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उच्च प्ाथनमक स्तरावरील मराठी भाषा नवष्यक 
अध्य्यि निषपत्ती
पररच्य

प्राथमिक इयत्राांचरा मिचरार कर्रा िराचन, लेखन मिकलयरानां्र मिद्राथथी एखराद्रा 
सरामितयप्कराररािी भरािरातिक सिरूपरा् जोडले जरािे् आमि एखरादे निीन पुस्क मकंिरा निीन 
सरामितयप्करार सिोर आलयरािर ्े घेऊन िराचणयराची उतसुक्रा तयराांचयरािधये मनिरामाि विरािी, िे 
उच्च प्राथमिक स्ररािर मिक्षि घे्रानरा िुखय सिरूपरा् अपेमक्ष् आिे. तयराचबरोबर 
ि्मािरानपतराां्ील मिमिध परानराांिर कराय छरापले जरा्े, ि्मािरानपतराां् छरापलेली बरा्िी, लेख 
मकंिरा सराांमि्लेली एखरादी िोष्ट इतयरादींचरा अथमा कराय आिे, यरा सिमा िोष्टींची िरामि्ी आमि 
तयराांची जरािीि िुलराांनरा विरािी िे देखील अपेमक्ष् आिे. मिद्रारयराांसराठी उच्च प्राथमिक 
स्ररािर िराचिे, मलमििे यराबरोबर िेिी लक्षरा् घयरायलरा ििे, की मभन्न उद्ेिराांसराठी िराचिे 
आमि मलमििे यरा पद्ध्ींिधये अां्र अस्े. आपलयरा िराचणयराची पद्ध् यरािर अिलांबून 
अस्े, की आपलयरा िराचणयराचरा उद्ेि कराय आिे. एखराद्रा जरामिररा्ीचे िराचन करिे मकंिरा 
एखरादी सूचनरा िराचिे यरा पद्ध्ींिधये फरक अस्ो. लेखनराचयरा बराब्ी्िी िे लक्षरा् घेिे 
जरुरी आिे, की आपलरा ‘िराचक’ कोि आिे, अथरामा् आपि कोिरासराठी मलमि् आिो्. जर 
आपलयरा िराळे् क्ीडरासपधरामासांबांधी सूचनरा लरािरायची असेल, ्र तयराचरा िराचक िराळे्ील 
मिद्राथथी, मिक्षक आमि इ्र किमाचरारी अस्ील; िरात िीच सूचनरा जर पररसररा्ील इ्र 
वयक्ींसराठी असेल ्र पररसररा्ील वयक्ी यरा ‘िराचक’ मििून तयरा् सिरामिष्ट िो्ील. यरा 
दोनिी पररससथ्ीं् आपलयरा मलमिणयराचयरा पद्ध्ी् आमि भराषे् बदल िोिे सिराभरामिक आिे.

उच्च प्राथमिक स्ररािर मिमिध ससथ्ींिी सांबांमध् आपलयरा सि्:लरा मलसख् सिरूपरा् 
अमभवयक् करिे आमि िीच बराब अमधक दृढ करिे िरा लेखनराचरा उद्ेि आिे. मिद्राथथी 
मभन्न सरामितयप्करार िराचून तयराां्ून प्म्मबांमब् िोिरारे मिचरार ओळखू िक्ील िे देखील यरा 
स्ररािर अपेमक्ष् आिे. मिद्रारयरामाने एखरादी भराषरा, वयक्ी, िस्ू, सथरान इतयरादींचे मिशलेषि 
करिे, वयराखयरा करिे आमि ्ी वयराखयरा आतिमिशिरासपूिमा ि सपष्टपिे अमभवयक् करिे िे 
उच्च प्राथमिक स्रराचयरा िेिटचयरा टपपयरापयां् पूिमा कररािे िरा प्यतन असरािरा. रचनरातिक आमि 
सृजनरातिक पद्ध्ीने भराषेचे प्कटीकरि करिे िेिी मिकिे अपेमक्ष् आिे. यरा सिमा िोष्टी 
लक्षरा् ठेि्रा पुढे पराठ्यक्िरासांबांधी अपेक्षरा, अधययन-अधयरापनराची प्मक्यरा ्सेच 
अधययनरासांबांधी मनषपत्ी दिमाििरारे घटक/िुद्े मदलेले आिे्. येथे िे सिजिेिी आिशयक 
आिे, की िरराठी भराषेसांबांधी जे अधययन मनषपत्ीचे घटक मदले आिे् ् े परसपरसांबांमध् आिे् 
आमि एकरापेक्षरा अमधक भरामषक क्षि्राांची छबी तयरा् परािरायलरा मिळ्े. कोि्ेिी सरामितय 
ऐकून मकंिरा िराचून तयरािर सखोल चचरामा करिे, आपली प्म्मक्यरा वयक् करिे, प्शन मिचरारिे 
िे िराचणयराचयरा क्षि्ेिी सांबांमध् आिे ्सेच ऐकिे आमि बोलिे यराांचयरािीिी सांबांमध् आिे. 
पराठ्यक्िरासांबांधी अपेक्षराांची पू्थी िोणयरासराठी अधययन सांदभरामा्ील प्मक्यराांचीिी िित्िराची 
भूमिकरा आिे. अधययनरास उपयुक् प्मक्यराांमििराय सांबांमध् अपेमक्ष् अधययन मनषपत्ी प्राप्त 
िोऊ िकिरार नरािी.
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पाठ्यक्रमासंबंधी अपेक्ा 
सांपूिमा देिरा्ील िुलराांचरा मिचरार करून पराठ्यक्िरासांबांधी अपेक्षरा ठरिलयरा आिे्. 
(प्थि, सवि्ीय ि ्ृ्ीय भराषरा िरराठीसांबांधी)
इयत्रा पराचिी ्े आठिीपयां् :

 y कोि्ीिी निीन रचनरा/पुस्क िराचून/सिजून घेणयराची मजज्रासरा मनिरामाि िोिे.
 y ि्मािरानपत/पमतकरा यराांिधील मदलेलयरा बरा्मयरा मकंिरा िोष्टी जराििे/सिजून घेिे.
 y मभन्न सरािरामजक ि सराांसककृम्क िूलयराांप््ी आपलयरा सि्:लरा अमभवयक् करिे. 
 y िराचलेले, ऐकलेले सरामितय सिजून घेिे, वयराखयरा करिे, अमभवयक् िोिे.
 y आपले आमि दुसऱयराांचे अनुभि सराांििे, ऐकिे, िराचिे, मलमििे (्ोंडी, लेखी, 

सराांकेम्क सिरूपरा्)
 y आपलयरा स्ररानुसरार दृक्श्रावय िराधयिराचयरा सरामितयरािर आपले ि् वयक् करिे. 

(बरालसरामितय, पत, पमतकरा, दूरदिमान, सांििक, आां्रजराल, नराटक, मसनेिरा 
इतयरादी)

 y सरामितयराचे मिमिध प्करार सिजून घेऊन तयराांचरा आनांद घेिे. (कमि्रा, कथरा, 
मनबांध, एकराांमककरा, रोजमनिी, इतयरादी)

 y दैनांमदन जीिनरा् औपचराररक आमि अनौपचराररक प्सांिी िरापरलयरा जरािराऱयरा भराषरा 
सिजून घेिे.

 y भराषे्ील सरामितयराचयरा मिमिध सजमानिील अमभवयक्ी/मिचरार सिजून घेिे.
 y िरराठी भराषे् अमभवयक् िोिराऱयरा मिमिध िोष्टींसांबांधी ्क्क लराििे.
 y पराठराचे िैमिषट्य सिजून घेऊन आमि तयराचयरािी सांबांमध् िुद्राांिर आपले ि् 

देिे.
 y मिमिध सांदभराां्ील भराषराांचे बरारकरािे, भराषेची लय सिजून घेिे. 
 y भराषेची रचनरा ओळखिे आमि मिशलेषि करिे. 
 y निीन सांदभरामानुसरार/पररससथ्ीनुसरार भराषेचरा िरापर करिे.
 y इ्र मिषय जसे मिज्रान, िमि्, सरािरामजक िरासत इतयरादींिधील िरापरलेली भराषरा 

सिजून घेऊन तयराचरा िरापर करिे. 
 y िरराठी भराषे्ील सरामितय सिजून घेऊन सरािरामजक घटकराांप््ी जरािरूक िोिे.
 y दैनांमदन जीिनरा् ्रामक्कक ्सेच िैज्रामनक दृसष्टकोन मिकमस् करिे.
 y िराचलेलयरा, मलमिलेलयरा, ऐकलेलयरा, परामिलेलयरा, सिजलेलयरा भराषेचरा सजमानिील 

िरापर करिे.
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सूचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अधययन मनषपत्ी

सवमि नवद्ार्याांिा (वेगळ्ा रूपा्त सक्म मुलांसनह्त) 
व्यक्तिग्त नकंवा सामूनहक सवरूपा्त प्ोतसाहि निले जावे 
कारण त्यांिा -

 y आपलयरा भराषे् बोलणयराची ्सेच चचरामा करणयराची सांधी 
मदली जरािी.

 y िरापरलयरा जरािराऱयरा भराषेचयरा बरारकरावयराांिर चचरामा करणयराची 
सांधी मदली जरािी.

 y समक्य आमि जरािरूक असणयरासराठी ्यरार केले जरािरारे 
सरामितय (जसे-ि्मािरानपत, पमतकरा, मचतपट आमि दृक्श्रावय 
सरामितय इतयरादी.) परािणयराची, ऐकणयराची, िराचणयराची, 
मलमिणयराची आमि चचरामा करणयराची सांधी मदली जरािी.

 y िटरा् करायमा कर्रानरा आमि एकिेकराांचयरा करािराांबराब् चचरामा 
करिे, ि् घेिे-देिे, प्शन मिचरारणयराचे सिरा्ांत्य मदले जरािे. 

 y िरराठीबरोबरच आपलयरा भराषे्ील सरामितय िराचणयराची 
्सेच मलमिणयराची सुमिधरा (ब्ेल/ सराांकेम्क सिरूपरा्) 
आमि तयरािर चचरामा करणयराचे सिरा्ांत्य मदले जरािे.

 y आपलयरा पररिराररािी आमि सिराजरािी सांबांमध् मिमिध 
सरामितयराांचे िराचन आमि तयरािर चचरामा करणयराची सांधी मदल 
जरािी.

 y आपली भराषरा िराच् अस्रानरा मलमिणयरासांदभरामा् मक्यरािी 
आयोमज् कररावयरा्. जसे- िबदखेळ.

 y िरराठी भराषेिधील सांदभरामालरा अनुसरून भराषेचे मिशलेषि 
(वयराकरि, िराक्यरचनरा, मिररािमचनिे इतयरादी) करणयराची 
सांधी मदली जरािी.

 y कलपनरािक्ी आमि सृजनिील्ेचरा मिकरास करणयराचयरा 
मक्यरा जसे-अमभनय, िूकरामभनय, कमि्रा, पराठ, 
सृजनरातिक लेख, मिमिध ससथ्ींिधील सांिराद इतयरादींचे 
आयोजन केले जरािे आमि तयराचयरा ्यरारीिी सांबांमध् 
मलसख् सरामितय आमि अििराल लेखनराची सांधी मदली 
जरािी. 

 y सरामितय आमि सरामिसतयक ्त्िराांची सिज िराढणयराची सांधी 
मदली जरािी.

अध्य्यिाथथी
 y मिमिध प्करारचे आिराज (उदरा. पराऊस, िराररा, रेलिे, 

बस, फेरीिरालरा इतयरादी) ऐकणयराचरा अनुभि, एखराद्रा 
पदराथरामाचयरा चिी (उदरा. िोड, कडू, आांबट) इतयरादी 
अनुभि सि्:चयरा पद्ध्ीने ्ोंडी/सराांकेम्क भराषे्ून 
सराांि्रा्.

 y परामिलेलयरा ि ऐकलेलयरा घटनरा (उदरा. सथरामनक 
सरािरामजक घटनरा, करायमाक्ि) यराांमिषयी न अडखळ्रा 
बोल्रा् आमि प्शन मिचरार्रा्.

 y परामिलेलयरा, ऐकलेलयरा िोष्टी/घटनरा/िुद्े यराांनरा 
सि्:चयरा भराषे् कथन कर्रा्, मलमि्रा्. उदरा. अपूिमा 
िोष्ट पूिमा करिे.

 y रेमडओ, दूरदिमान, ि्मािरानपते, इांटरनेट यराांविरारे 
परामिलेलयरा, ऐकलेलयरा घटनरा सि्:चयरा िबदराां् 
िराांड्रा्.

 y मभन्न िेळी आमि मभन्नसांदभरामा् इ्रराांनी सराांमि्लेलयरा 
िोष्टी सिजून घे्रा्, सि्:चयरा भराषे् सराांि्रा्. उदरा. 
मदवयराांि (अांध) असलेलयरा मितराने/िैमतिीने केलेलरा 
प्िरास.

 y आपलयरा पररसररा्ील मिमभन्न लोककथराांनरा आमि 
लोकिी्राांनरा जरािून घेऊन तयराांबद्ल चचरामा कर्रा्.

 y सि्:पेक्षरा मभन्न असलेलयरा भराषरा, खराणयरामपणयराचयरा 
सियी, ररािणयराचयरा सियी यराां्ील मिमिध्ेमिषयी चचरामा 
कर्रा्.

 y ढोबळिरानराने पराठ्यघटक िराचून तयरा्ील मििेष िुद्राांचरा 
िोध घे्रा्. अनुिरान ि मनषकषमा कराढ्रा्.

 y िराचलेलयरा पराठ्यमिषयराचे सूक्ि िराचन करून तयरा्ील 
िैमिषट्य िोध्रा्, अनुिरान ि मनषकषमा कराढ्रा्.

 y िरराठी भराषे्ील मिमिध सरामितयप्करार (बरा्मयरा, 
िृत्पते, कथरा, िरामि्ी देिरारे सरामितय, इांटरनेटिर 
प्मसद्ध िोिरारे सरामितय) सिजपूिमाक िराचून सि्:ची 
आिडमनिड सराांि्रा्, ि् दे्रा्, सूचनरा कर्रा्.

इ्यत्ता सहावी (मराठी)
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 y िबदकोिराचरा िरापर करणयरासराठी प्ोतसरािन मदले जरािे. 
 y सराांसककृम्क करायमाक्िराांचयरा मनमित्राने मिटलयरा जरािराऱयरा 

मिमिध लोकिी्राांचरा सांग्रि करिे ्सेच तयराांचे ्रालरासुररा् 
सरादरीकरि करणयराची सांधी उपलबध करून मदली जरािी. 

 y िरराठी भराषेची िैमिषट्ये जरािून घेऊन तयराचरा आनांद 
घे्रा्. उदरा. कमि्ेची िेय्रा (िृत्), कथे्ील/
मनबांधरा्ील िराक्प्चरार, मििी, सुमिचरार इतयरादी. 

 y मिमभन्न सरामितयप्करारराां् मलमिलेलयरा लेखनसरामितयराचे 
आरोि-अिरोिरासि ि योगय ि्ीने िराचन कर्रा्. 

 y नवयरा िबदराांमिषयी मजज्रासरा वयक् करून तयरा िबदराांचे 
अथमा जरािून घेणयरासराठी िबदकोिराचरा िरापर कर्रा्.

 y मिमिध कलरा उदरा. िस्कलरा, िरास्ूकलरा, ककृषीकलरा 
आमि नृतयकलरा यराांचयरािी सांबांमध् भराषेबद्ल मजज्रासरा 
वयक् कर्रा् आमि तयराचरा आनांद घे्रा्.

 y इ्रराांनी सराांमि्लेले अनुभि आिशयक्ेनुसरार मलमि्रा्. 
उदरा. सरािमाजमनक मठकरािी ऐकलेलयरा िोष्टी/घटनरा 
मलमििे. उदरा. चौक, बससथरानक इतयरादी मठकरािराांिरील 
अनुभि.

 y िरराठी भराषे्ील मिमिध सरामितयसरािुग्री, िृत्पत, 
पमतकरा, कथरा, िरामि्ी देिरारी सराधने, इांटरनेटिर प्मसद्ध 
िोिरारे सरामितय सिजपूिमाक िराच्रा् आमि तयरािरून 
आपली आिड-मनिड सि-भराषे् मकंिरा ब्ेल मलपी् 
वयक् कर्रा्.

 y मिमिध मिषयराांसराठी, मिमिध उद्ेिराांसराठी मिररािमचनिराांचरा 
योगय िरापर करून लेखन कर्रा्.

 y मिमिध प्सांि ि सांदभरामानुसरार इ्रराांनी सराांमि्लेलयरा िोष्टी, 
अनुभि सि्:चयरा भराषे् मलमि्रा्.

 y िेििेिळ्रा प्सांिी िेििेिळ्रा उद्ेिराांनुसरार मलमि्रानरा 
िबद, िराक्य, िराक्प्चरार, मििी यराांचरा योगय िरापर 
कर्रा्.
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इ्यत्ता सा्तवी (मराठी)

सूचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अधययन मनषपत्ी

सवमि नवद्ार्याांिा (वेगळ्ा रूपा्त सक्म मुलांसनह्त) 
व्यक्तिग्त नकंवा सामूनहक सवरूपा्त प्ोतसाहि निले जावे 
कारण त्यांिा -

 y आपलयरा भराषे् बोलणयराची ् सेच चचरामा करणयराची सांधी 
मदली जरािी.

 y िरापरलयरा जरािराऱयरा भराषेचयरा बरारकरावयराांिर चचरामा 
करणयराची सांधी मदली जरािी.

 y िटरा् करायमा कर्रानरा आमि एकिेकराांचयरा करािराांबराब् 
चचरामा करिे, ि् घेिे-देिे, प्शन मिचरारणयराचे सिरा्ांत्य 
मदले जरािे. 

 y िरराठीबरोबरच आपलयरा भराषे्ील सरामितय िराचणयराची 
्सेच मलमिणयराची सुमिधरा (ब्ेल/ सराांकेम्क सिरूपरा्) 
आमि तयरािर चचरामा करणयराचे सिरा्ांत्य मदले जरािे.

 y आपलयरा पररिराररािी आमि सिराजरािी सांबांमध् मिमिध 
सरामितयराांचे िराचन आमि तयराांिर चचरामा करणयराची सांधी 
मदल जरािी.

 y आपली भराषरा िराच् अस्रानरा मलमिणयराचयरा सांदभरामा्ील 
मक्यरािी आयोमज् कररावयरा्. जसे-िबदखेळ, 
अनौपचराररक पत, कोडे, सांसिरि इतयरादी.

 y समक्य आमि जरािरूक असणयरासराठी ् यरार केले जरािरारे 
सरामितय (जसे-ि्मािरानपत, पमतकरा, मचतपट आमि 
दृक्श्रावय सरामितय इतयरादी.) परािणयराची, ऐकणयराची, 
िराचणयराची, मलमिणयराची सांधी मदली जरािी.

 y कलपनरािक्ी आमि सृजनिील्ेचरा मिकरास करणयराचयरा 
मक्यरा जसे-अमभनय, िुकरामभनय, कमि्रा, पराठ, 
सृजनरातिक लेख, मिमिध ससथ्ींिधील सांिराद इतयरादींचे 
आयोजन केले जरािे आमि तयराचयरा ्यरारीिी सांबांमध् 
मलसख् सरामितय आमि अििराल लेखनराची सांधी मदली 
जरािी. 

 y िराळरा / मिभराि / इयत्रा यराांची पमतकरा / मभत्ीपमतकरा 
्यरार करणयरासराठी प्ोतसरािन मदले जरािे. 

 y मिमिध प्करारचे सरामितय िराचून तयराबद्ल िटरािधये 
चचरामा कर्रा्.

 y मिमिध लेखनप्करारराांिधये लेखकराने िराांडलेले मिचरार/
आिय सिजून घे्रा्, आियरािी सांबांमध् सि्:चयरा 
अनुभिराांिर आधरारर् सरामय, सिि्ी िरा असिि्ी 
वयक् कर्रा्.

 y कोि्ेिी मचत/घटनरा पराहून तयराचे सि्:चयरा पद्ध्ीने 
्ोंडी मकंिरा सराांकेम्क भराषे् ििमान कर्रा्.

 y िराचलेलयरा सरामितयरािर मचां्न करून अमधक चराांिलयरा 
पद्ध्ीने आकलन िोणयरासराठी प्शन मिचरार्रा्, चचरामा 
कर्रा्.

 y पररसररा्ील लोककथरा आमि लोकिी्े यराांमिषयी चचरामा 
कर्रा् ि तयराांचरा आसिराद घे्रा्.

 y मिमिध कलरा (उदरा. िस्कलरा, िरास्ूकलरा, ककृषीकलरा, 
नृतयकलरा) आमि यराां् िरापरलयरा जरािराऱयरा भराषेबद्ल 
मजज्रासरा वयक् कर्रा् ्सेच ्े सिजून घेणयराचरा प्यतन 
कर्रा्.

 y िेििेिळ्रा सथरामनक, सरािरामजक आमि भौिोमलक 
घटनराांसांबांधी ्क्किुद्ध प्म्मक्यरा दे्रा्. उदरा., 
परािसराळ्रा् सिमा पररसर मिरिरािरार िोिे यरामिषयी चचरामा 
कर्रा्.

 y मिमिध सांिेदनिील िुद्े, मिषय उदरा. जरा्, धिमा, ििमा, 
मलांि, परांपररा यराांसांबांधी सि्:चे ्रामक्कक मिचरार ्ोंडी 
सिरूपरा् वयक् कर्रा्.

 y ढोबळिरानराने/सथूल सिरूपरा् िराचलेलयरा सरामितयराचयरा 
उपयुक््ेबराब् सराांिू िक्रा्. 

 y एखराद्रा पराठ्यघटकराचे सूक्ि मनरीक्षि करून तयरा्ील 
िैमिषट्ये िोध्रा्. 

 y िराचलेलयरा सरामितयरािर मचां्न कर्रा्. उत्ि 
आकलनरासराठी प्शन मिचरार्रा्.

 y मिमिध सरामितयराां्ील निीन िबद, मििी, सुमिचरार यराांचे 
अथमा सिजून घेऊन तयराांचरा आसिराद घे्रा्. 

 y कथरा, कमि्रा िराचून तयराांचे मिमिध प्करार ि िैली 
ओळख्रा्. उदरा., ििमानरातिक, भरािरातिक, 
चररतरातिक.
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 y कोि्रािी पराठ्यमिषय सिजून घे्रानरा आिशयक्ेनुसरार सिकरारी 
मित ि मिक्षक यराांची सांदभमासरामितयरासराठी िद् घे्रा्. (उदरा., 
िबदकोि, इांटरनेट, इ्र सांदभमा स्ो्).

 y मिमिध कलरा उदरा. िस्कलरा, िरास्ूकलरा, ककृषीकलरा, 
नृतयकलरा इतयरादी कलराांिी मनिमड् सरामितयराां्ील िरापरलयरा 
जरािराऱयरा भराषेबद्ल मजज्रासरा वयक् कर्रा् आमि तयराांचरा 
आसिराद घे्रा्.

 y भराषे्ील बरारकरािे/लेखन मनयिवयिसथरा ्सेच निीन 
िबदराांचरा प्योि कर्रा्. उदरा. एखराद्रा कमि्े् आलेले 
मििेष िबद, कडिे यराांिधये भर घराल्रा्. 

 y िेििेिळ्रा प्सांिरा्/सांदभरामा् सराांमि्ले जरािरारे इ्रराांचे 
मिचरार, िपपरा सि्:चयरा िैली् मलमि्रा्. उदरा., आपलयरा 
िरािरा्ील चरािडीिरील िपपरा मकंिरा आपलयरा पररसररा्ील 
िेििेिळे करायमा करिराऱयरा लोकराांमिषयीचयरा िपपरािोष्टी

 y िरराठी भराषेिधये िेििेिळ्रा प्करारचे सरामितय (उदरा. 
बरा्िीपत, बरा्मयरा, कथरा, िरामि्ीपर सरामितय, इांटरनेटिर 
प्सरारर् िोिरारे सरामितय इतयरादी) सिजपूिमाक िराच्रा् ि 
तयराबराब् सरामितय आिडिे िरा न आिडिे यराांबराब् मलसख् 
भराषे्/ब्ेलभराषे् सि्:चे मिचरार वयक् कर्रा्.

 y सि्:चे अनुभि सि्:चयरा भराषरािैली् मलमि्रा्.
 y मिमिध मिषय आमि उद्ेिराांसराठी मलमि्रानरा उपयुक् िबद, 

िराक्प्चरार, मििी, मिररािमचनिे ि इ्र वयराकरिीय घटकराांचरा 
उपयोि कर्रा्. उदरा. कराळ, मक्यरामििेषि, जोडिबद 
इतयरादींचरा उपयोि कर्रा्.

 y िेििेिळ्रा सांिेदनिील मिषयराांबराब् (उदरा. जरा्ी, धिमा, 
ििमा, मलांि, परांपररा, रूढी) मलसख् सिरूपरा् ्रामक्कक मिचरार 
अमभवयक् कर्रा्.

 y मभसत्मचत लेखनरासराठी मिमिध प्करारचे सरामितय जिि्रा् ि 
मलमि्रा्. मभसत्मचतराांचे सांपरादन कर्रा्. 
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इ्यत्ता आठवी (मराठी)

सूचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अधययन मनषपत्ी

सवमि नवद्ार्याांिा (वेगळ्ा रूपा्त सक्म मुलांसनह्त) 
व्यक्तिग्त नकंवा सामूनहक सवरूपा्त प्ोतसाहि निले जावे 
कारण त्यांिा -

 y आपलयरा भराषे् बोलणयराची ् सेच चचरामा ् सेच मिशलेषि 
करणयराची सांधी मदली जरािी.

 y एखरादरा मिषय सिजून घे्रानरा प्तयक्ष जीिनराची जोड 
मदली जरािी.

 y िरापरलयरा जरािराऱयरा भराषेचयरा बरारकरावयराांिर चचरामा 
करणयराची सांधी मदली जरािी.

 y िटरा् करायमा कर्रानरा आमि एकिेकराांचयरा करािराांबराब् 
चचरामा करिे, ि् घेिे-देिे, प्शन मिचरारणयराचे सिरा्ांत्य 
मदले जरािे. 

 y िरराठीबरोबरच आपलयरा भराषे्ील सरामितय िराचणयराची 
्सेच मलमिणयराची सुमिधरा (ब्ेल/ सराांकेम्क सिरूपरा्) 
आमि तयरािर चचरामा करणयराचे सिरा्ांत्य मदले जरािे.

 y आपलयरा पररिराररािी आमि सिराजरािी सांबांमध् मिमिध 
सरामितयराांचे िराचन आमि तयरािर चचरामा करणयराची सांधी 
मदल जरािी.

 y आपली भराषरा िराच् अस्रानरा मलमिणयराचयरा सांदभरामा् 
मक्यरािी आयोमज् कररावयरा्. 

 y जसे- िबदखेळ, कमि्रा, िी्, मिनोद, पत, इतयरादी.
 y समक्य आमि जरािरूक असणयरासराठी ्यरार केले जरािरारे 

सरामितय (जसे-ि्मािरानपत, पमतकरा, मचतपट आमि 
दृक्श्रावय सरामितय इतयरादी.) परािणयराची, ऐकणयराची, 
िराचणयराची, मलमिणयराची सांधी मदली जरािी.

 y कलपनरािक्ी आमि सृजनिील्ेचरा मिकरास करणयराचयरा 
मक्यरा जसे-अमभनय, िूकरामभनय, कमि्रा, पराठ, 
सृजनरातिक लेख, मिमिध ससथ्ींिधील सांिराद इतयरादींचे 
आयोजन केले जरािे आमि तयराचयरा ्यरारीिी सांबांमध् 
मलसख् सरामितय आमि अििराललेखनराची सांधी मदली 
जरािी.

 y मिमिध मिषयराांिर आधरारर् मिमिध प्करारचे सरामितय 
िराचून चचरामा कर्रा्. उदरा. पराठ्यपुस्करा्ील एखराद्रा 
पक्यरामिषयीची िरामि्ी िराचून पक्यराांमिषयी मलमिलेले 
पुस्क िराच्रा् ि चचरामा कर्रा्.

 y िरराठी भराषे्ील मिमिध प्करारचे सरामितय (ि्मािरानपते, 
िरामसके, िोष्टी, इांटरनेटिर प्मसद्ध िोिरारे सरामितय) 
सिजपूिमाक िराचून तयरामिषयी ्ोंडी ि सराांकेम्क भराषे् 
्सेच मलसख् सिरूपरा् प्म्मक्यरा वयक् कर्रा्.

 y िराचलेलयरा सरामितयरािर मचां्न करून अमधक 
आकलनरासराठी प्शन मिचरार्रा्.

 y सि्:चयरा पररसररा्ील लोककथरा आमि लोकिी्े 
यराांमिषयी िरामि्ी सराांि्रा्.

 y अपररमच् घटनरा आमि पररससथ्ीची कलपनरा कर्रा् 
आमि तयराबद्लचयरा प्म्मक्यरा ि मिचरार ्ोंडी आमि 
सराांकेम्क भराषे् सराांि्रा्.

 y मिमिध सांिेदनिील िुद्े (उदरा. जरा्, धिमा, मलांि, ििमा, 
रीम्ररिराज) यराांमिषयी आपले मित, मिक्षक आमि 
कुटुांबरा्ील सदसयराांनरा प्शन मिचरार्रा्. उदरा. आपलयरा 
पररसररा्ील वयक्ींिी सि सराजरे करणयराचयरा पद्ध्ींिर 
चचरामा करिे.

 y एखरादे सरामितय िराचून तयरा्ील सरािरामजक िूलयराांमिषयी 
चचरामा कर्रा्, तयराची करारिे जरािून घेणयराचरा प्यतन 
कर्रा्. उदरा. पररसररा् रराििराऱयरा मिमिध जरा्ीधिराां्ील 
कुटुांबराांचे रराििीिरान यरािरून प्शन मिचरार्रा्. उदरा. ररािू 
कराकराांची िुलिी िराळे् करा जरा् नरािी?

 y मिमिध प्करारचे सरामितय उदरा. िोष्ट, कमि्रा, लेख, 
अििराल, िृत्राां्, सिरिपत, वयांिमचत, मनबांध 
इतयरादींचे बरारकराईने िराचन करून तयरामिषयी अनुिरान 
कराढ्रा्, तयराचे मिशलेषि कर्रा्, तयरा्ील िुखय 
िुद्े िोध्रा्.

 y मिषयराचे मचां्न करून तयरा्ील सरार िोध्रा्, आिय 
सराांि्रा्, मटपिी कराढ्रा्, िित्िराचे िुद्े िोध्रा्, 
ििथीकरि कर्रा्.

 y िराचलेलयरा सरामितयरा्ील निीन िबद, िराक्प्चरार, मििी 
यराांचे अथमा सिजून घेऊन तयराांचरा आसिराद घे्रा्.
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 y िोष्ट, कमि्रा िराचून लेखनराचे मिमिध प्करार ि िैली 
ओळख्रा्. उदरा., ििमानरातिक, मििेचनरातिक, 
भरािरातिक, मनसिमाििमानरातिक इतयरादी.

 y मिमिध सरामितयराांची रचनरा िराचून तयराांचरा आसिराद 
घे्रा् आमि आपलयरा स्ररानुसरार ्ोंडी, लेखी, ब्ेल ि 
सराांकेम्क भराषे् सि्:चे मिचरार वयक् कर्रा्.

 y पराठ्यमिषयराचरा अभयरास कर्रानरा आकलनरासराठी 
आिशयक्ेनुसरार ििमामित / मिक्षक यराांची िद् घेऊन 
उपयुक् सांदभमा सरामितयराची (िबदकोि, मिशिकोि, 
इांटरनेट, िरानमचत इतयरादी) ि अनय पुस्कराांची िद् 
घे्रा्.

 y िराचक आमि लेखन यराांचरा उद्ेि लक्षरा् घेऊन सि्:चे 
ि् प्भरािीपिे मलमि्रा्.

 y अपररमच् पररससथ्ी आमि घटनरा यराांची कलपनरा 
कर्रा् आमि तयरामिषयी िनरा् मनिरामाि िोिरारे मिचरार 
ि कलपनरा लेखी ि ब्ेल मलपी् अमभवयक् कर्रा्.

 y भराषे्ील बरारकरािे, मनयि यराांचरा लेखनरा् उपयोि 
कर्रा्. उदरा. कमि्े्ील िबद बदलून अथमा आमि लय 
सिजून घे्रा्.

 y मिमिध प्सांिी मकंिरा मिमिध सांदभरामा् इ्रराांनी 
सराांमि्लेलयरा िोष्टी सि्:चयरा भराषे् मलमि्रा्. 
उदरा. िराळेचयरा एखराद्रा करायमाक्िरामिषयीचरा िृत्राां्, 
अििराल ्यरार कर्रा्.

 y सि्:चे अनुभि सि्:चयरा भराषरािैली् मलमि्रा्. 
लेखनराचे मिमिध प्करार ि िैली यराांचरा उपयोि करून 
आपलरा अनुभि मलमि्रा्. उदरा. कथरा, कमि्रा, मनबांध 
इतयरादी.

 y दैनांमदन जीिनरापेक्षरा िेिळ्रा घटनेिर, अनुभिराांिर 
मिमिध पद्ध्ीने सृजनरातिक लेखन कर्रा्. उदरा. 
सोिल मिडीयरािर मलमििे, सांपरादकराांनरा पत मलमििे. 
इतयरादी.

 y मिमिध कलरा उदरािरिराथमा, िस्कलरा, िरास्ूकलरा, 
ककृषीकलरा, नृतयकलरा आमि यराां् िरापरली जरािरारी 
भराषरा यराांचरा सृजनरातिकपिे िरापर कर्रा्. उदरा. कलेची 
रुजििूक, िनिोिक नृतयिुद्रा, निरसराांची अनुभू्ी 
इतयरादी.



10 उच्च प्राथमिक स्तररावरील  अध्य्यन मनष्पत्ती

गनण्त नवष्या्तील अध्य्यि निषपत्ती
उच्च- प्ाथनमक स्तर

िेलयरा करािी िषरामा् अनेक िैक्षमिक सिवेक्षिे करणयरा् आली. तयरा्ून िुलराांचयरा िैक्षमिक सांपरादिुकीमिषयी खूप 
िोठ्यरा प्िरािरािर िरामि्ी जिरा करणयरा् आली. सांपरादिूक सुधरारणयरासराठी रराजयराांनी भरपूर प्यतन करूनिी, मिमिध 
मिषयराां्ील मििेष्ः िमि् मिषयरा्ील सांपरादिुकीने अपेमक्ष् परा्ळी िराठलेली नरािी, असे यरा सिवेक्षिरा्ून मदसून आले. 
एक िोष्ट खरी आिे, की बहु्राांि िेळरा मिक्षक पुस्करानुसरार अभयरासक्ि पूिमा कर्रा्, पि िुलराांचे िेििेिळ्रा मिषयराांचे, 
तयरा्िी िमि्राचे मिक्षि कोितयरा प्करारे विराियरास ििे यरासांबांधी तयराांनरा कलपनरा नस्े.

‘पराठ्यक्िराचयरा अपेक्षरा’ यरा् िुलरालरा कोि्े ज्रान मिळरािे, तयराचयरा् कराय करणयराचयरा क्षि्रा मनिरामाि विरावयरा्, 
प्राथमिक मिक्षिराचयरा कराळरा् तयराची िनोभूमिकरा किरा प्करारे मिकमस् विरायलरा ििी, िे सराांमि्लेले अस्े. पराठ्यक्िराचयरा 
अपेक्षरा आमि अभयरासक्ि यराांचयरा आधरारे मनसशच् केलेलयरा अधययन मनषप्ींचरा उपयोि, अधययन प्मक्येिी सांबांमध् 
असलेलयरा सिराांनराच नेिके सराधय सिजणयरासराठी उपयोिी ठरू िक्ील. सरािरानयपिे अधययन मनषपत्ी ह्रा 
्परासिीसराठीचयरा िरानक (benchmarks)  मकंिरा प्िरािभू् (standard) अस्रा्.

अधययन प्मक्येचयरा अांम्ि टपपयरािरच अमधक भर मदलयराने ्ी सराधरारि्ः करािीिी न सिज्रा घोकंपट्ी करून 
लक्षरा् ठेििे यरा पद्ध्ीने चराल्े. िमि् मिषयरा् अधययन प्मक्येचयरा अांम्ि टपपयरािर भर मदलयराने, मिषय सिजणयराऐिजी, 
रर्ी आमि मनषकषमा पराठ करून लक्षरा् ठेििे यरािरच भर रराि्ो. तयरािुळे दैनांमदन वयििराररा् िमि्ी सांकलपनरा िरापर्रा 
येणयरािधये िोठरा अडसर मनिरामाि िो्ो. मििून पररसररा्ील घटक आमि िमि् यराांचरा िेळ घरालणयराचरा प्यतन सुरु केलरा 
आिे. िमि्ी सांकलपनरा िुलराांिधये सांक्मि् कर्रानरा सि्:,कुटुांब,िराळरा अिरा पररसररा्ून तयरा सांकलपनरा िुले मिकू 
िक्ील अिरा सांधी मनिरामाि करणयराचरा प्यतन मिक्षकराांनी कररािरा. ्सेच अिरा सांधी िोधणयरास िुलराांनरा प्ोतसरािन द्रािे. 
‘सुचमिलेलयरा अधयरापन प्मक्यरा’ यरा् करािी उदरािरिराांचरा सिरािेि केलरा आिे.

मिक्षि िी मनरां्र प्मक्यरा आिे. िुलराांिधये क्षि्रा मिकमस् करणयरासराठी िरापरलेलयरा अधययन/अधयरापन प्मक्यराांचरा 
पररिराि अधययन मनषपत्ींिर िो्ो. िमि्राचे अधययन िे बोलणयराचे,िरापरणयराचे,िोध घेणयराचे िितिराचे सराधन आिे, िे 
मिद्रारयराांनरा जराििले परामिजे. तयराच बरोबर िमि् मिषयराची बराांधिीिी तयराांनरा सिजली परामिजे. मििून यरा लेखनरा् 
इयत्रा ६ ्े ८ सराठीचयरा अधययन मनषपत्ी देणयराचरा प्यतन केलरा आिे.

अधययन मनषपत्ी सराधय िोणयरासराठी मिक्षक िरापरू िक्ील अिरा करािी अधयरापन प्मक्यरािी सुचमिलयरा आिे्. 
तयरा पररपूिमा आिे् असे नरािी, तयरा सूचक आिे्. मिकिराऱयरा मिद्रारयराांचयरा सभोि्ीचयरा पररससथ्ीनुसरार तयरा बदलू 
िक्ील. नि निे प्योि करिराररा सजमानिील मिक्षक यरा आमि यराांसरारखयरा िेिळ्रा, निीन अधयरापन प्मक्यरा िरापरून 
अपेमक्ष् अधययन मनषपत्ी सराधय करू िकेल.
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Learning OutcOmes in mathematics 
upper primary stage 

 y पराठ्यक्िराचयरा अपेक्षरा - उच्च प्राथमिक स्र (इयत्रा 6 ्े 8) िमि्
 y सांखयराांचयरा िू्मा रुपराकडून अिू्मा रुपराकडे िराटचराल करिे.
 y सांखयराांचयरा परसपर सांबांधराकडे लक्ष देिे आमि सांबांधराांिधील आककृम्बांधराचरा िोध 

घेिे.
 y चल,ररािी,सिीकरिे,मनतयसिरान्रा यराांसांबांधीचयरा सांकलपनरा सिजून घेिे आमि 

तयराांचे उपयोजन करिे.
 y अांकिमि् आमि बीजिमि् यराांचरा उपयोि दैनांमदन वयििरारराां्ील प्शन 

सोडमिणयरासराठी करिे ्सेच सराथमा असे प्शन ्यरार करिे.
 y मतकोि,चौकोन,ि्ुमाळ अिरा आककृतयराां्ील सिमि्ी िोधून सि्:चयरा सौंदयमा 

दृष्टीचरा मिकरास सराधिे. 
 y एखराद्रा आककृ्ीचयरा सीिराांनी ियरामामद् केलेले अिकराि मििजे क्षेत ओळखिे.
 y पररमि्ी,क्षेतफळ,घनफळ ह्रा अिकरािीय सांकलपनरा मिकमस् करिे. तयराांचयरा 

आधरारे दैनांमदन वयििराररा्ील प्शन सोडमििे.
 y तयराचे/म्चे सि्:चे िमि्ी मनषकषमा बरोबर आिे् िे दराखमिणयरासराठी युसक्िराद 

करणयरास/करारिे देणयरास मिकिे.
 y दैनांमदन वयििरारराांिी सांबांमध् िरामि्ी जिरा करिे. िरामि्ी सरारिीरुपरा् ्सेच 

आलेखरुपरा् वयक् करून म्चे अथमामनिमाचन करिे.
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इ्यत्ता सहावी (गनण्त)

सूचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अधययन मनषपत्ी

अध्य्यिकत्यामिस एकट्ािे/ जोडीिे/ गटा्त संधी िेऊि कृ्ती 
करण्यास प्वृत्त करणे :
• िरालित्ेची मकंि् िेििेिळ्रा ििरराांची एकूि लोकसांखयरा, 

यराांसरारखयरा पररससथ्ी् 8 अांकी सांखयरा िरापरिे.
• दोन घरराांची मकंि्, प्ेक्षकराांची सांखयरा, पैिराचे वयििरार 

इतयरादी पररससथ्ी् सांखयराांची ्ुलनरा करिे.
• िुिधिरामानुसरार सांखयराांचे ििथीकरि करिे उदरा. सि, मिषि 

इतयरादी
• 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 आमि 11 यरा सांखयराांचयरा 

मिभराजय्ेकडे जरािराऱयरा आककृम्बांधराचे मनरीक्षि करिे.
• जयरािधून ि.सरा.मि., ल.सरा.मि यराांची चचरामा कर्रा येईल असे 

सांखयरा आककृम्बांध ्यरार करिे.
• ि.सरा.मि., ल.सरा.मि चरा िरापर असिराऱयरा दैनांमदन 

जीिनरा्ील घटनरा िोधिे.
• ऋि सांखयराांचरा िरापर आिे अिरा घटनरा दैनांमदन जीिनरा् 

मनिरामाि करून तयराांची चचरामा करिे. 
• अपूिराांक ि दिराांि अपूिराांक यराांचरा उपयोि कररािरा लरािेल 

अिी उदरािरिे ्यरार करिे ि मचतरूपराने आरेखन करिे.
• िेििेिळ्रा िमि् सांदभरामा्, अवयक्रासराठी चल (अक्षर) 

िरापरणयराची िरज ओळखिे.
• चलराांसराठी अक्षरे िरापरणयराचयरा िरजरा िोधून तयराचे 

सरािरानयीकरि करिे.
• िुिोत्र घेऊन ररािींची ्ुलनरा करणयराची िरज असिराऱयरा 

पररससथ्ीचे ििमान करिे.
• िुिोत्र ्सेच एकिरान पद्ध् िरापरलेलयरा िरासबदक 

उदरािरिराांची चचरामा करिे ि सोडमििे.
• प्तयक्षदिथी प्म्ककृ्ी आमि मचते यराांचयरा िद्ीने मतकोि, 

चौकोन इतयरादी मिमिध भौमिम्क आकरारराांचरा िोध घेिे.
• एकट्यराने मकंिरा िटराने, ििरामा् मकंिरा ििरामाबरािेरील पररसररा् 

िेििेिळ्रा भौमिम्क आककृतयरा ओळखिे आमि तयराांचयरा 
िैमिषट्यराांचे मनरीक्षि करिे.

• कराड्रा, करािदकराि इतयरादी उपलबध सरामितयराचयरा िद्ीने 
मिमिध आकरार ्यरार करिे.

अध्य्यिक्तामि :
• सुयोगय मक्यराांचरा िरापर करुन (बेरीज, िजराबराकी, िुिराकरार 

ि भरािराकरार) िोठ्यरा सांखयरािरील मक्यरा कर्ो.
• सि मिषि िूळ सांखयरा ि सििूळ सांखयरा असे सांखयराांचे 

ििथीकरि (आककृम्बांधराचयरा सिराययराने) ओळख्ो/
जराि्ो.

• मिमिष्ट पररससथ्ी् लसरामि, िसरामि चे उपयोजन कर्ो.
• पूिरामाकराांची बेरीज ि िजराबराकीची उदरािरिे सोडि्ो.
• दैनांमदन जीिनरा्ील पैसे, लराांबी, ्रापिरान इतयरादींचरा 

अां्भरामाि असलेलयरा पररससथ्ींिधये वयििरारी अपूिराांक ि 
दिराांि अपूिराांक िरापर्ो. उदरा. 7  1/2  िीटर करापड, दोन 
मठकरािराां्ील अां्र 112.5 मकिी इ.

• दैनांमदन जीिनरा् अपूिराांकराांचरा सांबांध येिराऱयरा पररससथ्ी् 
सराधयरा आमि दिराांि अपूिराांकराांचरा िरापर कर्ो.

• सरािरानयीकरि करणयरासराठी मदलेलयरा पररससथ्ी् चलराचरा 
िरापर मिमिध मक्यराांसि  कर्ो.उदरा. x एकक ि 3 एकक 
बराजू असलेलयरा आय्राची पररमि्ी 2(x+3) एकक 
आिे. 

• मिमिध पररससथ्ी् िुिोत्रराांचरा  िरापर करुन सांखयराांची 
्ुलनरा कर्ो.उदरा. ििरामा्ील िुलींचे िुलराांिी िुिोत््र 3:2 
आिे.

• मिमिध िरासबदक उदरािरि सोडमिणयरासराठी एकिरान पद्ध् 
िरापर्ो . उदरा. 1 डझन िह्राांची मकंि् देऊन 7 िह्राांची 
मकंि् कराढराियराची अस्रानरा, प्थि 1 ििीची मकंि् 
कराढ्ो .

• रेषरा, रेषराखांड, िुक् ि बांमदस् आककृ्ी,कोन, मतकोि, 
चौकोन, ि्ुमाळ,  इ. भौमिम्क आकरारराचे ििमान भोि्राली 
आढळिराऱयरा उदरािरिराांचयरा सरािराययराने कर्ो.

• प्रातयमक्षकरा विरारे कोनराची सिज दिमामि्ो.
• भोि्रालराचे कोन ओळख्ो,   िरापरानुसरार कोनराचे ििथीकरि 

कर्ो,    450-900-1800 असे कोन सांदभरामासराठी घेऊन 
कोनराचयरा िरापराचे अांदराज कर्ो.

• प्रातयमक्षकराविरारे रेषीय सिमि्ीचे आकलन -
• एकरा मकंिरा अमधक अक्षराभोि्ी सिमि् असिराऱयरा 

सविमि्ीय आकराररा्ील सिमि्ी ओळख्ो.
• सविमि्ीय आकराररा्ील सिमि् आककृ्ी(2-D)  ्यरार 

कर्ो.
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• मतमि्ीय आकरारराांचयरा मिमिध प्म्ककृ्ी आमि घडिी (nets) 
यराांचयरा िद्ीने इसष्टकरामच्ी, िृत्मच्ी इतयरादी मतमि्ीय 
आकरारराांचे मनरीक्षि करिे आमि तयराांचयरा पृष्े, कडरा आमि 
मिरोमबांदू यरा घटकराांची चचरामा करिे.

• दरिराजरा उघडिे, पेसनसल-बॉक्स उघडिे यरा सरारखयरा उदरािरिरा्ून 
कोनराची सांकलपनरा सिजरािून घेिे. मिद्रारयराांनरा भोि्रालची 
आिखी अिीच उदरािरिे मिचरारिे.

• भ्रििराचयरा िरापरािरून कोनराचे ििथीकरि करिे.
• 60 िरापराचयरा कोनराबद्ल चचरामा करून कंपरासचयरा िद्ीने ्ो 

कराढिे. ्सेच 30, 120 इतयरादी कोनराांचयरा रचनेबद्ल 
मिद्रारयराांिी चचरामा करिे.

• करािदरािरील मिमिष्ट रेघराांिर घरा्लेलयरा घड्रा मकंिरा आरसरा 
िरापरून एखराद्रा आकरारराचयरा प्म्मबांमब् सिमि्ीचे मनरीक्षि 
करिे.

• सभोि्रालचयरा, पराने, सखडक्यरा, दरारे इतयरादी िधील सिमि् 
आकरार ओळखिे.

• आकरार मदले अस्रानरा सिमि्ी अक्ष कराढिे. एकरा िटराने अधरामा 
भराि कराढून, दुसररा िट ररामिलेलरा अधरामा सिमि् भराि पूिमा करेल 
अिी िट-ककृ्ी देिे.

• मदलेले मतकोि, तयराांचे कोन आमि बराजू मिचराररा् घेऊन ििथीकरि 
करिे (िट-ककृ्ी) यरा ििथीकरिराचयरा आधरारराची चचरामा करिे.

• मदलेले चौकोन, तयराांचरा आकरार इतयरादीिरून ििथीकरि करिे 
आमि ििथीकरिराची करारिे सिजून सराांििे.

• पेसनसल बॉक्सचरा िरचरा भराि आमि पूिमा पेसनसल बॉक्स यरा्ून 
सविमि्ीय आमि मतमि्ीय यरा आकराररा्ील फरक सपष्ट करिे 
आमि भोि्ीची आिखी अिीच उदरािरिे देिे.

• मतमि्ीय िस्ूांबराब्, कडरा, मिरोमबांदू आमि पृष्े यरासरारखयरा 
मिमिध बराबींची चचरामा करिे.

• ििरामा्ील फळरा, टेबलराचरा पृष्भराि, पुस्के इतयरादी िधून 
आय्राककृ्ी आकरारराची पररमि्ी यरा सांकलपनेची ओळख ्सेच 
यरा आकरारराांचयरा ियरामादरा रेषेची कलपनरा द्रािी.

• एखराद्रा क्षेतराचरा आ्ील भराि एकक चौरसरा् मिभरािून 
क्षेतफळराची सांकलपनरा मिकमस् करिे.

• दैनांमदन जीिनरा् िरामि्ी वयिससथ् िराांडणयराचे िित्ि सिजिे. 
उदरा. िेििेिळ्रा मक्केट िॅचिधील आकडेिरारी, िेििेिळ्रा 
कुटुांबराां्ील वयक्ींची सांखयरा.

• मदलेली सरािग्री, तयराचयरा/म्चयरा सि्ःचयरा 
• पद्ध्ीने मचतरूपराने िराांडणयराची पद्ध्ी िोधिे.

• मतकोिराचे कोनरािरून आमि बराजूांिरुन पडिराऱयरा प्करार/ 
िटराांिधये ििथीकरि कर्ो.उदरा. मिषिभुज ,सिसविभुज 
मकंिरा सिभुज िे बराजूांिरुन पडिरारे मतकोिराचे प्करार. 
इतयरादी

• चौकोनराचे तयराचरा बराजू/कोनरािरून पडिराऱयरा प्करार/
िटरा् ििथीकरि कर्ो.

• िोल ,घन, इसष्टकरामच्ी, िृत्मच्ी, िांकू, यरासरारखयरा 
पररसररा् आढळिराऱयरा मतमि्ीय िस्ू ओळख्ो.

• मतमि्ीय िस्ूचयरा कडरा, मिरोमबांदू आमि पृष्े यराांची 
उदरािरिे देऊन ििमान कर्ो.

• पररसररा्ील आय्राककृ्ी िस्ूांची पररमि्ी ि क्षतेफळ 
कराढ्ो. जसे की ििराम्ा ील जिीन, खडूचयरा खोक्यराचरा 
पषृ्भराि इ.

• मदललेयरा / िोळरा कलेेलयरा िरामि्ीची िराांडिी कर्ो. जसे 
की, िरािील सिरा िमिनयरा् कुटुांबरा् मिमिध िस्ूांिर झराललेयरा 
खचराांची िराांडिी सरारिी आमि मचतरालखे /स ा्ंभ आलखेराविरारे 
कर्ो आमि अथमामनिमाचन कर्ो.
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इ्यत्ता सा्तवी (गनण्त)

सूचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अधययन मनषपत्ी

अधययन कतयरामास, एकट्यराने/ जोडीने/ िटराने, सांधी देऊन 
प्िृत् करिे.
 सांदभमा मदलरा अस्रा, पूिराांक सांखयरा्ील िुिराकरार 
आमि भरािराकरार यराांचे मनयि िोधिे. िे सांखयरारेषरा मकंिरा 
सांखयरा आककृम्बांधराचयरा िद्ीने कर्रा येईल. 
उदरािरिराथमा : 3 × 2 = 6 
              3 × 1 = 3
              3 × 0 = 0
              3 × (-1) = -3
              3 × (-2)  =  -6
                 िी सांखयरा          िी सांखयरा 
           1 ने किी केली.    3 ने किी झराली.
मििून  3 × (-3) = -9
मििजेच धन पूिराांकरालरा ऋि पूिराांकराने िुिले अस्रा उत्र 
ऋि पूिराांक ये्े. 
 अपूिराांक /दिराांि सांखयरा, यराांचरा िुिराकरार/
भरािराकरार िरा मचते/करािदराचे घडीकराि/दैनांमदन जीिनरा्ील 
उदरािरिे, यरा्ून िोधिे.
उदरािरिराथमा 
(a)   1/4  ×1/2 िरा 1/2 चरा 1/4 मििजे 1/8 
(b)  1/2  ÷1/4 िरा 1/2 िधये दोन 1/4 आिे्. 

 

अध्य्यिक्तामि :
• दोन पूिराांकराांचरा िुिराकरार/भरािराकरार कर्ो. 
• अपूिराांकराांचयरा िुिराकरार ि भरािराकरारराचे अथमामनिमाचन कर्ो. 

उदरािरिराथमा 2/3×4/5 यराचरा अथमा 4/5 चरा 2/3  ्सेच 
1/2÷1/4 यराचरा अथमा मक्ी िेळरा 1/4 मििजे 1/2?

• सराधयरा ि दिराांि अपूिराांकराांचरा िुिराकरार ि भरािराकरार 
करणयरासराठी मनयि िरापर्ो. 

• पररिेय सांखयराांचरा सांबांध असिरारे दैनांमदन जीिनरा्ील प्शन 
सोडि्ो. 

• िोठ्यरा सांखयराांचे िुिराकरार, भरािराकरार करणयरासराठी सांखयराांचयरा 
घरा्राांमक् रूपराचरा उपयोि कर्ो. 

• दैनांमदन जीिनरा्ील मिमिध पररससथ्ी सराधयरा सिीकरिराांचयरा 
रूपरा् िराांडून सिीकरिे सोडि्ो. 

• बैमजक ररािींची बेरीज, िजराबराकी कर्ो. 
• प्िरािरा् असलेलयरा आमि प्िरािरा् नसलेलयरा ररािी 

(सांखयरा) ओळख्ो. उदरािरिराथमा 15/45 आमि 40/120 
यरा सांखयरा सिरान आिे् मििून 15, 45, 40, 120 यरा 
सांखयरा प्िरािरा् आिे् असे सराांि्ो. 

• ि्िरानराचे सराधयरा ि दिराि अपूिराांकरा् रूपराां्र करणयराचे 
प्शन ्सेच उलट प्करारचे प्शन सोडि्ो. 

• िेकडरा ्ोटरा आमि िेकडरा नफरा ्सेच वयराजराचरा िेकडरा दर 
कराढ्ो.

• िुिधिरामाचयरा आधरारे; रेषीय जोडी पूरक कोन जोडी, 
कोमटकोनराांची जोडी, सांलग्न कोनराांची जोडी आमि मिरुद्ध 
कोनराांची जोडी यरा जोड्राांचे ििथीकरि कर्ो. प्तयेक 
जोडी्ील एकरा कोनराचे िराप मदले अस्रा, दुसऱयरा कोनराचे 
िराप ठरि्ो. 

• दोन सिराां्र रेषराांचयरा छेमदकेिुळे ्यरार िोिराऱयरा कोनराांचयरा 
जोड्राांचे िुिधिमा पड्राळून पराि्ो. 
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• झराडराचयरा 1012 िी. उजिीकडे मकंिरा 1523 िी. 
डरािीकडे अिरासरारखयरा मिरुद्ध मदिेलरा असिराऱयरा 
अपूिराांकराांची िरज असिराऱयरा पररससथ्ीबराब् चचरामा 
करिे.

• एकराच सांखयेचरा पुनिरा पुनिरा िुिराकरार सांमक्षप्त रूपरा् वयक् 
कर्रा येऊ िक्ो िे चचवे्ून मिद्रारयराांचयरा मनदिमानरास 
आिून देिे. उदरा. 2 × 2 ×2 × 2 × 2 ×2 िे 26 
असेिी वयक् करू िक्ो. 

• चल सांखयरा आमि ससथरराांक यराांचे एकतीकरि करून 
िेििेिळ्रा मक्यराांचरा िरापर करून, मिमिध सांदभरामा् 
बैमजक ररािी ्यरार करिे. 

• सिीकरि ्यरार करणयरासराठी दैनांमदन जीिनरा्ील मिमिध 
पररससथ्ी पुरमििे आमि दोनिी बराजू सिरान करेल अिी 
चलराची योगय मकंि् मनिडिे.

• दैनांमदन जीिनरा्ील सिरान प्करारचयरा िस्ूांची बेरीज/
िजराबराकी करणयराची ककृ्ी करिे. उदरािरिराथमा, 3 िह्रा 
आमि 5 िह्रा यराांची बेरीज केली ् र मिळिराऱयरा िह्राांची 
सांखयरा. 

• िुिोत्र आमि ि्िरान िी सांकलपनरा मिकमस् िोणयरासराठी 
चचरामा करिे.(िुिोत्रराची सिरान्रा)

• नफरा/्ोटरा आमि सरळवयराज यरािर आधरारर् दैनांमदन 
जीिनरा्ील घटनरा पुरमििे आमि ि्िरानराचरा उपयोि 
दराखमििे.

• सरािराईक मिरोमबांदू असलेलयरा कोनराांचयरा जोडीची, दैनांमदन 
जीिनरा्ील िेििेिळी उदरािरिे िोधिे. (कराती, रसतयराांचरा 
जोड, X ि T िी अक्षरे इतयरादी)

• कोनराांचयरा जोड्राांचयरा आककृतयरा कराढून मिमिध िुिधिमा 
पड्राळिे. (एक िट एकरा कोनराचे िराप सराांिेल ्र दुसऱयरा 
िटराने उरलेलयरा कोनराचे िराप सराांिरािे.)

• दोन रेषराांनरा (सिराां्र आमि असिराां्र) एकरा छेमदकेने 
छेदले अस्रा िोिराऱयरा मिमिध कोनराांचयरा जोड्राांिधील 
सांबांधराांची ्सेच मतकोिराचे कोन आमि तयराचयरा बराजू 
यराां्ील सांबांधराांची, उच्च प्राथमिक िमि्राचे सरािरान 
(NCERT ने मिकमस् केलेले) िरापरून प्रातयमक्षक 
करिे.  

• मतकोिराचे दोन कोन मदले अस्रा, म्सऱयरा कोनराचे िराप 
िोध्ो. 

• बराबराबरा, बराकोबरा, कोबराको ि किमाभूजरा यरासांबांधी िरामि्ी 
मदली अस्रा मतकोिराांची एकरूप्रा सपष्ट कर्ो. 

• मदलेलयरा रेषेबरािेरील मदलेलयरा मबांदू्ून जरािराऱयरा तयरा रेषेलरा 
सिराां्र असिराऱयरा रेषेची रचनरा कंपरास ि पट्ी िरापरून 
कर्ो. 

• आलेख करािद मकंिरा चौकटींचरा करािद िरापरून बांमदस् 
आककृ्ीचे अांदराजे क्षेतफळ कराढ्ो. 

• 

• चौरसराकरार आिम आय्राकरार आकरारराांचे क्षे््रफळ 
कराढ्ो. 

• दैनांमदन वयििराररा्ील अनुभिरा्ून जिमिलेलयरा सराांसखयक 
िरामि्ीिरून प्राम्मनमधक सांखयरा (िधय, िधयक, बहुलक) 
कराढ्ो

• दैनांमदन जीिनरा्ील घटनरा्ील पररि्मानिील्रा जराि्ो. 
उदरािरिराथमा – ििरामा्ील मिद्रारयराांचयरा उांची् िोिराररा बदल, 
नरािे उडिले अस्रा छराप/कराटरा मिळिे.

• स्ांभरालेखरािरून िरामि्ीचे अथमामनिमाचन कर्ो. उदरािरिराथमा 
– उनिराळ्रापेक्षरा थांडीिधये मिजेचरा िरापर जरास् अस्ो, 
पमिलयरा दिरा षटकराांिधये एखराद्रा सांघराने कराढलेलयरा धरािरा 
इतयरादी.
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• िेििेिळ्रा प्करारचे मतकोि कराढून तयरा सिमा मतकोिराांचे 
कोन िोजून पड्राळरा घेणयरास सराांििे. 

• मतकोिराचयरा बराह्कोनराचरा िुिधिमा आमि परायथरािोरसचे 
प्िेय िोधिे. 

• तयराांचयरा पररसररा्ील सिमि् आककृतयरा ्सेच धूिमान 
सिमि्ी दराखमििराऱयरा आककृतयरा िोधिे. 

• करािद-घडीकरािरा्ून सिमि्ी अनुभििे. 
• आधी एकरूप्ेचे मनकष ठरिून आमि नां्र एकिेकराांिर 

ठेिून एकरूप्रा िुिधिरामाचरा पड्राळरा घेिे. 
• मिद्रारयराांचयरा सिभरािरा्ून रेषेबरािेरील मबांदू्ून मदलेलयरा 

रेषेलरा सिराां्र रेषरा कराढिे यरा रचनेचे प्रातयमक्षक दराखमििे. 
• कंपरास आमि पट्ीचरा िरापर करून सराधरा मतकोि कराढिे.
• जराड पुठ्रा/करािद यरािर मिमिध बांमदस् आककृतयरा कराढून 

करापिे. तयरा आककृतयरा आलेख करािदरािर मिरिून कराढिे. 
• तयरा आककृतयराांनी मक्ी चौरस (पूिमा, मनमिे, इतयरादी) 

वयरापले् ्ी सांखयरा िोजिे आमि तयरा आककृ्ीचे अांदराजे 
क्षेतफळ कराढिे. 

• चचवे्ून आय्/चौरस यराांचयरा क्षेतफळराचयरा सूतरापयां् 
येणयराची तयराांनरा प्ेरिरा देिे.

• मदलेलयरा सरािग्रीची प्राम्मनमधक मकंि् कराढिे. मििजेच 
अििथीककृ् सरािग्रीचे िधय, िधयक ि बहुलक िे 
सरारिीिधये मलमििे आमि स्ांभरालेखराने दराखमिणयरासराठी 
तयराांनरा प्िृत् करिे. 

• जिरा केलेलयरा सरािग्रीिरून, भमिषयरा्ील घटनराांसराठी 
अनुिरान कराढिे. 

• ‘िक्य्रा’ िी सांज्रा कोठे िरापरली जरा्े यराची चचरामा कररा. 
उदरािरिराथमा आज पराऊस येणयराची िक्य्रा मक्ी? फरासरा 
फेकलयरािर ्ीनचे दरान मिळणयराची िक्य्रा मक्ी?

• मतकोिराचयरा दोन बराजूांचयरा लराांबीची बेरीज िी म्सऱयरा 
बराजूचयरा लराांबीपेक्षरा जरास् अस्े. 
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इ्यत्ता आठवी(गनण्त)
Suggested Pedagogical Processes Learning Outcomes

अध्य्यिकत्यामिस एकट्ािे/ जोडीिे/ गटा्त संधी िेऊि कृ्ती 
करण्यास प्वृत्त करणे :
• पररिेय सांखयराांची सिमा मक्यराांसि उदरािरिे िोधिे आमि यरा 

मक्यराांिधील आककृम्बांध िोधिे.
• 3 अांकी सांखयराांचे सरािरानय रूप िरापरिे आमि पूिथी आककृम्बांध 

मनरीक्षिरा्ून मिळमिलेलयरा 2, 3, 4 .... यराांचयरा कसोट्यरा 
आ्रा बीजिमि्रा्ील सिज िरापरून मिळमििे.

• ििमासांखयरा, ििमािूळ, घनसांखयरा, घनिूळ यराांचे आककृम्बांध 
िोधून पूिराांकराचयरा घरा्रासराठी मनयि िोधिे.

• सराधी सिीकरिे ्यरार कर्रा ये्ील अिी पररससथ्ी पुरमििे 
आमि सराधयरा पद्ध्ी िरापरून ्ी सोडमि्रा ये्ील यरासराठी 
प्ोतसरािन देिे.

• सांखयराांचयरा मि्रि िुिधिरामािर आधरारर्, दोन बैमजक पदे 
मकंिरा बहुपदी यराांचयरा िुिराकरारराचरा अनुभि देिे आमि 
िेििेिळ्रा बैमजक मनतयसिरान्राांचे प्तयक्ष उदरािरिराने 
सरािरानयीकरि करिे.

• दोन सांखयराांचे अियि पराडिे यरा पूिमाज्रानरािर, सिपमाक ककृ्ींचयरा 
िद्ीने बैमजक पदरािलयराांचे अियि यराची ओळख करून घेिे.

• ि्िरानराचरा उपयोि अां्भूमा् आिे अिरा सूट, नफरा-्ोटरा, 
VAT, सरळवयराज, चक्िराढवयराज इतयरादी सराठी घटनरा 
पुरमििे.

• सरळवयराज पुनिरा पुनिरा कराढून चक्िराढवयराजराचे सूत मिळमि्रा 
येिे, यरासराठी मिमिध उदरािरिे ्यरार करून देिे.

• एक ररािी दुसऱयरा ररािीिर अिलांबून आिे अिरा मिमिध घटनरा 
पुरमििे. दोनिी ररािी एकीबरोबर दुसरी अिरा िराढ्रा् मकंिरा 
एक ररािी िराढली की दुसरी किी िो्े अिरा घटनरा 
ओळखणयरासराठी प्ोतसरािन देिे.

• उदरािरिराथमा िरािनराचरा िेि िराढलरा की ्ेच अां्र करापरायलरा 
लराििराररा िेळ किी लराि्ो.

• िेििेिळ्रा चौकोनराांचे कोन आमि बराजू िोजिे आमि 
तयराांचयरा्ील सांबांधराांचरा आककृम्बांध िोधिे, तयराांनी सिरानयीकरि 
करून मनयि िोधिे आमि नां्र उदरािरिराने पड्राळिे.

अध्य्यिक्तामि :
• आककृम्बांधराविरारे पररिेय सांखयराांची बेरीज, िजराबराकी, 

िुिराकरार आमि भरािराकरार यराांचयरा िुिधिरामाचे सरािरानयीकरि 
कर्ो.

• मदलेलयरा दोन पररिेय सांखयराांिधील जरास्ी् जरास् पररिेय 
सांखयरा िोधून कराढ्ो.

• 2, 3, 4, 5, 6, 9 आमि 11 यरा सांखयेचयरा मिभराजय्ेचयरा 
कसोट्यरा मसद्ध कर्ो.

• मिमिध पद्ध्ीने ििमा, घन, ििमािूळ ि घनिूळ कराढ्ो.
• पूिराांक घरा्राांकराची उदरािरिे सोडमि्ो.
• चलराचरा िरापर करून कोडी ि दैनांमदन जीिनरा्ील 

उदरािरिे सोडमि्ो.
• बैमजक ररािींचरा िुिराकरार कर्ो. 
• उदरा. (2x +5) (3x 2+7) चरा मिस्रार कर्ो.
• दैनांमदन जीिनरा्ील सिसयरा सोडमिणयरासराठी बैमजक 

मनतयसिरान्राांचरा िरापर कर्ो.
• सूट आमि चक्िराढ वयराजरािरील उदरािरिरा्, VAT 

्सेच नफरा अथिरा ्ोटरा कराढणयरासराठी िेकडेिरारीचयरा 
सांकलपनराांचरा उपयोि कर्ो. 

• छरापील मकंि् ि प्तयक्ष सूट मदलेली अस्रा िेकडरा सूट 
कराढ्ो मकंिरा मिक्ी मकंि् आमि नफरा मदलरा अस्रा 
िेकडरा नफरा िराढ्ो.

• सिचलन आमि वयस् चलनरािर आधरारर् उदरािरिे 
सोडमि्ो.

• चौकोनराचयरा बेरजेचरा िुिधिमा िरापरून चौकोनराचयरा 
कोनराांचयरा िरापरािरील उदरािरिे सोडमि्ो.

• सिराां्रभुज चौकोनराचे िुिधिमा पड्राळून पराि्ो आमि 
तयराांचयरा्ील सांबांध करारिे देऊन सपष्ट कर्े.

• कंपरास आमि पट्ीचयरा सरािराययराने मिमिध चौकोनराांचयरा 
रचनरा कर्ो.

• फळरा, पेपरिीट अिरा सपराट पृष्भरािरािर मतमि्ीय 
आकरार दराखि्ो.
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• सिराां्रभुज चौकोनराचे िुिधिमा, चौकोन रचनरा करून, तयराचे 
किमा कराढून, बराजू ि कोन िोजून पड्राळून पराहू देिे आमि 
करारिे देऊ देिे.

• दैनांमदन जीिनरा्ील मतमि्ीय आकरार, 
• सविमि्ीय आकराररा् वयक् करिे. उदरा. एक खोक्यराचे मचत 

सपराट पृष्रािर कराढिे, बराटलीचे मचत करािद, फळरा मकंिरा 
मभां् यरािर कराढिे.

• इसष्टकरामच्ी, घन, मतकोिीसूची, मतकोिीमच्ी इतयरादी 
आकरारराचयरा घडिी (nets) ्यरार करिे. घडिींचयरा िद्ीने 
तयराांनी आकरार बनमििे आमि मिरोमबांदू, कडरा ि पृष्े यरा्ील 
सांबांध मिळमििे.

• भौमिम्क सराधनराांचयरा िद्ीने मिमिध चौकोन रचनराांचे 
प्रातयमक्षक देिे.

• आलेख करािदरािर सिलांब चौकोन आमि इ्र बहुभुजराककृ्ी 
कराढिे आमि मिद्रारयराांनी एकक चौरस िोजून तयराांचे क्षेतफळ 
ठरमििे.

• मतकोि आमि आय् (चौरस) यराांचयरा क्षेतफळराांचरा उपयोि 
करून सिलांब चौकोनराचे क्षेतफळ कराढिे.

• घन, इसष्टकरामच्ी आमि िृत्मच्ी यरासरारखयरा मतमि्ीय 
आककृतयराांची पृष्े ओळखिे.

• घन आमि इसष्टकरामच्ी, िृत्मच्ीचयरा पृष्फळराचे सूत 
आय्, चौरस आमि ि्ुमाळराचयरा क्षेतफळ सूतराचरा िरापर करून 
कराढिे.

• घन आमि इसष्टकरामच्ीचे घनफळ एकक घन िरापरून कराढिे.
• सरािग्री जिमििे, म्चे ििथीकरि करिे आमि स्ांभरालेख/

िृत्रालेख कराढून ्ी दराखमििे.
• अनेक एकसरारखे फरासे मकंिरा नरािी फेकणयराचरा प्योि करिून 

घेिे. िेििेिळ्रा प्करारचयरा मनकरालराांचयरा एकूि सांखयरा िोजून 
यरा िरामि्ीिरून तयरा घटनराांचयरा सांभरावय्राांचरा अांदराज करिे. 
असे आिखी प्योि पुनिरा पुनिरा करून अिरा घटनराांचयरा 
सांभरावय्राांचे भराकी् सुधरार्े िे अनुभििे.

• आककृम्बांधराचयरा सरािराययराने ऑयलरचयरा सूतराचरा 
पड्राळरा घे्ो.

• चौकटीचरा करािद मकंिरा आलेख करािद यराांचरा िरापर 
करून बहुभुजराककृ्ी आमि सिलांब चौकोन यराांचे अांदराजे 
क्षेतफळ कराढ्ो आमि सूतराचरा िरापर करून पड्राळरा 
घे्ो.

• बहुभुजराककृ्ीचे क्षेतफळ कराढ्ो.
• इसष्टकरामच्ी ि िृत्मच्ी आकरारराचयरा िस्ूांचे पृष्फळ 

ि घनफळ कराढ्ो.
• िृत्रालेख आमि स्ांभरालेखराचे िराचन कर्ो ि 

अथमामनिमाचन कर्ो.
• िरारांिरार नरािी ि फरासे टराकणयराचयरा अनुभिराांिर अथिरा 

उपलबध िरामि्ीचयरा आधरारे भमिषयरा्ील िक्य्राांमिषयी 
आडराखे बराांध्ो अथिरा पररकलपनरा िराांड्ो.
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नवशेष गरजा असणाऱ्या नवद्ार्याांसाठी

िमि्राधययनरालरा सुरुिरा् कर्रानरा येिराऱयरा अडचिींिर िरा् करणयरासराठी करािी मिद्रारयराांबराब् मििेष उपराययोजनराांची िरज 
अस्े. करािींसराठी सपिमाज्रान िे सराधन िरापररािे लराि्े. आकरारराांचे ज्रान, भूमि्ी, ििन इतयरादींचयरा अधययनरासराठी करािींनरा मििेष 
सराधनराांची िरज पड्े. करािींचयरा बराब् मचते, सोपी भराषरा अिरा सराधनराांचरा उपयोि कररािरा लराि्ो. आलेखराविरारे वयक् केलेली 
सराांसखयक िरामि्ी, सरारणयरा, स्ांभरालेख इतयरादींचरा अथमा सिजून घेणयरास िद् लराि्े. ् ोंडी मदलेलयरा सूचनरा सिजून घेिे, आकडेिोड 
िनरा् करिे अिरा मक्यराांसराठी करािींनरा िद्ीची िरज पड्े. अिू्मा सांकलपनरा सिजून घेिे, मिचरार करून सराांसखयक मक्यरा करिे, 
अिरा बराबींिधये येिराऱयरा अडचिींिर िरा् करणयरासराठी िरामि्ी ्ांतज्रान सराधनराांचरा (ICT) उपयोि कररािरा लरािू िक्ो.
िेििेिळ्रा प्करारे अक्षि असिराऱयरा मिद्रारयराांचयरा करािी मिमिष्ट िरजराांची यरादी पुढे मदली आिे. तयराांची योगय प्करारे दखल घेऊन 
अक्षि मिद्रारयराांनरा िद् केली ्र ्े आपलयरा सिराधयरायींचयरा बरोबरीनेच अपेमक्ष् अधययन मनषपत्ी सराधय करू िक्ील.

दृष्ी अधू (अक्म) असणाऱ्या नवद्ार्याांसाठी
 y अिकरािीय सांबोध आमि तयराांचे परसपर सांबांध यराांचरा मिकरास सिजिे.
 y मतमि्ी िस्ूांचे सविमि्ी प्म्रूपि सिजिे.
 y िमि्रा् िरापरलयरा जरािराऱयरा मिमिष्ट मचनिराांचरा अथमा सिजिे.
 y िमि्ी लेखनराचे धिमनिुद्ि करणयरा् येिराऱयरा अडचिी. उदरािरिराथमा, सिीकरिे, इतयरादी.
 y लेखनराची मिमिष्ट पद्ध्, रांिराांचे सांके्, इतयरादी करारिराांिुळे ब्ेल मलपी् केलेले िमि्राचे लेखन िराचिे आमि सिजलेले 

ब्ेल मलपी् वयक् करिे, यराां् येिराऱयरा अडचिी.
 y नेिेथ (Nemeth) मकंिरा ्तसि िमि्ी ब्ेल मलपी मिकिे.

श्रवणशतिी अधू (अक्म) असणाऱ्या नचद्ार्याांसाठी
 y भरामषक क्षि्रा मिकमस् िोणयरास मिलांब िो्ो. तयराचरा पररिराि मििून सरािरानय िबदसांग्रि आमि िमि्रा्ील ्राांमतक िबदराांचरा 

(उदरा. िुिराकरार वयस्, रेषीय, इतयरादी) सांग्रि येणयरास मिलांब िोिे.
 y िबदराां् िराांडलेले िमि्ी प्शन, सांकलपनरा, िुद्े सिजणयरा् आमि िराांडणयरा् अडचिी येिे.
 y दर, कर, किमा इतयरादी (interest, table, credit, angle, rate, point etc.) अनेकराथथी िबदराांचे सांदभरामानुरूप अथमा 

सिजिे.
 y ओष्िराचन, िराचरािराचन कर्रानरा, जिळपरास सरारखे उच्चरार असिराऱयरा िबदराांचयरा (उदरािरिराथमा, दि-दिक) अथराां्ील 

फरक सिजिे.
 y सिसयरा मनरराकरिरासराठी आिशयक असिरारी सांबांमध् िरामि्ी ि उपरािि (approach) मनिडणयरासराठी बोधरातिक 

करायमानी्ींचरा (cognitive strategies) ियरामामद् उपयोि.
 y बोधरातिक दोष (cognitive impairments), बौसधदक अक्षि्रा असिराऱयरा बरालकराांसराठी ; क्ि लराििे, उदरािरि 

परायऱयराांनी सोडमििे, सथरामनक मकंि् सिजिे, इतयरादीं् येिराऱयरा अडचिी.
 y िमि्ी आकडेिोड, सांखयरा उलट करिे, उदरािरि उ्रिून घेिे; ्सेच +, × यराांसरारखी मक्यरादिमाक मचनिे ; मक्यरा करणयराचे 

मनयि आठििे, इतयरादींिधये िोिराररा िोंधळ.
 y िेििेिळे भौमिम्क आकरार, िेििेिळ्रा मदिरा, इतयरादी बराबी ओळखणयरा् येिराऱयरा अडचिी.
 y पूिराांक सांखयरा, बीजिमि् इतयरादीं् येिराऱयरा अिू्मा सांकलपनरा सिजणयरा् येिराऱयरा अडचिी.
 y िरासबदक प्शनराांचे अथमा सिजून घे्रानरा येिराऱयरा अडचिी.
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नवज्ािा्तील अध्य्यि निषपत्ती
इ्यत्ता सहावी ्ते आठवी
(उच्च प्ाथनमक स्तर)

प्स्ताविा  
मिज्रान िरा अनुभिराांची निनिीन क्षेते वयरापिराररा िम्िरान ि िमधमाषिू असरा ज्रानसराठरा आिे. मनररक्षिराांचयरा  आधरारे सांबोध-प्रारूपे 
रचूनमसद् धराां्, मनयि ि ्त्िे अिरा मनषकषरामापयां् पोिचिे िरा जि सिजून घेणयरासराठी झरालेलयरा िरानिी यज्राचरा प्िरास आिे.
एखराद्रा प्रािम्क सिराजरा् लोकराांनरा  िररबी, अज्रान ि अांधश्द्धरा यराांचयरा दुषटचक्रा्ून सोडिणयरासराठी िद् करून मिज्रान 
खऱयरा अथरामाने िुक्ीदरायी भूमिकरा िठिू िक्े. जिरालरा सरािोरे जरािे लराि् आिे. आज लोकराांनरा िराढतयरा िेिराने बदलणयरासराठी 
जेथे लिमचक्रा लराि् आिे. निीन्रा ि सजमानिील्रा आकरार दे्रानरा यरा मन्राां् िरजरा िनरा् ठेिरायलरा िवयरा्. चराांिले मिज्रान 
मिक्षि िे मिद्रारयराांिी प्रािमिक अस्े आमि िैज्रामनक प्िरालीिी प्रािरामिक अस्े.
 उचच प्राथमिक स्रराचयरा अभयरासक्िरा्, यरा स्रराचरा बोधमनक मिकरासरािी सुसांि् मििून मिज्रान िरा िराभरामिषय मििून 
घे्लेलरा आिे. यरा स्ररािर िे प्राथमिक स्ररािरील पररसर  अभयरासराकडून मिज्रानराचयरा घटकराांकडे झरालेले क्ििः सांक्िि आिे. 
िळूिळू िुलराांचे मक्ष्ीज िराढििे आमि ओळखीचयरा अनुभिरा्ून, सोपी ्राांमतक उपकरिे ि प्रारूपे यराांची प्तयक्ष िरा्राने कराि 
करून रचनरा करिे, ्सेच पररसर ि आरोगय पुनरुतपरादक ि लैंमिक आरोगयसियराांचे अधययन चरालू ठेििे यरा िरािराांनी िुलरालरा 
िैज्मनक ि सांबोधनराचयरा मनषकषरामाप्् प्रािुखयराने ककृ् िैज्रामनक ्त्िराांचरा अधययनरािधये िुां्िले परामिजे. प्योि ि सिवेक्षि 
यराांचयराविरारे आले परामिजे. िट, ककृ्ी मित मिक्षकराांबरोबर चचरामा सिवेक्षि िरामि्ीची सुयोगय िराांडिी ि तयराचे िराळरा ि िेजरारपराजरारी 
प्दिमान िे अधययन प्मक्येचे िित्िराचे घटक असले परामिजे.
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अभ्यासक्रमानवष्यी अपेक्ा 
उचच प्राथमिक स्ररािरील अभयरासक्िराने पुढील मिकरास सराधरायलरा ििरा.

 y िैज्रामनक दृसष्टकोन ि िैज्रामनक मिचरारपद्ध्ी
 y िैज्रामनक ज्रानराचे सिरूप सिजिे : िैज्रामनक ज्रान ्परासून पराि्रा ये्े
 y ्े एकरासतिक ्सेच किी् किी ि नेिक्यरा िबदराां् िराांडलेले, नीम्मनरपेक्ष, 

मिकसनिील ि सजमानिील अस्े.
 y िैज्रामनक प्मक्येची कौिलये  यरािधये  पुढील िोष्टींचरा सिरािेि िो्ो. मनरीक्षि प्शन 

उपससथ् करिे, अधययनराचे मिमिध स्ो् िोधिे, ्परासराचे मनयोजन करिे, 
िृमि्कराांची आखिी ि चराचिी सांकलन मिमिध सराधने िरापरिे िरामि्ीचे मिशलेषि 
करून अथमा लराििे, पयरामायी सपषटीकरिराचरा मिचरार ि िूलयिरापन करणयरासराठी 
बरारकराईने मिचरार करिे, सि्:चयरा मिचराररािर िनन करिे.

 y मिज्रानराचयरा उतक्राां्ीचयरा ऐम्िरामसक बराबी जरािून घेणयराची मजज्रासरा असिे.
 y पररसरमिषयक बराबींबददल सांिेदनिील्रा.
 y िरानिी प्म्षठरा, अमधकरार, लैंमिक सिरान्रा ्सेच प्रािरामिकपिरा, सचोटी, सिकरायमा 

आमि जीिनरामिषयी आतिीय्रा यराांबददल आदर. 
अभ्यासक्रमाची आखणी आं्तरशाखी्य सवरूपाच्या खालील ्ततवांभोव्ती केलेली 
आहे.

 y अनन 
 y पदराथमा
 y जीिसृषटी 
 y िस्ू, लोक ि कलपनराांनरा चरालनरा देिे.
 y िोषटी, िस्ु किरा कराि कर्रा्?
 y नैसमिमाक घटनरा
 y नैसमिमाक सांसराधने
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 y
इ्यत्ता सहावी (नवज्ाि)

सुचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

अध्यिार्यामिस जोडी व वै्यक्तिकरीत्या / गटांमध्ये 
सवमिसमावेशक कृ्ती करण्यास संधी प्िाि करणे आनण 
खालील बाबींसाठी प्ोतसनह्त करणे.
• पररसर, नैसमिमाक प्मक्यरा, घटनरा पराििे, सपिमा करिे, चि 

घेिे , िरास घेिे, ऐकिे यरा ज्रानेंमद्यराांविरारे िोध घेिे.
•  प्शन उपससथ् करिे ि िनन करिे, ककृ्ी भूमिकरा, नराटक, 

िरादमििराद, आयसीटीचरा िरापर इतयरादीचयरा सरािराययराने 
उत्र िोधिे. 

• ककृ्ी, प्योि, सिवेक्षि, क्षेतभेट, इतयरादी दरमयरानचयरा 
मनररक्षिराचयरा नोंदी घेिे. 

• नोंद केलेलयरा िरामि्ीचे मिशलेषि करिे, पररिरािराांचरा अथमा 
लराििे आमि अनुिरान कराढिे. सरािरानयीकरि करिे, मित 
आमि प्ौढराांबरोबर मनषकषमा सरािमयक करिे.

• निकलपनरा सरादर करिे, निीन रचनरा /निुने, आयतयरा 
िेळी मिस्रार करिे. इतयरादींचयरा विरारे सजमानिील्रा 
प्दमिमा् करिे.

• सिकरायमा, सियोि, प्रािरामिक अििराल देिे, सांसराधनराांचरा 
िराजिी िरापर, इतयरादी िूलये आतिसरा् करिे,सिीकरारिे 
आमि  तयराांची प्िांसरा करिे.

अध्य्यिाथथी
• सिरूप, सपिमा, करायमा, िांध इ. यराांचयरा मनरीक्षिक्षि िुिधिराांचयरा 

आधरारे फुले, िनसप्ी, जस ्ां्ू इ. असे सजीि ओळख्ो.
• िुिधिमा, रचनरा ि करायमा यराांचयरा आधरारे ्ां्ु ि धरािरा, सोटिूळ ि 

्ां्ुिय िूळ, िरािक ि मिसांिरािक असे पदराथराांिधील ि 
सजीिराांिधील फरक सराांि्ो.

• पदराथमा, सजीि ि प्मक्यराांचयरा मनरीक्षिक्षि िुिधिराांनुसरार 
ििथीकरि कर्ो. उदरा. पदराथराांचे मिरघळिरारे- न मिरघळिरारे, 
परारदिमाक-अधमापरारदिमाक अपरारदिमाक, असे ििथीकरि प्मक्यराांचे 
पररि्मानीय- अपररि्मानीय असे ििथीकरि; िनसप्ींचे रोपटी, 
झुडूप- िृक्ष, िेली, असे ििथीकरि जैमिक-अजैमिक असे 
अमधिरासराचयरा घटकराांचे ििथीकरि; ि्ीचे रेषीय- ि्ुमाळराकरार- 
मनय्करामलक असे ििथीकरि.

• प्शनराांची उत्रे िोधणयरासराठ सराधयरा िोधक पद्ध्ींचरा िरापर 
कर्ो. उदरा. प्राणयराांचयरा खराद्रािधये कोिकोि्ी पोषकद्वये 
अस्रा्? सिमा भौम्क बदल पररि्मानीय अस्रा् करा? िुक्पिे 
टराांिलेलरा चुांबक एखरादयरा मिमिष्ट मदिेने ससथर िो्ो करा?

• प्मक्यरा ि घडरािोडींचरा तयराांचयरा करारिराांिी सांबांध जोड्ो. उदरा. 
अभरािजनय रोिराांचरा आिरारिी सांबांध; प्रािी ि िनसप्ींचरा 
अनुकूलनराांचरा अमधिरासरािी सांबांध; ििेचयरा िुिित्ेचरा 
प्दूषकराांिी सांबांध

• प्मक्यरा ि घडरािोडींचे सपसष्टकरि दे्ो : उदरा. िनसप्ी 
्ां्ूिरील प्मक्यरा ; प्रािी ि िनसप्ीं्ील िरालचराली; 
छरायरामनमिमा्ी; सपराट आरिरािरून प्करािराचे परराि्मान ििेचयरा 
घटनेिधये िोिरारे बदल; िराांडूळख्राची मनमिमा्ी.

• भौम्क ररािींचे िरापन कर्ो ि SI एककराांिधये वयक् कर्ो.
• सजीि ि प्मक्यराांचे नरािमनदवेिन आककृतयरा/ओघ्क्े कराढिे. 

उदरा. फुलराचे भराि; सराांधे; िराळन मक्यरा; जलचक् इ.
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• पररसररा् मिळिरारे सरामितय िरापरून प्म्ककृ्ी ्यरार कर्ो ि 
तयराांचे करायमा सपष्ट कर्ो. उदरा. सूमचमछद् प्म्िराग्ररािक; मिजेरी

• िरासतीय सांकलपनराांचे दैनांमदन जीिनरा् उपयोजन कर्ो. उदरा. 
सां्ुमल् आिराररासराठी योगय अन्न पदराथराांची मनिड कर्ो. 
पदराथराांचे मिलिीकरि; ऋ्ुांनुसरार करापडराची योगय मनिड करिे; 
मदिरा िोधणयरासराठी सूचीचुांबक िरापर्ो. अम्िृष्टी मकंिरा 
दुषकराळरािर उपराय सुचि्ो.

• पयरामािरिराचे रक्षि करणयरासराठी प्यतन कर्ो. उदरा. अन्न, 
परािी, िीज यराांची नरासराडी टराळिे; कचररा मनमिमा्ी रोखिे; 
पजमानय जल सांिधमान मिषयक जरािीि जरािृ्ी करिे, िनसप्ींची 
कराळजी घेिे.

• मनयोजनरािधये निमनिरामाि क्षि्रा ि उपलबध सराधनसरािग्रीचरा 
सुयोगय िरापर कर्ो.

• प्रािरामिकपिरा, िस्ुमनष््रा, सिकरायमा, भय ि पूिमाग्रि िी िूलये 
दिमाि्ो.
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इ्यत्ता सा्तवी (नवज्ाि)

सुचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

अध्य्यिार्यामिस  जोडीिे/गटांमध्ये/वै्यक्तिकररत्या सवमि 
समावेशक कृ्ती करण्यास संधी प्िाि करणे आनण खालील 
बाबींसाठी प्ोतसानह्त करणे.
• पररसर, नैसमिमाक प्मक्यरा, घटनरा पराििे, सपिमा करिे, चि 

घेिे , िरास घेिे, ऐकिे यरा ज्रानेंमद्यराांविरारे िोध घेिे.
• प्शन उपससथ् करिे ि िनन करिे, ककृ्ी भूमिकरा, नराटक, 

िरादमििराद, आयसीटीचरा िरापर इतयरादीचयरा सरािराययराने 
उत्र िोधिे. 

• ककृ्ी, प्योि, सिवेक्षि, क्षेतभेट, इतयरादी दरमयरानचयरा 
मनररक्षिराचयरा नोंदी घेिे. 

• नोंद केलेलयरा िरामि्ीचे मिशलेषि करिे, पररिरािराांचरा अथमा 
लराििे आमि अनुिरान कराढिे. सरािरानयीकरि करिे, मित 
आमि प्ौढराांबरोबर मनषकषमा सरािमयक करिे.

• निकलपनरा सरादर करिे, निीन रचनरा /निुने, आयतयरा 
िेळी मिस्रार करिे. इतयरादींचयरा विरारे सजमानिील्रा 
प्दमिमा् करिे.

• सिकरायमा, सियोि, प्रािरामिक अििराल देिे, सांसराधनराांचरा 
िराजिी िरापर, इतयरादी िूलये आतिसरा् करिे,सिीकरारिे 
आमि  तयराांची प्िांसरा करिे.

अध्य्यिाथथी
• सिरूप, सपिमा, करायमा, इतयरादींचयरा मनरीक्षिक्षि िुिधिराांचयरा 

आधरारे पदराथमा ि सजीि ओळख्ो. उदरा. प्रािीजनय ्ां्ू, 
दरा्राांचे प्करार, आरसे ि मभांि इ.

• िुिधिमा रचनरा करायमा यराांचयरा आधरारे पदराथराांिधील ि 
सजीिराांिधील फरक सराांि्ो. उदरा. मिमिध सजीिराां्ील 
पचन; एकमलांिी ि वदीमलांिी फुले; उषि्राांचे सुिरािक ि 
दुिरामािक; आमलधिथी आमलरारीधिथी ि उदरासीन पदराथमा; 
आरसे ि मभांिे यराांिुळे ्यरार िोिरारयरा प्म्िरा इ.

• िुिधिमा/लक्षिराांचयरा आधरारे पदराथराांचे ि सजीिराांचे ििथीकरि 
कर्ो. उदरा. िनसप्ीजनय ि प्रामिजनय ्ां्ू,  भौम्क ि 
ररासरायमनक बदल.

• प्शनराांची उत्रे िोधणयरासराठी सराधयरा िोघक पद्ध्ींचरा 
िरापर कर्ो. उदरा. रांिी् फुलराांचयरा अकरामाचरा उपयोि आमल 
आमलरारी दिमाक मििुन िोऊ िकेल करा? मिरवयरारांिरा 
वयम्ररक्राची पराने प्कराि सांशलेषि कर्ील करा? पराांढररा 
प्कराि िरा मिमिध रांिराांचे मिश्ि आिे करा?

• प्मक्यरा ि घडरािोडींचरा तयराांचयरा करारिराांिी सांबांध जोड्ो. 
उदरा. ििेचयरा दराबराचरा िराऱयराचयरा िेिरािी सांबांध; पराणयराचयरा 
परा्ळीचे किी िोणयराचरा िरानिी ककृ्ींिी सांबांध

• प्मक्यरा ि घडरािोडींचे सपष्टीकरि दे्ो. उद. प्म्जनय 
्ां्ूिरील प्मक्यरा; उषि्रा सथरानराां्रिराांचे प्करार िरानि ि 
िनसप्ींिधील इांमद्य ि इांमद्य सांसथरा, मिदयु् धरारेचे 
औसषिक ि चुांबकीय पररिराि.

• ररासरायमनक अमभमक्यराांची िरासबदक सिीकरिे िराांड्ो. उदरा. 
आमल-आमलरारी अमभमक्यरा, क्षरि, प्कराि सांशलेषि, 
शिसन इ.

• िरापन ि ििन कर्ो. उदरा. ्रापिरान, नराडी ठोक्यराांचरा दर; 
िम्िरान िस्ूची चराल, सराधयरा दोलकराचरा आांदोलन कराल 
इ.
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• नरािमनदवेमि् आककृतयरा/ओघ्क्े कराढ्ो. उदरा. 
िरानिरा्ील ि िनसप्ील इांमद्यसांसथरा; मिद्ु् पररपथ; 
प्योिराची िराांडिी; रेिीिकीडयराचरा जीिनक्ि. इ.

• आलेख कराढून तयराचे अथमामनिमाचन कर्ो. अां्र-कराल 
आलेख

• पररसररा् मिळिरारे सरामितय िरापरून प्म्ककृ्ी ्यरार कर्ो 
ि तयराचे करायमा सपष्ट कर्ो. उदरा. सटेथोसकोप, ििरादराब-
िरापक, मिद्ु् चुांक, नयूटनची रांि्बकडी.

• िरासतीय िोधराांचयरा िोष्टीिर चचरामा कर्ो ि तयराांचे िित्ि 
जराि्ो.

• िरासतीय सांकलपनराांचे दैनांमदन जीिनरा् उपयोजन कर्ो. 
आमलमपत्रािर उपराय कर्ो/आमल्रा िरा्राळिे; क्षरि 
रोखणयराचे उपराय; िराकीय पुनरूतपरादनराने िे्ी करिे; 
अकरिराांिधये दोन मकंिरा अमधक मिद्ु् घट योगय पद्ध्ींने 
जोडिे; आपत्ीचयरा िेळी ि तयरानां्र योगय ् े उपराय करिे/
कराळजी घेि; प्दूमष् पराणयराचयरा पुनिरामापररासराठी योगय तयरा 
पद्ध्ी सुचििे.

• पयरामािरिराचे रक्षि करणयरासराठी प्यतन कर्ो : पररसरराचयरा 
सिचछ्ेसराठी चराांिलयरा सियी अांमिकरार्ो. प्दूषकराांचे 
प्िराि किी करणयराचरा प्यतन कर्ो. िृक्षरारोपि कर्ो; 
नैसमिमाक सांसराधनराांचयरा अ्ीिरापरराचयरा पररिरािराांमिषयी 
इ्रराांनरा सांिेदनक्षि कर्ो.

• मनयोजनरािधये निमनिरामाि क्षि्रा ि उपलबध सराधनसरािग्रीचरा 
सुयोगय िरापर कर्ो.

• प्रािरामिकपिरा, िस्ुमनष््रा, सिकरायमा, भय ि पूिमाग्रि िी िूलये 
दिमाि्ो.
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इ्यत्ता आठवी (नवज्ाि)
Suggested Pedagogical Processes Learning Outcomes

अध्य्यिार्यामिस  जोडीिे/गटांमध्ये/वै्यक्तिकररत्या सवमि 
समावेशक कृ्ती करण्यास संधी प्िाि करणे आनण खालील 
बाबींसाठी प्ोतसानह्त करणे.
• पररसर, नैसमिमाक प्मक्यरा, घटनरा पराििे, सपिमा करिे, चि 

घेिे , िरास घेिे, ऐकिे यरा ज्रानेंमद्यराांविरारे िोध घेिे.
• प्शन उपससथ् करिे ि िनन करिे, ककृ्ी भूमिकरा, नराटक, 

िरादमििराद, आयसीटीचरा िरापर इतयरादीचयरा सरािराययराने उत्र 
िोधिे. 

• ककृ्ी, प्योि, सिवेक्षि, क्षेतभेट, इतयरादी दरमयरानचयरा 
मनररक्षिराचयरा नोंदी घेिे. 

• नोंद केलेलयरा िरामि्ीचे मिशलेषि करिे, पररिरािराांचरा अथमा 
लराििे आमि अनुिरान कराढिे. सरािरानयीकरि करिे, मित 
आमि प्ौढराांबरोबर मनषकषमा सरािमयक करिे.

• निकलपनरा सरादर करिे, निीन रचनरा /निुने, आयतयरा िेळी 
मिस्रार करिे. इतयरादींचयरा विरारे सजमानिील्रा प्दमिमा् 
करिे.

• सिकरायमा, सियोि, प्रािरामिक अििराल देिे, सांसराधनराांचरा 
िराजिी िरापर, इतयरादी िूलये आतिसरा् करिे,सिीकरारिे 
आमि  तयराांची प्िांसरा करिे.

अध्य्यिाथथी
• िुिधिमा, रचनरा ि करायमा यराांनुसरार सजीि ि पदराथमा यराां्ील फरक 

सराांि्ो. उदरा. नैसमिमाक ि िरानि मनमिमा् धरािे, सपिथी ि असपिथी 
बले, मिद्ु् सुिरािक ि दुिरामािक द्ि, प्रािी ि िनसप्ी पेिी, 
प्रािीज ि अांडज प्रािी.

• िुिधिमा ि रचनरा यराांचयरा आधरारे ििथीकरि कर्ो. उदरा. धरा्ू ि 
अधरा्ू, खरीप ि रबबी मपके, उपयुक् ि उपद्िी सूक्िजीि, 
लैंमिक ि अलैंमिक प्जनन, आकरािरा्ील घटक, सांपिरारे ि 
न सांपिरारे नैसमिमाक सतो् इ.

• प्शनराांची उत्रे िोधणयरासराठी सराधयरा िोधक पधद्ींचरा िरापर 
कर्ो. उदरा. जिलनरासराठी आिशयक िोष्टी लोिची ि िुरांबरा 
िधये आपि िीठ मकंिरा सराखर करा टराक्ो ? सिरान खोलीिधये 
द्ि पदराथमा सिरान दराब उतसरामजमा् कर्ो करा?

• प्मक्यरा ि घडरािोडींचरा तयराांचयरा करारिराांिी सांबांध जोड्ो उदरा. 
ििे्ील प्दूषके ि धूर ्यरार िोिे, आमलिषरामाचरा ऐम्िरामसक 
िरास्ूांिर िोिराररा पररिराि

• प्मक्यरा ि घडरािोडींचे सपष्टीकरि दे्ो. उदरा. िरानि ि प्रािी 
यराां्ील पुनरूतपरादन, धिनीची मनमिमा्ी ि सांक्िि, मिद्ु् 
धरारेचे ररासरायमनक पररिराि, िुमि् प्म्िराांची मनमिमा् जयो्ीची 
रचनरा इ.

• ररासरायमनक अमभमक्यराांची िरासबदक सिीकरिे िराांड्ो. उदरा. 
धरा्ु ि अधरा्ुांची ििरा, परािी ि आमलबरोबरची अमभमक्यरा.

• आप्न कोन ि परि्मान कोन यराांचे िरापन कर्ो.
• कराांदयराचयरा परापुद्यरा्ील पेिी, िरानिराचयरा िरालरा्ील पेिी इ. 

चयरा कराचपट्यरा ्यरार करून तयराांचे ििमान कर्ो.
• नरािमनदवेिी् आककृतयरा ि ओघ्क्े कराढ्ो. उदरा. पेिी, 

िरानिी डोळरा, िरानिी प्जनन सांसथरा ि प्योिराांची िराांडिी.
• पररसररा् मिळिरारे सरामितय िरापरून प्म्ककृ्ी ्यरार कर्ो ि 

करायमा सपष्ट कर्ो. उदरा. मिद्ु्दिथी, अमग्निरािक यांत
• िरासतीय सांकलपनराांचे दैनांमदन जीिनरा् उपयोजन कर्ो. उदरा. 

परािी िुसद्धकरि जैमिक ि अजैमिक कचऱयराचे ििथीकरि, 
पीक उतपरादन िराढििे, मिमिध करारिराांचरा धरा्ु ि अधरा्ुांचरा 
योगय िरापर करिे. घषमािराचरा किी-अमधक िरापर, 
पौडराांििसथे्ील आविरानरातिक िोष्टींचरा सराररासरार मििेक 
बुद्धीने िरापर करिे.
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• िरासतीय िोधराांचयरा िोष्टींिर चचरामा कर्ो ि तयराांचे िित्ि जराि्ो.
• पयरामािरिराचे रक्षि करणयरासराठी प्यतन कर्ो. उदरा. ख्े, 

मकटकनरािके यराांचरा िरापर, पयरामािरि सांिधमानरासराठी प्यतन करिे 
इ.

• उपलबध सराधनसरामितयराचरा िरापर, रचनरा ि मनयोजन योगय 
पद्ध्ीने दिमामि्ो.

• नैसमिमाक सांसराधनराचयरा अम्िरापरराचयरा पररिरािराांमिषयी इ्रराांनरा 
सांिेदनक्षि कर्ो.

• िरासतीय िोधराांचयरा िोष्टींिर चचरामा कर्ो ि तयराांचे िित्ि 
जराि्ो.

• पयरामािरिराचे रक्षि करणयरासराठी प्यतन कर्ो. उदरा. ख्े, 
मकटकनरािके यराांचरा िरापर, पयरामािरि सांिधमानरासराठी प्यतन 
करिे इ.

• उपलबध सराधनसरामितयराचरा िरापर, रचनरा ि मनयोजन योगय 
पद्ध्ीने दिमामि्ो.

• नैसमिमाक सांसराधनराचयरा अम्िरापरराचयरा पररिरािराांमिषयी इ्रराांनरा 
सांिेदनक्षि कर्ो.

• प्रािरामिकपिरा, िस्ुमनष््रा, सिकरायमा, भय ि पूिमाग्रि िी िूलये 
दिमाि्ो.

नवशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी (पररसर अभ्यास व नवज्ाि)
पररसर अभयरास ि मिज्रान यराांचे अधययन कर्रानरा मकंिरा प्योिराांिधये मकंिरा अां्िवेिी ि बरािेर प्तयक्ष करराियराचयरा ककृ्ींिधये 

सिभरािी िोणयरासराठी िरालचरालक्षि्रा मकंिरा िरा्राळिीचे कौिलय यराांचयराबराब्ी् करािी मिदयरारयराांनरा आधरार लरािू िक्ो. 

अनुकुमल् मकंिरा पयरामायी ककृ्ी, अनुकूमल् सराधने, िरामि्ी सांप्ेषि  ्ांतज्रान, प्ौढ मकंिरा बरोबरींचयराकडून आधरार, अम्ररक् िेळ 
मिकलराांि्ेिूळे जे पराठ सिजुन घेणयरा् अडचिी ये्रा् तयरा पराठराांचयरा बराब्ी् आधरार, अिरा बराबींिूळे ियरा मिद्रारयराांनरा लराभ 
िोिू िक्ो. खराली उललेखलेलयरा करािी मिमिषट िरजराांबराब्ी् अम्ररक्् कराळजी घे्ली जरािी.

दृक्ष् नवकलांग मुलांसाठी
 y अिू्मा ि अिघड सांबोध
 y प्योि, मििेष्: िरारीररक सुरक्षेचरा सांबांध असलेले.
 y अमधक िेळराची िरज 
 y खडू-फळरा, प्योि-मनदवेिन, आलेख मकंिरा आककृतयराांचे सरादरीकरि, इतयरादी दृशय मनिेि सिजुन घेिे. 

 श्रवण नवकलांग मुलांसाठी
 y अिू्मा िबद ्सेच अिू्मा सांबोध, ज्रान ि कलपनरा  यराांचयरा्ील सांबांध सिजून घेिे; (प्कराि सांशलेषि, अमधिरास, सुक्िजीि 

यराांचयरासरारखे िैज्रामनक सांबोध दृशय मनदिमानरामििराय ियरा िुलराांनरा सिजरायलरा अिघड अस्रा्.)
 y प्योि करिे.
 y एकराहून अमधक मि्ी असलेले प्शन सोडििे. उदरािरिराथमा सांखयरा, आकरार, आकरारिरान, रांि अिरा बहूमिध मि्ींच् यरा आधरारे 

िस् ् ूांची ्ुलनरा करिे िे आकरारिरानरासरारख् यरा एकरा मि्ीपेक्षरा अिघड असू िकेल.
बोधनिक नवकलांग्ता, बौक्धिक नवकलांग्ता असलेल् ्या मुलांसाठी

 y मिज्रानराची ्राांमतक भराषरा सिजिे.
 y सांबोधरािधील अथमापूिमा सांलि् न्रा /सांबांध िोधून कराढिे. (उदरा. दराब ि बल यराांच् यरा्ील सांबांध)
 y मनयोजन सांघठन, क्िमनदवेिन, सरािरान् यीकरि
 y अिू्मा सांबराांधनराचे बोधन
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 y िैज्रामनक प्योि करिे ि िरा्राळिे.
प्ास्तानवक 
उच्च प्राथमिक स्ररािरील सरािरामजक िरासतराचरा िुखय उद्ेि मनकटचयरा सरािरामजक 

पयरामािरिरा् घडिराऱयरा घटकराांचे मिशलेषिरातिक आकलन िरा आिे. अधययनरारयराांस सिराजरा्, 
तयराांचयरा क्षेतरा्, सांसककृ्ी् आढळिराऱयरा वयक्ी आमि तयराांचयरा ि्मानरा्ील मिमिध्रा यराांचरा 
पररचय करून मदलरा जरा्ो. सरािरामजक िरासत करुिरा, मिशिरास, िराां्ी, सिकरार, सरािरामजक 
नयराय, पयरामािरिराचे सांरक्षि यरा आमि अिरा अनय िरानिी िूलयराांबराब् सांिेदनिील्रा मनिरामाि 
करणयरा् िित्िराची भूमिकरा मनभराि्े.

म्चरा मिकरास वयक्ीचयरा सि्ःचयराच सरािरामजक पयरामािरिरासोब् िो्ो. सि्ः, कुटुांब, 
सरािरामजक पयरामािरि आमि तयराची मिमिध भौिोमलक, ऐम्िरामसक, सरािरामजक, आमथमाक 
आमि रराजकीय घटकराांिी िोिरारी आां्रमक्यरा, अधययनरारयरामास ्े उतक्राां्ीचयरा प्मक्ये्ील 
िम्िील्ेिी ओळख करून देिे आिशयक ठर्े. जयरायोिे एकिेकराांिी जोडलयरा िेलेलयरा 

सामानजक शासत्ा्तील अध्य्यि निषपत्ती – उच्च प्ाथनमक स्तर

िराखराांिधील मिमिध िराखराांचयरा िूलयराांची पुरेिी जरािीि सि्ांतपिे िोईल.
अभ्यासक्रमी्य अपेक्ा 
उच्च प्राथमिक स्रराचयरा (इ. ८ िी) सिराप्तीनां्र अधययनरारयरामाचयरा खराली मदलेलयरा 

अभयरासक्िीय अपेक्षरा पूिमा िो्ील िी अपेक्षरा आिे.
 y सथल करालसरापेक्ष असिराऱयरा रराजकीय, सरािरामजक ि आमथमाक सिसयरा दैनांमदन 

जीिनरािर कोितयरा िरािराांनी प्भराि टराक्रा् िे जराि्रा्.
 y िरानि ि इ्र सजीिराांसराठी पृरिी िरा अमधिरास आिे, िे जराि्रा्.
 y सि्ःचयरा सथरामनक पररसररालरा ओळखून मिमिध प्देिराांचे परसपररािलांबन जराि्रा्.
 y सांसराधनराांचे प्रादेमिक मि्रि ि तयराांचे ज्न यरामिषयी जराि्रा्.
 y भरार्ीय इम्िरासरा्ील मिमिध करालखांडरा्ील ऐम्िरामसक घडरािोडी जराि्रा्.
 y मिमिध सराधनराांचयरा िद्ीने इम्िरासकरार भू्कराळराचरा अभयरास कसरा कर्रा् िे 

जराि्रा्.
 y एखराद्रा प्देिरा्ील घडरािोडींचरा सांबांध दुसऱयरा प्देिरा्ील घडरािोडींिी लराि्रानरा 

ऐम्िरामसक मिमिध्रा ओळख्रा्.
 y भरार्ीय सांमिधरानरा्ील िूलये ि तयराांचे दैनांमदन जीिनरा्ील िित्ि अांिी बरािि्रा्.
 y भरार्ीय लोकिरािी, म्चयरा्ील अां्भूमा् सांसथरा आमि सथरामनक, रराजय ि केंद् 

परा्ळीिरील प्मक्यराांचे करायमा कसे चराल्े यरामिषयी जराि्रा्.
 y कुटुांब, बराजरारपेठरा, िरासन यराांसरारखयरा सांसथराचयरा सरािरामजक ि आमथमाक भूमिकेिी 

पररमच् िो्रा्.
 y सिराजराचयरा मिमिध स्रराां्ील वयक्ींचे रराजकीय, सरािरामजक, सराांसककृम्क ि 

पयरामािरिीय प्मक्यराांिधील योिदरान ओळख्रा्. 
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इ्यत्ता सहावी  (सामानजक शासत्े)

Suggested Pedagogical Processes Learning Outcomes 

अध्य्यिार्यामिस जोडीिे / गटामध्ये / वै्यक्तिकरीत्या  
अध्य्यिाच्या संधी िेणे व त्यास पुढील गोष्ींसाठी प्वृत्त 
करणे.
• पृरिीचयरा िरालचराली सिजून घेणयरासराठी आककृतयरा, प्म्ककृ्ी 

आमि दृक्श्रावय सराधनराांचरा िरापरिे.
• खिोलिरासतीय घटनरा सिजून घेणयरासराठी परालक / मिक्षक 

/ िमडलधरारी यराांचयरा िरािमादिमानराखराली ्रारे, ग्रि, उपग्रि 
(चांद्), ग्रििराचे मनरीक्षि करिे.

• अक्षिृत् आमि रेखरािृत् सिजून घेणयरासराठी पृरिीिोलराचरा 
िरापर करिे.

• जलरािरि, मिलरािरि, िरा्रािरि आमि जीिरािरि सिजून 
घेणयरासराठी आककृतयराांचरा िरापर करिे.

• नकरािराांचरा िरापर, खांड, ििरासरािर, सिुद्, भरार्राचे रराजय / 
केंद्िरामस् प्देि, भरार् आमि िेजरारील देि, भरार्रा्ील 
पिमा्, पठरार, िैदरानी प्देि, िराळिांट, नद्रा इतयरादी 
भौिोमलक िैमिषट्ये अभयरासून नकरािरा आरराखड्रा् 
नकरािरािर दराखिणयरासराठी करिे. 

• ग्रिि सांबांमध् असलेलयरा अांधश्द्धराांमिषयी मचमकतसक चचरामा 
करिे.

• मचते, मिमिध प्करारचयरा इम्िरासराचयरा सराधनराांची रेखराटने 
यराांचे िराचन, मिशलेषि, तयराांिर चचरामा करून इम्िरास्जज्राांनी 
भरार्राचयरा प्राचीन इम्िरासराची पुनबराांधिी किराप्करारे केली 
असेल यराचरा अथमा लराििे.

• नकरािरामिषयी  ककृ्ी : िित्िराची सथराने िोधिे, मिकरारी ि 
अन्न िोळरा करिराऱयराांची सथराने, अन्न उतपरादक, िडपपरा 
सांसककृ्ी, जनपदे, ििराजनपदे, सराम्राजये, बुद्ध आमि 
ििरािीर यराांचयरा जीिनरा् घडलेलयरा घटनराांिी सांबांमध् 
मठकरािे, भरार्राबरािेर असलेली कलरा आमि सथरापतयिरासतीय 
केंद्े आमि तयराांचरा भरार्रािी असलेलरा सांबांध.

• ििराकरावये, ररािरायि, ििराभरार्, मसलपपमधकरि, 
ििीिेखलराई मकंिरा करामलदरासराचे िित्िराचे सरामितय यराांचरा 
िोध घेिे.

अध्य्यिाथथी
• ्रारे, ग्रि आमि उपग्रि उदरा., सूयमा, पृरिी आमि चांद् 

यराांचयरा्ील फरक ओळख्ो. 
• पृरिीचयरा मिमभन्न आिरिराांिुळे मििेष्ः जीिरािरिरािुळे, 

जीिनराचयरा असस्तिरािुळे, पृरिी एक असवि्ीय खिोलीय 
मपांड आिे, िे ओळख्ो.

• मदिस-ररात आमि ऋ्ू सपष्ट करिे.
• सपराट पृष्भरािरािर मदिरा आमि जिराचयरा नकरािरािर खांड 

आमि ििरासरािर दराखि्रा येिे.
• अक्षिृत् आमि रेखरािृत् ओळख्रा ये्रा् उदरा., ध्ुि, 

मिषुििृत्, कमटबांध; भरार्रा्ील रराजय/केंद्िरामस् प्देि 
आमि िेजरारील इ्र देि पृरिीिोलरािर आमि नकरािरािर 
दराखि्रा ये्रा्.

• भरार्रा्ील पिमा्, पठरार, िैदरानी, िराळिांट, नद्रा इतयरादी 
भौम्क िैमिषट्ये भरार्राचयरा नकरािरािर दराखि्रा ये्रा्.

• परारांपररक मचनिराांचयरा िद्ीने प्िराि, मदिरा आमि भूरूपे 
दराखिून भोि्रालचयरा प्देिराचरा नकरािरा ्यरार करू िक्ो.

• ग्रििसांबांधी अांधश्द्धेचे मचमकतसकपिे परीक्षि कर्ो.
• इम्िरासराची मिमिध सराधने ओळख्रा्. (पुररा्त्ििरासतीय, 

सरामिसतयक/मलसख्) आमि तयराांचरा यरा कराळरा्ील 
इम्िरासराचयरा पुनलवेखनरासराठी उपयोि सपष्ट कर्रा्.

• भरार्राचयरा नकरािरािर िित्िराचयरा ऐम्िरामसक सथळराांचे 
सथरान दिमाि्रा्.

• आद् िरानिी सांसककृ्ीची मिमिष्ट िैमिषट्ये ओळख्रा् ि 
तयराांचरा मिकरास सपष्ट कर्रा्.

• िित्िराची रराजये, रराजघररािी यराांचे लक्षिीय योिदरान सपष्ट 
कर्रा्. उदरा., अिोकराचे मिलरालेख, िुप्तकरालीन नरािी, 
पल्लिराांची रथिांमदरे, इतयरादी.

• प्राचीन कराळरा्ील वयरापक घडरािोडी सपष्ट कर्ो. उदरा., 
मिकरारी ि अन्न िोळरा करिरारे िरा टपपरा ्े िे्ीची सुरुिरा्. 
मसांधु सांसककृ्ी्ील पमिली अक्षरे इतयरादी. एकरा मठकरािीचयरा 
घडरािोडीचरा दुसऱयरा मठकरािरािी सांबांध जोड्रा्.
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• चचरामा करिे : बौद्ध ि जैन धिराां्ील ् त्िे आमि इ्र मिचरारप्िराि 
यराांचयरा िूलभू् सांकलपनरा ि िधयि्थी िूलये – तयराांचयरा 
मिकििुकीची आजचयरा कराळरा्ील सिपमाक्रा – प्राचीन 
भरार्रा्ील कलरा आमि सथरापतयिरासतराचरा अभयरास, भरार्राचे 
सांसककृ्ी आमि मिज्रान क्षेतराां्ील योिदरान.

• भूमिकरा परालन : अनेक ऐम्िरामसक िधयि्थी कलपनराांिर 
आधरारर्. उदरा., कमलांि युद्धरानां्र सम्राट अिोकिधये 
झरालेलरा बदल. तयरा कराळरा्ील मलसख् सराधनराांिधये अां्भूमा् 
एखराद्रा मिषयरािर आधरारर्.

• प्कलप पद्ध्ी : रराजयराांची उतक्राां्ी, िि आमि सांघ यराांची 
करायमापद्ध्ी – मिमिध रराजयराांचे, घरराणयराांचे योिदरान, 
भरार्राचरा भरार्राबरािेरील क्षेतराांिी असलेलरा सांपक्क आमि यरा 
सांपकरामाचरा झरालेलरा मििेष पररिराि यरा प्कलपरािर आधरारर् 
ििमाचचरामा.

• िस्ुसांग्रिरालयरास भेट : आद् िरानिी िसराि्ींचे भौम्क 
अििेष परािणयरासराठी – िडरापपराकरालीन, तयराांचयरा 
सांसककृ्ींिधील सरा्तय आमि पररि्मान यराांमिषयी चचरामा 
करिे.

• मिमिध्रा, भेदभराि, िरासन/सरकरार, उदरमनिरामाि यराांसरारखयरा 
सांकलपनराांिर आधरारर् चचवे् भराि घेिे.

• कुटुांब, िराळरा, सिराजरािधये लोकराांनरा मदलयरा जरािराऱयरा 
चराांिलयरा/िराईट ि्मािुकीचे मनरीक्षि करिे.

• प्िरासनराची सिराजरािधील भूमिकरा सिजून घेिे, कौटुांमबक 
घडरािोडी/घटनरा ि िरािरा्ील/ ििररा्ील घडरािोडी/घटनरा 
यराां्ील भेद सिजून घेिे.

• आसपरासचयरा पररसरराचे/िरािराचे वयिसरायराचयरा सांदभरामा् 
वयक्तयराभयरास (case study) मििून ििमान करिे.

• पराठ्यपुस्कराांिर आधरारर् अभयरास - एखरादी ग्ररािपांचराय् 
मकंिरा निरपरामलकरा/ ििरानिरपरामलकरा यराांचरा प्तयक्ष करारभरार 
पराििे, प्तयक्ष मनरीक्षि करिे. (मिद्राथथी जेथे रराि्ो 
तयरानुसरार)

• तयरा कराळचयरा मलसख् सराधनराांिधये निूद केलेलयरा 
बराबी, घटनरा, वयक्ी यराांचे ििमान कर्रा्.

• भरार्राचरा भरार्राबरािेरील क्षेतरािी आलेलयरा सांपकरामाचरा 
धिमा, कलरा, सथरापतयिरासत इतयरादी क्षेतराांिर झरालेलरा 
पररिराि सपष्ट कर्रा्.

• भरार्राचे सराांसककृम्क ि िैज्रामनक क्षेतराां्ील योिदरान 
सपष्ट कर्रा्. उदरा. खिोलिरासत, िैद्किरासत, 
िमि्, धरा्ुिरासत इतयरादी.

• मिमिध ऐम्िरामसक घडरािोडींचयरा सांबांधी िरामि्ीचे 
सांशलेषि कर्ो.

• प्राचीन कराळरा्ील मिमिध धिमा आमि मिचरारपद्ध्ी 
यराांची िूलभू् ् त्िे आमि िूलये यराांचे मिशलेषि कर्रा्.

• आपलयरा अि्ीभोि्ी आढळिराऱयरा मिमिध्ेमिषयी 
मनकोप िृत्ी जोपरास्ो.

• मिमिध प्करारचे भेदभराि ओळख्ो ि तयरा भेदराांचे सिरूप 
ि स्ो् ओळख्रा्/जराि्रा्.

• मिमिध सिरूपराां्ील सि्रा ि मिषि्रा यराां्ील भेद सपष्ट 
कर्रा् ि मनकोप पद्ध्ीने तयराांनरा सरािोरे जरा्रा्.

• िरासनराचयरा भूमिकेचे ििमान कर्रा्. िुखयतिे सथरामनक 
परा्ळीिर.

• िरासनराचे मभन्न स्र ओळख्रा्. सथरामनक, प्रादेमिक, 
रराष्टट्ीय.

• ग्ररािीि आमि ििरी सथरामनक िरासनसांसथराांचे आरोगय ि 
मिक्षि यरा क्षेतराां्ील करायमाप्िरालीचे मिशलेषि कर्रा्.

• ग्ररािीि ि ििरी भरािराां् उपलबध असिराऱयरा वयिसरायरास 
करारिीभू् ठरिराऱयरा घटकराांचे ििमान कर्रा्.
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इ्यत्ता सा्तवी  (सामानजक शासत्े)

Suggested Pedagogical Processes Learning Outcomes 

अध्य्यिार्यामिस जोडीिे / गटामध्ये / वै्यक्तिकरीत्या  
अध्य्यिाच्या संधी िेणे व त्यास पुढील गोष्ींसाठी प्वृत्त 
करणे.
• पररसांसथरा, िरा्रािरि, आपत्ी, ििरािरान, ििरा, ििरािरान 

प्देि, इतयरादी. िित्िराचयरा सांकलपनराांिी  अथमापूिमा 
सपष्टीकरि आमि योगय स्ो्राांचयरा/सराधनराांचयरा िद्ीने 
सिरस िोिे.

• पयरामािरिराचे मिमिध पैलू- उदरा. नैसमिमाक आमि िरानिमनमिमा् 
पयरामािरिराचे घटक, मिमभन्न  ििरािरान प्देिरा्ील/
पररसांसथे्ील िनसप्ी आमि प्रािी, प्दूषिराचे प्करार, जसे 
तयराांचयरा पररसररा्ील ्राजयरा पराणयराचे स्ो्, इतयरादी 
मिषयराांिर चचरामा करून तयराांची मनरीक्षिे आमि अनुभि 
सराांििे.

• ऐम्िरामसक मठकरािे/ रराजय, ििरािरान प्देि आमि अनय 
सांसराधने िोधणयरासराठी पृरिीिोल आमि नकरािराांचे मनरीक्षि 
करिे.

• पृरिीचे अां्रांि, मिमिध भूरूपराांची मनमिमा्ी, सिुद्जलराचयरा 
िरालचराली, इतयरादी सिजणयरासराठी आककृतयरा / प्म्ककृ्ी / 
दृशय प्म्िरा/ दृक्श्रावय िराधयि यराांचरा िरापर करिे.

• जिळपरासचयरा प्देिरा्ील खडकराांचे निुने िोळरा करून ्े 
ओळखिे ि ििमािरारी करिे.

• भूकंप मकंिरा इ्र आपत्ींसराठी िॉक मडट्लिधये सिभरािी 
िोिे.

• तसुनरािी, भूकंप, पूर, इतयरादी प्भराि करिराऱयरा नैसमिमाक 
आमि िरानिमनमिमा् आपत्ींबराब् चचरामा करिे. 

• जिरा्ील मिमिध नैसमिमाक प्देिराां्ील लोकराांचयरा 
आयुषयरा्ील सिरान्रा आमि फरकराांबराब् चचरामा करिे.

• जिरा्ील मिमिध भौिोमलक प्देिरा् रराििराऱयरा लोकराांचयरा 
आयुषयरा्ील सरामयसथळे ि फरकराचे िुद्े यराांिर चचरामा.

• पुस्के ि सथरामनक पररसररा्ील उपलबध ऐम्िरामसक 
सराधने, उदरा., िस्मलसख्े/नकरािे / सपष्टीकरिे/मचते/
ऐम्िरामसक िरास्ू/मचतपट / चररतपर नराटके/दूरदिमानिरील 
िरामलकरा, लोककलरा /नराटके ओळखिे ि तयराांचरा तयरा 
करालखांडरा्ील इम्िरास सिजून घेणयरासराठी अनियराथमा 
लराििे.

अध्य्यिाथथी
• पृरिीचयरा अां्रांिरा्ील प्िुख थर , खडकराांचे प्करार, 

िरा्रािरिराचे थर आककृ्ींचयरा िराधयिरा्ून ओळख्ो.
• िेििेिळ्रा ििरािरान प्देिराांचे मि्रि आमि मिस्रार 

जिराचयरा नकरािरािर मकंिरा पृरिीिोलरािर  दराखि्ो.
• भूकंप, पूर, दुषकराळ, इतयरादी आपत्ींचयरा ससथ्ी् 

कररायचयरा प्म्बांधरातिक ककृ्ी सपष्ट कर्ो.
• मिमिध घटक / घटनराांिुळे भूरूपराांची मनमिमा्ी िो्े, िे 

सराांि्ो.
• िरा्रािरिराची घडिरचनरा आमि रचनरा सपष्ट कर्ो.
• पयरामािरिराचे मिमिध घटक आमि तयराांचयरा्ील 

सिसांबांधराांचे ििमान कर्ो.
• पररसररा्ील प्दूषिरास करारिीभू् घटकराांचे मिशलेषि 

कर्ो आमि ्े टराळणयरासराठी मिमिध उपराय सराांिू 
िक्ो. 

• प्देिरा् िनसप्ी आमि प्रािी यराांचयरा्ील मिमिध्ेिी 
सांबांमध् घटकराांची करारिे सराांिू िक्ो उदरा. ििरािरान, 
भूरूपे, इतयरादी.

• नैसमिमाक आपत्ी आमि दुःखद घटनरा सांबांमध् मचां्न 
कर्ो.

• ििरा, परािी, ऊजरामा, िनसप्ी आमि प्रािी, इतयरादी 
नैसमिमाक सांसराधनराांचयरा सांिधमानरामिषयी सांिेदनिील्रा 
दिमामि्ो.

• ििरािरान आमि जीिन यराांचयरा्ील अां्रसांबांध 
िेििेिळ्रा ििरािरान प्देि ि तयरािधये ररािरािराऱयरा 
लोकराांचे जीिन यराांिधील परसपर सांबांध सराांि्ो.

• मिमिष्ट प्देिराचयरा मिकरासरािर प्भरामि् करिराऱयरा 
घटकराांचे मिशलेषि कर्ो.

• एखराद्रा मिमिष्ट प्देिरािर पररिराि करिराऱयरा 
घटकराांची मचमकतसरा कर्रा्.

• इम्िरासरा्ील मिमिध करालखांडराांचरा अभयरास 
करणयरासराठी उपयुक् सराधनराांची उदरािरिे दे्रा्.
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• तयरा कराळरा्ील घरराणयराांचयरा/रराजिांिराांचयरा उदयरािी पररमच् 
िोिे ि तयरा करालखांडरा्ील िित्िराचयरा घटनराांचरा िरािोिरा 
करालरेषेचयरा िद्ीने घेिे.

• मदलेलयरा करालखांडरा्ील ठळक ऐम्िरामसक घटनरा / 
वयसक्ितिराचे नराट्यीकरि/सरादरीकरि करिे. उदरा. रमझयरा 
सुल्रान, सम्राट अकबर, इतयरादी.

• िधययुिीन करालखांडरा् सिराजरा् झरालेलयरा बदलराांिर ि् 
वयक् करिे ि ि्मािरानकरालीन सिराजरािी ्ुलनरा करिे.

• प्कलप : घररािी / रराजये / प्िरासकीय सुधरारिरा / मिमिष्ट 
करालखांडरा्ील सथरापतयरा्ील िैमिषट्ये. उदरा. खलजी, 
िुघल इतयरादींिर प्कलप करिे.

• निीन धरामिमाक प्िराि आमि चळिळी यराांचयरा उदयरासराठी 
करारिीभू् बराबींचरा पररचय, सां्राांचे अभांि, भजने, की्माने, 
कविराली यरा िराधयिराां्ून करून घेिे, जिळपरासचयरा 
पररसररा्ील दिरामा, िुरुविराररा, िांमदर जे भक्ी चळिळ/सूफी 
पांथरािी सांबांमध् आिे्, तयराांची िरामि्ी मिळििे ि मिमिध 
धिराांचयरा ्त्िराांिर चचरामा करिे.

• लोकिरािी, सि्रा, रराजयिरासन, मलांिभेद, िराधयिे, 
जरामिररा्ी इतयरादी सांकलपनराांिरील चचराां् सिभरािी िोिे.

• सांमिधरानराचे िित्ि, प्रास्रामिक, सि्ेचरा अमधकरार, 
सि्ेचरा लढरा यराांिर मचते, मचतराांची करातिे यराांचयरा िद्ीने 
मभसत्पतके बनििे.

• रराजय/केंद्िरामस् प्देिराचयरा मिधरानसभरा ि्दरारसांघराचयरा 
नकरािराचे मनरीक्षि.

• अमभरूप मनिडिुकरा ि युिरा सभराांचे आयोजन.
• िराधयिराांची भूमिकरा यरािर िरादमििराद.
• लोकिरािी्ील सि्रा, िुलींनरा कररािरा लराि् असलेलरा 

भेदभरािराचरा सरािनरा इतयरादी मिषयराांिर िरािी, कमि्राांसि 
भूमिकरापरालनराचे सरादरीकरि.

• अमधक चराांिलयरा सिराजराचयरा मनमिमा्ीसराठी करायमा करिराऱयरा 
ससतयराांमिषयी ्ोंडी ि लेखी सरादरीकरिे.

• िधययुिरा्ील एकरा मठकरािचयरा ठळक ऐम्िरामसक 
घडरािोडींचरा सांबांध दुसऱयरा मठकरािचयरा घडरािोडींिी 
लराि्रा्.

• एखराद्रा प्देिरा्ील भौिोमलक पररससथ्ी ि 
जीिनिैली यराां्ील परसपरसांबांध सपष्ट कर्रा्. उदरा. 
जिरा्ी, भटके मििुक्, बांजराररा.

• िधययुिरा्ील सरािरामजक, रराजकीय ि आमथमाक बदलराांचे 
मिशलेषि कर्रा्.

• खलजी, ्ुघलक, िुघल यराांनी लषकरी मनयांतिरासराठी 
िरापरलेलयरा प्िरासकीय िरािमा ि वयूिरचनेचे मिशलेषि 
कर्रा्.

• िांमदरराांचे सथरापतय, सिराधी/थडिे, ििीद यरा्ील िैली 
ि ्ांतराांचयरा मिकरासराचे सोदरािरि सपष्टीकरि कर्रा्.

• (भक्ी ि सूफी पांथ) निीन धरामिमाक मिचरारप्िरािराांचयरा 
उदयरािरािील घटकराांचे मिशलेषि कर्रा्.

• भक्ी चळिळ ि सूफी पांथरा्ील कमि्रा, अभांि यराां्ून 
सधयराचयरा सरािरामजक ससथ्ीिरील मनषकषमा कराढ्रा्.

• लोकिरािी्ील सि्ेचे िित्ि सपष्ट कर्रा्.
• रराजकीय सि्रा, आमथमाक सि्रा ि सरािरामजक सि्रा 

यराां्ील फरक सिजू िक्रा्.
• सि्ेचयरा िक्राचयरा सांदभरामा् आपलयरा मिभरािरा्ील 

सरािरामजक, रराजकीय ि आमथमाक सिसयराांचरा अनियराथमा 
लराि्रा्.

• सथरामनक िरासन ि रराजयिरासन यराां्ील फरक सिज्रा्.
• करायदेिांडळरासराठीची मनिडिूकप्मक्यरा सपष्ट कर्रा्.
• रराजय/केंद्िरामस् प्देिराचयरा मिधरानसभरा ि्दरारसांघ 

नकरािरा् सि्ःचयरा ि्दरारसांघराचे सथरान मनसशच् करून 
सथरामनक लोकप्म्मनधींची नरािे मलमि्रा्.

• सिराजरा्ील मिमिध स्रराां्ील िमिलराांनरा सरािनरा 
कररावयरा लराििराऱयरा प्म्कूल पररसथ्ीिरािील करारिे ि 
पररिराि यराांचे मिशलेषि कर्रा्.
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• करािी मिमिष्ट मिषयराांिर रराजय सरकरारने केलेले करायमा (उदरा. 
आरोगय, अन्न, िे्ी, रस्े) यराांिर िृत्पत, कोलराज, 
आपलयरा ि्दरारसांघरा्ील आिदरारराने/लोकप्म्मनधींनी 
केलेले सरािरामजक करायमा.

• जरामिररा्ींचे प्करार, ऊजरामा ि परािी िराचिणयरासराठी जरामिररा् 
्यरार करिे असे प्कलप कररा. (एकट्यराने, जोडीने अथिरा 
सिूिराने)

• आपलयरा पररसररा्ील रराजय िरासन/केंद्िरामस् प्देिविराररा 
सांचमल् करायरामालयरालरा भेट देऊन (उदरा. िीज मबल भरिरा 
केंद्) तयराांचयरा करािकराजराचे मनरीक्षि करिे, मिस्ृ् नोंदीचरा 
अििराल करिे.

• क्षेतभेटीचयरा िराधयिरा्ून सथरामनक बराजरारपेठरा ि िोठी 
वयरापरारी सांकुले (shopping complex) यराांिर 
वयक्तयराभयरास case study ि प्कलप िरा्ी घेिे.

• भरार्राचयरा मिमिध भरािरा्ील ि मिमिध क्षेतराां्ील 
यिसिी िमिलराांची उदरािरिे िोध्रा्/ओळख्रा्.

• िृत्पतराां्ील सुयोगय उदरािरिराांचयरा िद्ीने िराधयिराांची 
करायमापद्ध्ी सपष्ट कर्रा्.

• जरामिररा् ्यरार कर्रा्.
• बराजरारपेठराांचयरा मिमिध प्करारराां्ील फरक सराांि्रा्.
• मिक्ी िराल मिमिध बराजरारपेठराांिधून कसरा प्िरास 

कर्ो/िरािमाक्िि कर्ो यराचरा िरािोिरा घे्रा्.
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इ्यत्ता आठवी  (सामानजक शासत्े)

Suggested Pedagogical Processes Learning Outcomes 

अध्य्यिार्यामिस जोडीिे / गटामध्ये / वै्यक्तिकरीत्या  
अध्य्यिाच्या संधी िेणे व त्यास पुढील गोष्ींसाठी प्वृत्त 
करणे.
• मिमिध नैसमिमाक सांसराधने जसे- जिीन, िृदरा, परािी, 

नैसमिमाक िनसप्ी, िनयजीि, खमनजे, ऊजरामा सांसराधने, 
पररसररा्ील उद्ोिराांचे प्करार यराांचयरा मि्रिराबद्ल 
िरामि्ी िोळरा करिे आमि तयराांचरा भरार् आमि जिरािी 
सांबांध िोधिे.

• पररसर मजलिरा /रराजयरा् चरालिराऱयरा मिमिध िे्ीचयरा 
पद्ध्ींची िरामि्ी घेिे.

• इ्र रराजय /देिराांिधये िे्ीमिषयक मिमिध पद्ध्ी 
आमि नैसमिमाक सांसराधनराांची उपलबध्रा आमि तयराांचे 
सांरक्षि यरामिषयी जरािून घेिे. तयरासराठी मचते /
बरा्मयराांची करारिे /सविमडओ यराांचरा िरापर करिे.

• नैसमिमाक आमि िरानिी सांसराधनराांचयरा सांरक्षिरासराठी 
प्कलप मिकमस् करिे

• िििरा, भूसखलन, औद्ोमिक अपघरा्, तयराांनरा 
करारिीभू् नैसमिमाक आमि िरानिी बराबी आमि तयराांिर 
मनयांति आििरारे उपराय यराांबद्ल चचरामा करिे.

• जिराचे प्िुख ककृषी क्षेत, औद्ोमिक देि / प्देि 
दराखिणयरासराठी ्सेच लोकसांखयेचे अमभक्षेतीय 
मि्रि सिजून घेणयरासराठी नकरािरासांग्रि/ नकरािे 
िरापरिे.

• सिकरालीन वयसक्ि् ि सिूिराचयरा जीिनरानुभिराांचयरा 
कथरा ऐकिे.

• मब्मटि ईसट इांमडयरा कंपनीलरा भरार्ीय सत्राधीिराांचयरा 
अां्िमा् िांिपरांपरराि् झिड्रा् करा पडिे िित्िराचे 
िटले? यराांसरारखयरा मिमिध िोष्टींिर ि घटनराांिर प्शन 
उभे रराििे.

• िसराि्िरादी प्िरासनराची केंद्े ि भरार्ीय सि्ांत्रा 
सांग्ररािरा्ील िित्िराची मठकरािे, अिरा 
ऐम्िरामसकदृषट्यरा िित्िराचयरा मठकरािराांनरा भेट देिे.

• कच्चरा िराल, आकरार आमि िरालकीिर आधरारर् मिमिध प्करारचयरा 

उद्ोिराांचे ििथीकरि कर्ो.

• सि्ःचयरा प्देिरा्/रराजयरा् िोिरारी प्िुख मपके, िे्ीचे प्करार आमि ककृषी 

पद्ध्ींचे ििमान कर्ो.

• लोकसांखयेचयरा असिरान मि्रिरालरा सिजून घेणयरासराठी जिराचयरा नकरािराचे 

िराचन करून सपष्टीकरि कर्ो.

• िनिरा, भूसखलन, औद्ोमिक आपत्ींची करारिे सराांि्ो आमि जोखीि 

किी करणयराऱयरा उपरायराांचे ििमान कर्ो.

• कोळसरा आमि खमनज ्ेलरासरारखयरा िित्िराचयरा खमनजराांचे मि्रि 

जरािम्क नकरािरािर दराखि्ो.

• पृरिीिर नैसमिमाक आमि िरानिी सांसराधरानराांचे असिरान मि्रिराचे मिशलेषि 

कर्ो.

• सिमा क्षेतराांिधये मिकरास सराधणयरासराठी परािी, िृदरा, िन, इतयरादी नैसमिमाक 

सांसराधनराांचरा योगय िरापर करणयराचे सिथमान कर्ो.

• करािी देि मिमिष्ट मपकराांचयरा उदरा. िहू, ्राांदूळ, करापूस, ्राि,इतयरादी 

उतपरादनरा् अग्रिणय करा आिे्, यरा अनुषांिराने असिराऱयरा घटकराांचे 

मिशलेषि कर्ो आमि िे देि जिराचयरा नकरािरािर दराखि्ो.

• जिराचयरा मिमिध क्षेतराांिधये मिकरास आमि  िे्ीचयरा प्करारराांिधील 

आां्रसांबांधराांबद्ल मनषकषमा कराढ्ो.

• मिमिध देि/भरार्/रराजयराांची लोकसांखयरा दिमािणयरासराठी स्ांभरालेख 

कराढ्ो.

• मिमिध स्ो्, मिमिध प्देिराांसराठी उपयोिरा् आिली िेलेली नरािरािली 

आमि तयरा तयरा कराळरा् घडलेलयरा ऐम्िरामसक घटनरा यराांचयराआधरारे 

‘आधुमनक करालखांड’, ‘िधययुिीन करालखांड’ आमि ‘प्राचीन करालखांड’ 

यराांिधील फरक सपष्ट करू िक्रा्.

• मब्मटि ईसट इांमडयरा कंपनी िी सिरामामधक बलिराली सत्रा किी बनली िे 

सपष्ट कर्रा्.

• मिमिध प्देिराां्ील मब्मटि ककृषी धोरिराांिधील फरक सपष्ट करून सराांि्रा्. 

उदरा. मनळीचरा उठराि.

• एकोिमिसरावयरा ि्करा्ील आमदिरासी सिराजराचयरा रचनरा आमि तयराांचे 

पयरामािरिरािी असलेले नरा्े यराांचे ििमान कर्रा्.
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• िराांधींजीची अमिांसेची सांकलपनरा ि म्चरा भरार्राचयरा 
सिरा्ांत्य/रराष्टट्ीय चळिळीिरील पररिराि,

• भरार्ीय सिरा्ांत्य चळिळी्ील िित्िराचयरा घटनरा 
दिमाििरारी करालरेषरा,

• चौरीचौररा घटनेिर आधरारर् भूमिकरा परालनराचे आयोजन,
• ‘िसराि्िरादी करालखांडरा् निदी मपके घे्लयराने जरास् 

बरामध् झरालेली क्षेते’ भरार्राचयरा नकरािरा् 
दराखििे,यराांसरारखे प्कलप ि ककृ्ी/उपक्ि आयोमज् 
करिे.

• देिी ि मब्मटि लेख, आतिचररते, चररते, करादांबऱयरा, 
मचते, छरायरामचते, सिकरालीन मलखराि, करािदपते, 
िृत्पतरा्ील लेख, मचतपट, िरामि्ीपट ि आधुमनक 
मलखराि अिरा सराधनराांची ओळख ्तकरालीन मिमिध 
चळिळींचरा इम्िरास सिजणयरासराठी ि पुनरमाचनरा 
करणयरासराठी करिे.

• सि-िूलयिरापनरासराठी अधयरापनिरासतीयदृषट्यरा नरािीनयपूिमा 
ि मनकषसांदभथीय प्शनराांची (उदरा. ‘प्रासीचयरा लढराईिरािील 
करारिे कराय िो्ी?’) ओळख करून देिे.

• रराजयघटनरा, सांसद, नयरायसांसथरा, सीिराां्ीकरि मकंिरा 
सिरासीकरि (marginalization) यराांसरारखयरा 
सांकलपनराांिरील चचरामा् सिभरािी िोिे.

• भरार्ीय रराजयघटनेचे िित्ि, प्रास्रामिकरा, सांसदीय 
िरासनपद्ध्ी, सत्ेचे मिभराजन, सांघरराजयिराद यराांिर 
रेखरामचत ि मचतराांसि मभसत्पतके बनििे आमि लेखी/
्ोंडी सरादरीकरि करिे.

• ििरामा्/िराळे्/घररा्/सिराजरा् सिरा्ांत्य, सि्रा ि बांधु्रा 
िी ्त्िे किी आचरली जरा्रा् यरािर िरादमििराद करिे.

• िूलभू् िक् ि िूलभू् क्मावये यराांिर प्कलप करिे. 
(िैयसक्क, जोडीने अथिरा िटराने)

• रराजयसभरा िरामिनी, सांमिधरान, िराांधी, सरदरार, डॉ.
बराबरासरािेब आांबेडकर यराांसरारखे मचतपट दराखिून तयरािर 
चचवेचे आयोजन करिे.

• रराजयराचयरा/केंद्िरामस् प्देिराचयरा लोकसभरा 
ि्दरारसांघराचयरा नकरािराचे मनरीक्षि करिे.

• आमदिरासी सिराजराचयरा सांदभरामा्ील मब्मटिराांचयरा प्िरासकीय 
धोरिराांचे सपष्टीकरि दे्रा्.

• १८५७ चयरा सिरा्ांत्यलढ्राचरा उिि, सिरूप आमि मिस्रार 
्सेच तयरापरासून घे्लेलरा बोध यराांचे सपष्टीकरि दे्रा्.

• मब्मटि सत्ेचयरा कराळरा् प्राचीन नरािरी ि वयरापरारी केंद्े आमि 
िस्वयिसरायरािर आधरारर् उद्ोि लयरालरा जराऊन निीन नरािरी 
वयरापरारी केंद्े आमि उद्ोिधांदे मिकमस् कसे झराले यरा िोष्टीचे 
मिशलेषि कर्रा्.

• भरार्रा्ील निीन मिक्षिवयिसथेचे सांसथरातिीकरि कसे झराले िे 
सपष्ट कर्रा्.

• जराम्वयिसथरा, ससतयराांचे सथरान, मिधिराांचरा पुनमिमािराि, 
बरालमििराि, सरािरामजक सुधरारिरा आमि यरा प्शनराांचयरा सांदभरामा्ील 
मब्मटि धोरिे आमि करायदे यराांचे मिशलेषि कर्रा्.

• कलेचयरा क्षेतरा् आधुमनक कराळरा् घडून आलेलयरा प्िुख 
घडरािोडींची रूपरेषरा सराांिू िक्रा्.

• सन १८७० ्े सिरा्ांत्यप्राप्ती यरा कराळरा्ील िराटचरालीचरा 
आढरािरा घे्रा्.

• रराष्टट्उभरारिीचयरा प्मक्ये्ील ठळक घटकराांचे मिशलेषि कर्रा्.
• भरार्राचयरा सांमिधरानराचयरा सांदभरामा् आपलयरा प्देिरा्ील 

सरािरामजक आमि रराजकीय सिसयराांचरा अनियराथमा लराि्रा्.
• िूलभू् िक् आमि िूलभू् क्मावये योगय उदरािरिराांचयरा 

सरािराययराने सराांि्रा्.
• िूलभू् िक्राांसांबांधीचयरा ज्रानराचरा प्तयक्षरा् िरापर करून 

एखराद्रा प्सांिी िक्भांि, िक्सांरक्षि आमि िक्राांची 
जोपरासनरा किी कर्रा ये्े िे सिजून घे्रा्.

• घटकरराजयिरासन ि केंद्िरासन यराां् फरक कर्रा्.
• लोकसभेचयरा मनिडिूकप्मक्येचे ििमान कर्रा्.
• रराजय/केंद्िरामस् प्देिराचयरा लोकसभेचयरा ि्दरारसांघ नकरािरा् 

सि्ःचयरा ि्दरार सांघराचे सथरान मनसशच् करून सथरामनक लोक 
प्म्मनधींची नरािे मलमि्रा्.
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• बरालसांसद ि अमभरूप आचरारसांमि्ेसि अमभरूप 
मनिडिुकराांचे आयोजन करिे.

• आपलयरा पररसररा्ील/िेजरारील नोंदिीककृ् ि्दरारराांची 
यरादी ्यरार करिे.

• आपलयरा पररसररा् ि्दरानराचे िित्ि यरािर जरािृ्ी 
अमभयरानराचे आयोजन करिे.

• आपलयरा ि्दरारसांघरा्ील लोकप्म्मनधींनी िरा्ी घे्लेलयरा 
सरािमाजमनक करािराांमिषयी जरािून घेिे.

• प्राथमिक िरामि्ी अििराल (FIR) िधील आियराची 
्परासिी करिे.

• दरािेदरारराांनरा नयराय मिळणयरा्ील नयरायराधीिराांची भूमिकरा 
यरािर मिस्ृ् ि मचमकतसक लेखनराचयरा िराधयिरा्ून सिि् 
अमभवयक्ीची सांधी देिे.

• मििेष्ः ससतयरा, अनुसूमच् जरा्ी ि जिरा्ी, भटके ि 
मििुक्, धरामिमाक ि भरामषक अलपसांखयराक, मदवयराांि, 
मििेष िरजरा असिरारी बरालके, इ्र िांमच् िट यराांचयरा 
िरानिी िक्राांचे उल्लांघन, सांरक्षि ि प्चरार, यरािर िटचचवेचे 
आयोजन करिे.

• ‘I am Kalam’ (मिांदी २०११) सरारखरा मचतपट दराखििे 
ि चचरामा करिे.

• बरालकराििरार, बरालिक् ि भरार्रा्ील फौजदरारी 
नयरायवयिसथरा यराांिरील भूमिकरापरालन.

• आपलयरा पररसररा्ील केंद्िरासन सांचमल् कोितयरािी 
करायरामालयरालरा (उदरा. पोसट ऑफीस) भेट देऊन तयराांचयरा 
करािकराजराचे मनरीक्षि ि नोंदींचरा अििराल करिे.

• सरािमाजमनक सुमिधरा ि पराणयराची, आरोगय सोईची, मिजेचयरा 
उपलबध्े् असिरारी मिषि्रा यराांिर सिराधयरायींबरोबर 
अनुभिराांचे आदरान-प्दरान करणयराची सांधी देिे.

• सरािमाजमनक सुमिधरा पुरिणयरास िरासन कसे जबराबदरार आिे, 
यरािर िरादमििरादराचे आयोजन करिे.

• करायद्राचयरा अांिलबजराििी्ील िलिजथीपिरा ि भरपराई 
यराांची उदरािरिे सिजणयरासराठी अधययनरारयराांनरा 
वयक्तयभयरास (case study) अथिरा िृत्पतराां्ील करातिे 
पुरििे.

• करायद्राचयरा मनमिमा्ीचयरा प्मक्येचे ििमान कर्रा्. (उदरा., 
घरिु्ी मिांसराचराररापरासून सांरक्षि देिराररा करायदरा, िरामि्ीचयरा 
अमधकरारराचरा करायदरा, मिक्षिराचयरा िक्राचरा करायदरा, इतयरादी)

• करािी िित्िराचे नयरायरालयीन मनिमाय सराांिून तयराआधरारे भरार्रा्ील 
नयरायरालयीन वयिसथेचे करायमा सपष्ट कर्रा्.

• ‘प्थि िरामि्ी अििराल’ कसरा दराखल कररािरा यराचे प्रातयमक्षक 
दराखि्रा्.

• आपलयरा प्देिरा्ील दुबमाल सिराजघटकराांनरा पररघराबरािेर करा 
ररािरािे लराि्े तयरा करारिराांचरा ि पररिरािराांचे मिशलेषि कर्रा्.

• परािी, सरािमाजमनक सिचछ्रा, रस्े, िीज इतयरादी सरािमाजमनक 
सुमिधरा पुरिणयरा्ील िरासनराची भूमिकरा ओळख्ो ि यरा 
सेिराांचयरा उपलबध्ेची दखल घे्रा्.

• आमथमाक करायराांचयरा मनयिनरा्ील िरासनराचयरा भूमिकेचे ििमान 
कर्रा्.
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• आमथमाक ककृ्ींचयरा मनयांतिरा्ील िरासनराची भूमिकरा 
यरािर िटचचवेचे आयोजन करिे, उदरा. भोपराळ 
िरायुदुघमाटनेिरािील करारिराांचे मिशलेषि करिे.

नवशेष गरजा असणाऱ्या बालकांसाठी – (सामानजक शासत्े)
 y पररसर अभयरास ि सरािरामजक िरासतराांिधील अधययन मनषपत्ी सराधय करणयरासराठी करािी मिद्रारयराांनरा करािी मििेष िद्ीची 

िरज लरािू िक्े. उदरा. श्रावय सरामितय, बोलकी पुस्के, आपलयरा सांकलपनरा सांप्ेमष् करणयरासराठी मलखरािरा् िद् अथिरा 
पयरामायी सांप्ेषि िराधयि उदरा. ्ोंडी/ICT, पराठ्यघटकराांचे ि ककृ्ींचे अनुकूलन, दृक् िरामि्ी वयिसथरापनरासराठी िैक्षमिक 
सराधने, मिमिध भौिोमलक सांकलपनरा, िैमिषट्ये ि पयरामािरि सिजून घेणयरासराठी िद्.

 y मििेष िैक्षमिक िरजरा (SEN) असिराऱयरा  बरालकराांनरा सिमा ििमाआां्रमक्यराां् समक्य सिभराि घेणयरासराठी प्कलप ि 
सिराधयरायराांसरारखे िटकरायमा आयोमज् करून सिकरायरामातिक अधययन (cooperative learning) घडून येईल.

 y सपिरामातिक मचते/नकरािे, बोलकी पुस्के, दृक्-श्रावय सरामितय, ब्ेल पुस्के यराांचरा िरापर मििेष िरजरा असिराऱयरा 
बरालकराांसराठी कर्रा येईल. मदलेलयरा अधयरापनिरासतीय प्मक्यरा आमि अधययन मनषपत्ी यरा पररपूिमा नरािी्. बरालकराां्ील 
अधययन मनषपत्ी सरा्तयराने सुधरारणयरासराठी मिक्षकराांनी योगय अधयरापनिरासतीय प्मक्यरा ि िूलयिरापन करायरामाचे आयोजन ि 
करायमािरािी कररािी.

दृष्ीबानध्त बालकांसाठी :
 y भौिोमलक सांकलपनरा ि पराररभरामषक िबदराांचे श्रावय सरामितय उदरा. अक्षराांि, रेखराांि, मदिरा इतयरादी. 
 y ििमानरातिक ि दृक् सपष्टीकरि उदरा. नकरािरािराचन, आलेख, आककृतयरा, मचते, कोरीि लेख, मचनिे, सिरारकराांची 

सथरापतयिैली, इतयरादी.
 y पयरामािरि ि अिकरािीय नोंदी – भूिी, ििरािरान, िनसप्ीसृष्टी, िनयजीिसृष्टी, सांसराधनराांचे मि्रि ि सेिरा.
 y िबदयरादी, अभयरासराचे प्शन, िित्िराचे सांदभमा, मिद्रारयराांनरा उपयोिी पडेल अिी इ्र िरामि्ी, सपिरामातिक सराधने यराांसरारखी 

सांदभमासराधने.
श्रवणिोष असणारी बालके –

 y पराररभरामषक िबद, अिू्मा सांकलपनरा, ्रये, ्ुलनरा, करारि-पररिराि सिसांबांध, करालरानुक्ि सिजून घेिे.
 y पराठ्यपुस्कराांचे/सांदभमा सराधनराांचे िराचन, मििेष्ः इम्िरास ि नरािररकिरासतरासराठी
 y पराठ्यराियरािरून अनुिरान कराढिे.

अध्य्यि अक्म असणाऱ्या बालकांसाठी (For children with Cognitive impairment, intellectual 
disability – 

 y मलसख् पुस्के, सपष्टीकरि, ्क्े, नकरािे पराििे. (अधययन अक्षि बरालकराांसराठी)
 y खूप सराऱयरा िरामि्ी्ून सुयोगय िरामि्ी मिळििे. इम्िरासरासरारखे आियप्चूर मिषय अधययन अक्षि बरालकराांसराठी आविरान 

आिे.
 y घटनराांचरा क्ि लक्षरा् ठेिून तयराांचयरा् परसपरसांबांध जोडिे.
 y अिू्मा सांकलपनरा सिजिे ि अनियराथमा लराििे.
 y सरािरानयीकरि करिे ि पराठ्यपुस्करा्ील िरामि्ी पयरामािरि ि सिराजरािी जोडिे.
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