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कोविड-१९ मुळे उद्भिलले्या जागविक महामारीन े आपण मागील िर्षभरापसून अद्याप 
शाळा प्रत्यक्षपणे पूणष क्षमिेन ेसुरु करु शकलो नाही. विद्यार्थ्ाांना शशक्षणाशी जोडण्याकरीिा 
आपण अनेक प्रयत्न करीि आहोि. शाळा बंद असल्या िरी शशक्षण सुरु राहण्यासाठी आपण 
अनेक पयाषयांचा नििंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन घिेला त्यामुळे महाराष्ट्रािील कानाकोपऱ्यािील 
िाडी-िस्त्ांिरील मुलांना सेि ू अभ्यासक्रमाच्या माध्यमािून आणण सिाांच्या प्रयत्नान े आपण 
शशकि ेठेि ूशकलो याचा मला आनदं िाटिो. 

मुलांच े आरोग्य ि सुरशक्षििा यांना प्राधान्य देिनू मुलानंा शशकि े करण्यासाठी राज्य 

शैक्षणणक संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्द महाराष्ट्र ,पुणे गििर्ीप्रमाण े यािर्ीही ‘शैक्षणणक 

ददनदशशिका’ घेऊन येि आहे. या शकै्षणणक ददनदशशि केस आपण सिष शशक्षक, विद्यार्थी, शाळा 
व्यिस्थापन सममिी ि पालकानंी सकारात्मक प्रविसाद दयािा असे आिाहन मी या वनममत्तान े
करि.े  

सिाांना चाल ूशैक्षणणक िर्ाषच्या मनस्वी शुभेच्छा! 

 

 
 

 

 

 

 

शुभेच्छा संिेश 

संिेश… 

प्रा.वषाग गायकवाड 

मंत्री 
शालेय र्शक्षि ववभाग 

महाराष्ट्र राज्य 

 



 

       महाराष्ट्रािील सिष विद्यार्थी,पालक आणण शशक्षकांना निीन शैक्षणणक िर्ाषच्या हाददि क शुभेच्छा ! 

 मागील संपूणष िर्ष आपण कोविड-१९ च्या संकटाला िोंड देि आहोि. त्याची संसगषजन्यिा लक्षाि घेिा 
गेली अठरा मदहन ेआपण प्रत्यक्ष शाळाच सुरु करू शकलो नाही. पण शाळा जरी बंद ठेिाव्या लागल्या िरी अशा 
आपत्कालीन परीस्थस्थिीमुळे मलुांना शशक्षण प्रिाहाि रटकिून ठेिण्यासाठी मागील िर्षभरापासून राज्य शैक्षणणक 
संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्देमार्ष ि दूरदशषन, रेडीओ, स्माटष र्ोन, गुगल क्लास रूम यांच्या माध्यमािून िेगिेगळे 
उपक्रम सुरु केले.ज्यामुळे विद्यार्थी घरी राहूनही शशक्षण घेि रादहली. या संदभाषि शशक्षकांचे कायष सुद्धा अविशय 
कौिुकास्पद आहे. दूर दुगषम, िाड्या, िस्त्ा, िांडे िसेच शहरी भाग सिषत्र घरी राहून ही मुल ेशशकिी रहािी म्हणून 
शशक्षकांनी ऑनलाईन ि ऑर्लाईन पद्धिीने जमेल त्या मागाषन े शशक्षण विद्यार्थ्ाांपयांि पोहचविण्याचा प्रयत्न 
वनरंिर करीि आहेि. 

िर्थावप या सिष प्रयत्नाि सिषच विद्यार्थ्ाांना त्या त्या इयत्तांच्या सिषच विर्यांच्या क्षमिा संपाददि होण्यामध्ये 
अडचणी वनमाषण झाली असण्याची शक्यिा नाकारिा येि नाही. त्या अडचणी सोबि घेिून ि ेपुढील शैक्षणणक 
िर्ाषमध्ये प्रविष्ट झाले असिील िर पुढील इयत्तांच्या क्षमिा प्राप्त करण्यामध्य ेसुद्धा त्यांना अडचणी वनमाषण होऊ 
शकिाि. हे गृहीि धरून आपण ४५ ददिसाचा सेि ूअभ्यासक्रम सुद्धा सुरु केला. १४ ऑगस्ट रोजी  हा अभ्यासक्रम 
संपल्यानंिर मागील िर्ीप्रमाणे या िर्ीही राज्य शैक्षणणक संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्देने शैक्षणणक ददनदशशि केची 
वनममििी केली आहे.या ददनदशशि केचा उपयोग करून विद्यार्थी आपल्या सिडीनुसार,िेळेनुसार अभ्यास करू 
शकणार आहेि. यामध्ये अध्ययन पूरक विविध कृिी, सरािासाठी प्रश्न यांचा अंिभाषि करण्याि आला आहे. शाळा 
बंद असल्या िरी विद्यार्थी घरी बसून या शैक्षणणक ददनदशशि केचा उपयोग करून सहजपण ेआपला अभ्यास करू 
शकणार आहेि. 

 मागच्या िर्ी शैक्षणणक ददनदशशि केचा विद्यार्थी,शशक्षक,पालक यांनी  प्रभािी िापर केला आहे . त्याचा 
उत्तम पररणाम ददसून आला आहे . यािर्ी सुद्धा या उपक्रमास शशक्षक,पालक, ि विद्यार्थी सकारात्मक प्रविसाद 
देिील ि शशक्षणाची प्रक्रक्रया सुरु ठेििील अशी मला आशा आहे. 

       एम. डी. र्सिंह (भा.प्र.से.) 
     संिालक 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि 
         पररषि, महाराष्ट्र, पुि े  

मनोगत 



शैक्षणिक दिनिर्शिका 
 

नमस्कार विद्यार्थी ममत्रहो, 
     सध्या कोविड-१९ या रोगामुळे संपूणष जग विविध समस्ानंा सामोरे जाि आहे. त्याला शशक्षणक्षेत्रही अपिाद नाही. 
जगभरािील शाळा-महाविद्यालये अवनश्चिि काळासाठी बंद आहेि. शशक्षक, विद्यार्थी, पालक हे सिषजण शाळा कधी सुरू 
होणार या विचाराि आहेि. शाळा सुरू करिा येि नसल्या िरी शशकणे जास्तीि जास्त समृद्ध  करिा येऊ शकेल का याचा 
विचार करून  मागील शैक्षणणक िर्ाषप्रमाणे या शैक्षणणक िर्ाषमध्य ेदेखील शैक्षणणक ददनदशशिका उपलब्ध करून देण्याि येि 
आहे. 
      शैक्षणणक िर्ष २०२०-२१ मधे्य विद्यार्थ्ाांच्या शशक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेदडओ, टेशलणिजन,यु ट्यूब ऑनलाईन िाशसका, 
अध्ययन व्यिस्थापन प्रणाली (LMS) यांचा िापर देखील विद्यार्थी शशक्षणासाठी केला गेला. याचाच एक भाग म्हणून दीक्षा 
ऍप्लिकेशनचा िापर मुलांच्या अध्ययनासाठी करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न शैक्षणणक ददनदशशि केच्या स्वरुपाि मागील 
शैक्षणणक िर्ाषपासनू आम्ही करि आहोि. सदर शैक्षणणक ददनदशशिका स्माटष पीडीएर् रूपाि असनू यामध्य ेददलेल्या अध्ययन 
स्त्रोिांिर स्पशष केल्यास संबंमधि ई-सादहत्य आपल्यासमोर णिदडओ स्वरूपामधे्य ददसले. शैक्षणणक ददनदशशिका पाहिाना 
इंटरनेट कनेक्टिणिटीची समस्ा जाणिि असल्यास रेंज आहे अशा रठकाणी जाऊन संबमंधि ई-सादहत्य दीक्षा 
ऍिीकेशनिरून आपण डाऊनलोड करु शकिा ि इंटरनेट कनेक्टिणिटी नसलेल्या रठकाणी ऑर्लाईन पद्धिीन ेअभ्यास ू
शकिा. 
    महाराष्ट्र राज्यािील सिषच विद्यार्थी ि पालक सहजपण ेिापर करू शकिील असा या शैक्षणणक िर्ाषिील  प्रर्थम सत्रािील 
ऑगस्ट, सप्ट ेंबर ि ऑिोबर २०२१ या मदहन्यांसाठीचा अध्ययन सादहत्यस्त्रोिांचा संच शैक्षणणक ददनदशशि केच्या रूपामध्य े
आपणा सिाांसाठी उपलब्ध करून देि आहोि. िसेच शैक्षणणक िर्ाषच्या सुरुिािीस शैक्षणणक पूिषियारी ि सेि ू
अभ्यासक्रमाच्या माध्यमािून विद्यार्थ्ाषस अध्यायन स्त्रोि उपलब्ध करून देण्याि आललेा होिा.  प्राप्त पररस्थस्थिीि उपलब्ध 
अध्ययन स्रोिांच्या मदिीन ेियार केलेल्या शैक्षणणक ददनदशशि केस शशक्षक, पालक ि विद्यार्थी सकारात्मक प्रविसाद देिील 
असा विश्वास िाटिो. शैक्षणणक ददनदशशि केचा उपयोग आपल्या पाल्याच े क्रकिं िा आपल्या विद्यार्थ्ाांच े अध्ययन सुकर 
करण्यासाठी नक्कीच होईल अशी आशा आहे.  
    शैक्षणणक ददनदशशिका विद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शशक्षकांच्या मागषदशषनाखाली िापराियाची आहे. िसेच शशक्षकांनी र्ोन 
कॉल,  िाट्सअप या माध्यमािून विद्यार्थी आणण पालक यांच्या संपकाषि राहून  शैक्षणणक ददनदशशि केच्या साह्यान ेमुलाचं े
शशक्षण आनंददायी कस ेहोईल यासाठी प्रयत्न कराियाचा आहे.  विद्यार्थ्ाांनी शैक्षणणक ददनदशशि केचा िापर करि असिाना 
पालक आणण घरािील इिर िडीलधारी मंडळी िसेच मोठे बहीण-भाऊ यांच्या देखरेखीखाली अध्ययन सादहत्य िापरािे. 
शैक्षणणक  ददनदशशि केमधे्य अध्ययनस्त्रोि म्हणून दीक्षा ॲप िरील संबंमधि घटकांच ेई-सादहत्य ददल ेआहे. या सादहत्याचा 
िापर संदभष म्हणून करण्यापिूी शशक्षकांशी चचाष करण े आिश्यक आहे त्याचप्रमाणे शशक्षकांच्या सूचननेुसार 
पाठ्यपुस्तकांचाही िापर आिश्यक आहे.सदर ददनदशशिका शशक्षकांनी आपल्या सिष विद्यार्थ्ाांपयांि पोहोचिािी.त्यांच े
whatsapp ग्रुप करून क्रकिं िा प्रत्यक्ष गृहभेटीद्वारे विद्यार्थ्ाांना मागषदशषन करािे आणण ददनदशशि केिील विद्यार्थी कृिी 
समजािून सांगाव्या.   
      केिळ शैक्षणणक ददनदशशिका पुरिल्यान ेविद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पणूष होणार नसून शशक्षकांनी सिि पालक ि विद्यार्थ्ाांच्या 
संपकाषि राहण ेत्यांच्याशी चचाष करणे, त्यांना काही प्रश्न विचारणे या माध्यमािून विद्यार्थ्ाांच ेसाित्यपूणष सिांकर् मूल्यमापन 
करािे. विद्यार्थ्ाांिर सिि ऑनलाईन चाचण्यांचा मारा करण े योग्य नाही. त्याचप्रमाणे लेखी गृहपाठ, स्वाध्याय आणण 
चाचण्यायामुळे विद्यार्थ्ाांच ेअध्ययन कंटाळिाण ेहोणार नाही याचीही दक्षिा शशक्षकांनी घेण ेआिश्यक आहे. याचबरोबर 
शासनामार्ष ि शशक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्याि आलेल्या विविध माध्यमांचा देखील िापर करिा येईल. त्याच प्रमाणे 
विद्यार्थीवनहाय या वनयोजनामध्य ेलिमचकिा सुद्धा असािी. 

 



र्शक्षकांसाठी सूिना : 
 

1. शैक्षणणक ददनदशशिका सिष शशक्षकांनी आपल्या सिष विद्यार्थ्ाांपयांि पोहचिािी. 
2. शैक्षणणक ददनदशशिका विद्यार्थ्ाांनी िापरायला सुरू करण्यापूिी शशक्षकांनी सिष िापरकत्याष विद्यार्थ्ाांशी ि 

पालकांशी र्ोन, णिडीओ कॉल, ग्रुप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल  करून संिाद साधािा आणण शैक्षणणक ददनदशशिका 
िापरून अभ्यास कसा करािा याबद्दल मागषदशषन करािे. 

3. राज्य शैक्षणणक संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्द, महाराष्ट्र यांच ेमार्ष ि यापूिीच एकूण ४५ ददिसांचा सेि ूअभ्यासक्रम 
उपलब्ध करून देण्याि आललेा होिा. सदरचा अभ्यासक्रम राज्यािील विद्यार्थ्ाांसाठी ददनांक १ जुल ै२०२१ िे १४ 
ऑगस्ट, २०२१ या कालािधीमध्ये उपलब्ध करून देण्याि आलेला होिा.त्याचा विद्यार्थ्ाांच्या क्षमिा प्राप्तीमधे्य 
उपयोग करािा. 

4. िगषशशक्षकांनी विद्यार्थ्ाांशी संिाद साधिाना र्क्त अभ्यासाबद्दल बोलू नय.े हा संिाद अनौपचाररक असािा. 
विद्यार्थी, कुटंुब, सध्याची ददनचयाष ि घराि सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थिीबाबि त्याच े
मि याबद्दल चचाष करून शशक्षक - विद्यार्थी संबंध दृढ होिील याची काळजी घ्यािी. 

5. िगषशशक्षकांनी, विर्यशशक्षकांनी पाठ शशकिाना पुस्तकाचा कसा िापर कसा करािा याबद्दद्दल सचूना द्याव्याि. 
6. प्रत्येक पाठाच ेई-सादहत्य बघण्यापूिी ि बमघिल्यानंिर काय करािे याबद्दलही विद्यार्थ्ाांना सांगािे. 
7. त्याचप्रमाणे पाठािील ई-सादहत्याशी संबंमधि समांिर उपक्रम आणण स्वाध्याय ह्याबाबिीि विद्यार्थ्ाांशी संिाद 

साधािा. 
8. वनयममि अभ्यासाला पयाषय म्हणून आपण दीक्षा ऍपचा िापर आपण करि नाही िर शशक्षक आणण विद्यार्थी 

यांच्यािील आंिरक्रक्रयेिून जे विद्यार्थ्ाांच ेअध्ययन घडिे त्याला पूरक सादहत्य क्रकिं िा शैक्षणणक सादहत्य म्हणून ई -
सादहत्याचा िापर करणे अपेशक्षि आहे. 

9. शैक्षणणक ददनदशशि केमधे्य देण्याि आलेल्या कृिीशशिाय शशक्षकांनी आपल्या स्तरािर इिर आिश्यक कृिी ि 
उपक्रम विद्यार्थ्ाांना पुरविण्यास हरकि नाही. 

10. सदर ददनदशशिका इयत्तावनहाय ि विर्यवनहाय स्विंत्र pdf स्वरुपाि उपलब्ध करून देण्याि येि आहेि त्यामुळे 
विद्यार्थ्ाांपयांि पोहोचविण्यास सोप ेहोणार आहे.  

11. शशक्षकांनी शकै्षणणक ददनदशशि केमधे्य ददलेल्या सिष चाचण्या / स्वाध्याय विद्यार्थ्ाांनी  सोडविण्याविर्यी सचुना 
द्याव्याि. 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका वापरण्यासाठी ववद्याथी व पालक यांच्याकररता  महत्वाच्या सूिना : 
 

1. शैक्षणणक ददनदशशिका म्हणजे पाठ्यपुस्तकािील पाठांिर आधाररि वनयोजन असून त्याचा उदे्दश विद्यार्थ्ाांच े
अध्ययन सुलभ करण ेहा आहे. 

2. शैक्षणणक ददनदशशि केनुसार अध्ययन करिाना यािर्ी आपल्याला पुरिलेल्या निीन पाठ्यपसु्तकांचा उपयोग 
करािा. 

3. दीक्षाऍप पाहण्यापूिी एकदा पाठ्यपुस्तकािनू संबंमधि पाठ िाचािा. त्याचप्रमाणे ई-सादहत्य पादहल्यानंिरही ई-
सादहत्यािील अध्ययन घटक पनु्हा िाचण ेअमधक र्ायदेशीर ठरेल. 

4. पादहलेल्या आणण िाचलेल्या अध्ययन घटकांि काही समस्ा असल्यास िी आपल ेपालक, घरािील ज्येष्ठ व्यक्ती, 
मोठे बहीण-भाऊ शशक्षक यांच्याशी चचाष करािी. 

5. एक पाठ अभ्यासून संपल्यानंिर त्यािरील स्वाध्याय पूणष करािा ि शक्य झाल्यास िो घरािील जे्यष्ठांकडून िपासनू 
घ्यािा. 

6. दररोज प्रत्येक विर्याचा अभ्यास करण्याची सिय लािून घ्या. 



7. ठराविक कालािधीनंिर शशक्षकांनी पाठिलेल्या चाचण्याही सोडिा. 
8. ई-सादहत्य िापरिाना घरािील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सावनध्यािच रहा.  
9. ई-सादहत्य सलगपण ेन पाहिा प्रत्येक विर्य संपल्यानंिर र्थोडी विश्ांिी घ्या. मोबाईल क्रकिं िा इलेक्ट्रॉवनक गॅजेट 

काही िेळासाठी दूर ठेिा. 
10. इ.१ ली ि २ रीच्या विद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप ि पाठ्यपुस्तक घरािील िडीलधाऱ्या मंडळींच्याच मदिीने िापरायच े

आहे. 
11. आिश्यक िेर्थ ेसांवगिलेल्या कृिी, प्रयोग क्रकिं िा उपक्रम करण्यापूिी िडीलधाऱ्या मंडळींना त्याची कल्पना द्या अर्थिा 

त्या कृिी क्रकिं िा उपक्रम त्यांच्या मदिीनेच करा.  
12. ददनांक 23 /०७/२०२१ च्या शासन वनणषयानुसार शैक्षणणक िर्ष २०२१  साठी कोिीड-१९ या कोरोना विर्ाणूच्या 

प्रदुभाषिाच्या पाशषभूमीिर इयि १ ली िे १२ िी चा पाठूयक्रम २५% कमी करण्याि आललेा आहे. िरीही विद्यार्थ्ाांनी 
सदर शासन वनणषयानसुार कमी केलेला पाठ्यक्रमाच े अिलोकन करािे. या पाठ्यक्रमाचे स्वयअंध्ययन 
करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकािील सिष घटकांचा समािेश ददनदशशि केि करण्याि आललेा आहे. 

13. शैक्षणणक ददनदशशि केमधील शलिंक open होि नसल्यास सदर घटकाशी संबंमधि ई-सादहत्य DIKSHA APP 
च्या माध्यमािून आपणास पाहिा येईल. यासाठी DIKSHA APP आपल्या मोबाईल मधे्य DOWNLOAD 
करून घ्यािे. िसेच पाठ्यपुस्तकामधे्य देण्याि आलेल्या QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून ही 
पाहिा येईल. 

14. प्रत्येक विर्यािील प्रत्येक घटका नंिर त्या घटकािर आधाररि चाचणी / स्वाध्याय देण्याि आली आहे. सदर 
चाचणी / स्वाध्याय विद्यार्थ्ाांनी स्विः सोडिािी. शशक्षकांनी या सिष चाचण्या सोडविण्याविर्यी विद्यार्थ्ाांना सचूना 
द्याव्याि.  
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शैक्षणिक दिनिर्शिका 
    माहे – ऑगस्ट,सप्टेंबर,ऑक्टोबर, २०२१  

 

 

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी  येर्थे क्लक्लक करा 

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


राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े 
 

इयत्ता:-सहावी 

माहे : जून  २०२१                                                                      ववषय : मराठी 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाच े
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थीकृती 

वतसरा 
/चौर्था 
आठवडा 

 

ब्रिज  कोसस (सेतू अभ्यासक्रम) 

माहे : जुलै  २०२१                                                                      ववषय : मराठी 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाांक पाठाच ेनाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थीकृती 

पहहला/ दुसरा/ 
वतसरा /चौर्था 

आठवडा 
 

ब्रिज  कोसस (सेतू अभ्यासक्रम) 

 

माहे : ऑगस्ट  २०२१                                                                          ववषय : मराठी 
     

कालावधी  
अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाांक  

पाठाचे नाव 
अध्ययन 
अध्यापन 

स्त्रोत 
ववद्यार्थी कृती 

पहहला 
आठवडा  
 

०६ .००. .०० 
०६.००.०० 

०. बलसागर 
भारत 
होवो.(गीत) 

 
 ववद्यार्थी समूहगीत तालासुरात म्हितील. 
 स्वतःची चाल लावून म्हिण्याचा प्रयत्न करा. 
 गीत आपल्या पालकांना,वगाात,ममत्ांना,म्हिून दाखवा. 

दुसरा 
आठवडा. 
 

०६. .००.००  
०६.००.०४ 

२.सायकल 
म्हिते मी 
आहे न! 

येथेक्लिकक

रा 
 

 ववद्यार्थी आपल्या अनुभवववश्वातील वस्ूंवर 
आत्मकर्थनात्मक लेखन करतील. ररक्षा,सायकल, बस, 
इ. 

 सायकलचे वनरीक्षि करा व वतच्या भागांची नावे शलहा. 
 सायकल शशकताना तुम्हाला आलेले अनुभव आठ ते 
दहा वाक्यात शलहा. 

 संगिक तुमच्याशी बोलू लागला तर क ना करा व 
शलहा . 

 सायकल व मोटार सायकल यांच्यातील संवाद शलहा. 

http://is.gd/woPyER
http://is.gd/woPyER
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 तुमच्या गावातील सायकल दुरुस्ी करिाऱ्या व्यक्तीची 
भेट घ्या व दुरुस्ीच्या ववववध कामाबद्दल माहहती 
ममळवा. 

 शब्ांच्या जाती ककती व कोित्या याबाबत शशक्षकांशी 
ककिं वा ममत्ांशी चचाा करा. 

 नामाचे प्रकार ककती व कोिते याबाबत 
ममत्,पाठ्यपुस्क यातून माहहती ममळवा.. 

 
१.सायकल म्हणते, मी आहे ना !                                                                                   एकूण गुण १५ 
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी १ गुण )     ४ गुण 
०)सायकलचा शोध  ककती साली व कोिी लावला? 
२) सायकलच्या भागांची नावे शलहा? 
3) ०८८७ साली जॉनबॉइड डनलॉप यांनी  सायकलचा कोित्या भागाचा शोध लावला? 
४)वाहनांची संख्या वाढल्यास होिारे पररिाम सांगा. 
ब)खालीलप्रश्नसोडवा ( प्रत्येकीगुण२ )     ८ गुण 
०) सायकल चालवण्याचे   फायदे सांगा. 
२) देशाच्या सामाशजक व राष्ट्रीय लाभांना सायकल मुळे कसा हातभार लागेल. 
३) आई वडील आपल्या मुलांना सायकल हमखास का देतात 
४) पाठातील  पुढील नामाचे प्रत्येकी दोन नावे शलहा.सामान्यनाम  ,ववशेषनाम ,भाववाचकनाम. 
खालीलप्रश्नसोडवा                               ३ गुण 
०) शाळेतील फळा  तुमच्याशी बोलू लागला तर क ना करा व शलहा? 

वतसरा 
आठवडा  

०६.००.०२  
०६.००.००  

3. डॉ.कलाम 
यांचे बालपि   

 तुम्ही तुम्ही कोिती पुस्के वाचली आहेत?त्यातील 
कोिते पुस्क तुम्हाला आवडले? 

• शब्ांमध्ये लपलेले शब् शोधा व शलहा. 
जसे. परवानगी,एकशजनसीपिा,हजारभर, जडिघडि. 
 पाठातील सवा जोडाक्षरांची यादी तयार करा. 
 तुम्ही कोिकोिती वतामानपत्े वाचता? वतामानपत्ातील 
कोिता भाग तुम्हाला वाचयला आवडतो ? का 
आवडतो?    

 तुमच्या आई वहडलाना तुम्ही मोठेपिी कोि हावावे  असे 
वाटते ? ते होण्यासाठी तुम्ही कोिकोिते प्रयत्न कराल. 

 आंतरजालाच्या सहायाने डॉ.अबु्ल कलाम यांच्याबद्दल 
अमधक माहहती ममळवून शलहा. 

 खालील पक्ष्ांचे प्रदेश व त्यांची वैशशष्ट्ये शशक्षकांच्या 
मदतीने माहहत करून घ्या. 

कफवनक्स ,हंस,बगळा,गरुड,शहामहग.  
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                             ३. डॉ.कलाम याांचे बालपण                   एकूण गुण १५ 
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १ )     ४ गुण 
०) डॉ.कलामांच्या बालपिी त्यांच्यासाठी दुममिळ असिारी गोष्ट कोिती? 
२) वतामान पत्ाचे गठे्ठ कोित्या गावावरून येत ? 
3) डॉ. कलामांचे वडील कोिता व्यवसाय करत असत? 
४)रामेश् वरम सोडून शशक्षि घेण्यासाठी लेखक कोठे गेले? 
ब)खालीलप्रश्नसोडवा ( प्रत्येकीगुण२ )     ८गुण 
०) लेखकाच्या लहानपिी लोक वतामानपत् कशासाठी वाचत असत? 
२)दुसऱ्या महायुद्धाचा पररिाम लेखकाच्या गावावर काय झाला? 
3)डॉ.कलमा आई वडीलांकडून कोिती शशकवि शशकले? 
४) नव्या वातावरिाशी जुळवनू घ्यायचे लेखकाने का ठरवले? 
क)खालीलप्रश्नसोडवा -                                                                                                     ३गुण 
आंतरजालाच्या साह्याने डॉक्टर ए.पी.जे अबु्ल कलाम यांच्या बद्दल पुढील मुद्दद्यांच्या  आधारे माहहती ममळवून शलहा? 
- पूिा नाव, आई -वहडलांचे नाव, जन्मतारीख, जन्मगाव, शशक्षि व पदे, शलहहलेली पुस्के. 
 

चौर्था व 
पाचवा 

आठवडा  
 

०६ .०२.००  
०६.००.०३  

गवत फुला रे 
गवत फुला ! 

येथे क्लिक 

करा 
 

 कववता तालासुरात म्हिा. 
 तुम्हाला जमेल तशी चाल लावून कववता म्हिा. 
 गवतफुले व इतर फुले यांचे वनरीक्षि करा व त्यामधील 
साम्य व   भेद शलहा. 

 एखाद्या माळरानावर कफरताना तुम्ही गवतफुले पाहहली 
आहेत का ? ती कोिकोित्या रंगाची असतात.  
गवतफुलाचे मचत् काढा व रंगवा. 

 वहत्तपत्ांमधून ववववध फुलांववषयी येिाऱ्या माहहतीची 
कात्िे ममळवा. 

 खाली हदलेल्या कववतेच्या ओळी पूिा करा. 
                माझी शाळा म्हिते खेळ खेळा 
                 काळ ,वेळ तुम्ही वनयममत पाळा. 
 

४.गवतफुला रे! गवतफुला!                                                                                      एकूण गुण    १५ 
खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १)     ४ गुण 
०) कववतेत कशाचे विान केले आहे.  
२)या कववतेत गवतफुलाचे विान करताना कोिाला कोिते रंग वापरले आहेत ते शलहा. 
३) 'गवतफुलाच'े विान करिारे शब् शोधून शलहा.  
४) 'सळसळ' यासारखे आिखी शब् शलहा.  
खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २)     ८ गुण 
०)कवमयत्ीने गवतफुलांच्या पानांचे व पाकळयांचे विान कसे केले आहे. 
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२) पुढे हदलेल्या अर्थााच्या कववतेतील ओळी शोधा .  
अ) मला तुझ्यापेक्षाही लहान हावावेसे वाटत.े 
ब) तुझे रंग पाहुन मी स्वतःला ववसरून गेलो. 
३) गवतफुलाला पाहून मुलगा कोिकोित्या गोष्टी ववसरला.  
४) पुढील शब्ांसाठी समान व ववरुद्धार्थी शब् शलहा.  
1) रात् 
2 ममत् 
3) इवली 
4) ववसरि े
खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण ३ )     ३ गुण 
१)तुम्हाला फुलपाखरू भेटले तर तुम्ही त्याच्याशी काय संवाद साधाल तुमच्या शब्ात संवादलेखन शलहा.  
 
 
 

 
इयत्ता:-सहावी  

माहे :   सप्टेंबर २०२१                                                                                     ववषय : मराठी 

आठवडा 
अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाच ेनाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पहहला व 
दुसरा 

आठवडा 

०६ .००.००  
०६ .०२.००  

०.बाकी वीस 
रुपयांचं काय? 

येथे क्लिक करा 
 

 बाकी वीस रुपयांचं काय? 
 पाठ वाचून त्यावर आधाररत प्रश्न काढा .आपल्या 
वगाममत्ांना ववचारा. 

 तुमच्या कुटंुबातील एखादी व्यक्ती आजारी 
तुम्हाला दुसऱ्यांना मदत करिेआवडते का ? 
कोिकोित्या स्वरुपात मदत करता. 

 पडल्यास तुम्ही वतची काळजी कशी घेता? 
 तुमच्या मनाने उत्तरे शलहा ककिं वा चचाा करा. 
 कोिाच्या वस्ूला हात लावू नका  ’असे आई 
तुम्हाला का सांगत असेल 

 भुकेलेल्यांना अन्न ममळावे ,काय म्हिून काय 
करता येईल. 

 तुम्हाला कोिाची मैत्ी आवडते ?का?  
 तुम्हाला राजूची आई भेटल्यास तुम्ही राजूच्या 
आईला वतच्याजवळ काय बोलाल? 
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 या पाठात तुम्हाला राजूचे कोिकोिते गुि हदसून 
आले ते शलहा व चचाा करा. 

 या पाठात ई, ता, वा, पिा, आई हे प्रत्यय लावून 
कोिते भाववाचक नामे आलेली आहेत.त्यांची 
यादी करा. 

 सवानामाच्या प्रकाराबद्दल मोठ्यांशी चचाा करा. 
             पहष्ठ क्रमांक २० वरील कोडे सोडवा. 

5. बाकी वीस रुपयाांचां काय ?         एकूण गुण १५ 
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १ )     ४ गुण 
०) या पाठातील प्रामाणिक मुलाचे नाव काय आहे? 
२) राजू हा मुलगा कोित्या शजल्ह्ह्यातला आहे? 
३) राजूच्या ममत्ाचे नाव काय आहे? 
४)राजूने इरफानकडे  ककती रुपये हदले होते? 
ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )     ८ गुण 
०) राहहलेल्या वीस रुपयाचे ववकासच्या साहेबांनी काय करावे असे  तुम्हाला वाटते? 
२)  राजुचा कोिता  गुि तुम्हाला हदसला त्याची दोन उदाहरिे शलहा? 
3)पुढील शब्ाचे भाववाचक नाम तयार करा . 
-    गरीब, सुंदर ,महाग, ममत्. 
४)तुम्हाला माहीत असलेले चार जोडशब् शलहा? 
क.खालील प्रश्न सोडवा.                                                                                                 ३ गुण 

 तुम्ही  या कोरोना  काळात कोिाला मदत केली आहे का ? कोित्या स्वरूपात केली आहे ते शलहा. ? 
 

वतसरा 
आठवडा 

०६ .०४.००  
०६ .००.००  

६ .पि र्थोडा 
उशीर झाला...  

येथे क्लिक करा 
 
 

 

 तुम्हाला सैवनकाववषयी काय माहहत आहे ते 
ममत्ाला/मोठ्यांना सांगा.  

 पोस्टातील पत्ाचा प्रवास कस होतो ते माहहत 
करून घ्या. 

 तुम्हाला सैवनकाची मुलाखत घ्यायची  असल्याने 
त्यासाठी प्रश्नावली तयार करा. 

 सैवनक जसे देशाचे रक्षि करतात,तसे तुम्हाला 
देशासाठी  काय करावेसे वाटते ? 

 कारवगल या रठकािाचे विान करिारे पाठातील 
शब् शोधा व त्यांची यादी मभत्तीपत्कावर लावा. 

 स्वातंत्र्यानंतर आतापयंत कोिकोिते युद्ध झाले 
त्याववषयी आंतरजालातून माहहती ममळवा.त्यावर 
चचाा करा. 

http://is.gd/qg2Oke


राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े 
 

 पहष्ठ क्रमांक २३ वरील कोडे सोडवा, ममत्ांना 
ववचारा. 

                                  
 ६) पण र्थोडा उशीर झाला ...चाचणी, एकूण गुण१५ 
अ.खालील प्रश्न सोडवा.     ४ गुण 
१)काश्मीर सरहद्दीवरील हहमालयातीलअवतशय खडतर हवामानाच्या दुगाम प्रदेशातील रठकाि कोिते? 
२)आलेलं पत् वाचताना पोलादी छातीच्या सैवनकाचं मनाची अवस्था कशी हावायची? 
३)सैवनक गावी गेल्यावर  बहहिींचे गावी जाऊन कोिते सि साजरी केले जातात. 
४)लेखकासाठी कुटंुबातील सवांचा जीव तीळतीळ  का तुटायचा ? 
ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )     ८ गुण 

०. पुढील शब्ांचे तुम्हाला माहहत असलेलेअर्था शलहा?  
अ) चंद्रमिी,  ब) बकर  क) बटाशलयन ड) मेजर 
२. कारवगल मधील वतनही ऋतूंचे विान लेखकाने केले आहे. तेतुमच्या शब्ांत शलहा? 
३. पोस्टमन पेक्षा कोिती सुववधा असती तर लेखकाला उशीर झाला नसता, असे तुम्हांला वाटते? 
४. लेखकाने पत्नीच्या पत्ाला बोलके पत् का म्हटले आहे? 
   क.खालीलप्रश्नसोडवा ( प्रत्येकीगुण३ )     ३गुण 
०) सैवनक देशाचे रक्षि करतात, आता आपि कोरोना काळ अनुभवत आहोत. ‘कोरोनायोद्धा’ या ववषयी माहहती शलहा? ककिं वा  
२) कोरोना योद्दध्याची  मुलाखत घेण्यासाठी प्रश्न तयार करा? 
 

चौर्था 
आठवडा 

06.01.07 
७ आपले 
परमवीर  
 

येथेक्लिककरा 
 

 
 
 
 

०.परमवीर चक्राची माहहती घ्या टी वाचा व प्रेरिादायी 
शब्ांची चचाा करा  
२. हा भारताचा सवोच्च लष्करी सन्मान आहे. 
३. गटात चचाा करा. 
परमवीर चक्राचे मचत् काध्य्न रंगवा. 

                                                           ७ आपले परमवीर एकूण गुण १५( उजळणी ) 
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १ )     ४ गुण 
१. इंद्रवज्र म्हिजे काय? 
२.भारताचा सवोच्च सन्मान कोिता? 
३. परमवीरचक्र कोित्या धातूचे बनलेले असते ते शलहा. 
४. ते सवा खेळाडू आहेत. सवानाम ओळखून शलहा. 
ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )     ८ गुण 
०. ‘फ्लाइंग ऑकफसर’ या शब्ाची इंटरनेटवर माहहती ममळवून शलहा. 
२. साववत्ीबाई खानोलकर यांच्याववषयी तुमच्या शब्ात माहहती  शलहा? 
३. परमवीर चक्र  कोिाला हदले जाते?  
४.फ्लाईंग ऑकफसर वनमालजीत शसिंग सेखा यांच्या पराक्रमा ववषयी शलहा. 
क.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण ३ )     ३ गुण 

http://is.gd/hiIqky


राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े 
 

१. परमवीरचक्र धारकांची माहहती वाचून आपल्याला कोिती प्रेरिा ममळते? 
२. लोकांच्या कल्यािासाठी तुम्ही कोिते काया कराल. दोन ओळी शलहा   
 
पाचवा 
आठवडा 

06.01.10 ८. माय  येथेक्लिककरा 
 

०.कववता वाचूया व कववतेतील कळलेला अर्था पाच ओळीत 
शलहूया. 
२. कववतेतील आवडलेल्या ओळीववषयी चचाा करूया. 
३. शाळेतून सुट्टी झाल्यावर तुमची आई घरी काय करत 
असते? गटात चचाा करा. 
४. आई साठी तुम्हाला काय करावे वाटते मत व्यक्त करा. 

 
 
  ८. माय                                                                                          एकूण गुण १५ 
अ.खालील प्रश्न  सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )     ४ गुण 
१. कवीची आई रानात कशासाठी जायची ? 
२.कवीच्या वडीलांच्या कवीकडून काय अपेक्षा आहे? 
३.दुधावरची साय कोिाला म्हटले आहे? 
४.कवीची रािी म्हिजे कोि? 
ब.खालीलप्रश्नसोडवा ( प्रत्येकी गुण२ )     ८गुण 
१.भलतं सलतं सांगून त्याचे भरू नका कान भरून येत डोयात वतच्या तापी -पूनाामाय प४प या काव्यपंक्तीचा तुम्हाला 
समजलेला अर्था शलहा. 
२.फनकाट्या ,डोयात, टुमन, अनवानीया शब्ांचे अर्था शलहा. 
3.कववतते आलेली बोलीभाषा कोिती ते सांगा व  त्या भाषेववषयी माहहती शलहा.  
४. योग्य सवानाम वापरून पुढील उतारा पूिा करा. 
“हा कॅमेरा आहे ....इर्थं समोर उभारायचं अन् हे बटि दाबायचं, की  .......फोटो काढतो ,"रवी  म्हिाला   .-२  
क.खालीलप्रश्नसोडवा .     ३गुण 
कववतेतील आशयाचे आई,कवी,वडील  अशा व्यवक्तरेखा घेऊन संवाद तयार करा.  

 
माहे : ऑक्टोबर २०२१                                                                                  ववषय : मराठी 

आठवडा अध्ययनवन
ष्पत्तीक्रमाांक 

पाठाचेनाव अध्ययनस्त्रोत ववद्यार्थीकृती 

पहहला व 
दुसरा 

आठवडा 
०६.००.००  ०. वारली 

मचत्कला  
येथेक्लिककरा 
 

०.ववमभन्न साहहत्य प्रकारात शलहहलेल्या लेखन साहहत्याचे 
आरोह अवरोहासह वाचन करा. 
२. या पाठातील मचत्े तुम्हाला काही आनंद देता का ववचार 
करा. 
३. आपल्याकडे कोिती मचत्कला प्रशसद्ध आहे शोध. 
४. पाठात आलेले अनोळखी शब् शलहून काढा व 
आंतरजालावरून अर्था शोध. 

http://is.gd/2f7tRr
http://is.gd/ApKmuu
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०. वारली मचत्कलेचे एक मचत् काढा. 
 

                             
   ९. वारली चचत्रकला एकूण गुण १५ (उजळणी) 
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २)     ४ गुण 
०. आहदवासी कलेत कोिकोित्या गोष्टींचा समावेश होतो? 
२.आहदम कलेची मूळ बीजे  कोित्या कलेत ववकशसत झालेली हदसतात? 
3.वारली मचत्े काढताना  कोिकोित्या घटकांचा वापर केला जातो? 
४.वारली मचत्कलेत कोित्या भौमोवतक आकह त्यांचा वापर केला जातो. 
ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २)     ८ गुण 
०. आहदवासी कला म्हिजे काय? 
२. वारली कला आता वारली समाजाच्या बाहेर पडली आहे, असे का म्हटले आहे? 
३. 'मोठा चेंडू'यातील ववशेषि व ववशेष्य कोिते? 
४. 'अ'स्ंभात जी ववशेषिे आहेत त्याच अर्थााची ववशेषिे 'ब' स्ंभ आहेत. ते शोधून बािाने जोडा.  
(अ)                                                                    (ब)  
भारी                                                                         ककमती                
मौणखक                                                                        दाट 
   शतक                                                                      तोंडी  
गट्टा  .                                                                         100 
क.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण ३ )     ३ गुण 

 वारली कलेत वनसगााचे प्रवतवबिंब हदसून येते ,याववषयी तुमचे मत  स्पष्ट करून शलहा.  
 

वतसरा  
आठवडा ०६.००.०४  ००. सुगंधी सहष्टी  येथेक्लिककरा 

 

०. शाळेतील फुलझाडांना पाहूया व विान शलहूया. 
२. एका सुंगधी फुलाच वनरीक्षि करू  
३. तुम्हाला कोिकोिती फुले आवडत नाहीत त्यांची नवे 
शलहूया 
४. पाठाचे वाचन करा व त्यातील संदेश शलहून काढा  

 
                               १०. सुगांधी सृष्टीएकूण गुण १५ 
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २)     ४ गुण 
०. सुगंधी सहष्टी या पाठात कोिकोित्या फुलांचा उल्लेख आला आहे?  
२.मोगऱ्याच्या कळीला लेखकाने काय म्हटले आहे? 
3.मोगरा आणि वनशशगंधा मधील कोिती समान बाब लेखकाने सांवगतली आहे? 
४.कोित्या फुलाचा रुबाब औरच  असतो? 
ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )     ८ गुण 
०. पाररजातकाच्या झाडाची वैशशष्ट्ये शलहा. 
२. लेखकाने गुलाबाचे विान कोित्या शब्ांत केले आहे? 

http://is.gd/2YF9XT
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३.खालील ववराममचन्ांची नावे शलहून एक वाक्यतयार करा.? 
? ! ""; . -'' 
४. पुढील शब् वापरून अर्थापूिा पररचे्छद शलहा? 
फुले, कोरोना, पाऊस,  नदी.  
क.खालील प्रश्न सोडवा -                                                                                               ३ गुण 
०) तुम्हाला आवडिा-यातीन फुलांची नावे शलहा?त्याचा उपयोग करुन कोिते वस्ू, पदार्था बनवाल ते शलहा.  
 

चौर्था 
आठवडा 

06.01.15 

11 माझ्या 
आज्यानं, 
पंज्यानं 
( कववता) 

येथेक्लिककरा 
 

०)शेती कामासाठी लागिाऱ्या साहहत्याची यादी करतील 
व त्याचे उपयोग सांगतील  
२)कववता तालासुरात म्हिातील. 
३)कौटंुवबक नातेसंबंधावर आधाररत कववता ममळवून 
त्याचा संग्रह तयारकरतील. 

 
11 माझ्या आज्यानां, पांज्यानांएकूण गुण १५ (उजळणी) 
 
अ.खालील प्रश्न सोडवा        ४ गुण 
०) शेवटचे अक्षर सारखे येिा-या  कववतेतील चार शब्ांच्या जोड्या शलहा?  
२. शेतीसाठी वापरल्या जािाऱ्या दोन साधनांचाशोध घ्या.  
३.शतेाच्या कामाचा योग्य क्रम शलहा? 
४.राज्या कुिाला म्हटले आहे? 
ब.खालीलप्रश्नसोडवा  (प्रत्येकी गुण २)      ८गुण 
०.कवीच्या आज्यान पंज्यान केलेली कामे सांगा? 
२.कष्टकरीसाठी सोन्याचा हदवस कधी व कशामुळे हदसला? 
3.माझ्या आज्यानं पंज्यानं रोज वळल्यात काण्या, तुझ्या दुभत्या म्हशीला रोज बांधया दावण्या.या काव्यपंक्तीचा अर्था तुमच्या 
शब्ांत शलहा? 
४) खालील वाक्यप्रचारांचा अर्था शलहून वाक्यात उपयोग करा? 
०. राखि करि.े     २. सोन्याचे हदवस येिे.    
क.खालील प्रश्न सोडवा.                                                                                          ३ गुण. 
    तुमच्या गावातील शेतकऱ्याची तुम्हाला मुलाखत घ्यायची आहे ,त्यासाठी प्रश्न तयार करा. 
 

पाचवा 
आठवडा ०६.००.००  

०२. मला मोठ्ठ 
हावायचंय!  

येथेक्लिककरा 
 
 

०.या पाठाचे वाचन करा. 
२. मुलांच्या इचे्छववषयी शलहा  
३. पाठात आलेल्या  अंतराळाववषयी माहहती शलहा  
४. नाट्यछटेत ककती पत्ांचा उल्लेख आला आहे. 
०. नाट्यछटा तुमच्या आवाजात तयार करा. 

 
                                                   १२. मला मोठ्ठ व्हायचांय!                                                   एकूण गुण १५ 

http://is.gd/atr1Df
http://is.gd/CKBw7U


राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े 
 

अ) खालील प्रश्न सोडवा (प्रत्येकी १ गुण)     ४ गुण  
०. नाट्यछटेतील मुलांचे र्थोरांववषयी काय मत आहे? 
२. कोित्या गोष्टीसाठी नाट्यछटेतील मुलांची आई त्याच्या मागे लागली आहे? 
३. तुम्हाला माहहत असलेल्या एका शास्त्रज्ञाचे नाव शलहा. 
 
४. खालील शब्ांचे वचन शलहा. 
          परमािू 
ब) खालील प्रश्न सोडवा (प्रत्येकी २ गुण)     ८ गुण 
१. वैज्ञावनक शोध लावण्यासाठी मुलांनी कोिती तयारी केली? 
२. कोरोना काळात कोिते शोध लावावे असे वाटते? 
३.खालील वाक्प्रचाराचा अर्था सांगून वाक्यात उपयोग करा. 
०)आकाशाला गवसिी घालिे२) रटप्पिे काढिे  
 ४. तुम्हाला अंतराळात सोडले तर काय पाहाल? 
क) खालील प्रश्न सोडवा -                                                                                                             ३ गुण 
१. तुमच्या मनात कोित्या क ना येतात ते शलहा. त्या क नांचे मागा कोिते आहेत, त्याववषयी दोन ओळीत माहहती शलहा. 

प्रर्थम सत्र परीक्षाऑक्टोबर २०२१ 
 



 

 

कक्षा – छठी                                                  महीना – अगस्त २०२१ 

सप्ता

ह 

अध्ययन 

ननष्पत्ति 
पाठ का नाम अध्ययन स्रोि निदय्ार्थी कृनि 

३ ०६.१५.०१ 
०६.१५.०२ 
 
 

* मेला मूल्यमापन के 

सिए 

यहाूँ श्िक करें 

वीवडओ देखिे के 
वलए  

ClickHere 

 वचत्र का विरीक्षण करेंगे । 

 वचत्र में वदखाई देिे वाले वस्तुओं  के िाम 

बताएूँगे और वलखेंगे । 

 वचत्र देखकर छोटे संवाद तैयार करेंगे । 

 मेला इस ववर्य िर दस वाटय बताएूँगे । 

 

४ ०६.१५.०१ 
०६.१५.०३ 

१. सैर मूल्यमापन के 

सिए 

यहाूँ श्िक करें 

 
वीवडओ देखिे के 
वलए  

ClickHere 

 वचत्र का सूक्ष्म विरीक्षण करेंगे । 

 स्वयं की हुई यात्रा के अिुभव सुिाएूँगे । 

 वचत्र संबंधी िाूँच वाटय बिाएूँगे  । 

 आवागमि के साधिों की  उियोवगता और 

महत्त्व बताएूँगे/ वलखेंगे ।  

 

 

                                                                      महीना – सितबंर २०२१ 

सप्ता

ह 

अध्ययन 

ननष्पत्ति 
पाठ का नाम अध्ययन स्रोि निदय्ार्थी कृनि 

१ ०६.१५.०२ 
०६.१५.०७ 

२.बसंती हवा मूल्यमापन के 

सिए  

यहाूँ श्िक करें 

वीवडओ देखिे के 
वलए  

ClickHere 
 

 कववता का हाव-भाव के साि वाचि करेंगे । 

 ववववध अिाजों की सूची बिाएूँगे । 

 कववता का अिुलेखि करेंगे । 

 कववता के तुकांत शब्द ढ ूँढकर सुिाएूँगे । 

 दििण में देखकर वणािक्षर िढ़ेंगे । 

२ ०६.१५.०३ 
०६.१५.०८ 
 

३ .उिहार  

मूल्यमापन के 

सिए  

यहाूँ श्िक करें 

 िाठ का मुखर वाचि करें । 

 बड़ों की सहायता से िाठ में वदए गए  वचत्रों 

के िाम वलखेंगे । 

 कहािी से टया सीख वमलती है; बताएूँगे । 

https://drive.google.com/file/d/1lmC7GES4uAY90FYVQ6JmgMg12kEg7Vzg/view?usp=sharing
https://youtu.be/h6kPkdX1Izw
https://drive.google.com/file/d/1NOw6DC588XT-2h3BP3c91rMh0Wvvu2tN/view?usp=sharing
https://youtu.be/imeEl64Y7oc
https://drive.google.com/file/d/1u2tXVOgqrk31tciCvvb_ueZJiCLZxpv7/view?usp=sharing
https://youtu.be/rAHDQOn2Mlc
https://drive.google.com/file/d/1gyW4f2xCqQWsokt6L5IzQZTqm4ti7IWl/view?usp=sharing


 

 

 
वीवडओ देखिे के 
वलए  

ClickHere 

 िाूँच समािािी शब्द वलखेंगे । 

 अििे िसंद के ववर्य िर एक आकर्िक 

ववज्ञािि तैयार करेंगे । 

 

३ ०६.१५.०२ 
०६.१५.०३ 

४. जोकर  मूल्यमापन के 

सिए  

यहाूँ श्िक करें 
 
वीवडओ देखिे के 
वलए  
ClickHere 

 मुहावरों तिा कहावतों को िढ़ेंगे/समझेंगे । 

 मुहावरों तिा कहावतों का वाटयों में प्रयोग 
करके वलखेंगे । 

 िाूँच मुहावर े कहावतें ढ ूँढ़कर समझकर 
वलखेंगे । 

 ववववध हाव-भाव वाले जोकर के वचत्र 
बिाएूँगे । 

 जोकर और अििे बीच का काल्िविक संवाद 
वलखेंगे । 
 

४ ०६.१५.०१ 
०६.१५.०२ 

५. (अ) 
आओ, आयु 
बतािा सीखो 
 
 
 
 

मूल्यमापन के 

सिए  

यहाूँ श्िक करें 
 
 

 िाठ को समझकर मौि वाचि करेंगे । 

 िाठ में दी गई सूचिािुसार स्वयं की आयु 
विकालेंगे । 

 घर के अन्य सदस्यों को िहवेलयाूँ बूझिे क े
वलए कहेंगे  । 

 ववववध िहेवलयों का संग्रह करके वलखेंगे । 

  (आ) महाराष्ट्र 
की बेटी 

 
 

* वचत्र का विरीक्षण करके अंतर ढ ूँढेंगे। 

* भारत क े वववभन्न राज्यों के िहिाओं तिा 
आभूर्णों की जािकारी खोजेंगे / प्राप्त करेंगे । 

* व्यश्क्तयों में िाई जािे वाली समािता और 
ववववधता की सूची बिाएूँगे । 

* साप्तावहक,मावसक िवत्रका में प्रकावशत वचत्रों 
का संग्रह करेंगे । 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/aKYlt_B7k44
https://drive.google.com/file/d/1UBzwnu5Nh76KGMgwtZkDZRv5udrsQtNu/view?usp=sharing
https://youtu.be/c59PDQwFBOQ
https://drive.google.com/file/d/1OEaH2qWH-6EhvAAAZTIJthhHCiU_k0sO/view?usp=sharing


 

 

                                  महीना  –  अक्तबूर  २०२१ 

सप्ता

ह 

अध्ययन 

ननष्पत्ति 
पाठ का नाम अध्ययन स्रोि निदय्ार्थी कृनि 

१ ०६.१५.०२ 
०६.१५.०८ 
 

६. मेरा 
अहोभाग्य  

 

मूल्यमापन के 

सिए  

यहाूँ श्िक करें 
 

 िाठ का मुखर वाचि करें । 

 बड़ों की सहायता से िाठ में वदए गए  वचत्रों को 

समझेंगे । 

 गुरुदेव रवींद्रिाि ठाकुर जी की  रचिाओं  क े

िाम बताएूँगे । 

 िाूँच सवििाम शब्द वलखेंगे । 

 ‘शांवत विकेति’ के बारे में जािकारी संग्रह 

करेंगे । 

२ ०६.१५.०७ 
०६.१५.०९ 

७. िदी कंधे िर मूल्यमापन के 

सिए  

यहाूँ श्िक करें 
 

 कववता का हाव-भाव के साि वाचि करेंगे । 

 िदी से संबंधीत शब्दों की सचूी बिाएूँगे । 

 कववता का अिुलेखि करेंगे । 

 कववता के तुकांत शब्द ढ ूँढकर सुिाएूँगे । 

 िदी का महत्त्व अििे शब्दों में वलखेंगे । 

३ ०६.१५.०१ 
०६.१५.०२ 
 

८. जन्मवदि  मूल्यमापन के 

सिए  

यहाूँ श्िक करें 
 

* ववद्यािी कहािी का मुखर वाचि करेंगे ।  

* घर िररवार के सदस्यों के साि अििे शब्दों में 

कहािी सुिाएूँगे । 

* िैवतक मूल्यों की कहावियों का संग्रह करेंगे । 

* िाट्यीकरण द्वारा कहािी  प्रस्तुत करेंगे । 

* ‘िािी की बचत’ इस ववर्य िर अििे शब्दों में 

कहािी वलखेंगे । 

४ ०६.१५.०२ 
०६.१५.०४ 

९. सोई मेरी 
छौिा रे ! 

मूल्यमापन के 

सिए  

यहाूँ श्िक करें 
 

* कववता का गायि उवचत हाव-भाव के साि 

करेंगे । 

* ववद्यािी कववता में आए िये शब्दों का संग्रह 

करेंगे । 

* आिको लोरी िसंद है टया ? टयों  ? वलखेंगे । 

* अििी िसंद की एक लोरी सुिाएूँगे । 

* माूँ के गुणों का वणिि अििे शब्दों में वलखेंगे । 
 

                           धन्यवाद ! 

https://drive.google.com/file/d/1N28IUdKz4RuCIWFTJ6Ie_9muoSIqG5nl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XNgGxLIYjVwDK2fLdCayyvHhcTJ-o4sK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RkOnPjvax_8knNqKRQOmBt52tqKa_dQB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c8CqfDPleToAnfAtAyHwhTnq2u41plc0/view?usp=sharing


 

इयत्ता : 6 वी माहे : ऑगस्ट २०२१  
 

कालावधी पाठाचे नाव 
अध्ययन ननष्पत्ती 

क्रमाांक अध्ययन अध्यापन स्त्रोत नवद्यार्थी कृती 

Week 3 

Unit one 
Revision 
 
 
Songs of 
Happiness 

 
 
 
 
06.17.13 Reads 
aloud poems 
and songs for 
enjoyment. 

 
See My English Book 
Six on DIKSHA at  
Click here  

Download the DIKSHA App 
Use text book (Hard Copy or Soft Copy) 
Use DIKSHA App & Scan QR Code 
given on page no. 1 or click on given 
link. 
Sing the first song again using other 
actions like ‘Sing a song’,  
‘Dance around’, ‘Nod your head’, etc. in 
place of  
‘ 
Clap your hands 

 

Week 4 

Fun and 
Games 
with Tara 
and 
Friends. 

06.17.03 
Understands 
English 
spoken in the 
surroundings. 

See My English Book 
Six on DIKSHA at  
 
Click here  

QR Code on Page No.6 
Discuss the questions and try to 
answer them in English .Write the 
small and capital letters in 
properproportion.pra ctice the 
conversation. 

इयत्ता : 6 वी माहे : सप्टेंबर २०२१  
 

Week 1 
 The Wild 
Boar and 
the Fox 

06.17.10 
Narrates a 
known story. 

See My English Book 
Six on DIKSHA at  
 
Click here  

QR Code on Page No. 9 
Listen the story carefully. 

Week 2 

 A Letter 
from 
Hingoli 
 

06.17.09 
Describes 
people, places, 
processes etc. 

See My English Book 
Six on DIKSHA at  
 
Click here  
 
 
 

QR Code on Page No. 6 
writing letters to different people. 
 with appropriate expressions. 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312467316241014784117249?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31249649099085414427174?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248650441900851215?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124879455416156162556?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content


Test: One 

     

Week 3  
Nu-jo’s 
Project 

06.17.36  
Identifies 
basic types of 
sentences 
(statements,  
exclamation, 
questions and 
commands/or
der). 

 

See My English Book 
Six on DIKSHA at  
 
Click here  

OR Code on Page No. 16 
Find an example of each type of 
sentence from Nu-jo’s story. 
Look at the picture and describe 
the parts of the plant with the help 
of the labels. 

 

Week 4  
Grandpa 
Tells a 
Story 

06.17.08 Asks 
polite 
questions to 
seek 
information. 

See My English Book 
Six on DIKSHA at  
 
Click here  
 

QR Code on Page No.19 
 
Form group of 4 or 5. One person 
tells/reads aloud a story or a poem 
or a passage. Others interrupt him/ 
her politely, using any suitable 
expression from the box. The person 
speaking/reading should answer or 
explain without getting angry. If the 
person gets angry, someone else takes 
up the reading. 

 

इयत्ता : 6 वी माहे : ऑक्टोबर २०२१  
 

Week 1  Are you a 
DIY Kid? 

06.17.11  
Develops 
presentation 
skills through 
live 
demonstratio
n,  
elocution 
competitions, 
interviews, 
plays etc. 

See My English Book 
Six on DIKSHA at  
 
Click here  

QR Code on Page No. 27 
 
Write a short report about yourself  
Things I can do (at least 5). 
Things I am learning to do (at least 3). 
Things I want to learn from my mother 
/ father (at least 3). 
Things I am going to learn in the 
vacation. 
Things I love to do. 
Things I don’t like to do but do them 
anyway. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312472291442278400119189?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251343174275072014146?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251541171478528026461?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content


Std. 6th      Unit: One 

Q.1 Prepare the following lists.  

1. Things and people in the classroom. (at least 10 items) 

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------2. Things you may see in the kitchen. 
(at least 10 items) 

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 

Q.2 Listen carefully and answer the questions orally using only one word or 
phrase. 

 1. One day a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. What was the 
boar doing ? ……………………………….. 

2. He was doing it carefully. How was he doing it? ……………………………….. 

3. There lived a fox in the same forest. Who lived in the same forest? 
……………………………….. 

Q. 3 Read the lesson ‘A letter from Hingoli’ and answer the following questions. 

 1. Where does Raman live? 
___________________________________________________________ 

2. Where does Sanjumama live? 
_______________________________________________________ 

3.  Name the river in Sagroli. 
__________________________________________________________ 

4. Who has a library? 
________________________________________________________________ 

5. If Raman made a list of his relatives at Sagroli, what names would he write? 



_______________________________________________________________________
___________ 

Q.4 Write ordinal numbers.  

1. One: ………………….    2. Six: ………………….   

3. Twelve: ………………….    4. Twenty: ………………….   

5. Fifteen: …………………. 

Q.5 Write about yourself using the following points:  

1. Things I can do (at least 3) 
_________________________________________________________ 

2. Things I am learning to do (at least 3)  
________________________________________________ 

3. Things I love to do (at least 3) 
_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

इयत्ता : 6 वी माहे : ऑक्टोबर २०२१  
 

Week 2 

Minnie 
and 
Winnie 
(A 
Lullaby) 
 

06.17.05 
Recites and 
shares 
familiar 
songs, poems 
effectively. 

See My English Book 
Six on DIKSHA at  
 
Click here  

QR Code on Page No. 29  
 
Find the rhyming words 
translate the phrases 
 
 

   Week 
3 

The Lion, 
the Man 
and the 
Statue 

06.17.01 
Understands 
and enjoys 
simple songs, 
poems, skits, 
plays,  

See My English Book 
Six on DIKSHA at  
 
Click here  

QR Code on Page No.31 
Read the story aloud along with the 
teacher. 
Read the text and write what the 
speakers will say 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312467358088839168117307?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312469237509046272118011?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content


 

 

stories etc.  
 

 

Week 4 
An 
Invisible 
Bench 

06.17.14 Reads 
children’s 
literature with 
pleasure 

See My English Book 
Six on DIKSHA at  
 
Click here  

QR Code on Page No.33 
 
Use the ideas to answer the question 
‘What are you doing ?’ 
and enact your answers. 
 

इयत्ता : 6 वी माहे : नोव्हेंबर २०२१  

Week 1 
The 
Mouse 
Merchant 

06.17.06 
Participates in 
activities in 
English like 
role play and  
dramatization
. 
 

See My English Book 
Six on DIKSHA at  
 
Click here  

QR Code on Page No.39 
 
Present the story of Somadatta in the 
form of a flowchart that 
shows his progress. (Use 5-8 steps.) 
(This content is for self-study.) 

 

Week 1 

The Man 
who 
Thinks he 
can... 

06.17.12 Reads 
aloud using 
proper pause, 
pace and 
volume. 

See My English Book 
Six on DIKSHA at  
Click here  

QR Code on Page No.43 
 
Discuss with examples how your ‘state 
of mind’ can help you to do something  
- 
how it helps you to try harder and 
better. 
USING ‘APOSTROPHE’ 

Week 2 How Glass 
is Made 

06.17.17 Reads 
in order to 
obtain 
information. 

See My English Book 
Six on DIKSHA at  
Click here  

QR Code on Page No.46 
 
Find out how paper and plastic are 
recycled. 
VERBS. 
(This content is for self-study.) 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312469268637384704118018?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31249067508541030422878?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312471440207470592118824?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31249699286690201627677?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content


 

 

Test: Two 

Std. 6th      Unit: Two 

Q.1 Find rhyming words from the poem ‘Minnie and Winnie’.   

1. shell:…………. 2. Without: ………….  3. Soon: …………. 

Q.2 Read the lesson ‘The lion, the man and the statue’ and answer the following 
questions.  

1. What was the lion proud of?_________________________________ 

2. What was the man proud of? _________________________________ 

3. What did the man show to the lion? _________________________________ 

Q.3 Join the pieces to make at least 10 meaningful sentences. Remember to use a 
question mark if you begin your sentence with ‘who’. 

Week 2 
Ad‘wise’ 
Customer
s 

06.17.02 
Listens 
attentively to 
English 
programmes 
like news,  
interviews etc. 
 

See My English Book 
Six on DIKSHA at  
 
Click here  
 

QR Code on Page No.53 
 
Present the information in the box ‘My 
Teacher says’. 
Translate the box ‘My Teacher says’ 
into your mother tongue. 
Enact the advertisement. 
(This content is for self-study.) 

 

Week 2 Revision   

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124758055220101121269?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content


_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Q.4 Read the poem ‘the man who thinks he can…’ and answer the following 
questions orally.  

1. When are you beaten? 

2. When are you afraid of doing something? 

3. When will you not win?  

4. When are you lost? 

5. Where does success begin? 



 

इयत्ता : 6 वी गणित                                                                             माहे : ऑगस्ट २०२१ 
आ
ठव
डा 

अध्ययनननष्
पत्ती 

पाठाचेनाव 
अध्ययन 
अध्यापन 

स्त्रोत 
नवद्यार्थी कृती 

३ 06.71.08 
[रेषा, रेषाखंड, 
कोन, त्रिकोि, 
चौकोन, वततुळइ. 
भौममनतक 
आकाराच े विुन 
भोवतालच्या 
आढळिाऱ्या 
उदाहरिांच्या 
सहायाने 
करतात.]  

1.भूममतीतील
मूलभूत संबोध 
 

इयत्ता 6 वी नवषय 
गणित 
पाठ्यपतस्तक ई-
बालभारती ललिंक 
येरे्थ क्लिक करा 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 
येरे्थ क्लिक करा 

पतस्तकातील QR code च्या मदतीने,दीक्षाअपॅच्या सहायान े रेषा, 
रेषाखंड, कोन, त्रिकोि, चौकोन, वततुळइ. भौममनतक आकार समजून 
घ्या. 
 डॉट पेपरचा वापर करून नबिं द ू,रेषा, रेषाखंड, कोन, त्रिकोि, चौकोन, 

इ.च्या रेखाटण्याचा सराव करा. 
 Geogebra सॉफ्टवेअरच्या tools चा वापर करून वेगवेगळे नबिं द,ू 

रेषा, त्रकरि काढा, कधीही न सपंिाऱ्या रेषचेा अनतभव  घ्या. 
 रेषा, रेषाखंड, मतक्त व बंमधस्त आकृती, कोन, त्रिकोि, चौकोन, वततुळ 

हे भौममनतक आकार घरात व पररसरात कोठे असतात ते आठवून 
यादी करा व यानवषयी पालकांसोबत त्ांच ेगतिधमु, फरक यानवषयी 
चचाु करा. 

 मोजपट्टीच्या सहाय्याने नवनवध लांबीच े रेषाखंड काढा व त्ाचं्या 
अंत्नबिं दतला नावे देण्याचा सराव करा. 

 
३र
ाा 

06.71.14 
[त्रकरि, 
प्रतल, 
समांतर रेषा 
या मूलभूत 
संबोधाचे 
विुन 
करतात.] 

1.भूममतीतील 
मूलभूत संबोध 

 
येर्थे क्लिककरा 

 
येर्थे क्लिककरा 
 

● त्रकरि-   सवुप्रर्थम या मचिाच े ननरीक्षि 
करावत्ावरूनखालीलप्रश्नलक्षातघ्या.  
(1) मचिकशाचआेहे?  
(2) बॅटरीच्या दोन्ही बाजून ेप्रकाश ममळतो का? याचाच अर्थ ु
एका बाजूने प्रकाश येिे सतरु होत ेव दतस-या बाजूला तो दूरपयंत 
जातो. 

 
 

 
 

अशाप्रकारे एका बाजूने सतरुवात असिाऱ्या  परंतत दतसऱ्या 
बाजूनेदूरपयंतवाढू  शकिाऱ्या  
सरळरेषेतील आकारास आपि त्रकरि असे म्हितो. खालील त्रकरिाची 
पहा. खालीलप्रमािे Geogebra सॉफ्टवेअरच्या tools चा वापर 
करून वेगवेगळे त्रकरि,समांतररेषा काढा. 
प्रतलाचा अनतभव घ्या. 
त्रकरि, प्रतल, समांतर रेषा हे भौममनतक संबोध(त्रकिं वा यासदृश्य वस्त ू/ 
बाबी) आपल्या दैनंददन जीवनात कोठे कोठे व कोिकोित्ा वस्तूत  
पहावयास ममळतात हे समजून घ्या आणि त्ांची नावे व विुने ललहा. 

 06.71.15 
[एकरेषीयनबिं
दूओळखतात.
] 

1.भूममतीतील
मूलभूतसंबोध 

येर्थे क्लिककरा 
 

 पतस्तकातील QR code च्या मदतीन े दीक्षा अॅपच्या सहाय्यान े 
एकरेषीय नबिं द ूहा मूलभूत 

 भौममनतक संबोध समजून घ्या. 
● डॉट पेपरचा वापर करून एकरेषीय नबिं दू दाखवण्याचा / 

ओळखण्याचा सराव करा. 

A B 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/601020004.pdf
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243458969216614424281
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140054831185921250
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140054464266241232
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140054641623041233
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243458969216614424281


 

एकरेषीय नबिं द ू हा भौममनतक संबोध(त्रकिं वा यासदृश्य वस्त ू / बाबी) 
आपल्या दैनदंदन जीवनात कोठे कोठे व कोिकोित्ा वस्तूत पहावयास 
ममळतात हे समजून घ्या आणि त्ांची नावे वविुन े ललहा. उदा. 
आकाशातील चादंण्या / रांगोळीचे रठपके इ. 

४(
3 

ददव
स) 

06.71.16 
[एकसंपात  
नबिं दू 
ओळखतात.] 

1.भूममतीतील
मूलभूत संबोध 

येर्थे क्लिक 
करा 

 

● दीक्षा अपॅच्या सहायने एकसपंात नबिं दू हा मलूभूत भौममनतक संबोध 
समजून घ्या. 

● डॉट पेपरचा वापर करून एकसपंात नबिं दू ननश्चित करा व एक संपात 
रेषा काढा/ सराव करा. 

एकसंपात नबिं दू हा भौममनतक सबंोध(त्रकिं वा या सदृश्य वस्त ू / बाबी) 
आपल्या दैनदंदनजीवनात कोठे कोठे व कोिकोित्ा वस्तूत पहावयास 
ममळतात हे समजून घ्या आणि त्ांची नावे वविुने ललहा.  
पाठ्यपुस्तकातील सरावसंच क्र.१ सोडवा. 

4 
र्था  

06.71.09 
[प्रात्लक्षकाद्वारे
कोनाचीसमजदर्
शवतात.] 
06.71.10 
[भोवतालचेकोन
ओळखतात, 
मापानतसारकोिा
चेवगीकरिकरता
त 450 – 900 -  
1800 

असेकोनसंदभाुस
ााठीघेऊनकोिा
च्यामापाचेअंदाज
करतात.] 

2.कोन येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

 

● आपल्या अवतीभवती असलले े [ वेगवेगळ्या वस्तूमधील / 
घड्याळाच्या दोन काट्या मधील कोन दाखवा. 

● दोरा / सततळी, टाचिी/ णखळा/खतंटीइ.  [ अर्थवा पेन्सिल/ रटपरे/ 
रंगकांड्या इ.] च्या सहायने लहान, मोठे, मध्यम आकाराच े व 
वेगवेगळ्या ददशनेे कोन तयार करा, आणि अदंाजाने ते कोन 
लघतकोन/ काटकोन/ नवशालकोन / शून्यकोन / सरळकोन / 
प्रनवशालकोन/ पूि ुकोन तोंडी सांगा. सतचवलेल्या प्रकारचा कोन 
अंदाजाने बनवून दाखवा. 

● कागदाला घड्या घालून वेगवेगळे कोन तयार करा. 
● दरवाजा ,कािी ,कंपासवनवभाजकयांच्यामधे्यहोिाऱ्यानवनवधकोनाच े

ननरीक्षिकरावमापाचंीततलनाकरा. 
● पतस्तक,घर -नवनवधकोपरे,घड्याळाचे दोन काट्यातील कोन याचं े

ननरीक्षि करून अंदाजे ततमच्या वहीत नोंदवा. 
पाठ्यपुस्तकातील सराव संच क्र. 2 सोडवा. 

चाचिी क्र. 01 प्र. 1 . त्रकरि AB काढा व नाव द्या. 
प्र. 2 . खालीलपैकी समांतर रेषांना वततुळ करा. 

 
 
प्र. 3 . एका रेषाखंडावर त्रकती नबिं दू असतात ? 
प्र. 4. घड्याळाचा  तासकाटा व ममननट काटा यांच्यामध्ये पतढे ददलले्या न्सिती येण्यासाठी त्रकती वाजलेले असावे 
अशा दोन – दोन वेळा ललहा. 
a) काटकोन =            1).............................  2)................................... 
b) लघतकोन =            1).............................  2)................................... 
c) नवशालकोन =        1).............................  2)................................... 
प्र. 5. कोनाची मापे ददली आहेत, त्ावरून त्ा कोनाचा प्रकार ललहा. 
a) 00 =            .............................   
b) 1800 =         .............................   
c) 2400 =        .............................   
d) 3600 =        .............................   

https://diksha.gov.in/play/content/do_31243458969216614424281
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243458969216614424281
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140055002726401234
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140057778995201185
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058071203841235
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058303283201186


 

प्र. 6. ददलेल्या कोनाचा लशरोनबिं दू व बाजू ललहा. 

 
 
 

इयत्ता : 6 वी                                     गणित  माहे : सप्टेंबर२०२१ 
आ
ठव
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 

पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत नवद्यार्थी कृती 

1 
ल
ाा  

06.71.17 
[ददलेल्या 
कोनाचा  
दतभाजक 
काढतात.] 

2.कोन येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

 

कागदाला घड्या घालून वेगवेगळे कोन तयार करा 
वत्ाच कोनाची घडी घालून दतभाजक काढा. 
दोरा / सततळी, टाचिी/ णखळा/खतंटीइ.  [ अर्थवा पेन्सिल/ 
रटपरे/ रंगकांड्या  इ.] च्या सहायने कोन व कोन दतभाजक 
बनवून दाखवा. 
 
कंपासच्या सहायन ेकोन व कोन दतभाजक बनवून दाखवा. 
 

2 
रा  

06.71.17 
[ददलेल्या 
कोनाचा 
दतभाजक 
काढतात.] 

2.कोन येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 

मागील  आठवड्यातील कोनदतभाजक या भौममनतक 
रचनेचा सराव करा. 
 
पाठ्यपुस्तकातील सराव संच क्र.3 सोडवा. 

3 
रा   

06.71.02 
[पूिाुकांची 
बेरीज व 
वजाबाकाची 
उदाहरिे 
सोडवतात.] 

3. 
पूिांकसंख्या 
(धनसंख्या , 
शून्य व 
ऋिसखं्या 
ममळून 
संख्यांचा जो 
समूह तयार 
होतो, 
त्ाला पूिांक 
संख्या समूह 
म्हितात.) 

येरे्थ क्लिककरा 

येरे्थ क्लिककरा 

येरे्थ क्लिककरा 

येरे्थ क्लिक करा  

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिक करा  
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

नैसनगि कसंख्या ,पूि ुसंख्या व पूिांक संख्या यांची गरज 
कशी ननमाुि झाली ते पाठ्यपतस्तकातील चचाु व 
णिडीओच्या सहाय्याने अभ्यासा व दैनंददन जीवनात 
आपि या संख्या कोठे वापरतो त्ांची यादी करा. 

 
 
पाठ्यपुस्तकातील सराव संच क्र.4 सोडवा. 
पतस्तकातील QR code च्या मदतीन े धन पूिांक व 
ऋिपूिांक व शून्य ममळून पूिांक संख्या तयार होतात हे 
समजून घ्या. 
पाठ्यपतस्तकातून संख्या रेषेच्या मदतीने नवरूद्ध संख्या 
समजून घ्या. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066045867950081104
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006604661579776151
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006604749168640152
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066240003112961104
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066044740976641103
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058429849601251
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058792837121236
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059348418561233
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058429849601251
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059348418561233
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059474247681234


 

पूिांकसखं्यांच्या लहान मोठेपिा चे खेळ खेळा. 
सराव संच क्र. 5 व ६ सोडवा. 

4 
र्थ
ाा 

06.71.02 
[पूिाुकांची  
बेरीज व 
वजाबाकाची 
उदाहरिे 
सोडवतात.] 

3. पूिांक 
संख्या 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 

पाठ्यपतस्तकातून (संख्यारेषेच्या मदतीन)े आणि दीक्षा अॅप 
च्या सहाय्यान ेपूिांकसखं्यांची बेरीज व वजाबाकी समजून 
घ्या. 
संख्यारेषेच्या मदतीने पूिांकाची बेरीज व वजाबाकी. 
1)घरात जममनी वर एकसंख्या रेषा काढा.  संख्यारेषेवर 
उजव्या बाजूला धनसंख्या तर डाव्याबाजूला ऋिसंख्या 
दाखवा. 
2)पूिाांकाची बेरीज – 
उदा. ( 3 )+ (- 4) = (-1) 
संख्यारेषेवर “०” वर उभे राहा, 3 ही धन संख्या 
असल्याने उजव्या बाजूला 3 पाऊले जाऊन धन 3 वर 
उभे राहा . आता 3 मध्ये ऋि ४ ममळवायचे आहेत म्हिून 
डाव्याबाजूला चार पाऊल े गेल्यावर ततम्ही ऋि १ वर 
पोहचाल 
अशाप्रकारे नवनवध उदाहरिे घेऊन बेरजेचा सराव करा. 
3) पूिाांकाची वजाबाकी - 
उदा. ( 9 ) – ( - 4) = 9 +4 = 13 
आरंभ नबिं दूवर उभे राहून उजवीकडे 9 पाऊल ेजा.आता 
वजा ( - 4 ) करायचे आहेत.  
आपल्याला मादहत आहे,एखाद्या संख्येतून दतसरी संख्या 
वजा करिे म्हिजे दतसऱ्या संख्येची नवरुद्ध संख्या 
ममळनविे.म्हिून आपल्याला ऋि 4 ची नवरुद्धसंख्या 
धन 4 म्हिजेच अजून उजवीकडे चार पाऊल ेजा ततम्ही 
13 वर पोहचलेले असाल.याप्रमािे नवनवध उदाहरि े
घेऊन संख्या रेषेवर सराव करा. 
 
पाठ्यपतस्तकातील सराव संच क्र. ७ व८ सोडवा. 

चाचिी क्र. 2 प्र. 1.    1100 मापाचा कोन काढा व त्ाचा कोनदतभाजक काढा. 
प्र. 2. एक त्रिकोि काढा व त्ाच्या नतन्ही कोनांचे दतभाजक काढा. 
प्र. 3. सखं्यारेषा काढून त्ावर धन व ऋि सखं्या दाखवा. 
प्र. 4. दैनंददन जीवनात ऋि सखं्यांचा उपयोग / वापर कोठे करता / केललेा पादहला आहे असेदोन प्रसंग 
नोंदवा. 
प्र. 5. -7 ,   0,    +1,   या तीन संख्यांपैकी सवाुत लहान सखं्या ओळखून ललहा. .................. 
प्र. 6. 47 ची नवरुद्ध संख्या ललहा. ............ 
प्र. 7. बेरीज करा. 
A)  -6 + 3 = ........          B) -5 + -4 = .............. 
 
प्र. 8. वजाबाकी करा. 
A)  ( 7) – ( -2 ) =  ........          B) (-5) – (-4) = .............. 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059643740161219
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059838464001206
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140067002695681149
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003096090787841117
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000309685665792188
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003097435996161130
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003099002552321131
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003099491368961101


 
 

इयत्ता : 6 वी                                     गणित         माहे : ऑक्टोबर २०२१ 
 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत नवद्यार्थी कृती 

1 
ल
ाा  

06.71.03 
[दैनंददन 
जीवनातील 
पैसे, लांबी, 
तापमान 
इत्ादीचा 
अंतभाुव 
असलेल्या 
पररन्सितीत 
व्यवहारी 
अपूिांक व 
दशांश 
अपूिांक 
वापरतात, उदा. 
साडेसात मीटर 
कापड, दोन 
रठकािातील 
अंतर 112.5 
त्रकमी इत्ादी.] 
 
 
 
 
 
06.71.18 
[अपूिांकाचा 
गतिाकार व 
भागाकार  
करतात .] 
 

4. 
अपूिांकावरील 
त्रक्रया 
 

इयत्ता 6 वी नवषय गणित 
पाठ्यपतस्तक ई-बालभारती 
ललिंक 

येरे्थ क्लिक करा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

पाठ्यपतस्तकातून व दीक्षा अॅपच्या सहायन ेभागाकार 
(भाग / दहसे्स/ वाटिी ) व अपूिांक संबंध समजून 
घ्या. 
पतस्तकातील QR code मदतीने  दीक्षाअॅप च्या सहायन े
पूिांकयतक्त अपूिांकाच ेअशंामधक अपूिांकात रुपांतर आणि 
अंशामधक अपूिांकाचे पूिांकयतक्त अपूिांकात रुपांतर 
समजूनघ्या. 
 
पतस्तकाच्या मदतीनेव दीक्षा अॅपच्या सहायने पूिांक यतक्त 
अपूिांकाची बेरीज व वजाबाकी समजून घ्या. आणि 
उदाहरिे घेऊन त्ाचंा सराव करा. 
 
पतस्तकाच्या मदतीन ेव दीक्षा अॅपच्या सहाय्यान ेपूिांकयतक्त 
अपूिांकाची बेरीज व वजाबाकी ममश्र शाब्दिक उदाहरिे 
सोडवा. 
पाठ्यपतस्तकातील सराव संच क्र.९ व १० सोडवा. 
 
पतस्तकाच्या मदतीन ेव दीक्षा अॅप च्या सहायन ेसंख्या रेषेवर  
अपूिांक दाखवा . स्वतः संख्यारेषा आखून घ्या व 
अपूिांकांचा सराव करा. 
 
 
पाठ्यपतस्तकातील सराव संच क्र.11 सोडवा. 
 
पूिांकयतक्त अपूिांक आणि अंशामधक अपूिांक यांचे 
परस्परात रूपांतर करण्याचा सराव करा व  अपूिांकाची 
बेरीज ,वजाबाकी ,गतिाकार , भागाकार या त्रक्रया ममश्र 
पद्धतीने करा. 
 
पतस्तकाच्या मदतीने व दीक्षा अॅपच्या सहायने पतिांकयतक्त 
अपूिांकाचा गतिाकार समजूनघ्या. 
 
पतस्तकाच्या मदतीनेव दीक्षा अॅपच्या सहाय्यान े पूिांकयतक्त 
अपूिांकाचा भागाकार समजूनघ्या. 
पाठ्यपतस्तकातील सराव संचक्र.12 व  3 सोडवा. 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130347876299489281125
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130347876647813121126
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130347876910940161113
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130347877154652161127
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130347881348546561148
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31243460278975692814355
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_313000778747256832118
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130384839818690561226


 

2 
रा  

06.71.04 
[दैनंददन 
जीवनात 
अपूिांकाचा 
संबंध येिाऱ्या 
पररन्सितीत 
सध्या आणि 
दशांश 
अपूिांक वापर 
करतात .] 
 

4. 
अपूिांकावरील 
त्रक्रया 
 

येरे्थ क्लिककरा 
येरे्थ क्लिक करा 

आपल्या दैनंददन जीवनात आपि अपूिांकांचा वापर  
कोिकोित्ा वेळी करतो  त्ा प्रसंगांची व त्ा 
शिांची यादी करा .  
दशांश अपूिांकांचा वापर कसा व कोठे कोठे केला 
जातो त्ा प्रसंगांची व त्ा शिांची यादी करा .  
 
 

3 
रा  

06.71.03 
[दैनंददन 
जीवनातील 
पैसे, लांबी, 
तापमान 
इत्ादीचा 
अंतभाुव 
असलेल्या 
पररन्सितीत 
व्यवहारी 
अपूिांक व 
दशांश अपूिांक 
वापरतात, उदा. 
साडेसात मीटर 
कापड, दोन 
रठकािातील 
अंतर 112.5 
त्रकमी इत्ादी.] 

5. दशाशं 
अपिूांक 

इयत्ता 6 वी नवषय गणित पाठ्यपतस्तक 
ई-बालभारती ललिंक 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 
 

पतस्तकाच्या मदतीनेव दीक्षा अॅपच्या सहायन ेसाधा , 
व्यवहारी अपूिांक व दशांश अपिूांकसमजून घ्या. 
 
पतस्तकाच्या मदतीने व दीक्षाअॅपच्या सहायन े दशांश 
अपूिांकाची  बेरीज व वजाबाकी समजूनघ्या. 
 
पतस्तकाच्या मदतीनेव दीक्षा अॅपच्या सहायन े दशाशं 
अपूिांकाची एककांवरील उदाहरिे सोडवा. 
 
 
पतस्तकाच्या मदतीनेव नवद्यार्थी दीक्षा अॅपच्या सहायन ेसंख्या 
रेषेवर  दशांश  अपूिांक दाखवा . 
 
पाठ्यपतस्तकातील सराव संच क्र.14 सोडवा. 
 

4 
र्थ
ाा 

06.71.04 
[दैनंददन 
जीवनातअपिूां
काचा संबंध 
येिाऱ्या 
पररन्सितीत 
सध्या आणि 
दशांश 
अपूिांक वापर 
करतात .] 
 

5. दशाशं 
अपिूांक 

 
येरे्थ क्लिककरा 

 
येरे्थ क्लिककरा 

 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 
 

येरे्थ क्लिककरा 
 

पतस्तकाच्या मदतीनेव दीक्षाअॅपच्या सहायन े दशांश 
अपूिांकाच ेननयम  समजून घ्या. 
 
 
पतस्तकाच्या मदतीन े व दीक्षा अॅपच्या सहायन े दशाशं 
अपूिांकाचे व्यवहारी अपूिांकात रूपांतरि समजून घ्या. 
 
पाठ्यपतस्तकातील सराव संच क्र.15 सोडवा. 
 
 
पतस्तकाच्या मदतीनेव दीक्षा अॅपच्या सहायन े दशाशं 
अपूिांकाचा गतिाकार समजून घ्या. 

 
 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130347882043637761117
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/601020004.pdf
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentType=TextBook
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130347889790320641132
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31243481387377459224440
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130140070768721921236
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130140070914457601273
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130140071084933121190
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130007791619932161244
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130007791619932161244
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130140074104504321238


 

पाठ्यपतस्तकातील सराव संच क्र.16 सोडवा. 
 
पतस्तकाच्या मदतीन े व दीक्षा अॅप च्या सहायन े दशाशं 
अपूिांकाचा भागाकार समजून घ्या. 
 
 
पाठ्यपतस्तकातील सराव संच क्र. 17 सोडवा. 
 
 

चाचिी क्र. 3 प्र. 1. ददलेल्या अशंामधक अपूिाकंाचे पूिांक यतक्त अपूिांकात रुपांतर करा. 
       अ)    17

5
 =                          ब)    7

6
 = 

प्र. 2. अशंामधक अपूिांकात रुपांतर करा. 
अ)    7 2

3
 =                          ब)    2 5

7
 = 

प्र. 3. ज्योतीकडे 12 केळी आहेत ती नतने आपल्या 8 ममिांना सारखी वाटली तर प्रत्ेकाला त्रकती केळी 
ममळाली ते साध्या अपूिांकात दाखवा.  
प्र. 4.  सोडवा. 
अ)    2 2

3
 +4 2

5
 =                          ब)    7 4

5
- 5 1

4
= 

प्र. 5. सखं्यारेषा काढून नतच्यावर 3 1

5
 हा अपूिांक दाखवा. 

प्र. 6 .  सोडवा.  
अ)    2

3
X  7

5
 =                          ब)    4

5
 ÷1

4
= 

प्र. 7. 21.51 या सखं्येतील प्रत्के अंकाची िाननक त्रकिं मत ललहा. 

 
 

 



विषय – सामान्य विज्ञान 

महिना आठवडा पाठाचे नाव उपघटक 
अध्ययन 

ननष्पत्ती क्रमाांक 

अध्ययन 
अध्यापन स्रोत 

नवद्यार्थी कृती 

जून 1 जुल ैत े15 
जुल ै

कृनतपत्रिका क्रमाांक 1 त े8 

चाचणी 1 

जुलै 

16 जुलै त े
30 जुल ै

कृनतपत्रिका क्रमाांक 9 ते 16 

चाचणी 2 

31 जुल ैते 14 
ऑगस्ट 

कृनतपत्रिका क्रमाांक 17 त े25 

चाचणी 3 (सांपूणण सेत ूअभ्यासक्रमावर  आधाररत) 

ऑगस्ट 
3 

1. नैसनगि क सांसाधने - 
िवा, पाणी आणण जमीन 

नैसनगि क सांसाधने 06.72.01 येथे क्लिक करा  
1.नैसनगि क सांसाधनातील नवनवध घटकाांचा वापर आपण आपल्या 
गरजा पूणण करण्यासाठी कसा करतो िे अभ्यासा. 

ऑगस्ट 

3 
1. नैसनगि क सांसाधने - 

िवा, पाणी आणण जमीन 
पाणी 06.72.11 येथे क्लिक करा  

1.दररोजच्या पाण्याच्या वापराची कारणे व त्ाांचा वापर (लीटरमध्य)े 
याांचा रकाना तयार करा. 2.पालकाांच्या मदतीने पृथ्वीवरील पाण्याचे 
नवतरण दाखनवणारा आकृनतबांध काढा. 

ऑगस्ट 

3 
1. नैसनगि क सांसाधने - 

िवा, पाणी आणण जमीन 

पृथ्वीवरील 
उपलब्ध पाणी 

06.72.11 येथे क्लिक करा  

1.पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी कोणकोणत्ा 
उपाययोजना करता येतील? त ेललिा. 2.मानव सोडून कोणकोणते जीव 
पाण्याचा वापर करतात? ते ललिा. 

ऑगस्ट 

3 
1. नैसनगि क सांसाधने - 

िवा, पाणी आणण जमीन 
जमीन 

06.72.01, 
06.72.15 

येथे क्लिक करा  

1.आांतरजाल (internet) च्या मदतीने जममनीच्या र्थराांची माहिती 
सांकललत करा.  
2.पालकाांच्या मदतीने पाठ्यपुस्तक पान नां. 6 वरील (1.7) कृती 
करून पिा. 
 

ऑगस्ट 

3 
1. नैसनगि क सांसाधने - 

िवा, पाणी आणण जमीन 

मृदा तयार 
िोण्याची त्रक्रया 

06.72.01, 
06.72.15 

येथे क्लिक करा  
1.आांतरजाल (internet) च्या मदतीने मृदा ननममिती कशी िोते िे अभ्यासा.  
2.पालकाांच्या मदतीने पाठ्यपुस्तक पान नां. 7 वरील करून पिा िी कृती करा. 
 

https://bit.ly/3wFU82V
https://bit.ly/3xLOcG7
https://bit.ly/3xsK9xW
https://bit.ly/3zA1DKO
https://bit.ly/2SgDl7W


ऑगस्ट 
3 

1. नैसनगि क सांसाधने - 
िवा, पाणी आणण जमीन 

स्पष्टीकरण 06.72.12 येथे क्लिक करा  कुमर्थत मृदा कशी तयार िोत ेिे अभ्यासा. 

ऑगस्ट 
3 

1. नैसनगि क सांसाधने - 
िवा, पाणी आणण जमीन 

िवा 06.72.06 येथे क्लिक करा  
1.िवेतील नवनवध घटकाांचे प्रमाण दाखनवणारी आकृती काढा. 
2.पृथ्वीवर िवा नसती तर काय झाले असते? ते ललिा. 

ऑगस्ट 
3 

1. नैसनगि क सांसाधने - 
िवा, पाणी आणण जमीन 

िवेतील वायूांचे 
कािी उपयोग 

06.72.06 येथे क्लिक करा  
1.िवेतील वायूांचे उपयोग याांची यादी तयार करा. 2.वायू प्रदूषणाच्या 
नवनवध कारणाांची यादी करा. 

ऑगस्ट 

3 
1. नैसनगि क सांसाधने - 

िवा, पाणी आणण जमीन 

आकाशातून 
पाऊस कसा 

पडतो 
06.72.08 येथे क्लिक करा  

1.जलचक्र आकृती काढा. 2.समुद्र, मिासागराच ेपाणी खारट 
असूनसुद्धा उपयुक्त कसे आिे? त ेललिा. 

ऑगस्ट 
3 

1. नैसनगि क सांसाधने - 
िवा, पाणी आणण जमीन 

ओझोनचा र्थर- 
सांरक्षक कवच 

06.72.11 येथे क्लिक करा  'ओझोन सांरक्षक हदन' याबद्दल माहिती ललिा. 

ऑगस्ट 

3 
1. नैसनगि क सांसाधने - 

िवा, पाणी आणण जमीन 
घटक चाचणी 

प्रश्न.1. मी कोणता वायू त ेओळखा. 
     अ. नवजेच्या बल्ब मध्ये माझा वापर िोतो. 
     ब. सजीवाांना श्वसनासाठी व ज्वलनासाठी उपयोगी पडतो. 
    क. फ्लुरोसेंट पाईपमध्ये वापरला जातो. 
प्रश्न 2.खाली कािी पाण्याच्या वापराची कारणे हदलेली आिेत.त्ा कारणासाठी तुम्ही त्रकती ललटर 
पाण्याचा वापर करता त ेललिा. 
    अ. दात घासणे          ब. नपण्यासाठी            क. अांघोळीसाठी 
प्रश्न.3. तुमच्या गावात त्रकिं वा पररसरात पाण्याचा कुठल्या नैसनगि क स्रोताांचा वापर केला जातो ? 
प्रश्न.4. समुद्र त्रकिं वा मिासागर यातील पाणी खारट असूनसदु्धा ते सजीवासाठी उपयुक्त कसे आिे? 
प्रश्न.5. कुमर्थत मृदा (ह्युमस) कशी तयार िोते ? नतचा उपयोग ललिा. 
प्रश्न.6. प्रत्ेकी दोन नावे ललिा. 
अ. मृदेतील जैनवक घटक            ब. मृदेतील अजैनवक घटक 
प्रश्न 7. साांगा पाहू ! मी सजीवाांना कशी मदत करतो? 
         अ. ओझोन र्थर                 ब. मृदेतील सूक्ष्मजीव             क. नैसनगि क सांसाधने 

ऑगस्ट 
3 

1. नैसनगि क सांसाधने - 
िवा, पाणी आणण जमीन 

स्वाध्याय 1 येथे क्लिक करा  

https://bit.ly/3iPWFn9
https://bit.ly/3wIVBpj
https://bit.ly/3iRdb6m
https://bit.ly/3wK1LFJ
https://bit.ly/3xB0Abw
https://bit.ly/3xpPB4o


ऑगस्ट 

4 2. सजीव सृष्टी सजीव सृष्टी - 
सजीवाांची लक्षणे 

06.72.02 येथे क्लिक करा  

1. कोणकोणत्ा वैलशष्ट्ाांच्या आधारे आपण सजीव ओळखतो िे 
अभ्यासा. 2. पाठ्यपुस्तक पान नां. 9 वरील (2.1) मचिातील नवनवध 
घटकाांची यादी करून त ेसजीव आिेत की ननजीव त ेठरवा. 

ऑगस्ट 4 2. सजीव सृष्टी सजीवाांची लक्षणे 06.72.02 येथे क्लिक करा  सजीव व निजीव फरक स्पष्ट करा. 
ऑगस्ट 4 2. सजीव सृष्टी वाढ, वाढीसाठी 

अन्नाची आवश्यकता 06.72.02 येथे क्लिक करा  कुां डीमध्ये लावलेल्या रोपट्याच्या वाढीचे ननरीक्षण करा. 

ऑगस्ट 
4 2. सजीव सृष्टी श्वसन, उत्सजणन 06.72.03 येथे क्लिक करा  

घरात उपलब्ध असलेल्या कोणत्ािी एका वनस्पतीच्या एका पानाला 
प्लास्टस्टकची नपशवी बाांधा. र्थोड्या वेळाने त्ाचे ननरीक्षण करुन नोंद करा. 

ऑगस्ट 

4 2. सजीव सृष्टी 
चेतानाक्षमता व 
िालचाल प्रजनन 
त्रकिं वा पुनरुत्पादन 

06.72.06 येथे क्लिक करा  

1.नवनवध सजीवाांच्या िालचालींची वैलशष्ट् ेदशणनवणारा तक्ता तयार 
करा. 2. पृथ्वीवर अनेक प्रकारच ेप्राणी व वनस्पती आजिी का रटकून 
आिेत? ते ललिा. 

ऑगस्ट 

4 2. सजीव सृष्टी 

उपयुक्त सजीव, 
अपायकारक 

सजीव आणण हििं स्र 
सजीव 

06.72.02,. 
06.72.06 

येथे क्लिक करा  

1. नवनवध प्राणी आणण वनस्पती याांचे उपयोग ललिा. 2. National 
Geographic, Discovery या वाहिन्ाांवरील कायणक्रम बघून त्ावर 
पालकाांशी चचाण करा. 

ऑगस्ट 
4 2. सजीव सृष्टी 

ठरानवक आयुमाणन, 
पेशीमय रचना 06.72.02 येथे क्लिक करा  

1. एकपेशीय व बहुपेशीय सजीव याांची यादी करा. 2. आांतरजाल 
(internet) च्या मदतीने नवनवध सजीवाांबद्दल माहिती ममळवा. 

ऑगस्ट 
4 2. सजीव सृष्टी 

झाडे पाणी कशी 
नपतात? 

06.72.03, 
06.72.02 

येथे क्लिक करा  
प्लास्टस्टकच्या बाटलीत एक रोप लाऊन त्ात पाणी टाका व र्थोड्या 
वेळानांतर त्ाचे ननरीक्षण करा. काय हदसले? त्ाची नोंद ठेवा. 

ऑगस्ट 5 2. सजीव सृष्टी सजीव सृष्टी 06.72.02 येथे क्लिक करा  सजीवाांची नवनवध लक्षण ेउदािरणासि स्पष्ट करा. 

ऑगस्ट 

5 2. सजीव सृष्टी 
प्रजनन त्रकिं वा 
पुनरुत्पादन 

06.72.06 येथे क्लिक करा  

1.कुां डीत नवनवध वनस्पतींच्या नबया लावून त्ापासून रोप ेतयार करा. 
2. पालकाांच्या मदतीने घरच्या घरी गुलाबाचे कलम तयार करा. 
3.खालील कृती करून ननरीक्षणाअांती काय आढळेल ते तुमच्या शब्दात 
ललिा. 
कृती:- एक प्लॅस्टस्टकची पारदशणक नपशवी घ्या.ती वनस्पतीच्या एका 
पानावर सैलसर बाांधा.सिा ते सात तासानांतर त्ा पानाचे व नपशवी चे 
ननरीक्षण करा व काय आढळल ेत ेतुमच्या शब्दात ललिा. 

https://bit.ly/3xzo80u
https://bit.ly/3wFFM2L
https://bit.ly/3zCRQUa
https://bit.ly/3gC2V0i
https://bit.ly/3zFvZvB
https://bit.ly/3vG65EK
https://bit.ly/3cQtVHm
https://bit.ly/35A1WHA
https://bit.ly/3zCg29o
https://bit.ly/35AISJl


4.तुमच्या सभोवतीच्या वनस्पती उपयुक्त आिेत की अपायकारक 
आिेत, िे घरातील वडील मांडळीचे मागणदशणन घेऊन त्ाच ेवगीकरण 
करा. 

ऑगस्ट 

5 2. सजीव सृष्टी घटक चाचणी 

प्रश्न.1. खाली हदलेल्या नवधानातील चूक ओळखून ते नवधान दुरुस्त करून पुन्हा ललिा. 
अ. सूयणप्रकाश, जममनीतील पाणी, पोषकतत्वे आणण िवेतील ऑक्सिजन याांच्या सिाय्याने वनस्पती 
अन्नननममिती करतात. 
ब. प्राण्याांमध्ये िररतद्रव्य नसते,त्ामुळे प्राणी स्वतःच ेअन्न स्वतः तयार करतात. 
प्रश्न 2. सिसांबांध ओळखा व जोडी पूणण करा.     मनुष्य: नाक :: मासा : --------- 
प्रश्न.3. खालील नवधानात हदलेल्या त्रक्रया सजीवाांची कोणती लक्षण दशणवतात ते ललिा. 
अ. डोळ्यावर अचानक प्रकाश पडला की डोळे ममटणे. 
आ. लाजाळूच्या पानाांना स्पशण केल्यास ते ममटतात. 
प्रश्न.4.खालील पैकी कोणत्ा वनस्पतीचे आयुमाणन जास्त आिे? 
तुळस, वड, ज्वारी, जास्वांद 
 

सप्टेंबर 
1 

3.सजीवाांतील नवनवधता 
आणण पयाणवरण 

वनस्पतींची 
नवनवधता 

06.72.02, 
06.72.05 

येथे क्लिक करा  वनस्पतींचे प्रकार सोदािरण स्पष्ट करुन ललिा. 

सप्टेंबर 
1 

3.सजीवाांतील नवनवधता 
आणण पयाणवरण 

वनस्पतींची रचना 06.72.05 येथे क्लिक करा  
वनस्पतींचे आकृती काढून त्ात पान, फुल, खोड, मूळ, फळ िे भाग 
दाखवा. 

सप्टेंबर 

1 
3.सजीवाांतील नवनवधता 

आणण पयाणवरण 

वनस्पतींच्या 
वगीकरणाची 
आवश्यकता 

06.72.02, 
06.72.05 

येथे क्लिक करा  
नवनवध वनस्पतींचे ननरीक्षण करून ममळवलेल्या माहितीच्या आधारे 
स्वतांि तक्ता तयार करा. 

सप्टेंबर 

2 
3.सजीवाांतील नवनवधता 

आणण पयाणवरण 

वनस्पतींचे 
वगीकरण 

06.72.02,. 
06.72.03 

येथे क्लिक करा  

1. वनस्पतींचे वगीकरण करताना कोणकोणते ननकष नवचारात घेतले 
जातात? त ेललिा.  
2. आांतरजाल (internet) च्या मदतीने जगातील नवनवध वनस्पतींची 
माहिती ममळवा. 

सप्टेंबर 
2 

3.सजीवाांतील नवनवधता 
आणण पयाणवरण 

वनस्पतींचे प्रकार 
06.72.03, 
06.72.05 

येथे क्लिक करा  वनस्पतींचे वेगवेगळे अमधवास व त्ाांचे उदािरण ेयाांचा तक्ता तयार करा. 

https://bit.ly/3qbtkW3
https://bit.ly/3q9Lwzb
https://bit.ly/3q9oTek
https://bit.ly/2SKVHOv
https://bit.ly/2TQlWn2


सप्टेंबर 
2 

3.सजीवाांतील नवनवधता 
आणण पयाणवरण 

फुलाांचे अद्भतु 
जीवन 

06.72.03 येथे क्लिक करा  
1. आांतरजाल (internet) च्या मदतीन ेनवनवध प्रकारच्या फुलाांची माहिती 
ममळवा. 2. नवनवध फुलाांच ेप्रकार व त्ाांच ेवैलशष्ट् याांचा तक्ता तयार करा. 

सप्टेंबर 
2 

3.सजीवाांतील नवनवधता 
आणण पयाणवरण 

वनस्पतींचे 
वगीकरण 

06.72.02 येथे क्लिक करा  
वनस्पतींच ेखोडाांचे आकार व उांचीनुसार, जीवनक्रम कालावधीनुसार, 
अमधवासानुसार वगीकरण तक्ता तयार करा. 

सप्टेंबर 

2 
3.सजीवाांतील नवनवधता 

आणण पयाणवरण 

सजीवाांतील 
नवनवधता आणण 

वगीकरण 

06.72.02 येथे क्लिक करा  
सजीव सृष्टीतील नवनवधता जपण्याचा आपण सवाांनी प्रयत्न करणे का 
गरजेच ेआिे, अस ेतुम्हाला वाटत?े त ेललिा. 

सप्टेंबर 
2 

3.सजीवाांतील नवनवधता 
आणण पयाणवरण 

प्राण्याांमधील 
नवनवधता 

06.72.03, 
06.72.05 

येथे क्लिक करा  
कोणकोणत्ा ननकषाांच्या आधारे प्राण्याांतील नवनवधता स्पष्ट करता 
येईल? ते ललिा. 

सप्टेंबर 
2 

3.सजीवाांतील नवनवधता 
आणण पयाणवरण 

प्राण्याांचे वगीकरण 06.72.02 येथे क्लिक करा  
1. प्राण्याांचे वगीकरण कोणकोणत्ा ननकषाांच्या आधारे करता येईल? 
ते ललिा. 2. पाठ्यपुस्तक पान नां. 23 वरील करून पिा िी कृती करा. 

सप्टेंबर 
2 

3.सजीवाांतील नवनवधता 
आणण पयाणवरण 

प्राण्याांमधील 
वगीकरण 

06.72.05 येथे क्लिक करा  
प्राण्याांचे पेशीरचनेनुसार, पाठीच्या कण्यानुसार, पुनरुत्पादन पद्धती व 
अमधवासानुसार वगीकरण तक्ता तयार करा. 

सप्टेंबर 
3 

3.सजीवाांतील नवनवधता 
आणण पयाणवरण 

प्राण्याांमधील 
नवनवधता भाग-2 

06.72.02, 
06.72.05 

येथे क्लिक करा  
प्राण्याांच्या अन्न ममळवण्याच्या व अन्नग्रिणाच्या पद्धतीनुसार, 
शरीररचनेतील फरकानुसार वगीकरण तक्ता तयार करा. 

सप्टेंबर 

3 
3.सजीवाांतील नवनवधता 

आणण पयाणवरण 
घटक चाचणी 

प्रश्न 1) तुमच्या पररसरात आढळणार्या वनस्पतींच ेननरीक्षण करून खालील प्रकाराांची प्रतये्की दोन 
उदािरण ेललिा. 
1) झुडुप       2) रोपटे        3) वेल            4) वृक्ष 
प्रश्न 2) वनस्पतींची रचना दशणवणारी नामननदेलशत आकृती काढा. 
प्रश्न 3) साांगा पाहू माझ ेकायण. 
1) पान        2) खोड       3) फूल          4) मूळ 
प्रश्न 4) प्रत्ेकी दोन दोन उदािरण ेललिा. 
1) त्रिवानषिक वनस्पती          2) वानषिक वनस्पती           3) बहुवानषिक वनस्पती 
प्रश्न 5) आम्ही काय खातो? 
1) मासा     2) वाघ       3) मधमाशी        4) साप 
प्रश्न 6) आमच्यातील वेगळा ओळखा 
1) जास्वांद, बाांडगुळ, सदाफुली, डाळळिं ब 

https://bit.ly/3gH08CY
https://bit.ly/2SKuFXA
https://bit.ly/2TKzDnt
https://bit.ly/35CjzGU
https://bit.ly/2UrYA7q
https://bit.ly/3zUWX2v
https://bit.ly/35J5ck4


2) वड, नपिं पळ, पालक, आांबा 
3) बेडूक, मासा, कासव, मगर 

सप्टेंबर 
3 

3.सजीवाांतील नवनवधता 
आणण पयाणवरण 

स्वाध्याय 2 येथे क्लिक करा  

सप्टेंबर 

3 4.आपत्ती व्यवस्थापन 

मिापुराची 
माहिती, वादळे, 

वणवा 
06.72.10 येथे क्लिक करा  

तुम्ही अनुभवलेल्या त्रकिं वा मािीत असलेल्या नैसनगि क आपत्तीनवषयी 
माहिती गोळा करा. 

सप्टेंबर 3 4.आपत्ती व्यवस्थापन प्रर्थमोपचार 06.72.10 येथे क्लिक करा  प्रर्थमोपचार पेटीत कोणकोणते साहित् असत,े त्ाची यादी करा. 

सप्टेंबर 

3 4.आपत्ती व्यवस्थापन 

आपत्ती कशामुळे 
येतात? कशा 

असतात? 

06.72.10 येथे क्लिक करा  
नवनवध आपत्तींच्या उदािरणाांच ेननसगणननममित व मानवननममित असे 
वगीकरण करा. 

सप्टेंबर 
3 4.आपत्ती व्यवस्थापन 

आपत्ती 
व्यवस्थापन 

06.72.10 येथे क्लिक करा  आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सांपकण  क्रमाांकाांची यादी करा. 

सप्टेंबर 
4 4.आपत्ती व्यवस्थापन 

साप - मुख्य चार 
प्रकार 

06.72.10 येथे क्लिक करा  
साप चावल्यावर सवाणत प्रर्थम कोणता प्रर्थमोपचार करावा? ते 
र्थोडक्यात ललिा. 

सप्टेंबर 
4 4.आपत्ती व्यवस्थापन प्रर्थमोपचार 06.72.10 येथे क्लिक करा  

1. प्रर्थमोपचार पेटीतील नवनवध साहित्ाांची नावे व काये ललिा. 2. 
प्रर्थमोपचाराची आवश्यकता पालकाांच्या मदतीने समजून घ्या. 

सप्टेंबर 
4 4.आपत्ती व्यवस्थापन आपत्ती 06.72.10 येथे क्लिक करा  

1. आपत्ती कशामुळे उद्भवतात ते सोदािरण ललिा. 2. त्रकल्लारी भूकां प, 
माळीण गाव दुघणटना यानवषयी माहिती ममळवा. 

सप्टेंबर 

4 4.आपत्ती व्यवस्थापन 

उष्माघात, 
सपणदांश, कुिा 

चावणे 
06.72.10 येथे क्लिक करा  

आांतरजाल (internet) च्या मदतीने सपणममि कस ेकाम करतात, िे 
अभ्यासा. 

सप्टेंबर 
4 4.आपत्ती व्यवस्थापन आपत्ती 06.72.10 येथे क्लिक करा  

1. नवनवध आपत्तीं मचि सांग्रि करा. 2. एखादी आपत्ती ओढवल्यास 
त्ाचे ननवारण कसे कराल? िे पालकाांच्या मदतीने समजून घ्या. 

सप्टेंबर 

4 4.आपत्ती व्यवस्थापन घटक चाचणी 
प्र. 1 एका वाक्यात उत्तरे ललिा. 
     i) आपत्तीचे प्रकार त्रकती व कोणते? 
    ii) मानवननममित आपत्ती कोणत्ा आिेत? 

https://bit.ly/3CrQLQz
https://bit.ly/3d1nAsm
https://bit.ly/35L8Xp8
https://bit.ly/3wMv76h
https://bit.ly/3gQXgT2
https://bit.ly/3d0xniB
https://bit.ly/3vKEW3y
https://bit.ly/3gVcPsL
https://bit.ly/3x0bWGx
https://bit.ly/2UuxqwR


प्र. 2 तुम्ही काय कराल ते ललिा. 
    i) सपणदांश झाला आिे.  
   ii) उष्माघात झाला आिे.  
प्र. 3 मिापूराची सूचना तुम्हाला ममळालेली आिे तर तुम्ही कोणत्ा कृती कराल? 
प्र. 4 घरावर वीज पडू नये म्हणून तुम्ही काय उपाय कराल? 
प्र. 5 शोधा व साांगा. 
    i) भूकां पाची तीव्रता कशाच्या सिाय्याने मोजतात? 
   ii) िवामान खात्ाचा अांदाज साांगणारी मिाराष्ट्रातील वधेशाळा कोणती? 
प्र. 6  नुकत्ाच आलेल्या ‘यास’ वादळाचे उगम व कारणे साांगा. 
प्र. 7 तुमच्या ममिाला शाळेत येताांना कुिा चावला तर व तुम्ही त्ाच्या सोबत आिात काय कराल. 
प्र. 8 आपत्ती व्यवस्थापनासांदभाणत दोन घोषवाक्य तयार करा. 

सप्टेंबर 
5 

5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण 

पदार्थाांचे गुणधमण 
भाग -1 

06.72.02, 
06.72.03 

येथे क्लिक करा  पदार्थाांच्या अवस्था व गुणधमण याांचा वगीकरण तक्ता तयार करा. 

सप्टेंबर 
5 

5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण 

पदार्थाांच्या अवस्था 
आणण अवस्थाांतर 

06.72.03 येथे क्लिक करा  
पदार्थाांची एक अवस्था बदलुन दुसऱ्या अवस्थेत जाणाऱ्या पदार्थाांची 
यादी करा. 

सप्टेंबर 
5 

5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण 

उष्णता आणण 
अवस्थाांतर 

06.72.03 येथे क्लिक करा  
पालकाांच्या मदतीने घरातील तापमापीच्या (उपलब्ध असल्यासच) 
सिाय्याने नवनवध पदार्थाांच ेव शरीराच ेतापमान मोजा. 

सप्टेंबर 
5 

5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण उत्कलन व गोठण 06.72.03 येथे क्लिक करा  

पालकाांच्या मदतीने पाण्याचे उत्कलन (उकळण)े व गोठण (बफण ) 
त्रक्रया समजावून घ्या. 

सप्टेंबर 
5 

5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण 

अवस्थाांतराच े
नवनवध उपयोग 

06.72.03 येथे क्लिक करा  कापराची वडी िवेत र्थोडावेळ ठेवल्यास काय िोते याचे ननरीक्षण करा. 

ऑक्टोबर 
1 

5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण 

पदार्थाांचे गुणधमण 06.72.03 येथे क्लिक करा  घरातील नवनवध पदार्थाांचे त्ाांच्या गुणधमाणनुसार वगीकरण करा. 

ऑक्टोबर 

1 
5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण 

कठीणपणा, 
स्थस्थनतस्थापकता, 

प्रवाहिता 
06.72.03 येथे क्लिक करा  पालकाांच्या मदतीने घरातील नवनवध पदार्थाांचे गुणधमण तपासनू पिा. 

ऑक्टोबर 1 5. पदार्थण सभोवतालच े- घनता, नवद्राव्य व 06.72.03 येथे क्लिक करा  पालकाांच्या मदतीने घरातील लोखांडी णखळा व लाकडाचा तकुडा याांची 
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अवस्था आणण गुणधमण अनवद्राव्य पदार्थण, 
पारदशणक, 

अपारदशणक पदार्थण 

घनता तपासून पिा. 

ऑक्टोबर 

1 
5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण धातूांच ेगुणधमण 06.72.03 येथे क्लिक करा  

1. पालकाांच्या मदतीने घरातील नवनवध धातूांच ेत्ाांच्या गुणधमाणनुसार 
वगीकरण करा. 2.पाठ्यपुस्तक पान नां. 39 वरील करून पिा िी कृती 
करा व नोंदी ठेवा. 

ऑक्टोबर 
1 

5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण 

पदार्थण आणण 
घनता 

06.72.03 येथे क्लिक करा  
1. पदार्थाांची घनता कशी तपासतात, िे अभ्यासा. 2. पालकाांच्या 
मदतीने पान नां. 38 (5.12) वरील कृती करून नोंदी ठेवा. 

ऑक्टोबर 
1 

5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण 

तरांगणारे आणण 
बुडणारे सांि े

06.72.03 येथे क्लिक करा  
तरांगणारे आणण बुडणारे सांि ेया ध्वनी मचित्रफतीच ेननरीक्षण करुन नोंदी 
करा. 

ऑक्टोबर 
1 

5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण 

बफण  पाण्यावर का 
तरांगतो? 

06.72.03 येथे क्लिक करा  
बफण  पाण्यावर का तरांगतो? या ध्वनी मचित्रफतीच ेननरीक्षण करुन नोंदी 
करा. 

ऑक्टोबर 

2 
5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण 

बोला 
आत्रकि ममडीज बाबा 
फुगे उडणार का? 

06.72.03 येथे क्लिक करा  
बोला, आत्रकि ममडीज बाबा फुगे उडणार का? या ध्वनी मचित्रफतीच े
ननरीक्षण करुन नोंदी करा. 

ऑक्टोबर 
2 

5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण 

अांड त्रकती जुनां 06.72.03 येथे क्लिक करा  अांड त्रकती जुनां या ध्वनी मचित्रफतीच ेननरीक्षण करुन नोंदी करा. 

ऑक्टोबर 

2 
5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण 

बोला 
आत्रकि ममडीज बाबा 

बुडणार की 
तरांगणार? 

06.72.03 येथे क्लिक करा  
बोला, आत्रकि ममडीज बाबा बुडणार की तरांगणार? या ध्वनी मचित्रफतीच े
ननरीक्षण करुन नोंदी करा. 

ऑक्टोबर 

2 
5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण 

बोला आत्रकि ममडीज 
बाबा वजन त्रकती 

असले? 

06.72.03 येथे क्लिक करा  
बोला, आत्रकि ममडीज बाबा वजन त्रकती असेल? या ध्वनी मचित्रफतीचे 
ननरीक्षण करुन नोंदी करा. 

ऑक्टोबर 
2 

5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण 

द्रव्याच्या अवस्था 06.72.03 येथे क्लिक करा  
द्रव्याांच्या अवस्थाांचे उदािरण, आकार, आकारमान यानुसार वगीकरण 
तक्ता तयार करा. 

ऑक्टोबर 2 5. पदार्थण सभोवतालच े- तापमापी काम 06.72.03 येथे क्लिक करा  तापमापी काम कशी करत?े या ध्वनी मचित्रफतीच ेननरीक्षण करुन नोंदी 
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अवस्था आणण गुणधमण कशी करत?े करा. 

ऑक्टोबर 

2 
5. पदार्थण सभोवतालच े- 
अवस्था आणण गुणधमण घटक चाचणी 

प्र. 1 एका वाक्यात उत्तरे ललिा. 
      i) पदार्थाणचे अवस्थाांतर म्हणजे काय ? 
      ii) पाण्याचा गोठण नबिं दू ललिा. 
      iii) सामान्तः मानवी शरीराच ेतापमान त्रकती असत े? 
प्र. 2 तापमान मोजण्यासाठी कोणकोणती साधने वापरतात ? 
प्र. 3 खालील पदार्थाणमध्य ेकोणते गुणधमण आढळून आले ते वाक्याच्या पुढे ललिा. 
      i) पाणी फरशीवर साांडले. 
      ii) रमान ेणखडकीच्या काचेतून रस्त्यावरची झाडे पाहिली. 
      iii) खडू खाली पडला व त्ाचे तुकडे झाले. 
प्र.4 दैनांहदन जीवनातील स्थायू ,द्रव आणण वायू पदार्थाांची दोन उदािरण ेललिा. 
प्र.5 असे का झाले असेल? 
      i) फ्रीजमध्ये पाण्याचे बफण  झाले. 
     ii) स्पस्परीटच्या बाटलीचे झाकण उघडे राहिले तर दुसऱ्या हदवशी बाटलीतील स्पस्परीट सांपले. 
प्र 6 कारण साांगा. 
      i)दूध उकळल्यावर त्ा भाांड्यावर झाकण ठेवल्यास झाकणावर पाण्याचे र्थेंब जमा झालेले हदसतात. 
प्र.7 कशापासून बनवतात त ेसाांगा. 
     i)भाजी मचरण्याचा चाकू      ii)खुची     iii)णखळे 
प्र. 8 नवजेची बचत करण्यासाठी 3 उपाय साांगा. 
प्र. 9 का ते साांगा. 
       i) चाांदी, सोने या धातूांच्या तारा काढता येतात. 
      ii) नवद्युत जोडणीमध्ये ताांबे व अॅल्युममननअमच्या वापर करतात. 
प्र. 10 आकृती काढा. 
         i) तापमापी       ii) सांप्लवन 

ऑक्टोबर 

3 
6. पदार्थण आपल्या 

वापरातील 

नैसनगि क पदार्थण 
आणण 

मानवननममित 

06.72.04 , 
06.72.10, 
06.07.15 

येथे क्लिक करा  
घरामध्ये असलेले नेसनगि क पदार्थण व मानवननममित पदार्थण याांची यादी 
विीमध्ये ललिा. 

https://bit.ly/3zFpXuV


पदार्थण 
ऑक्टोबर 

3 
6. पदार्थण आपल्या 

वापरातील 
पदार्थण आणण वस्त ू

06.72.04,0
6.72.10, 
06.72.12 

येथे क्लिक करा  
पदार्थण वेगवेगळे पण वस्तू माि एकच अशी वेगवेगळ्या वस्तूांची उदािरणे 
विीमध्ये ललिा. 

ऑक्टोबर 

3 
6. पदार्थण आपल्या 

वापरातील 

नैसनगि क पदार्थण व 
मानवननममित 

पदार्थण 

06.72.04, 
06.72.15 

येथे क्लिक करा  
जैनवक व अजैनवक पदार्थण याांच्या उदािरणाांची यादी विीमध्ये तयार 
करा. 

ऑक्टोबर 
4 

6. पदार्थण आपल्या 
वापरातील 

पदार्थाांची ननममिती 06.72.04 येथे क्लिक करा  
कागद ननममिती प्रत्रक्रया आकृती िारे स्पष्ट करा. कागद आणण पयाणवरण 
याचा सांबांध काय त ेविीमध्य ेललिा. 

ऑक्टोबर 
4 

6. पदार्थण आपल्या 
वापरातील 

कृत्रिम धागे 
06.72.04. 
06.72.15 

येथे क्लिक करा  कृत्रिम धाग्ाांची नावे विीमध्ये ललिा. 

ऑक्टोबर 
4 

6. पदार्थण आपल्या 
वापरातील 

पदार्थाणच्या अवस्था 
उदािरण े

06.72.04 येथे क्लिक करा  
तुमच्या घरात स्थायू व द्रव पदार्थण कोणकोणते आिेत त्ाांची नावे 
विीमध्ये ललिा. 

ऑक्टोबर 

4 
6. पदार्थण आपल्या 

वापरातील 
घटक चाचणी 

प्र.1 खाली कािी पदार्थण हदलेले आिेत त्ापासून तयार िोणाऱ्या त्रकमान तीन वस्तूांची नावे ललिा. 
      i) माती        ii) लाकूड         iii) लोखांड 
प्र.2 एका वाक्यात उत्तरे ललिा. 
     i)जैनवक पदार्थण कशाला म्हणतात ? 
     ii)लॅटेि कशाला म्हणतात ? 
प्र.3 खालील पदार्थाणच ेनैसनगि क व मानवननममित पदार्थाणमध्य ेवगीकरण करा. 
चामडे, ताग, प्लॅास्टस्टक, लोकर, कापूस, खुची, नायलॉन, पाणी, नपतळ, माती, लसमेंट, कप, रेशीम, कागद 
प्र. 4 अपररवतणनीय बदलाांचे दोन उदािरण ेललिा. 
प्र. 5 का त ेललिा. 
    i) रेयॉन धाग्ाांना कृिीम रेशीम म्हणतात. 
   ii) नैसनगि क धाग्ापेक्षा कृत्रिम धाग्ाांचा वापर मोठ्या प्रमाणात िोतो. 
प्र. 6 रबर ननममिती कशाप्रकारे िोते त ेललिा . 
प्र. 7 कागद ननममितीच्या पूवी लेखनासाठी कशाचा वापर केला जात िोता ? 
प्र 8 कृत्रिम धाग्ाांचे दोन गुण व दोष ललिा 
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प्र.9 नैसनगि क रेशमी धागे कसे तयार करतात त ेतुमच्या शब्दात ललिा . 
प्र. 10 उत्तरे ललिा. 
i) कागद वाचवण्यासाठी तुम्ही कोणते उपाय करता ? 
ii) दैनांहदन जीवनात रबरपासनू तयार िोणाऱ्या कोणकोणत्ा वस्तू आपण वापरतो ते ललिा. 

ऑक्टोबर 
4 

6. पदार्थण आपल्या 
वापरातील 

स्वाध्याय 3 येथे क्लिक करा  

ऑक्टोबर 
5 7. पोषण आणण आिार 

अन्न आणण 
आरोग् 

06.72.05 येथे क्लिक करा  अन्न व आरोग् याांच्यातील सांबांध स्पष्ट करून विीमध्ये ललिा. 

ऑक्टोबर 

5 7. पोषण आणण आिार 

पोषण व पोषक 
तत्व ेआणण 
अन्नपदार्थण 

06.72.05 येथे क्लिक करा  अन्नपदार्थाांचे प्रमुख गट कोणते ते विीमध्ये ललिा. 

ऑक्टोबर 
5 7. पोषण आणण आिार णिग्ध पदार्थण 06.72.05 येथे क्लिक करा  

आपल्या शरीराला आवश्यक णिग्ध पदार्थण कोणकोणत्ा पदार्थाांपासून 
ममळतात त्ाची यादी विीमध्ये ललिा. 
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इयत्ता :   सहावी                                                                                                                        २०२१ 
 (संबंधित इयते्तच ेपाठ्यपुस्तक pdf ल िंक) 

येथे क्लिक करा  
 

ववषय का ाव
िी पाठाच ेनाव अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक अध्ययन अध्यापन स्रोत ववद्याथी कृती 

इतिहास ऑगस्ट 
-तिसरा 
आठवडा 

१.भारिीय उपखंड 
आणि इतिहास 

06.73H.01 
इतिहास आणि भूगोल यांचा 
सहसंबंध ओळखिाि. 

(भारिीय उपखंड आणि 
इतिहास) प्रकटवाचन 
चचत्रासह 
येथे क्लिक करा  
(इतिहासाची घडि आणि 
वैशिष्ट्य ेभाग-१) 
येथे क्लिक करा  
(इतिहासाची घडि आणि 
वैशिष्ट्य ेभाग-2) 
येथे क्लिक करा  
(भारिाची भौगोशलक 
वैशिष्ट्य ेभाग-१) 
 येथे क्लिक करा  
(भारिाची भौगोशलक 
वैशिष्ट्य ेभाग-२) 
येथे क्लिक करा  
(शसिं धू-गंगा-ब्रह्मपुत्रा 
नद्ांचा मैदानी प्रदेि) 
येथे क्लिक करा  
 
(समुद्रािील बेटे)  
येथे क्लिक करा  

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक 1-भारिीय उपखंड आणि इतिहास याच ेवाचन 
करण्यास सांगि.े 
पाठािील घटक क्रमांक १.१ इतिहासाची घडि आणि वैशिष्ट्य ेभाग-१) या 
घटकाबद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक करून णिहडओ 
पाहण्यास सांगि.े 
इतिहासाची घडि आणि वैशिष्ट्य ेभाग-२) या घटकाबद्दल माहहिी घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिं कला िीक करून णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
पाठािील घटक क्रमांक १.२ भारिाची भौगोशलक वैशिष्ट्य ेभाग-१ बद्दल अचधक 
महहिी घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला िीक करून णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
भारिाची भौगोशलक वैशिष्ट्य ेभाग-१ घटकाबद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिं कला िीक करून णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
शसिं धू-गंगा-ब्रह्मपुत्रा नद्ांचा मैदानी प्रदेि या घटकाबद्दल माहहिी घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिं कला क्लिक करून णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
समुद्रािील बेटे या घटकाबद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक 
करून णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
कृिी व उपक्रम 
िुमच्या पररसराि कोिकोििी तपके घेिली जािाि त्ांची यादी करण्यास 
सांगि.े 
िुमच्या पररसराि कोिकोििे व्यवसाय आहेि,त्ांची यादी करा. 
पान क्रमांक 4 वरील भारि प्राकृतिक या नकािाि हहमालय पववि,थरचे 
वाळवंट,पूवव ककनारपट्टी दाखवा. 

https://diksha.gov.in/get/dial/DRNJSJ
https://bit.ly/3eR1WFK
https://bit.ly/2YdDacy
https://bit.ly/376CYj3
https://bit.ly/2XHC2yR
https://bit.ly/3eOjxOO
https://bit.ly/3cFyAsH
https://bit.ly/30iGENl


इतिहास ऑगस्ट 
–चौथा 
आठवडा 

२.इतिहासाची 
साधन े

06.73H.02 
इतिहासाची तवतवध साधन े
ओळखिाि आणि त्ांचा या 
काळािील इतिहासाच्या 
पुनलेखनासाठी उपयोग स्पष्ट 
करिाि. 
06.73H.06 
त्ाकाळच्या शलणखि 
साधनांमध्य ेनमूद केलेल्या 
बाबी, घटना,व्यक्ती यांच ेविवन 
करिाि. 
 

 
(भौतिक साधन)े 
येथे क्लिक करा  
 
(शलणखि साधन ेव 
मौणखक साधन)े 
येथे क्लिक करा  
 
(इतिहास लेखनाबाबि 
घ्यायची काळजी) 
येथे क्लिक करा  
 
(इतिहासाची साधन-े
सराव) 
येथे क्लिक करा  

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक २-इतिहासाची साधन ेहा पाठ वाचण्यास सांगि.े 
पाठािील घटक क्रमांक २.१ भौतिक साधन ेतवषयी णिहडओ पाहण्यासाठी 
हदलेल्या शलिं कला क्लिक करून पाहण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक २.२ व २.३ शलणखि साधन ेआणि मौणखक साधने यातवषयी माहहिी 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक करून णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक २.५ इतिहास लखेनाबाबि घ्यायची काळजी या तवषयी माहहिी 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक करून णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
इतिहासाची साधने या पाठािील प्रश्नोत्तरे सराव करण्यासाठी हदलले्या शलिं कला 
िीक करून प्रश्नाचंा सराव करण्यास सांगि े
कृिी व उपक्रम 
िुमच्या घरािील आजी-आजोबाचं्या काळािील वस्तूंची2 यादी करा. 
गावािील एकाद्ा जून्या घराची/मंहदराची माहहिी शलहा. 
आईच्या मदिीन ेजात्ावरची गािी यांचा संग्रह करा. 
आई-वडील व इिरांकडून तवतवध प्रसंगी गायली जािारी गीिे यांचा संग्रह करा.. 

नागररकिास्त्र जुलै-
तिसरा 
व चौथा 
आठवडा 

१.आपल े
समाजजीवन 

06.73H.20 
व्यक्ती,कुटंुब आणि संस्था 
यांचा चमळून समाज बनिो हे 
समजून घेि.े 

 
(मािसाला समाजाची 
गरज का वाटली?) 
येथे क्लिक करा  
 
(मािसािील 
समाजिीलिा) 
येथे क्लिक करा  
 
(आपला तवकास) 
येथे क्लिक करा  
 
(समाज म्हिजे काय?) 
येथे क्लिक करा  

नागररकिास्त्र मधील पाठ क्रमांक १.आपल ेसमाजजीवन हा पाठ वाचण्यास 
सांगि.े 
पाठािील घटक क्रमांक १.१ मािसाला समाजाची गरज का वाटली? यातवषयी 
माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलले्या शलिं कला क्लिक करून णिहडओ पाहण्यास 
सांगि.े 
घटक क्रमांक १.२ मािसािील समाजिीलिा या बद्दल माहहिी घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक १.३ आपला तवकास याबद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला 
क्लिक करण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक १.४  समाज म्हिजे काय? याबद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
मािसािील समाजिीलिा यावर आधाररि प्रश्नोत्तराच्या सरावासाठी हदलेल्या 
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
कृिी/उपक्रम 

https://bit.ly/374qhFs
https://bit.ly/2Yb3HXX
https://bit.ly/30qOlRV
https://bit.ly/2YdDQP8
https://bit.ly/3h0guoB
https://bit.ly/2MB4VGA
https://bit.ly/2BFXagf
https://bit.ly/3eUhGYM


 
(मािसािील 
समाजिीलिा-सराव) 
येथे क्लिक करा  
 
 

िेिीसाठी लागिाऱ्या अवजारांची यादी करा व त्ासाठी कोिाकोिाची गरज 
भासि ेिे शलहा. 
िुमच्या गावािील समस्या कोिकोित्ा आहेि व त्ा समस्या गावाि किा 
प्रकारे सोडवल्या जािाि. 
िुमच्या घराि एखादा तनिवय घेिाना िुम्हाला तवचारले आहे,प्रसंग शलहा. 
मानवाच्या मूलभूि गरजांची यादी करा. 

इतिहास सप्ट ेंबर 
-पहहला 
व दुसरा 
आठवडा  

३.हडप्पा संसृ्किी 06.73H.05 
प्राचीन काळािील व्यापक 
घडामोडी स्पष्ट करिो.उदा. 
शिकारी व अन्न गोळा करिारे 
हा टप्पा िे िेिीची सुरुवाि. 
शसिं धू संसृ्किीिील पहहली 
नगरे इत्ादी.एका रठकािच्या 
घडामोडीचा दुसऱ्या 
रठकािािी संबंध जोडिाि. 

 
 
 
(प्रस्तावना) 
येथे क्लिक करा  
 
 
(घरे आणि नगररचना) 
येथे क्लिक करा  
 
(मुद्रा-भांडी व 
महासन्नानगहृ) 
येथे क्लिक करा  
 
(लोकजीवन व व्यापार) 
येथे क्लिक करा  
 
 
(ऱ्हासाची कारि)े 
येथे क्लिक करा  
 

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ३.हडप्पा संसृ्किी या पाठाच ेवाचन करण्यास 
सांगि.े 
पाठािील घटक क्रमांक ३.१ हडप्पा संसृ्किी या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी 
हदलेल्या शलिं कला िीक करून पाहण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक ३.२ घरे आणि नगररचना याबद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिं कला क्लिक करून णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक ३.३ व ३.४ मुद्रा-भांडी व महासन्नानगृह यातवषयी माहहिी 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला िीक करून णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक ३.५ व ३.६ लोकजीवन व व्यापार बद्दल माहहिी घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिं कला िीक करून णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक ३.७ हडप्पा संसृ्किी ऱ्हासाची कारि ेयातवषयी माहहिी घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिं कला िीक करून णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
कृिी व उपक्रम 
पान क्रमांक 10 वरील हडप्पा ससृं्किी या नकािाि हडप्पा संसृ्किीची रठकाि े
दाखवा. 
िुमच्या गाविील घरे कोित्ा प्रकारची आहेि?उदा. कौलारू, धाब्याची,उिरत्ा 
छपराची. 
िुमच्या गावािील सांडपाण्याची व्यवस्था कसी आहे िे शलहा. 
मािीची भांडी ियार करण्यासाठी कोिकोििी साधन ेलागिाि,त्ांची यादी 
करा. 
िुमच्या गावािील तपके व फळांची यादी करा. 
गावािील लोक कोित्ा प्रकारचे कपडे व दातगन ेवापरिाि त्ाचंी यादी करा. 
हडप्पा कालीन खेळिी व सध्याच्या काळािील खेळिी यांची यादी करा. 

https://bit.ly/2YbqxhQ
https://bit.ly/2XE0cKh
https://bit.ly/374QVhq
https://bit.ly/3eOkgzw
https://bit.ly/3gVZsbj
https://bit.ly/2MDrIBe


इतिहास सप्ट ेंबर-
तिसरा 
व चौथा 
आठवडा  

४.वैहदक संसृ्किी   
(वैहदक वाङमय) 
येथे क्लिक करा  
 
(यजुवेद संहहिा) 
येथे क्लिक करा  
(ब्रह्मािगं्रथ) 
येथे क्लिक करा  
(कुटंुबव्यवस्था व दैनंहदन 
जीवन) 
येथे क्लिक करा  
 
(वेदकालीन लोकांचा 
आहार) 
येथे क्लिक करा  
 
(िेिी व पिुपालन) 
येथे क्लिक करा  
 
(धमवकल्पना) 
येथे क्लिक करा  
 
(िासनव्यवस्था) 
येथे क्लिक करा  

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ४.वैहदक संसृ्किी या पाठाच ेवाचन करण्यास 
सांगि.े 
घटक क्रमांक ४.१ वैहदक संसृ्किी बद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलले्या शलिं कला 
िीक2 करुन णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
यजुवेद संहहिा बदल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला िीक करून 
णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
ब्रह्मािगं्रथ तवषयी माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला िीक2 करून णिहडओ 
पाहण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक ४.२ कुटंुबव्यवस्था व दैनंहदन जीवनाबद्दल माहहिी घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिं कला िीक करून णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
वेदकालीन लोकाचंा आहारातवषयी माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला िीक 
करून णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक ४.३ िेिी व पिपुालन या तवषयी माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिं कला िीक करून णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक ४.४ धमवकल्पना बद्दल अचधक माहहिी जािून घ्या6 हदलेल्या 
शलिं कला िीक करून णिहडओ पाहण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक ४.५ िासनव्यवस्था यातवषयी माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिं कला क्लिक करून णिहडओ पाहण्यास  सांगि.े 
कृिी 
पाठाि आलेल ेनवीन िब्द व त्ांचे अथव  यांची यादी करा. 
िुम्हाला माहहिी असलेल्या ग्रंथांची यादी करा. 
वेदकालीन वाद् ेव आजच्या काळािील वाद्े यांची यादी करा. 
पूवीच्या काळािील मनोरंजनाची साधन ेव आिाच्या काळािील मनोरंजनाची 
साधन ेयांची यादी करा. 

इतिहास ऑक्टोब
र -
पहहला 
आठवडा  

५.प्राचीन 
भारिािील धाचमिक 
प्रवाह 

06.73H.10 
प्राचीन काळािील तवतवध धमव 
आणि तवचारपद्धिी यांची 
मूलभूि ित्त्व ेआणि मूले्य यांच े
तवश्लेषि करिाि. 

 
(प्रस्तावना) 
येथे क्लिक करा  
 
(जैन धमव) 

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ५.प्राचीन भारिािील धाचमिक प्रवाह या पाठाच े
वाचन करण्यास सांगि.े 
या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
पाठािील घटक क्रमांक ५.१ जैन धमावतवषयी माहहिी पाहण्यासाठी हदलेल्या 
शलिं कला िीक करण्यास सांगि.े 

https://bit.ly/2zdowtg
https://bit.ly/3eZNYBN
https://bit.ly/378LoX7
https://bit.ly/2z7VD1q
https://bit.ly/2ALKMKW
https://bit.ly/2UboXvp
https://bit.ly/2Ue0QfG
https://bit.ly/2MyDEV3
https://bit.ly/2XEdSFl


06.73H.11 
मानविा आणि धमवतनरपके्षिा 
हा सववश्रेष्ठ तवचार आहे हे स्पष्ट 
करिाि. 

 येथे क्लिक करा  
(पंचमहावृत्त)े 
येथे क्लिक करा  
(बौद्ध धमव) 
येथे क्लिक करा  
 
(आयवसत्)े 
येथे क्लिक करा  
 
(अष्टांतगक मागव) 
येथे क्लिक करा  
जू्य धमव) 
येथे क्लिक करा  
 
(पारिी धमव) 
येथे क्लिक करा  

जैन धमाविील पंचमहावृत्त ेबद्दल माहहिी पाहण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक ५.२ बौद्ध धमवतवषयी माहहिी पाहण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला 
िीक करण्यास सांगि.े 
बौद्ध धमाविील आयवसत् ेतवषयी मतगिी पाहण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला िीक 
करण्यास सांगि.े 
बौद्ध धमाविील अष्टांतगक मागव जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला िीक करून 
पाहण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक ५.३ जू्य धमावतवषयी माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला िीक 
करून पाहण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक ५.६ पारिी धमावबद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला िीक 
करण्यास सांगि.े 
कृिी व उपक्रम 
िुमच्या गावाि कोिकोििे सि-उत्सव साजरे केल ेजािाि त्ाचंी यादी करा. 
िुमच्या गावाि कोिकोित्ा धमावची प्राथवनास्थळे आहेि. 

नागररकिास्त्र ऑक्टोब
र-दुसरा 
आठवडा  

२.समाजािील 
तवतवधिा 

06.73H.13 
आपल्या अविीभोविी 
आढळिाऱ्या तवतवधिेतवषयी 
तनकोप वृत्ती जोपासिाि. 
06.73H.14 
तवतवध प्रकारचे भेदभाव 
ओळखिाि व त्ा भेदांचे 
स्वरूप व स्त्रोि ओळखिाि. 
06.73H.15 
तवतवध स्वरूपािील समिा व 
तवषमिा यािील भेद स्पष्ट 
करिाि व तनकोप पद्धिीन े
त्ांना सामोरे जािाि. 

 
 
(तवतवधिा हीच आपली 
िाकद) 
येथे क्लिक करा  
 
(धमवतनरपेक्षिेच ेित्व) 
येथे क्लिक करा  
 
(आपल्या जडिघडिीि 
समाजाचा सहभाग) 
येथे क्लिक करा  
 

नागररकिास्त्र मधील पाठ क्रमांक २.समाजािील तवतवधिा या पाठाच ेवाचन 
करण्यास सांगि.े 
पाठािील घटक क्रमांक २.१ तवतवधिा हीच आपली िाकद यातवषयी माहहिी 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक २.२ धमवतनरपके्षिेच ेित्व यातवषयी माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिं कला िीक करण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक २.३ आपल्या जडिघडिीि समाजाचा सहभाग याबद्दल माहहिी 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
 
पाठािील सहहष्णुिा व सामंजस्य यातवषयी माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला 
क्लिक करण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक २.४ समाजाचे तनयमन या बद्दल माहहिी जािून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 

https://bit.ly/3dFKwvR
https://bit.ly/2MMDD01
https://bit.ly/2MB5LDe
https://bit.ly/2MDsyhm
https://bit.ly/376QBPi
https://bit.ly/2Y86AIP
https://bit.ly/3dDGTXj
https://bit.ly/2Ugomsi
https://bit.ly/2UgnGTA
https://bit.ly/2Uip0Wd


06.73H.21 
राष्ट्रीय एकात्मिेसाठी 
सववधमवसमभावाची 
आवश्यकिा असि ेहे 
जाििाि. 
06.73H.23 
साववजतनक समस्या 
सोडवण्यासाठी प्रत्ेकाचा 
सहभाग महत्वाचा असिो हे 
स्पष्ट करिाि. 

(सहहष्णुिा आणि 
सामंजस्य) 
येथे क्लिक करा  
(समाजाचे तनयमन) 
येथे क्लिक करा  
 
 

कृिी व उपक्रम 
आपल्या समाजािील दुबवल व वंचचि घटकांना शिक्षि घेण्यासाठी व 
तवकासासाठी िासनान ेकोिकोित्ा योजना राबवल्या आहेि,त्ांची यादी 
करा. 
िुमच्या समोर दोन मुल ेभांडि असल्यास िुम्ही काय कराल? 
िुम्ही घराि कोिकोििी काम ेकरिाि िे शलहा व या कामाि िुम्हाला कोिकोि 
मदि करिाि. 

इतिहास ऑक्टोब
र-
तिसरा  
आठवडा  

६.जनपदे व 
महाजनपदे 

06.73H.03 
भारिाच्या नकािावर 
महत्वाच्या ऐतिहाशसक 
स्थळांच ेस्थान दिवविाि. 

 
(प्रस्तावना -जनपदे) 
येथे क्लिक करा  
(महाजनपदे) 
येथे क्लिक करा  
 
(मगध साम्राज्याचा उदय) 
येथे क्लिक करा  
 
(जनपदे व महाजनपदे -
सारांि) 
येथे क्लिक करा  
 

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ६.जनपदे व महाजनपदे हा पाठ वाचण्यास 
सांगि.े 
पाठािील घटक क्रमांक ६.१ जनपदे या घटकाबद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिं कला िीक करण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक ६.२ महाजनपदे या तवषयी माहहिी घ्या6 हदलेल्या शलिं कला िीक 
करण्यास सांगि.े 
घटक क्रमांक ६.३ मगध साम्राज्याचा उदय याबद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिं कला िीक करण्यास सांगि.े 
पाठाचा थोडक्याि सारांि पाहण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला िीक करण्यास 
सांगि.े 
कृिी व उपक्रम 
पाठािील सोळा महाजनपदांची यादी करा. 
पान क्रमांक २९ वरील िक्ता पूिव करा. 
सोळा महाजन पदाचंी प्राचीन व आधुतनक नावांचा िक्ता वहीि ियार करा. 
महाराष्ट्रािील जनपदे व महाजनपदे यांची नावे शलहा. 
पान क्रमांक २६ वरील सोळा महाजनपदे या नकािाि सोळा महाजन पदाचंी नावे 
शलहा. 

ऑक्टोबर- चौथा आठवडा आकाररक व संकल त मूल्यमापन-प्रथम सत्र 
 

https://bit.ly/3h2Izvi
https://bit.ly/2MCbvMK
https://bit.ly/2Uht3lx
https://bit.ly/30gfNBp
http://tiny.cc/1wxeqz
http://tiny.cc/8xxeqz


 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे  
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच  : शैक्षणिक वषष २०२०-२१  

इयत्ता :- सहावी       नवषय :इनिहास व ना.शास्त्र  गुि :-15  
--------------------------------------------------------------------------------- 

१. भारतीय उपखंड आणि इततहास 
प्र.१. एका वाक्याि उत्तरे शिहा.        ४ गुि 

१. इनिहास म्हिजे काय?         
२. कोित्या नदी पात्राि हडप्पा संसृ्किीची स्थळे नवखुरिेिी आहेि?  
३. खुश्कीचा मागष कोििा आहे? 
४. िक्षदीप बेटांचा समूह कोठे आहे? 

प्र.२. थोडक्याि उत्तरे शिहा.        ८ गुि 

१. अनेक गावे, नगरे, वसाहिी का उजाड होिाि?   
२. पश्चिम घाट कोित्या भागािा म्हििाि?  
३. खुष्कीच्या मागाषिा रेशीम मागष असे का म्हटिे गेिे आहे?  
४. कोित्या पुस्तकाि भारिीय बेटांचा उल्लेख आहे 

प्र.३. उत्तरे शिहा. (फक्त एक)        ३ गुि 

१. भारिीय उपखंडािीि देशांची नावे शिहा. 
२. भारिीय महत्त्वाच्या भूप्रदेशांची नावे शिहा. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच  : शकै्षणिक वषष २०२०-२१ 

इयत्ता :- सहावी       नवषय :इनिहास व ना.शास्त्र  गुि :-15 
--------------------------------------------------------------------------------- 

2 इततहासाची साधने 

प्र.१.अ) एका वाक्याि उत्तरे शिहा.        २ गुि 

१. भारिीय इनिहासाचा प्राचीन कािखंड कोििा मानिा जािो? 
२. शिदहण्यासाठी कोित्या सादहत्याचा उपयोग केिा जाई? 

प्र.१.ब) चुक की बरोबर शिहा.        २ गुि 

१. शिपीचा नवकास होण्यास हजारो वषे जावी िागिी. 
२. जात्यावरीि ओव्या शिणखि साधने आहे. 

प्र.२. दोन िे िीन वाक्याि उत्तरे शिहा.       ४ गुि 

१. भौनिक साधनांची चार उदाहरिे शिहा.       
२. मौणखक परंपरेने कोििे सादहत्य जिन करून ठेविेिे आहे?  
३. इनिहासाच्या साधनांचे ककिी व कोििे प्रकार आहेि? 
४. प्राचीन भारिीय इनिहासाची कोििीही चार शिणखि साधने शिहा.  

प्र.३. उत्तरे शिहा. (फक्त एक)        ३ गुि 

१. इनिहास िेखनाि चचककत्सेिा का महत्व आहे.  
२. खािी ददिेल्या साधनांचे भौनिक, शिणखि व मौणखक साधने यांच्याि वगीकरि करा. 

िाम्रपट, िोककथा, मािीची भांडी, म्हिी, प्रवासविषने, ओवी, शशिािेख, पोवाडा, वैददक सादहत्य, स्तूप, नािी, 
भजन, पुरािग्रंथ 

 
. 
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इयत्ता :- सहावी       नवषय :इनिहास व ना.शास्त्र  गुि :-15  
--------------------------------------------------------------------------------- 

३. हडप्पा संसृ्कती 

प्र.१. ररकाम्या जागी योग्य शब्द शिहा.       ४ गुि 

१. पंजाब मधीि रावी नदीच्या काठी ------------------- येथे उत्खनन सुरू झािे. 
२. हडप्पा संसृ्किीिा ------------------- संसृ्किी या नावानेही ओळखिे जािे.  
३. हडप्पा संसृ्किीिीि मुद्रा ------------------- नावाच्या दगडा पासून बनवल्या जाि.  
४. हडप्पा संसृ्किी ही भरभराटीिा आिेिी संपन्न अशी ------------------- संसृ्किी होिी. 

 

प्र.२. दोन िे िीन वाक्याि उत्तरे शिहा.       ८ गुि 

१. हडप्पा संसृ्किीशी साम्य असिेिे अवशेष इिर कोित्या रठकािी सापडिे आहेि? 
२. हडप्पा संसृ्किीची वैशशष्ट्ये कोििी आहेि? 
३. हडप्पा संसृ्किीिीि घरांची रचना कशी होिी? 
४. मोहेंजोदडो येथे सापडिेल्या स्नानगृहाचे वैशशष्ट्ये शिहा 

 

प्र.३. थोडक्याि उत्तरे शिहा. (फक्त एक)       ३ गुि 

१. हडप्पा संसृ्किीिीि िोकांचा व्यापार कोित्या देशांशी चािि असे? 
२. हडप्पा संसृ्किीच्या -हासाची कारिे कोििी आहेि? 
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इयत्ता :- सहावी       नवषय :इनिहास व ना.शास्त्र  गुि :-15  
--------------------------------------------------------------------------------- 

४. वैदिक संसृ्कती 

प्र.१. जोड्या िावा.          ४ गुि 

  अ गट    उत्तर    ब गट 

१. वेद   ---------------------  अ) शु्रनि  
२. ऋग्वेद  ---------------------  ब) सूक्त  
३. यव  ---------------------  क) सािू 
४. ननष्क  ----------------  ड) गळ्यािीि दानगना 

प्र.२. दोन िे िीन वाक्याि उत्तरे शिहा.       ८ गुि 

१. वैददक सादहत्यािीि नवद्वान स्त्रस्त्रया यांची नावे शिहा.      
२. वेदकाळािीि चार आश्रम कोििे?  
३. वेदकाळािीि मनोरंजनाची साधने कोििी? 
४. वेदकाळािीि धमाषप्रमािे वागिे म्हिजे काय?      

 

प्र.३. रटपा शिहा. (फक्त एक)        ३ गुि 

१. वेदकाळािीि धमषकल्पना   २. नवनवध काळािीि शासन व्यवस्था 
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इयत्ता :- सहावी       नवषय :इनिहास व ना.शास्त्र  गुि :-15  
--------------------------------------------------------------------------------- 

५. प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह 
 

प्र.१. ररकाम्या जागा योग्य शब्द शिहा.       ४ गुि 

१. वैशािी नगराचा एक भाग असिेल्या ------------------- येथे वधषमान महावीर यांचा जन्म झािा. 
(िंुनबनी, कंुडग्राम, गया, कोचीन) 

२. प्रत्येक व्यक्तीिा स्विःच्या ------------------- मागष शोधण्याचे स्वािंत्र्य आहे. (उन्निीचा, अधोगिीचा, 
पारिंत्र्याचा, प्रगिीचा) 

३. बोचध म्हिजे सवोच्च ------------------- . (अज्ञान, ज्ञान, यश, नवजय) 
४. -------------------  हे पारशी धमाषचे संस्थापक होिे. (येशु, बुद्ध, पैगंबर, झरथुष्ट्र) 

प्र.२.अ) थोडक्याि उत्तरे शिहा.        ४ गुि 

१. कत्रशरि म्हिजे काय?     
२. आयषसत्ये कोििी आहेि? 

प्र. २.ब) रटपा शिहा.         ४ गुि 

१. अनेकान्तवाद       
२. ज्यू धमष        

प्र.३.उत्तरे शिहा. (फक्त एक)        ३ गुि 

१. ददिेल्या पंचमहाभूिे आणि कत्ररत्ने यांचे वगीकरि करा.  
अदहिं सा, सम्यक दशषन, सत्य, अस्तेय, सम्यक ज्ञान, अपररग्रह, सम्यक चररत्र, ब्रह्मचयष 

२. पंचशीि कोििी आहेि 

 

 

 

      
 

 
 
 



 
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच  : शैक्षणिक वषष २०२०-२१  

इयत्ता :- सहावी       नवषय :इनिहास व ना.शास्त्र  गुि :-15  
--------------------------------------------------------------------------------- 

६. जनपिे आणि महाजनपिे 

 
प्र. १. अ) एका वाक्याि उत्तरे शिहा.       २ गुि 

१. जनपदे म्हिजे काय? 
२. जनपदे कोित्या कािखंडाि अस्त्रस्तत्वाि आिी? 

प्र. १. ब) जोड्या िावा.         २ गुि 

अ गट    उत्तर     ब गट 
१. महागोनविं द  -------------------  अ) गिपरीषद 
२. जीवक  -------------------  ब) वास्तुनवशारद 

क) वैद्य 
 

प्र. २. दोन िे िीन वाक्याि उत्तरे शिहा.       ८ गुि 

१. जनपदांची नावे कोित्या सादहत्याि आढळिाि? 
२. संथागार म्हिजे काय? 
३. शशशुनाग या राजाने ही कोििी राज्य मगध मध्ये जोडिी? 
४. नंदराजाच्या दरबाराि कोित्या प्रकारचे चिुरंग सैन्य होिे? 

प्र. ३. खािीि िक्ता पूिष करा.        ३ गुि 

क्र. महाजनपदाचे राज्य रठकाि राजधानी प्रमुख राजाचे नाव 
१  दहमाियाच्या पायथ्याशी   
२ वत्स    

      
 

 
 
 
 
 
 



 
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच  : शैक्षणिक वषष २०२०-२१  

इयत्ता :- सहावी       नवषय :इनिहास व ना.शास्त्र  गुि :-15  
--------------------------------------------------------------------------------- 

 १. आपले समाज जीवन 

 
प्र.१.अ) ररकाम्या जागी योग्य शब्द शिहा.       २ गुि 

१. मािसािीि किागुिांचा नवकास -------------------- होिो. 
२.  आपल्या काही भावननक आणि -------------------- गरजा ही असिाि. 

प्र.१.अ) चुक की बरोबर शिहा.        २ गुि 

१. आपिे समाज जीवन परस्पराविंबी असिे.       
२. मािूस स्वभाविः समाजशीि आहे. 

प्र.२. दोन िे िीन वाक्याि उत्तरे शिहा.        ८ गुि 

१. समाज कसा ियार होिो?      
२. आपल्या मूिभूि गरजा कोित्या आहेि?  
३. समाजाचे घटक कोििे असिाि? 
४. समाजामुळे आपल्यािा कशाची संधी चमळिे? 

प्र.३. थोडक्याि उत्तरे शिहा. (फक्त एक)       ३ गुि 

१. समाज कसा स्थस्थर होिो? 
२. िुमच्या चमत्राची ककिं वा मैकत्रिीची शािेय वस्तू घरी नवसरिे आहे िू काय करशीि? 

 

 

 

 

 

       
 
 
 



 
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच  : शैक्षणिक वषष २०२०-२१  

इयत्ता :- सहावी       नवषय :इनिहास व ना.शास्त्र  गुि :-15  
--------------------------------------------------------------------------------

२. समाजातील तवतवधता 
  
प्र. १. अ) ररकाम्या जागी योग्य शब्द शिहा.      २ गुि 

१. नवनवध समूहांच्या बरोबर राहिे म्हिजे ------------------- अनुभविे होय. 
२. दीघषकाळ ------------------- चािू ठेविे हे कोिाच्याच दहिाचे नसिे. 

प्र. १. ब) एका वाक्याि उत्तरे शिहा.       २ गुि 

१. कशाच्या अभावाने आपिा नवकास रखडेि?    
२. सहकायष म्हिजे काय 

प्र. २. दोन िे िीन वाक्याि उत्तरे शिहा.       ८ गुि 

१. िुमच्या समोर दोन मुिे भांडि आहेि िर िुम्ही काय कराि? 
२. सहकायाषमुळे कोििे फायदे होिाि? 
३. सामाशजक एकोप्यामुळे काय होिे? 
४. व्यक्ती संघषाषचे ननराकरि केव्हा करिाि? 

प्र. ३. थोडक्याि उत्तरे शिहा. (फक्त १)       ३ गुि 

१. समाजाचे ननयमन कसे होिे? 
२. शाळेि व वगाषि िुिा कोि कोििे ननयम पाळावे िागिाि, िे शिही. 

 

 

      
 

 

 

 

 
 
 



 
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच  : शैक्षणिक वषष २०२०-२१  

इयत्ता :- सहावी       नवषय :इनिहास व ना.शास्त्र  गुि :-15  
--------------------------------------------------------------------------------- 

३. ग्रामीि स्थातनक शासन संस्था 

प्र.१. ररकाम्या जागी योग्य शब्द शिहा.       २ गुि 

१. ग्रामपंचायिीच्या ननवडिुका दर ------------------- वषाांनी होिाि. 
२. ग्रामसेवक ग्रामपंचायिीचा ------------------- असिो. 
३. शजल्हा पररषदेच्या ननवडिुका दर ------------------- वषाांनी होि असिाि. 
४. मुख्य कायषकारी अचधकारी यांची नेमिूक ------------------- करिे 

प्र. २. दोन िे िीन वाक्याि उत्तरे शिहा.       ८ गुि 

१. ग्रामपंचायिीच्या उत्पन्नाची साधने शिहा. 
२. पंचायि सचमिीची कामे शिहा. 
३. शजल्हा पररषदेची कामे शिहा. 
४. पंचायि सचमिीचे पदाचधकारी कोि असिाि? 

प्र. ३. थोडक्याि स्पष्ट करा.         ३ गुि 

१. ग्रामसभेि मदहिांचा सहभाग 

 

 

 

 

      
 



इयत्ता : ६ वी  माहे : ऑगस्ट, २०२१ 

इयत्ता ६वी ला सामाजिक शास्त्र या ववषयाच्या एका आठवड्यात ०६ ताजसका आहेत. त्या अर्थी भूगोल या उपववषय करिता एका आठवड्यास ०२ ताजसका आहेत.  

ववषय अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाच ेनाव कालावधी अध्ययन अध्यापन 
स्त्रोत 

ववद्यार्थी कृती 

सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती 
क्र ०१, ०२, ०३, ०४ 
व ०५  

पाठ १. पृथ्वी आणि वृत्ते  आठवडा 
वतसिा   
 

दीक्षा APP 
येर्थे क्लिक करा  

 
येर्थे क्लिक करा  
येर्थे क्लिक करा  

दीक्षा APP मधे्य ददल्या प्रमािे कृती किा. अडचि आल्यास 
जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी द्वािे सांपकक  साधा. 

सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती 
क्र ०१, ०२, ०३, ०४ 
व ०५  

पाठ १. पृथ्वी आणि वृत्ते  आठवडा 
वतसिा 
 

प्रत्यक्ष अनुभव घिच्या एका खोलीतील फशी ककिं वा टाईल्स असल्यास त्याच्या 
उभ्या आडव्या िेषाांना अक्षवृत्त व िेखावृत्त समिून खोलीतील 
ववववध वस्तूांचे स्थान वनश्चिती किा. आपल्या घिी मातीच ेतळ 
(फ्लोरििं ग) असल्यास त्यावि खडू / चुना / कोळसा याांच्या 
सहाय्याने त्याच्या उभ्या आडव्या िेषाां आखनू त्याांना अक्षवृत्त व 
िेखावृत्त समिून खोलीतील ववववध वस्तूांचे स्थान वनश्चिती किा. 

सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती 
क्र ०१, ०२, ०३, ०४ 
व ०५  

पाठ १. पृथ्वी आणि वृत्ते  आठवडा चौर्था 
 

प्रत्यक्ष अनुभव पुस्तकातील पान क्र. ०९ वि दशकववल्याप्रमािे एक मोठा चेंडू 
घेऊन त्यावि ताि ककिं वा धागा चचकटवून वृत्तिाळी तयाि किा.  
मोबाईलवि गुगल अर्थकच्या सहाय्याने स्वत:च्या घिाचे अक्षवृत्तीय 
व  िेखावृत्तीय स्थान वनश्चित किा. 

सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती 
क्र ०१, ०२, ०३, ०४ 
व ०५  

पाठ १. पृथ्वी आणि वृत्ते  आठवडा चौर्था स्वाध्याय पुस्तकातील पान क्र. ०८ व ०९ विील स्वाध्याय सोडवा. अडचि 
आल्यास जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी द्वािे सांपकक  साधा.  

https://tinyurl.com/ybqr8l4v
https://tinyurl.com/y8g65zcv
https://tinyurl.com/ycwf8zml


सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती 
क्र ०१, ०२, ०३, ०४ 
व ०५  

पाठ २  चला वृत्ते 
वापरुयात!   

आठवडा चौर्था 
 

प्रत्यक्ष अनुभव पहहली तासिका : पुस्तकातील पान क्र. १२ विील आकृती क्र 
२.४ : महत्वाची वृत्ते या आकृतीचे वनिीक्षि करून, स्वत:च्या 
वहीमध्ये ही आकृती काढा.  

येर्थे क्लिक करा  
 

दुिरी तासिका : यु-ट्यबू विील णिडीओ पाहून पाठ्याांश 
समिून घ्या.  

 

इयत्ता : ६वी  माहे : िप्टेंबर, २०२१ 
ववषय अध्ययन वनष्पत्ती 

क्रमाांक 
पाठाच ेनाव कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती 
क्र ०१, ०२, ०३, ०४ 
व ०५  

पाठ २  चला वृत्ते वापरुयात!   आठवडा 
पदहला 
 

 दीक्षा APP  
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 

दीक्षा APP मधे्य ददल्या प्रमाि ेकृती किा. अडचि 
आल्यास जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी द्वािे सांपकक  
साधा.  

सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती 
क्र ०१, ०२, ०३, ०४ 
व ०५  

पाठ २  चला वृत्ते वापरुयात!   आठवडा 
पदहला 
 

स्वाध्याय  पाठ्यपुस्तक पान क्र १२ व १३ वि ददलेल्या ‘आपि 
काही महत्त्वाच्या वूत्ताांचा परिचय करून घेऊ.’ चे 
वाचन किा.  त्या आधािे खालील प्रश्ाांची उत्तिे 
चमळवा -  
कोित्या वृत्तास ‘ककक वृत्त’ म्हितात? 
कोित्या वृत्तास ‘मकिवृत्त’ म्हितात? 
कोित्या वृत्तास ‘आर्क्टि क वृत्त’ म्हितात? 
कोित्या वृत्तास ‘अांटार्क्टि क वृत्त’ म्हितात? 
कोित्या वृत्तास ‘मूळ िेखावृत्त’ म्हितात? 

https://tinyurl.com/y9g9j68t
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सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती 
क्र ०१, ०२, ०३, ०४ 
व ०५  

पाठ २  चला वृत्ते वापरुयात!   आठवडा 
दुसिा 
 

स्वाध्याय  पुस्तकातील पान क्र. १४  व १५ विील स्वाध्याय 
सोडवा. अडचि आल्यास जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी 
द्वािे सांपकक  साधा.  

सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती 
क्र ३७, ३८ व ३९  

पाठ ३ पृथ्वीगोल, नकाशा 
तुलना व क्षेत्रभेट    

आठवडा 
दुसिा 

 दीक्षा APP  
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  

दीक्षा APP मधे्य ददल्या प्रमाि ेकृती किा. 
अडचि आल्यास जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी द्वािे 
सांपकक  साधा.  

 

इयत्ता : ६वी  माहे : िप्टेंबर, २०२१ 
ववषय अध्ययन वनष्पत्ती 

क्रमाांक 
पाठाच ेनाव कालावधी अध्ययन अध्यापन 

स्त्रोत 
ववद्यार्थी कृती 

सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र 

३७, ३८ व ३९  

पाठ ३ पृथ्वीगोल, नकाशा 
तुलना व क्षेत्रभेट    

आठवडा 
वतसिा 
 

प्रत्यक्ष अनुभव एका चेंडूवि से्कच पने चा उपयोग करून िगाचा नकाशा काढा. 
शक्य नसल्यास ककमान आपल्या देशाचा नकाशा काढा. 
त्यानांति त्या चेंडूवि कागद ठेऊन अशा प्रकािे टे्रस किा / दाबा 
की चेंडू विील नकाशा कागदावि पुसटसा उमटेल. त्या 
माध्यमातून पथृ्वीगोल व नकाशा यातील फिक समिून घ्या.   

येर्थे क्लिक करा  यु-ट्यूब विील णिडीओ पाहून पाठ्याांश समिून घ्या. 

सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र 

३७, ३८ व ३९  

पाठ ३ पृथ्वीगोल, नकाशा 
तुलना व क्षेत्रभेट    

आठवडा 
वतसिा 
 

स्वाध्याय  पाठ्यपुस्तक पान क्र १७ विील ‘भौगोजलक स्पष्टीकिि’ च ेवाचन 
करून कद्वचमतीय व कत्रचमतीय ह्या सांकल्पना समिून घ्या. 
आवश्यक वाटेल वतर्थे जशक्षकाांसोबत फोन द्वािे सांपकक  करून 
शांका समाधान करून घ्या. त्या आधािावि खालील प्रश्ाचे उत्ति 
शोधा –  

https://tinyurl.com/yadx4psg
https://tinyurl.com/y6vk8ov8
https://tinyurl.com/ydfp9fwj
https://tinyurl.com/ycjzs766


प्रश् : तुमची सहल िािाि आहे. तयािीची िबाबदािी वाटप 
किताना तुझ्यावि जशक्षकाांनी िबादािी ददललेी आहे की सोबत 
िगाची कद्वचमतीय प्रवतकृती सोबत घ्यावी. ति तू खालीलपैकी 
काय सोबत घेिाि? 
अ) पथृ्वीगोल आ) िगगोल इ) िगाची चेंडूवि तयाि केललेी 
पृथ्वीगोल ई) िगाचा नकाशा  

सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र 

३७, ३८ व ३९  

पाठ ३ पृथ्वीगोल, नकाशा 
तुलना व क्षेत्रभेट    

आठवडा चौर्था 
 

स्वाध्याय  मागील वषी आपि िी क्षेत्रभेट केली असले त्याचा छोटा 
अहवाल जलहा. अडचि आल्यास जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी द्वािे 
सांपकक  साधा.  

सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र 

०६ व ०७   

पाठ ४ हवा आणि हवामान  आठवडा चौर्था  दीक्षा APP  
येर्थे क्लिक करा  
 
 
येर्थे क्लिक करा  
 
 

दीक्षा APP मधे्य ददल्या प्रमािे कृती किा. अडचि आल्यास 
जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी द्वािे सांपकक  साधा.  
 
पान कि. २२ विील – प्रवतमा पाहून खालील प्रश्ाांची उत्तिे द्या 
–  

१) वादळ कोित्या समदु्रात आले होते? 
२) कोित्या िाज्ाांना सतकक तेचा इशािा देण्यात आला 

असले?  
३) भाितासह कोित्या देशाांवि या वादळाचा परििाम 

झाला असले? 
 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y9fw9wq5
https://tinyurl.com/yagtmzgh


इयत्ता : ६ वी माहे : ऑक्टोबर, २०२१  
ववषय अध्ययन वनष्पत्ती 

क्रमाांक 
पाठाच ेनाव कालावधी अध्ययन अध्यापन 

स्त्रोत 
ववद्यार्थी कृती 

सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र 

०८ व ०९    

पाठ ५ तापमान   आठवडा 
पदहला 

 दीक्षा APP  
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 

दीक्षा APP मधे्य ददल्या प्रमाि ेकृती किा. अडचि आल्यास जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी 
द्वािे सांपकक  साधा.  
पान क्र २३ विील ‘करून पहा’ मधे्य सुचववललेी वविेिीच्या सहाय्याने किावयाची कृती 
किा. वनिीक्षिाांची नोंद घ्यावी. 

सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती क्र 

०८ व ०९    

पाठ ५ तापमान   आठवडा 
दुसिा 

प्रत्यक्ष अनुभव पान क्र २५ विील ‘करून पहा’ मध्य ेसुचववललेी पाण्याच ेतापाने व र्थांड होि ेहे कृती किा. 
वनिीक्षिाांची नोंद घ्यावी.   
पान क्र २६ विील ‘करून पहा’ मधे्य सुचववललेी पािी तापवण्याची कृती किा. 
वनिीक्षिाांची नोंदी घ्या. 
पान क्र २८ विील आकृती ५.७ च ेवनिीक्षि किा. त्या आधािे िगातील सिासिी तापमान 
या बाबत मादहती चमळावा. 

सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

 सिाव  आठवडा 
वतसिा 

  

सामाजिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

 सांकजलत 
मूल्यमापन  

आठवडा 
चौर्था 
 

   

 

https://tinyurl.com/y6uxwjmj
https://tinyurl.com/y8nnvzm3


 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुि े 

ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच  : शैक्षणिक वषष २०२०-२१  
इयत्ता :- सहावी        नवषय :भूगोल  गुि :-15  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

पाठ १. पृथ्वी आणि वृत्ते 

 

प्रश्न १ .अ ) ररकाम्या जागी योग्य पयाषय ननवडून शलहा .                                                                  गुि- २ 

१) पृथ्वीगोलावरील ------------------- न िं दुस्वरूपातील वृत्त आहे .  
(१ ) मूळ रेखावृत्त                (२ ) नवषुववृत्त                 (३) ककष वृत्त                (४) उत्तर ध्रुव  

२) उत्तर गोलाधष व दशक्षि गोलाधष ---------------------- वृत्तामुळे  तयार होतात .   
(१ ) मूळ अक्षवृत्त                (२ ) १८००  रेखावृत्त        (३) मूळ रेखावृत्त          (४) दशक्षि ध्रुववृत्त   

     ) पुढील नवधाने चूक की  रो र ते सांगा. चुकीची नवधाने दुरुस्त करून पुन्हा शलहा.                     गुि- २ 

      १) सवष रेखावृत्ते नवषुववृत्ताजवळ एकत्रित येतात .  

      २) रेखावृत्ते एकमेकांना समांतर असतात.  

प्रश्न २. एका वाक्यात उत्तरे शलहा .                                                                                                  गुि- ८ 

       १) अक्षांश कशास म्हितात ? 

       २) पश्चिम गोलाधाषत एकूि त्रकती रेखावृत्ते असतात ? 

       ३) वृत्तजाळी कशामुळे तयार होते ? 

       ४) ककष वृत्त ते मकरवृत्त हे अंशात्मक अंतर त्रकती असते ? 

 प्रश्न ३. थोडकयात उत्तर  शलहा .                                                                                                 गुि- ३ 

१) अक्षवृत्त व रेखावृत्त यांचा वापर कोठे कोठे केला जातो ? 

 

 



राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुि े 

ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच  : शैक्षणिक वषष २०२०-२१  

इयत्ता :- सहावी        नवषय : भूगोल   गुि :-15  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

पाठ २.  चला वृत्त ेवापरुयात!   

 

प्रश्न १ .अ ) ररकाम्या जागी योग्य पयाषय ननवडून शलहा .                                                                           गुि- २ 

१) ६६० ३०' दशक्षि अक्षवृत्त म्हिजेच -------------------- होय.  
(१ ) आर्क्टिक वृत्त               (२ ) नवषुववृत्त               (३) अंटार्क्टिक वृत्त                (४) मकरवृत्त  

३) अंटार्क्टिक वृत्ताचे दशक्षि ध्रुव पासूनचे कोनीय अंतर ----------------आहे  .   
(१ ) ६६० ३०'                      (२ ) २३० ३०'                 (३) ९००                                             (४) ००  

     ) पुढील नवधाने चूक की  रो र ते सांगा. चुकीची नवधाने दुरुस्त करून पुन्हा शलहा.                          गुि- २ 

      १) ०० पूवष रेखावृत्त व १८०० पूवष रेखावृत्त .  

      २) एखाद्या रठकािाचे स्थान सांगताना फक्त अक्षवृत्ताचा उल्लेख केला तरीही चालतो .  

प्रश्न २. एका वाक्यात उत्तरे शलहा .                                                                                                    गुि- ८ 

       १) २३० ३०' दशक्षि अक्षवृत्तास काय म्हितात ? 

       २) भारतातून जािारे महत्त्वाचे वृत्त कोिते ? 

       ३) आंतरराष्ट्रीय वाररेषा कोित्या रेखावृत्ताच्या संदभाषने नवचारात घेतली जाते ? 

       ४) ९००  पूवष रेखावृत्ताच्या समोरील रेखावृत्त कोिते ? 

 प्रश्न ३. पुढील  ा ींचा नवस्तार नकाशा /पृथ्वीगोल /इंटरनेटच्या सहाय्याने  शलहा .                                        गुि- ३ 

१) चचली (देश )                  २)  नाईल नदी            ३)महाराष्ट्र (राज्य ) 

 

 



ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच  : शैक्षणिक वषष २०२०-२१  

इयत्ता :- सहावी        नवषय : भूगोल  गुि :-15  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

पाठ ३. पृथ्वीगोल, नकाशा तुलना व क्षेत्रभेट    

प्रश्न १ .अ ) ररकाम्या जागी योग्य शब्द शलहा .                                                                                  गुि- ४ 

       १)-------------- ही  पृथ्वीची  प्रानतननचधक प्रनतकृती असते.  

       २)नकाशे हे ------------------ असतात .  

     ३)त्रिचमतीय घटकाला ------------- आणि ------------ असते .  

      ४) मयाषददत प्रदेशचा अभ्यास करण्यासाठी --------------हे साधन वापरतात .  

प्रश्न २. एका वाक्यात उत्तरे शलहा .                                                                                                  गुि- ८ 

       १) पृथ्वीगोल हे त्रिचमतीय आहे की त्रिचमतीय आहे  ? 

       २) काही त्रिचमतीय घटकांची  नावे शलहा. 

       ३) काही त्रिचमतीय वस्तूंची  नावे शलहा. 

       ४) के्षिभेटीमुळे काय जािून घेता येते ? 

 प्रश्न ३. थोडकयात उत्तर  शलहा .                                                                                                गुि- ३ 

          १)त्रिचमतीय व त्रिचमतीय साधनांची वैशशष्ठ्ये कोिती ? 

 

 

 

 

 

 



ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच  : शैक्षणिक वषष २०२०-२१  

इयत्ता :- सहावी        नवषय : भूगोल   गुि :-15  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

पाठ ४. हवा आणि हवामान 

प्रश्न १ .अ ) ररकाम्या जागी योग्य पयाषय ननवडून शलहा .                                                                      गुि- २ 

४) समुद्रासपाटीपासून जसजसे उंच जावे तसतसे हवचेे तापमान ------------------ होते  .  
(१ ) उष्ण                            (२ ) स्थस्थर                      (३) जास्त                     (४) कमी  

५) हवेच्या अंगाचा नवचार ------------------ सांगण्यासाठी केला जातो.   
(१ ) तापमान                       (२ ) आद्रषता                   (३) हवामान                  (४) हवेची स्थस्थती  

     ) मी कोि ?                                                                                                                     गुि- २ 

      १) मी नेहमी  दलत असते.  

      २) मी वातावरिात  ाष्परूपात असते .  

प्रश्न २. एका वाक्यात उत्तरे शलहा .                                                                                                गुि- ८ 

       १) हवेची अंगे कोिती आहेत ? 

       २) हवेच्या दा ात (वायुदा  ) कशामुळे  दल  होतो ? 

       ३) हवेच्या दा ातील  (वायुदा  ) फरकानुसार कशाचा वेग  ठरतो ? 

       ४) वृष्टीची रूपे कोिती आहेत ? 

 प्रश्न ३. थोडक्यात उत्तर  शलहा .                                                                                                   गुि- ३ 

१) हवा  व हवामान यातील फरक स्पष्ट करा.  

 

 

 

 



ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच  : शैक्षणिक वषष २०२०-२१  

इयत्ता :- सहावी        नवषय : भूगोल   गुि :-15  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

पाठ ५. तापमान 

प्रश्न १ .अ ) ररकाम्या जागी योग्य पयाषय ननवडून शलहा                                                                          गुि- २ 

        १)त्रकनारी भागात ददवसाच्या व रािीच्या तापमानातील  फरक ------------- असतो .   

                 १) उष्ण                             (२ )स्थस्थर                                   (३) जास्त                     (४) कमी   

        २) खंडातगषत  प्रदेशाचे हवामान ----------------- असते .   

               (१ ) सम                             (२ ) नवषम                                 (३)दमट                        (४)स्थस्थर 

    ) मी कोि ?                                                                                                                           गुि- २ 

      १) जमीन व पाण्यामुळे  मी  तापते.   

      २) समान तापमान असलेल्या रठकािांना मी जोडते.   

प्रश्न २. एका वाक्यात उत्तरे ररहा .                                                                                                   गुि- ८ 

       १) तापमानाच्या नवतरिांनुसार पृथ्वी वर कोिकोिते करट ंध  तयार होतात ?  

       २) सागरी  प्रवाह कशामुळे ननमाषि होतात ?  

       ३)दैनंददन तापमान कक्षा कशास म्हितात ?  

       ४) हवेचे तापमान मोजण्यासाठी  कोित्या साधनाचा वापर करतात ?  

 प्रश्न ३. थोडक्यात उत्तर शलहा .                                                                                                     गुि- ३ 

१) अक्षवृत्तीय नवस्ताराचा तापमानाशी सं ंध सांगा .  

 


