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

१९ मुळे एक नवीन आव्हान उभे राहिले आिे. सवव पालक, शिक्षक, शिक्षणपे्रमी याांच्यापुढे भववष्यातील शिक्षणाच्या 

व्यवसे्थबाबत प्रश्न वनमावण झाले आिेत. पण पुरोगामी मिाराष्ट्र या अडचणीतूनिी मागव काढून ववद्यार्थी व शिक्षक याांच्या 

आरोग्याला प्राधान्य देऊन ववद्यार्थ्ाांच े शिक्षण िोत रािील यासाठी प्रयत्न करत रािील आणण शिक्षणातिी माग े रािणार 

नािी याची मला खात्री आिे. 

     आरोग्याला प्राधान्य देऊन शिक्षण चालू ठेवता येईल काय यावर िासन पातळीवर बरीच चचाव िोऊन िाळा बांद 

असल्या तरी मुलाांच्या शिकण्याची प्रक्रिया कायम ठेवण्यासाठी िालेय शिक्षण ववभाग 'िैक्षणणक हदनदशििका' घेऊन येत 

आिे. शिक्षण ववभागाच्या या प्रयत्नाांना सवव शिक्षक, ववद्यार्थी,िाळा व्यवस्थापन सममती व पालकाांनी सकारात्मक 

प्रवतसाद द्यावा असे आवािन मी या वनममत्ताने करते. 

     सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या िुभेच्छा!  
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महाराष्ट्रातील सवग ववद्यार्थी, पालक आणि र्शक्षकांना नवीन शैक्षणिक वषागच्या हादििक शुभेच्छा! 
 
कोववड-१९ च्या प्रादुभाववामुळे मागील कािी हदवसाांपासून आपण अनेक सांकटाांचा सामना करत आिोत. आरोग्य 

आणण दैनांहदन उदरवनवाविाचा प्रश्न असणाऱ्या असांख्य बालकाांना पररस्थस्थतीमळेु शिक्षण सोडण्याची वळे येऊ नय े तसेच 
शिक्षणािी, शिक्षकाांिी त्ाांचा सांबांध तुटू नय ेयासाठी मागील २ महिन्याांपासून आम्ही 'िाळा बांद, पण शिक्षण आिे…' िी 
अभ्यासमाला सुरु ठेवली िोती आणण त्ाला मिाराष्ट्रभरातून प्रचांड प्रवतसाद ममळाला. िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्ये १५ 
जूनपासून सवव मिाराष्ट्रात प्रत्क्ष िाळा सुरू करण्यात अनेक अडचणी आिेत. त्ामुळे आपण हडशजटल माध्यमातून 
शिक्षण दणे्याचा वनणवय घेतला आिे. या पार्श्वभूमीवर राज्य िैक्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण पररर्देने िैक्षणणक 
हदनदशिि केची वनममिती केली आिे. या िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर शिक्षक, पालक याांनी अत्ांत ववचारपूववक करून 
ववद्यार्थ्ाांचे शिकण े अमधक समृद्धकरणे आवश्यक आिे. प्रत्क्ष िाळा सुरु िोत नािीत तोपयांत ववद्यार्थी िैक्षणणक 
हदनदशिि केचा वापर करून आपल्या सवडीनुसार आणण वेळेनुसार शिक्षण घेऊ िकणार आिेत. यामध्ये अध्ययन पूरक 
साहित्, कृती, स्वाध्याय याांचा अांतभावव करण्यात आला आिे. आम्ही दीक्षा, रेहडओ, टेशलणव्हजन, अध्ययन व्यवस्थापन 
प्रणाली (LMS) इत्ादी माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिोचण्यासाठी प्रयत्निील असून त्ाचाच एक भाग म्हणून  
िैक्षणणक हदनदशििका तयार करण्यात आली आिे. या उपिमास शिक्षक, पालक व ववद्यार्थी सकारात्मक प्रवतसाद दतेील 
आणण शिक्षणाची प्रक्रिया सुरु ठेवतील अिी मला आिा आिे. 

िैक्षणणक हदनदशिि केचा प्रमुख उदे्दि िा या सांकटाच्या कालावधीमध्ये देखील ववद्यार्थी शिक्षणप्रवािात रिावा िाच 
आिे. आरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िे िी मित्वाचे आिे. यासाठीच घरी बसून देखील ववद्यार्थी िैक्षणणक 
हदनदशिि केचा वापर करून त्ाच्या वळेेनुसार शिकू िकणार आिे. िाळा बांदच्या कालावधीमध्य ेनवीन िैक्षणणक वर्ावच्या 
प्रारांभीच्या अनुर्ांवगक कृती तसेच अध्ययन अनुभव पूणवतः देण े िक्य िोणार नािी पण कािी अध्ययन अनुभव िे या 
उपलब्ध ई-साहित्ाच्या माध्यमातून देण ेनक्कीच िक्य िोणार आिे. 

 
 

 दिनकर पाटील 
    संिालक 
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मनोगत 



शैक्षणिक दिनिर्शिका 
 

नमस्कार ववद्यार्थी ममत्रिो, 
     सध्या कोववड-१९ या रोगामुळे सांपूणव जग ववववध समस्ाांना सामोरे जात आिे. त्ाला शिक्षणके्षत्रिी अपवाद नािी. 
जगभरातील िाळा-मिाववद्यालये अवनश्चित काळासाठी बांद आिेत. शिक्षक, ववद्यार्थी, पालक िे सववजण िाळा कधी सुरू 
िोणार याववचारात आिेत. िाळा सुरू करता येत नसल्या तरी शिकणे जास्तीत जास्त समृद्ध  करता येऊ िकेल का याचा 
ववचार िासनपातळीवरिी िोत आिे.  
      िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्य ेववद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेहडओ, टेशलणव्हजन,अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली 
(LMS) याांचा वापर करण्यासाठी सुद्धा िासन प्रयत्निील आिे. त्ाचाच एक भाग म्हणून दीक्षा ऍप्लिकेिनचा वापर 
मुलाांच्या अध्ययनासाठी करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपात आम्ही करत आिोत. िैक्षणणक 
हदनदशििका स्माटव पीडीएफ रूपात असून यामध्य े हदलेल्या अध्ययन स्त्रोताांवर स्पिव केल्यास सांबांमधत ई-साहित् 
आपल्यासमोर णव्हहडओरूपामध्ये हदसेल. िैक्षणणक हदनदशििका पािताना इांटरनेट कनेक्टिणव्हटीची समस्ा जाणवत 
असल्यास रेंज आिे अिा रठकाणी जाऊन सांबांमधत ई-साहित् दीक्षा ऍिीकेिनवरून आपण डाऊनलोड करु िकतो व 
इांटरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकाणी ऑफलाईन वापरू िकतो. 
     मिाराष््ट राज्यातील सववच ववद्यार्थी व पालक सिजपणे वापर करू िकतील असा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या 
महिन्याांसाठीचा अध्ययन साहित्स्त्रोताांचा सांच िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपामध्ये आपणा सवाांसाठी उपलब्ध करून देत 
आिोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत उपलब्ध अध्ययन स्रोताांच्या मदतीने तयार केलेल्या िैक्षणणक हदनदशिि केस शिक्षक, पालक व 
ववद्यार्थी सकारात्मक प्रवतसाद देतील असा ववर्श्ास वाटतो. िैक्षणणक हदनदशिि केचा उपयोग आपल्या पाल्याच े क्रकिं वा 
आपल्या ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन सुकर करण्यासाठी नक्कीच िोईल अिी आिा आिे.  
    िैक्षणणक हदनदशििका ववद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शिक्षकाांच्या मागवदिवनाखाली वापरावयाची आिे.तसेच शिक्षकाांनी 
फोन कॉल,  व्हाट्सअप या माध्यमातून ववद्यार्थी आणण पालक याांच्या सांपकावत राहून  िैक्षणणक हदनदशिि केच्या साह्याने 
मुलाांचे शिक्षण आनांददायी कसे िोईल यासाठी प्रयत्न करावयाचा आिे. ववद्यार्थ्ाांनी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करत 
असताना पालक आणण घरातील इतर वडीलधारी मांडळी तसेच मोठे बिीण-भाऊ याांच्या देखरेखीखाली अध्ययन साहित् 
वापरावे. िैक्षणणक  हदनदशिि केमध्ये अध्ययनस्त्रोत म्हणून दीक्षा ॲप वरील सांबांमधत घटकाांचे ई साहित् हदले आिे. या 
साहित्ाचा वापर सांदभव म्हणून करण्यापूवी शिक्षकाांिी चचाव करणे आवश्यक आिे त्ाचप्रमाणे शिक्षकाांच्या सूचनेनुसार 
पाठ्यपुस्तकाांचािी वापर आवश्यक आिे. 
      केवळ िैक्षणणक हदनदशििका पुरवल्याने ववद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पूणव िोणार नसून शिक्षकाांनी सतत पालक व 
ववद्यार्थ्ाांच्या सांपकावत रािण े त्ाांच्यािी चचाव करणे, त्ाांना कािी प्रश्न ववचारण े या माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांच े सातत्पूणव 
सवांकर् मलू्यमापन करावे. ववद्यार्थ्ाांवर सतत ऑनलाईन चाचण्याांचा मारा करण ेयोग्य नािी. त्ाचप्रमाण ेलेखी गृिपाठ, 
स्वाध्याय आणण चाचण्यायामळेु ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन कां टाळवाण ेिोणार नािी याचीिी दक्षता शिक्षकाांनी घेण ेआवश्यक 
आिे. त्ाच प्रमाण ेववद्यार्थीवनिाय या वनयोजनामध्ये लवमचकता सुद्धा असावी. 
र्शक्षकासंाठी सूिना : 

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

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

3. वगवशिक्षकाांनी ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फक्त अभ्यासबद्दल बोलू नये. िा सांवाद अनौपचाररक असावा. 
ववद्यार्थी, कुटुांब, सध्याची हदनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाच े
मत याबद्दल चचाव करून शिक्षक - ववद्यार्थी सांबांध दृढ िोतील याची काळजी घ्यावी. 



4. वगवशिक्षकाांनी, ववर्यशिक्षकाांनी पाठ शिकताना पुस्तकाचा कसा वापर कसा करावा याबद्दद्दल सूचना द्याव्यात. 
5. प्रत्ेक पाठाच ेई-साहित् बघण्यापूवी व बमघतल्यानांतर काय करावे याबद्दलिी ववद्यार्थ्ाांना साांगावे. 
6. त्ाचप्रमाणे पाठातील ई-साहित्ािी सांबांमधत समाांतर उपिम आणण स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद 

साधावा. 
7. वनयममत अभ्यासाला पयावय म्हणून आपण दीक्षा ऍपचा वापर आपण करत नािी आिोत तर शिक्षक आणण 

ववद्यार्थी याांच्यातील आांतरक्रियतेून जे ववद्यार्थ्ाांच ेअध्ययन घडत ेत्ाला पूरक साहित् क्रकिं वा िैक्षणणक साहित् 
म्हणून ई -साहित्ाचा वापर करण ेअपेशक्षत आिे. 

8. िैक्षणणक हदनदशिि केमध्य े दणे्यात आलेल्या कृतीशिवाय शिक्षकाांनी आपल्या स्तरावर इतर आवश्यक कृती व 
उपिम ववद्यार्थ्ाांना पुरववण्यास िरकत नािी. 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका वापरण्यासाठी ववद्यार्थी व पालक यांच्याकररता  महत्वाच्या सूिना : 
 

1. िैक्षणणक हदनदशििका म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील पाठाांवर आधाररत वनयोजन असून त्ाचा उदे्दि ववद्यार्थ्ाांचे 
अध्ययन सुलभ करणे िा आिे. 

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

3. दीक्षाऍप पािण्यापूवी एकदा पाठ्यपुस्तकातून सांबांमधत पाठ वाचावा. त्ाचप्रमाण ेई-साहित् पाहिल्यानांतरिी ई-
साहित्ातील अध्ययन घटक पुन्हा वाचणे अमधक फायदेिीर ठरेल. 

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

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

6. दररोज प्रत्ेक ववर्याचा अभ्यास करण्याची सवय लावून घ्या. 
7. ठराववक कालावधीनांतर शिक्षकाांनी पाठवलेल्या चाचण्यािी सोडवा. 
8. ई-साहित् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सावनध्यातच रिा.  
9. ई-साहित् सलगपण ेन पािता प्रत्ेक ववर्य सांपल्यानांतर र्थोडी ववश्ाांती घ्या. मोबाईल क्रकिं वा इलेक्ट्रॉवनक गॅजेट 

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

आिे. 
11. आवश्यक तेरे्थ साांवगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिं वा उपिम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मांडळींना त्ाची कल्पना द्या 

अर्थवा त्ा कृती क्रकिं वा उपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.  
12. िैक्षणणक हदनदशिि केमधील शलिंक open िोत नसल्यास सदर घटकािी सांबांमधत ई-साहित् DIKSHA APP 

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

 
DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी  येरे्थ क्लिक करा 

 

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


 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुिे 

 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका 
(इयत्ता िहावी) 

माहे - जून, जुलै, ऑगस्ट २०२० 
 

            
             

 

 

 

 

 

 
 

  



इयत्ता – िहावी 
माहे – जून २०२०                                      ववषय – मराठी 
आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

३ १) श्वण- काव्य या 
साहित् प्रकारातील भावार्थव 
समजून घेणे. 
२) गीताची ध्ववनफीत ऐकून 
त्ातील स्वराघात,आरोि 
अवरोि या वैशिष्ट्ाांची जाण 
िोणे. 
३) भार्ण-सांभार्ण-
पद्यप्रकाराांना चाली लावून 
त्ाांचे सादरीकरण करता 
येणे.   

जय जय 
भारत देिा 
  
 
 
 
 
 
व्याकरण 
घटकाांची 
उजळणी-
समास   

 
येर्थे क्लिक करा 

•णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 
•सदर गीत तालासुरात म्हणाव.े 
•ववववध देिभक्तीपर गीताांचे श्वण 
करावे व त्ामधील भावर्क सौंदयव 
(रस,अलांकार,प्रवतमा) समजून 
घ्यावे. 
•देिभक्तीपर गीताांचा सांग्रि करणे. 
•अपररमचत िब्ाांचे अर्थव 
िब्कोिातून िोधणे. 
•गद्य पाठातील सामाशसक 
िब्ाांचा सांग्रि करण े
 

४ श्वण-पररसरात बोलल्या 
जाणाऱ्या ववववध बोलीभार्ा 
ऐकून त्ाांच्या,ववववध 
साहित्ातील भावार्थव 
समजून घेणे. पररसरात 
बोलल्या जाणाऱ्या ववववध 
बोलीभार्ा ऐकून 
वैशिष्ट्ानुसार तुलना करता 
येणे. 
वाचन- या के्षत्रातील सवव 
अध्ययन क्षमता. 
अध्ययन कौिल्य- 
सांदभावसाठी िब्कोि 
पािता येण े
 
 

गद्य- बोलतो 
मराठी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 
मराठी भारे्तील इतर बोली 
भार्ाांची माहिती घ्या. 
क्रिअर्थी क्रियापदाांची दिा वाक्य 
तयार करा. 
 पाठातील क्रिअर्थी िब् िोधा  
मराठी भारे्ची  इतर प्रादेशिक 
भारे्िी असलेला साम्य भेद 
शिक्षकाांच्या मदतीने िोधा  
गटचचाव - मराठी भारे्चे सांवधवन-
याववर्यावर ममत्राांिी चचाव करा. 
 
 
 
 
णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 

http://is.gd/W1I0xE
http://is.gd/YTq7o0
http://is.gd/sEEOrI
http://is.gd/e0MY09


 
 
 
 
 
 
ववववध साहित्ाचा अर्थव 
समजून घेणे. 
व्यवक्तमचत्र या साहित् 
प्रकाराची ओळख करून  
घेणे. 
साहित्ाची समीक्षा करून 
त्ाबाबत आपले मत व्यक्त 
करता येणे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
गद्य- आजी 
कुटुांबाची 
आगळ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

तुलना करणे-एकत्र कुटुांब/ववभक्त 
कुटुांब फायदे तोटे. 
ववश्लेर्ण करणे- ’कुटुांबातील 
आजीचे मित्व’ आपले मत लेखी 
व्यक्त करा. 
व्यष्टी अभ्यास-पाठाच्या  आजीची 
स्वभाव वैशिष्ट् साांगा. 
वगीकरण करा.बैठे खेळ-मैदानी 
खेळ पाठाच्या  सिकारिील 
अध्ययन-िीर्वकाच्या समपवकते 
बाबत ममत्रािी चचाव करा. 
प्रकल्प-गावाकडचे खळेाांववर्यी 
माहिती ममळवा. 
 
 
 

 

 

माहे – जुलै २०२०                                      ववषय – मराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती  पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ ववववध साहित् प्रकारच्या 
माध्यमातून आपले मत 
व्यक्त  करता येण.े 
साहित्ातील सौंदयावचा 
आस्वाद घतेा येणे. 
कववता तालासुरात म्हणता 
येणे. 
वाचलेल्या साहित्ाच्या 
आियातील मध्यवती 
ववचाराांचा कल्पनाचा 
ववस्तार करता येण े

पद्य-उत्तम 
लक्षण  
 
 
 
प्रत्य व 
उपसगव घटीत 
िब् 

 
येर्थे क्लिक करा 

 

णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 
आरोिावरोिसि पद्याचे  
काळजीपूववक वाचन करा.   
तुलना करणे- प्रमाणभार्ा, 
बोलीभार्ा क्रकिं वा प्राचीन भार्ा याांचे 
वेगळेपण िोधा. 
 समर्थव रामदासाांनी साांवगतलेल्या 
मनुष्याच्या उत्तम लक्षणाांिी तुम्ही 
सिमत आिात का? कसे त ेस्पष्ट 
करा.  
कववतेतील सौंदयव स्थळे िोध 
(उत्कट िब्,ववचार प्रवतवक 

http://is.gd/X1JgbM
http://is.gd/jpQcBT
http://is.gd/Re4yZe


काव्यपांक्ती,प्रवतमा,वृत्त) 
प्रते्क पाठातील उपसगव व 
प्रत्यघटीत िब् िोधणे. 

२ ववववध साहित्ातील 
भावार्थव समजून घणेे.योग्य 
गतीने व ववराम मचन्हाांची 
दाखल घेऊन अर्थवपूणव 
प्रकट वाचन करता येणे 
येणे.वाचलेल्या 
साहित्ाच्या आियातील 
मध्यवती  ववचाराांचा 
कल्पनाांचा ववस्तार करता 
येणे. समीक्षणात्मक 
पाठाची ओळख करून 
घेणे. 

वसांतह्र्दय चैत्र ------------ वणवनात्मक वनबांधाची वशैिषे्ट् 
समजून घ्या. 
लेणखकेने पाठात वापरलेले 
भार्ासौंदयव (उदा. वाक्प्रचार, म्हणी, 
बोलीभारे्तील िब्, अलांकाररक 
भार्ा इत्ादी) ओळखा व शलिा. 
 पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक १२ 
वरील स्वमत या मधे्य हदलेल्या 
ववर्यावरती लेखन करा. 
प्रस्तुत पाठ क्रकमान दोन वेळा 
काळजीपूववक वाचा. 
‘माझा आवडता ऋतू’या ववर्यावर 
लेखन करा. 
गटचचाव-वसांत ऋतूतच झाडाांना 
पालवी का फुटते,ममत्राांिी चचाव करा. 
प्रकल्प-पाठात आलेल्या वृक्षाांची 
वैशिष्ट्ाांची मचकट शलिा व मचकट 
विीत मचकटवा. 

३  बालसाहि
त्यत्का 
वगरीजा कीर 

 
येर्थे क्लिक करा 
 

णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 
पाठाचे आरोि-अवरोिासि वाचन 
करा. 
पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पणूव 
करा. 
तुलना करा-पाठात आलेल्या 
साहित्ाची वैशिषे्ट्. 
पाठातील स्वाध्याय सोडवा. 
डॉ.ववजया वाड याांच्या मुलाखतचे 
िब्ाांकन तुमच्या िब्ातकरा. 
तुम्ही वाचलेल्या कोणत्ािी एका 
पुस्तकाची समीक्षा करा. 
 

४ हदलेल्या उताऱ्याच्या 
आियाची मध्यवती 

कल्पना, ववचार, साराांि 

गद्य-गोष्ट 
अरुणणमाची 
–व्यवक्तमचत्र 

 णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 
अरुणणमाच्या जीवनातील प्रसांगाचे 
तुमच्या िब्ात िब्ाांकन करा. 

http://is.gd/9jChNg


समजावून घेऊन लेखन 
करता येणे.समीक्षण या 
साहित् प्रकारची ओळख 

करून घेण.े 
सांदभावसाठी िब्कोि  

पािता येणे. 
ववववध साहित्प्रकाराच्या 
माध्यमातून स्वत:चे ववचार 
माांडता येणे.मुलाखतीचे 
िब्ाांकन करून अिवाल 
शलहिता येणे. 

एव्हरेस्ट शिखर मोिीम पार पडलेल्या 
कोणत्ािी एका व्यक्तीची मुलाखत 
घ्या.  
प्रकल्प-एव्हरेस्ट शिखर मोिीम पार 
पडलेल्या कोणत्ािी  व्यक्तींच्या 
मोहिमाांचे सांकलन करा. 
 

 

 

माहे – ऑगस्ट २०२०                                  ववषय – मराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ १) श्वण- काव्य या 
साहित् प्रकारातील भावार्थव 
समजून घेणे. 
२)गीताची ध्ववनफीत ऐकून 
त्ातील स्वराघात,आरोि 
अवरोि या वैशिष्ट्ाांची जाण 
िोणे. 
३) भार्ण-सांभार्ण-
पद्यप्रकाराांना चाली लावून 
त्ाांचे सादरीकरण करता 
येणे.    

 
पद्य-  वस्त ू  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

येर्थे क्लिक करा 

•णव्हडीओ लक्षपूववक 
ऐका.हदलेले स्वाध्याय सोडा. 
•मुक्तछां दातील रचना त्ाप्रमाण े
प्रकट वाचन करा. 
•पद्यातील भावार्थव समजून 
त्ामधील भावर्क सौंदयव 
(रस,अलांकार,प्रवतमा) समजून 
घ्यावे. 
•अपररमचत िब्ाांचे अर्थव 
िब्कोिातून िोधा.  
•तुमच्या आवडत्ा वस्तूची तुम्ही 
किी काळजी घेता ते शलिा. 
•आवडत्ा वस्तूांचा सांग्रि करा.  
•पाठ्यपुस्तकातील उपिम 
ममत्राच्या मदतीन ेकरा. 

२ श्वण- औपचाररक  व 
अनौपचाररक सांवाद व 

गद्य- गवताचे 
पात े–रूपक 

 
 

 

http://is.gd/6VbH9A


सांभार्ण ऐकून मचक्रकत्सक 
ववचारासि त्ात सिभागी 
िोणे.  
भार्ण-सांभार्ण-ववववध 
साहित् प्रकाराांच्या 
मूल्यमापनाचे वनकर् ठरवून  
ते साांगता येणे.  
वाचन- या के्षत्रातील सवव 
अध्ययन क्षमता. 
अध्ययन कौिल्य- 
सांदभावसाठी िब्कोि 
पािता येण े
 
 
 
 
 
 
 
 

कर्था 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 

गटचचाव - गवताचे पात ेव 
झाडावरील गळून पडणाऱ्या पान 
यापैकी तुम्हाला कोणाचे म्हणणे 
अमधक  पटले याची चचाव गटात 
करा . 

रूपक कर्था या कर्था प्रकारची 
वैशिष्ट्ाप्रमाण ेप्रस्तुत कर्थेत 
वैशिषे्ट् शलिा . 

वव .स .खाांडेकर याांच्या इतर 
कर्थाांचे वाचन करा .  

अपररमचत िब्ाांसाठी 
िब्कोि /िाववर्श्कोि प .  

पाठातील गवताचे पाते व 
झाडाचे पान यामधे्य हदसून 
येणारी व्यक्तीवशैिषे्ट् यावर 
ममत्रािी सांवाद साधा. 
 
 
 

३ ववववध साहित्ाचा अर्थव 
समजून घेणे. 
साहित्ाची समीक्षा करून. 
ववववध साहित्ातील भावार्थव 
समजून घेणे.भार्ण –
साहित्ाची समीक्षा करून 
त्ाबाबत आपले मत व्यक्त 
करता येणे. 
वाचन- सवव अध्ययन 
क्षमता. 
लेखन-घटना, 
प्रसांग,स्वानुभव याांचे लेखन 
करता येणे. 
 

गद्य - वाट 
पािताना 

 
 
येर्थे क्लिक करा 

•णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 
•तुलना करा.-लिानपणीचे  
वाट पिाणे/मोठे झाल्यानतरचे 
वाट पिाण्याचे घटक. 
•गटचचाव –इांटरनेटच्या काळात 
पोस्टमनचे मित्व गटात चचाव 
करा.  
•पोस्टमन केलेली कृतीिी तुम्ही  
सिमत आिात का?आपले मत 
स्पष्ट शलिा. 

http://is.gd/PlwoeU
http://is.gd/dEL6Bc


 
४ ववववध साहित् प्रकारच्या 

माध्यमातून आपले मत व्यक्त  
करता येणे.ववववध 
साहित्ातील भावार्थव 
समजून घेणे. 
साहित्ातील सौंदयावचा 
आस्वाद घतेा येणे. 
कववता तालासुरात म्हणता 
येणे. 
वाचलेल्या साहित्ाच्या 
आियातील मध्यवती 
ववचाराांचा कल्पनाचा ववस्तार 
करता येणे. 

पद्य-  
आर्श्ासक मचत्र 

 
 
येर्थे क्लिक करा 

•णव्हडीओ लक्षपूववक 
ऐका.आरोिावरोिसि पद्याचे  
काळजीपूववक वाचन करा.   
•तुलना करणे-प्रस्तुत कववतेत 
मुक्तछां द या वृताची हदसून 
येणारी लक्षण शलिा .  
•कववतेतील सौंदयव स्थळे िोध 
(उत्कट िब्,ववचार प्रवतवक 
काव्यपांक्ती,प्रवतमा,वृत्त) 
•गट चचाव-स्री-पुरुर् समानता 
या कल्पनेची गटात चचाव करा. 
•कववतेतील आियाबाबत तुमचे 
मत व्यक्त करा. 

 

 

माहे – जून २०२०                       ववषय – गणित भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती  पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

३ 

िाब्दब्क 
उदािरणाांची 
उकल 
काढण्यासाठी 
क्रकती चालाांचा 
वापर करावा 
लागेल िा वनणवय 
घेता येणे. 

दोन चलातील रेर्ीय 
समीकरण - पूववज्ञान 
सराव  
दोन चलातील 
एकसामामयक 
समीकरणे अर्थव व 
उकलचलाचा लोप 
करून समीकरण े
सोडववण े
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

दोन चलातील समीकरणाांचे स्वरूप 
जाणून घ्या समीकरणातील चले व 
सिगुणक ओळखा.हदलेले समीकरण 
दोन चलातील रेर्ीय समीकरण आिे 
क्रकिं वा नािी िे ओळखण्याचा सराव करा  
 
एकसामामयक समीकरणे स्वरूप याांचा 
अर्थव समजून घ्या.एका समीकरणाच्या 
असांख्य उकली असतात परांतु दोन 
एकसामामयक समीकरणाची एकच 
सामान्य उकल असते िे समजून 
घ्या.समीकरणे ax+by+c=0 या 
सामान्य रुपात शलहून चलाच्याहदलेल्या 
क्रकिं मती समीकरणाची उकल आिे क्रक 

http://is.gd/qhyViC
https://youtu.be/ZYBFLaxGOvs
https://youtu.be/sgtjkhd3Fso
https://youtu.be/ejxiL6rrijs
https://youtu.be/ejxiL6rrijs


नािी याचा पडताळा घ्या.  
४ समरूप 

क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव ,एकरूप 
क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव व 
पायर्थागोरसचे 
प्रमेय याांचा 
उपयोग करून 
उदािरण े
सोडववता येण े

समरूपता -चलाचा 
लोप करून 
समीकरणे 
सोडववणे.  
क्रत्रकोणाचे के्षत्रफळ  
दोन क्रत्रकोणाांच्या 
के्षत्रफळाांचे गुणोत्तर 
गुणधमव  
दोन क्रत्रकोणाांच्या 
के्षत्रफळाांचे गुणोत्तर 
गुणधमव  

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 

पाया व ऊां ची हदली असता क्रत्रकोणाचे 
के्षत्रफळ काढण्याच ेसूत्र लक्षात घ्या 
.हदलेल्या णव्हहडओ च्या मदतीने प्रत्क्ष 
कृती करून क्रत्रकोणाच ेके्षत्रफळ याची 
उजळणी करा  
क्रत्रकोणाच्या के्षत्रफळाच ेसूत्र लक्षात घ्या . 
दोन क्रत्रकोणाच्या के्षत्रफळचे गणुोत्तर माांडा 
त्ावरून गणुोत्तराचा गणुधमव सोधा. पाया 
वा ऊां ची समान असल्यास काय आढळते ते 
अभ्यासा । तसेच पाया ,ऊां ची दोन्ही समान 
असल्यास कोणता गणुधमव ममळतो ते िोधा 
.  
णव्हहडओ बघून गणुधमव समजून घ्या  
क्रत्रकोणाच्या के्षत्रफळाच्या गणुोत्तरच्या 
गुणधमावचे उपयोजन कसे करता येईल िे 
उदिरणाांच्या मदतीने समजून घ्या उदािरणे 
स्वत सोडवण्याचा प्रयत्न करा. 
 

 

 

माहे – जुलै २०२०                       ववषय – गणित भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती  

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ िाब्दब्क 
उदािरणाांचे 
रुपाांतर दोन 
चलाांमधील 
समीकरणात 
करून उकल 
काढता यणेे. 

दोन चलातील 
रेर्ीय समीकरण े-
सराव 
दोन चलातील 
रेर्ीय 
समीकरणाांचा 
आलेख 

पाठ्यपुस्तक पान 4-5 
  
 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

 

सरावसांच 1.1सोडवा .हदलेली कृती पूणव 
करा .हदलेली उदािरणे वनरसन पद्धतीन े
सोडवा.  
हदलेल्या समीकरणाचा आलेख 
काढण्यासाठी एका चलाची क्रकिं मत ठेऊन 
दुसऱ्या चलाची क्रकिं मत पणूाांक 
ममळवण्याचा अमधक सराव करा.दोन्ही 
समीकरणाचे वबिंद ूस्थावपत करून आलेख 
स्वरूप अभ्यासा.आलेखावरून 
समीकरणाांची उकल काढण्याचा प्रयत्न 
करा.  

https://www.youtube.com/watch?v=7tGFRqSVdoY
https://www.youtube.com/watch?v=WJ_bc-qbPhQ
https://youtu.be/LuilDFn7Qvo


२ समरूप 
क्रत्रकोनाांची 
रचना करता 
येणे. 

समरूपता - 
प्रमाणाचे मूलभूत 
प्रमेय  
कोनदुभाजक 
काढणे  
सराव 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

सरावसांच 1.1 सोडवा  
प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेयच ेववधान वाचा . 
त्ावरून पक्ष साध्य याची जुळणी करा 
आकृती काढा त्ावरून पक्ष साध्य शलिा 
कोणती रचना करावी लागेल याचा ववचार 
करा व कृती करा प्रमेयची शसद्धता समजून 
घ्या  
प्रमेयचा व्यत्यास ववधान अभ्यासा  
कोनमापक पट्टी पेस्थन्सल कपास याांच्या 
सिाय्याने एक कोन काढा . त्ा कोनाचा 
कोनदुभाजक काढण्यासाठी योग्य त्ा कृती 
करा यासाठी हदलेल्या णव्हहडओ चे वनरीक्षण 
करा त्ाची मदत घ्या . रचना करा 

३ िाब्दब्क 
उदािरणाांची 
उकल 
काढण्यासाठी 
क्रकती चालाांचा 
वापर करावा 
लागेल िा 
वनणवय घेता 
येणे. 

दोन चलातील 
रेर्ीय समीकरण े-
दोन चलातील 
रेर्ीय 
समीकरणाांचा 
आलेख  
व समीकरणाांची 
उकल काढण्याची 
पद्धती  
सराव 

 
येर्थे क्लिक करा  
 
 

एकसामामयक समीकरणाांच्या आलेखासाठी 
आवश्यक क्रकती वबिं द ूममळववले पाहिजेत याचा 
सखोल वाचन करून आलेख काढा व 
आलेखावरून उकल काढण्याचा सराव 
अमधक सराव करा.अक्षाांची नावे व एकक 
शलहिण्याचा सराव करा.  
सरावसांच 1.2 सोडवा.समीकरणावरून वबिं दू 
व आलेख याांचा अभ्यास करून उकल काढा 
तसेच उकलीचे स्वरूप अभ्यासा . 

४ समरूप 
क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव 
,एकरूप 
क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव व 
पायर्थागोरसचे 
प्रमेय याांचा 
उपयोग करून 
उदािरण े
सोडववता येण.े 

कोनदुभाजक 
कोनदुभाजकाचे 
प्रमेय  
तीन समाांतर रेर्ा 
छेदीका गुणधमव 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 

आता पुस्तकातील पान िमाांक 8 वरील 
कृती करण्यासाठी कोनदभुाजक 
काढण्याच्या कृतीचा उपयओग करा. व 
त्ानुसार सवव कृती आपल्या विीत करा . 
हदलेली अांतरे मोजा गु णोत्तरे काढा 
त्ातील सांबांध ओळखा  
कोनदुभाजकाचे प्रमेयचे ववधान वाचा 
त्ावरून आकृवत काढा पक्ष साध्य शलिा 
व शसद्धता समजून घ्या शसद्धता शलिा . 
त्ाचा व्यत्यास व गुणधमव अभ्यासा  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O5o99sF_gj0&t=294s
https://www.youtube.com/watch?v=3Eov7JdTf8Q
https://www.youtube.com/watch?v=q_OQSzWHTwM
https://youtu.be/ejxiL6rrijss
https://www.youtube.com/watch?v=Q_DLbrOss1s
https://www.youtube.com/watch?v=3Eov7JdTf8Q


माहे – ऑगस्ट २०२०                    ववषय – गणित भाग १ व भाग २ 

 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती  पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ िाब्दब्क 
उदािरणाांची 
उकल 
काढण्यासाठी 
क्रकती चलाांचा 
वापर करावा 
लागेल िा 
वनणवय घेता येण े

1.दोन चलातील 
रेर्ीय समीकरण 
वनश्ययक पद्धतीन े
समीकरणे सोडववण े
िेमरचा वनयम व दोन 
चलातील रेर्ीय 
समीकरणे सोडववण े
सराव 

 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

 
 

 

वनियक शलहिण्याची पद्धती अभ्यासा 
तसेच त्ाची क्रकिं मत वनयम अभ्यासा. 
वनश्यायाकाची क्रकिं मत काढण्याचा सराव 
करा .  
िेमरचा वनयम वापरण्यासाठी 
समीकरणाांच ेस्वरूप ax+by=c 
वापरतात याचा अमधक सराव करून D 
,Dx,Dy ह्या क्रकिं मती काढण्याचा सराव 
करा व दोन चलातील रेर्ीय समीकरणे 
सोडवा. 
पाठ्यपुस्तकातील कृती काळजीपूववक 
अभ्यासा िेमरच्या वनयमाचा उपयोग 
करून सरावसांच 1.3 सोडवा. 

२ समरूप 
क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव 
,एकरूप 
क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव व 
पायर्थागोरसचे 
प्रमेय याांचा 
उपयोग करून 
उदािरण े
सोडववता येण.े 

1. समरूपता सराव 
क्रत्रकोणाच्या 
स्मरूपतेच्या कसोट्या  
 
सराव उपयोजन 

 
 
येर्थे क्लिक करा 

दोन क्रत्रकोण समरूप असल्यास 
त्ाांच्या सांगत घटक व त्ातील 
गुणधमव लक्षात घ्या ते सांगत घटक 
शलिा या गुणधमाववर आधाररत 
उदािरण ेसमजून घणे्याकररता 
णव्हहडओ चे वनरीक्षण करा टी उदािरण े
विीत सॉडवण्याचा प्रयत्न करा . 
सोडववलेली उदािरणे अभ्यासून 
वनरीक्षण क्षमता वाढवा व हदलेली 
समीकरणे नवीन दोन चलाांचा वापर 
करून दोन चलातील एकसामामयक 
समीकरणाांत रुपाांतर करून सोडवा 
.नवीन वापरलेल्या चलाांच्या 
पुनस्थाववपत करून मूळ 
समीकरणाच्या उकल शलिा.  
हदलेल्या स्वरूपातील समीकरणाांच्या 
वनरीक्षणावरून दोन चलाच्या 
सामान्य रुपात रुपाांतरीत करून 

https://youtu.be/zcYPdojMkSE
https://youtu.be/Xop6VSbpqFM
https://youtu.be/yzJiZkgDNYg


सरावसांच 1.4 सोडवा. 
 
िाब्दब्क उदािरणाांच्या सरावासाठी 
पाठ्यपुस्तकातील पान 20 ते 25 
व्यवस्थस्थत अभ्यासा .उदािरणात 
हदलेल्या अटीनुसार चलाची योग्य 
वनवड करून समीकरणे शलहिण्याचा 
प्रयत्न करा.  

३ समरूप 
क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव 
,एकरूप 
क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव व 
पायर्थागोरसचे 
प्रमेय याांचा 
उपयोग करून 
उदािरण े
सोडववता येण.े 

1. समरूपता समरूप 
क्रत्रकोणाच्या 
के्षत्रफळाचे प्रमेय  

 
येर्थे क्लिक करा 
  
 
येर्थे क्लिक करा 
 

दोन क्रत्रकोण समरूप असल्यास 
त्ाांच्या के्षत्रफळाांच्या गुणधमाववर 
आधाररत प्रमेयचा अभ्यास 
करण्याकररता प्रमेयची शसद्धता 
समजून घ्या . व्हीहडओत हदलेल्या 
क्रत्रकोणाव्यातीररक्त दूसरा क्रत्रकोण 
काढा वा शसद्धता शलिा  
समरूप क्रत्रकोणाच्या के्षत्रफळावर 
आधाररत उदािरणे वनरीक्षण करा व 
स्वत सोडवा  
सरावसांच 1.3आपल्या विीत सोडवा  

४ िाब्दब्क 
उदािरणाांची 
उकल 
काढण्यासाठी 
क्रकती चलाांचा 
वापर करावा 
लागेल िा 
वनणवय घेता 
येणे. 

1.दोन चलातील 
रेर्ीय समीकरण 
उपयोजन :िाब्दब्क 
उदािरणाांची उकल 
काढण्यासाठी चलाांचा 
वापर करण े 
सराव 

 
 
येर्थे क्लिक करा 

िाब्दब्क उदािरणाांची उकल 
काढण्यासाठी क्रकती चलाांचा वापर 
करावा लागेल याचा वनणवय घेऊन 
हदलेल्या अटीनुसार एकसामामयक 
समीकरणे शलहिण्याची पद्धती 
अभ्यासा.  
िाब्दब्क उदािरणात हदलेल्या 
अटीवरून योग्य क्रियेसाठी दोन चले 
वनवडून समीकरणे तयार करा व तुम्ही 
अभ्यासलेल्या कोणत्ािी एका 
पद्धतीने सोडवून सराव सांच 1.5 
सोडवा  
पाठ्यपुस्तकाचा उपयोग करून 
सांकीणव 1 मधील बहुपयावयी प्रश्न 
सोडवा . 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJULqV182ao
https://www.youtube.com/watch?v=3Eov7JdTf8Q
https://youtu.be/EXooBd42MgI


 

Month – June 2020                               Subject – English 

W
E 
E 
K 

Learning Outcome Name 
Of the 
Lesson 

Learning 
Resource 

Student Activity 

3 Listening: 1. Note the 
pronunciation and usage 

of new 
words/expressions. 

2. Understand implied 
meaning. 

Speaking:  
Sum  up/paraphrase a 
given text. 

Understand the overall 
structure of a literary 

piece. 
Reading : Understand 
and appreciate use of 

literary devices of figures 
of speech, etc. 

 Writing  : Write 
coherently and precisely 

while responding to 
questions. 

Study Skills: Translate 
literary 

pieces from mother 
tongue into English and 

English into mother 
tongue. 

2.Use reference materials 
such as different 

dictionaries, 
encyclopedias, etc. 

effectively  
 Language Study 
:Figures of Speech and 
stylistic devices 

Unit 1.1  
A 
Teenager’s 
Prayer 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

1.Listen the poem from 
Diksha app.  

2. Read the poem and  write  
new words from the poem. 
Try to use dictionary and 

write the meaning of the new 
words into mother tongue. 
4. Complete the Chit chat 

Questions .   
5. Take an Interview   of your 
mother . OR of your Friend 

from phone. Prepare an 
Interview Questions set.  

6.Write a  very short prayer 
to praise your God to save all 

of us . You can write poem 
too if you can or else write in 
mother tongue and translate . 

 7.Solve the activity from 
page no. 6. 

8. Scan Diksha app QR code 
from your book for  more 
videos on this poem. 
 
 

4 Listening: Listen 
attentively to an entire 

Unit 1.2 
An 

येर्थे क्लिक करा Students  Activity:  
1.Complete the Chit chat 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129754376228945921842?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600058380288143016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124869995975065601198?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600058380288143016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186728574566401616?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600058380288143016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006480978731008124?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600058380288143016%26utm_campaign%3Dshare_content


speech, story, poem, 
programme, etc. 

Speaking: Communicate 
pleasure, appreciation, 
and support politely 
 

Reading :Relate and 
evaluate the information 

against one’s previous 
knowledge and develop 

further insight. 
Writing : Compare and 

contrast : one’s own 
experiences with those of 

others. 
Study Skills: 1.Make 

notes for personal 
references while listening 

/reading.  2.Use 
reference materials such 
as different dictionaries, 

encyclopedias, etc. 
effectively  

Language Study: 1.Parts 
of Speech  

2. Sentence structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listening:  1. 
Understand implied 
meaning. 
2.Appreciate an 
effective presentation, 
understand what 
makes it  
 

Encount
er of a 
Special 
Kind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 1.3 
Basketfu
l of 
Moonlight 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 

Questions .  
2. Listen the part of a lesson  
from Diksha app . 
3. Read the lesson  and write 
new words from the poem. 
Try to use dictionary and 
write the meaning of the new 
words into mother tongue. 
4. Read the story and mark 
the sentences from page no. 
13. Rearrange them as per the 
story sequence. 
5. Read the paragraph or 
stories of birds and write 9 
lines on Birds and Animals.  
6. Read  news from news 
paper and write a short news 
about your  School Tour. 
7. Scan Diksha app QR code 
from your book for  more 
videos on this lesson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249197340471296013882?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600058380288143016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186728724725761617?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600058380288143016%26utm_campaign%3Dshare_content


Speaking:  
1.Articulate one’s ideas 
cogently.  
2.Discuss/talk about 
the characters, 
situations, plots, 
themes, etc. of a 
literary piece. 
Reading: Understand 
the overall structure of 
a literary piece. 
Writing: 1. Write 
formal letters and 
applications in the 
expected format, as 
well as informal letters.  
2.Write independently 
and creatively using 
different formats. 
Study Skills:  1. 
Compile lists of useful 
words, expressions, 
idioms, definitions, 
formulas, etc. 
2. Remember and recall 
necessary information 
( and the way it is 
organized ) with the 
help of personal notes. 
  
 Language Study: 1. 
Figures of Speech and 
stylistic devices. 
2. Sentence structure. 
 
 
 

 

 

 

 
 
Listen the poem from Diksha 
app.  

2. Read the poem and write 
new words from the poem. 
Try to use dictionary and 

write the meaning of the new 
words into mother tongue. 
4. Complete the Chit chat 

Questions and show to your 
parents (The questions are 

about parents Hard work they 
do for their children) .   

5. Write the describing words 
from the poem.   Write some 

nouns and find out the 
similarity. 

6.Write the words ends with 
……ful  

7. Write a letter to moon for 
appreciating his beauty.  

8. write the list of wishes that 
you want to do after your 10th 

Exam.  
9. Compose a poem or few 

lines on Moon or Moonlight.  
10. Scan Diksha app QR code 

from your book for more 
videos on this poem. 

 

 

 



Month – July 2020                               Subject – English 

W
E 
E 
K 

Learning Outcome Name Of 
the 

Lesson 

Learning 
Resource 

Student Activity 

1 Listening: 1. Think critically 
about the information being 

presented. 
2.Emphathise with people’s 
experiences, likes, dislikes, 
points of view. 

 
 

Speaking: 1. Speak clearly 
and confidently. 2. Choose 

appropriate 
vocabulary/expression in 
various formal/informal 

situations. 
Reading: Relate a literary 
piece of writing to one’s own 
experience. 

 
Writing: Express one’s own 
thoughts, feelings, emotions 

and ideas coherently and 
effectively using appropriate 

language. 
2.Attempt using different 
techniques to make his/her 
writing more effective.  

   Study Skills:  Use 
resources from other 

language while speaking/ 
writing in English.  

2. Present information of a 
concise, lucid manner, and 

choose appropriate graphics 
to do so. 

Language Study:   
1. Parts of Speech   

   2. Speech  

Unit 1.4  
Be Smart…! 

 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
 
 
 

 

Students Activity 1. 
Listen the poem from 

Diksha app.  
2. Read the poem and 
write new words from 
the poem. Try to use 
dictionary and write the 
meaning of the new 
words into mother 
tongue 

2 Listening:  Summarize a Unit 1.5  Students  Activity 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186728426209281145
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497993261056155
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994498115485696158


story , conversation , play  
informative speech or 

debate. 
2.Reflect on what is 
heard/presented. 
Speaking: 1. Use 

complete sentences in 
speech ,when required. 

2.Use idiomatic 
expressions appropriately 
with ease and confidence. 

Reading :  
1.Identify 
verbosity, 
ambiguity, lack of 
organization , 
inconsistency 
disparity and other 
defects in written 
communication . 
2.Learnabout 
other cultures and 
develop a 
humanistic, liberal 
mindset..  

 
Writing : 1 Write 

independently and 
creatively using different 

formats. 
 

Study Skills: 1.Plan a 
survey, carry it out and 

present the report and the 
findings in short. 
2. Paraphrase a 
word/phrase.  

Language Study:  1. 

His First 
Flight 

येरे्थ क्लिक करा 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 
 
येरे्थ क्लिक करा 

1.Listen the poem 
from Diksha app.  

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

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186728879308801144
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186728879308801144
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994498019074048156
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976726261761437
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186728879308801144


Parts of Speech 
 2.  Vocabulary and word 
building 

3 Listening: 1. Note the 
pronunciation and usage 

of new 
words/expressions.  

Speaking: Sum  
up/paraphrase a given 
text. Understand the 
overall structure of a 

literary piece. 
 

Reading : 
Understand and 
appreciate use of 
literary devices of 
figures of speech, 
etc. 2. Judge/ find 
the authenticity 
/source of a piece 
of writing ( Social 
media ) 

 
 Writing: 1.Prepare a 

conversation/dialogue 
individually. 2. Use 

quotations, idiomatic 
expressions, etc. 

appropriately in writing. 
  Study Skills: 1. Identify 
and correct if necessary, 
the influence of mother 

tongue on his/her 
English. 2. Use the 

computer/internet for the 
purpose of translation 

/transcription. 

Unit 2.1 
You Start 
Dying 
Slowly… 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

Students  Activity 
1.Listen the poem 
from Diksha app.  

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

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976599285761404


Language Study:   
1 Parts of Speech  

2. Figure of Speech and 
stylistic devices. 

4 Listening: 1. Predict the 
next part of a narration, 

conversation, description 
and story. 

Speaking: Communicate 
displeasure 

,disagreement, difference 
of opinion politely but 

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

 
Writing:   Write 

correctly. (Avoiding 
mistakes in spelling, 

grammar, etc.) 
Study Skills: Revise 
(increasingly larger) 

chunks of information 
mentally. 

Language Study:   
1.Punctuation 2.Sentence 
structure  
 
 
 
 
 
 

Listening: Analyse the 

 Unit 2.2 
The Boy 
Who Broke 
The Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

and  write  new 
words from the 
poem. Try to 
use dictionary 
and write the 
meaning of the 
new words into 
mother tongue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497826676736188
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497797496832150
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944977806704641103
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944977243258881438
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497741471744183
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944977534648321102
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944977673666561439
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186729042411521744


content /argument being 
presented.  

Speaking: Explain a 
concept, problem . 

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

 
   Writing : 1.Expand on a 
theme.  2.Express one’s 
own thoughts , feelings, 

emotions and ideas 
coherently and effectively 

using appropriate 
language 

Study Skills: Translate 
different types of 

informative texts and 
literary pieces from 
mother tongue into 

English and English into 
mother tongue. 

Language Study:  
1.Figure of speech and 

stylistic devices. 2.Idioms 
and proverbs ,usage.   

 

Unit 2.3 
The Twins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 
 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students  Activity 
1.Listen the poem 
from Diksha app.  

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

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312994498223128576192
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994498239684608159
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944982663577601443
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994498210349056191


 

Month – August 2020                            Subject – English 

W
E 
E 
K 

Learning Outcome Name Of 
the Lesson 

Learning 
Resource 

Student Activity 

1 Listening:  .Think 
critically about the 
information being 

presented. 
  

Speaking: Describe 
things, people , 

situations 
,emotions,etc. in 
minute detail . 

Reading : Develop 
respect for one’s 

identity as an Indian. 
Writing :  Review 
and if necessary 

correct his/her own 
work as a matter of 

habit.  
  

Study Skills: Be 
aware of proper and 
responsible use of 

social media. 
Language Study:  
1.Vocabulary and 
word-building 2. 

Sentence structure 
 

Unit 2.4 
An Epitome 
of Courage 

येरे्थ क्लिक 
करा 

 
 

येरे्थ क्लिक 
करा 

 
येरे्थ क्लिक 

करा 
 

 
येरे्थ क्लिक 

करा 
 

येरे्थ क्लिक 
करा 

 
 

येरे्थ क्लिक 
करा 

 
 

येरे्थ क्लिक 
करा 

 
 

 

Students  Activity 1.Listen the 
poem from Diksha app.  

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

2 Listening:  
1.Understand simple 

spoken English 
without any help ( 
visual or other.)  

Unit 2.5 
Book Review 
– Swami 
and 

 
येरे्थ क्लिक 

करा 
 
 

Students  Activity 1.Listen the 
poem from Diksha app.  

2. Read the poem and  write  
new words from the poem. Try 
to use dictionary and write the 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312994498019074048156
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994498019074048156
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497936097280196
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497936097280196
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497949368320187
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497949368320187
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497922244608186
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497922244608186
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497912250368153
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497912250368153
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497834991616185
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497834991616185
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497899929600152
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497899929600152
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976340664321414
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976340664321414


2.Summarize a story 
, conversation , play  
informative speech 

or debate 
Speaking:  .1. Use 
complete sentences 

in speech ,when 
required. 2.Make 
efforts to improve 

his/her own 
pronunciation and 

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

 
Writing :  Review a 
book/a film/ a TV 

programme/ a play, 
etc.  

Study Skills: . 
Present information 

of a concise, lucid 
manner, and choose 
appropriate graphics 

to do so. 
  

Language Study: 
Sentence structure , 
Idioms and proverbs 

,usage. 
  

Friends येरे्थ क्लिक 
करा 

 
 

 
येरे्थ क्लिक 

करा 
 

meaning of the new words into 
mother tongue 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976482385921436
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976482385921436
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976599285761404
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976599285761404


3 Listening:   Predict the 
next part of a 

narration, 
conversation, 

description and story. 
Speaking: 

Communicate 
displeasure 

,disagreement, 
difference of opinion 

politely but firmly 
  Writing :  1.Relate 

and evaluate the 
information against 

one’s previous 
knowledge and develop 

further insight.  
2.Write independently 
and creatively using 
different formats. 

 
Study Skills:  Use 
reference materials 

such as different 
dictionaries, 

encyclopedias, etc. 
effectively 

Language Study:   
1. Sentence structure 
2. Vocabulary and 
word building. 

Unit 2.6 
World 
Heritage   

 
येरे्थ क्लिक 
करा 

 
Students  Activity 1.Listen the 

poem from Diksha app.  
2. Read the poem and  write  
new words from the poem. Try 
to use dictionary and write the 
meaning of the new words into 
mother tongue 

4 Study Skills: 1.Use 
facilities like online 
applications, know 
how to make online 
payments, create a 

blog. etc.2. Be aware 
of proper and 

responsible use of 
social media.  

Live English     

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976340664321414
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976340664321414
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आ
ठ 
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

३ 
 

गुरुत् वाकर्वण 
व गतीच् या 
सांबांधाांवरून 
ववववध 
घटनाांमागील 
िास्त त्रीय 
कारणमीमाांसा 
स्त पष् ट करता 
येणे.  
गुरुत् वाकर्वण 
व गती 
सांबांधावरील 
माांडणी करून 
त् या आधारे 
ववववध 
गणणतीय 
उदािरण े
सोडवता येणे. 

ववज्ञान व तांत्रज्ञान 
भाग १ 
 
1. गुरुत्वाकर्वण 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

इांटरनेटवर न्यूटनचा चररत्रात्मक णव्हडीओ 
िोधून पिा.  
 
ववववध ग्रिाांच्या गुरुत्वीय बलाांची माहिती 
गोळा करा.  
 
एखादा धागा घेऊन एका टोकाला खोड रबर 
बाांधा  .दुसरे टोक िातात धरून  
गोफणीप्रमाण ेक्रफरवा  .बोटाांना जाणवणाऱ्या 

बलाचा अनुभव घ्या .गती वाढवल्यास 
बलावर कोणता पररणाम िोतो ते नोंदवा.  
 
 
https://youtu.be/0maahsJQOJ
E या शलिंक वरील ववहडओ पाहून 
लांबवतुवळाची रचना करून पिा.  कागदाचा 
िांकू तयार करून आकृती 1.3 मध्य े
दाखववल्याप्रमाणे कापा व तयार झालेल्या 
लांबवतुवळाचे वनरीक्षण करा.  
 
न्युटनचा वशै्चर्श्क गुरुत्वाकर्वणाचा शसद्धाांत 
शलिा व आकर्वण बल F काढण्याच ेसूत्र 
शलहून समजावून घ्या.  
 
 
 
 
अमभकें द्री बल आणण कके्षची क्रत्रज्या याांचा 
सांबांध दिवववणारी गणणती पद्धत समजून 
घेऊन विीत शलहून काढा.  
 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187088281436161216?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187088409804801227?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187088557015041217?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187088671703041111?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187088847749121827?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187088966942721228?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187089085562881767?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187089202135041339?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://youtu.be/0maahsJQOJE
https://youtu.be/0maahsJQOJE
https://youtu.be/0maahsJQOJE
https://youtu.be/0maahsJQOJE
https://youtu.be/0maahsJQOJE
https://youtu.be/0maahsJQOJE


 
सोडवलेले उदािरण समजून घेऊन 
पाठाच्या िेवटी हदलेली सांबांमधत 
उदािरण ेविीत सोडवा. 
 
 
 
 
सोडवलेले उदािरण समजून घेऊन 
पाठाच्या िेवटी हदलेली सांबांमधत 
उदािरण ेविीत सोडवा. 
 
 

४ गुरुत् वाकर्वण 
व गतीच् या 
सांबांधाांवरून 
ववववध 
घटनाांमागील 
िास्त त्रीय 
कारणमीमाांसा 
स्त पष् ट करता 
येणे.  
गुरुत् वाकर्वण 
व गती 
सांबांधावरील 
माांडणी करून 
त् या आधारे 
ववववध 
गणणतीय 
उदािरण े
सोडवता येणे. 

ववज्ञान व तांत्रज्ञान 
भाग १ 
 
1. गुरुत्वाकर्वण 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 

पृथ्वी आणण इतर ग्रि गुरुत्वीय बल याांची 
तुलना दिवववणारा तक्ता तयार करा.  
सोडवलेले उदािरण विीत शलहून घ्या .  
 
पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील गुरुत्व त्वरणाचे 
)g) मूल्य दिवववणारे सूत्र शलिा  .सूत्रातील 
प्रत्ेक रािीच ेएकक शलिा .   

 
पृथ्वीच्या आत जात असताना g च ेमूल्य 
कमी िोत जात ेिे सूत्राच्या आधारे स्पष्ट 
करा.  
 
वजन  िी सहदि तर वस्तुमान िी अहदि 
रािी िे उदािरण देऊन स्पष्ट करा .   
वजन आणण वस्तुमान याांची एकके विीत 
शलिा.  
 
पेनचे टोपण आणण रबरी चेंडू समान 
उांचीवरुन खाली सोडून वनरीक्षण करा. 
दोिोंपैकी कोणती वस्तू आधी पोिोचते? 
अिीच कृती वेगवेगळ्या वस्तुमानाच्या वस्तू 
वापरुन करा.  
 
 
सोडवलेले उदािरण समजून घेऊन पाठाच्या 
िेवटी हदलेली सांबांमधत उदािरण ेविीत 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187089439457281768?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187089656381441830?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187089787944961188?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187089908858881229?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187090141265921720?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187090509987841669?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187093200814081831?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205


 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

सोडवा .  
 
https://phet.colorado.edu/sim
s/html/gravity-force-lab-
basics/latest/gravity-force-lab-
basics_en.html या शलिंक वर जाऊन 
सांबांमधत शसम्युलेिनचा सराव करा.  
 
पृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलावर मात करण्यासाठी 
लागणारा मवुक्तवेग काढण्याचे सूत्र कसे 
ममळवाल ते शलिा.  
 
m वस्तुमान असलेल्या वस्तूची ऊजाव 
दिवववणारी गणणतीय माांडणी विीत शलहून 
घ्या.  
 

 

 

माहे – जुलै                   ववषय – ववज्ञान व तंत्रज्ञान भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ 1.अनवुांिासांदभावत 
िास्त्रीय माहितीचे 
 ववश्लेर्ण करून 
नवीन वनमावण 
करता 
 येणाऱ्या सांकररत 
प्रजाती ववर्यी मते 
माांडणे. 
2. सजीवाांची 
उत्क्ाांतीववर्यक 
माहिती 
 जाणनू सजीवाांची 
वैशिषे्ट् स्पष्ट 

1. 
अनुवांशिकता 
व उत्क्ाांती 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 

https://youtu.be/DwAFZb8ju
MQ 
 
 
 
वर हदलेल्या शलिंक्सवर जाऊन सांबांमधत 
णव्हहडओ बघा व सांकल्पना समजून घ्या.  
 
उत्क्ाांतीची सांकल्पना तुमच्या िब्ात माांडा . 
 
उत्क्ाांतीववर्यक पुराव ेस्पष्ट करा . 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266765850465075212999?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187093320499201232?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab-basics/latest/gravity-force-lab-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab-basics/latest/gravity-force-lab-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab-basics/latest/gravity-force-lab-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab-basics/latest/gravity-force-lab-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab-basics/latest/gravity-force-lab-basics_en.html
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124884296515584002762
https://diksha.gov.in/play/content/do_31268748757399961615942
https://diksha.gov.in/play/content/do_31268749116163686416083
https://diksha.gov.in/play/content/do_31268749261552844815944
https://youtu.be/DwAFZb8juMQ
https://youtu.be/DwAFZb8juMQ


करता येणे.  
 
 
 
 
 
 

 

 

२ 1.अनवुांिासांदभावत 
िास्त्रीय माहितीचे 
 ववश्लेर्ण करून 
नवीन वनमावण 
करता 
 येणाऱ्या सांकररत 
प्रजाती ववर्यी मते 
माांडणे. 
2. सजीवाांची 
उत्क्ाांतीववर्यक 
माहिती 
 जाणनू सजीवाांची 
वैशिषे्ट् स्पष्ट 
करता येणे. 

1. 
अनुवांशिकता 
व उत्क्ाांती 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

डावविनचा नैसवगिक वनवडीचा शसद्धाांत 2 
उदािरणाांसि स्पष्ट करा. 
 
लॅमाकव वाद म्हणजे काय ? 2 उदािरणे द्या . 
 
आनुवांशिकता म्हणजे काय ? 
 
 
अविेर्ाांग ेम्हणजे काय ते साांगून मानवी 
िरीरातील 3 अविेर्ाांगाांची नावे शलिा.  
 
प्रवतलेखन, भार्ाांतरण व स्थानाांतरण याांच्या 
व्याख्या शलिा . 
 

३ मूलद्रव्याांच्या 
माांडणीचे वनकर् 
स्पष्ट करून त्ाांचे 
स्थान स्पष्ट करता 
येणे 

2. 
मूल्यद्रव्याचे 
आवती 
वगीकरण 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 

डोबेरायनरची क्रत्रके, न्यूलँडच्या अष्टकाचा 
वनयम, मेंडशेलव्हचे आवती वनयम , 
आधुवनक आवती वनयम याांचा सराव करा . 
 
मेंडेशलव्ह च्या आवतवसारणीतील त्रुटी 
आधुवनक आवतवसारणीत कसे दूर झाले ते 
उदािरणासि स्पष्ट करा. 
 
मूलद्रवे्य व सांयुग याांच्या रेणूांमध्ये काय 
फरक असतो? 
 
पुढे हदलेला गट िा डोबेरायनरचा क्रत्रके आिे 
का ते स्पष्ट करा .Ca ( 40.1), 
Sr(87.6), Ba(137.3) 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187111721943041224
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187111827537921731
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187111945830401225
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187112051343361226
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187112346828801194
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006481473708032127
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129754376344944641525
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187082488381441717
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187082619371521765


 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

पाठ्यपुस्तकातील पान न 16 वरील साांगा 
पाहू िी कृती विीत शलहून पूणव करा . 
 
न्यूलँड्सच्या अष्टकाचा वनयमाच्या त्रुटी 
उदािरणाांसि स्पष्ट करा. 
 
पाठ्यपुस्तकातील पान न 19 वरील ववचार 
करा या कृतीतील प्रश्नाांची उत्तरे विीत 
शलिा. 
 
मेंडेशलव्हच्या आवतवसारणीचा उपयोग करून 
पुढील मूलद्रव्याांच्या ऑक्साइडची रेणुसूत्र े
काय असतील त ेशलिा .Na, Si, Ca, C, 
Rb , P, Ba, Cl, Sn 
 
मेंडेशलव्हच्या आवतवसारणीच्या त्रुटीं शलिा व 
ते उदािरणाांसि स्पष्ट करा. 
 

४ मूलद्रव्याांच्या 
माांडणीचे वनकर् 
स्पष्ट करून त्ाांचे 
स्थान स्पष्ट करता 
येणे 

2. 
मूल्यद्रव्याचे 
आवती 
वगीकरण 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 

मेंडेशलव्हची आवतवसारणी व आधुवनक 
आवतवसारणी यातील फरक शलिा 
 
आधुवनक आवतवसारणीतील 4 खांड ववर्यी 
माहिती शलिा . 
 
खालील मूलद्रव्याांच ेइलेक्ट्रॉन सांरूपण 
शलहून ते कोणत्ा गणात मोडतात ते शलिा .

)कां सात - अणूअांक(- Mg (13),  Be 
(4), F(9), O (8), Ne(10) 
 
खालील मूलद्रव्याांच ेइलेक्ट्रॉन सांरूपण 
शलहून ते कोणत्ा आवतीत मोडतात ते 
शलिा ) .कां सात - अणूअांक(- Si (14),  
Li (3), P(15), O (8), Ne(10) 
 
पहिल्या 20 मूलद्रव्याांच ेइलेक्ट्रॉन सांरुपण 
शलिा व  त्ाांची सांयुजा शलिा   
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187082743726081667
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187082889134081718
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187083086397441185
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187083193876481766
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187083301928961225
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187083301928961225
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187083589304321186
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187083717263361824
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187083845468161668
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187086550220801215
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187086664335361825


 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

आधुवनक आवतवसारणीमध्ये डावीकडून 
उजवीकडे जाताना अणकू्रत्रज्या कमी िोत 
जाते  .ते उदािरणाांसि स्पष्ट करा.  
 
Al(13), Si(14), Na(11) , Mg(12) , 
S(16) याांच्यापैकी सवावमधक धातू गणुधमव 
असलेले मूलद्रव्य कोणत ेत ेस्पष्ट करा . 
 

 

माहे – ऑगस्ट २०२०           ववषय – ववज्ञान व तंत्रज्ञान भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ 1) दोन घटकाांमधे्य 
झालेल्या 
रासायवनक 
अमभक्रियेचा प्रकार 
ओळखता येणे।                     
2) अपूणव माांडणी 
केलेली अर्थवा 
चुकीची हदलेली 
रासायवनक 
अमभक्रिया दरुुस्त 
करून माांडता येणे. 

3. रासायवनक 
अमभक्रिया व 
समीकरणे 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 

भौवतक व रासायवनक बदल यातील फरक 
स्पष्ट करा.  
 
हदलेल्या कृतीचा वनरीक्षण तक्ता पूणव करून 
विीत शलिा  .पुस्तकातील वनरीक्षण तक्ता  
3.3 
 
रासायवनक समीकरणाच ेलेखन वनयम 
उदािरणाांसि विीत शलिा.  
 
दैनांहदन जीवनातील शसल्व्व्हर नायरेटचे 
उपयोग विीत शलिा. 
 
पुढील रासायवनक समीकरण 
पायरीपायरीने सांतशुलत करणे .     सल्फर 
डाय ऑक्साइड  +िायड्रोजन सल्फाइड  --
----> सल्फर  +पाणी   
 
पुढील अमभक्रियामध्य ेअमभकारके व 
उत्पाहदते कोणती ती शलहून त्ाांच्या भौवतक 
अवस्था शलिा  2Ag + 2HCl ------> 
2AgCl + H2 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187086775746561719
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187086892728321188
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187086892728321188
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187093446901761112
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187093573058561722
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187093698396161832
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187093573058561722
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187093984296961189


 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

 
पुढील अमभक्रिया पूणव करून ते स्पष्ट करा.                 
CuSO4 + Pb --------> -------
----- + ----------- 
 
पुढील अमभक्रिया पूणव करून ते स्पष्ट करा.                 
CuSO4 + Pb --------> -------
----- + ----------- 
 
 
पुढील अमभक्रिया पूणव करून ते स्पष्ट करा.                 
CuSO4 + Pb --------> -------
----- + ----------- 
 
 
NaOH पाण्यात ममसळण ेव CaO 
पाण्यात ममसळणे या दोन घटनाांमधील 
साम्य व भेद शलिा . 
 
 
जलदगतीने व मांदगतीने  घडणाऱ्या 
अमभक्रियाांची उदािरणे शलिा. 
 
 
 
ििाबादी फरिीचे तुकड ेHCl मध्य ेनािीसे 
व्हावयास वेळ लागते पण फरिीचा चुरा 
मात्र लवकर नािीसा िोतो  .का त ेस्पष्ट  
करा. 
 
पाण्याच्या टाक्या साफ करताना पोटॅशिअम 
परमँगनेट का करतात याची माहिती ममळवा 
व विीत शलिा 
 
पुढील अमभक्रियते क्षपणक कोण आिे ?  
तसेच कोणत्ा अमभकारकाच ेक्षपण झाले 
आिे?  CuO+H2 --------> Cu + 
H2O 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187094102016001770
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187096930222081723
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187097047859201724
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187097163366401771
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187097277726721725
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187099986984961833
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187100106997761233
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187100231352321234


 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

 

काळपटलेली चाांदीची आणण हिरवट 
झालेली वपतळयाची भाांडी किी स्वच्छ 
करतात, याची माहिती ममळवा.   
 
 
खाद्यतेल दीघवकाळ साठववण्यासाठी िवाबांद 
डबा वापरणे योग्य ठरत ेका त ेस्पष्ट करा. 
 
 

२ 1.पेिी उपयुक्तता व 
वैद्यकीय सुववधाांची 
माहिती 
 गोळा करून पेिी 
ववज्ञानाचे मित्व 
स्पष्ट करण.े 
 
2.ववववध 
जैवघटकाांच्या 
वनममितीची प्रक्रिया 
समजून 
 प्रयोगाांच्या आधारे 
त्ाची वैज्ञावनक 
शसद्धता  
दाखववता येणे. 
 

2. 
सजीवाांतील 
जीवनप्रक्रिया 
भाग- 1 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

पोर्ण, पेशिस्तरावरील र्श्सन , 
ग्लायकोलीसीस, याांच्या व्याख्या शलिा . 
 
ऑक्लक्सर्श्सन व ववनॉक्लक्सर्श्सन याांतील 
फरक स्पष्ट करा . 
 
खूप वेळ व्यायाम केल्यावर आपल्याला 
र्थकल्यासारख ेका वाटते ? 
 
 
अममनो आम्ाांपासून आपल्या िरीरात 
कोणकोणती प्रमर्थने तयार िोतात ? त्ाांचे 
उपयोग शलिा.  
 
िेब चिाला सायररक आम् चि असे का 
म्हणतात ? 
 
 
 
 
पेिीववभाजन क्रियेच ेमित्व स्पष्ट करा. 
 
 
 
आिारात तांतुमय पदार्थाांचा समावेि का 
असावा ? 
 
https://youtu.be/6-

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187100350873601235
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187100516515841342
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006481767776256128
https://diksha.gov.in/play/content/do_31276389256787558415247
https://diksha.gov.in/play/content/do_312756819390570496110672
https://diksha.gov.in/play/content/do_31277443610163609619336
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187112467660801849
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187112577269761192
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187112688844801673
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187112808448001227
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187112919285761674
https://youtu.be/6-D1oes63_U


 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

D1oes63_U 
 
 
 
https://youtu.be/f_LvyD-q4eo 
 
 
https://youtu.be/7WnpSB14n
DM 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/DwAFZb8ju
MQ 
 
 
 
https://youtu.be/aZl5l20XjU8 
या शलिंक वर जाऊन सांबांमधत प्रक्रियाांचा 
अभ्यास करा . 
 

३ 1.ऊजेवर आधाररत 
उपकरणाांची 
वनममिती, वापर तसेच 
दुरूस्त ती करता येण.े  
ववद्युतधारेच्या 
पररणामाांवर 
आधाररत ववववध 
वनयमाांचा पडताळा 
घेऊन वनष्कर्व माांडता 
येणे, ववववध 
गणणतीय उदािरणे 
सोडववता येण.े 
2. दनैांहदन 

4. ववद्युतधारेचे 
पररणाम 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 
घरातील ववद्युत ऊजेवर चालणा -या 

 िोणाउपकरणाांमध् ये-या ववद्युत  ऊजेच् या 
स्त र्थानाांतरणाचे वनरीक्षण करा .  
 
ववद्यतु धारेच् या औस्थिक पररणामावर 
आधाररत पाच उदािरणे शलिा.  
 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113033318401850
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113156771841238
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113267937281228
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113381232641775
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113485844481193
https://youtu.be/6-D1oes63_U
https://youtu.be/f_LvyD-q4eo
https://youtu.be/7WnpSB14nDM
https://youtu.be/7WnpSB14nDM
https://youtu.be/DwAFZb8juMQ
https://youtu.be/DwAFZb8juMQ
https://youtu.be/aZl5l20XjU8
https://youtu.be/aZl5l20XjU8
https://youtu.be/aZl5l20XjU8
https://youtu.be/aZl5l20XjU8
https://youtu.be/aZl5l20XjU8
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187104325959681344
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187104442040321221
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187104561479681236
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187104680017921672


जीवनातील ववद्युत 
धारेवर आधाररत 
ववववध उपकरणाांचे 
वनरीक्षण करून 
त्ाांच्या कायावचे 
स्पष्टीकरण सकारण 
देता येणे. 

 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

 
 
ववद्यतु धारेच् या चुांबकीय पररणामावर 
आधाररत पाच उदािरणे शलिा.  
 
 
 
 
 
 
 
 
फ्लेममिंगच् या डाव् या िाताचा वनयमाची 
स्त वतःच्या डाव् या िाताचा वापर करून 
उजळणी करा.   
 
https://youtu.be/lUYty-n1QZg 
िी कृती पाहून ववद्युत मोटार तयार करा.   
 
फ्लेममिंगच् या उजव् या िाताचा वनयमाची 
स्त वतःच्या उजव् या िाताचा वापर करून 
उजळणी करा.   
ववद्यतु जवनत्राची आकृती काढा.  
 

४ 1. मानवी प्रजनन 
सांस्थेववर्यी 
जाणीवपूववक उपयुक्त 
माहिती गोळा करून 
वतचे समाजधारणेवर 
िोणारे पररणाम 
स्पष्ट करता येण.े 
2. समाजातील 
गैरसमज व अवनष्ट 
चालीरीती दरू 
करण्यास प्रयत्न 
करता येणे. 

3. 
सजीवाांतील 
जीवनप्रक्रिया 
भाग- 2 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 

अलैंवगक प्रजनन व लैंवगक प्रजनन याांतील 
फरक शलिा . 
 
अममबातील बहुववभाजन आकृतीसि स्पष्ट 
करा. 
 
सपुष्प वनस्पतींत िोणारे  क्रिफलन स्पष्ट 
करा. 
 
https://youtu.be/HP21hIVJhWI 
https://youtu.be/bUjVHUf4d1I 
 
 
https://youtu.be/VN_p20dDr
nY 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187104811745281191
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187104942571521222
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187105058324481847
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187105215774721113
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187105324974081774
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187105549352961192
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187105669120001772
https://youtu.be/lUYty-n1QZg
https://youtu.be/lUYty-n1QZg
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113604218881194
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113713745921852
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113827205121773
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113941155841774
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187114051092481195
https://youtu.be/HP21hIVJhWI
https://youtu.be/HP21hIVJhWI
https://youtu.be/HP21hIVJhWI
https://youtu.be/HP21hIVJhWI


 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

 
 
 
मानवी पुरुर् व स्त्री प्रजनन सांसे्थच्या 
आकृत्ा काढा . 
 
https://youtu.be/Rppq_j33J5A 
https://youtu.be/dq3MdeSDD
C4 
 
 
या शलिंक वर जाऊन सांबांमधत सांकल्पनाांचा 
अभ्यास करा . 
मानवी बाळाची शलिं गवनश्चिती दाांपत्ामधील 
पुरुर्ावर ठरत े - ववधान  स्पष्ट करा . 
 
माशसक पाळीच्या काळात स्त्री िरीर 
अपववत्र असते - िे ववधान योग्य  आिे  का 
? सकारण स्पष्ट करा . 
 
जुळ्याांच ेप्रकार कोणते ? 
 

 

 

  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187116763709441776
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187116931153921732
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187117040435201839
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187117145702401853
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187117257850881775
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187117370654721840


माहे – जून २०२०                              ववषय – सामार्जक शास्त्र 

 

आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

३ व 
४ 

१. इवतिास लेखनाची 
परांपरा स्पष्ट करणे. 
२. इवतिास लेखनाचे 
िास्त्र ववकशसत 
िोण्यात अनेक 
पािात्त्य ववचारवांत 
याांचा िातभार 
लागला िे जाणून 
घेणे. 

१.इवतिास 
लेखन : 
पािात् परांपरा 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक 
१.इवतिासलेखन:पािात् परांपरा िा पाठ 
वाचण्यास साांगणे. 
 
 
पाठातील इवतिासलेखनाची 
परांपरा,आधुवनक इवतिास 
लेखन,युरोपातील वैज्ञावनक दृमष्टकोनाचा 
ववकास आणण इवतिासलेखन व मित्वाच े
ववचारवांत याांच्याबद्दल माहिती जाणून 
घेण्यासाठी1 हदलेल्या शलिंकला िीक 
करण्यास साांगणे. 
 
इवतिासलेखनाची परांपरा ववर्यी माहिती 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक 
करण्यास साांगणे. 
 
 
कृती व उपिम 
खालील घटकाांववर्यी माहिती ममळवा. 
1)पेनचा इवतिास 
2)मुद्रणकलेच इवतिास  
3)सांगणकाचा इवतिास 
युरोपातील मित्वाच्या ववचारवांताांची यादी 
करा. 
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माहे – जुलै                                                     ववषय – सामार्जक शास्त्र 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१
व
२ 

१. भारतीय इवतिासातील 
ववववध कालखांडाचा 
मचक्रकत्सक,तुलनात्मक 
अभ्यास करता यणेे. 
२. भारतात तसेच जगात 
झालेल्या ऐवतिाशसक 
सांिोधनाची माहिती 
ममळवता यणेे. 
३. इवतिासाचा िास्त्रिुद्ध 
अभ्यास ववर्य आिे िे 
साांगता यणेे. 

२.इवतिासले
खन:भारतीय 
परांपरा 

(इवतिासलेखन: 
भारतीय परांपरा) 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 
 
 
(इवतिासलेखन: 
भारतीय परांपरा) 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 

 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक 
२.इवतिासलेखन:भारतीय परांपरा िा पाठ 
वाचण्यास साांगणे. 
भारतीय इवतिासलेखनाची वाटचाल व 
ववववध तात्वत्वक प्रणाली ववर्यी माहिती 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
 
 
 
पाठाचा र्थोडक्यात साराांि पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास 
साांगणे. 
 
कृती व उपिम 
विरटि इवतिालेखनकाराांची यादी तयार 
करा. 
भारतीय इवतिासकाराांची यादी करा. 
पान िमाांक१४ वरील सांकल्पना मचत्र 
पूणव करा. 

३ 
व 
४ 

१. सांववधानामुळे 
भारतातील लोकिािी जोड 
झाली िे जाणून घेणे. 
२. सांववधानाची वाटचाल 
सामाशजक पररवतवनाच्या 
हदिेने िोत असल्याच े
साांगता यणेे. 

१.सांववधाना
ची वाटचाल 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

पाठ्यपुस्तकातील राज्यिास्त्र मधील 
पाठ िमाांक १.साांववधानाची वाटचाल या 
पाठाचे वाचन करण्यास साांगणे. 
सांववधानाांची वाटचाल या पाठाववर्यी 
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास साांगणे. 
सांववधानाांची वाटचाल या पाठाचा 
र्थोडक्यात साराांि पािण्यासाठी व 
सरावासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
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करण्यास साांगणे. 
कृती व उपिम 
अल्पसांख्याक ववद्यार्थ्ाांसाठी िासन 
कोणत्ा सोइ-सवलती देत ेत्ाांची यादी 
करा. 
आपल्या पररसरातील स्थावनक 
िासनसांसे्थमध्ये प्रवतवनमधत्व करणाऱ्या 
महिला प्रवतवनधींची यादी करा. 
पान िमाांक ७२ वरील टक्त्याचे वनरीक्षण 
करून प्रश्नाांची उत्तरे द्या. 
 

 

 

माहे – ऑगस्ट २०२०                           ववषय – सामार्जक शास्त्र 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ 
व 
२ 

१. उपयोशजत इवतिासाची 
सांकल्पना साांगता येणे. 
२. इवतिासाच ेववववध 
ववर्यात व जीवनात 
िोणारी उपयोजन समजून 
घेणे व आचरणात 
आणणे. 
३. ऐवतिाशसक घटनाांच े
समकालीनत्व ओळखता 
येणे. 
४. ऐवतिाशसक लेखन 
आतील ववववध ववचार 
प्रवािाांची ओळख करून 
घेणे. 

३.उपयोशजत 
इवतिास 

येर्थे क्लिक करा 
 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक 
३.उपयोशजत इवतिास िा पाठ 
वाचण्यास साांगणे. 
उपयोशजत इवतिास पाठाची अमधक 
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास साांगणे. 
कृती व उपिम 
भारताच्या नकािा आराखड्यात 
वारसास्थळे दाखवा. 
भारतातील जागवतक वारसा स्थळाांची 
(नैसवगिक,साांसृ्कवतक व ममश् 
स्वरूपाची) यादी करा. 
इवतिासाच्या साधनाांच ेजतन व्हाव े
यासाठी १० उपाय सुचवा. 
 

३ 
व 
४ 

१. भारतातील ववववध 
कलाांची माहिती साांगता 
येणे. 

४.भारतीय 
कलाांचा इवतिास 

येर्थे क्लिक करा पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक 
४.भारतीय कलाांचा इवतिास िा पाठ 
वाचण्यास साांगणे. 
भारतातील लशलत व अांवगक कला 
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परांपरा बद्दल माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक 
करण्यास साांगणे. 
पाठातील ववववध मचत्राांचे वनरीक्षण 
करून त्ाांची नाव ेविीत शलिा. 
भारतातील युनेस्कोने जािीर केलेल्या 
जागवतक वारसास्थळाांची नावे शलिा. 
तुम्ही पाहिलेल्या मचत्रकला, 
स्थापत्कला,शिल्पकला याांबद्दल 
माहिती शलिा. 
पान िमाांक ३१ वरील तक्ता पूणव करा. 

 

 

माहे – जून २०२०                                      ववषय – भूगोल 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती  पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

३ इयत्ता ९ वी – 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
ववधान ि ि १९ व २०   

पूवव तयारी  
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे 
कृती करा. अडचण आल्यास 
शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे  
सांपकव  साधा. 
 

४ इयत्ता ९ वी – 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
ववधान ि ि १९ व २०   

पूवव तयारी  
 

प्रत्क्ष अनभुव 

 
 
 
 

पाठ्यपुस्तकातील पान ि १० 
वरील भारताच्या राजकीय 
नकािाचे वनरीक्षण करून 
खालील प्रश्नाांची उत्तरे िोधा.  

• भारताच्या सीमेलगत 
क्रकती देि आिेत? त्ाांची 
नावे शलिा. 

• भारताच्या दशक्षण 
सीमेवरील सवावत िेवटचे 
रठकाण कोणत?े 

• भारतातील क्रकती 

https://tinyurl.com/yckytdlw


राज्याांची एक सीमा िी 
देिाची अांतरराष्ट्रीय सीमा 
आिे? त्ाांची नावे शलिा.  

• या नाक्षाचे प्रमाण क्रकती 
आिे? / या नकािातील 
१ सेंटीमीटर म्हणजे क्रकती 
क्रकलोमीटर अांतर आिे? 

• कोणते अक्षवृत्त 
भारताच्या मध्यातून गेले 
आिे? 

या बाबीचा भारतीय िवामानावर 
काय पररणाम िोत असेल? 
 
 

 

माहे – जुलै २०२०                            ववषय – भूगोल 

आठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती  पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ पाठ्यपुस्तकातील अध्ययन 
वनष्पत्ती ि ३२,३३ व ३४    

पाठ १. 
के्षत्रभेट       

येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

दीक्षा APP मध्ये हदल्या प्रमाण े
कृती करा. अडचण आल्यास 
शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे 
सांपकव  साधा. 

२ पाठ्यपुस्तकातील अध्ययन 
वनष्पत्ती ि ३२,३३ व ३४    

पाठ १. 
के्षत्रभेट       

स्व अध्ययन  
पाठ्यपुस्तक 
 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ ि ०१ 
मधे्य हदलेले ववद्यार्थी शिक्षक 
सांवाद वाचा. 

३ पाठ्यपुस्तकातील अध्ययन 
वनष्पत्ती ि ३२,३३ व ३४    

पाठ १. 
के्षत्रभेट       स्व अध्ययन 

पाठ्यपुस्तक 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ ि ०१ 
मधे्य हदलेले ववद्यार्थी शिक्षक 
सांवाद आधारावर के्षत्रभेट 
अिवाल शलिा. 

४ पाठ्यपुस्तकातील अध्ययन 
वनष्पत्ती ि ३२,३३ व ३४    

पाठ १. 
के्षत्रभेट       

स्वाध्याय िाळेने मागील वर्ी केलेल्या 
के्षत्राभेटीचा अिवाल शलिा. 
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माहे – ऑगस्ट २०२०                                   ववषय – भूगोल 

 

आठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती  पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
ववधान ि ०१, ०२ व ०३ 

पाठ २  स्थान 
– ववस्तार      

 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 

दीक्षा APP मध्ये हदल्या प्रमाण ेकृती 
करा. अडचण आल्यास 
शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव  
साधा. 

२ पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
ववधान ि ०१, ०२ व ०३ 

पाठ २  स्थान 
– ववस्तार      

स्व अध्ययन 
पाठ्यपुस्तक 

 

पाठ्यपुस्तकातील आिय वाचन 
करून भारत व िाझील या दोन 
देिाांबाबत माहिती ममळवा. 

३ पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
ववधान ि ०१, ०२ व ०३ 

पाठ २  स्थान 
– ववस्तार      स्व अध्ययन 

पाठ्यपुस्तक 

आांतरजालच्या मदतीने भारत व 
िाझील या दोन देिाांबाबत अमधक 
माहिती ममळवा. 

४ पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
ववधान ि ०१, ०२ व ०३ 

पाठ २  स्थान 
– ववस्तार      

स्व अध्ययन 
पाठ्यपुस्तक 

पाठ्यपुस्तकातील आिय वाचन 
करून व आांतरजालच्या मदतीने 
अमधक माहिती ममळवून भारत व 
िाझील या दोन देिाांची खालील 
मुद्दद्याांच्या आधारे तुलना करून विीत 
शलिा.  

१) देिाचे नाव – 
   २) देिाचे स्थान –  
   ३) देिाचा ववस्तार –  
   ४) देिाची वशैिषे्ट –  
   ५) राजधानी –  
   ६) लगतचे समुद्र –  
   ७) ऐवतिाशसक पार्श्वभूमी- 
   ८) प्रमुख वपके – 

                      धन्यवाि ! 
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