com/yxzcmwkg
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ाआयत्ता : ७ वी माहे : फे ब्रुवारी, २०२१
डवषय

कालावधी

ाऄध्ययन
डनष्पत्ती क्रमाांक

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा पडहला

07.73G.13

(भूगोल)

(०१ फे ब्रुवारी ते

07.73G.14

०६ फे ब्रुवारी)

07.73G.15

पाठाचे नाव

९. कृ षी

ाअठवडा दुसरा

07.73G.13

(भूगोल)

(०८ फे ब्रुवारी ते

07.73G.14

१३ फे ब्रुवारी)

07.73G.15

https://tinyurl.com/y2cakzh9

९. कृ षी

https://tinyurl.com/yyv2mbvm

फलोद्यान, फु लशेती, कृ षीपयणटन व
डवपणन व्यवस्था या बद्दल समजून

https://tinyurl.com/y5amldxh

घ्या. ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत
दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

https://tinyurl.com/y3azflto

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा डतसरा

07.73G.19

१०. मानवी

(भूगोल)

(१५ फे ब्रुवारी ते

07.73G.20

वस्ती

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

मत्सपालन, शेतीचे प्रकार व व्यापारी

https://tinyurl.com/y4k5ejwq

07.73G.16

२० फे ब्रुवारी)

https://tinyurl.com/yyyeanzl

डवद्याथी कृ ती

शेती या बद्दल समजून घ्या.

07.73G.16

सामाडजकशास्त्र

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

https://tinyurl.com/yxmg2tjx

https://tinyurl.com/y5oq3txy
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SCERT,Maharashtra,Pune

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा चवथा

07.73G.19

१०. मानवी

(भूगोल)

(२२ फे ब्रुवारी ते

07.73G.20

वस्ती

https://tinyurl.com/y4kg3zo3

https://tinyurl.com/yyg8plls

२७ फे ब्रुवारी)

मानवी वस्तींचे ाअकृ डतबांध व मानवी
वस्तींचे भौगोडलक स्पष्टीकरण या
बद्दल माडहती डमळवा.

ाआयत्ता : ७ वी माहे : माचण, २०२१
डवषय

कालावधी

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव
१०. मानवी वस्ती

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा पडहला

07.73G.19

(भूगोल)

(०१ माचण ते ०६

07.73G.20

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

(भूगोल)

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा दुसरा

07.73G.21

११. समोच्च रेषा

(०८ माचण ते १३

07.73G.22

नकाशा ाअडण भूरूपे

माचण)

07.73G.23

ाअठवडा डतसरा

07.73G.21

११. समोच्च रेषा

(१५ माचण ते २०

07.73G.22

नकाशा ाअडण भूरूपे

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

डवखुरलेली व रे षाकृ ती वस्ती याांबद्दल
जाणून

माचण)
सामाडजकशास्त्र

https://tinyurl.com/y5crwnc9

डवद्याथी कृ ती

घ्या.

ाऄडचण

ाअल्यास

https://tinyurl.com/y3j5xocp

डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

https://tinyurl.com/y64qv3tl

समोच्च रे षा नकाशा ाअडण भूरूपे याांबद्दल
जाणून घ्या.

https://tinyurl.com/y34h4qnb

https://tinyurl.com/y2qum4gk
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(भूगोल)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

माचण)

07.73G.23

ाअठवडा चवथा

07.73G.21

११. समोच्च रेषा

(२२ माचण ते २७

07.73G.22

नकाशा ाअडण भूरूपे

माचण)

07.73G.23

https://tinyurl.com/y6eqh9a6

ाअांतरजाल याांच्या मदतीने डमळावा.

https://tinyurl.com/y5k457zt

समोच्च रे षा बद्दल जाणून घ्या. ाऄडचण
ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण
साधा.

सांकडलत मूल्यमापन –

ाअठवडा पाचवा
(२९ माचण ते ०३

िीत्तीय सत्र

एडप्रल)

ाआयत्ता : ७ वी माहे : एडप्रल, २०२१
डवषय
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

कालावधी

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

ाअठवडा पडहला
(०५ एडप्रल ते १०

पाठाचे नाव
सराव : पाठ

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत
स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

क्र. ०६ व ०७

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता
पुस्तकातील डचत्राांचे डनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या
मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे डमळवा. ाऄडचण

एडप्रल)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

डवद्याथी कृ ती

ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.
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सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा दुसरा
(१२ एडप्रल ते १७

सराव : पाठ

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पुस्तकातील डचत्राांचे डनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या

क्र. ०८

मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे डमळवा. ाऄडचण

एडप्रल)

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा डतसरा
(१९ एडप्रल ते २४

ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

सराव: पाठ क्र.

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

(भूगोल)

ाअठवडा चवथा
(२६ एडप्रल ते ३०

मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे डमळवा. ाऄडचण
ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

सराव : पाठ

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता
पुस्तकातील डचत्राांचे डनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या

क्र. ११

मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे डमळवा. ाऄडचण

एडप्रल)
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता
पुस्तकातील डचत्राांचे डनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या

०९ व १०

एडप्रल)

सामाडजकशास्त्र

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता

ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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आयत्ता:- ाअठवी
माहे –डडसेंबर २०२०
ाअठवडा

अध्ययन ननष्पत्ती
क्रम ां क

पाठाचे नाव

प्रवषय – मराठी

ाऄध्ययन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती
विद्याथी पाठसमजपूिक
व िाचतील.

पडहला

पाठािर आधावरत प्रश्नपेढी तयार करतील.
विद्याथी पाठात टिामीजींचे गुण दशविणारी िाक्य शोधतील .
जसे एकाग्र पासून एकाग्रता हे भाििाचक नाम तयार होते .तयाप्रमाणे ता ,ति,आळू ,पणा हे
प्रतयय लािून भाििाचक नामे तयार करा.

08.01.01
08.01.03
08.01.05

११)स्वामी डववेकानांदाांची
भारतयात्रा

08.01.08

https://diksha.gov.in/play/content/do
_31268162204444262413534?dialC
ode=M2S6KR

खालील शब्दांचे विरुद्धाथी शब्द वलहू न िाक्य तयार करा .
१)वदिस२) आनंद३) शेिट
तुमच्या पवरसरात गोरगरीब जनतेच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या दोन व्यक्तींची
मावहती वमळिून तयांचा संवक्षप्त पवरचय उल्लेखनीय कायाविषयी िणवन वलहा.
विसगवसंधी उदाहरणांिारे समजून घेतील .
अनुक्रमांक 52 िरील उताऱ्याचे िाचन करून वदलेल्या प्रश्नांची उत्तरे वलवहतील.
पाठात टिामींची राष्ट्ट्रभक्ती कोणतया प्रसंगातून वदसून आली तयाचे तुमच्या शब्दांत िणव न
वलहा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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दुसरा

. डवद्याथी कडवतेचे गायन करतील
कडवतेत ाअलेली गोधडीची वैडशष्ट्ये डलडहती ल वत्यावराअधाररत स्वताःला वाटत ाऄसलेली
. वेगळी वैडशष्ट्ये डलहा

08.01.10
08.01.12

१२)गोधडी

08.01.14

https://diksha.gov.in/get/dial/M322M
E

08.01.17

डवद्याथी कडवतेतून गोधडीचा समजलेला ाऄथण त्याांच्या शब्दात डलडहतील .
गोधडी च्या रूपाने कौटुांडबक नात्याांमधील ाअठवणींचा गोफ डवणला ाअहे या ओळीचा तुम्हाला
समजलेला ाऄथण डलहा.
डवद्याथी त्याांच्या घरात ाअाइ ाऄशा ाऄनेक टाकााउ वस्तु पासून रटकााउ वस्तू बनवत ाऄसते त्याांची
नावे डलडहतील.
पान क्रमाांक वर 55ि 56 िरीलअलंकारकृतीसमजूनघेतील.
विद्याथी पाठाचे िाचन करतील ि पाठािर प्रश्न पेढी तयार करतील.

डतसरा

यापूिी 'िारली 'हा शब्द कोणतया इयत्तेत आला होता तयाचेपूिज्ञ
व ानजागृतकरतील

08.01.01
08.01.03

https://diksha.gov.in/play/content/do
१३)पाड्यावरचा चहा

08.01.04

_3126653502143201281433?dialCo
de=M3AXP2

.आपल्याकडील झोपडी ि पाठातील खोपटी यातील फरक टपष्ट्ट करा .
पाठातील चहाची कृती अनुक्रमे वलहा .
पाठात आलेले िाक्प्रचार वलहू न तयांचा िाक्यात उपयोग करा.

08.01.10

पान क्रमांक 63 िरील अथालंकारकृती समजून घेतील.
चौथा

पाठांत आलेली 'जीिन' या शब्दाविषयीची लेखकाची संकल्पनावलवहतील .

08.01.01
08.01.07
08.01.10

१४)फु लपाखरे

https://diksha.gov.in/get/dial/M3JTQ
P

"बुद्धीने मनुष्ट्याचे जीिन बहारीचे बनले पावहजे "यािाक्याचातुम्हालासमजलेलाअथववलहा.
पाठात आलेली वनसगातील फुले ि फुलपाखरे आपल्याला ही काही संदेश दे तात काया

08.01.12

विषयीचे तुमचे मत वलहा.

08.01.14

पवरसरातील काही फुलांचे वनरीक्षण करतील ि तयांचे दे ठ , पान ,फुले याविषयीची
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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िैवशष्ट्ये वलवहतील .
पान क्रमांक 67 िरील शब्दकोडे ही कृती सोडितील .
"आपण समजून घेऊया " याकृतीचे समजपूिक
व िाचन करतील.

.

आयत्ता:- ाअठवी
माहे –जानेवारी२०२१
ाअठवडा

अध्ययनननष्पत्तीक्रम ां
क

पाठाचे नाव

प्रवषय – मराठी

ाऄध्ययन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

डवद्याथीकडवता चालीवर म्हणतील.

पडहला

08.01.10
08.01.12
08.01.14

१५)ाअळाशी (कडवता)

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

हे के व्हा घडते ते डलहा

content/do_31260527727

१)बाप हुरडा वाटतो.......

480012826575?dialCode=

विद्याथीआपल्यापवरसरातीलशेतकऱ्यांचीमावहतीवमळिूनतयाच्यापेरणीच्याकामाच्याकृतीचाओघतक्तातयारकरती

M3TPSC

ल.

'डपकणाऱ्याअन्नधान्यािरजगाचेपालनपोषणहोते ' हे विधानतुमच्याशब्दांांतटपष्ट्टकरा.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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दुसरा

08.01.10
08.01.12
08.01.14

https://diksha.gov.in/play/
१५)आळाशी (कविता)

content/do_31260527727

विद्याथीकविताचालीिरम्हणतील.
डवद्याथी कडवतेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दाांच्या जोड्या शोधून डलडहतील.

480012826575?dialCode=
M3TPSC

डतसरा

विद्याथी पाठाचे समजपूिक
व भाषण करतील.

08.01.01
08.01.05
08.01.14

चौथा

१६)चोच आवण चारा

https://diksha.gov.in/get/d

विद्याथी वकिी पक्षी ि इतर पक्षी यांचे फरक सांगतील.
पाठातील म्हणींचा शोध घेऊन तयाचे लेखनात उपयोग करा.

ial/M43KTZ

08.01.10

विद्याथी पाठाचे अटखवलतपणे िाचन करतील ि विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दे तील.

08.01.11

पाठात आलेल्या पक्षांच्या नािांची यादी करा तया पक्षांच्या नािासमोर तयांची िैवशष्ट्ये वलहा.

08.01.12

१६)चोच आवण चारा

08.01.16

आयत्ता:- ाअठवी
माहे –फे ब्रुवारी२०२१
ाअठवडा

अध्ययनननष्पत्ती

पाठाचे नाव

ाऄध्ययन स्त्रोत

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

प्रवषय – मराठी
डवद्याथी कृ ती
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क्रम ां क
विद्याथी कविता चालीिर म्हणतील.

पडहला

08.01.08
08.01.10

१७)अन्नजाल

08.01.12

(कविता)

https://diksha.gov.in/play/content/do
_31260527728566272026577?dialCo
de=MC3CN5

08.01.14
दुसरा

पुढील कृतीचा काय पवरणाम होईल :मानिाने प्राण्यांना मारले तर..
अन्नसाखळी नष्ट्ट झाल्याचे दु ष्ट्पवरणाम विज्ञान अभ्यासातून टपष्ट्ट होण्यासाठी आंतरजालाची मदत घ्या.

आपसात चचा करून िापरा आवण फेका या संटकृतीत मोडणाऱ्या िटतूंची यादी करा.

08.01.01
08.01.04

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

08.01.12

_31260527729162649618832?dialCo

१८)जलकदडी

de=MCC8PS

प्रदू षण टाळण्यासाठी िटतूंची विल्हे िाट कशी लािािी याबद्दल तुमचे मत सांगा ककिा वलहा.
प्लास्टटक बंदीच्या वनणवयामागील कारणांची चचा करा

या पाठाचे समजपूिक
व िाचन करतील.

डतसरा

08.01.14
08.01.15

https://diksha.gov.in/play/content/do
१८)जलकदडी

_31260527729162649618832?dialCo
de=MCC8PS

पुढील सामावसक शब्दाचा विग्रह करा पुढील:भाजीपाला, सुख-दु ख,
स्त्री-पुरुष,केरकचरा

चौथा

08.01.06

१९)गे मायभू

08.01.10

(कविता)

https://diksha.gov.in/play/content/do
_31260527729931878426578?dialCo

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

विद्याथी कविता चालीिर म्हणतील.
पुढील अथाच्या कवितेतील ओळी शोधून वलहा.
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de=MCL4RF

08.01.12

"माझी भाषा मधुर आवण समृद्ध बनि.

08.01.15

शब्द सामर्थयव प्रवतभसामर्थयव प्राप्त झाल्याने गाणे गाईन".

आयत्ता:- ाअठवी
माहे –माचण२०२१
पडहला

08.01.01
08.01.10

प्रवषय – मराठी
२०)शब्दकोश

(टथूलिाचन)

शब्दकोश कसा पहािा ि तू पाहण्याचा क्रम कोणता असािा यािर चचा करा.

-

शब्दकोशाचा तुम्हाला कळलेला उपयोग तुमच्या शब्दात वलहा.

08.01.11
दुसरा

08.01.13
08.01.15

२०)शब्दकोश

(टथूलिाचन)

शब्दकोशासंबंधी खालील मुद्यांना धरून पवरच्छे द तयार करा:-

-शब्दकोशाचा उपयोग

-

-शब्दकोश पाहण्याची उवद्दष्ट्टे

08.01.17
डतसरा

08.01.07
08.01.08

चौथा

08.01.14
08.01.16

शब्द हे संत तुकाराम महाराजांचे सिवटि आहे या अथाची कवितेतील ओळ शोधून वलहा.

२१) संतिाणी

https://diksha.gov.in/get/dial/MD4VUQ

२१) संतिाणी

https://diksha.gov.in/get/dial/MD4VUQ

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

शब्दांचे सामर्थयव अफाट असते या विधानाबाबत तुमचा अनुभि वलहा.
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आयत्ता:- ाअठवी
माहे –एडप्रल२०२१
पवहला

संकवलत मूल्यमापन 2

-

दु सरा

वतसरा

प्रवषय–मराठी

-

वितीय सत्र पवरक्षा

अवतवरक्त पूरक
मागवदशवन
अवतवरक्त पूरक
मागवदशवन

चौथा

अवतवरक्त पूरक
मागवदशवन

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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आयत्ता:-अठवी
माहे –ददसबंर-२०२०
सप्ताह

गद्य शीषगक

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

प्रवषय – दहिं दी

ऄध्ययन स्रोत

छात्र कृती

क्रंमाक
 छात्र कप्रवता का सस्वर गायन करेंगे।
 छात्र प्रवज्ञान के प्रवमभन्न खोज की जानकारी िाप्त करेंगें ।

08.15.01

 मानवता के प्रवनाशक शस्त्रास्त्र के पररणाम बताऍगें।

08.15.04

2.1.धरती का ऑगन

08.15.10

महके

 पद्याांश में ाअए लययुक्त शाोंकी छात्र सारणी बनाएांगें।
 छात्र कप्रवता का भावाथव र्लखेंगें।

1
08.15.05

 छात्र पाठ में ाईल्लेणखत प्रवप्रवध भाषाओ की सूमच बनाएगें।

08.15.14

2.2 दो लघुकथाऍ

08.15.03

(पुवावध)

08.15.05

2.2 दो लघुकथाऍ

08.15.14

(ाईत्तराधव)

 छात्र बुरे काम का बुरा फल का पररणाम बताऍगें।
 छात्र कहानी के पात्र और ममलनेवाली र्सख बताऍगें।।
 छात्र पाठ्याांश का सस्वर वाचन करेंगे ।

2
 छात्र जीभ का वचवस्व कथा का सस्वर वाचन करेंगे ।
 पाठ्याशां से ममलनेवाली र्सख र्लखेंगें ।
 जीभ और दॉतों के सवाांद पढ्गें ।

 पाठ्याांश में ियुक्त मुहावरों का वाक्य में ियोग करेंगें ।
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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08.15.03

 छात्र कथा के माध्यम से नैप्रतक गुणोंका ग्रहण करेंगे ।

08.15.05

 छात्र वनों के कटााइ दुष्ढररणाम को बताएगें।

3

08.15.02

2.3 लकडहारा और

08.15.03

वन (पुवावध)

 लकडहारा और ग्रामीण के सांवाद छात्र ाऄपने शाों मे र्लखेंगे ।
 छात्र पयाववरण शुद्दध करने और वषाव लाने में ाऄपना योगदान र्लखेंगे।
 छात्र पाठ्याश का सस्वर वाचन करेंगें ।

4

माहे – िनवरी- 2021
सप्ताह

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

गद्य शीषगक

प्रवषय – दहिं दी

ऄध्ययन स्रोत

छात्र कृती

क्रंमाक
 छात्र छोटे पररवार ,पररश्म और ाइमानदारी का महत्त्व बताऍगे ।

08.15.05
08.15.02
1

08.15.03

 छात्र कहानी से ममलनेवाली र्सख र्लखेंगे।
2.3 लकडहारा और वन (ाईत्तराधव)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

 छात्र पाठ्याश का सस्वर वाचन करेंगें ।
 छात्र मुहावरों का ाऄथव और वाक्य में प्र्योग र्लखेंगें।
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 छात्र कप्रवता का सस्वर गायन करेंगे।

 छात्र समाज में व्याप्त नफरत ,स्वाथव ,ाअदी के दुष्ढररणाम बताऍगें ।

08.15.02
08.15.07
2

08.15.11

 भारत की प्रवमभन्नता और सांस्कृप्रत का ाअांतरजाल से जानकारी छात्र िाप्त करेंगें ।
2.4 सौहादव -सोमनस्

 मनुष्य ने खेती के पररवतवन की जानकारी िाप्त करेंगें।

08.15.08

2.5 खेती से ाअाइ ताीर्लयॉ

 पां.जवाहरलाल नेह र द्वारा र्लणखत पत्र से िाचीन मानव का प्रवकास ाआस प्रवषय का पठनकरेंगें।

08.15.09

(पुवावध)

 छात्र पाठ्याश का सस्वर वाचन करेंगें ।

 पाठ्याश में ाअए ित्ेय युक्त शाोंकी छात्र सारणी बनाएांगें।

 छात्र खेती में ाअए पररवतवन की जानकारी िाप्त करेगें ।

08.15.02

4

 भारत की प्रवप्रवधता की जानकारी र्लखेंगें।

 छात्र ाअदीमानव के रहन-सहन की के तरीकों की जानकारी िाप्त करेंगें।

08.15.02

3

 पद्याांश में ाअए लययुक्त शाोंकी छात्र सारणी बनाएांगें।

 छात्र पाठ्याश का सस्वर वाचन करेंगें ।

08.15.08

2.5 खेती से ाअाइ ताीर्लयॉ

08.15.09

(ाईत्तराधव)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

 छात्र कृप्रष क्षेत्र में क्रकए गए नये-नये ियोग के लाभ बताऍगें ।
 खेती से ममलनेवाले प्रवमभन्न ाईत्पाद के नामो की छात्र सूची बताऍगें ।
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माहे – फरवरी- 2021
सप्ताह

गद्य शीषगक

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

प्रवषय – दहिं दी

ऄध्ययन स्रोत

छात्र कृती

क्रंमाक
08.15.01

1

 छात्र लोकमान्य बाल गांगाधर जी का बहुचमचि त नारा बताऍगें ।

08.15.03

2.7 स्वराज्य मेरा जन्मर्सद्दध ाऄमधकार

08.15.05

है(पुवावध)

 छात्र ाअतांरजाल से ाअजादी ाअांदोलन के बारेंमें जानकारी िाप्त करेंगे।
 छात्र युवावस्था में शरीर का सबल होने के कारण बताऍगें । ।

 टीळकजी के ाअझादी ाअांदोलन में साहस और स्वशासन का महत्व र्लखेंगें ।
 छात्र पाठ्याश का सस्वर वाचन करेंगें ।

08.15.01

 छात्र् ाअजादी ाअांदोलन की प्रब्रटीश शासन के ाऄत्ाचारों की जानकारी िाप्त करेगें ।

08.15.03

2.7 स्वराज्य मेरा जन्मर्सद्दध ाऄमधकार

08.15.05

है(ाईत्तराधव)

 छात्र श्ीकृष्ड की र्ललाओ की कथा सुनेगे।
 छात्र पाठ्याश का सस्वर वाचन करेंगें ।
 पद्याांश में ाअए ाईपसगव युक्त शाोंकी छात्र सारणी बनाएांगें।
 जन्मर्सद्दध ाऄमधकार की प्रवशेषता छात्र र्लखेंगें।

2
08.15.03
3

08.15.07
08.15.10

 छात्र क्रिया के काल पररवतवन करेंगे।
 छात्र ाऄव्ययों का वाक्यमें प्र्योग करेंगे।
 छात्र शाके भेद र्लखेंगे .

व्याकरण

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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08.15.05
08.15.07
4

08.15.13

 छात्र कप्रवता का सस्वर गायन करेंगे।

 छात्र ाअकलन लेखन-गद्य पढकर िश्न तैयार करेगें
रचना

माहे – मािग - 2021
सप्ताह

गद्य शीषगक

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

प्रवषय – दहिं दी

ऄध्ययन स्रोत

छात्र कृती

क्रंमाक
 छात्र कप्रवता का सस्वर गायन करेंगे।

08.15.02
08.15.07
1

2.9 नही कुछ ाआससे बढकर

 समाज के प्रवमभन्न श्मजीवी घटकों की छात्र सूची बनाएांगें।

08.15.11

 पद्याांश में ाअए लययुक्त शाोंकी छात्र सारणी बनाएांगें।

08.15.03

 छात्र कप्रवता का सस्वर गायन करेंगे।

08.15.07
2

 छात्र ाअतांरजाल से क्रकसान,कप्रव,बर्लदाप्रनयों के बारेंमें जानकारी िाप्त करेंगे।

08.15.10

 छात्र कप्रवता का भावाथव र्लखेंगें।
 छात्र श्ीकृष्ड की र्ललाओ की कथा सुनेगे।
 सूरदास रमचत रचानोंकी जानकारी िाप्त करेंगें।

व्याकरण

 पद्याांश में ाअए लययुक्त शाोंकी छात्र सारणी बनाएांगें।
 बालकृष्ड और माता के बीच सांवाद र्लखेंगें।

3


शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

मौणखक परीक्षा और अवृत्ती
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4

 मौणखक परीक्षा और अवृत्ती

माहे – ऄिेल - 2021
सप्ताह

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

गद्य शीषगक

प्रवषय – दहिं दी

ऄध्ययन स्रोत

छात्र कृती

क्रंमाक
1

 व्ददतीय सत्र परीक्षा

2

 व्ददतीय सत्र परीक्षा

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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आयत्ता : माहे : २०२०

गणणत

माहे :- डडसेंबर

ाऄध्ययन
प्रनष्ढत्ती

पाठाचे नाव

कालावधी

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

िमाांक
दीक्षााऄॅपचा वापर (QR code),
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988802

मागवदशवनात व प्रनदशवनात दीक्षा APP च्या साहाय्याने सूट म्हणजे

7666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobil

काय? सूटवरील ाईदाहरणे,वस्तूच्या क्रकमतीवरील सूटचे सूत्र,सूटवरील

26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31

सूट काढणे,प्रविी क्रकमत काढणे,छापील क्रकमतीवर शेकडा सूट ददली

e%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%

M809

सूट व

कममशन

30140203678842881243

दडसेंबर ाअठवडा
१,२

पुस्तकातील QR code च्या मदतीने घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988802
7666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobil
e%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%
26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140206381629441284

प्रवप्रवध ाईदाहरणाांचा ाऄभ्यास करणे,ाईदा.छापील क्रकमतीवरून शेकडा
ाऄसता प्रविी क्रकमतीवरून वस्तूची छापील क्रकमत काढणे ाआत्ादींचा
ाऄभ्यास करणे.कममशन म्हणजे काय ते समजून घेाउन त्ावरील
ाईदाहरणाांचा ाऄभ्यास करणे.ररबेट म्हणजे काय ते ाईदाहरणावरून
समजून घेणे.

पुववज्ञानावर ाअधाररत काही िश्नाांचा ाऄभ्यास करा.ाईदा.शेकडेवारी
म्हणजे काय?शेकडेवारीला पुनाः काय म्हणतात?शेकडेवारी

दशवप्रवण्यासाठी कोणते मचहा  वापरतात?शेकडेवारीचे ाईदाहरणे साांगा?
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988802

7666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobil

e%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%
26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140206542274561223

खालील िश्नाांची ाईत्तरे साांगा?
1) 200 चा शेकडा 5 क्रकती?

2) 1200 चे 15% म्हणजे क्रकती?
खालील ाईदाहरणाांचा ाऄभ्यास करा.
1) एका शटव ची छापील क्रकिंमत 450  रपये ाअहे .दुकानदाराने ते

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988802

पुस्तक 405  रपयाला प्रवकले तर शेकडा सूट क्रकती ददली?

7666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobil

2) एका कपाटाची छापील क्रकिंमत 3500  रपये ाऄसून त्ावर 20

26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31

काढा.

e%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%
30140209270538241209

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988802
7666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobil
e%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%
26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140209403494401210

% सूट ददली ाऄसेल तर एकूण सूट क्रकती? वस्तूची प्रविी क्रकिंमत

3)छापील क्रकमतीवर 25 % सूट देाउन एक साडी 1200  रपयास
प्रवकली तर त्ा साडीची छापील क्रकिंमत क्रकती होती?

4) एका दुकानदाराने खुचीची क्रकिंमत त्ाच्या मूळ क्रकिंमतीपेक्षा 20

% ने वाढवून प्रवकताना ग्राहकास 15 % सूट देाउन प्रवकली ,तर त्ा
खुचीची क्रकिंमत मूळ क्रकिंमतीपेक्षा क्रकती टक्के ाऄमधक ममळे ल?

5) रामलालने दलालामाफवत 10 स्थविंटल धान्य िप्रतस्थविंटल 3500

 र. दराने प्रवकला.त्ाने 2% दराने दलालास दलाली ददली,तर धान्य
प्रवकून रामलालला क्रकती रक्कम ममळाली?

6) खादी ग्रामोद्योग भाांडार मधून ददनेशने i) 2 शटव ित्ेकी 450
 रपये ii) 2 सतरां ज्या ित्ेकी 550  रपये या दराने खरेदी
केल्या.गाांधीजयांती प्रनममत्त त्ाला या खरेदीवर 20% ररबेट
ममळाले,तर ररबेटची एकूण रक्कम क्रकती?ददनेशने दुकानदाराला
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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क्रकती रक्कम द्यावी?
सरावसांच 9.1 व 9.2 सोडवा.
सांकीणव िश्नसांग्रह 1 सोडप्रवणे.

दीक्षााऄॅपचा वापर (QR code),चाटव पेपरचा वापर करून बहुपादीच्या
कोटीची सांकल्पना स्पष्ट करणे.

पुस्तकातील QR code च्या मदतीने घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988802

बहुपदी का र्शकतो? बहुपदी म्हणजे नेमके काय? बहुपदीचा

7666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobil
e%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%

मागवदशवनात व प्रनदशवनात दीक्षा AAP च्या साहाय्याने ाअपण

वापर गणणतार्शवाय ाआतर रठकाणी कसा करतात याची मादहती
ाईदाहरणाांसह जाणून घेणे,बहुपदीचे वगीकरण जाणून

26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31

घेणे,ददलेल्या बहुपदीची कोटी ओळखणे.

2585424080805888115813

बहुपदींचा
भागाकार

या पदातील सहगुणक,घाताांक व चलपद ओळखा
बैर्जक राशीवरील बेरीज,वजाबाकी व गुणाकार या क्रियाांचा

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988802
7666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobil

सराव व ाईजळणीसाठी काही ाईदाहरणाांचा ाऄभ्यास करा.
1) 3a + 5a =
y =

e%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%
26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140214025994241263

2) 4x – x =

3) 3y ×

4) (4x + 6y ) ×

ददलेल्या र्लिं कच्या ाअधारे ,दीक्षा app च्या सहाय्याने एकपदीला
एकपदीने भागणे,बहुपदीला एकपदीने भागणे,तसेचब बहुपदीला
क्रद्वपाददने भागणे याांचा ाईदाहरणासह ाऄभ्यास करा.व खालील

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988802
7666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobil

ाईदाहरणाांचा सराव करा.
1) 20

÷ 5x

2)

32

÷ (− 8y)

e%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140215248896001211

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988802

7666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobil
e%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%
26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
3000780350971904119

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988802

3)

÷ (− p)

5) (

25

÷ 4x

6) (18
7) (20

4)

(
12

8) (
9) (12

÷

सरावसांच 10.1 व 10.2 सोडवा.

7666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobil
e%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%
26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140218297794561236

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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आयत्ता : माहे : २०२१

माहे:-िानेवारी

ाऄध्ययन
प्रनष्ढत्ती

पाठाचे नाव

कालावधी

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

िमाांक
पुस्तकातील QR code च्या मदतीने घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या मागवदशवनात व प्रनदशवनात दीक्षा

दीक्षााऄॅपचा वापर (QR code),

APP च्या साहाय्याने मध्य म्हणजे काय? मध्य कसे काढतात? प्रवभार्जत स्तांभालेख,शतमान

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888 स्तांभालेख याांचा ाईदाहरणाद्वारे ाऄभ्यास करा. प्रवभार्जत स्तांभालेख व शतमान स्तांभालेख याांची
027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_ तुलना करणे व त्ाांचे फायदे साांगणे,व्यवहारात ाऄशा िकारच्या स्तांभाांचा ाईपयोग कुठे करता येाइल हे
mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766684

M819

M823

साांख्यख्यकी

1621857%26utm_campaign%3Dshare_content&cont
entId=do_3130140218413301761305

शोधणे.

ाईजळणीसाठी काही िश्न

सरासरी कशी काढतात? वारां वारता म्हणजे काय? िाप्त मादहतीवरून ताळ्याांच्या खुणा
देण.ाआत्ादींचा ाऄभ्यास करणे. िाप्त मादहतीवरून सरासरी कशी काढतात त्ाचा पुढील ाईदाहरण
सोडवून ाऄभ्यास करा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888
027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_
mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766684

1621857%26utm_campaign%3Dshare_content&cont
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

A:- 1) रवीने

स्व्ता दूत म्हणून एका ाअठवाात सवेक्षण केलेल्या कुटुां बाांची सांख्या
54,60,56,58,64,62.66 ाऄशी ाअहे ,यावरून दररोज सवेक्षण केलेल्या कुटुां बाांची सरासरी
काढा ?

2) ाआयत्ता 8 वी मधील 20

प्रवद्यार्थ्ाांपैकी ित्ेक प्रवद्यार्थ्ावनी लावलेल्या रोपाांची सांख्या खालील वारां वारता सारणीत ददली
ाअहे.यावरून ित्ेकाने लावलेल्या रोपाांचा माध्य काढण्यासाठी खालील चौकटी पूणव करा.व
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entId=do_3130140218546667521224

िश्नाांची ाईत्तरे र्लहा?

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888
027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_
mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766684

1621857%26utm_campaign%3Dshare_content&cont
entId=do_3130140175037480961253

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888

1) सवावत जास्त झाडे क्रकती प्रवद्यार्थ्ाांनी लावली?

027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_

2) ज्या िाप्ताांकाची वारां वाररता 5 ाअहे तो िाप्ताांक कोणता?

mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766684
1621857%26utm_campaign%3Dshare_content&cont

3) N = ?

entId=do_3130140218971668481256

ƒ

𝐱 = क्रकती?

4) यावरून ित्ेक प्रवद्यार्थ्ावने लावलेल्या रोपाांचा मध्य काढा?
B :- खालील ददलेल्या दोन सारणीवरून ददलेल्या मादहतीच्या ाअधारे स्तांभालेख काढा?
मादहतीवरून कोणत्ा ाईदाहरणासाठी प्रवभार्जत क्रकिंवा शतमान स्तांभालेख याचा ाईपयोग करता

येाइल ते ठरवा? प्रवभार्जत व शतमान स्तांभलेखामध्ये नेमका कोणता फरक ाऄसतो? क्रकिंवा कोणत्ा
बाबी लक्षात घ्याल? स्तांभालेख काढताना प्रवचारलेल्या पश्नाची ाईत्तरे र्लहा?

ाईदाहरण ि. 1) प्रवद्यामांददर प्रवद्यालयात ाआयत्ता 8 वी मधील मागील तीन शैक्षणणक सत्रात
र्शष्यवृत्तीस बसणाऱ्या प्रवद्यार्थ्ाांची सांख्या खालीलिमाणे ाअहे. (स्तांभालेख काढा? )

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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ाईदाहरण ि.2) प्रवद्यामांददर प्रवद्यालयात ाआयत्ता 8 वी मधील मागील तीन शैक्षणणक सत्रात

र्शष्यवृत्तीस बसणाऱ्या एकूण प्रवद्यार्थ्ाांपैकी पात्र होणाऱ्या प्रवद्यार्थ्ाांची सांख्या खालीिमाणे

ाअहे,यावरून कोणत्ा शैक्षणणक सत्रात प्रवद्यार्थ्ावचे पात्र होण्याचे िमाण सवावत जास्त ाअहे ते
ठरवा.

(स्तांभालेख काढा? )

C :- 1) खालील ाअकृतीचे प्रनरीक्षण करून िश्नाांची ाईत्तरे र्लहा?

प्रमाण Y ाऄक्षावर 1 सेमी = 5
झाडे
ऑगस्ट मडहन्यात लावलेली झाडे.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

30
25
20
15

ऑगस्ट

10

जुलै

5
0

I ) दह ाअकृती कोणत्ा िकारच्या स्तांभालेखाची ाअहे ?
II) सवावत जास्त झाडे कोणी लावली?
III) जुलै मदहन्यात सवावत कमी झाडे कोणी लावली?
IV) सप्रवताने वैशालीपेक्षा एकूण क्रकती झाडे जास्त लावली?
2) पुढील स्तांभालेखाचे प्रनरीक्षण करून िश्नाांची ाईत्तरे र्लहा.
Y ाऄक्षावर 1 सेमी = 10 लोकसांख्या
पदवी िाप्त पु रषाांचे िमाण

पदवी िाप्त क्टस्त्रयाांचे िमाण

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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1) वरील स्तांभालेख कोणत्ा िकारचा ाअहे ?
2) शहापूर गावातील एकूण पदवीिाप्त लोकसांख्यापैकी क्टस्त्रयाांचे
पदवीिाप्त करण्याचे िमाण क्रकती ाअहे?

3) र्सिं हगड ाअणण ाऄजयपूर याांच्यापैकी कोणत्ा गावाांचे पदवीिाप्त
करणाऱ्याांचे शतमान क्रकती जास्त ाअहे?
4) र्स्रयाांचे पदवीिाप्त करण्याचे सवावत कमी शतमान कोणत्ा गावाचे
ाअहे?

5) रामपूर गावातील एकूण पदवीिाप्त करणाऱ्याांची शेकडेवारी काढा?
शतमान स्तांभालेख व प्रवभार्जत स्तांभालेख याांची ाईदाहरणानुसार तुलनात्मक चचाव करा.याचा
ाईपयोग व्यवहारात कुठे करता येाइल?
सोडवा?

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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पुस्तकातील QR code च्या मदतीने घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या मागवदशवनात व प्रनदशवनात

दीक्षााऄॅपचा वापर (QR code),
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888
027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_
mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766684
1621857%26utm_campaign%3Dshare_content&cont
entId=do_3130140219203747841237

दीक्षा APP च्या साहाय्याने समीकरणाची ाईकल म्हणजे काय?समीकरण म्हणजे काय? समीकरण
सोडप्रवणे म्हणजे काय?ममळणारे समीकरण सत् केंव्हा ाऄसते?समीकरणाच्या दोहा ी बाजूवर

करणाऱ्या क्रिया कोणत्ा? एकचल समीकरणाची ाईकल कशी करावयाची? त्ावरील शाब्दाक
ाईदाहरणे ाआत्ादींचा ाऄभ्यास करणे.

A)काही ाईदाहरणाांचा ाऄभ्यास करा.
10

2) p – 4 = 5 3)

=5

4) 6x = 30

1) x + 6 =

ददलेल्या र्लिं कच्या

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888 ाअधारे दीक्षा app च्या साहाय्याने एकचल समीकरणाची ाईकल कशी करावयाची यावरील
027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_ ाईदाहरणाांचा ाऄभ्यास करा. व खालील समीकरणे सोडवा.
mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766684

M805

एकचल

समीकरणे

1621857%26utm_campaign%3Dshare_content&cont
entId=do_3130140219304181761306

1)

+1 = 10

2)

B) योग्य पयावय प्रनवडा
1) x-7 =5

i) x = - 12 ii) x = -2
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888
027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_
mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766684
1621857%26utm_campaign%3Dshare_content&cont
entId=do_3130140219450900481212

2)

referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_co

iii) x = 12 iv) x = 2

=-4

i) p = - 9

ii) – 20

iii) -1

iv) 20

ददलेल्या र्लिं कच्या ाअधारे दीक्षा app च्या साहाय्याने शाब्दाक ाईदाहरणाचा ाऄभ्यास करा व
खालील ाईदाहरणे सोडवा?

1) एका ाऄपूणाांकाचा छे द ाऄांशापेक्षा 10 ने मोठा ाअहे. त्ाच्या छे दातून 4 वजा करून व ाऄांशात
5 ममळप्रवले ाऄसता

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888
027666841621857?

3

हा ाऄपूणाांक ममळतो,तर तो ाऄपूणाांक कोणता?

ाईदाहरणसांग्रह 12.1 व 12.2 सोडवा

ntent%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_c

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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ampaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140
222290984961307

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888
027666841621857?
referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_co
ntent%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_c
ampaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140
222416322561256

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888
027666841621857?
referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_co
ntent%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_c
ampaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140
222550261761213
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888
027666841621857?
referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_co
ntent%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_c
ampaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140
222636687361308
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ाऄध्ययन
प्रनष्ढत्ती

पाठाचे नाव

कालावधी

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

िमाांक
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पुस्तकातील QR code च्या मदतीने घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या मागवदशवनात व
प्रनदशवनात दीक्षा APP च्या साहाय्याने क्रत्रकोणाची एकरूपता,क्रत्रकोणाच्या
एकरूपतेच्या कसोट्डा ाईदा.बाकोबा,बाबाबा,कोबाको, कोकोबा क्रकिंवा बाकोको

कसोटी,काटकोन क्रत्रकोणाची कणवभुजा कसोटी,ाआत्ादी घटकाांचा ाऄभ्यास करणे.
ाईजळणी:-

वरील ाअकृतीचे प्रनरीक्षण करून प्रवचारलेल्या िश्नाांची ाईत्तरे शोधा?
1) बाजू AB समोरील कोण कोणता?
2)

याांनी समाप्रवष्ट केलेली बाजू कोणती?

3) बाजू AB च्या लागत कोणते कोण ाअहेत?

4) बाजू AB ाअणण बाजू AC याांनी समाप्रवष्ट केलेला कोण कोणता?
कृती करा :-

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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दीक्षााऄॅपचा वापर (QR code),
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598
88027666841621857?referrer=utm_source%3Dmo
bile%26utm_campaign%3Dshare_content&conten
tId=do_3130140222998773761214

पुस्तकातील QR code च्या मदतीने घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या मागवदशवनात व

प्रनदशवनात दीक्षा APP च्या साहाय्याने चिवाढ व्याज म्हणजे काय, ते ाईदाहरणासह
समजून घेणे,चिवाढव्याजाने येणारी रास व चिवाढव्याज कशी काढावयाची ते
समजून घ्या.सरळव्याज व चिवाढ व्याज यातील फरक समजून
घेणे,चिवाढव्याजाच्या सूत्राचे ाईपाययोजन कसे करावयाचे ते समजून घेणे.दैनांददन
व्यवहारात चिवाढ व्याजाच्या सूत्राचे ाईपाययोजन कसे करावयाचे हे ाईदाहरणाद्वारे
समजून घेणे.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598

अधाररत काही िश्न:व्याज म्हणजे काय?

88027666841621857?referrer=utm_source%3Dmo

सरळव्याज काढण्याचे सूत्र कोणते?

bile%26utm_campaign%3Dshare_content&conten
tId=do_3130140223083970561264

M809

चिवाढ व्याज

ईिळणी म्हणून पूवगज्ञानावर

खालील ाईदाहरणाचा ाऄभ्यास करून सरळव्याज व चिवाढ व्याज याांचा
ाऄभ्यास करा. व ाईदाहरणे सोडवा.
1) श्ीधरने एका बाँकेतून द.सा.द.शे. 8 दराने 1 वषावच्या परतफेडीच्या ाऄटीवर

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598
88027666841621857?referrer=utm_source%3Dmo
bile%26utm_campaign%3Dshare_content&conten
tId=do_3130140223184568321309

15,000  रपये कजव घेतले,तर वषावाऄखेर त्ाांना व्याजासह क्रकती रक्कम द्यावी
लागेल?
2) श्ीधरने एका बाँकेतून द.सा.द.शे. 8 दराने 1 वषावच्या परतफेडीच्या ाऄटीवर
15,000  रपये कजव घेतले,परां तु काही कारणास्तव ती रक्कम तो 1 वषावनांतर बाँकेत
परत देाउ शकला नाही,तर दुसऱ्या वषी त्ाांला व्याजासह बाँकेला क्रकती रक्कम परत
द्यावी लागेल ?

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598
88027666841621857?referrer=utm_source%3Dmo
bile%26utm_campaign%3Dshare_content&conten

3) 5,000  रपयाचे 2 वषावचे द.सा.द.शे.दराने 10
4)

tId=do_3130140223294668801159

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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दराने चिवाढव्याज काढा?

ददलेल्या र्लिं कच्या ाअधारे दीक्षा app च्या साहाय्याने शाब्दाक ाईदाहरणाचा ाऄभ्यास
करा व खालील ाईदाहरणे सोडवा?

1) एका

रोपवारटकेत लावलेल्या एकूण रोपाांची सांख्या 400 ाअहे ,दरवषी 5% दराने

लावण्यात येणाऱ्या रोपाांची सांख्या वाढप्रवल्यास त्ा रोपवारटकेत 2 वषावनांतर एकूण
क्रकती रोपे होतील ?

2)

सादहलने एक मोटरसायकल 2018 मध्ये 70,000  रपयास प्रवकत
घेतली.घसाऱ्याचा दर द.सा.द.शे.10 ाऄसल्यास 2020 मध्ये त्ा मोटारसायकलची
क्रकिंमत क्रकती ाऄसेल?

सरावसांच 14.1 व 14.2 सोडवा?

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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ाऄध्ययन
प्रनष्ढत्ती
िमाांक

पाठाचे
नाव

कालावधी

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

दीक्षााऄॅपचावापर (QR code),चाटव पेपर,ाअलेख कागद,रे स पेपर,पतांग

पुस्तकातील QR code च्या मदतीने घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या मागवदशवनात व प्रनदशवनात दीक्षा APP

कागद,रां गीत कागद,र्जओबोडव

च्या साहाय्याने प्रवप्रवध ाअकृत्ाांचे क्षेत्रफळ काढण्यासाठी सूत्राांचा वापर कसा करतात याचा ाऄभ्यास

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2

6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31

करणे.

करतात,समलांब चौकोनाचे क्षेत्रफळ,क्रत्रकोणाच्या तीनही बाजूची लाांबी ददली ाऄसता क्रत्रकोणाचे क्षेत्रफळ
(दहरोचे सूत्र HERONS FARMULA ) काढणे,त्ावरील ाईदाहरणाांचा ाऄभ्यास करणे.

30140223402229761285

* ईिळणी *

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2

6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31

* बहुभुजाकृती म्हणजे काय?

क्षेत्रफळ

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31

* बांददस्त

बहुभूजाकृतीचे क्षेत्रफळ कोणत्ा एककात मोजल्या जाते?
क्रत्रकोणाचे,क्रत्रकोणाचे क्षेत्रफळ याांचा
* कृती *

A

:- 1) समांतरभूि िौकोनाच्या क्षेत्रफळािे सूत्र

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
30140223882772481286

.

कृती 2) . ABE हा काटकोन प्रत्रकोण कापा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

कृती 1) एका कागदावर

एक पुरेसा मोठा समाांतरभूज चोकोन ABCD काढा.प्रबिंदू A मधून बाजू BC वर लाांब काढा

30140223679119361215

6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31

* चौरसाचे,ाअयताचे,काटकोन

ाऄभ्यास करणे.

30140223525437441257
M817

समाांतरभूज चौकोनाचे क्षेत्रफळ,समभूज चौकोनाचे क्षेत्रफळ कसे तयार
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30140223882772481286
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140223995740161266

कृती 3) तो
सरकवत अकृतीत दाखप्रवल्यािमाणे िौकोनाच्या ईरलेल्या भागाला िोडा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140224129925121160
ाअता ाअयात तयार झालेला ददसत ाअहे,म्हणून दोहा ींचे क्षेत्रफळ समान ाअहे.यावरून समाांतर भूज
चोकोनाचा पाया म्हणजे ाअयताची एक बाजू (लाांबी ) व त्ाांची ाईां ची म्हणजे ाअय्ताची दुसरी बाजू ( रां दी
)होय.

समाांतर भूज चोकोनाचे क्षेत्रफळ = पाया × ाईां ची

यावरून

ाईदाहरण सोडवा-1)एका सामान्ताभुवज चोकोनाचा पाया 10 से.मी.व ाईां ची 7 से.मी.ाअहे तर त्ा
क्रत्रकोणाचे क्षेत्रफळ काढा?

B:- समभूि िोकोनािे क्षेत्रफळािे सूत्र

कृती 1) ाअकृतीत दाखप्रवल्यािमाणे समभूज चौकोन काढणे,समभूज चौकोनाचे कारण परस्परास
लांबदुभाजक ाऄसतात.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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कृती 2 ) कणव १ मधून ाअकृती दुमडल्यास(FOLD) खालील क्रत्रकोणाची ाअकृती ममळे ल.
ाऄपल्याला मादहत ाअहे क्रत्रकोणाचे क्षेत्रफळ =

पाया× ाईां ची

या रठकाणी पाया म्हणजे कणव १ व ाईां ची म्हणजे कणव 2 चा ाऄधाव म्हणून ाईां ची =

कणव

डत्रकोणाचे क्षेत्रफळ
=

=

पाया×ाईां ची
कणण

कणण

ाअता ाऄसे दोन क्रत्रकोण ममळू न समभूज क्रत्रकोणाची बांददस्त ाअकृती तयार झाली ाअहे यावरून
समभूज क्रत्रकोणाचे क्षेत्रफळ = 2 ×क्रत्रकोण
=2×

कणव
=

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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कणव 2
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=

कणावचा गुणाकार

3) ाऄशा िकारे ददलेल्या र्लिं कच्या ाअधारे दीक्षा app च्या साहाय्याने समलांब चौकोनाचे क्षेत्रफळाचे
सूत्र तयार करा.
कृती 1 )

काही शाब्दाक ाईदाहरणाचा सराव करा.

कृती 2

ाअकृतींचे योग्य प्रनरीक्षण करून ाअकृतीत दाखप्रवल्यािमाणे कृती र्लहा त्ाच िमाणे समलांब चोकोनाचे
क्षेत्रफळाचे सूत्र तयार करा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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* ऄप्रनयममत अकारािे ऄंदािे क्षेत्रफळ काढणे*
ाऄप्रनयममत ाअकाराच्या ाअकृतीचे ाऄांदाजे क्षेत्रफळ कसे काढावयाचे याचा ाऄभ्यास करा व खालील
ददलेल्या ाऄप्रनयममत ाअकाराचे ाऄांदाजे क्षेत्रफळ काढा?
a)

b)

c)

ददलेल्या र्लिं कच्या ाअधारे दीक्षा app च्या साहाय्याने क्रत्रकोणाच्या तीनही बाजूची लाांबी ददली ाऄसता
क्रत्रकोणाचे व वतुवळाचे क्षेत्रफळाचे सूत्र तयार करा.
प्रवप्रवध शाब्दाक ाईदाहरणाचा ाऄभ्यास करा.
15.1,15.2,15.3,15.4 व 15.5 सोडवा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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सरावसांच

ऄध्ययन
प्रनष्ढत्ती
क्रमांक

पाठािे
नाव

कालावधी

ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

दीक्षााऄॅपचावापर (QR code),चाटव पेपर,ाअलेख कागद,रे स पेपर,पतांग
कागद,रां गीत कागद,र्जओबोडव

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2

6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140226865561601238

पुस्तकातील QR code च्या मदतीने घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या मागवदशवनात व प्रनदशवनात दीक्षा
APP च्या साहाय्याने क्रत्रममतीय ाअकृत्ाांची
ओळख करून घेणे,पृष्ठफळ व घनफळ यातील फरक समजून घेणे,वृत्तमचत्ती, ाआष्टीकाचीती,घन
याांचे पृष्ठफळ व घनफळ काढणे,पृष्ठे,र्शरोप्रबिंदू,कडा ाऄसलेल्या घनाकृतीसांबांधी ाअयलरच्या
सूत्राचा पडताळा करणे,

खालील

प्रत्रममतीय अकृत्यांना नावे द्या

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880

A)

B)

C)

D)

27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2

6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31

M818

पृष्ठफळ
व

घनफळ

30140226995159041216

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140227126722561217

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140227231498241239

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140227319070721226

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

घनफळाचे िमाणणत एकक याचा ाऄभ्यास करा.घनफळाच्या एकक ाअकारावरून
ाआष्टीकामचत्तीचीची ाअकृती तयार करा.घनफळ व ाआष्टीकामचत्तीची ाअकृती काढण्यासाठी ाअलेख
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कागदाचा वापर करा.यावरून

वरील ाअकृतीचे प्रनरीक्षण करा,यातील घनाची ित्ेक बाजू 1 से.मी. ाअहे व बाजू 1 से.मी
ाऄसलेल्या 20 घनापासून ाआष्टीकामचत्तीची ाअकृती तयार झाली ाअहे. ाआष्टीकामचत्तीच्या ाअकृतीची
लाांबी, रां दी व ाईां ची

यावरून त्ाचे घनफळ काढा?

यावरून 1) ाआष्टीकामचत्तीचे घनफळ खालीलिमाणे ममळे ल.याचा ाऄभ्यास करा.

2) घनाचे घनफळ

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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3)वृत्तमचतीचे पृष्ठफळ

5) वृत्तमचतीचे घनफळ

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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ददलेल्या र्लिं कवरील प्रवप्रवध ाईदाहरणाांचा ाऄभ्यास व सराव करा
अयलरच्या सूत्रािा पडताळा करण्यासाठी खाली ददलेल्या तक्त्यािे प्रनरीक्षण
करा,पडताळा करा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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सरावसांच 16.1 ,16.2 ,16.3 चा सराव करा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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दीक्षााऄॅपचावापर (QR code),चाटव पेपर,ाअलेख कागद,रे स पेपर,पतांग कागद,रां गीत
कागद,र्जओबोडव

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?
referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
&contentId=do_3130140227319070721226

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?
referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content

पुस्तकातील QR code च्या मदतीने घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या

मागवदशवनात व प्रनदशवनात दीक्षा APP च्या साहाय्याने वतुवळाच्या जीवेचे
गुणधमव व त्ावरील ाईदाहरणे,वतुवळाच्या जीवेचे सांगत कांस,एकरूप कांस व
त्ावरील ाईदाहरणे याांचा ाऄभ्यास करणे.

शेिारील अकृतीत मबिं दू ओ हे वतुगळ केंद्र अहे अकृतीच्या संदभागने
खालील

&contentId=do_3130140227435069441227

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?
वतुवळ-

referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content

कांस

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?

जीवा व

&contentId=do_3130140227593256961218
referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
&contentId=do_3130140227593256961218
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?
referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
&contentId=do_3130140227678208001258

िश्नांिी ईत्तरे र्लहा .
वतुगळािी प्रत्रज्या,व्यास,िीवा यांिी नावे र्लहा?
वतुगळािा केंद्रीय कोन,लघुकंस,प्रवशालकंस,ऄधगवतुगळ कंस यांिी नावे
र्लहा.

कृती II :- केंद्र O ाऄसलेल्या वतुवळाची रेख EF दह जीवा काढा,केंद्र O मधून
रेख EF वर रेख OM हा लांब काढा.रेख EF व रेख OM ची लाांबी मोजा

कृती II :- कागदावर वेगवेगळ्या त्रीज्याांची पाच वतुवळे काढा,ित्ेक वतुवळात
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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एक जीव काढा.त्ा जीवेचा मध्यप्रबिंदू ममळवा.वतुवळकेंद्र O व जीवेचा मध्य जोडा
ित्ेक जीवेला ाअणण जीवेच्या मध्यप्रबिंदुला नावे द्या?वतुवळात तयार होणारे कोन
हे काटकोनात ाअहे क्रकिंवा नाही हे तपासा यासाठी कोनमापक क्रकिंवा गुण्याचा
वापर करा. र्लिं क वर ददलेल्या ाईदाहरणाांचा ाऄभ्यास करा.
वतुगळाच्या िीवेिे संगत कंस

कृती 1) O केंद्र ाऄसलेले वतुवळ काढा,वतुवळातील एकरूप कांस कोणते ते
दाखवा त्ाांची नावे र्लहा,जीवा कोणत्ा ाअहेत त्ाांची नावे र्लहा.ककवटकाचा
वापर करून जीवाांची लाांबी समान ाअहेत का ते तपासा,समान लाांबी ाऄसणाऱ्या
जीवाांची नावे र्लहा.यावरून वतुवळाच्या कोणत्ा गुणधमावचा तुम्ही पडताळा
कराल?

प्रवप्रवध ाईदाहरणाांचा ाऄभ्यास करा,सरावसांच 17.1 व 17.2 सोडवा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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ाआयत्ता : ८ वी

माहे : डडसेंबर २०२० ते एडप्रल २०२१
माहे : डडसेंबर २०२०

subject

Period

Name of Lesson
Unit Three

Week 1

3.1 “Why?”
 Chit Chat
Activity
 Poem

Unit Three
Week 2

3.1 “Why?”
 English
workshop

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

Learning Outcome

Teaching-Learning

No.

Source

Student Activity

 Communicates
appropriately.
 Enjoys poem.
 Participates
interestingly.

Use DIKSHA App & Scan QR Code given on
https://diksha.gov.in/play/ page no. 11 or click on given link.
content/do_31260462761
 Watch the videos.
6980992112883?contentT
 Complete the word chain given on page
ype=Resource
no. 58 from textbook.

 Learns new
words,
expressions and
enriches
vocabulary
through
reading.
 Understands the
poem with
interest
 Understands

Use DIKSHA App & Scan QR Code given on
page no. 11 or click on given link.
https://diksha.gov.in/play/
content/do_31260462761
6980992112883?contentT
ype=Resource
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 Watch the videos.
 Complete the web diagram given on page
no. 58 from textbook.
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appreciation of
the poem.
Unit Three
Week 3

3.2 The song of songs.
 Chit-chat
activity.
 Lesson
Unit Three

Week 4

3.2 The song of songs.
 English
workshop.

Unit Three
Week 1

3.3 Truth
 Chit-chat
activity.
 Poem

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

Use DIKSHA App & Scan QR Code given on
https://diksha.gov.in/play/ page no. 11 or click on given link.
content/do_31260462801
 Watch the videos.
4260224112887?contentT
 How was Akbar different from other rulers
ype=Resource
of that time.
 What reason did Tansen give for his
guruji‟s outstanding music.
 Communica
Use DIKSHA App & Scan QR Code given on
tes properly.
page no. 11 or click on given link.
https://diksha.gov.in/play/conte
 Enriches
 Watch the videos.
vocabulary. nt/do_312604628014260224112
887?contentType=Resource
 Collect any five stories of Akbar and
 Writes
Birbal. Write or present any one of them to
proper
your friends and parents.
answers.
माहे : जानेवारी २०२१
 Enjoys
story.
 Completes
given task.
 Enjoys chitchat
activity.

 Understands the
main idea of
poem.
 Understands the
benefits and
importance of
truth.
 Enjoys poem
with interest.

Use DIKSHA App & Scan QR Code given on
page no. 11 or click on given link.
https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3126130391924
080642522?contentType=R
esource

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 Watch the videos.
 What are words compared to in the first
two stanzas.
 Where do painful words leave their scars.

SCERT,Maharashtra,Pune

 Communicates
properly.
 Completes
given task
attentively.
Unit Three
Week 2

3.3 Truth
 English
workshop.

Unit Three

Week 3

3.4 The Two
Gentlemen of
Verona.
 Lesson
 Chit-chat
activity.
 story
Unit Three

Week 4

3.4 The Two
Gentlemen of

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

 Participates in
English
workshop
interestingly.
 Participates in
written task.
 Enjoys story
 Learns new
words,
expressions and
enriches their
vocabulary.
 Engages in
conversation.
 Narrates a
story/incident.
 Solves puzzles
of words from
text.
 Enjoys story
 Learns new
words,

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3126130391924
080642522?contentType=R
esource

Use DIKSHA App & Scan QR Code given on
page no. 11 or click on given link.
 Watch the videos.
 Pick out antonyms and synonyms from the
poem.
Use DIKSHA App & Scan QR Code given on
page no. 11 or click on given link.

https://diksha.gov.in/play/
content/do_31260462814
2301184112888?contentTy
pe=Resource

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3126046281423
01184112888?contentType
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 Watch the videos.
 What is the story about?
 How does the narrator help the two
brothers, one day?

Use DIKSHA App & Scan QR Code given on
page no. 11 or click on given link.
 Watch the videos.
SCERT,Maharashtra,Pune

Verona.
 English
workshop
 Language
study.
 Word play
 Live English.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)






expressions and
enriches their
vocabulary.
Engages in
conversation.
Narrates a
story/incident.
Makes acrostic.
Frames
questions,
sentences, etc.

=Resource
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 Solve the puzzle of words given on page
no. 71 from textbook.
 What was the touching story told by the
nurse?

SCERT,Maharashtra,Pune

माहे : फे ब्रुवारी २०२१

Unit Four
Week 1

4.1 The Vet.
 Chit-chat
activity.
 Poem.

Unit Four
Week 2

4.1 The Vet.
 English
workshop.

Unit Four
Week 3

4.2 P.V. Sindhu –
An Icon of Success.
 Chit-chat
activity.
 Lesson

 Understands
the poem.
 Completes
given tasks.
 Communicates
properly.
 Writes
appreciation.
 Understands
language by
various
activities.
 Completes
given task
interestingly.
 Enjoys
different
activities with
interest.
 Enjoys Chitchat activity.
 Completes
given task
interestingly.

Unit Four
Week 4

 4.2 P.V.
Sindhu – An

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

 Participates in
language

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3126046
28503937024219027?c
ontentType=Resource

https://diksha.gov.in/pla
y/content/do_31260462
8503937024219027?cont
entType=Resource

https://diksha.gov.in/pla
y/content/do_31301644
73810042881478?conte
ntType=Resource

https://diksha.gov.in/pla
y/content/do_31301644
73810042881478?conte
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Use DIKSHA App & Scan QR Code
given on page no. 11 or click on given
link.
 Write any five illness of the animals
in the poem, that you find most
amusing/laughable.
 Why have the giraffes got stiff nakes?
Use DIKSHA App & Scan QR Code
given on page no. 11 or click on given
link.
Translate the names of zoo animals
given in the poem, into your mother
tongue.
Use DIKSHA App & Scan QR Code
given on page no. 11 or click on given
link.
 Around what age did Sindhu start her
achievements in badminton.
 What was Sindhu‟s first win at
international level?

Use DIKSHA App & Scan QR Code
given on page no. 11 or click on given
link.
SCERT,Maharashtra,Pune

Icon of
Success.
 English
workshop.
 Language
Study.






study
interestingly.
Participates in
writing task.
Communicates
properly.
Enriches
vocabulary.
Identifies
clauses.

ntType=Resource

 What role do Sindhu‟s parents play
during her important matches.
 What message does Sindhu convey in
the last paragraph?

माहे : माचण २०२१

Unit Four
Week 1

4.3 Golden Chain.
 Chit-chat
activity.
 Poem.
Unit Four

Week 2

4.3 Golden Chain.
 English
workshop

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

 Understands
main idea of
the poem.
 Communicates
properly.
 Completes
given task
interestingly.

https://diksha.gov.in/play/c
ollection/do_31271222469
3796864110409?contentTy
pe=TextBook

 Participates in
English
workshop
interestingly.
 Communicates

https://diksha.gov.in/play/c
ollection/do_31271222469
3796864110409?contentTy
pe=TextBook

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

Use DIKSHA App & Scan QR
Code given on page no. 11 or click
on given link.
 What holds friends closely
together?
 Which possession is more
precious than gold?
Use DIKSHA App & Scan QR
Code given on page no. 11 or click
on given link.
 Read the poem and complete
the web given on page no. 88
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properly.
 Makes use of
words properly.
 Participates in
writing tasks.

Unit Four
Week 3

4.4 The Unsinkable
Ship.
 Chit – Chat
activity.
 Lesson.

Unit Four
Week 4

4.4 The Unsinkable
Ship.
 English
workshop
 Language

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

 Understands
main idea of
the story.
 Communicates
properly.
 Completes
given task
interestingly.
 Writes about
incidents.
 Identifies
dramatic
devices.
 Learns new
words and
enriches
vocabulary.
 Participates in
language study
interestingly.
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

from textbook.

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

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3126046295362
35520112891?contentType
=Resource

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3126046295362
35520112891?contentType
=Resource

 What was the damage caused
to the ship?
 How far had the Titanic
sunk?

Use DIKSHA App & Scan QR
Code given on page no. 11 or click
on given link.
 What does the word „Titanic‟
mean?
 Where did the scientists find
Titanic?

SCERT,Maharashtra,Pune

study.

 Write out the summary in 12
to 15 lines.

 Participates in
writing task.
 Enjoys
language study
and participates
interestingly.
 Understands
the concept of
Lesson.
 Understands
types of
sentences.
 Communicates
properly.
माहे : एडप्रल २०२१

Unit Four
Week 1

4.5 Festivals of
North East India.
 Chit – Chat
activity.
 Lesson.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

 Participates in
Chit – Chat
activity
interestingly.
 Participates in
writing tasks.
 Participates in
language study
interestingly.
 Participates in
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

Use DIKSHA App & Scan
QR Code given on page no.
11 or click on given link.
https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_312604629887254528219
037?contentType=Resource

 How is Losar
celebrated?
 How do the villagers
dance during the
Wangala festival?

SCERT,Maharashtra,Pune

writing task.

Unit Four
Week 2

4.5 Festivals of
North East India.
 English
Workshop.

Unit two
Week 3

4.5 Festivals of
North East India.
 Language
study.

Week 4

 Live English.
 Page no. 103

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

 Communicates
properly.
 Makes use of
phrases
properly.
 Makes noun
forms of given
verbs.
 Participates in
writing tasks.
 Participates in
writing tasks.
 Participates in
language study
interestingly.
 Understands
tenses.

 Completes
given task
attentively.
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

Use DIKSHA App & Scan
QR Code given on page no.
11 or click on given link.
https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_312604629887254528219
037?contentType=Resource

 Read the lesson and fill
up the table given on
page no. 100 from
textbook.

Use DIKSHA App & Scan
QR Code given on page no.
11 or click on given link.
https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_312604629887254528219
037?contentType=Resource

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_312604629887254528219
037?contentType=Resource

 Solve the questions of
language study given on
page no. 102 from
textbook.
Use DIKSHA App & Scan
QR Code given on page no.
11 or click on given link.
 Work in pair with your

SCERT,Maharashtra,Pune

 Understands an
importance of
historical
places/tourist
points.
 Knows various
places and their
importance.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

friend and write down
journey planning‟s and
share it to your friends or
parents.

SCERT,Maharashtra,Pune

डवषय
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान

मडहना

ाअठवडा
क्रमाांक

ाईपघटक

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्रोत

डडसेंबर

1

प्रस्तावना

08.72.01

bit.ly/Rasaynikbandh1

रासायडनक बदलाचे गुणधमण वहीमध्ये डलहा

डडसेंबर

2

रासायडनक बदल व
शाडब्दक समीकरण

08.72.04

bit.ly/rasaynikbandh2

शाडब्दक व रासायडनक समीकरण डलडहण्याचे डनयम ाईदाहरणाांसह
वहीमध्ये डलहा

पाठाचे नाव

डवद्याथी कृ ती

1. मानवडनर्ममत रासायडनक बदल स्पष्ट करा.2.कॅ डल्शयम काबोनेट +
सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

3

सामान्य
डवज्ञान

डडसेंबर

सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान

रासायडनक
बदल व
रासायडनक बांध

मानवडनर्ममत
रासायडनक बदल

08.72.02

bit.ly/Rasaynikbandh3

4

रासायडनक बांध

08.72.05

bit.ly/Rasaynikbandh4

डडसेंबर

5

सहसांयुज बांध

08.72.05

bit.ly/Rasaynikbandh5

जानेवा
री

1

प्रस्तावना

08.72.01

bit.ly/Ushnata1

हायड्रोक्लोररक ाअम्ल -------> कॅ डल्शाऄम क्लोरााआड + काबणन डाय
ऑक्सााइड + पाणी या ाऄडभक्रक्रयेसाठी ाऄसांतुडलत रासायडनक समीकरण
वहीमध्ये डलहा
रासायडनक बांध ही सांकल्पना स्पष्ट करा. 2.NaCl या ाअयडनक सांयुगाांच्या
डनर्ममतीचे ाआलेक्ट्रॉन सांरुपण वहीमध्ये रे खाटा.
1. सहसांयुज बांध ही सांकल्पना स्पष्ट करा. 2.H2O या सहसांयुज सांयुगाच्या
डनर्ममतीचे ाआलेक्ट्रॉन सांरुपण रे खाटा.
ाईष्णतेचे डवडवध पररणाम दशणडवणारी पाच ाईदाहरणे वहीमध्ये डलहा.
तुमच्या घरातील कोणत्या पदाथाणपासून ाईष्णता डमळते त्याांची नावे

सामान्य
डवज्ञान

जानेवा
री

ाईष्णतेचे स्त्रोत

1

08.72.01

bit.ly/Ushnata2

वहीमध्ये डलहा. कें द्रकीय एकीकरण (Nuclear fusion) व कें द्रकीय
डवभाजन (Nuclear fission) या डवषयी ाऄडधकची माडहती ाआांटरनेटच्या
माध्यमातून डमळवा व ती वहीमध्ये डलहा.

सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान

जानेवा
री
जानेवा
री

सामान्य
डवज्ञान

जानेवा
री

सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान

जानेवा
री
जानेवा
री

तापमान

08.72.01

bit.ly/Ushnatecheparinam

पाठ्यपुस्तकातीलाअकृ ती क्रमाांक 14.2 शी सांबांडधत कृ ती करून पहा.

एकके

08.72.02

bit.ly/Ushnatecheparinam2

ाईष्णता ाअडण तापमान याांतील फरक वहीमध्ये डलहा.

2

तापमापी

08.72.02

bit.ly/Ushnatecheparinam3

2

कॅ लरीमापी

08.72.02

bit.ly/Ushnatecheparinam4

वहीमध्ये कॅ लरीमापीची ाअकृ ती काढू न रचना स्पष्ट करा.

3

ाईदाहरण

08.72.04

bit.ly/Ushnatecheparinam5

पाठात क्रदलेली शाडब्दक ाईदाहरणे समजावून घेाउन वहीमध्ये सोडवा.

1
2

ाईष्णतेचे मापन
व पररणाम

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्र.98 वरील ाअकृ ती क्रमाांक 14.4 मधील
तापमापींच्या प्रकाराांचे प्रत्येकी एक ाईपयोग वहीमध्ये डलहा.
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सामान्य
डवज्ञान

जानेवा
री

ाईष्णतेचे मापन व
पररणाम - डवडशष्ट
ाईष्मा

3

08.72.05

bit.ly/Ushnatecheparinam6

डवडशष्ट ाईष्माचे सूत्र वहीमध्ये डलहा.
प्लाडस्टकचे / कागदी दोन ग्लास घेाउन त्याांच्यामध्ये दोरी बाांधून खेळातला

सामान्य
डवज्ञान

जानेवा
री

08.72.03,

प्रस्तावना

4

08.72.04

bit.ly/8dhvani1

फोन बनवा. ाअपल्या डमत्र/मैडत्रणीचा ाअवाज दोरीमाफण त ाअपल्यापयंत
पोहोचतो का? दोरीची लाांबी कमी / जास्त करून हा प्रयोग करा व
डनष्कषण वहीमध्ये डलहा

सामान्य
डवज्ञान

जानेवा
री

4

सामान्य
डवज्ञान

जानेवा
री

4

ध्वनी तरां गाांची
वारां वाररता

सामान्य
डवज्ञान

जानेवा
री

5

ध्वनी क्षेपकापासून
ध्वनी डनर्ममती

सामान्य
डवज्ञान

जानेवा
री

5

ध्वनी ाअडण सांगीत

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

1

प्रस्तावना

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

1

परावतणनाचे डनयम

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

2

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

2

ध्वनी

प्रकाशाचे
परावतणन

08.72.03,

ध्वनी प्रसारण ाअडण
माध्यम

08.72.04
08.72.02
08.72.03,
08.72.04
08.72.11,
08.72.01
08.72.03 ाअडण
08.72.04
08.72.04,
08.72.11

प्रकाश परावतणनाचे
प्रकार

08.72.01,

कॅ डलडोस्कोप(शोभाद
शी/चारुदशी)

08.72.05,

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

08.72.02
08.72.11

bit.ly/8dhvani2

चांद्रावरील ाऄांतरळवीराांचे बोलणे एकमेकाांना प्रत्यक्ष ऐकू येाउ शकत नाही.
याचे सकारण स्पष्टीकरण वहीमध्ये डलहा.

bit.ly/8dhvani3

ध्वनीची वारां वाररता मोजणारे ाऄाँप भ्रमणध्वनीवर डााईनलोड करून
डवडवध ध्वनीची वारां वाररता मोजा व ती वहीमध्ये डलहा.

bit.ly/8dhvani4

ध्वडनक्षेपकाची ाऄांतगणत रचना स्पष्ट करणारी ाअकृ ती वहीमध्ये काढा.

bit.ly/8dhvani5

bit.ly/Prakashacheparivartan1

डवडवध वाद्याांची जसे तबला, सनाइ, डगटार ाआ. डचत्रे डमळवून त्यातून
ध्वडनडनर्ममती कशी होते ते वहीमध्ये डलहा.
प्रकाशाचे परावतणन यावर ाअधाररत पान नां. 110 वरील कृ ती घरी करून
पहा ाअडण डनरीक्षणे वहीत नोंदवा.

bit.ly/Prakashacheparivartan2

प्रकाश परावतणनाचे डनयम वहीमध्ये डलहून नामडनदेडशत ाअकृ ती काढा.

bit.ly/Prakashacheparivartan3

डनयडमत व ाऄडनयडमत परावतणन यातील फरक स्पष्ट करणारा तक्ता
वहीमध्ये तयार करा.

bit.ly/Prakashacheparivartan4

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पाठ्यपुस्तकात पृष्ठ क्र. 113 वर क्रदलेल्या कृ तीप्रमाणे ाईपलब्ध साधनाांचा
वापर करून कॅ डलडोस्कोप(शोभादशी/चारुदशी), पेररस्कोप/पररदशी
SCERT,Maharashtra,Pune

तयार करा.
सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

3

मानवडनर्ममत पदाथण

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

3

प्रस्तावना-पदाथण

सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

3

फे ब्रुवारी

bit.ly/Manavnirmitpadarth2

08.72.14

bit.ly/Manavnirmitpadarth3

प्लाडस्टक ाअडण
पयाणवरण

08.72.14

bit.ly/Manavnirmitpadarth4

4

थमोकोल

08.72.14

bit.ly/Manavnirmitpadarth5

फे ब्रुवारी

4

काच

08.72.14

bit.ly/Manavnirmitpadarth6

फे ब्रुवारी

4

08.72.14

bit.ly/Manavnirmitpadarth7

फे ब्रुवारी

4

08.72.14

bit.ly/Manavnirmitpadarth8

माचण

1

सामान्य
डवज्ञान

माचण

1

सामान्य
डवज्ञान

माचण

1

सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान
सामान्य
डवज्ञान

3

bit.ly/Manavnirmitpadarth1

प्लाडस्टकचे गुणधमण

सामान्य
डवज्ञान

फे ब्रुवारी

08.72.14

मानवडनर्ममत
पदाथण

काचेचे प्रकार व
ाईपयोग
काचेचा पयाणवरणावर
होणारा पररणाम
पररसांस्था-प्रस्तावना
पररसांस्था

bit.ly/Parisanstha1

भू-पररसांस्था

08.72.14

bit.ly/Parisanstha2

पररसांस्थेची रचना

08.72.14

bit.ly/Parisanstha3

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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तुमच्या घरात/शाळे त/सभोवताली ाअढळणाऱ्या वीस मानवडनर्ममत
पदाथांची यादी तयार करा व त्याची नोंद वहीमध्ये करा.
तुमच्या घरातील वस्तूमध्ये वापरण्यात ाअलेल्या पदाथांचे पाठ्यपुस्तक
पान क्र.116 वर क्रदलेल्या तक्त्यानुसार वगीकरण करून तो तक्ता
वहीमध्ये तयार करा.
तुमच्याकडे ाआांटरनेट ाऄसेल तर प्लाडस्टक डनर्ममती बाबत माडहत डमळवून
वहीमध्ये ती डलहा.
प्लाडस्टकच्या वापराचा पयाणवरणावर कसा पररणाम होतो याबाबत
माडहती गोळा करून ती वहीमध्ये डलहा.
तुमच्याकडे ाआांटरनेट ाऄसेल तर त्यााअधारे थमोकोलच्या वापराचा
पयाणवरण व मानव याांच्यावर कसा दुष्पररणाम होतो याबाबताऄडधक
माडहती डमळवा व ती वहीमध्ये डलहा .
तुमच्याकडे ाआांटरनेट ाऄसेल तर त्यााअधारे बाांगडी कशी बनवतात याचा
डव्हडीओ पहा व त्याची माडहती वहीमध्ये डलहा.
काचेच्या प्रकारची यादी व त्याचे डवडवध ाईपयोग याबाबतची माडहती
वहीमध्ये डलहा.
तुमच्याकडे ाआांटरनेट ाऄसेल तर त्यााअधारे काचेचे पयाणवरणावर होणारे
पररणाम शोधून ती माडहती वहीमध्ये डलहा.
तुमच्या पररसरात ाअढळणाऱ्या सजीव व डनजीव घटकाांची यादी तयार
करा व ती वहीमध्ये डलहा.
गवताळ प्रदेशातील परीसांस्थेच्या सांदभाणत पाठ्यपुस्तक पान क्र.125
वरील तक्ता पूणण करून तो वहीमध्ये डलहा.
जांगल पररसांस्थेतील डवडवध घटकाांची माडहती पाठ्यपुस्तक पान क्र.125
वरील तक्त्यात डलहून तो तक्ता वहीमध्ये डलहा.
SCERT,Maharashtra,Pune

सामान्य
डवज्ञान

माचण

1

पररसांस्थेतील
घटकाांमधील
ाअांतरक्रक्रया

सामान्य
डवज्ञान

माचण

2

वृक्ष एक पररसांस्था

सामान्य
डवज्ञान

माचण

2

जलीय पररसांस्था

08.72.14
08.72.14 व
08.72.15
08.72.14व
08.72.15

bit.ly/Parisanstha4

bit.ly/Parisanstha5

तुमच्याकडे ाआांटरनेट ाऄसेल तर त्यााअधारे सागरी पररसांस्थेत मानवी
हस्तक्षेपामुळे घडलेल्या दुघणटनाांची माडहती डमळवून ती वहीमध्ये डलहा.

2

सामान्य
डवज्ञान

माचण

3

प्रस्तावना

सामान्य
डवज्ञान

माचण

3

ताऱ्याांचे गुणधमण

सामान्य
डवज्ञान

माचण

3

ताऱ्याांची डनर्ममती

08.72.08

bit.ly/Taryanchijivanyatra3

सामान्य
डवज्ञान

माचण

4

ताऱ्याांचे स्थैयण

08.72.08

bit.ly/Taryanchijivanyatra4

सामान्य
डवज्ञान

माचण

4

ताऱ्याांची ाऄांडतम
डस्थती

08.72.08

bit.ly/Taryanchijivanyatra5

08.72.08

bit.ly/Taryanchijivanyatra6

सामान्य
डवज्ञान

ताऱ्याांची
जीवनयात्रा

08.72.02
08.72.01,
08.72.02

bit.ly/Taryanchijivanyatra1

bit.ly/Taryanchijivanyatra2

सूयाणच्या
माचण

4

वस्तुमानाच्या 8 ते 25
पट वस्तुमान

एडप्रल

1

क्रदलेला तक्ता पूणण करून तो वहीमध्ये डलहा.

bit.ly/Parisanstha7

माचण

08.72.01,

पाठ्यपुस्तकातील पान क्र.125 वरील राष्ट्रीय ाईद्यान/ाऄभयारण्य याबाबत
तुमच्याकडे ाआांटरनेट ाऄसेल तर त्यााअधारे खाडी पररसांस्था या सागरी
पररसांस्थेडवषयी ाऄडधक माडहती डमळवून ती वहीमध्ये डलहा.

मानवी हस्तक्षेपामुळे
होणारा पररसांस्थाांचा
ऱ्हास

08.72.15

पान क्र.126 वरील तक्ता पूणण करून तो वहीमध्ये डलहा.

bit.ly/Parisanstha6

सामान्य
डवज्ञान

08.72.14व

तुमच्या ाअजूबाजूला ाऄसणाऱ्या पररसांस्थेचे डनरीक्षण करून त्यााअधारे

1. दीर्मघका म्हणजे काय ते साांगा.

दहा प्रखर ता-याांची माडहती डमळवून वहीमध्ये डलहा.
1. सूयाणचे गुणधमण वहीत नोंदवा.

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

2. तुम्ही जर सूयण ाऄसाल तर

तुमचे गुणधमण स्वताः च्या शब्दात वहीमध्ये डलहा.
ाआांटरनेटच्या माध्यमातून हबल दुर्मबणीची माडहती व डचत्रे डमळवून त्याची
माडहती देणारा तक्ता / चाटण तयार करा ककवा वहीमध्ये डलहा.
र्श्ेत बटू , न्यूट्रॉन तारा, कृ ष्ण डववर याबद्दलची ाऄडधकची माडहती डमळवा
व वहीमध्ये डलहा.
सूयाणचे रूपाांतर कृ ष्णडववरामध्ये होाउ शकते का ? सकारण वहीमध्ये
डलहा
जर सूयण नाहीसा झाला तर... याचे पररणाम ाअपल्या शब्दात वहीमध्ये
डलहा.

सराव
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

2. ाआांटरनेच्या माध्यमातून

SCERT,Maharashtra,Pune

2

डितीय सत्र
मूल्यमापन

इयत्ता : ८वी माहे : तडसेंबर, २०२०
ववषय

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्याथी कृ ती

क्रमाांक
आठवडा

काही महत्त्वाचे

पतहला

न्यायालयीन तनणचय

(१ तडसेंबर ते
०५ तडसेंबर)

साांगून त्याआधारे
भारतातील न्यायालयीन

४. भारतातील
न्यायहयवथथा

(प्रथतावना)
https://tinyurl.com/y6lt8rys

हयवथथे चे कायच थपष्ट्ट
करतात.
नागवरकशास्त्र

(भारतातील न्यायव्यवस्त्था)
https://tinyurl.com/y24r3yqp

(न्यायमांडळाची रचना)
https://tinyurl.com/y5vmtfa8

 भारतातील न्यायहयवथथा या पाठाचे वाचन कर.
 पाठाची प्रथतावना यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या
ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 भारतातील न्यायव्यवस्त्था यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 न्यायमांडळाची रचना यातवषयी मातहती घे ण्यासाठी तदलेल्या
ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 न्यायमां डळ स्त्वतांर ठे वण्यासाठी सांववधानाने केले ल्या
तरतुदी यातवषयी मातहती घे ण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 सवोच्च न्यायालयाची काये यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 वजल्हा व दुय्यम न्यायालये यातवषयी मातहती घे ण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.

(न्यायमां डळ स्त्वतांर ठे वण्यासाठी
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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सांववधानाने केलेल्या तरतुदी)

उपक्रम-

https://tinyurl.com/y3zjz6ny

वशक्षकाांच्या मदतीने प्रथम मावहती अहवाल (FIR)कसा दाखल

(सवोच्च न्यायालयाची काये )

करावा याची प्रवक्रया इतराांच्या मदतीने समजून घे.

https://tinyurl.com/y3b3sg8j
(हे उदाहरण पाहा)
https://tinyurl.com/y4n4czed
(वजल्हा व दुय्यम न्यायालये )
https://tinyurl.com/y6aol2oy
आठवडा

८. सतवनय काय (पे शावरचा सत्याग्रह)

दुसरा

दे भांग चळवळ

(०७ तडसेंबर
ते १२
तडसेंबर)
इवतहास

https://tinyurl.com/y26v9wfp
(गोलमे ज पवरषद)
https://tinyurl.com/y5omn9b
q

 सतवनय काय दे भांग चळवळ या पाठाचे वाचन कर.
 पे शावरचा सत्याग्रह यातवषयी मातहती घे ण्यासाठी तदलेल्या
ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 गोलमे ज पवरषद यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक
ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रमसववनय काय दे भांग चळवळीतील पुढील व्यक्तींच्या कायाववषयी
अवधक मावहती वमळव.
(अ) सरोवजनी नायडू (ब) खान अब्दुल गफारखान (क) बाबूगेन ू
सैद

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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इवतहास

आठवडा

८. सतवनय काय (पुणे करार)

ततसरा

दे भांग चळवळ

https://tinyurl.com/yyfeurna

(१४ तडसेंबर

 पुणे करार यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रमपाठात उल्लेख केलेली सववनय कायदे भांग

ते १९ तडसेंबर)

चळवळीतील वठकाणे भारताच्या नकाशा
आराखड्यात दशश व.
आठवडा

सन १८७० ते

९.

चवथा

थवातांत्र्यप्राप्ती या

थवातांत्र्यलढ्याचे

काळातील वाटचालीचा

अांततम पवच

(२१ तडसेंबर
ते २६

आढावा घेतात.

(प्रस्त्तावना)
https://tinyurl.com/y3qdp4ls
(वक्रप्स योजना)
https://tinyurl.com/y29wedjv

तडसेंबर)
इवतहास

(छोडो भारत चळवळ)
https://tinyurl.com/y544q9fp
(चला जाणून घे ऊया)

 थवातांत्र्यलढ्याचे अांततम पवच या पाठाचे वाचन कर.
 पाठाची प्रथतावना यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या
ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 वक्रप्स योजना यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक
ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 छोडो भारत चळवळ यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदले ल्या
ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम
(१) आझाद कहद सेनेने वदलेल्या लढ्यातील घटनाांची कालरे षा
तयार कर.

https://tinyurl.com/yxnjesfl

इवतहास

आठवडा

९.

पाचवा

थवातांत्र्यलढ्याचे

(२८ तडसेंबर
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

अांततम पवच

(प्रवतसरकाराांची स्त्थापना)
https://tinyurl.com/y38mms5
x
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 प्रवतसरकाराांची स्त्थापना यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 आझाद कहद सेना यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या
ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
SCERT,Maharashtra,Pune

ते ०२
जानेवारी)

(आझाद कहद सेना)
https://tinyurl.com/y5knx3do

(आझाद कहद सेनेचा पराक्रम)
https://tinyurl.com/y3vhf83b

 आझाद कहद सेनेचा पराक्रम यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 भारतीय नौदल व ववमान दलातील उठाव यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
उपक्रम१९४२ च्या छोडो भारत आांदोलनाची छायावचरे आांतरजालाच्या
साहाय्याने वमळव.

(भारतीय नौदल व ववमान दलातील
उठाव)
https://tinyurl.com/y5swz3ao

इयत्ता : ८ वी माहे : जानेवारी, २०२१
ववषय

कालावधी
आठवडा पतहला

नागवरकशास्त्र

(०४ जानेवारी ते
०९ जानेवारी)

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक
राज्य/केंद्रशातस त प्रदे शाांच्या
लोकसभेच्या मतदारसांघ

पाठाचे नाव
५. राज्यशासन

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(प्रस्त्तावना)
https://tinyurl.com/y35wdabe

नकाशात थवतःच्या मतदार
सांघाचे थथान तनक्श्चत करून

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

ववद्याथी कृ ती
 राज्यशासन या पाठाचे वाचन कर.
 राज्यशासन या पाठाची प्रथतावना पाहण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 ववधानसभा यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
SCERT,Maharashtra,Pune

थथातनक लोकप्रतततनधींची नावे

(ववधानसभा)

तलतहतात.

https://tinyurl.com/y675cgzo

(मुख्यमां त्र्याांची काये )
https://tinyurl.com/y49n5wwf

 मुख्यमां त्र्याांची काये यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 ववधानपवरषदे च्या
एकू ण
सदस्त्याांची
वनवडणूक खालीलप्रमाणे होते यातवषयी
मातहती घे ण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रममहाराष्र शासनाच्या अवधकृ त सांकेतस्त्थळास भेट

(ववधानपवरषदे च्या एकू ण सदस्त्याांची
वनवडणूक खालीलप्रमाणे होते)

दे ऊन ववववध मांरी व त्याांच्या खात्याचा कारभार
याववषयी मावहती वमळव.

https://tinyurl.com/y5umrxjh

आठवडा दुसरा
(११ जानेवारी ते
१६ जानेवारी

१०. सशस्त्र
क्राांततकारी
चळवळ

इवतहास
(प्रस्त्तावना)
https://tinyurl.com/yx8g7ssy

 सशस्त्र क्राांततकारी चळवळ या पाठाचे वाचन कर.
 सशस्त्र क्राांततकारी चळवळ या पाठाची प्रथतावना
पाहण्यासाठी तदलेल्या ललकला क्ललक करून
क्हहतडओ बघ.
 अवभनव भारत यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 बां गालमधील क्राांवतकारी चळवळ यातवषयी
मातहती घे ण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम
(१) क्राांवतकारकाांच्या जीवनावर आधावरत

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

(अवभनव भारत)

नाटक,वचरपट पहा.

https://tinyurl.com/yyg8wyp5

(बां गालमधील क्राांवतकारी चळवळ)
https://tinyurl.com/y6z9z6dz
आठवडा ततसरा
(१८ जानेवारी ते
२३ जानेवारी)

१०. सशस्त्र
क्राांततकारी
चळवळ

(इांवडया हाऊस)
https://tinyurl.com/y5ovdylp

(काकोरी कट)
इवतहास

https://tinyurl.com/y2oznu3k

(वचतगाव शस्त्रागारावरील हल्ला)
https://tinyurl.com/yyzc5839

आठवडा चौथा
इवतहास

११. समतेचा लढा

(२५ जानेवारी ते
३० जानेवारी)
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

(प्रस्त्तावना)
https://tinyurl.com/yxh29hnk
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 इांवडया हाऊस यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 काकोरी कट यातवषयी मातहती घे ण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 वचतगाव शस्त्रागारावरील हल्ला यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रमक्राांवतकारकाांच्या गाथा यावर आधावरत
हस्त्तवलवखत तयार कर.

 समतेचा लढा या पाठाचे वाचन कर.
 समतेचा लढा या पाठाची प्रथतावना पाहण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 कामगार सांघटन यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
SCERT,Maharashtra,Pune

(कामगार सांघटन)
https://tinyurl.com/yyx9lucf

(समाजवादी चळवळ)
https://tinyurl.com/y69tu2dv

(स्त्स्त्रयाांचीचळवळ)

 समाजवादी चळवळ यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 स्त्स्त्रयाांची चळवळ यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 दवलत चळवळ यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 राजश्री शाहू महाराज यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
 डॉ. बाबासाहे ब आांबेडकर यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.

https://tinyurl.com/y2kwbmje
(दवलत चळवळ)

उपक्रम

https://tinyurl.com/yy8rgf9c

(१) डॉ.आनांदीबाई जोशी याांच्या जीवनावरील पुस्त्तक
वाच.

(राजश्री शाहू महाराज)

(२) राजषी शाहू महाराज याांचे चवरर वाच.

https://tinyurl.com/y34srh8y

(डॉ. बाबासाहे ब आांबेडकर)
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

https://tinyurl.com/y6k4te69

इयत्ता : ८ वी माहे : फेब्रुवारी, २०२१
ववषय

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्याथी कृ ती

क्रमाांक
आठवडा पतहला

६. नोकरशाही
(प्रस्त्तावना)

(०१ फेब्रुवारी ते
०६ फेब्रुवारी)

https://tinyurl.com/y5wyvulx

नागवरकशास्त्र

 नोकरशाही या पाठाचे वाचन कर.
 नोकरशाही या पाठाची प्रथतावना पाहण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 नोकरशाहीचे स्त्वरूप यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदले ल्या
ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.

(नोकरशाहीचे स्त्वरूप)
https://tinyurl.com/y6ek7sa3

आठवडा दुसरा
इवतहास

(०८ फेब्रुवारी ते

६. नोकरशाही

(भारतातील नोकरशाहीचे महत्त्व)
https://tinyurl.com/yxwfddjs

१३ फेब्रुवारी)

 भारतातील नोकरशाहीचे महत्त्व यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 सनदी सेवाांचे प्रकार यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदले ल्या
ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.

(सनदी सेवाांचे प्रकार)
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

https://tinyurl.com/y25v4qg4

उपक्रमतुमच्या पवरसरातील सनदी सेवेत कायश रत असणाऱ्या एखाद्या
अवधकाऱ्याची मुलाखत घेण्यासाठी प्रश्नावली तयार कर व मुलाखत
घे .

आठवडा ततसरा
(१५ फेब्रुवारी ते
२० फेब्रुवारी)

सन १८७० ते
थवातांत्र्यप्राप्ती या

१२.
थवातांत्र्यप्राप्ती

काळातील वाटचालीचा

https://tinyurl.com/y65fh8lg

आढावा घेतात.

इवतहास

(प्रस्त्तावना)

 थवातांत्र्यप्राप्ती या पाठाचे वाचन कर.
 थवातांत्र्यप्राप्ती या पाठाची प्रथतावना पाहण्यासाठी तदलेल्या ललक
ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 वेव्हे ल योजना यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.

(वेव्हे ल योजना)
https://tinyurl.com/y38tknod
आठवडा चवथा
(२२ फेब्रुवारी ते

१२.
थवातांत्र्यप्राप्ती

(प्रत्यक्ष कृ वतवदन)
https://tinyurl.com/y4z76l7p

२७ फेब्रुवारी)
इवतहास

(भारतीय स्त्वातां त्र्याचा कायदा)
https://tinyurl.com/y2n54jcn

 प्रत्यक्ष कृ वतवदन यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 भारतीय स्त्वातांत्र्याचा कायदा यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रमववववध सांदभशग्रांथ तसेच आांतरजालाच्या साहाय्याने स्त्वातांत्र्य
वमळाल्यावर सामान्य जनतेची काय प्रवतवक्रया होती, याववषयी
मावहती वमळव.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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इयत्ता : ८ वी माहे : माचच , २०२१
ववषय

कालावधी

अध्ययन

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्याथी कृ ती

वनष्पत्ती क्रमाांक
आठवडा पतहला
(०१ माचच ते ०६
माचच)

१३.
थवातांत्र्यलढ्याची
पतरपूती

इवतहास

(प्रस्त्तावना)
https://tinyurl.com/y5d566yk

 थवातांत्र्यलढ्याची पतरपूती या पाठाचे वाचन कर.
 थवातांत्र्यलढ्याची पतरपूती या पाठाची प्रथतावना पाहण्यासाठी तदलेल्या
ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 जुनागडचे ववलीनीकरण)यातवषयी मातहती घे ण्यासाठी तदलेल्या
ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.

(जुनागडचे ववलीनीकरण)
https://tinyurl.com/y6exbqzd
आठवडा दुसरा
(०८ माचच ते १३
माचच)

१३.
थवातांत्र्यलढ्याची
पतरपूती

(है दराबाद मुस्त्क्तसांग्रामातील
मराठवाड्याचे योगदान)
https://tinyurl.com/y5mgapk
m

इवतहास

 है दराबाद मुस्त्क्तसांग्रामातील मराठवाड्याचे योगदान यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 फ्रेंच वसाहतींचे ववलीनीकरण यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम‘है दराबाद मुस्त्क्त सांग्राम’ या ववषयावर वचर व मावहती सांकवलत कर.

(फ्रेंच वसाहतींचे ववलीनीकरण)
https://tinyurl.com/y4obtodf

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

आठवडा ततसरा
(१५ माचच ते २०

१४. महाराष्ट्र
राज्याची तनर्थमती

(प्रस्त्तावना)
https://tinyurl.com/y3mxz2nk

माचच)
इवतहास

(राज्य पुनरश चना आयोग)

 महाराष्ट्र राज्याची तनर्थमती या पाठाचे वाचन कर.
 महाराष्ट्र राज्याची तनर्थमती या पाठाची प्रथतावना पाहण्यासाठी तदलेल्या
ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 राज्य पुनरश चना आयोग यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक
ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.

https://tinyurl.com/y5tpnjzy

आठवडा चवथा
(२२ माचच ते २७

१४. महाराष्ट्र
राज्याची तनर्थमती

(सांयक्
ु त महाराष्र सवमतीची स्त्थापना)
https://tinyurl.com/y3fq6etr

माचच)
इवतहास

 सांयक्
ु त महाराष्र सवमतीची स्त्थापना यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 सांयक्
ु त महाराष्र सवमतीची स्त्थापना
पुढील भाग यातवषयी मातहती

(सांयक्
ु त महाराष्र सवमतीची स्त्थापना

घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक

पुढील भाग)

करून क्हहडीओ बघ.

https://tinyurl.com/y3oogvnv

उपक्रममहाराष्राच्या वनर्थमतीसाठी महत्त्वपूणश योगदान वदलेल्या व्यक्तींची
मावहती वमळव.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

इयत्ता : ८ वी माहे : एतप्रल, २०२१
ववषय

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्याथी कृ ती

क्रमाांक
आठवडा पतहला
इवतहास

(०५ एतप्रल ते
१० एतप्रल)
आठवडा दुसरा

इवतहास

आकावरक व सांकवलत चाचणी क्रमाांक-२

(१२ एतप्रल ते
१७ एतप्रल)
आठवडा ततसरा

इवतहास

(१९ एतप्रल ते
२४ एतप्रल)

सराव

आठवडा चवथा
इवतहास

(२६ एतप्रल ते
३० एतप्रल)
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

ाआयत्ता : ८वी माहे : डडसेंबर, २०२०
डवषय

कालावधी

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाऄध्ययन
डनष्पत्ती क्रमाांक

ाअठवडा पडहला

08.73G.09

(१ डडसेंबर ते ०५

08.73G.10

पाठाचे नाव
५. सागरी प्रवाह

डडसेंबर)

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा दुसरा

08.73G.09

(०७ डडसेंबर ते १२

08.73G.10

५. सागरी प्रवाह

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

https://tinyurl.com/y47udv8r

सागरी प्रवाह बद्दल जाणून घ्या. ाऄडचण

https://tinyurl.com/y4r2kb8g

ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण
साधा.

https://tinyurl.com/yyje3kjc

https://tinyurl.com/y47udv8r

डडसेंबर)

डक्षतीज समाांतर सागरी प्रवाह व सागरी
प्रवाहाांचे मानवी जीवनावरील पररणाम या
बद्दल सखोल माडहती सोबतची ललक तसेच
पाठ्यपुस्तक व ाअांतरजाल याांच्या मदतीने
डमळावा.

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा डतसरा

08.73G.09

(१४ डडसेंबर ते १९

08.73G.10

५. सागरी प्रवाह

(भूगोल)

ाअठवडा चवथा

08.73G.11

(२१ डडसेंबर ते २६

08.73G.12

डडसेंबर)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

सागरी प्रवाह या बद्दल समजून घ्या व
सुचडवलेल्या कृ ती करा. स्वाध्याय सोडवा.

https://tinyurl.com/y6a9owu9

डडसेंबर)
सामाडजकशास्त्र

https://tinyurl.com/y2cxgpna

६. भूमी ाईपयोजन

https://tinyurl.com/yytaujwv

https://tinyurl.com/y5z2vkrh

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

भूमी ाईपयोजन या बद्दल सखोल माडहती
सोबतची ललक तसेच
पाठ्यपुस्तक व
ाअांतरजाल याांच्या मदतीने डमळावा.

SCERT,Maharashtra,Pune

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा पाचवा

08.73G.11

(२८ डडसेंबर ते ०२

08.73G.12

६. भूमी ाईपयोजन

https://tinyurl.com/y5w2glyb

https://tinyurl.com/y6pazlnh

जानेवारी)

भूमी ाईपयोजनाचे प्रकार व नागरी भूमी
ाईपयोजन या बद्दल समजून घ्या व
सुचडवलेल्या कृ ती करा.

ाआयत्ता : ८ वी माहे : जानेवारी, २०२१
डवषय

कालावधी

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

ाअठवडा पडहला

08.73G.11

६. भूमी

(०४ जानेवारी ते ०९

08.73G.12

ाईपयोजन

ाअठवडा दुसरा

08.73G.11

६. भूमी

(११ जानेवारी ते १६

08.73G.12

ाईपयोजन

ाअठवडा डतसरा

08.73G.13

७. लोकसांख्या

(१८ जानेवारी ते २३

08.73G.14

जानेवारी)

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

जानेवारी)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

https://tinyurl.com/y4tmymgq

सांक्रमण प्रदेश व ाईपनगरे या बद्दल जाणून घ्या.

https://tinyurl.com/yxf3kqpv

ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे
सांपकण साधा.

https://tinyurl.com/y36cf2hy

जडमनीची मालकी व डमळकत पडत्रका या बद्दल
समजून घ्या व सुचडवलेल्या कृ ती करा. स्वाध्याय

https://tinyurl.com/yxvhlyyh

सोडवा.

https://tinyurl.com/y2q4ep7a

लोकसांख्या,

लोकसांख्या

वाढ,

लोकसांखेचे

डवतरण, डवतरणावर पररणाम करणारे घटक,
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

जानेवारी)

08.73G.15

लोकसांख्येची घनता व रचना या बद्दल जाणून

https://tinyurl.com/y46deffl

घ्या. ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी

08.73G.16

https://tinyurl.com/y6ttkzms

िारे सांपकण साधा.

https://tinyurl.com/yyzb5bgq

https://tinyurl.com/y5cs9mft

https://tinyurl.com/y6c6go9f

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा चवथा

08.73G.13

(२५ जानेवारी ते ३०

08.73G.14

जानेवारी)

08.73G.15
08.73G.16

७. लोकसांख्या

https://tinyurl.com/y3muz834

ललग गुणोत्तर, वयोगट प्रमाण व स्थलाांतर तसेच
स्थलाांतराचे

https://tinyurl.com/y3t3qda4

भौगोडलक

सडवस्तरपणे समजून घ्या.

https://tinyurl.com/yxnzn5mt

https://tinyurl.com/y4oqhuor

https://tinyurl.com/y4zvq2w7

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

स्पष्टीकरण

याबद्दल

ाआयत्ता : ८ वी माहे : फे ब्रुवारी, २०२१
डवषय

कालावधी

ाऄध्ययन
डनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव
७. लोकसांख्या

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा पडहला

08.73G.13

(भूगोल)

(०१ फे ब्रुवारी ते

08.73G.14

०६ फे ब्रुवारी)

08.73G.16

ाअठवडा दुसरा

08.73G.17

(भूगोल)

(०८ फे ब्रुवारी ते

08.73G.18

१३ फे ब्रुवारी)

https://tinyurl.com/y5b7j3hq

https://tinyurl.com/y43pf26y

08.73G.15

सामाडजकशास्त्र

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती
महाराष्ट्रातील
लोकसांख्येची
घनता या बद्दल माडहती घेाउन
स्वाध्याय सोडवा.

https://tinyurl.com/y6x2ktvx

८. ाईद्योग

https://tinyurl.com/y2bqts6z

https://tinyurl.com/yy5xx2vh

08.73G.19
08.73G.20

https://tinyurl.com/yym27jar

ाईद्योग
व
ाईद्योगाांचे
स्थाडनकीकरण या बद्दल जाणून
घ्या.

ाऄडचण

डशक्षकाांसोबत
सांपकण साधा.

ाअल्यास

दूरध्वनी

िारे

08.73G.21
https://tinyurl.com/y3cs8nsz

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा डतसरा

08.73G.17

८. ाईद्योग

(१५ फे ब्रुवारी ते
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

https://tinyurl.com/y5j7evvd

औद्योगीकरण
व
ाईद्योगाांचे
सामाडजक दाडयत्व याबद्दल

SCERT,Maharashtra,Pune

(भूगोल)

08.73G.18

२० फे ब्रुवारी)

https://tinyurl.com/y69nawlj

08.73G.19

https://tinyurl.com/y583rvvf

08.73G.20
08.73G.21

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा चवथा

08.73G.17

(भूगोल)

(२२ फे ब्रुवारी ते

08.73G.18

२७ फे ब्रुवारी)

सडवस्तरपणे समजून घ्या.

https://tinyurl.com/y5qxfwjn

https://tinyurl.com/yxwbpedp

८. ाईद्योग

https://tinyurl.com/y35tyf2y

08.73G.19
08.73G.20

औद्योडगकरण व पयाणवरण तसेच
जलसाक्षरता या बद्दल माडहती
घेाउन स्वाध्याय सोडवा.

https://tinyurl.com/y5cv7bxm

08.73G.21
https://tinyurl.com/yxwbpedp

ाआयत्ता : ८ वी माहे : माचण, २०२१
डवषय

कालावधी

ाऄध्ययन
डनष्पत्ती क्रमाांक

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा पडहला

08.73G.22

(भूगोल)

(०१ माचण ते ०६

08.73G.23

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

पाठाचे नाव
९. नकाशाप्रमाण

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत
https://tinyurl.com/y3lv43o2

डवद्याथी कृ ती
नकाशाप्रमाण या बद्दल सखोल माडहती
सोबतची ललक तसेच
पाठ्यपुस्तक व

SCERT,Maharashtra,Pune

माचण)

08.73G.24

https://tinyurl.com/y52l8myt

08.73G.25

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा दुसरा

08.73G.22

(०८ माचण ते १३

08.73G.23

माचण)

ाअांतरजाल याांच्या मदतीने डमळावा.

https://tinyurl.com/yxhtwery

९. नकाशाप्रमाण

https://tinyurl.com/y6gv9o5t

नकाशाप्रमाण डलडहण्याच्या पद्धती या बद्दल
माडहती घेाउन स्वाध्याय सोडवा. ाऄडचण

08.73G.24

https://tinyurl.com/y4cd7ju3

ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण
साधा.

https://tinyurl.com/y6buo3vf

क्षेत्रभेट या बद्दल सखोल माडहती सोबतची
ललक तसेच पाठ्यपुस्तक व ाअांतरजाल

08.73G.25
सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा डतसरा

08.73G.26

(भूगोल)

(१५ माचण ते २०

08.73G.27

माचण)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

सामाडजकशास्त्र

08.73G.26

(२२ माचण ते २७

08.73G.27

(भूगोल)

ाअठवडा पाचवा (२९
माचण ते ०३ एडप्रल)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

याांच्या मदतीने डमळावा.

08.73G.28

ाअठवडा चवथा
माचण)

१०. क्षेत्रभेट

१०. क्षेत्रभेट

https://tinyurl.com/y44j8spx

https://tinyurl.com/y3kn7khu

08.73G.28

डनवडणूक कायाणलयाला क्षेत्र भेट बाबत
माडहती डमळवून ाऄहवाल लेखन बाबत
समजून घ्या.

सांकडलत मूल्यमापन –
िीत्तीय सत्र
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ाआयत्ता : ८ वी माहे : एडप्रल, २०२१
डवषय
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

कालावधी

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

ाअठवडा पडहला
(०५ एडप्रल ते

पाठाचे नाव
सराव : पाठ

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत
स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

१० एडप्रल)

ाअठवडा दुसरा

सराव : पाठ

(भूगोल)

(१२ एडप्रल ते

क्र. ७ व ८

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता पुस्तकातील डचत्राांचे
डनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे डमळवा.
ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

१७ एडप्रल)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता पुस्तकातील डचत्राांचे
डनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे डमळवा.

क्र. ५ व ६

सामाडजकशास्त्र

डवद्याथी कृ ती
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सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा डतसरा
(१९ एडप्रल ते

सराव : पाठ

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

डनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे डमळवा.

क्र. ९

ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

२४ एडप्रल)

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा चवथा

सराव : पाठ

(भूगोल)

(२६ एडप्रल ते

क्र. १०

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता पुस्तकातील डचत्राांचे
डनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे डमळवा.
ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

३० एडप्रल)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता पुस्तकातील डचत्राांचे
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ाआयत्ता:-नववी
माहे –डडसेंबर२०२०
ाअठवडा

ाऄध्ययनडनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

डवषय – मराठी

ाऄध्ययन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

1) पृष्ठ क्रमाांक 52 वरील कडवता लक्षपूवणक वाचा.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3

पडहला

महाराष्ट्रावरूनी
टाक ओवाळू न
काया

12526599919198208241253?contentId
=do_31268161051727462413520

2) महाराष्ट्र राज्याची वैडशष्ट्ये तुमच्या शब्दात डलहा.
3) महाराष्ट्र डनर्ममतीसाठी ज्या समाजसुधारकाांनी प्रयत्न के ले त्याांची माडहती डमळवा
4) महाराष्ट्राची कोणकोणती साांस्कृ डतक वैडशष्ट्ये प्रस्तुत कडवतेत साांडगतली ाअहेत .
5) कडवतेला चाल लावण्याचा प्रयत्न करा.

6) तुम्हाला कठीण वाटणारे शब्द स्वतांत्र डलहा व ाअपल्या डवषय डशक्षकाांशी चचाण करा.

दुसरा

महाराष्ट्रावरूनी
टाक ओवाळू न
काया

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3
12526599919198208241253?contentId
=do_31268161051727462413520

1) वृत्त म्हणजे काय?

2) वृत्ताांचे प्रकार कोणकोणते ाअहेत?

3) लघुगुरु ही सांकल्पना समजावून घ्या?

4) पुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 53 वरील माडहती समजावून घ्या व शांका ाऄसल्यास ाअपल्या वगण डशक्षकाांशी चचाण करा

भाषाभ्यास

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3
डतसरा

थोडां ाअ
भारडनयमन
करूया

12526599919198208241253?contentId
=do_312663291071963136267

1) प्रस्तुत पाठ काळजीपूवणक वाचा व दीक्षा मधील सोबत ची ललक काळजीपूवणक पहा.

2) पाठातील भाषेच्या गमती जमती समजावून घेण्यासाठी पाठ पुन्हा एकदा काळजीपुवणक वाचा .
3) डवराम डचन्ह मुळे होणारे भाषेचेसौंदयण काळजीपूवणक ाऄभ्यासा.
4) पत्रलेखनाचे डवडवध प्रकार कोणते त्याडवषयी माडहती डमळवा.

5) ाआां ग्रजी भाषेतील मराठी भाषेत रुढ झालेले व या पाठात ाअलेले शब्द डलहा.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

6) डशष्टाचाराचे डवडवध प्रकार कोणते ाईदाहरणासह वहीत डलहून काढा.

7) प्रस्तुत पाठ दोन क्रदवसानांतर पुन्हा एकदा वाचा व भाषेचे सौंदयण समजावून घ्या.

१) मात्रा वृत्त याडवषयी ाऄडधक माडहती डमळवा व मात्र वृत्ताांची ाईदाहरणे ाअपल्या वहीत डलहा.
२) मात्रवृद्धाांमधील मात्रा व चरण या सांकल्पना समजावून घ्या.
चौथा

३) ाअपल्या डवषय डशक्षकाांशी याबाबत चचाण करा.

भाषाभ्यास

ह्रस्वदीघण लेखनाबाबतचे डनयम

1) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 62 वरील लेखनाचे डनयम समजावून घ्या.
2) क्रदलेल्या डनयमाप्रमाणे प्रत्येकी दहा दहा शब्दाांचा सांग्रह करा.

ाआयत्ता:-नववी
माहे –जानेवारी२०२१
ाअठवडा

ाऄध्ययनडनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

डवषय – मराठी

ाऄध्ययन स्त्रोत

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

डवद्याथी कृ ती
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1) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 63 वरील कडवता काळजीपूवणक वाचा.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3
डनरोप कडवता
पडहला

12526599919198208241253?contentId
=do_3126654266811760641486

2) प्रस्तुत कडवतेला डनरोप हे शीषणक का क्रदले ाऄसावे तुमचे मत डलहा.
3) पाठ्यपुस्तकातील प्रश्न क्रमाांक 3 काळजीपूवणक सोडवा.

4) काव्यसौंदयण व भावसौंदयण या सांकल्पना समजावून घेाउन प्रस्तुत कडवतेतील प्रश्न क्रमाांक चार सोडवा .
5) तुमच्या पररसरातील सैन्यात काम करत ाऄसलेल्या सैडनकाची ककवा त्याांच्या कु टुांडबयाांची मुलाखत घेण्यासाठी प्रश्नावली तयार करा व
मुलाखत घ्या.
6) पृष्ठ क्रमाांक 64 65 वरील भाषासौंदयणयााऄांतगणतभाषे डवषयी ाऄडधक माडहती डमळवा

7) पाठ्यपुस्तकातील पुष्ट क्रमाांक 70 वरील प्रवास वणणन या साडहत्यप्रकाराची माडहती वाचून ाऄडधक माडहतीडमळवा.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3
दुसरा

वनवासी कडवता

12526599919198208241253?contentId
=do_31260527731296665618833

1) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 71 वरील वनवासी ही कडवता काळजीपूवणक वाचा व डव्हडीओ पहा.
2) या कडवतेतील भाषा समजावून घेण्याचा प्रयत्न करा .

3) वनवासी बोलीभाषेतील शब्द व कातकरी भाषा याडवषयी माडहती डमळवा .

4) प्रस्तुत कडवता कवी तुकाराम धाांडे याांनी स्वताःच्या ाअवाजात गायली ाअहे त्याांचा युट्युब वरील डव्हडीओ पहा .
5) पृष्ठ क्रमाांक 72 वरील डवरामडचन्हाांचा वापर ही सांकल्पना समजावून घ्या.स्वाध्यायपूणण करा.

6) डवरामडचन्हाांचा वापर याडवषयी ाऄडधक माडहतीसाठीथोडां ाअभारडनयमन करूया हा पाठ पुन्हा वाचा.
1) पाठ्यपुस्तकातीलपृष्ठ क्रमाांक 96 वरीलबोलीभाषाांचा पररचय या घटकाची माडहती घ्या.
2) पाठ्यपुस्तकातक्रदलेलीपावरी व कातकरीबोली भाषा समजावून घेण्याचा प्रयत्न करा.
डतसरा

ाईपयोडजत
लेखन

3) वनवासी या कडवतेतील भाषा ाअडण प्रमाण मराठी भाषा यातील शब्द व ाऄथण याांचा सांग्रह करा .
सांवाद लेखन

1) त्या पुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 108 वर क्रदलेल्या माडहतीच्या ाअधारे सांवाद लेखनाची सखोल माडहती डमळवा .
2) सुसांवाद डनमाणण करण्यासाठी कोणती स्वभाववैडशष्ट्ये ाअवश्यक ाऄसतात.
3) मोबााइलफोन व तुम्ही स्वताःयाांच्यातील सांवाद लेखन करा.

1) पाठ्यपुस्तकातील पाठ काळजीपूवणक वाचा व सोबत क्रदलेल्या ललक मधील डव्हडडओ पहा.
चौथा

ऑललडपक
वतुणळाांचा गोफ

2) ऑलांडपकस्पधां डवषयी ाऄडधक माडहती डमळवा.

3) ऑलडम्पक स्पधेत खेळल्या जाणाऱ्या खेळाांची यादी करा.

4) ऑडलडम्पक स्पधेत डवजेत्या भारतीय खेळाडू ांची व क्रीडा प्रकाराांची माडहती डमळवा.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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5) ओलांडपक डवषयी ाअपल्या डशक्षकाांशी चचाण करा व ाऄडधक माडहती डमळवा.
6) पाठ्य पुस्तकातील स्वाध्याय व ाईपक्रम पूणण करा.

ाआयत्ता:-नववी
माहे - फे ब्रुवारी२०२१
ाअठवडा

ाऄध्ययनडनष्प
त्तीक्रमाांक

पाठाचे नाव

ाऄध्ययन स्त्रोत

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
हसरे दुाःख
पडहला

डवषय – मराठी

312526599919198208241253?contentI
d=do_3126663163771125762556

डवद्याथी कृ ती

1) पाठ्य पुस्तकातील पाठ क्रमाांक 18 वाचन करा.

2) प्रस्तुत पाठाचा क्रदलेल्या डव्हडडओ काळजीपूवणक पहा.
3) पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पूणण करा.

4) ाअनांद व दुाःख या सांकल्पना समजावून घ्या
5) तुमच्या ाअयुष्यातील दुाःखाचे व ाअनांदाचे क्षण कोणते याची यादी करा.
6) तुम्ही दुाःखाच्या प्रसांगी कसे सामोरे गेलात थोडक्यात डलहा.

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

डतसरा

हसरे दाःु ख

प्रीतम

312526599919198208241253?contentI

1) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 81 वरील ाईतारा काळजीपूवणक वाचून त्या खालील कृ ती करा .
2) पाठ क्रमाांक 18 चे पुन्हा वाचन करून त्यातील चाली या पात्राची वैडशष्ट्ये डलहा.

d=do_3126663163771125762556

3) पृष्ठ क्रमाांक 81 वरील भाषा ाऄभ्यास ाऄनुस्वार लेखनाबाबत चे डनयम समजावून घ्या.

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

1) प्रस्तुत पाठ काळजीपुवणक वाचा
2) क्रदलेल्या डव्हडडओ काळजीपूवणक पहा.

312526599919198208241253?contentI
d=do_3126662971414364162550
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

3) ाअपल्या ाऄवतीभवती ाऄसलेल्या ाऄनाथ ाअश्रमाला भेट द्या.

4) ाअपल्यापालकाांच्या डवडवध प्रसांगातील स्वभावाचे डनरीक्षण करा.
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5) ाअपल्या जीवनातील ाअाइ वडडलाांचे महत्व स्वताःच्या भाषेत डलहा .
1) एका डशक्षकाांमुळे डवद्यार्थयांचे जीवन कसे घडते हे पाठ पुन्हा एकदा वाचून समजून घेण्याचा प्रयत्न करा .
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
चौथा

312526599919198208241253?contentI

प्रीतम

2) पाठात ाअलेल्या बात प्रचार याांचा वाक्यात ाईपयोग करा.
3) पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पूणण करा.

4) तुम्ही स्वताः प्रीतम ाअहात ही कल्पना करून माझे ाअवडते डशक्षक हा डनबांध डलहा .

d=do_3126662971414364162550
ाईपयोडजत लेखन– वृत्ताांतलेखन

1) वतणमानपत्रातील डवडवध बातम्याांचे वाचन करा.

2) कोरोना काळातील ऑनलााआन ककवा ऑफलााइन डशक्षण व तुम्ही यावर ाअधाररत वृत्ताांत लेखन करा.

ाआयत्ता:-नववी
माहे - माचण२०२१
ाअठवडा

ाऄध्ययनडनष्प
त्तीक्रमाांक

पाठाचे नाव

ाऄध्ययन स्त्रोत

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

पडहला

ाअपुले जगणे
ाअपुली ओळख
कडवता

डवषय – मराठी

312526599919198208241253?contentI
d=do_312663346732949504292

डवद्याथी कृ ती

1) प्रस्तुत कडवता काळजीपूवणक वाचा व क्रदलेला डव्हडडओ काळजीपूवणक ऐका व पहा .
2) प्रस्तुत कडवतेतून ाअपणास कोणती डशकवण डमळते स्वताःच्या शब्दात डलहा.
3) बोलीभाषेतील शब्द डलहून त्याांचे ाऄथण ककवा प्रमाण भाषेतील शब्द डलहा .
4) प्रस्तुत कडवतेतील पाच ओळींची काव्यसौंदयण ाअपल्या वहीत डलहा.
5) कडवतेतून ाअपल्याला स्वताःची ओळख कशी होते ते डलहा .

6) ाअपुले जगणे ाअपुली ओळख हे शीषणक कडवतेचे साथण ठरते कसे ते स्पष्ट करा.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

1) प्रस्तुत पाठ वाचून डवर्श्कोश ही सांकल्पना समजावून घ्या.
2) डवर्श्कोशाचे ाऄभ्यासातील महत्त्व डलहा.
दुसरा

डवर्श्कोशस्कू ल
वाचन

3) डवर्श्कोश कसा पाहावा याडवषयी डशक्षकाांशी चचाण करा.
4) मोबााइलच्या साह्याने डवर्श्कोश पाहण्याचा प्रयत्न करा.

5) ाअपली भाषा ाऄडधक समृद्ध करण्यासाठी ाअपल्याला माहीत नसलेल्या कोणत्याही पाचसांकल्पनाांची माडहती डवर्श्कोश डलहा.
6) पृष्ठ क्रमाांक 93 वरील मैत्री तांत्रज्ञानाशी ही सांकल्पना समजावून घ्या.

7) सध्या ाअपण कोणकोणत्या प्रकारे तांत्रज्ञानाचा वापर करतो याची यादी करा.
1) पत्रलेखन ही सांकल्पना समजावून घेाउन पत्राचे डवडवध भाग याडवषयी ाऄडधक माडहती डमळवा.
2) ाइ-मेल लेखन ही सांकल्पना समजावून घ्या.

3) डवडवध प्रकारचे पत्रलेखनाचे नमुने तयार करा.
डतसरा

ाईपयोडजत
लेखन

4) स्वताःचा ाइ-मेल ाअयडी तयार करून डमत्राला मेल पाठवा.
मुलाखत

1) मुलाखती डवषयी ाऄडधक माडहतीडमळवा.

2) ाअपल्या पररसरातील सैडनक ककवा शेतकरी ककवा सेवाडनवृत्त डशक्षक याांची मुलाखत घेण्यासाठी प्रश्न तयार करा.
3) मुलाखतीनांतर मुलाखत लेखन करा.

1) कथालेखन हा ाईपयोडजत लेखनाचा प्रकार समजावून घ्या.
2) ाअपल्यापाठ्यपुस्तकात ाअलेल्या कथा पुन्हा एकदा वाचा.

3) कथालेखनाचे शास्त्रीय भाग लक्षात घेाउन कथा डलडहण्याचा प्रयत्न करा.
चौथा

ाईपयोडजत
लेखन

4) पृष्ठ क्रमाांक १००वर क्रदलेल्या कृ तींच्या ाअधारे कथा डलडहण्याचा प्रयत्न करा.
जाडहरात

1) जाडहरात लेखन ही सांकल्पना समजावून घ्या.
2) डवडवध जाडहरातींचे वाचन करा.

3) तुमच्या ाअवडीची वस्तू डवक्री करण्यासाठी जाडहरात तयार करा.

4) शाळे त स्पधाण ाअयोडजत करण्यात ाअल्या ाअहेत त्यासाठी जाडहरात तयार करा.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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ाआयत्ता:-नववी
माहे - एडप्रल२०२१
ाअठवडा

पडहला

ाऄध्ययनडनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

डवषय – मराठी

ाऄध्ययन स्त्रोत

डितीय सत्र
पररक्षा सराव

डवद्याथी कृ ती
डितीय सत्रातील सवण पाठ काळजीपूवणक वाचा.
त्या खाली क्रदलेले स्वाध्याय व कृ ती पूणण करा व समजावून घ्या

दुसरा

डितीय सत्र
पररक्षा

वेळापत्रकानुसार ककवा शालेय डनयोजनानुसार ऑनलााइन ककवा ऑफलााइन परीक्षा द्या परीक्षेसाठी ाअपणास हार्कदक शुभेच्छा

डतसरा

डितीय
सत्रपररक्षा

वेळापत्रकानुसार ककवा शालेय डनयोजनानुसार ऑनलााइन ककवा ऑफलााइन परीक्षा द्या परीक्षेसाठी ाअपणास हार्कदक शुभेच्छा

चौथा

ाआयत्ता दहावी
ाऄभ्यासक्रम
पररचय

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ाआयत्ता दहावीची परीक्षा क्रदलेल्या डमत्राकडू न ककवा ऑनलााआन िारे दहावीची पाठ्यपुस्तके डमळवून पाठ्यपुस्तकाांची व डवषयाांचे
तोंडओळख करून घ्या.
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कक्षा – नौवीं
माह – ददसंबर २०२०

सप्ताह

ऄध्ययन प्रनष्ढमत्त क्रमांक

गद्य/पद्य शीषगक

प्रवषय – दहिं दी
ऄध्ययन स्रोत

छात्र कृप्रत

दूसरी ाआकााइ
1

छात्र कुांडर्लयों के माध्यमसे गुणों का महत्व बतायेंगे |


1.1

1 कह कप्रवराय



यहााँ क्लिक करे



(पद्य)

2

1.1

2 जांगल

3.2

(पूरक पठन )

3,4

(गद्य)



छात्र पुराणी बातों को भुलाने के फायदे बतायेंगे |



यहााँ क्लिक करे

छात्र िाणणयों के साथ क्रकए जानेवाले दुव्यववहार के बारे में बताएांगे|



यहााँ क्लिक करे

छात्र पर्क्षयों की बोर्लयों की जानकारी बताएाँगे |

छात्र खरगोश की पालन-पोषण की ाऄनुभूप्रतयााँ बताएाँगे |





दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

छात्र ाइश्ऱर स्मरण को याद ददलाएाँगे |

छात्र िाकृप्रतक स्थल में पायें जानेवाले िाणणयों के नाम तथा प्रवशेषताएाँ बताएाँगे |




शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

छात्र स्वाथवपरता के दुष्ढररणामों को बताएाँगे |





3. ाआनाम

छात्र कुांडर्लयों का व्यवहाररकता में ियोग करेंगे|



छात्र प्रबजली से चलने वाले साधनों के नाम बताएाँगे |
छात्र प्रबजली की ाअवश्कता की जानकारी बताएाँगे |

छात्र रेक्रिजरेटर के फायदे तथा नुकसान की जानकारी बताएाँगे |

छात्र रेक्रिजरेटर को लेकर मोहल्ले में मची धूम की जानकारी बताएाँगे |
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माह – िनवरी - २०२०
ऄध्ययन प्रनष्ढमत्त क्रमांक

गद्य/पद्य शीषगक

प्रवषय – दहिं दी

ऄध्ययन स्रोत

सप्ताह

छात्र कृप्रत

1, 2

4. र्सिं धु का िल
2.1

(पद्य)

यहााँ क्लिक करे

3.1
3.3
3.3

5. ाऄतीत के पत्र (गद्य)

यहााँ क्लिक करे

3.1
3

4

6. प्रनसगव वैभव

यहााँ क्लिक करे

(पूरक पठन)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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छात्र कप्रवता का सस्वर गायन करेंगे ।



छात्र ाऄपनी पररवेश की नदी का नाम बताएाँगे |



छात्र नदी के जल का ाईपयोग बताएाँगे |



छात्र नदी के माध्यमसे सभ्यता, सांस्कृप्रत जानकारी बतायेंगे|



छात्र कप्रवता में ाअये नदी से सववधमव समभाव पर हृष्टी डालेंगे |



छात्र पत्र लेखन की क्रिया की जानकारी बताएाँगे|



छात्र गाांधीजी की ाअत्मकथा को पढें गे |



छात्र महात्मा गाांधी जी के प्रवचारों को सुनेगे |



छात्र पाठ के माध्यमसे प्रवनोबा जी हृढ प्रनिय को समजेंगे ।



छात्र प्रवनोबा भावे जी के देशिेम , पररश्म , ाऄनुशासन को समजेंगे |



छात्र गाांधीजी के प्रवनोबा जी के िप्रत प्रवश्ऱास को समजेंगे |



छात्र कप्रवता का सस्वर गायन करेंगे |



छात्र िकृप्रत के िती ाऄनुभूप्रत की बाते बताएाँगे |



छात्र िाकृप्रतक वैभव तथा सोंदयव को समजेंगे |



छात्र पववतीय सोंदयव की ाऄनुभूप्रत करेंगे |



छात्र मानव सांसार में व्याप्त ाऄसांतोष,ाऄहां कार को समजेंगे |
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माहे – फरवरी -२०२०
ऄध्ययन प्रनष्ढमत्त क्रमांक

गद्य/पद्य शीषगक

प्रवषय – दहिं दी

ऄध्ययन स्रोत

सप्ताह

छात्र कृप्रत
7. र्शष्टािार

1

1.1

(गद्य)

 छात्र र्शष्टाचार के बारे में जानकारी िाप्त करेंगे ।
यहााँ क्लिक करे

3.2

 छात्र ाऄपने ममत्रो के साथ कैसे व्यवहार करे है यह बताएाँगे ।
 छात्र ाऄपने प्रवद्यालय के ाऄध्यापको के ाअपसी व्यवहार को बताएाँगे |
 छात्र र्शष्टाचार से होने वाले लाभ बताएाँगे |
 छात्र र्शष्टाचार पर चचाव करेंगे |
 छात्र ाऄनजाने में क्रकए कायव का पिाताप पर चचाव करेंगे |

2

3, 4

4.1

8.ईड़ान

5.1

(पद्य)

1.1

9. मेरे प्रपतािी

4.3

(पूरक पठन)

यहााँ क्लिक करे

यहााँ क्लिक करे



छात्र कप्रवता का सस्वर गायन करेंगे |



छात्र काव्यपाठ का ाअयोजन करेंगे |



छात्र गजल प्रवधा की जानकारी िाप्त करेंगे |



छात्र मानवीय गुणों को समजेंगे |



छात्र कप्रवता के माध्यमसे ाऄनेक गुणों को िाप्त करेंगे |

 छात्र दहिं दी सादहत् के गद्य प्रवधा की जानकारी िाप्त करें गे ।
 छात्र डॉ हररवांशराय ब न की जानकारी िाप्त करते है.
 छात्र ब न जी की कप्रवता सांग्रह को पढें गे |
 छात्र ब न जी की ाअत्मकथा पढें गे |
 छात्र ब ों पर पड़ने वाले सांस्कारों की जानकारी िाप्त करें गे

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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माहे – मािग -२०२०
ऄध्ययन प्रनष्ढमत्त क्रमांक

गद्य/पद्य शीषगक

प्रवषय – दहिं दी

ऄध्ययन स्रोत

सप्ताह
1

छात्र कृप्रत
4.2

10 ाऄपराजय

यहााँ क्लिक करे

(गद्य)11100.

2

4.1

11. स्वतांत्रता गान

5.1

(पद्य)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

यहााँ क्लिक करे



छात्र दुघवटना को देखकर ाईसकी जानकारी िाप्त करेगा |



छात्र लेणखका के जीवन ाऄनुभओ को पढें गे |



छात्र पररस्थस्थप्रत का सामना करने की िेरणा िाप्त करेंगे |



छात्र हेलन केलर की जीवनी को सुनेंगे|



छात्र कप्रवता का सस्वर गायन करेंगे |



छात्र भारतीय स्वतांत्रता सांग्राम में सग्विर्लत सेनाप्रनयों के नाम िाप्त करेंगे |



छात्र ाऄपने पररसर के ऐप्रतहार्सक भूमम की जानकारी बताएाँगे |



छात्र क्रकसी सेनानी के जीवन की िेरनादायी घटना को बताएाँगे
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ाआयत्ता : नववी

माहे : २०२० डडसेंबर ते माचण

डवषय : गडणत भाग 1 व भाग 2

ाअठवडा

ाऄध्ययन डनष्पत्ती

पाठाचे नाव

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

https://youtu.be/cQHXRtPTzc0
https://youtu.be/5XMoRKGOsRc

वडसेंबर पवहल
आठिड गवणत
भग1

https://youtu.be/5XMoRKGOsRc
सम न गुणोत्तर ् वसद्ध ांत ्
उपयोग करत येणे.

गुणोत्तर व प्रमाण

डवद्याथी कृ ती
डव्हडीओच्या ाअधारे समान गुणोत्तराचा डसद्धान्त
समजावून घ्या व नांतर डव्हडीओच्या सहाय्याने समान
गुणोत्तराांच्या डसद्धान्तावर ाअधाररत ाईदाहरणे
सोडडवण्याची पद्धत समजावून घ्या व त्यानुसार सराव
सांच 4.4 मधील प्रश्न क्रमाांक 1,2 ाअडण 3 मधील प्र 1 व 2
सोडवा.
डव्हडीओच्या ाअधारे परां पररत प्रमाण समजावून घ्या व
नांतर डव्हडीओच्या सहाय्याने परां पररत प्रमाणाअधाररत
ाईदाहरणे सोडडवण्याची पद्धत समजावून घ्या व
त्यानुसार सराव सांच 4.5 मधील प्रश्न क्रमाांक 1,2सोडवा.
डव्हडीओच्या ाअधारे परां पररत प्रमाण समजावून घ्या व
नांतर डव्हडीओच्या सहाय्याने परां पररत प्रमाणाअधाररत
ाईदाहरणे सोडडवण्याची पद्धत समजावून घ्या व
त्यानुसार सराव सांच 4.5 मधील प्रश्न क्रमाांक 3,4
सोडवा.

वडसेंबर दु सर
आठिड गवणत
भग2

एकरूप विकोण ् कसोट्य
ि परून ितुगळ चे गुणधमग वसद्ध
करत येणे.

वतुणळ

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312
528194785001472250597?contentId=do
_3130185630278942721660
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

डव्हडीओच्या ाअधारे वतुणळाशी सांबांडधत डवडवध बाबी
समजून घ्या.
वहीमद्धे डवडवध प्रकारची वतुणळे काढा व त्याांची नावे
ाअडण गुणधमण समजून घ्या.
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_ डव्हडीओच्या ाअधारे वतुणळाच्या जीवेचे गुणधमण समजून
312528194785001472250597?conte
ntId=do_3130066097298800641113

अां तिगतुगळ , पररितुगळ क ढत येणे.

घ्या. वतुणळाच्या कें द्रावरून जीवेवर टाकलेला लांब
जीवेला दुभागतो ाअडण त्याचा व्यत्यास
पुस्तकातील प्रमेय समजून घ्या ाअडण वहीत डलहून
काढा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312528194785001472250597?conte
ntId=do_313006609888665600189
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312
528194785001472250597?contentId=do
_313018563074678784170

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312528194785001472250597?conte
ntId=do_3130185631007784961511

त्या गुणधमाणवर ाअधाररत ाईदाहरणे सोडवा
पुस्तकातील ाईदहरणाचा सराव करा.
वेगवेगळया प्रकारच्या वतुणळामद्धे हे गुणधमण तपासून
पहा.
6.1 ाअडण 6.2 सोडवा.
डव्हडीओच्या ाअधारे एकरूप जीवाांचे गुणधमण समजून
घ्या.
पुस्तकातील प्रमेय समजून घ्या ाअडण वहीत डलहून
काढा.
प्रमेयावर ाअधाररत ाईदाहरणे सोडवा.
6.3 सोडवा.
डव्हडीओच्या ाअधारे ाअांतरवतुणळाची रचना समजून घ्या.
ाअडण त्याचा सराव ाईदाहरण सांग्रह सोडवून करा.
डव्हडीओच्या ाअधारे बाह्यवतुणळाची रचना समजून घ्या.
ाअडण त्याचा सराव ाईदाहरण सांग्रह सोडवून करा.
6.4 सोडवा.

वडसेंबर वतसर

दोन चल ांच उपयोग करून

दोन चलाांतील रे षीय समीकरणे

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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डव्हडीओच्या ाअधारे दोन चलाांतील रे षीय समीकरणे
म्हणजे काय ही सांकल्पना समजावून घ्या. व नांतर
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आठिड गवणत

ि ब्दिक उद हरणे सोडवित येणे.

सरावसांचातील 5.1 मधील प्रश्न क्रमाांक 1 व 2 सोडवा.

भग1
https://youtu.be/ASvRrqm4Rgs

डव्हडीओच्या ाअधारे दोन चलाांतील रे षीय समीकरणे
म्हणजे काय ही सांकल्पना समजावून घ्या. व नांतर
सरावसांचातील 5.1 मधील प्रश्न क्रमाांक 3 मधील
ाईदाहरण क्रमाांक 1, 2 व 3 सोडवा.
डव्हडीओच्या ाअधारे दोन चलाांतील रे षीय समीकरणे
म्हणजे काय ही सांकल्पना समजावून घ्या. व नांतर
सरावसांचातील 5.1 मधील प्रश्न क्रमाांक 3 मधील
ाईदाहरण क्रमाांक 4, 5 व 6 सोडवा.

प्रतल तील प्रत्येक वबांदूिी वनगडीत
वनदे िक ां् जोडीच अथग स ांगत
येणे.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ प्रशनसांग्रहतील ाईदाहरणे सोडवा.
312528194785001472250597?conte
ntId=do_3130185631343656961681
https://diksha.gov.in/play/collection/do_

वनदे िक ांच उपयोग करून विविष्ट
वबांदूांचे िणगन करत येणे.

312528194785001472250597?conte
ntId=do_3130003142421544961125

वडसेंबर चौथ
आठिड गवणत
भग2

ICT TOOLS च उपयोग करून
प्रतल तील वबांदूांचे वनदे िक िोधत
येणे.

वनदे िक भूवमती

डनदेशक भूडमतीची गरज काय ते समजून घ्या. व
त्याचा वापर कु ठे होतो त्याची माडहती डमळवा.
7.1 सोडवा.
डव्हडीओच्या ाअधारे cartesian प्रणाली समजून घ्या.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ लबदू ाअडण त्याांचे डनदेशक या सांबांधी माडहती घ्या.
312528194785001472250597?conte
ntId=do_313000314449739776193

डव्हडीओच्या ाअधारे डबदूनचे स्थान कसे दाखवायचे हे
जाणून घ्या. लबदू डनदेशक कसे डलहायचे ते जाणून घ्या.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ डव्हडीओच्या ाअधारे क्रदलेल्या सडमकरणाची रे षा काढणे.
312528194785001472250597?conte हे समजून घ्या ाअडण पुस्तकतील ाईदाहरणे सोडवा.
ntId=do_3130003145994567681118

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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https://youtu.be/nni7Ufda_H0

वडसेंबर प चि
आठिड गवणत
भ ग-1

https://youtu.be/RVKtDwnLBqw
दोन चल ांच उपयोग करून
ि ब्दिक उद हरणे सोडवित येणे.

दोन चलाांतील रे षीय समीकरणे

डव्हडीओच्या ाअधारे दोन चलाांतील रे षीय समीकरणाांवर
ाअधाररत शाडब्दक ाईदाहरणे समजावून घ्या. व त्यावर
ाअधाररत सराव सांच 5.2 मधील ाईदाहरण क्रमाांक 4 ते 6
सोडवा.
विकोणवमवत

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ प्रिनसां ग्रहतील उद हरणे सोडि .
312528194785001472250597?contentI
d=do_3130185632238551041170

ज नेि री पवहल
आठिड गवणत
भ ग2

डव्हडीओच्या ाअधारे दोन चलाांतील रे षीय समीकरणाांवर
ाअधाररत शाडब्दक ाईदाहरणे समजावून घ्या. व त्यावर
ाअधाररत सराव सांच 5.2 मधील ाईदाहरण क्रमाांक 1 ते 3
सोडवा.

विकोणवमवत म्णजे क य ? त्य च उपयोग कुठे
होतो हे समजून घ्य . गू गल िर य िरची अवधक

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ म वहती वमळि .
312528194785001472250597?conte

समरूप विकोण ि
प यथ गोरसचे प्रमेय
ि परून विकोणवमतीची
गुणोत्तरे स ां गत येणे ि
त्य ां च उपयोग करत येणे.

ntId=do_313018563237011456178
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312528194785001472250597?conte
ntId=do_313018563250192384177

ब्दव्हडीओ् आध रे विकोणवमवत सां दभ ग त
वनरवनर ळी ब बी ज णू न घ्य .
एक लघुकोन

क ढ . त्य िर एक वबां दू घ्य . त्य

वबां दुतून दु सऱ्य ब जूिर लांब क ढ . वतन्ही ब जू
मोजून गु णोत्तर क ढ हे दोन ते तीन वबां दुस ठी
कढ.
Sin , Cos , Tan य गु णोत्तरची म वहती घ्य .
पुस्तक तील उद हरण सां ग्रह 8.1 सोडि .

ज नेि री दू सर
आठिड गवणत

समरूप विकोण ि
प यथ गोरसचे प्रमेय
ि परून विकोणवमतीची

विकोणवमवत

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

विकोणवमवत गु णोत्तर ां च परस्पर सां बांध ज णू न घ्य

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ सिग गु णोत्तरे िहीत वलह .
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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गुणोत्तरे स ां गत येणे ि
त्य ां च उपयोग करत येणे.

भग२

312528194785001472250597?conte

8.2 उद हरण सां ग्रह मधील उद हरणे सोडि .

ntId=do_3130185632642908161171

विकोणवमवत गु णोत्तर ां च परस्पर सां बांध ज णू न घ्य

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ सिग गु णोत्तरे िहीत वलह .
312528194785001472250597?contentI
d=do_3130185632768655361172

8.2 उद हरण सां ग्रह मधील उद हरणे सोडि .

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ ब्दव्हडीओ् आध रे विकोणवमवत सां दभ ग त
312528194785001472250597?conte

वनरवनर ळी उद हरणे सोडिू न पह .

ntId=do_313018563293487104173
https://diksha.gov.in/play/collection/do_ क ही महत्व ची स वमकरणे िहीत वलहून क ढ .
312528194785001472250597?contentId प्रश्नसां ग्रहतील उद हरणे सोडि .
=do_3130185633065287681512

विविष्ट चौकोन ्
गुणधम ां ् वसद्धत
वलवहत ये णे.
ज नेि री वतसर
आठिड गवणत
भग2

सम ांतरभूज चौकोन गुणधमग

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

●

_313018562898075648176

वरील कृ ती करून पहा.
●
●

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

_3130185629110681601169

वेगवेगळे समांतरभुज चौकोन काढा ाअडण त्याांच्या
बाजू ाअडण कोन मोजा.

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

ICT TOOLS ्
सह य्य ने विकोण,चौकोन
ि ितुगळ य ां ् गुणधम ां च
पडत ळ घेत येणे.

सोबतचा डवडडयो पहा. पुस्तकातील पान ५८

●
●

समांतरभुज चौकोनाचे बाजू ाअडण समुख कोनाचे
गुणधमण ाऄभ्यासा. ते डसद्ध करणारी डसद्धता

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

ाऄभ्यासा.

_3130003187504250881143
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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●

त्यावर ाअधाररत ाईदाहरणे सोडवा. त्याकररता
डवडडयो पहा.

https://diksha.gov.in/play/content/do
_3130003190713630721116
●

समाांतरभुज चौकोनाच्या कसोट्या ाऄभ्यास करा.
त्यासाठी पुस्तक ाअडण डवडडयो याांची मदत घ्या.

https://diksha.gov.in/play/content/do
_3130003192189992961119
●

समाांतर भुज चौकोनाच्या कणण चे गुणधमण
ाऄभ्यासा.

https://diksha.gov.in/play/content/do
_3130185629242818561658

https://diksha.gov.in/play/content/do
_3130185629492428801659

गुणोत्तर ि प्रम ण

ज नेि री चौथ
आठिड गवणत
भग1

https://youtu.be/bvX8NcOcu30
सम न गुणोत्तर ् वसद्ध ांत ्
उपयोग करत येणे.

https://youtu.be/k-x7FX63u7U

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

डव्हडीओच्या ाअधारे दोन सांख्याांचे गुणोत्तर कसे काढ्याचे
व साध्या गुणोत्तराचे शतमानात व शतमानाचे साध्या
गुणोत्तरात रुपाांतर कसे करावे ते समजावून घ्या व त्या
ाअधारे सराव सांच ४.१ मधील प्रश्न क्रमाांक १ ते ५
सोडवा.
डव्हडीओच्या ाअधारे दोन गुणोत्तराची तुलना कशी
करावी ते समजावून घ्या व नांतर डव्हडीओच्या सहाय्याने
गुणोत्तरावरील शाडब्दक ाईदाहरणे सोडडवण्याची पद्धत
SCERT,Maharashtra,Pune

समजावून घ्या व त्यानुसार सराव सांच ४.१ मधील प्रश्न
क्रमाांक ६,७,८ सोडवा. तसेच सराव सांच ४.२ मधील प्रश्न
क्रमाांक १ ते ४ सोडवा.
https://youtu.be/j4gf9ve4yFU

https://youtu.be/KYkkAMzVOAA

https://youtu.be/Xp4tUwZkHBs

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

डव्हडीओच्या ाअधारे समान गुणोत्तरावरील व्यस्तक्रक्रया,
एकाांतर क्रक्रया, योग क्रक्रया, डवयोग क्रक्रया, योग-डवयोग
क्रक्रया समजावून घ्या तसेच या गुणधमांचा ाईपयोग करून
ाईदाहरणे कशी सोडवायची ते समजावून घ्या व त्या
ाअधारे सराव सांच ४.३ मधील प्रश्न क्रमाांक १ ते ३
सोडवा.

●

_313018562974261248169

फेब्रुि री पवहल
आठिड गवणत

विविष्ट चौकोन ्
गुणधम ां ् वसद्धत
वलवहत ये णे.

https://diksha.gov.in/play/content/do
_3130185630001315841569

चौकोन

भग

ICT TOOLS ्
सह य्य ने विकोण,चौकोन
ि ितुगळ य ां ् गुणधम ां च
पडत ळ घेत येणे.

२

https://diksha.gov.in/play/content/do
_313018563013640192177

समभुज चौकोन,ाअयत ाअडण चौरस याांचे गुणधमण
ाऄभ्यासतो.

●

पुस्तकात पाहून त्याांच्या डसद्धता डलडहतो.

●

त्या गुणधमाणचा वापर ५.३ ाअडण ५.४
सोडवण्यासाठी करा.

●

समलांब चौकानचे गुणधमण ाऄभ्यासतो.

●

डत्रकोणाच्या बाजूांच्या मध्यलबदू चे प्रमेय ाऄभ्यासा.
पुस्तकात त्याची डसद्धता डलडहतो.

●

ाईदाहरण सांग्रह ५.५ सोडवायचा प्रयत्न करतो.

●

सांकीणण प्रश्नसांग्रह ५ सोडवण्याचा प्रयत्न करतो.

https://diksha.gov.in/play/content/do
_31243472288515686424341

फेब्रुि री दू सर
आठिड गवणत

सम न गुणोत्तर ् वसद्ध ांत ्
उपयोग करत येणे.

डव्हडीओच्या ाअधारे समान गुणोत्तराचा डसद्धान्त
समजावून घ्या व नांतर डव्हडीओच्या सहाय्याने समान

गुणोत्तर व प्रमाण

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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भग

https://youtu.be/cQHXRtPTzc0

1
https://youtu.be/5XMoRKGOsRc

https://youtu.be/5XMoRKGOsRc

गुणोत्तराांच्या डसद्धान्तावर ाअधाररत ाईदाहरणे
सोडडवण्याची पद्धत समजावून घ्या व त्यानुसार सराव
सांच 4.4 मधील प्रश्न क्रमाांक 1,2 ाअडण 3 मधील प्र 1 व 2
सोडवा.
डव्हडीओच्या ाअधारे परां पररत प्रमाण समजावून घ्या व
नांतर डव्हडीओच्या सहाय्याने परां पररत प्रमाणाअधाररत
ाईदाहरणे सोडडवण्याची पद्धत समजावून घ्या व
त्यानुसार सराव सांच 4.5 मधील प्रश्न क्रमाांक 1,2सोडवा.
डव्हडीओच्या ाअधारे परां पररत प्रमाण समजावून घ्या व
नांतर डव्हडीओच्या सहाय्याने परां पररत प्रमाणाअधाररत
ाईदाहरणे सोडडवण्याची पद्धत समजावून घ्या व
त्यानुसार सराव सांच 4.5 मधील प्रश्न क्रमाांक 3,4
सोडवा.

फेब्रुि री वतसर
आठिड गवणत
भग

एकरूप विकोण ् कसोट्य
ि परून ितुगळ चे गुणधमग वसद्ध
करत येणे.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312
528194785001472250597?contentId=do
_3130185630278942721660

वतुणळ

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ वहीमद्धे डवडवध प्रकारची वतुणळे काढा व त्याांची नावे
312528194785001472250597?conte

२

डव्हडीओच्या ाअधारे वतुणळाशी सांबांडधत डवडवध बाबी
समजून घ्या.
ाअडण गुणधमण समजून घ्या.

ntId=do_3130066097298800641113

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

डव्हडीओच्या ाअधारे वतुणळाच्या जीवेचे गुणधमण समजून
घ्या. वतुणळाच्या कें द्रावरून जीवेवर टाकलेला लांब
जीवेला दुभागतो ाअडण त्याचा व्यत्यास
SCERT,Maharashtra,Pune

312528194785001472250597?conte
ntId=do_313006609888665600189
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312

पुस्तकातील प्रमेय समजून घ्या ाअडण वहीत डलहून
काढा.
त्या गुणधमाणवर ाअधाररत ाईदाहरणे सोडवा.

528194785001472250597?contentId=do
_313018563074678784170

पुस्तकातील ाईदहरणाचा सराव करा.
वेगवेगळया प्रकारच्या वतुणळामद्धे हे गुणधमण तपासून
पहा.
6.1 ाअडण 6.2 सोडवा.
डव्हडीओच्या ाअधारे एकरूप जीवाांचे गुणधमण समजून
घ्या.
पुस्तकातील प्रमेय समजून घ्या ाअडण वहीत डलहून
काढा.
प्रमेयावर ाअधाररत ाईदाहरणे सोडवा.
6.3 सोडवा.

फेब्रुि री चौथ
आठिड गवणत

अां तिगतुगळ , पररितुगळ क ढत येणे.

ाअांतरवतुणळ व बडहवणतुणळ

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ डव्हडीओच्या ाअधारे ाअांतरवतुणळाची रचना समजून घ्या.
312528194785001472250597?conte
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

ाअडण त्याचा सराव ाईदाहरण सांग्रह सोडवून करा.
SCERT,Maharashtra,Pune

भग२

ntId=do_3130185631007784961511
डव्हडीओच्या ाअधारे बाह्यवतुणळाची रचना समजून घ्या.
ाअडण त्याचा सराव ाईदाहरण सांग्रह सोडवून करा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ 6.4 सोडवा.
312528194785001472250597?conte
ntId=do_3130185631216025601570

https://youtu.be/cQHXRtPTzc0
https://youtu.be/5XMoRKGOsRc
https://youtu.be/5XMoRKGOsRc

म चग पवहल
आठिड गवणत
भग1

म चग दू सर
आठिड गवणत

सम न गुणोत्तर ् वसद्ध ांत ्
उपयोग करत येणे.

एकरूप विकोण ् कसोट्य
ि परून ितुगळ चे गुणधमग वसद्ध
करत येणे.

गुणोत्तर व प्रमाण ाईजळणी

वतुणळ ाईजळणी

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312
528194785001472250597?contentId=do
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

डव्हडीओच्या ाअधारे समान गुणोत्तराचा डसद्धान्त
समजावून घ्या व नांतर डव्हडीओच्या सहाय्याने समान
गुणोत्तराांच्या डसद्धान्तावर ाअधाररत ाईदाहरणे
सोडडवण्याची पद्धत समजावून घ्या व त्यानुसार सराव
सांच 4.4 मधील प्रश्न क्रमाांक 1,2 ाअडण 3 मधील प्र 1 व 2
सोडवा. डव्हडीओच्या ाअधारे परां पररत प्रमाण समजावून
घ्या व नांतर डव्हडीओच्या सहाय्याने परां पररत
प्रमाणाअधाररत ाईदाहरणे सोडडवण्याची पद्धत
समजावून घ्या व त्यानुसार सराव सांच 4.5 मधील प्रश्न
क्रमाांक 1,2सोडवा. डव्हडीओच्या ाअधारे परां पररत प्रमाण
समजावून घ्या व नांतर डव्हडीओच्या सहाय्याने परां पररत
प्रमाणाअधाररत ाईदाहरणे सोडडवण्याची पद्धत
समजावून घ्या व त्यानुसार सराव सांच 4.5 मधील प्रश्न
क्रमाांक 3,4 सोडवा.
डव्हडीओच्या ाअधारे वतुणळाशी सांबांडधत डवडवध बाबी
समजून घ्या.
वहीमद्धे डवडवध प्रकारची वतुणळे काढा व त्याांची नावे
SCERT,Maharashtra,Pune

भग२

_3130185630278942721660

ाअडण गुणधमण समजून घ्या.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ डव्हडीओच्या ाअधारे वतुणळाच्या जीवेचे गुणधमण समजून
312528194785001472250597?conte
ntId=do_3130066097298800641113

घ्या. वतुणळाच्या कें द्रावरून जीवेवर टाकलेला लांब
जीवेला दुभागतो ाअडण त्याचा व्यत्यास

पुस्तकातील प्रमेय समजून घ्या ाअडण वहीत डलहून
काढा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ त्या गुणधमाणवर ाअधाररत ाईदाहरणे सोडवा
312528194785001472250597?conte
ntId=do_313006609888665600189

पुस्तकातील ाईदहरणाचा सराव करा.

वेगवेगळया प्रकारच्या वतुणळामद्धे हे गुणधमण तपासून
पहा.
6.1 ाअडण 6.2 सोडवा.
डव्हडीओच्या ाअधारे एकरूप जीवाांचे गुणधमण समजून
घ्या.
पुस्तकातील प्रमेय समजून घ्या ाअडण वहीत डलहून
काढा.
प्रमेयावर ाअधाररत ाईदाहरणे सोडवा.
6.3 सोडवा. डव्हडीओच्या ाअधारे ाअांतरवतुणळाची
रचना समजून घ्या. ाअडण त्याचा सराव ाईदाहरण सांग्रह
सोडवून करा.
डव्हडीओच्या ाअधारे बाह्यवतुणळाची रचना समजून घ्या.
ाअडण त्याचा सराव ाईदाहरण सांग्रह सोडवून करा.
6.4 सोडवा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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डव्हडीओच्या ाअधारे दोन चलाांतील रे षीय समीकरणे
म्हणजे काय ही सांकल्पना समजावून घ्या. व नांतर
सरावसांचातील 5.1 मधील प्रश्न क्रमाांक 1 व 2 सोडवा.

म चग वतसर
आठिड गवणत
भग

दोन चल ांच उपयोग करून
ि ब्दिक उद हरणे सोडवित येणे.

दोन चलाांतील रे षीय समीकरणे
ाईजळणी

https://youtu.be/ASvRrqm4Rgs

1

डव्हडीओच्या ाअधारे दोन चलाांतील रे षीय समीकरणे
म्हणजे काय ही सांकल्पना समजावून घ्या. व नांतर
सरावसांचातील 5.1 मधील प्रश्न क्रमाांक 3 मधील
ाईदाहरण क्रमाांक 4, 5 व 6 सोडवा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ डनदेशक भूडमतीची गरज काय ते समजून घ्या. व
312528194785001472250597?conte त्याचा वापर कु ठे होतो त्याची माडहती डमळवा.

प्रतल तील प्रत्येक वबांदूिी वनगडीत
वनदे िक ां् जोडीच अथग स ांगत
येणे.

म चग चौथ
आठिड गवणत
भग

डव्हडीओच्या ाअधारे दोन चलाांतील रे षीय समीकरणे
म्हणजे काय ही सांकल्पना समजावून घ्या. व नांतर
सरावसांचातील 5.1 मधील प्रश्न क्रमाांक 3 मधील
ाईदाहरण क्रमाांक 1, 2 व 3 सोडवा.

ntId=do_3130185631343656961681
https://diksha.gov.in/play/collection/do_

वनदे िक ांच उपयोग करून विविष्ट
वबांदूांचे िणगन करत येणे.

डनदेशक भूडमती ाईजळणी

२
ICT TOOLS च उपयोग करून
प्रतल तील वबांदूांचे वनदे िक िोधत
येणे

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

7.1 सोडवा.

312528194785001472250597?conte

डव्हडीओच्या ाअधारे cartesian प्रणाली समजून घ्या.

ntId=do_3130003142421544961125

लबदू ाअडण त्याांचे डनदेशक या सांबांधी माडहती घ्या.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ डव्हडीओच्या ाअधारे डबदूनचे स्थान कसे दाखवायचे हे
312528194785001472250597?conte

जाणून घ्या. लबदू डनदेशक कसे डलहायचे ते जाणून घ्या.

ntId=do_313000314449739776193

डव्हडीओच्या ाअधारे क्रदलेल्या सडमकरणाची रे षा काढणे.

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_ हे समजून घ्या ाअडण पुस्तकतील ाईदाहरणे सोडवा.
312528194785001472250597?conte
ntId=do_3130003145994567681118

डत्रकोणडमती ाईजळणी

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ डत्रकोणडमडत म्हणजे काय ? त्याचा ाईपयोग कु ठे होतो हे
312528194785001472250597?conte

समजून घ्या. गूगल वर यावरची ाऄडधक माडहती डमळवा.

ntId=do_3130185632238551041170

डव्हडीओच्या ाअधारे डत्रकोणडमडत सांदभाणत डनरडनराळी
बाबी जाणून घ्या.

म चग प चि
आठिड गवणत
भग
२

समरूप विकोण ि
प यथ गोरसचे प्रमेय
ि परून विकोणवमतीची
गुणोत्तरे स ां गत येणे ि
त्य ां च उपयोग करत येणे.

एक लघुकोन

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312528194785001472250597?conte
ntId=do_313018563237011456178

काढा. त्यावर एक लबदू घ्या. त्या

लबदुतून दुसऱ्या बाजूवर लांब काढा. डतन्ही बाजू
मोजून गुणोत्तर काढा हे दोन ते तीन लबदुसाठी
काढा.
Sin ,Cos , Tan या गुणोत्तरची माडहती घ्या.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ पुस्तकातील ाईदाहरण सांग्रह 8.1 सोडवा.
312528194785001472250597?conte
ntId=do_313018563250192384177
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Std. 9th December 2020 to April 2021 / English
Subject

Period

Name of Statement of
the
Competencie
Topic
s

English

December

Source of learning

Student’s Activity

2020
Week 1

3.3 To a Listening :
Butterfly Listen
attentively to an
entire speech,
poem, story,
programme,
etc.

I find To A Butterfly really interesting and
helpful on DIKSHA.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
26600032354304241292?referrer=utm_source
%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte
nt&contentId=do_31260463120807526411289
7

Speaking :
Describe real or
imagined things,
people, situations,
emotions, etc. in
detail.

Writing: Express

Reads poem loudly.
Match the pair.
Say whoWrites the rhyming words
And rhyme scheme.

For more such interesting content, download
the DIKSHA mobile app

Reading: Read
aloud a poem
highlighting its
rhyme and rhythm.

Listens poem.

Take a part warming up activity.
Use dictionary to find different
meaning of new words.

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

one’s
feelings/emotions
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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using appropriate
language.

Figures of
Speech:
Euphemism,
Pun, Irony,
Antithesis

Week -2

3.4
Think
before
You
Speak!

Listening :
Understand other
people’s points of
view.

Reading:
Speaking

I find Think Before You Speak really interesting
and helpful on DIKSHA.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
26600032354304241292?referrer=utm_source
%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte
nt&contentId=do_31260463145141862421904
2

Take a part warming up activity.
Use dictionary to find different
meaning of new words.

Writing: Explain a
concept/an idea in
detail.

Study skill:
Prepare
questionnaires so as
to compile data in a
convenient form.

Language
study:

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

For more such interesting content, download
the DIKSHA mobile app

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

3.5
Great
Scientist

Listening :
Appreciate an
effective
presentation,
understand what
makes it effective.

Diksha link no available

Reads lesson.

Textbook:9th English

Gets information about science and
scientists.
Learn new words.

Reading:
Judge/find the
authenticity/source
of a piece of writing.
(social media)

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

Writing: Explain a
concept/an idea in
detail.

Language
study:
Sentence Structure :
Types of clausesPassive
constructions

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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Week-4
January202
1
Week -1

4.1 What Listening :
a
Reading: Learn
Success?

new words,
expressions and
enrich his/her
vocabulary through
reading

I find What is success? really interesting and
helpful on DIKSHA.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
26600032354304241292?referrer=utm_source
%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte
nt&contentId=do_31259396749300531212359
5

Listens poem.
Reads poem loudly.
Writes the rhyming words
And rhyme scheme

Speaking
Writing:
Study skill:
Language
study:

Listening :
Reading: Learn

For more such interesting content, download
the DIKSHA mobile app

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

new words,
expressions and
enrich his/her
vocabulary through
reading
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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Speaking
:

Week -2
Week- 3

4.2
Reading
work of
Arts

Listening : Listen
attentively to an
entire speech, story,
poem, programme,
etc.

Reading: Read
carefully to
understand a new
concept/idea.

Speaking
Use idiomatic
expressions
appropriately with
ease and confidence.

I find What is success? really interesting and
helpful on DIKSHA.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
26600032354304241292?referrer=utm_source
%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte
nt&contentId=do_31259396749300531212359
5

Take a part warming up activity.
Use dictionary to find different
meaning of new words.

For more such interesting content, download
the DIKSHA mobile app

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

Week- 4

Writing:
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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Study skill:
Language
study:

February
2021
Week 1

4.3
Silver

Listening : Listen
attentively to an
entire speech, story,
poem, programme,
etc.

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

I find Sliver really interesting and helpful on
DIKSHA.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
26600032354304241292?referrer=utm_source
%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte
nt&contentId=do_31259396914941132822342
7

Listens poem.
Reads poem loudly.
Writes the rhyming words
And rhyme scheme

For more such interesting content, download
the DIKSHA mobile app

Speaking :
Communicate
pleasure,
appreciation,
support politely.

Writing:

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

Study skill:
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

Language
study:

Week -2

Writing:

Appreciation of the poem

Writes appreciation of the poem.

I find The Tempest really interesting and
helpful on DIKSHA.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
26600032354304241292?referrer=utm_source
%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte
nt&contentId=do_31260463220482867211290
4

Take a part warming up activity.

Study skill:
Language
study:
Week-3

4.4 The
Tempest

Listening : Listen
attentively to an
entire speech, story,
poem, programme,
etc.

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

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

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

Use dictionary to find different
meaning of new words.

For more such interesting content, download
the DIKSHA mobile app

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

Week-4

Writing
Live English textbook page 114
:Attempt using
Prepare a tourist leaflets
different styles
of writing and
different literary
devices in
creative writing.

Prepares leaflets.

Study skill:
Language
study:
March 2021 4.5. The
Last
Lesson

Listening : Listen
attentively to an
entire speech, story,
poem, programme,
etc.

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

Speaking :

I find The Last Lesson really interesting and
helpful on DIKSHA.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
26600032354304241292?referrer=utm_source
%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte
nt&contentId=do_31260463253551513621905
0

Take a part warming up activity.
Use dictionary to find different
meaning of new words.

For more such interesting content, download
the DIKSHA mobile app

Discuss/talk about
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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the characters,
situations, plots,
themes, etc. of a
literary piece.

Writing:
Study skill:

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

Language
study:

April 2021

Revision

Language
study:

Language Study page 123 to134

study

Grammar
Writing skill
oral

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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ाआयत्ता : नववी
डवषय
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

मडहना

ाअठवडा
क्रमाांक

पाठाचे नाव

माहे : डडसेंबर 2020 ते माचण 2021
ाईपघटक

डडसेंबर

1

वनस्पतींमधील समन्वय

डडसेंबर

1

मानवातील समन्वय

2

15. सजीवाांमधील रासायडनक डनयांत्रण

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

डडसेंबर

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्रोत

जीवनप्रक्रक्रया
डडसेंबर

2

पररघीय चेतासांस्था

भाग 2

डवडवध जीवनक्रक्रयाांमधील
फरक स्पष्ट करता येणे. सजीव
सृष्टीतील रासायडनक
डनयांत्रणाच्या माडहतीचा वापर
करुन त्याचा दैनांक्रदन
जीवनातील घडामोडींशी
सांबांध जोडता येणे.

https://bit.ly/3kLSM00

2. मानवी ाईत्सजणन सांस्था व

https://bit.ly/3pN1Ipv

चेतासांस्था याांची रचना
ाऄचूकपणे काढू न तयाांचे
ाअपल्या जीवनातील महत्व
स्पष्ट करता येणे.

https://bit.ly/35PgvrM

https://bit.ly/2UOY9Ry

3

मानवी ाईत्सजणन सांस्था

भाग 2

स्वमिता,ाऄडताईत्तेजकता,
ाऄांगात येणे, ाऄडतभावडनकता
ाऄशा समस्याांमागील शास्त्रीय

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

डनरीक्षणे डलहून त्यामागील शास्त्रीय कारण वहीमध्ये
डलहा.
मानवी चेतापेशीची ाअकृ ती वहीमध्ये काढा.

सांप्रेरके व काये याांचा तक्ता तयार करून वहीमध्ये
डलहा.
मानवी चेता सांस्थेची काये वहीमध्ये डलहा.
1.ाईपलब्ध वस्तूांपासून मानवी ाईत्सजणन सांस्थाची

ाऄांतस्त्रावी ग्रांथींच्या सांप्रेरकाचे
शरीर डवकासातील महत्व व
डडसेंबर

करा, थोड्या वेळाने पुन्हा डनरीक्षण करा, दोन्ही

मानवी शरीरातील ाऄांतस्त्रावी ग्रांथींची नावे, स्थाने,

3. मानवी शरीरातील
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

डवद्याथी कृ ती
बागेतील लाजाळू च्या फाांदीला हात लावा व डनरीक्षण

1. प्राणी व वनस्पतींमधील

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

ाऄध्ययन क्षमता

प्रडतकृ ती बनवा व कायांचा ाऄभ्यास करा.
https://bit.ly/3nLBamY

2. मानवी ाईत्सजणन सांस्थेची रचना, त्यामधील
कायणरत ाआां क्रद्रयाांची काये डलहा.

3. मानवी ाईत्सजणन

सांस्थेची सुबक ाअडण नामडनदेडशत ाअकृ ती वहीत
काढा.
SCERT,Maharashtra,Pune

डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

डडसेंबर

3

मानवी चेतासांस्था 1

कारणमीमाांसा स्पष्ट करता
येणे.

https://bit.ly/3pN1MFL

भाग 2

ाऄनुमस्तीष्काची काये कोणती ाअहेत ती वहीमध्ये
डलहा.
1.मानवी मेंदच्ू या ाअकृ तीचा तक्ता तयार करून

डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

मानवी चेतासांस्था 2

https://bit.ly/3nK5yxR

डडसेंबर

5

वनस्पतीमधील ाईत्सजणन

https://bit.ly/3lUY4HP

वनस्पतींमध्ये ाईत्सजणन कसे होते याची माडहती
डमळवा ाअडण महत्त्वाचे मुद्दे वहीत नोंदवा.

ध्वनीचा वेग

https://bit.ly/3pPd2Br

ध्वनीचा वेग व प्रकाशाचा वेग याांतील फरक
दशणडवणारी दोन ाईदाहरणे वहीमध्ये डलहा.

https://bit.ly/36Uacmh

श्राव्यातीत ध्वनीचे ाईपयोग वहीमध्ये डलहा.

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

12. ध्वनीचा
1

जानेवारी

1

जानेवारी

1

ध्वनीचे परावतणन

https://bit.ly/3nPw9K5

ध्वनीच्या परावतणनावर ाअधाररत ाईदाहरणे समजावून
घेाउन वहीमध्ये सोडवा.

जानेवारी

1

डननाद

https://bit.ly/333rMTO

डननाद कमी करण्यासाठी तुम्ही पाडहलेला एखादा
ाईपाय वहीमध्ये डलहा.

जानेवारी

2

सोनोग्राफी

https://bit.ly/35SXNQ9

सोनार पद्धतीची ाअकृ ती समजावून घेाउन वहीमध्ये
काढा.

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

ाऄभ्यास

श्राव्य,ाऄवश्राव्य व
श्राव्यातीत ध्वनी

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान
भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

चालडवताना हेल्मेट घालण्याचे महत्व याबाबत घरी
वररष्ठ मांडळींशी चचाण करून तुम्ही दैनांक्रदन जीवनात
स्वत:ची काळजी कशी घ्याल याबाबत चचाण करा.

जानेवारी

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

2. गाडी

4

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

डवडवध भागाांना नावे द्या.

डडसेंबर

भाग 1
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

जानेवारी

2

जानेवारी

3

जानेवारी

3

मानवी कणण

https://bit.ly/2KyjZHf

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

मेंडेलचे ाअनुवाांडशकतेचे

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

मेंडेलचे ाअनुवाांडशकतेचे

1.ाअनुवांडशकतेची शास्त्रीय
जानेवारी

प्रस्तावना

3

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

16.
जानेवारी

3

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

ाअनुवाांडशकता व
पररवतणन

ाअनुवांडशकता

जानेवारी

3

जानेवारी

3

जानेवारी

3

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान
भाग 2

तत्वे स्पष्ट करता येणे.
2.वैयडक्तक व सामाडजक
ाअरोग्य धोक्यात ाअणणाऱ्या
घटकाांच्या माडहतीचे
डविेषण करून त्याांाअधारे
ाईपाययोजनासुचडवता येणे.

https://bit.ly/2UPCxVe

डी.एन.ए

याांचे पररणाम लक्षात घेाउन
स्वत:ची जीवनशैली बदलता
येणे.

ाअर.एन.ए. (Ribo
Nuclic Acid)
मेंडल
े चा एकसांकर
सांततीचा प्रयोग

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

मानवी कणाणची रचना समजावून घ्या.
मेंडल
े ची एकसांकर सांतती दशणडवणारा प्रयोग
तक्त्याच्या स्वरुपात तयार करून घरात लावा.
मेंडल
े ची डिसांकर सांतती दशणडवणारा प्रयोग तक्त्याच्या
स्वरुपात तयार करून घरात लावा.
ाअनुवांडशकता म्हणजे काय ते साांगून दोन
ाईदाहरणाांसह स्पष्ट करा.
तुमच्यात कोणते गुण ाअाइ-बाबा, ाअजी-ाअजोबाांकडू न
ाअले ाअहेत याची माडहती डमळवा.

https://bit.ly/3lT548c

3. डवडवध रोग व ाअजार

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

https://bit.ly/3pJWY49

डसद्धाांत-2

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

https://bit.ly/2IYayjk

डसद्धाांत-1

https://youtu.be/flIAxGsV1q0 वर जााउन

गुणसूत्रे व जनुके याांच्या व्याख्या व काये वहीमध्ये
डलहा.
डी.एन.ए रे णूांना प्रधान रे णू का म्हणतात ? डी.एन.ए

https://bit.ly/2UNFzcp

रे णूची प्रडतकृ ती घरात ाईपलब्ध ाऄसलेल्या
साडहत्यामधून तयार करा.

https://bit.ly/3kNQ61L

ाअर.एन.ए. रे णूचे प्रकार व काये वहीमध्ये डलहा.

https://bit.ly/36Vw4xE

मेंडल
े च्या एकसांकर सांततीच्या प्रयोगाचे पनेट स्िे ाऄर
वहीमध्ये काढा.

SCERT,Maharashtra,Pune

डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

मेंडल
े ची डिसांकर सांतती

https://bit.ly/3nOyJjx

मेंडल
े च्या डिसांकर सांततीच्या प्रयोगाचे पनेट स्िे ाऄर
वहीमध्ये काढा.

ाऄनुवांडशक डवकृ ती

https://bit.ly/2IVuR16

ाअनुवांडशक डवकृ ती येण्याची कारणे वहीमध्ये डलहा.

4

राष्ट्रीय ाअरोग्य
ाऄडभयान

https://bit.ly/3foWc7Y

राष्ट्रीय ाअरोग्य ाऄडभयानाची ाईक्रद्दष्टे वहीमध्ये डलहा.

जानेवारी

4

डसकलसेल ाअजार

https://bit.ly/3lWiccD

डसकलसेल ाअजाराची लक्षणे वहीमध्ये डलहा.

जानेवारी

5

तांतुकडणकीय डवकृ ती

https://bit.ly/3lUxX3F

तांतुकडणकीय डवकृ तींची ाईदाहरणे वहीमध्ये डलहा .

जानेवारी

5

डसकलसेल ाऄॅडनडमया

https://bit.ly/3pPLc8f

डसकलसेल ाऄॅडनडमया या ाअजाराची ाऄडधक माडहती
डमळवा ाअडण महत्वाचे मुद्दे वहीत नोंदवा.

https://bit.ly/35ObUGq

तुमच्या घरामध्ये ाऄसलेल्या व दैनांक्रदन जीवनात
वापरली जाणारी काबणनी ाअडण ाऄकाबणनी पदाथांची
नावे वहीमध्ये डलहा.

https://bit.ly/3lUy8fl

काबणनचे ाऄणुाऄांक डलहून ाआलेक्ट्रॉन सांरूपण वहीमध्ये
डलहा.

जानेवारी

4

जानेवारी

4

जानेवारी

(Dihybrid Cross)

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान
भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान
भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान
भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान
भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान
भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

फे ब्रुवारी

काबणन

1

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

फे ब्रुवारी

2

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

फे ब्रुवारी

3

13. काबणन

काबणन मूलद्रव्याची
ओळख

पदाथांच्या रचनेमागील
डवज्ञान साांगून पदाथांचे
स्वरूप, रचना, ाअकार स्पष्ट
करता येणे

काबणनच्या ाऄपरूपता
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

https://bit.ly/3fn3Xv0
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

डहरा व ग्रॅफााआट मधील ाऄणूांची रचना दशणडवणारा
तक्ता वहीमध्ये तयार करा.
SCERT,Maharashtra,Pune

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

3

जैवतांत्रज्ञानाची ओळख

https://bit.ly/3pTrXLg

फे ब्रुवारी

3

प्रस्तावना

https://bit.ly/3fiiZ5e

सजीवाांच्या शरीरातील सांघटनाचे टप्पे कोणते ाअहेत
त्याांची नावे वहीमध्ये डलहा.

फे ब्रुवारी

3

प्राणी ाउती

https://bit.ly/3lSJxfD

सरल ाउती व जटील ाउती याांमधील फरक वहीमध्ये
डलहा.

फे ब्रुवारी

3

सांयोजी ाउती

https://bit.ly/2IQDgmK

सांयोजी ाउतींचे प्रकार व प्रत्येकाची काये याांचा तक्ता
तयार करून घरी लावा..

https://bit.ly/2HnOiPz

ऐडच्छक व ाऄनैडच्छक िायूांमधील फरक वहीमध्ये
डलहा.

https://bit.ly/2HqHSiE

वनस्पती ाउतींचे वगीकरण कसे के ले ाअहे याची
माडहती वहीमध्ये डलहा.

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान
भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान
भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान
भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

फे ब्रुवारी

3

17.
जैवतांत्रज्ञानाची
ओळख

िायू ाउती

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

1. ाउतींच्या डवडवध
प्रकाराांतील फरक रचनेच्या
ाअधारे स्पष्ट करता येणे.
2. ाउती सांवधणन व त्याचा
शेती, शेतीपूरक
व्यवसायाांमये होणारा
ाईपयोग स्पष्ट करून त्याांची
माडहती देता येणे.
3. सामाडजक डवकासासाठी
शेतीपूरक व्यवसायाांचे महत्व
पटवून देता येणे.

फे ब्रुवारी

3

वनस्पती ाउती

फे ब्रुवारी

4

स्थायी ाउती

https://bit.ly/36XOA8l

फे ब्रुवारी

4

जैवतांत्रज्ञान

https://bit.ly/2HtdgNy

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान
भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

जैवतांत्रज्ञानामध्ये कोणकोणत्या बाबींचा ाऄभ्यास
के ला जातो याची माडहती वहीमध्ये डलहा.

फे ब्रुवारी

स्थायी ाउतींचे प्रकार पान नांबर 201 वरील तक्ता
वहीमध्ये काढा.
जैवतांत्रज्ञानाचे ाईपयोग वहीमध्ये डलहा.

भाग 2
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

फे ब्रुवारी

जैवतांत्रज्ञानामुळे शेती
व्यवस्थापनात झालेले
बदल

4

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

https://bit.ly/3nPAqgB

फे ब्रुवारी

4

कु क्कु टपालन

https://bit.ly/332raxp

फे ब्रुवारी

4

कृ षी पयणटन

https://bit.ly/334Ilib

फे ब्रुवारी

4

ाउतीसांवधणन

https://bit.ly/3nIuRjW

माचण

1

दैनांक्रदन जीवनातील
महत्त्वाचे क्षार

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान
भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

जनुकीय सुधाररत वाणाांची वैडशष्ट्ये वहीमध्ये डलहा.
गावात कु क्कु टपालन व्यवसाय ाऄसलेल्या रठकाणी
पालकाांच्या बरोबर भेट द्या व डवडवध बाबींची
माडहती घ्या.
तुमच्याकडे ाआांटरनेट ाऄसेल तर कृ षी पयणटन , र्श्ेत
क्राांती याांच्याडवषयी ाऄडधक माडहती डमळवा.
ाउतीसांवधणनाचे फायदे वहीमध्ये डलहा.

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान
भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

माचण

2

14. पदाथण
ाअपल्या
वापरातील

क्रकरणोत्सारी पदाथण

दैनांक्रदन वापरातील
रासायडनक पदाथांची
पररणामकारकता स्पष्ट करता
येणे

https://bit.ly/2UQpO4q

https://bit.ly/3nKJG5r

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

माचण

प्रस्तावना

3

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

18. ाऄवकाश
माचण

3

डनरीक्षण

दूर्मबणी

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

माचण

3

रे डडयो दुर्मबण
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दुर्मबणीच्या साहाय्याने
ाऄवकाश डनरीक्षण करता
येणे.
ाअधुडनक तांत्रज्ञान व ाऄवकाश
डवज्ञान याांचे मानवी
डवकासातील योगदान स्पष्ट
करता येणे.
दुर्मबणीचे डवडवध प्रकार स्पष्ट
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

https://bit.ly/36YkS3i

https://bit.ly/36PHX80

सोडडाऄम क्लोरााआड व सोडडाऄम बाय काबोनेटचे
ाऄडधकचे ाईपयोग ाआांटरनेट च्या शोधून वहीमध्ये डलहा.
क्रकरणोत्सारी पदाथण- ाऄल्फा, बीटा व गॅमा क्रकरणे
याांची ाअकृ ती वहीमध्ये काढा.
ाऄवकाश तांत्रज्ञान डवषयी डवडवध सांकल्पनाांची
माडहती ाआांटरनेटवरून डमळवा.
डवडवध माध्यमाांचा वापर करून दुर्मबणी तयार
करताना के लेली लभगाांची रचना समजावून घेवून
त्याडवषयीची माडहती वहीमध्ये डलहा .

https://bit.ly/2ULy7yn

नारायणगाव, पुणे येथील रे डडयो दुर्मबणीबाबत ाऄडधक
SCERT,Maharashtra,Pune

करता येणे.

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

माडहती तुमच्याकडे ाआांटरनेट ाऄसेल तर डमळवा ाअडण
वहीत महत्त्वपूणण मुद्दे नोंदवा.

माचण

4

ाऄवकाशातील दुर्मबणी

https://bit.ly/3foXkIK

माचण

4

भारतीय ाऄांतररक्ष
ाऄनुसांधान कें द्र

https://bit.ly/3963U5M

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान
भाग 2
एडप्रल

1
2

https://youtu.be/BFGH6fwgncY वर हबल
दुर्मबणीचे कायण समजावून घ्या.
ISRO या सांस्थेच्या कायाणसब
ां ांधी माडहती डमळवून
वहीमध्ये डलहा.

सराव
डितीय सत्र
मूल्यमापन

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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इयत्ता : ९वी
ववषय

कालावधी
आठवडा पतहला
(१ तडसेंबर ते ०५
तडसेंबर)

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक
-सांयुलत राष्ट्् ही एक महत्त्वाची

माहे : तडसेंबर, २०२०
पाठाचे नाव
४. सांयुलत राष्ट्रे

साांगता येणे.

(०७ तडसेंबर ते
१२ तडसेंबर)

 सांयुलत राष्ट्् या पाठाचे वाचन कर.

(सांयक्
ु त राष्रे)
https://tinyurl.com/y2tcdkko

करतात हे तवशद करणे.

आठवडा दुसरा

• सवच राष्ट्राांच्या तवकासासाठी

४. सांयुलत राष्ट्रे

शाांतता आवश्यक असते, याची
जाणीव तवकतसत होणे.
• सांयुलत राष्ट्राांच्या सुरिा

राज्यशास्त्र

ववद्याथी कृ ती

जागततक सांघटना असल्याचे
• सांयुलत राष्ट्् शाांतता रिण

राज्यशास्त्र

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

पतरषदे त बदल होण्यातवषयीची

 सांयक्
ु त राष्रे यातवषयी मातहती घे ण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ
बघ.
साांग पाहू  युद्धकाळात झालेल्या पवरषदाांमध्ये भारत
सहभागी झाला होता का ?
 सांयक्
ु त राष्रे वदन म्हणून कोणता वदवस
साजरा केला जातो ?
 सांयक्
ु त राष्रे यामध्ये कोणकोणते दे श
सहभागी आहे त याांची यादी कर.
 सांयक्
ु त राष्रे यामधील सुरक्षा
पवरषदे तील ववषय शोध.
उपक्रम
(१) सांयक्
ु त राष्रे बालकाांच्या आवण

गरज थपष्ट्ट करता येणे.

मवहलाांच्या ववकासासाठी कोणते उपक्रम
राबवते त्याची मावहती सांकवलत कर.
(२) जागवतक आरोग्य सांघटनेबद्दल मावहती
सांग्रवहत कर.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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आठवडा ततसरा
इवतहास

(१४ तडसेंबर ते

• भारतीय तशिण प्रणालीच्या

६. मतहला व अन्य

तवकासाचे टप्पे साांगता येणे.

दुबचल घटकाांचे
सिमीकरण

१९ तडसेंबर)

आठवडा चवथा
(२१ तडसेंबर ते
२६ तडसेंबर)
इवतहास

• तवतवध सामातजक समथयाांच्या
सोडवणुकीसाठी तशिण हे
महत्त्वाचे माध्यम आहे ,हे साांगता

(मवहला आवण अन्य दुबशलाांचे
सक्षमीकरण)
https://tinyurl.com/y47gpnsh

६. मतहला व अन्य
दुबचल घटकाांचे
सिमीकरण

येणे.

 मतहला व अन्य दुबचल घटकाांचे सिमीकरण
या पाठाचे वाचन कर.
 मवहला आवण अन्य दुबशलाांचे
सक्षमीकरण यातवषयी मातहती घे ण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहडीओ
बघ.
 समाजातील मतहलाांच्या समथया
कोणकोणत्या आहे त त्याांची यादी कर.
 सामातजक समथया सोडवण्यासाठी तशिण
म्हत्वाचे वाटते का यातवषयी
चचा कर. –
ववववध क्षे राांत उल्लेखनीय कामवगरी करणाऱ्या
स्त्स्त्रयाांची मावहती असणारी सांचावयका
(portfolio) तयार कर.

आठवडा पाचवा
(२८ तडसेंबर ते
०२ जानेवारी)
इवतहास

• समाजातील दुबचल घटकाांच्या

६. मतहला व अन्य

तवकासासाठीचे तवतवध प्रयत्न व

दुबचल घटकाांचे

त्याांचे महत्त्व

सिमीकरण

ओळखणे.

 समाजातील दुबचल घटकाांची यादी कर व
त्या दुबचल घटकाांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी
शासनामाफचत कोणकोणते प्रयत्न केले
जातात ते तलही.
उपक्रम
(१) ग्रामीण भागातील मवहला सभाांच्या
कामकाजाची मावहती वमळव.
(२) मवहला बचत गटाच्या कामकाजाची
मावहती वमळवून वलही.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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इयत्ता : ९ वी माहे : जानेवारी, २०२१
ववषय

कालावधी
आठवडा पतहला
(०४ जानेवारी ते
०९ जानेवारी)

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

• भारताचे भौगोतलक थथान व त्या

५. भारत व

चा भारताच्या अांतगचत व परराष्ट्र

अन्य दे श

धोरणावर होणारा पतरणाम थपष्ट्ट

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(भारत व अन्य दे श )
https://tinyurl.com/y34xobex

करता येणे.
• शेजारी दे शाांशी मैत्ी पूणच सांबांध
असावेत हा तवचार दृढ होणे .

राज्यशास्त्र

ववद्याथी कृ ती
 भारत व अन्य दे श या पाठाचे वाचन
कर.
 भारत व अन्य दे श यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
चला शोधूया....
* दवक्षण आवशयाच्या नकाशाच्या आधारे
भारताच्या सीमारे षा कोणकोणत्या
राष्राांशी जोडलेल्या आहे त ते समजून घ्या
* भारताव्यवत वरक्त इतर कोणत्या राष्राां
च्या सीमा एकमेकाांशी जोडल्या आहे त ते
शोध.

राज्यशास्त्र

आठवडा दुसरा
(११ जानेवारी ते
१६ जानेवारी

• प्रादे तशक सहकायासाठी

५. भारत व

असलेल्या सां घटनाांतवषयी

अन्य दे श

कारणमीमाांसा करणे .
• भारत व अन्य दे श याांच्यातील
आर्थथक व हयापारी सांबांधाांत होत
असलेल्या बदलाांचा आढावा घेता
येणे.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

 भारताशेजारील दे शाांची यादी कर.
 भारताच्या कोणत्या तदशेला कोणते
दे श आहे त ते नकाशात शोध.
 भारत व शेजारील दे श याांच्याबरोबर
भारताचे आर्थथक व हयापारी सांबांध
यातवषयी मातहती घे.
उपक्रम
(१) राष्रपती, प्रधानमांरी याांच्या परराष्र

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

दौऱ्याांची मावहती वमळव.
(२) ववववध दे शाांच्या ‘युथ एक्सचेंज’
कायश क्रमाची मावहती वमळव.
इवतहास

आठवडा ततसरा
(१८ जानेवारी ते
२३ जानेवारी)

थवातांत्र्योत्तर भारतातील तवज्ञान व
तांत्ज्ञानातील प्रगतीची उदाहरणे

७. तवज्ञान व
तांत्ज्ञान

साांगता येणे.
• उद्ोग व हयापार िेत्ाशी
सांबांतधत सांघटनाांची मातहती

(ववज्ञान आवण तांरज्ञान)

तमळवून त्याां चा भारतीयअथच

https://tinyurl.com/y3rel5ms

हयवथथे वरील पतरणाम साांगता
येणे.

इवतहास

आठवडा चौथा
(२५ जानेवारी ते
३० जानेवारी)

• तवज्ञान व तांत्ज्ञानातील प्रगती
याांतवषयी अतभमान बाळगणे .

७. तवज्ञान व
तांत्ज्ञान

• इांटरनेटच्या मदतीने नवनवीन
शोधाांची मातहती तमळवणे .

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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 तवज्ञान व तांत्ज्ञान या पाठाचे वाचन
कर.
 तवज्ञान व तांत्ज्ञान यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
मावहती वमळव.
 २८ फेब्रुवारी हा वदवस दे शभर
‘ववज्ञान वदन’ म्हणून साजरा
करण्यात ये तो.या वदवशी शाळे त
तुम्ही कोणते उपक्रम राबवता ?
 आांतरजालाच्या मदतीने ‘थुांबा
इस्त्क्वटोवरयल लााँच सेंटर’ची
मावहती वमळवा.
 भारताने तवज्ञान व तांत्ज्ञान यात
कोणकोणती प्रगती केली आहे ,त्याांची
यादी कर.
 इांटरनेट च्या सहाय्याने नवनवीन
तवज्ञान व तांत्ज्ञान यामधील प्रगती
शोध.
चचा करा.
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भ्रमणध्वनी (मोबाइल) तांरज्ञानात
झालेल्या वववव ध बदलाांववषयी मावहती
जाणून घ्या.त्याचे फायदे -तोटे याांववषयी
चचा कर.

इयत्ता : ९ वी माहे : फेब्रुवारी, २०२१
ववषय

कालावधी

राज्यशास्त्र

आठवडा पतहला
(०१ फेब्रुवारी ते
०६ फेब्रुवारी)

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

• मानवी हलक जगातील प्रत्येक

६.

माणसाला प्राप्त होतात हा तवचार

आांतरराष्ट्रीय

तवकतसत होणे .

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(आांतरराष्ट्रीय समथया)
https://tinyurl.com/y2s3ojue

समथया

• भारतीय सांतवधान व कायदे याांद्वारे
मानवी हलकाांचे सांरिण कसे होते हे
जाणून घेणे.

ववद्याथी कृ ती
 आांतरराष्ट्रीय समथया या पाठाचे
वाचन कर.
 आांतरराष्ट्रीय समथया यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
 तुमच्या गावातील समथया कोणत्या
आहे त व त्या सोडवण्यासाठी
गावपातळीवर कोणते प्रयत्न केले
जातात ते तलही.
शोध पाहू !
* वसरीया या राष्रातून अनेक लोक
वनवावसत का होत आहे त?
* जगातील आणखी कोणत्या राष्राांमधून
वनवावसताांचे लोंढे ये त आहे त ?

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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राज्यशास्त्र

आठवडा दुसरा
(०८ फेब्रुवारी ते
१३ फेब्रुवारी)

• पयावरणऱहास ही एक जागततक

६.

समथया आहे ही जाणीव तवकतसत

आांतरराष्ट्रीय

होणे.

 आांतरराष्ट्रीय समथया कोणकोणत्या
आहे त त्याांची यादी कर.या समथया
सोडवण्यासाठी कोणते प्रयत्न चालू
आहे त त्याांची मातहती तमळव.
साांग पाहू !

समथया

• तनवातसत म्हणजे कोण हे थपष्ट्ट
करता येणे.

सध्या भारतीय मानवी हक्क आयोगाचे
अध्यक्ष कोण आहे त ?
उपक्रम
(१) राज्य बालहक्क आयोगाची मावहती
इतराांच्या मदतीने वमळव.
(२) चीनमधील ‘वचमणी मारो’ आांदोलन
आवण भारतातील ‘वचपको आांदोलन’
याांची मावहती वमळव.
(३) मोठ्या धरणामुळे समस्त्या वनमाण
होतात का? तुझे मत वलही.

इवतहास

आठवडा ततसरा
(१५ फेब्रुवारी ते
२० फेब्रुवारी)

• जनमत तनर्थमतीतील व नागरी
समाज सक्रीय करण्यातील
प्रसारमाध्यमाांची भूतमका

८. उद्ोग व
हयापार

(उद्योग व व्यापार)
https://tinyurl.com/y3by2h
sq

व जबाबदाऱया ओळखता येणे.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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 उद्ोग व हयापार या पाठाचे वाचन
कर.
 उद्ोग व हयापार यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम
SCERT,Maharashtra,Pune

(१) यशस्त्वी उद्योजकाांची छायावचरे जमा
कर.

इवतहास

आठवडा चवथा
(२२ फेब्रुवारी ते

• शहरीकरण व ग्रामीण जीवनाची
तुलना करून साांगता येणे.

८. उद्ोग व

 शहरातील व ग्रामीण भागातील
उद्ोगधांद्ाची यादी करून त्याांची
तुलना कर.
उपक्रम

हयापार

२७ फेब्रुवारी)

(१) आपण वापरत असलेल्या दै नांवदन
वस्त्तूांपैकी कोणत्या वस्त्तू पवरसरात तयार
होतात, कोणत्या वस्त्तू बाहे रून आणल्या
जातात त्याचा तक्ता कर.

इयत्ता : ९ वी माहे : माचच, २०२१
ववषय
इवतहास

कालावधी
आठवडा पतहला
(०१ माचच ते ०६

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

सामातजक समतेचा पुरथकार

९. बदलते जीवन :

करण्यातवषयीची जाण तनमाण

भाग १

होणे.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(बदलते जीवन भाग १)
https://tinyurl.com/y55qoj45
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ववद्याथी कृ ती
 बदलते जीवन : भाग १ या पाठाचे
वाचन कर.
 बदलते जीवन : भाग १ यातवषयी
SCERT,Maharashtra,Pune

माचच)

मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक
ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम
सावशजवनक आरोग्याच्या क्षे रात भारतात
झालेल्या ठळक घडामोडींचा थोडक्यात
आढावा घ्या .

इवतहास

आठवडा दुसरा
(०८ माचच ते १३

• वैज्ञातनक दृक्ष्ट्टकोनाचा
अांगीकार करता येणे.

९. बदलते जीवन :

 ग्रामीण भागातील लोक

भाग १

माचच)

उपक्रम

कोणकोणत्या अांधश्रद्धा बाळगतात
त्याांची मातहती तमळव.

तुमच्या पवरसरातील एखाद्या ज्ये ष्ठ
व्यक्तीची खालील मुद्दद्याांच्या आधारे
मुलाखत घ्या .
- घराांच्या रचनेत झालेला बदल
- शेतीच्या सांदभा तील बदल
- वाहनाांची उपलब्धता
इवतहास

आठवडा ततसरा
(१५ माचच ते २०

१०. बदलते जीवन
: भाग २

(बदलते जीवन भाग 2)
https://tinyurl.com/y3xktp65

माचच)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 बदलते जीवन : भाग २ या पाठाचे
वाचन कर.
 बदलते जीवन : भाग २ यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललक
ला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
शोध घेऊया.
SCERT,Maharashtra,Pune

महाराष्रातील बोलीभाषाांची मावहती
ववववध साधनाांच्या आधारे (कोश , गुगल,
ववकीवपडीया, सांशोधकाांचे लेख) शोध.
इवतहास

आठवडा चौथा

१०. बदलते जीवन

 ग्रामीण भागातील जीवन
कोणकोणत्या िेत्ात बदलत चालले
आहे ,त्याांची मातहती तमळव.
उपक्रम

: भाग २

(२२ माचच ते २७
माचच)

(१) दादासाहे ब फाळके याांच्याववषयी
मावहती आांतरजालाच्या साहाय्याने
वमळवा. दादासाहे ब फाळके पुरस्त्काराने
सन्मावनत व्यक्तींची यादी तयार कर.
(२) लोकशाहीचा चौथा स्त्तांभ ‘वृत्तपर’
याववषयी मावहती वमळव.

इयत्ता : ९ वी माहे : एतप्रल, २०२१
ववषय
इवतहास

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्याथी कृ ती

आठवडा पतहला
(०५ एतप्रल ते
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

१० एतप्रल)
इवतहास

आठवडा दुसरा

आकावरक व सांकवलत चाचणी क्रमाांक-२

(१२ एतप्रल ते
१७ एतप्रल)
इवतहास

आठवडा ततसरा
(१९ एतप्रल ते
२४ एतप्रल)

इवतहास

सराव

आठवडा चौथा
(२६ एतप्रल ते
३० एतप्रल)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

ाआयत्ता : ९वी माहे : डडसेंबर, २०२०
डवषय
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

कालावधी

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

ाअठवडा पडहला

क्षमता डवधान क्र.

७.

(१ डडसेंबर ते

०९ व १०

ाअांतरराष्ट्रीय
वार रे षा

०५ डडसेंबर)

https://tinyurl.com/y2czx9vg

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा दुसरा

क्षमता डवधान क्र.

७.

(भूगोल)

(०७ डडसेंबर ते

०९ व १०

ाअांतरराष्ट्रीय
वार रे षा

१२ डडसेंबर)
ाअठवडा डतसरा

क्षमता डवधान क्र.

८.

(भूगोल)

(१४ डडसेंबर ते

११, १२ व १३

ाऄथणशास्त्राशी
पररचय

ाअठवडा चवथा

क्षमता डवधान क्र.

८.

(भूगोल)

(२१ डडसेंबर ते

११, १२ व १३

ाऄथणशास्त्राशी
पररचय

क्षमता डवधान क्र.

८.

२६ डडसेंबर)

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा पाचवा
(२८ डडसेंबर ते

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ाअांतरराष्ट्रीय वार रे षा या बद्दल सखोल
माडहती सोबतची ललक तसेच
पाठ्यपुस्तक व ाअांतरजाल याांच्या

ाअांतरराष्ट्रीय
माडहती

वार

घेाउन

रे षा
स्वाध्याय

या

बद्दल
सोडवा.

ाऄडचण
ाअल्यास
डशक्षकाांसोबत
दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.
https://tinyurl.com/y6ch9mmx

सामाडजकशास्त्र

डवद्याथी कृ ती

मदतीने डमळावा.
पाठ्यपुस्तक

सामाडजकशास्त्र

१९ डडसेंबर)

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

ाऄथणशास्त्र या बद्दल माडहती सोबतची
ललक तसेच पाठ्यपुस्तक व ाअांतरजाल
याांच्या मदतीने डमळावा.

पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकातील ाअशय वाचन करून
समजून घ्या व ाऄडचण ाअल्यास
डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकण
साधा.

पाठ्यपुस्तक

स्वाध्याय सोडवा.

ाऄथणशास्त्राशी
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

(भूगोल)

०२ जानेवारी)

११, १२ व १३

पररचय

ाआयत्ता : ९ वी माहे : जानेवारी, २०२१
डवषय
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

कालावधी

ाऄध्ययन डनष्पत्ती क्रमाांक

ाअठवडा पडहला

क्षमता डवधान क्र. ११,

(०४ जानेवारी ते ०९

१२ व १३

पाठाचे नाव
९. व्यापार

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

https://tinyurl.com/y2v32te7

व्यापार या बद्दल माडहती
सोबतची ललक तसेच पाठ्यपुस्तक
व ाअांतरजाल याांच्या मदतीने

जानेवारी)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

डमळावा.

ाअठवडा दुसरा

क्षमता डवधान क्र. ११,

(११ जानेवारी ते १६

१२ व १३

९. व्यापार

पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकातील ाअशय वाचन
करून समजून घ्या व ाऄडचण
ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी
िारे सांपकण साधा.

९. व्यापार

पाठ्यपुस्तक

स्वाध्याय सोडवा.

१०. नागरीकरण

https://tinyurl.com/yxwrw3ec

नागरीकरण या बद्दल माडहती
सोबतची ललक तसेच पाठ्यपुस्तक
व ाअांतरजाल याांच्या मदतीने

जानेवारी)

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा डतसरा

क्षमता डवधान क्र. ११,

(१८ जानेवारी ते २३

१२ व १३

जानेवारी)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा चवथा

क्षमता डवधान क्र. १४

(२५ जानेवारी ते ३०
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

जानेवारी)

डमळावा.

ाआयत्ता : ९ वी माहे : फे ब्रुवारी, २०२१
डवषय

कालावधी

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा पडहला

(भूगोल)

(०१ फे ब्रुवारी ते

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

क्षमता डवधान क्र. १४

१०. नागरीकरण

पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकातील ाअशय वाचन
करून समजून घ्या व ाऄडचण
ाअल्यास
डशक्षकाांसोबत
दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

क्षमता डवधान क्र. १४

१०. नागरीकरण

पाठ्यपुस्तक

स्वाध्याय सोडवा.

https://tinyurl.com/yxsp4e98

वाहतूक व सांदश
े वहन या बद्दल
माडहती सोबतची ललक तसेच
पाठ्यपुस्तक व ाअांतरजाल

०६ फे ब्रुवारी)
सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा दुसरा

(भूगोल)

(०८ फे ब्रुवारी ते
१३ फे ब्रुवारी)

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा डतसरा

क्षमता डवधान क्र. १५

(भूगोल)

(१५ फे ब्रुवारी ते

व १६

११. वाहतूक व
सांदश
े वहन

२० फे ब्रुवारी)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

याांच्या मदतीने डमळावा.
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा चवथा

क्षमता डवधान क्र. १५

(भूगोल)

(२२ फे ब्रुवारी ते

व १६

११. वाहतूक व

पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकातील ाअशय वाचन
करून समजून घ्या व ाऄडचण
ाअल्यास
डशक्षकाांसोबत
दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

सांदश
े वहन

२७ फे ब्रुवारी)

ाआयत्ता : ९ वी माहे : माचण, २०२१
डवषय

कालावधी

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा पडहला

क्षमता डवधान क्र.

(भूगोल)

(०१ माचण ते ०६

१५ व १६

पाठाचे नाव
११. वाहतूक व

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

पाठ्यपुस्तक

स्वाध्याय सोडवा.

पाठ्यपुस्तक

पयणटनाबद्दल
माडहती
पाठ्यपुस्तक व ाअांतरजाल

सांदश
े वहन

माचण)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा दुसरा

क्षमता डवधान क्र.

(०८ माचण ते १३

१७, १६, १९ व २०

१२. पयणटन

याांच्या मदतीने डमळावा.

माचण)
सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा डतसरा

क्षमता डवधान क्र.

(भूगोल)

(१५ माचण ते २०

१७, १६, १९ व २०

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

१२. पयणटन

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकातील
ाअशय
वाचन करून समजून घ्या व
ाऄडचण
ाअल्यास
SCERT,Maharashtra,Pune

माचण)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे
सांपकण साधा.

ाअठवडा चवथा

क्षमता डवधान क्र.

(२२ माचण ते २७

१७, १६, १९ व २०

१२. पयणटन

पाठ्यपुस्तक

स्वाध्याय सोडवा.

माचण)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा पाचवा (२९

सांकडलत मूल्यमापन
– िीत्तीय सत्र

माचण ते ०३ एडप्रल)

ाआयत्ता : ९ वी माहे : एडप्रल, २०२१
डवषय

कालावधी

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

ाअठवडा पडहला
(०५ एडप्रल ते १०

पाठाचे नाव
सराव : पाठ

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत
स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

क्र. ७ व ८

एडप्रल)

डवद्याथी कृ ती
पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या
कररता पुस्तकातील डचत्राांचे डनरीक्षण करा.
ाअांतरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे
डमळवा. ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत
दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा दुसरा
(१२ एडप्रल ते १७

सराव : पाठ

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

कररता पुस्तकातील डचत्राांचे डनरीक्षण करा.

क्र. ९

ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे
सांपकण साधा.

एडप्रल)

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा डतसरा

सराव : पाठ

(१९ एडप्रल ते २४

क्र. १० व ११

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

(भूगोल)

ाअठवडा चवथा
(२६ एडप्रल ते ३०

सराव : पाठ

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या
कररता पुस्तकातील डचत्राांचे डनरीक्षण करा.
ाअांतरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे
डमळवा.

एडप्रल)

सामाडजकशास्त्र

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या

स्व ाऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक

क्र. १२

एडप्रल)

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या
कररता पुस्तकातील डचत्राांचे डनरीक्षण करा.
ाअांतरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे
डमळवा. ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत
दूरध्वनी िारे सांपकण साधा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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आयत्ता :दहावी – माहे –डडसेंबर ते एडप्रल २०२० ते २१
माहे -वडसेंबर- २०२०

आठिडा
पवहला

क्षमता क्षेत्र

पाठाचे नाि

विषय- मराठी

अध्ययन स्त्रोत

विद्याथी कृती

रॅिण- विविध

जावहरात

 प्रसार माध्यांमािरील विविध बातम्या ि जावहरातींचा अभ्यासा करा.

प्रसारमाध्यमािारे

लेखन/बातमी

प्रसावरत होणाऱ्या चचा,

लेखन

 ितवमानपत्रात आलेली जावहरात अवधक आकषवक बनिण्याचा प्रयतन करा.
 तुमच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांची बातमी तयार करा.

संिाद ऐकून तयांमधील

 शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला बाजारभाि वमळिून दे ण्यासाठी आकषवक

सतयता पडताळू न पाहू न

जावहरात तयार करा.

तया बाबत टित:चे मत

 तुमच्या शाळे तील विविध कायवक्रमाची बातमी तसेच जावहरात तयार करा.

तयार करणे.
भाषण-संभाषण–विविध
उपक्रमांचे
वनयोजन,आयोजन
करून तयांत सक्रीय
सहभाग घेता येणे.
िाचन- आंतरजालािर

 तुमच्या आजूबाजूला असणाऱ्या प्राणी संग्रहालयाला भेट दे ऊन प्राणीजीिन

उपलब्ध असलेल्या

समजून घ्या.

संकेतटथळािर मावहतींचे

 तुमच्या घरातील ककिा पवरसरातील प्राण्यांचा तुम्हाला आलेला अनुभि

िाचन करून, तया
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

वलहा.
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 तुम्हाला िाघाचे वपल्लू सापडले तर तुम्ही तयाचे संगोपन कसे कराल ते

मावहतीचा
टियंअध्ययनासाठी

सविटतर वलहा.

उपयोग करता येणे.

 प्राणी संग्रहालयाचे प्रमुख आहे असे समजून िा.ग. पूणवपात्रे यांच्या

लेखन- २)िाचलेल्या
सावहतयातील
आशयातील मध्यिती
दु सरा

सोनाली

https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=in.gov.diksha.app&referrer
=utm_source%3D75eb21d0f33b17d
546e49e04639dbd127c1ab4d9%26
utm_campaign%3Dshare_app

कुटु ं वबयांना सोनालीच्या खुशालीचे पत्र वलहा.

 प्राणी संग्रहालयात लािण्यासाठी सूचना तयार करा.

विचारांचा, कल्पनाचा
विटतार करता येणे.
३)वदलेल्या विषयामध्ये
टित:च्या विचारांची,
कल्पनांची भर घालून
पुनलेखन करता येणे.
८)पाठ्यपुटतकातील
समाविष्ट्ट असलेल्या
उपयोवजत लेखन
घटकांिर लेखन करता
येणे.
६)घटना, प्रसंग,टिानुभि
यांचे लेखन करता येणे.
रॅिण-विविध
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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सावहतयातील भािाथव
समजूनघेणे.
सािवजवनक वठकाणी
ऐकलेल्या सूचनां नुसार
आपल्याशी संबंवधत
असलेल्या सूचना लक्षात
गद्य- सोनाली घेणे.
भाषण-संभाषणविषयानुरूप टित:चे
विचार परखडपणे मांडता
येणे.
िाचन- आंतरजालािर
उपलब्ध असलेल्या
संकेतटथळािर मावहतींचे
िाचन करून, तया
मावहतीचा
टियंअध्ययनासाठी
उपयोग करता येणे.
लेखन- सामावजक
प्रश्नांिर अभ्यासपूणव
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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लेखन करता येणे.
घटना प्रसंग टिानुभि
यांचे लेखन करता येणे.
अध्ययन कौशल्ये- सिव
विधाने

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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वतसरा

रॅिण- विविध

 पाठ्यपुटतकातील संपकव पवरच्छे द घेऊन तयाचे सारांश लेखन करा.

सारांश लेखन/पत्र

प्रसारमाध्यमािारे

लेखन

 पाठ्यपुटतकातील कोणतयाही पाठाशी संबंवधत पत्राचे लेखन करा.

प्रसावरत होणाऱ्या चचा,

उदा. वनसगवह्दय चैत्र या पाठािर आधावरत ,

संिाद ऐकून तयांमधील

१)रोपांची मागणी करणारे पत्र,

सतयता पडताळू न पाहू न

२ )िृक्षारोपण कायवक्रमाला उपस्टथत राहण्यासाठी विनंती करणारे पत्र.

तया बाबत टित:चे मत

३ )पवरसरात रोपांची लागिड केल्याबद्दल तुमच्या वमत्राला िृक्षवमत्र

तयार करणे.

पुरटकार वमळाला तयाबद्दल तयाचे अकभनदन करणारे पत्र वलहा.

भाषण-संभाषण–विविध

याप्रमाणे प्रतयेक पाठाच्या मदतीने सारांश लेखन ि पत्र लेखन करू शकता.

उपक्रमांचे
वनयोजन,आयोजन
करून तयांत सक्रीय
सहभाग घेता येणे.
िाचन- आंतरजालािर
उपलब्ध असलेल्या
संकेतटथळािर मावहतींचे
िाचन करून, तया
मावहतीचा
टियंअध्ययनासाठी
उपयोग करता येणे.
लेखन- २)िाचलेल्या
सावहतयातील
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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आशयातील मध्यिती
विचारांचा, कल्पनाचा
विटतार करता येणे.
३)वदलेल्या विषयामध्ये
टित:च्या विचारांची,
कल्पनांची भर घालून
पुनलेखन करता येणे.
८)पाठ्यपुटतकातील
समाविष्ट्ट असलेल्या
उपयोवजत लेखन
घटकांिर लेखन करता
येणे.
६)घटना, प्रसंग,टिानुभि
यांचे लेखन करता येणे.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

चौथा

गद्य पाठ- विज्ञान

श्रवण- विविध
प्रसारमाध्यमािारे
प्रसावरत होणाऱ्या चचा,
संिाद ऐकून तयांमधील

कथा -वनणवय
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 विविधमाध्यामािारे यंत्रमानिा संबंधी मावहती वमळिा.
 कथांचे विविध प्रकार आहेत.तयापैकी विज्ञान कथेची िैवशष्ट्ये आपल्या
वशक्षकांच्या मदतीने जाणून घ्या.

 यंत्रमानिा संबंधी तुम्हाला आलेला अनुभि कथेच्या टिरुपात सांगा.
 रोबोटो या वचत्रपटाची पटकथा िगात सांगा.

तया बाबत टित:चे मत

 यंत्रमानि तयार करायला लागणारी सामग्री कोणकोणती

तयार करणे.

असते.इंटरनेटच्या िारे प्राप्त करा.

भाषण-संभाषण –३)

 यंत्र मानि –शाप की िरदान या विषयािर गटात चचा करा.

विषयानुरूप टित:चे

तुंम्हाला या कथेचा शेिट काय अपेवक्षत होता ते वलहा.



विचार परखडपणे
मांडता येणे.
६) सावहतयाची समीक्षा
करून तयाबाबत आपले
मत मांडता येणे.
िाचन- १)योग्य गतीने ि
विरामवचन्हांची दखल
घेऊन अथवपूणव प्रकट
िाचन करता येणे.२)
विविध सावहतयप्रकाराचे
समज पूिक
व िाचन करून
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

तयाचा आटिाद घेता येन.
लेखन- २)िाचलेल्या
सावहतयातील
आशयातील मध्यिती
विचारांचा, कल्पनाचा
विटतार करता येणे.
८)पाठ्यपुटतकातील
समाविष्ट्ट असलेल्या
उपयोवजत लेखन
घटकांिर लेखन करता
येणे.
६)घटना, प्रसंग,टिानुभि
यांचे लेखन करता येणे.
३)वदलेल्या विषयामध्ये
टित:च्या विचारांची,
कल्पनांची भर घालून
पुनलेखन करता येणे.
अध्ययन कौशल्ये- सिव
विधाने

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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माहे - जानेिारी २०२१ विषय मराठी
अठवडा

क्षमता क्षेत्र

घटकािे नाव

पदहला

श्रवण-४)प्रवप्रवध सादहत्ातील भावाथव समजून घेणे.५)प्रवप्रवध

पद्य –मचिं तनगभव

सादहत् िकाराांच्या धप्रनक्रफती ऐकून त्ातील स्वराघात,

काव्य-तू मूक

ाअरोह ाऄवरोह या वैर्शष्ट्ाांची जाण होणे.

समाजाचा नायक

ऄध्ययन स्रोत

प्रवद्याथी कृती



डॉ.बाबासाहेब ाअांबेडकर याांच्या सामार्जक व शैक्षणणक कायाव
बद्दल मादहती घेाउन त्ाचे वगावत सादरीकरण करा.




भाषण- संभाषण- प्रवप्रवध पद्यिकाराांना चाली लावून त्ाांचे
सादरीकरण करता येणे.



िसूत कप्रवतेचे िकटवाचन करा.

िस्तुत कप्रवता वगावत तालासुरात म्हणा.

ाऄन्याय प्रपडीत लोकाांच्यावर होणाऱ्या ाऄन्यायबद्दल वगावत चचाव
करा

प्रवप्रवध सादहत् िकारच्या माध्यमातून ाअपले मत व्यक्त करता



येणे.

िस्तुत कप्रवता मुक्तछां दातील ाअहे.मुक्तछां द या वृताची वैर्शष्ट्े
साांगा.

सादहत्ातील सौंदयावचा ाअस्वाद घेता येणे.कप्रवता तालासुरात



म्हणता येणे.



वाचलेल्या सादहत्ाच्या ाअशयातील मध्यवती प्रवचाराांचा

डॉ.बाबासाहेब ाअांबेडकर याांच्या सादहत्ाचे वाचन करा.



कल्पनाचा प्रवस्तार करता येणे.

िस्तुत कप्रवतेची मध्यवती कल्पना र्लहा.

मूकनायक या वृतपत्राची मादहती सांकर्लत करा.

वािन-१)योग्य गतीने व प्रवराममचहा ाांची दखल घेाउन ाऄथवपूणव
िकट वाचन करता येणे.२) प्रवप्रवध सादहत्िकाराचे समज
पूववक वाचन करून त्ाचा ाअस्वाद घेता येणे .
लेखन- ३)ददलेल्या प्रवषयामध्ये स्वत:च्या प्रवचाराांची,
कल्पनाांची भर घालून पुनलेखन करता येणे.५)सामार्जक
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

िश्नाांवर ाऄभ्यासपूणव वैचाररक लेखन करता येणे.
ाऄध्ययन कौशल्ये- सवव प्रवधाने.

दुसरा

श्वण- प्रवप्रवध िसारमाध्यमाद्वारे िसाररत होणाऱ्या चचाव,

गद्य -लघुप्रनबांध – सवव

सांवाद ऐकून त्ाांमधील सत्ता पडताळू न पाहून त्ा बाबत

प्रवश्ऱची व्हावे सुखी

स्वत:चे मत तयार करणे.

 सांताच्या जीवनातील ाऄकप्लल्पत घटनाांमागील वैज्ञाप्रनक
सत् शोधा.

 वतवमान काळात सांत सादहत्ाचे महत्त्व या प्रवषयी ाअपले
मत व्यक्त करा.

भाषण-संभाषण –३) प्रवषयानुरूप स्वत:चे प्रवचार

 सांत सादहत्ातील भाप्रषक वैर्शष्ट् र्शक्षकाांच्या मदतीने

परखडपणे माांडता येणे.

समजून घ्या.

६) सादहत्ाची समीक्षा करून त्ाबाबत ाअपले मत माांडता

 पाठाचे िभावी िकटवाचन करा.
 सांताांच्या चररत्रे ममळवून वाचा.

येणे.
वािन- १)योग्य गतीने व प्रवराममचहा ाांची दखल घेाउन

 पाठाच्या शीषवकाची समपवकता स्पष्ट करून र्लहा.

ाऄथवपूणव िकट वाचन करता येणे.२) प्रवप्रवध सादहत्िकाराचे
समज पूववक वाचन करून त्ाचा ाअस्वाद घेता येन.
लेखन- २)वाचलेल्या सादहत्ातील ाअशयातील मध्यवती
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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प्रवचाराांचा, कल्पनाचा प्रवस्तार करता येणे.
८)पाठ्यपुस्तकातील समाप्रवष्ट ाऄसलेल्या ाईपयोर्जत लेखन
घटकाांवर लेखन करता येणे.
६)घटना, िसांग,स्वानुभव याांचे लेखन करता येणे.
३)ददलेल्या प्रवषयामध्ये स्वत:च्या प्रवचाराांची, कल्पनाांची भर
घालून पुनलेखन करता येणे.
ऄध्ययन कौशल्ये- सवव प्रवधाने

प्रतसरा

१)भाषेच्या िवाहात येणाऱ्या ाऄनेक शााांच्या ाई ाराांची व

मादहतीपर लेख-

ाऄथावची मूळ समजून घेणे.

व्युत्पत्ती कोश

२)शााांची प्रनरप्रनराळी रूपे समजून घेणे.





पाठ्यपुस्तकातील ाईपिम ममत्राांच्या मदतीने र्लहा.
प्रवप्रवध शााांची व्युत्पत्ती समजून त्ाचा सांग्रह करा.
पाठ्यपुस्तकातील ाऄपररमचत शााांचा ाऄथव व्युत्पत्ती
कोशातून जाणून घ्या.

३)शााचे प्रवप्रवध ाऄथव समजून घेणे



४)पाठात येणाऱ्या ाऄपररमचत शाासाठी शाकोश व

प्रवप्रवध व्युत्पत्ती कोषाांची मादहती ममळवा

व्युत्पत्तीकोश पाहणे.

चौथा

श्रवण- प्रवप्रवध िसारमाध्यमाद्वारे िसाररत होणाऱ्या चचाव,

ाईपयोर्जत लेखन-

पाठ्य पुस्तकातील ित्ेक पाठाचे कथेत  रपाांतर करणे व त्ाचे

सांवाद ऐकून त्ाांमधील सत्ता पडताळू न पाहून त्ा बाबत

कथालेखन

वगावत सादरीकरण करणे.

स्वत:चे मत तयार करणे.
भाषण-संभाषण–प्रवप्रवध ाईपिमाांचे प्रनयोजन,ाअयोजन
करून त्ाांत सिीय सहभाग घेता येणे.
वािन- ाअांतरजालावर ाईपलब्ध ाऄसलेल्या सांकेतस्थळावर
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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मादहतींचे वाचन करून, त्ा मादहतीचा स्वयांाऄध्ययनासाठी
ाईपयोग करता येणे.
लेखन- २)वाचलेल्या सादहत्ातील ाअशयातील मध्यवती
प्रवचाराांचा, कल्पनाचा प्रवस्तार करता येणे. ३)ददलेल्या
प्रवषयामध्ये स्वत:च्या प्रवचाराांची, कल्पनाांची भर घालून
पुनलेखन करता येणे.
८)पाठ्यपुस्तकातील समाप्रवष्ट ाऄसलेल्या ाईपयोर्जत लेखन
घटकाांवर लेखन करता येणे.६)घटना, िसांग,स्वानुभव याांचे
लेखन करता येणे.

माहे-फे ब्रुवारी-२०२१

डवषय-

आठिडा

क्षमता क्षेत्र

पवहला

जूनच्या पाठ्यघटकाशी
संबंवधत क्षमता क्षेत्र.

दू सरा

वतसरा

घटक

आजी कुटु ं बाचं

संबंवधत क्षमता क्षेत्र.

आगळ उत्तमलक्षण,

संबंवधत क्षमता क्षेत्र.

अध्ययन स्त्रोत

काव्यांनंद बोलतो मराठी, SWADHYAY MarathiQuestions.

जूनच्या पाठ्यघटकाशी

जुलैच्या पाठ्यघटकाशी

मराठी

िसंतह्रदय
चैत्र.१-टथूलिाचन,

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

विद्याथी कृती
गद्य पाठाखालील कृती ि व्याकरण सोडविणे.

SWADHYAY MarathiQuestions.

गद्य ि पद्य पाठाखालील कृती ि व्याकरण सोडविणे.

SWADHYAY MarathiQuestions.

गद्य ि पद्य पाठाखालील कृती ि व्याकरण सोडविणे.
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आठिडा
पवहला

क्षमता क्षेत्र

घटक

SWADHYAY

सप्टें बरच्या
पाठ्यघटकाशी संबंवधत

SWADHYAY

सप्टें बरच्या
पाठ्यघटकाशी संबंवधत

गद्य पाठाखालील कृती ि व्याकरण सोडविणे.

गद्य ि पद्य पाठाखालील कृती ि व्याकरण सोडविणे.

MarathiQuestions.

क्षमता क्षेत्र
वतसरा

विद्याथी कृती

MarathiQuestions.

क्षमता क्षेत्र.
दू सरा

अध्ययन स्त्रोत

ऑक्टोबरच्या

उपयोवजत

पाठ्यघटकाशी संबंवधत

लेखन-

क्षमता क्षेत्र.

जावहरातकथा ,

_

गद्य ि पद्य पाठाशी संबंवधत उपयोवजत लेखन

ि बातमी लेखन
चौथा

ऑक्टोबरच्या
पाठ्यघटकाशी संबंवधत
क्षमता क्षेत्र.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

SWADHYAY

गद्य ि पद्य पाठािर आधावरत संबंवधत

MarathiQuestions.
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माहे- माचण -२०२१ डवषय-

मराठी

आठिडा

क्षमता क्षेत्र

घटक

पवहला

जुलैच्या पाठ्यघटकाशी संबंवधत क्षमता क्षेत्र.

िटतु गिताचे पाते,

दू सरा

जुलैच्या पाठ्यघटकाशी संबंवधत क्षमता क्षेत्र

िाट पाहताना
आरॄासक वचत्र

वतसरा

चौथा

ऑगटटच्या पाठ्यघटकाशी संबंवधत क्षमता

उपयोवजत लेखन पत्र

क्षेत्र.

लेखन

ऑगटटच्या पाठ्यघटकाशी संबंवधत क्षमता

आप्पांचे पत्र-टथूलिाचन ,

क्षेत्र.

२

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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अध्ययन स्त्रोत

SWADHYAY

विद्याथी कृती
गद्य पाठाखालील कृती ि

MarathiQuestions.

व्याकरण सोडविणे.

SWADHYAY

गद्य ि पद्य पाठाखालील

MarathiQuestions.

कृती ि व्याकरण सोडविणे.

_

गद्य ि पद्य पाठाशी संबंवधत
उपयोवजत लेखन.

SWADHYAY
MarathiQuestions.

गद्य ि पद्य पाठािर आधावरत
संबंवधत

SCERT,Maharashtra,Pune

आयत्ता:-दसवी
माहे –ददसम्बर-२०२०
सप्ताह

ाऄध्ययन प्रनष्ढत्ती
िमाांक

पाठाचे नाव

प्रवषय – दहिं दी

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती
छात्र ाअशय और सांदेश स्पष्ट करेंगे।

1.1,
1

1.3
3.2

कप्रवता का गायन करेंगे।

6.हम ाआस धरती की सांतप्रत

भारत के िाचीन ाआप्रतहास समज लेंगे।

है (पूरक पठन)

कप्रवता का सरल भावाथव बताएांगे।

3.3

स्त्री-पु रष समानता का महत्त्व समज लेंगे।
वीर पु रष और मदहला के नाम बताएांगे।
राष्ट्रीय एकता का महत्त्व बताएांगे।

2.3
3.1
2

छात्र पाठ का िकट वाचन करेंगे।
7.मदहला ाअश्म

यहााँ क्लिक करे

गुटकायव में दहस्सा लेंगे।

3.4

मदहला ाअश्म के प्रनयम बताएांगे।

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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4.1

मदहला ाअश्म का वणवन करेंग।े
शुद्धलेखन करें गे।
स्वमत लेखन करेंगे।
कप्रवता का गायन करेंगे।

3

कप्रवता का भावपूणव ाऄथव समज लेंगे।

1.1
2.1

8.ाऄपनी गांध नहीं

3.1

बेचुांगा।(पद्य)

काव्य श्वण करेंगे।
यहााँ क्लिक करे

कठीन शााथव समज लेंगे।
कृप्रत हल करेंगे।

3.2

स्वामभमानी मनुष्य के गुण बताएांगे।

पाठ का पठन और श्वण करेंगे।
2.1
4

लेखन का महत्त्व बताएांगे।

2.2

9.जब तक र्जिं दा रहू र्लखता

3.4

रहू

गुटकायव में दहस्सा लेंगे।

यहााँ क्लिक करे

स्वमत लेखन करेंगे।

4.1

कठीन शााथव समज लेंगे।
कृप्रत हल करेंगे।
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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5

छात्र कहाणी का ाअशय ाऄपने शाो में बताएांगे।
1.3
3.1
3.2

बुदढ काकी की दुदवशा का वणवन करेंगे।
10.बूदढ काकी(पूरक पठन)

काकी की प्रवशेषताए बताएांगे।

यहााँ क्लिक करे

स्वमत लेखन करेंगे।

3.5

गुटकायव मे दहस्सा लेंगे।
कृप्रत हल करेंगे।

6

कप्रवता का गायन करेंगे।
1.1

कप्रवता का सांदेश बताएांगे।

1.3

कप्रवता का सरल भावाथव र्लखेंगे।

2.2

11.समता की ओर(पद्य)

कठीण शााथव समज लेंगे।

3.2

र्शर्शर ाऊतु की िाकृप्रतक सौंदयव का वणवन करेंगे।
कृप्रत हल करेंगे।

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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माहे –िनवरी- २०२०
सप्ताह

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

गद्य शीषगक

प्रवषय – दहिं दी

ऄध्ययन स्रोत

छात्र कृती

क्रंमाक

सराव परीक्षा

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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माहे - िानेवारी२०२०
सप्ताह

ऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

गद्य शीषगक

ऄध्ययन स्रोत

प्रवषय – दहिं दी
छात्र कृती

क्रंमाक

1
2

व्याकरण तथा रचना प्रवभाग का कायव,ाऄध्यापन
सराव परीक्षा मार्लका 1

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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राज्य शैक्षणणक संशोधन व िर्शक्षण पररषद, महाराष्ट्र,पुणे
आयत्ता : दहावी

माहे : २०२०डडसेंबर ते मािग

प्रवषय : गणणत भाग 1 व भाग 2

ाअठवडा

ाऄध्ययन प्रनष्ढत्ती

पाठाचे नाव

ाऄांकगणणती श्ेढीच्या सुत्राांचे ाईपयोजन करता
दडसेंबर पदहला ाअठवडा
गणणत भाग 1

येणे.

3.ाऄांकगडणती श्रेढी.

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत
पाठ्यपुस्तक ाअधाररत बहुपयणयी प्रश्न तसेच
शाडब्दक ाईदाहरणे

टप्याटप्याने डनयोजन करता येणे

http://cart.ebalbharati.i

सांकीणण प्रश्नसांग्रह 3

n/BalBooks/ebook.aspx

प्रवद्याथी कृती
प्रश्नामध्ये

चे तसेच

चे सूत्र

कसे डनवडावे याचा सराव करतो.
बहुपयाणयी ाईदाहरणे सोडवा सवण सूत्रे
वापरण्याच सराव करतो.

शेजारील णव्हदडओ चे प्रनरीक्षण करा
https://youtu.be/rljol5H-_zU

व पुढील रचना तुमच्या वहीत करा
:1)कोणत्ाही लाांबीचा एक रे षा खांड
काढा व त्ा रेषा खांडाचा लांबदुभाजक

दडसेंबर पदहला ाअठवडा
गणणत भाग 2

काढा
पायाभूत भौममप्रतक रचना करता येणे

4 भौममप्रतक रचना

2)क्रत्रकोणाच्या तीन बाजू घ्या क्रत्रकोण
काढा
या रचना करण्या कररता ाअधीच्या ाआयत्तेत
डशकलेल्या रचना ाअठवा . त्या

त्ाचे 3 एकरूप भाग करा :

पाठ्यपुस्तकाांचा सांदभण घ्या

https://diksha.gov.in/play/collectio
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

3)5 सेमी लाांबीचा रेषाखांड काढू न
4)एक ABC हा कोन काढा .

SCERT,Maharashtra,Pune

n/do_31252820925802086415321
6?referrer=utm_source%3Dmobile

%26utm_campaign%3Dshare_cont
ent&contentId=do_313000776915

त्ाच्याशी एकरूप ाऄसणारा PQR
हा दूसरा कोन काढा त्ाांची मापे
मोजा व वहीत र्लहा पडताळा घ्या .

9270401210

ाअपल्या र्शक्षक ाअणण ममत्राबरोबर
चचाव तसेच ित्क्ष कृप्रतद्वारे सांभाव्यता
खेळ ,मतदान तसेच व्यावहाररक क्षेत्रात
दडसेंबर दूसरा ाअठवडा गणणत
भाग 1

सांभाव्यतेचा ाईपयोग करता

पाठ्यपुस्तक ाअधाररत पान क्रमाांक
4.सांभाव्यता

113-116 तसेच डचत्र ाअडण प्रत्यक्ष
कृ डतकायण

म्हणजे का्य याचा ाऄथव समजुन घेतो
ाअणण पान िमाांक 114 वरील कृप्रत
पूणव करतो .

http://cart.ebalbharati.i याहृक्ट्क ियोग मादहत करून

येणे चचेच्या ाअधाररत सांभाव्यतेची
,याहृक्ट्क ियोग याांची ओळख करून घेणे

n/BalBooks/ebook.aspx

त्ावरून प्रनष्ढप्रत्त र्लदहण्याचा सराव
करतो.
समसांभ व्य वनष्पवत्त समजुन घेतो
आवण सर िसांच 5.1.सोडितो.

समरूप डत्रकोणाचे सांगत घटक याांचे गुणधमण
लक्षात घ्या

दडसेंबर दूसरा ाअठवडा गणणत
भाग 2

ददलेल्या क्रत्रकोणाशी सम रूप क्रत्रकोण
काढणे

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

4 भौममप्रतक रचना

https://youtu.be/XZ4sObIt3sA

विकोण ABCि विकोण PQR हे
समरूप विकोण आहे त त्य ां ्
सांगत ब जू ि सांगत कोन वलह :
िे ज रील वतन्ही ब्दव्हवडओचे
वनरीक्षण करतो व त्य नुस र रचन

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_31252820925802086415321
6?referrer=utm_source%3Dmobile

%26utm_campaign%3Dshare_cont

करतो पुस्तक तील 4 उद हरणे
रचन करतो

सर ि सांच 4.1

सोडितो.

ent&contentId=do_313000777350
9222401239

https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_31252820925802086415321
6?referrer=utm_source%3Dmobile

%26utm_campaign%3Dshare_cont
ent&contentId=do_313000777308
8317441213

पान िमाांक117 वरील नमुना
पाठ्यपुस्तक ाअधाररत पान क्रमाांक
याहृक्ट्क ियोगावारून नमुना ाऄवकाश

दडसेंबरप्रतसरा व चौथा

सांच स्वरूपात र्लदहणे घटना – ाऄथव समजुन 4.सांभाव्यता

ाअठवडा गणणत भाग-1

घेाईन ददलेल्या घटनेनुसार घटक र्लदहण्याचा

117-122 तसेच कृ डत ाअडण
ाईदाहरणे

ाऄवकाश ाअधाररत कृप्रत ाऄभ्यासतो
ाअणण प्रवचारलेल्या नमुना घटकाांची
सांख्या र्लदहतो .सरावसांच 5.2
सोडवतो तसेच कृप्रत पूणव करतो.

http://cart.ebalbharati.i घटना – ाऄथव समजुन घेाईन
n/BalBooks/ebook.aspx र्लदहण्याची पद्धत ाऄभ्यासतो ाअणण

सराव तसेच िकार ाऄभ्यासने

सोडप्रवलेली ाईदाहरणे ाऄभ्यासतो.
सरावासाठी सरावसांच 5.3 सोडवतो.
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

3 सेमी क्रत्रज्ये चे एक वतुवळ काढा
:वतुवळात केंद्रप्रबिंदू , र्जवा, व्यास,
केंद्रीय कोन दाखवा
शेजारील णव्हदडओचे प्रनरीक्षण करा
एकूण तीन िकारात स्पशीका रचना
वतुणळ काढू न त्याचे घटक दाखवण्यासाठी
ाअधीच्या ाआयत्तेतील पुस्तकाचा ाअधार घ्या

दडसेंबरप्रतसरा व चौथा
ाअठवडा गणणत भाग-2

https://youtu.be/V6yoF7cE6Es

वतुवळाच्या स्पशीका काढणे

4 भौममप्रतक रचना

करावयाच्या ाअहेत . वतुवळावरील
प्रबिंदुतून, केंद्रप्रबिंदुचा वापर न करता,
वतुवळाच्या बाह्य प्रबिंदुतून ाऄशा तीन
िकारे वतुवळ स्पशीका रचना करता

https://youtu.be/0nBQ_GDO328

येतात . प्रनरीक्षण करा व त्ानुसार्
रचना करा पुस्तकातील पान नबर 96
ते 98 वरील कृती पहा वाचा व रचना
करा सराव सांच 4.2 सोडवा शांका
ाअल्यास ाअपल्या र्शक्षकाां ना
प्रवचारा . ाअपल्या मोठ्या बहीण
भावांडाांची मदत घेाउ शकता.

जानेवारी पदहला ाअठवडा
गणणत भाग-1

घटनेची सांभाव्यता –ाऄथव ,व्याख्या ाअणण

4.सांभाव्यता

पाठ्यपुस्तक ाअधाररत पान क्रमाांक
123-125 तसेच सोडडवलेली
ाईदाहरणे

सूत्र ाऄभ्यासने

पान िमाांक122 वरील घटनेची
सांभाव्यतेचा ाऄथव ाअणण व्याख्या
ाऄभ्यासा ाअणण 123-124 वरील

http://cart.ebalbharati.i सोडप्रवलेली ाईदाहरणे समजुन घ्या
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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n/BalBooks/ebook.aspx घटनेनुसार सूत्रात बदल करने ाऄपेर्क्षत
ाईत्तर र्लदहणे हे ाअपल्या वदहत
सोडवीण्याचा सराव करा .
सांभाव्यतेच्या ाऄटी ,मयावदा ,शतमानता
व्यवस्थस्थत ाऄभ्यासा .
सांख्यारेषेवरील कोणत्ाही दोन प्रबिंदूांचे
https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_31252820925802086415321
6?referrer=utm_source%3Dmobile

%26utm_campaign%3Dshare_cont
ent&contentId=do_313000776726
2412801211

जानेवारी पदहला ाअठवडा
गणणत
भाग2

ाऄांतराचे सूत्र

5 प्रनदेशक भूममती

6?referrer=utm_source%3Dmobile

%26utm_campaign%3Dshare_cont
ent&contentId=do_313000776685

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

हे ाअठवा . ाआयत्ता 9 वी तील
पुस्तकाचा या घटकाशी सांबमधत
सांदभव वाचा। शेजारील णव्हदडओ
प्रनरीक्षण करा.दोन प्रबिंदूांचे प्रनदेशक
ददले ाऄसता ाऄांतर काढण्या

https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_31252820925802086415321

2075521210

प्रनदेशक ददले ाऄसता ाऄांतर काढता येते

करीता ाऄांतराच्या सूत्राचा ाईपयोग
करा . त्ावर ाअधाररत
पुस्तक तील पृष्ठ हृम ां क 104 ि
105 िरील उद हरणे समजू न घ्य .
ब्दव्हवडओ पह . अांतर ् सूि चे
उपयोजन करून विविध उद हरणे
सोडविण्य च सर ि
करतो.उद हरणे िहीत सोडितो.
सर ि सांच 5.1 सोडि .

SCERT,Maharashtra,Pune

https://diksha.gov.in/play/collectio
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6?referrer=utm_source%3Dmobile
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6992641209

4.सांभाव्यता
जानेवारी दूसरा ाअठवडा
गणणत भाग 1

घटनेची सांभाव्यता-सराव

http://cart.ebalbh
arati.in/BalBooks

पाठ्यपुस्तक ाअधाररत पान क्रमाांक
125-126 तसेच सोडडवलेली
ाईदाहरणे

जानेवारी दूसरा ाअठवडा
गणणत भाग 2

त्ाचे ाईपयोजन करता येणे

https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_31252820925802086415321

5 प्रनदेशक भूममती

6?referrer=utm_source%3Dmobile

%26utm_campaign%3Dshare_cont
ent&contentId=do_313000776763
146240115

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

घटनेनुस र सूि ि परण्य च सर ि
करतो. सर िसांच 5.4 सोडितो
तसेच बहुपय ग यी प्रश्न सोडितो.

/ebook.aspx
रेषाखाांडच्या प्रवभाजनाचे सूत्र समजून घेाउन

सांभ व्यते ् अटी ,मय ग द

प्रवभाजनाचे सूत्र : पृष्ठ िमाांक
113,114 वरील ाईदाहरणे ाऄभ्यासतो .
शेजारील णव्हदडओ चे नीट प्रनरीक्षण
करा रेषाखांडाच्या प्रवभाजनाचे सूत्र
समजून घ्या त्ाचे ाईपयोजन करा व
पुस्तकातील ाईदाहरणे सोडवण्याचा

SCERT,Maharashtra,Pune

ियत्न करा.
यादृस्च्छक प्रयोग ,घटना

4.सांभाव्यता
जानेवारी प्रतसरा व चौथा
ाअठवडा गणणत भाग 1

याहृक्ट्क ियोग ,घटना ,सांभाव्यता याांचा
सराव करने

http://cart.ebalbh
arati.in/BalBooks

पाठ्यपुस्तक ाअधाररत पान क्रमाांक
126-127

,संभाव्यता यांचा सराि
करतो.संकीणव प्रश्नसंग्रह – 5 ची
पुटतकातील उदाहरणे

/ebook.aspx

सोडिण्याचा प्रयतन करतो.
मध्यकबदू चे सूत्र : रेषाखंडाच्या
अन्तय कबदूं चे वनदे शक वदले असता
मध्यकबदू चे वनदे शक काढण्यासाठी
चे सूत्र लक्षात घ्या यासाठी पृष्ट्ठ
क्रमांक 110 िरील विश्लेषण

जानेवारी 3 रा ाअठवडा

मध्यप्रबिंदूचे प्रनदेशक काढणे

गणणत भाग 2

गु रत्व मध्यचे प्रनदेशक काढणे

http://cart.ebalbharati.i
5 प्रनदेशक भूममती

n/BalBooks/ebook.aspx

अभ्यासा . िाचा. यािरील
उदाहरणे पृष्ट्ठ क्रमांक 110 ि
111 िर वदली आहेत ती िहीत
सोडिा .
गुरुतिमध्यचे सूत्र : एका
वत्रकोणाच्या तीन वशरो कबदूं चे
वनदे शक वदले असता तयाच्या
गुरुति मध्यचे वनदे शक
काढण्यासाठी मध्यकबदू च्या

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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वनदे शकाच्या सूत्राचा
उपयोग कसा करता येईल याचा
विचार करतो. . सूत्र वमळिण्याचा
प्रयतन करतो . पृष्ट्ठ क्रमांक 112
िरील टपष्ट्टीकरण समजून घ्या .
यािर आधावरत उदाहरणे
सोडवितो . सराि संच 5.2
सोडविण्यासाठी आपल्या
वशक्षकांची मदत घ्या . वमत्रांची
मदत घ्या .

https://youtu.be/eV5rsZyT6_0

इयत्ता 9 िी मधील अभ्यासलेल्या
भागाची उजळणी करू या .
यासाठी पृष्ट्ठ क्रमांक 124 िरील

जानेवारी 4 था ाअठवडा
गणणत भाग 2

ाईजळणी
क्रत्रकोणममतीय गुणोत्तरे शोधणे

प्रश्न सोडिा
6. क्रत्रकोणममती

वत्रकोणवमतीय गुणोत्तराचे संबंध
लक्षात घेण्यासाठी शेजारील
https://youtu.be/gW0IBqWlmE0
पृष्ठ क्रमाांक 127 ते 130

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

स्व्हवडओ चे वनरी क्षण करा . sin

cos tan cosec sec ,cot
गुणोत्तरातील संबंध समजून घ्या .

SCERT,Maharashtra,Pune

कोणताही एक काटकोन वत्रकोण
काढा तयाच्या काटकोन
व्यवतवरक्त कुठल्याही एका
कोनाचे सिव वत्रकोणवमतीय
गुणोत्तरे
वलहा . आपल्या वशक्षकांकडू न
तपासून घ्या
0,30,45,60,90 अंशाच्या
कोणाच्या वत्रकोणवमतीय
गुणोत्तराच्या वकमती काढा
यासाठी पायथागोरसच्या प्रमेयचा
उपयोग करू शकता. पृष्ट्ठ क्रमांक
127 िरुन आलेल्या उत्तरांचा
पडताळा घ्या तक्ता तयार करा
यािर आधावरत उदाहरणे सोडिा
128,129 पृष्ट्ठांचा आधार घ्या ि
ती उदाहरणे िहीत सोडिा.
फेब्रुवारी पदहला ाअठवडा
गणणत

ाईजळणी

भाग

1. दोन चलाांतील रे षीय
समीकरणे

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

पाठ्यपुटतकातील या
प्रकरणातील सिव घटकांची
उजळणी करा तसेच वदलेल्या

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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कलकचा उपयोग करुन उदाहरणे

1

िहीत सोडिा .आपल्या विषय
वशक्षकाकडू न तपासून घ्या होणारी
चुक सुधारा घटक ज्ञान दृढ़ करुनं
वनयवमत सराि करा.

3 वनतय समानता आठिा . तयाचा
उपयोग
फेब्रुवारी पदहला ाअठवडा

http://cart.ebalbharati.i

गणणत भाग

6. क्रत्रकोणममती

n/BalBooks/ebook.aspx

2

करून उदाहरणे सोडिा पृष्ट्ठ
क्रमांक 129 ि 130 िरील
उदाहरणे अभ्यासा . िहीत सोडिा
सराि संच 6.1 सोडिा . तपासून
घ्या . जमल्यास वमत्रांना मदत
करा
वदलेल्या कलकचा उपयोग करुन

फेब्रुवारी दूसरा ाअठवडा
गणणत

ाईजळणी

भाग

1. दोन चलाांतील रे षीय
समीकरणे

1

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

उदाहरणे िहीत सोडितो.
.आपल्या विषय वशक्षकाकडू न
तपासून घेऊन ज्ञान दृढ़ करुनं
वनयवमत सराि करतो.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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उदाहरणे िहीत सोडिा .आपल्या

फेब्रुवारी प्रतसरा ाअठवडा
गणणत

ाईजळणी

भाग

2. वगणसमीकरणे

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

विषय वशक्षकाकडू न तपासून घ्या
होणारी चुक सुधारा घटक ज्ञान
दृढ़ करुनं वनयवमत सराि करा.

1

पाठ्यपुटतकातील या

फेब्रुवारी चौथा ाअठवडा
गणणत

प्रकरणातील सिव घटकांची
ाईजळणी

भाग

2. वगणसमीकरणे

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

उजळणी करतो तसेच वदलेल्या
कलकचा उपयोग करुन उदाहरणे
िहीत सोडवितो.आपल्या विषय

1

वशक्षकाकडू न तपासून घेतो.

माचव पदहला ाअठवडा गणणत
भाग

सिव घटकांची
ाईजळणी

ाऄांकगणणती श्ेढी

1

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

उजळणी करा तसेच वदलेल्या
कलकचा उपयोग करुनं उदाहरणे
िहीत सोडिा .आपल्या विषय
वशक्षकाकडू न तपासून घ्या होणारी

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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चुक सुधारा घटक ज्ञान दृढ़ करुनं
वनयवमत सराि करा वमत्राना मदत
करा

माचव दूसरा ाअठवडा गणणत
भाग

ाईजळणी

ाऄांकगणणती श्ेढी

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

1

गणणत

होणारी चुक सुधारा घटक ज्ञान

वदलेल्या कलकचा उपयोग करुनं
ाईजळणी

भाग

सांभाव्यता

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

उदाहरणे िहीत सोडिा .आपल्या
विषय वशक्षकाकडू न तपासून घ्या
ज्ञान दृढ़ करुन वनयवमत सराि

1

गणणत

विषय वशक्षकाकडू न तपासून घ्या
दृढ़ करुनं वनयवमत सराि करा

माचव प्रतसरा ाअठवडा

माचव चौथा

उदाहरणे िहीत सोडिा .आपल्या

करा वमत्राना मदत करा

ाअठवडा

ाईजळणी

सांभाव्यता

भाग

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

उदाहरणे िहीत सोडिा .आपल्या
विषय वशक्षकाकडू न तपासून घ्या
होणारी चुक सुधारा घटक ज्ञान
दृढ़ करुनं वनयवमत सराि करा

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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1

म चग प चि
आठिड
गवणत

उजळणी/प्र त्यवक्षक

भग
१व२

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दोन चल ां तील रे षीय
समीकरणे
,िर्ग् ग वमकरणे ,अांकगवणती
श्रेढी,सांभ व्यत

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

िेळेचे वनयोजन करून पेपर
विषय चे विविध सर ि पेपसग

सोडविण्याचा सराि करा.
आपल्या विषय वशक्षकाकडू न
तपासून घ्या होणारी चुक सुधारा.

SCERT,Maharashtra,Pune

माहे December - 2020 to April - 2021

Subject

Period

Name of Lesson

Unit 3.4
Week 1 December
2020

Let’s March !
Part II

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

Statement of Competencies

Teaching-learning source

Student Activity

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

MY ENGLISH
TEXTBOOK STANDARD
TEN

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

Reading : Read literature for
pleasure.

2. Read the Prose and
write new words from the.
http://cart.ebalbharati.in/BalBo Try to use dictionary and
oks/pdfs/1003000607.pdf
write the meaning of the
new words into mother
tongue. Find the synonym/
antonyms for the words.

Writing : 1.Relate and
evaluate the information
against one’s previous
knowledge and develop
further insight. 2.Write
independently and creatively

https://diksha.gov.in/play/colle 3.Write features of flower
ction/do_3125266000583802 of
88143016?contentId=do_312 hibiscus plant
604633231540224112906
1. ..……………
https://diksha.gov.in/play/colle
2………………
ction/do_3125266000583802

Speaking: Communicate
displeasure ,disagreement,
difference of opinion politely
but firmly

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

Online Support :

SCERT,Maharashtra,Pune

using different formats.

Study Skills: Use reference
materials such as different
dictionaries, encyclopedias,
etc. effectively
Language Study:
1.Sentence structure 2.
Vocabulary and word building.

Listening: 1. Understand
implied meaning.
Unit 3.5
Week 2 December
2020

The Alchemy of
Nature

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

2. Reflect on what is
heard/presented.
Speaking: 1. Describe things,
people, situations, emotions,
etc. in minute detail.
2. Choose appropriate
vocabulary/
दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

88143016?contentId=do_312
9944976482385921436

https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125266000583802
88143016?contentId=do_312
994498115485696158

3……………
4……………

4. How can you prove this
maxim to be incorrect ‘Too many cooks spoil the
broth’. Write a counterview
on the given topic. (ClueTeamwork)

https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125266000583802 5. Write a Letter to your
88143016?contentId=do_313 friend …………..
0306785147453441524
Your friend has his board
exam. He studies for 14
hours a day sitting at one
Place ,giving him tips to
relax and be stress free.

Students Activity
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125266000583802 1. Listen the part of a
88143016?contentId=do_312 lesson from Diksha app
604633612886016112907
2. Read the Poem and
write new words from the.
Try to use dictionary and
write the meaning of the
https://diksha.gov.in/play/colle new words into mother
ction/do_3125266000583802 tongue. Find the synonym/
SCERT,Maharashtra,Pune

expressions in various formal/
informal situations.
Reading :

antonyms for the words.
3. Pick out 4 lines that
contain Imagery.

Attempt using different
techniques to
make his/her writing more
effective.

1. …………..

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

4. …………..

Study Skills. Revise
(increasingly larger) chunks of
information mentally.
Language Study:
1.Sentence structure
2. Idioms and proverbs,
usage.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

88143016?contentId=do_312
994497620516864182

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

2. …………..
3. …………..

4. Develop/Complete a
story in your own words
and suggest a title.
A polio victim and a strong,
but visually challenged
man, were friends. They
wished
to go to pay homage at a
place of worship, three
kilometres away. Now,
continue
the story and try to end it
with a related
moral/proverb………………
……

SCERT,Maharashtra,Pune

Listening: 1. Analyse the
content/argument being
presented.
2. Listen attentively to an
entire speech,
story, poem, programme, etc.
Speaking: 1. Sum
up/paraphrase a given text.
2. Explain a concept,
problem.
Unit 4.1
Week 3 December
2020

The World is Mine!

Reading :
Relate and evaluate the
information
against one’s previous
knowledge and
develop further insight
Writing : 1. Expand on a
theme
2. Write independently and
creatively
using different formats.

1. Read the extract from
page no.123 of your text
and underline the words
which suggest that the
emails are
https://diksha.gov.in/play/colle fast, cheap and an easy
ction/do_3125266000583802 communication tool.
88143016?contentId=do_313
2. Write an effective email
0306785707376641527
by using 5 simple steps
https://diksha.gov.in/play/colle from page no.123
ction/do_3125266000583802
3.Write an E-Mail to XYZ
88143016?contentId=do_312
Publications for ordering
994498210349056191
books for your School
Library.
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125266000583802
88143016?contentId=do_312
994498239684608159
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125266000583802
88143016?contentId=do_312
994498223128576192

Study Skills. Translate
literary pieces from mother
tongue into English and
English into
mother tongue
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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Language Study:
1. Figures of Speech and
stylistic Devices
2. Vocabulary and word
building.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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Speaking: 1. Explain a
concept, problem.

Week 4 December
2020

Live English!

Students Activity

Reading :

1. Listen the part of a
lesson from Diksha app

1. Read carefully to
understand a new
concept/idea
2. Judge/find the
authenticity/source of a
piece of writing. (social
media)

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

Writing : 1. Attempt using
different techniques to
make his/her writing more
effective.
2. Write an e-mail.

3. Write three advantages
and three drawbacks for
City life and Village life.

Study Skills. 1. Use facilities
like online applications,
know how to make online
payments,
create a blog, etc
2. Use the computer/internet
for the purpose of
translation/transcription.
Language Study:

4. Read the text carefully
and make a list of all social
problems and
evil practices.
1……………..
2…………….
3…………….
4…………….

1 Parts of speech
2.Sentence structure
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

5. Think and write some
solutions to the above
problems
SCERT,Maharashtra,Pune

1…………………..
2…………………..
3…………………...
4……………………

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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Listening: 1. Understand
simple spoken English
without any help (visual or
other)..
2. Note different styles of oral
presentation..
Speaking: 1 Use acceptable
(comprehensible
pronunciation
2 Describe things, people,
situations, emotions, etc. in
minute detail.
Unit 4.2
Week 5 December
2020

Bholi
Part-I

Reading :
1. Understand the overall
structure of a
literary piece.
2. Develop respect for one’s
identity as an
Indian.
Writing :
1.Prepare a
conversation/dialogue
Individually
2. Review and if necessary
correct his/her own work as a
matter of habit
Study Skills. Translate
literary pieces from mother

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

Students Activity
1. Listen the part of a
lesson from Diksha app
2. Read the Prose and
write new words from the.
Try to use dictionary and
write the meaning of the
new words into mother
tongue. Find the synonym/
https://diksha.gov.in/play/colle antonyms for the words.
ction/do_3125266000583802 3. Describe Bholi’s
88143016?contentId=do_312 character
6229009671290882689
4.Read the stories and Find
https://diksha.gov.in/play/colle synonyms from the extract
ction/do_3125266000583802
88143016?contentId=do_313 1. humiliate
0306786029404161450
2. repair
3. attracted,
4. surely
5. fortunate
6.contentment

5. Expand the proverb
‘Where there is a will, there
is a way.’
6. Prepare a set of 10-12
SCERT,Maharashtra,Pune

tongue into English and
English into
mother tongue
Language Study:
1. Sentence structure

questions for an interview
of a person who has
strongly acted against
social injustice and has
achieved success inspite of
a long struggle.

2. Punctuation

Week 1

Unit 4.2

January 2021

Bholi
Part-II

Listening: 1. Empathise with
people’s experiences,
likes, dislikes, points of view.
2. Understand English spoken
in different parts of India
irrespective of the variations.
Speaking: 1Make efforts to
improve his/her own
pronunciation and speech.

Students Activity
1. Listen the part of a
https://diksha.gov.in/play/colle lesson from Diksha app
ction/do_3125266000583802
88143016?contentId=do_312 2. Read the Poem and
write new words from the.
6229009671290882689
Try to use dictionary and
write the meaning of the
new words into mother
tongue. Find the synonym/

2. Communicate displeasure,
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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disagreement, difference of
opinion politely but firmly.
Reading :
Understand and appreciate
wit and humour and writing
2. Learn about other cultures
and develop
a humanistic, liberal mindset
Writing : 1. Compare and
contrast : one’s own
experiences with those of
others
2. Prepare a
conversation/dialogue
individually
Study Skills. 1. Translate
literary pieces from mother
tongue into English and
English into mother tongue.
2. Prepare questionnaires so
as to compile
data in a convenient form.
Language Study:

antonyms for the words.
3. Read the poem again
and complete the following
sentences.
(a) The Captain lies on the
deck….
(b) The Captain doesn’t
answer as….
(c) Captain does not feel
anything….
(d) The bugle and flag
are…
4. Read the poem again
you will see that the Figure
of Speech ‘ Apostrophe’
exists throughout the
poem. Pick out lines where
the poet directly addresses.
A. the dead Captain…
B. the grief in his heart…
C. the sea-shore…
5. Read the poem again
and find one example of
each of the following.
(a) Personification
(b) Alliteration
(c) Repetition
(d) Exclamation
(e) Tautology
(f) Antithesis

1.Sentence structure
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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2. Parts of speech

Listening: 1. Think critically
about the information
being presented.
2. Understand the meaning of
rhetorical
questions and ironical
expressions.

Unit 4.3
Week 2
January 2021

O Captain ! My
Captain!

Speaking:1. Describe things,
people, situations,
emotions, etc. in minute
detail.
2. Sum up/paraphrase a given
text.
Reading :

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

6. Write an appreciation of
the poem in about 12 to 15
sentences.

Students Activity
1. Listen the part of a
lesson from Diksha app
2. Read the Prose and
write new words from the.
Try to use dictionary and
write the meaning of the
new words into mother
https://diksha.gov.in/play/colle
tongue. Find the synonym /
ction/do_3125266000583802
antonyms for the words.
88143016?contentId=do_312
6229005524090881706
3. Read the text again and
write special qualities of
Mary Kom.

1.Relate and evaluate the
information
against one’s previous
knowledge and
develop further insight.

4. Your teacher advised
you to take an Interview of
a famous cricketer. Frame
a set of 10 questions that
you will ask the cricketer.

Writing : 1. Write coherently

Use the topics given below

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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and precisely while
responding to questions.
2. Compare and contrast :
one’s own
experiences with those of
others.
Study Skills. 1. Remember
and recall necessary
information (and the way it is
organized)
with the help of personal
notes.
2. Use reference materials
such as
different dictionaries,
encyclopedias, etc.
effectively
Language Study:
1.Parts of speech.
2. Speech
3.Figures of Speech and
stylistic
devices

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

to frame the questions.
(a) Early life
(b) Interest in this field
(c) Inspiration
(d) Coaching and guidance
(e) Achievement/Records
(f) Future plans
(g) Advice to youngsters
5. Write a short paragraph
describing the life of your
Mother
(a) Her Early life
(b) Her Education
(c) Contribution for Family
(d) Future plans for Family
6.Arrenge a debate with
your father /friend on ‘What
Men Can Do, Women can
do better’
Write down the points from
‘For the topic’ and
the other, ‘Against the
topic.’ sides.
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Listening: 1. Predict the next
part of a narration,
conversation, description and
story.
2. Empathise with people’s
experiences,
likes, dislikes, points of view.
Speaking:1. Articulate one’s
ideas cogently.
.
2. Talk about one’s opinions,
points of view and present on
argument.
Week 3
January 2021

Unit 4.4
Unbeatable Super
Mom- Mary Kom

Reading :
1.Read carefully to
understand a new
concept/idea.
2.Read silently and fluently.
Writing : 1. Write coherently
and precisely while
responding to questions.
2. Prepare a
conversation/dialogue
individually.
Study Skills. 1. Remember
and recall necessary
information (and the way it is
organized)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

Students Activity
1. Listen the part of a
lesson from Diksha app
2. Read the Prose and
write new words from the.
Try to use dictionary and
write the meaning of the
https://diksha.gov.in/play/colle new words into mother
ction/do_3125266000583802 tongue. Find the synonym /
88143016?contentId=do_313 antonyms for the words.
0186729178890241154
3. Read the text again and
https://diksha.gov.in/play/colle Pick out from the play 2
ction/do_3125266000583802 lines each that prove the
88143016?contentId=do_312 following.
994498305589248189
Joan of Arc
https://diksha.gov.in/play/colle Her confidence
ction/do_3125266000583802 1.
88143016?contentId=do_312 2.
Her courage
9944982821027841104
1.
2.
Her determination
1.
2.
4. Write about Indian
Women (queens) who led
battles. (For example, Rani
of Jhansi and Rani
Karnawati of Mewad).
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with the help of personal
notes.
2. Prepare questionnaires so
as to compile
data in a convenient form.
Language Study:
1.Parts of speech.
2. Sentence structure

Write out 3 points of
similarity and 3 points of
contrast between anyone of
the above Indian Queens
and Joan of Arc. Write in
your
own words.
Similarities
1.
2.
3.
Contrast
1.
2.
3.
5. Read the sentences and
write WHY?
(a) Joan wanted to meet
the Captain squire.
(b) Joan did not ask for
many soldiers from the
Captain squire.
(c) Poulengey, Jack and
Dick had offered to
accompany Joan.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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Listening: 1. Summarize a
story, conversation, play,
informative speech or debate.
2.Note different styles of oral
presentation.

Week 4

Unit 4.5
Joan of Arc

January 2021

Speaking:1. Discuss/talk
about the characters,
situations, plots, themes, etc.
of a literary
piece.
.
2. Sum up/paraphrase a given
text.
Reading :
1. Understand the overall
structure of a
literary piece.
2. Learn new words,
expressions and
enrich his/her vocabulary
through
reading.
3. Learn about other cultures
and develop
a humanistic, liberal mindset.
Writing: 1. Express one’s
own thoughts, feelings,
emotions and ideas

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

Students Activity
1. Listen the part of a
lesson from Diksha app
2. Read the Prose and
write new words from the.
Try to use dictionary and
write the meaning of the
https://diksha.gov.in/play/colle new words into mother
ction/do_3125266000583802 tongue. Find the synonym /
88143016?contentId=do_312 antonyms for the words.
604634210115584112912
3. Read the text again and
https://diksha.gov.in/play/colle Write in 2/3 sentence each,
ction/do_3125266000583802 why the following years
88143016?contentId=do_313 were landmarks in the lives
of Pierre and Marie Curie.
0306786892349441452
1895….
https://diksha.gov.in/play/colle 1902…..
ction/do_3125266000583802 1903…..
88143016?contentId=do_312 1906…..
1911…..
994497620516864182
4.Write the proverbs /
thoughts /quotes / slogans
that are related…
A. Courage
B. Hard-work
5. Write a letter to the
Headmaster of your school
suggesting him some
Scientific
SCERT,Maharashtra,Pune

coherently and
effectively using appropriate
language.
2.Write correctly. (avoiding
mistakes in
spelling, grammar, etc.)

equipments and apparatus
required for Standard X
Science practicals.
You can take help from the
page no. 171 of the your
Text.

Study Skills. 1. Revise
(increasingly larger) chunks of
information mentally.
2. Translate literary pieces
from mother
tongue into English and
English into
mother tongue.
Language Study:
1.Parts of speech.
2. Sentence structure

Unit 4.6
Week 1
February 2021

A Brave Heart
Dedicated to Science
And Humanity

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

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

Create your own Blog,
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_3125266000583802
Write about your …
88143016?contentId=do_313
1. Your experiences and
0186729324871681753
recently celebrated birthday
https://diksha.gov.in/play/colle party.
ction/do_3125266000583802 2. Your expectations from
88143016?contentId=do_313 the school.
3. Describe the
0306787061186561498
surroundings of your
residence.
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2. Sum up/paraphrase a given
text.
Reading :

4. Describe a cultural
programme / campaign /
project conducted at your
school.

1Identify verbosity, ambiguity,
lack of
organization, inconsistency,
disparity and
other defects in written
communication
2. Learn about other cultures
and develop
a humanistic, liberal mindset.
Writing: 1. Write
independently and creatively
using different formats.
2. Use quotations, idiomatic
expressions,
etc. appropriately in writing.
Study Skills.
1.Prepare/compile bilingual
glossaries, and other
references materials including
graphics.
2. Use reference materials
such as
different dictionaries,
encyclopedias, etc.
effectively
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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Language Study:
1. The alphabet
2. Sentence structure

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

Week 2
February 2021
Live English !

Study Skills.
Use the computer/internet for
the purpose of
translation/transcription.
Language Study:
1. Sentence structure

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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Week 3
February 2021

REVISION

Week 4
February 2021

REVISION

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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ाआयत्ता : दहावी

डवषय
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

मडहना

माहे : डडसेंबर 2020 ते माचण 2021
ाअठवडा
क्रमाांक

पाठाचे नाव

ाईपघटक

ाऄध्ययन क्षमता

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्रोत

डवद्याथी कृ ती
पाठयपुस्तकातील पान नां 118 वरील 9.16

डडसेंबर

काबणनी सांयुगे

1

https://bit.ly/09KarbSanyuge01

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

ऑडक्सजन, नायट्रोजन, क्लोरीन रे णूची
डडसेंबर

1

काबणनी सांयुगे

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

9. काबणनी
डडसेंबर

2

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

भाग 1

सांयुगे

ओळख काबणनी
सांयुगाांची

डडसेंबर

3

काबणनी
सांयुगाांची
समघटकता

डडसेंबर

3

काबणनमधील
बांध

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

काबणनी सांयुगातील काही क्रक्रयात्मक गट या
तक्त्यातील क्रक्रयात्मक गटाांचा वहीमध्ये डलहून
सराव करा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दैनांक्रदन व्यवहाररक जीवनात
काबणनी सांयुगे व त्याांच्या

https://bit.ly/09KarbSanyuge02

https://bit.ly/09KarbSanyuge03

काबणन डाय ऑक्सााइड व डमथेन रे णूची
ाआलेक्ट्रॉन - रठपका सांरचना व रे षा सांरचना
याांचे रे खाटन वहीमध्ये करा

https://bit.ly/09KarbSanyuge04

C5H12 हे रे णुसूत्र ाऄसलेली तीन रचनासूत्रे
वहीमध्ये काढा.

https://bit.ly/09KarbSanyuge05

काबणनची वैडशष्ट्ये वाचून वहीमध्ये डलहा.

ाईपयोगाांडवषयी, वैज्ञाडनक
दृडष्टकोनातून होणाऱ्या
दुष्पररणामाांडवषयी समाजाला
मागणदशणन करता येणे

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

ाआलेक्ट्रॉन - रठपका सांरचना व रे षा सांरचना
याांचे रे खाटन वहीमध्ये करा.

SCERT,Maharashtra,Pune

डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

डडसेंबर

4

हायड्रोकाबणन

डडसेंबर

4

काबणनी सांयुगे

5

सामाडजक
ाअरोग्य

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

काबणनी सांयुगाांचे गुणधमण
प्रयोगाच्या ाअधारे पडताळू न
पाहता येणे

https://bit.ly/09KarbSanyuge06

https://bit.ly/09Karbsanyuge07

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

डडसेंबर

भाग 2
9. सामाडजक
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

ाअरोग्य
जानेवारी

1

भाग 2

डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

भाग 1

हायड्रोकाबणनचे रचनासूत्र वहीमध्ये काढा
डमथेन, ाआथेनॉल, प्रोपेनच्या पूणण ज्वलनाची
ाऄडभक्रक्रया वहीमध्ये डलहा

1.सामाडजक ाअरोग्य धोक्यात
ाअणणाऱ्या डवडवध घटकाांचे व
पररणामाांचे डविेषण करून
डवचारपूवणक स्वताःची भूडमका
ठरवता येणे व त्यानुसार
जीवनशैलीत बदल करता येणे.

https://bit.ly/09Smjkarogya01

सामाडजक ाअरोग्य ही सांकल्पना स्पष्ट करा.

2.सामाडजक ाअरोग्य डनकोप

https://bit.ly/09Smjkarogya02

सामाडजक ाअरोग्य चाांगले राखण्यासाठी
करावयाच्या ाईपाययोजनाबाबत चचाण करून
महत्वाचे मुद्दे वहीत नोंदवा.

राहण्याबाबत शासन तसेच
स्वयांसेवी सांस्थाांच्या भूडमके चा
प्रसार करता येणे.
जानेवारी

ाऄवकाश
मोडहमा

1

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

डमथेन, ाआथेन, प्रोपेन, ब्युटेन याांचे

10. ाऄवकाश
मोडहमा
जानेवारी

2

ाऄवकाश
प्रक्षेपक यान

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ाऄांतराळ सांशोधनातील
भारताच्या योगदानाचा ाअढावा
घेता येणे.
ाऄांतराळ सांशोधनासांदभांत
भडवष्यातील डवकासाच्या सांधी
शोधता येणे.

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

https://bit.ly/10Avkash01

भारताने प्रक्षेडपत के लेल्या डवडवध ाईपग्रहाांची
यादी वहीमध्ये तयार करा.

https://bit.ly/10Avkash02

ाईपग्रहाांच्या डवडवध कक्षा दशणडवणारी ाअकृ ती
वहीमध्ये काढा.
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डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

1.ाअपत्तींचे डवडवध प्रकार स्पष्ट करा.
जानेवारी

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

10. ाअपत्ती

1.ाअपत्ती व्यवस्थापनासांदभाणत
ाअांतरराष्ट्रीय
सामांजस्य,मदत,सांघभावना

व्यवस्थापन
जानेवारी

4

ाअपत्ती
व्यवस्थापन

फे ब्रुवारी

1

सराव

२

पूवणपरीक्षा
ाअडण
प्रात्यडक्षक
परीक्षा

भाग 2
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

ाअपत्ती
व्यवस्थापन

3

लक्षात घेाउन स्वताःची भूडमका
ठरवता येणे.

https://bit.ly/10apatti01

सध्या ाईभवलवलेल्या ाअपत्तींची वहीमध्ये नावे
डलहून त्याांडवषयी डवडवध माध्यमाांचा वापर
करून माडहती गोळा करा.
1. ाअपत्ती व्यवस्थापनाची तत्वे याबाबत
ाऄडधक माडहती डमळवा.

भाग 2

फे ब्रुवारी

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

. 2.

तुमच्या ाआमारतीचे / घराचे ाअपत्तीडवषयक
परीक्षण करून महत्वाचे मुद्दे वहीमध्ये नोंदवा.

भाग 1
डवज्ञान व
तांत्रज्ञान

2.
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इयत्ता : १०वी
ववषय

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

आठवडा

-सामातजक व राजकीय चळवळींचा अथच

पतहला

समजून घेणे.

(१ तडसेंबर ते

-सामातजक चळवळी जनजागृतीसाठी

०५ तडसेंबर)

कोणत्या मागांचा अवलांब करतात हे

माहे : तडसेंबर, २०२०
पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

४. सामातजक व (सामावजक व राजकीय चळवळी)
राजकीय
चळवळी.

https://tinyurl.com/y36967ts

ओळखता येणे.
-मतहला व अन्य दुबचल घटकाांच्या
सिमीकरणाचा अथच साांगता येणे.

 सामातजक व राजकीय
चळवळी या पाठाचे वाचन
कर.
 सामातजक व राजकीय
चळवळी यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम
(१) ववववध सामावजक चळवळींच्या

-शेतकरी व कामगाराांच्या मागण्याांची
राज्यशास्त्र

ववद्याथी कृ ती

आांदोलनाववषयी

मातहती करून घेणे.

वतशमानपरातील बातम्याांचे सांकलन

-तवद्ाथी चळवळीसांबांधी वतचमानपत्ातील

कर.

बातम्या गोळा करणे .

(२) आपल्या पवरसरातील सावश
जवनक समस्त्या सोडवण्यासाठी
प्रयत्न करणाऱ्या चळवळींच्या
कायाचा अहवाल वलही.
(३) भाजी अथवा धान्य ववकत
घेताना तुमची वजनात
फसवणूक झाली तर ग्राहक सांरक्षण

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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कायद्याांतगशत तु कशी तक्रार कराल,
याचा नमुना तयार कर.
साांग पाहू ....
(१)भारतातल्या कोणत्या
चळवळींमुळे न्यायालयात जनवहताथश
यावचका दाखल होऊन
न्यायालयाला
त्यावर वनणशय द्यावा लागला ?
महात्मा फुले, महात्मा गाांधी, सांत
गाडगे महाराज, डॉ. बाबासाहे ब
आांबेडकर याांनी कोणत्या चळवळी
उभ्या केल्या ?
(२)शेतकऱ्याांच्या व शेतमजुराांच्या
कल्याणासाठी शासनाने कोणत्या
योजना राबवल्या आहे त ?

इवतहास

आठवडा

मनोरां जनाची आवश्यकता थपष्ट्ट करता

दुसरा

येणे.

(०७ तडसें बर

६. मनोरां जनाची
माध्यमे आतण
इततहास

(मनोरां जनाची माध्यमे आवण
इवतहास)
https://tinyurl.com/y2kbl6az

ते १२ तडसेंबर)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 मनोरां जनाची माध्यमे आतण
इततहास या पाठाचे वाचन कर.
 मनोरां जनाची माध्यमे आतण
इततहास यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला
क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
करून बघ-
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इवतहास ववषयाशी वनगवडत कृ वत
शील आवण अकृ वतशील
मनोरां जनाचा तक्ता तयार कर.
इवतहास

आठवडा

मनोरां जनाची माध्यमे व इततहास

ततसरा

याांच्यातील परथपर सांबांधाांचे तवश्लेषण

(१४ तडसेंबर

करता येणे.

६. मनोरां जनाची
माध्यमे आतण
इततहास

ते १९ तडसेंबर)

(कळसूरी बाहु ल्याांचा खे ळ)

 कळसूरी बाहु ल्याांचा खे ळ
यातवषयी मातहती घे ण्यासाठी
https://tinyurl.com/y63wbjmr
तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
यादी करूया.
मनोरां जनाचे ववववध प्रकार साांगन
ू
त्याांचे वगीकरण कर.
उपक्रमसांत एकनाथाांचे ‘कवचू चावला’ हे
भारुड वमळव.

इवतहास

आठवडा

मनोरां जनाच्या माध्यमाांत होणारे बदल

चवथा

जाणून घेणे.

(२१ तडसेंबर ते

६. मनोरां जनाची
माध्यमे आतण
इततहास

२६ तडसेंबर)

 मनोरां जनाच्या साधनाांची यादी
कर.
 पूवीचे
व
सध्याचे
मनोरानाजनाच्या
साधनात
कोणता फरक जाणवतो ते
तलही.
चला शोधूयात.
या पाठात उल्लेख नसलेले परां त ु इवत
हासाशी सांबांवधत असणाऱ्या

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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वचरपटाांची यादी आांतरजालाच्या
मदतीने तयार कर.

इवतहास

आठवडा

६. मनोरां जनाची

पाचवा

 सध्याच्या
मनोरां जनाच्या
साधनाचा
हयक्लतगत
व
सामातजक जीवनावर कोणता
पतरणाम होतो ते थपष्ट्ट कर.
चला शोधूया.

माध्यमे आतण
इततहास

(२८ तडसेंबर
ते ०२
जानेवारी)

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

इयत्ता : १० वी माहे : जानेवारी, २०२१
ववषय

कालावधी
आठवडा पतहला
(०४ जानेवारी ते

राज्यशास्त्र

०९ जानेवारी)

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

-‘तवतवधतेतील एकता’ याचा अथच

५. भारतीय

साांगता येणे.
-भारतातील तवतवधतेचा आदर
करण्याची वृत्ती तवकतसत होणे .

लोकशाहीसमोरील
आहहाने

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(भारतातील लोकशाही समोरील
आव्हाने )
https://tinyurl.com/yykxxw7
s

तवतवध आहहानाांचे वथतुतनष्ट्ठ
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ववद्याथी कृ ती

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 भारतीय लोकशाहीसमोरील
आहहाने या पाठाचे वाचन कर.
 भारतातील लोकशाही
समोरील आव्हाने यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या
ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
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थवरूप थपष्ट्ट करता येणे.

 भारतासमोरील अांतगचत
आहहाने कोणती आहे त?
 अांतगचत आहहाने
सोडवण्यासाठी शासन थतरावर
कोणते प्रयत्न चालू आहे त?
उपक्रम

-अांतगचत आहहानाांना तोंड कसे
दे ता येते याचे तववेचन करता येणे.

(१) भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी
तुम्ही कोणत्या
उपाययोजना सुचवाल याची यादी
कर.
(२) ‘भारतातील दहशतवाद’ या
समस्त्ये वर चचा करा.
आठवडा दुसरा
(११ जानेवारी ते
१६ जानेवारी

भारतातील तवतवध कलाांची
मातहती साांगता येणे.

७. खेळ आतण
इततहास

(खे ळ आवण इवतहास)
https://tinyurl.com/y6ooccoz

कला, क्रीडा व सातह त्य िेत्ाांतील
तवतवध घटकाांची मातहती साांगणे .

इवतहास

 खेळ आतण इततहास या पाठाचे
वाचन कर.
 खे ळ आवण इवतहास यातवषयी
मातहती घेण्यासाठी तदले ल्या
ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
उपक्रम
(१) तुमच्या आवडीच्या खे ळाची व
त्या खे ळाशी सांबांवधत खे ळाडूां ची
मावहती वमळव.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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(२) क्रीडापटूां वरील पुस्त्तके/
मावहतीपट/वचर पट यातून
खे ळाडूां ना त्या खे ळासाठी वकती कष्ट
घ्यावे लागतात, यावर चचा करा.

इवतहास

आठवडा ततसरा
(१८ जानेवारी ते
२३ जानेवारी)

भारतीयाांच्या वेगवेगळ्या

७. खेळ आतण

खेळातील कामतगरीतवषयी

इततहास

अतभमान बाळगणे व त्यातून
प्रे रणा घेणे.

 भारतात खेळल्या जाणाऱया
खेळाांची यादी कर.
 भारताने कोणकोणत्या खेळात
चाांगली
कामतगरी
केली
आहे ,अशा खेळाांची मातहती
तमळव.
चला शोधूयात.
वशक्षक, पालक आवण आांतरजालाच्या
मदतीने कुस्त्तीगीर खाशाबा जाधव,
मारुती माने , भारतरत्न सवचन
तेंडुलकर याांच्या जीवनाववषयी
मावहती वमळव.

इवतहास

आठवडा चवथा
(२५ जानेवारी ते

कला, क्रीडा व सातहत्य याांचे
ऐततहातसक उपयोजन साांगता येणे.

७. खेळ आतण
इततहास

३० जानेवारी)
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 खेळाांचे जीवनात काय महत्व
आहे ते थपष्ट्ट कर.
 कला, क्रीडा व सातहत्य याांचे
जीवनात काय महत्व आहे ?
SCERT,Maharashtra,Pune

चला शोधूयात.
पूवी भारतातील अनेक भागाांमध्ये
लाकडी बाहु ल्या बनवत असत.
महाराष्रात ‘ठकी’नावाने ओळखल्या
जाणाऱ्या रां गीत लाकडी बाहु ल्या
तयार केल्या जात. अशा लाकडी
बाहु ल्या बनवण्याची परां परा
भारतात इतर कोणत्या प्रदे शाांमध्ये
होती/आहे
हे शोधूयात.
त्या त्या प्राांतात त्या बाहु ल्याांना काय
नावे आहे त, ते शोधा.

इयत्ता : १० वी माहे : फेब्रुवारी, २०२१
ववषय
इवतहास

कालावधी
आठवडा पतहला
(०१ फेब्रुवारी ते
०६ फेब्रुवारी)

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

पयचटन िेत्ासाठी इततहासाचा

८. पयचटन आतण

उपयोग होऊ शकतो हे जाणणे .

इततहास

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(पयश टन आवण इवतहास)
https://tinyurl.com/y4mrda48

आपल्या दे शातील पयचटनाच्या

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

ववद्याथी कृ ती

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 पयश टन आवण इवतहास या
पाठाचे वाचन कर.
 पयश टन
आवण
इवतहास
यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
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सांधी साांगता येणे.

तदलेल्या ललक ला
करून क्हहडीओ बघ.
चला शोधूया.

क्ललक

वरील प्रकाराांव्यवतवरक्त
ववज्ञानववषयक पयश टन, ववरां गळ
ु ा,
साांस्त्कृ वतक पयश टन व समूह
पयश टन या प्रकाराांची मावहती वशक्षक
व आांतरजालच्या (इांटरनेट) मदतीने
शोध.

इवतहास

आठवडा दुसरा
(०८ फेब्रुवारी ते

पयचटन अनेकाांना रोजगाराच्या सांधी ८. पयचटन आतण
उपलब्ध करून दे ते हे जाणणे.

इततहास

(पयश टनाची परां परा)
https://tinyurl.com/y3p37v3g

१३ फेब्रुवारी)

 पयश टनाची परां परा यातवषयी
मातहती घे ण्यासाठी तदले ल्या
ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.
माहीत करून घे .
स्त्वच्छ भारत अवभयानाची मावहती घे.

इवतहास

आठवडा ततसरा
(१५ फेब्रुवारी ते

इततहास आतण पयचटन याांचा

८. पयचटन आतण

सहसांबांध समजून घेणे

इततहास

(पयश टन आवण इवतहास)
https://tinyurl.com/y699w3m7

२० फेब्रुवारी)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

 पयश टन
आवण
इवतहास
यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललक ला क्ललक
करून क्हहडीओ बघ.
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इवतहास

आठवडा चवथा
(२२ फेब्रुवारी ते

८. पयचटन आतण
इततहास

२७ फेब्रुवारी)

 भारतातील पयचटन िेत्ाांची
मातहती तमळव.
पयचटन आतण इततहास याांचा काय सांबांध
असतो ते तलही?
पयचटन िेत्ामुळे कोणकोणता फायदा
होतो ते थपष्ट्ट कर.
उपक्रम
ऐवतहावसक स्त्थळाांच्या जतन व सांवधश
नाची गरज स्त्पष्ट कर. यासाठी
कोणत्या उपाययोजना करता
ये तील,याची चचा कर.

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१
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इयत्ता : १० वी
ववषय
इवतहास

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

माहे : माचच, २०२१
पाठाचे नाव

आठवडा

इततहासाच्या अभ्यासातील

९. ऐततहातसक

(साांस्त्कृ वतक आवण नै सर्थगक

पतहला

सांग्रहालयाांचे/ग्रांथालयाांचे महत्त्व

ठे हयाांचे जतन

वारशाचे व्यवस्त्थापन)

(०१ माचच ते ०६

साांगता येणे.

https://tinyurl.com/y5fya

माचच)

इवतहास

आठवडा दुसरा
(०८ माचच ते १३
माचच)

इवतहास

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

azt

इततहासाच्या अभ्यासातून

९. ऐततहातसक

वथतुतनष्ट्ठ तवश्लेषण करता येते

ठे हयाांचे जतन

ही भावना तवकतसत करणे .

आठवडा

इततहासाचा अन्य अभ्यासिेत्ाांशी

९. ऐततहातसक

ततसरा

समन्वय साधणे.

ठे हयाांचे जतन

(१५ माचच ते २०

ववद्याथी कृ ती
 ऐततहातसक ठे हयाांचे जतन या पाठाचे वाचन
कर.
 ऐततहातसक ठे हयाांचे जतन यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललक ला क्ललक करून
क्हहडीओ बघ.

 ऐततहातसक ठे हयाांचे जतन या पाठातील
भारतातील ऐततहातसक थथळाांची मातहती
तमळव.

 ऐततहातसक थथळाांचा ज्या प्रमाणे इततहासाशी
सांबांध येतो त्याप्रमाणे अन्य कोणकोणत्या
तवषयाांशी सांबांध येतो,त्याांची यादी कर.

माचच)
इवतहास

आठवडा

९. ऐततहातसक

चवथा

ठे हयाांचे जतन

(२२ माचच ते

आांतरजालाच्या मदतीने महाराष्रातील प्रमुख

२७ माचच)
शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

 ऐततहातसक थथळाांचे जतन करण्यासाठी तू
काय-काय प्रयत्न करशील.
उपक्रम
ग्रांथालयाांची मावहती वमळव.
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ाआयत्ता : १०वी माहे : डडसेंबर, २०२०
डवषय
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

कालावधी

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

ाअठवडा पडहला

क्षमता डवधान क्र.

५. नैसर्मगक वनस्पती व

(१ डडसेंबर ते ०५

११, १२ व १३

प्राणी

ाअठवडा दुसरा

क्षमता डवधान क्र.

५. नैसर्मगक वनस्पती व

(०७ डडसेंबर ते १२

११, १२ व १३

प्राणी

ाअठवडा डतसरा

क्षमता डवधान क्र.

६. लोकसांख्या

(१४ डडसेंबर ते १९

१४ ते १८

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

https://tinyurl.com/y628qx68

नैसर्मगक वनस्पती व प्राणी या बद्दल माडहती
सोबतची ललक तसेच पाठ्यपुस्तक व ाअांतरजाल
याांच्या मदतीने डमळावा.

डडसेंबर)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

सोबतची ललक तसेच

https://tinyurl.com/y5jbj5l8

पाठ्यपुस्तक यािारे

माडहती घेाउन स्वाध्याय सोडवा.

डडसेंबर)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

https://tinyurl.com/y569wd7g

लोकसांख्येबाबत डवडवध पैलूांची
सोबतची ललक वापरून डमळावा.

माडहती
.

डडसेंबर)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा चवथा

क्षमता डवधान क्र.

(२१ डडसेंबर ते २६

१४ ते १८

६. लोकसांख्या

https://tinyurl.com/yybtcpph

लोकसांख्येबाबत डवडवध पैलूांची
सोबतची ललक वापरून डमळावा.

डडसेंबर)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)
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माडहती

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा पाचवा

क्षमता डवधान क्र.

(२८ डडसेंबर ते ०२

१४ ते १८

६. लोकसांख्या

पाठ्यपुस्तक

लोकसांख्येबाबत डवडवध पैलूांची
माडहती
पाठ्यपुस्तक व ाअांतरजाल याांच्या मदतीने
डमळावा.

जानेवारी)

ाआयत्ता : १० वी माहे : जानेवारी, २०२१

डवषय
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

कालावधी

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

ाअठवडा पडहला

क्षमता डवधान क्र.

(०४ जानेवारी ते ०९

१४ ते १८

पाठाचे नाव

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

६. लोकसांख्या

पाठ्यपुस्तक

स्वाध्याय सोडवा.

७. मानवी वस्ती

https://tinyurl.com/y64zky43

मानवी वस्ती

जानेवारी)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा दुसरा

क्षमता डवधान क्र.

(११ जानेवारी ते १६

१९ ते २१

बाबतची

सोबतची ललक वापरून डमळावा.

जानेवारी)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

माडहती
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सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा डतसरा

क्षमता डवधान क्र.

(१८ जानेवारी ते २३

१९ ते २१

७. मानवी वस्ती

https://tinyurl.com/y6ntwm8w

मानवी वस्ती

बाबतची

माडहती

सोबतची ललक वापरून डमळावा.

जानेवारी)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा चवथा

क्षमता डवधान क्र.

(२५ जानेवारी ते ३०

१९ ते २१

७. मानवी वस्ती

पाठ्यपुस्तक

मानवी वस्ती बाबतची
माडहती
पाठ्यपुस्तक व ाअांतरजाल याांच्या
मदतीने डमळावा.

जानेवारी)

ाआयत्ता : १०वी माहे : फे ब्रुवारी, २०२१
डवषय
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

कालावधी

ाऄध्ययन डनष्पत्ती क्रमाांक

ाअठवडा पडहला

क्षमता डवधान क्र. १९ ते

(०१ फे ब्रुवारी ते ०६

२१

पाठाचे नाव
७. मानवी वस्ती

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत
पाठ्यपुस्तक

डवद्याथी कृ ती
स्वाध्याय सोडवा.

फे ब्रुवारी)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा दुसरा

क्षमता डवधान क्र. २५ ते

(०८ फे ब्रुवारी ते १३

२८

८. ाऄथणव्यवस्था ाअडण
व्यवसाय

फे ब्रुवारी)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

https://tinyurl.com/y5nspwjk

ाऄथणव्यवस्था ाअडण व्यवसाय
बाबतची माडहती सोबतची
ललक वापरून डमळावा.
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सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा डतसरा

क्षमता डवधान क्र. २५ ते

(१५ फे ब्रुवारी ते २०

२८

८. ाऄथणव्यवस्था ाअडण

https://tinyurl.com/y4jdmtp8

व्यवसाय

ललक वापरून डमळावा.

फे ब्रुवारी)
सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा चवथा

क्षमता डवधान क्र. २५ ते

(२२ फे ब्रुवारी ते २७

२८

८. ाऄथणव्यवस्था ाअडण

ाऄथणव्यवस्था ाअडण व्यवसाय
बाबतची माडहती सोबतची

https://tinyurl.com/y4dnqhra

व्यवसाय

ाऄथणव्यवस्था ाअडण व्यवसाय
बाबतची माडहती सोबतची
ललक वापरून डमळावा.

फे ब्रुवारी)

ाआयत्ता : १०वी माहे : माचण, २०२१
डवषय

कालावधी

ाऄध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा पडहला

क्षमता डवधान क्र.

(भूगोल)

(०१ माचण ते ०६

२५ ते २८

पाठाचे नाव
८. ाऄथणव्यवस्था ाअडण

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत
पाठ्यपुस्तक

व्यवसाय

ाऄथणव्यवस्था ाअडण व्यवसाय या बद्दल
माडहती घेाउन स्वाध्याय सोडवा. ाऄडचण
ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे
सांपकण साधा.

माचण)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

डवद्याथी कृ ती
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सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा दुसरा

क्षमता डवधान क्र.

(०८ माचण ते १३

२९ ते ३१

९. पयणटन, वाहतूक

https://tinyurl.com/y4tb9dmw

ाअडण सांदश
े वहन

बाबतची

सामाडजकशास्त्र

ाअठवडा डतसरा

क्षमता डवधान क्र.

(भूगोल)

(१५ माचण ते २०

२९ ते ३१

९. पयणटन, वाहतूक

https://tinyurl.com/y6ekkeew

ाअडण सांदश
े वहन

(भूगोल)

ाअठवडा चवथा

क्षमता डवधान क्र.

(२२ माचण ते २७

२९ ते ३१

वाहतूक

ाअडण

सांदश
े वहन

माडहती सोबतची ललक

९. पयणटन, वाहतूक

पाठ्यपुस्तक

ाअडण सांदश
े वहन

पयणटन, वाहतूक ाअडण सांदश
े वहन या
बद्दल माडहती घेाउन स्वाध्याय सोडवा.
ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी
िारे सांपकण साधा.

सांकडलत मूल्यमापन –

ाअठवडा पाचवा
(२९ माचण ते ०३

िीत्तीय सत्र

एडप्रल)

कालावधी

सांदश
े वहन

माडहती सोबतची ललक

ाआयत्ता : १०वी माहे : एडप्रल, २०२१
डवषय

ाअडण

वापरून डमळावा.

माचण)

सामाडजकशास्त्र

पयणटन,
बाबतची

माचण)

(भूगोल)

वाहतूक

वापरून डमळावा.

माचण)

सामाडजकशास्त्र

पयणटन,

ाऄध्ययन डनष्पत्ती क्रमाांक

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

पाठाचे नाव

ाऄध्ययन ाऄध्यापन स्त्रोत

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

डवद्याथी कृ ती
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सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा पडहला
(०५ एडप्रल ते १०

सराव : पाठ क्र.
०६

स्व ाऄध्ययन /

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता पुस्तकातील

पाठ्यपुस्तक

डचत्राांचे डनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व
डचत्रे डमळवा. ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे

एडप्रल)

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा दुसरा
(१२ एडप्रल ते १७

सांपकण साधा.

सराव : पाठ क्र.
०७

स्व ाऄध्ययन /

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता पुस्तकातील

पाठ्यपुस्तक

डचत्राांचे डनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व
डचत्रे डमळवा. ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे

एडप्रल)

सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा डतसरा
(१९ एडप्रल ते २४

सांपकण साधा.

सराव : पाठ क्र.
०८

स्व ाऄध्ययन /

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता पुस्तकातील

पाठ्यपुस्तक

डचत्राांचे डनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व
डचत्रे डमळवा. ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे

एडप्रल)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

सांपकण साधा.
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सामाडजकशास्त्र
(भूगोल)

ाअठवडा चवथा
(२६ एडप्रल ते ३०

सराव : पाठ क्र.
०९

स्व ाऄध्ययन /

पाठाचे वाचन करा. ाअशय लक्षात येण्या कररता पुस्तकातील

पाठ्यपुस्तक

डचत्राांचे डनरीक्षण करा. ाअांतरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व
डचत्रे डमळवा. ाऄडचण ाअल्यास डशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे

एडप्रल)

शैक्षणणक ददनदर्शि का (ाआयत्ता पदहली ते दहावी)

सांपकण साधा.

दडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

SCERT,Maharashtra,Pune

