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शुभेच्छा संदेश…

जीवनातील ववववध समस्ाांना सामोरे जाताना शिक्षणाची ज्योत तेवत ठे वणाऱ्या असांख्य बालकाांसमोर कोववड१९ मुळे एक नवीन आव्हान उभे राहिले आिे. सवव पालक, शिक्षक, शिक्षणप्रेमी याांच्यापुढे भववष्यातील शिक्षणाच्या
व्यवस्थेबाबत प्रश्न वनमावण झाले आिेत. पण पुरोगामी मिाराष्ट्र या अडचणीतूनिी मागव काढू न ववद्याथी व शिक्षक याांच्या
आरोग्याला प्राधान्य देऊन ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िोत रािील यासाठी प्रयत्न करत रािील आणण शिक्षणातिी मागे रािणार
नािी याची मला खात्री आिे.
आरोग्याला प्राधान्य देऊन शिक्षण चालू ठे वता येईल काय यावर िासन पातळीवर बरीच चचाव िोऊन िाळा बांद
असल्या तरी मुलाांच्या शिकण्याची प्रक्रिया कायम ठे वण्यासाठी िालेय शिक्षण ववभाग 'िैक्षणणक हदनदशिि का' घेऊन येत
आिे. शिक्षण ववभागाच्या या प्रयत्नाांना सवव शिक्षक, ववद्याथी,िाळा व्यवस्थापन सममती व पालकाांनी सकारात्मक
प्रवतसाद द्यावा असे आवािन मी या वनममत्ताने करते.
सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या िुभेच्छा!

प्रा.वषाा गायकवाड
मंत्री

शालेय जशक्षण ववभाग
महाराष्ट्र राज्य

मनोगत
महाराष्ट्रातील सवग ववद्यार्थी, पालक आणि र्शक्षकांना नवीन शैक्षणिक वषागच्या हादिि क शुभेच्छा!
कोववड-१९ च्या प्रादुभाववामुळे मागील कािी हदवसाांपासून आपण अनेक सांकटाांचा सामना करत आिोत. आरोग्य
आणण दैनांहदन उदरवनवाविाचा प्रश्न असणाऱ्या असांख्य बालकाांना पररस्थस्थतीमुळे शिक्षण सोडण्याची वेळ येऊ नये तसेच
शिक्षणािी, शिक्षकाांिी त्ाांचा सांबांध तुटू नये यासाठी मागील २ महिन्याांपासून आम्ही 'िाळा बांद, पण शिक्षण आिे …' िी
अभ्यासमाला सुरु ठे वली िोती आणण त्ाला मिाराष्ट्रभरातून प्रचांड प्रवतसाद ममळाला. िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्ये १५
जूनपासून सवव मिाराष्ट्रात प्रत्क्ष िाळा सुरू करण्यात अनेक अडचणी आिेत. त्ामुळे आपण हडशजटल माध्यमातून
शिक्षण देण्याचा वनणवय घेतला आिे. या पार्श्वभूमीवर राज्य िैक्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण पररर्देने िैक्षणणक
हदनदशिि केची वनममि ती केली आिे. या िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर शिक्षक, पालक याांनी अत्ांत ववचारपूववक करून
ववद्यार्थ्ाांचे शिकणे अमधक समृद्धकरणे आवश्यक आिे. प्रत्क्ष िाळा सुरु िोत नािीत तोपयांत ववद्याथी िैक्षणणक
हदनदशिि केचा वापर करून आपल्या सवडीनुसार आणण वेळेनुसार शिक्षण घेऊ िकणार आिेत. यामध्ये अध्ययन पूरक
साहित्, कृती, स्वाध्याय याांचा अांतभावव करण्यात आला आिे. आम्ही दीक्षा, रेहडओ, टे शलणव्हजन, अध्ययन व्यवस्थापन
प्रणाली (LMS) इत्ादी माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिोचण्यासाठी प्रयत्निील असून त्ाचाच एक भाग म्हणून
िैक्षणणक हदनदशिि का तयार करण्यात आली आिे. या उपिमास शिक्षक, पालक व ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील
आणण शिक्षणाची प्रक्रिया सुरु ठे वतील अिी मला आिा आिे.
िैक्षणणक हदनदशिि केचा प्रमुख उद्देि िा या सांकटाच्या कालावधीमध्ये देखील ववद्याथी शिक्षणप्रवािात रिावा िाच
आिे. आरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िे िी मित्वाचे आिे. यासाठीच घरी बसून देखील ववद्याथी िैक्षणणक
हदनदशिि केचा वापर करून त्ाच्या वेळेनुसार शिकू िकणार आिे. िाळा बांदच्या कालावधीमध्ये नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या
प्रारां भीच्या अनुर्ांवगक कृती तसेच अध्ययन अनुभव पूणवतः देणे िक्य िोणार नािी पण कािी अध्ययन अनुभव िे या
उपलब्ध ई-साहित्ाच्या माध्यमातून देणे नक्कीच िक्य िोणार आिे.

दिनकर पाटील
संचालक
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शैक्षणिक दिनिर्शिका
नमस्कार ववद्याथी ममत्रिो,
सध्या कोववड-१९ या रोगामुळे सांपूणव जग ववववध समस्ाांना सामोरे जात आिे. त्ाला शिक्षणक्षेत्रिी अपवाद नािी.

जगभरातील िाळा-मिाववद्यालये अवनश्चित काळासाठी बांद आिेत. शिक्षक, ववद्याथी, पालक िे सववजण िाळा कधी सुरू

िोणार याववचारात आिेत. िाळा सुरू करता येत नसल्या तरी शिकणे जास्तीत जास्त समृद्ध करता येऊ िकेल का याचा
ववचार िासनपातळीवरिी िोत आिे.

िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्ये ववद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेहडओ, टे शलणव्हजन,अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली

(LMS) याांचा वापर करण्यासाठी सुद्धा िासन प्रयत्निील आिे. त्ाचाच एक भाग म्हणून दीक्षा ऍप्लिकेिनचा वापर
मुलाांच्या अध्ययनासाठी करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपात आम्ही करत आिोत. िैक्षणणक
हदनदशिि का स्माटव पीडीएफ रूपात असून यामध्ये हदलेल्या अध्ययन स्त्रोताांवर स्पिव केल्यास सांबांमधत ई-साहित्
आपल्यासमोर णव्हहडओरूपामध्ये हदसेल. िैक्षणणक हदनदशिि का पािताना इां टरनेट कनेक्टिणव्हटीची समस्ा जाणवत

असल्यास रेंज आिे अिा रठकाणी जाऊन सांबांमधत ई-साहित् दीक्षा ऍिीकेिनवरून आपण डाऊनलोड करु िकतो व
इां टरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकाणी ऑफलाईन वापरू िकतो.

मिाराष्ट् राज्यातील सववच ववद्याथी व पालक सिजपणे वापर करू िकतील असा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या

महिन्याांसाठीचा अध्ययन साहित्स्त्रोताांचा सांच िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपामध्ये आपणा सवाांसाठी उपलब्ध करून देत

आिोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत उपलब्ध अध्ययन स्रोताांच्या मदतीने तयार केलेल्या िैक्षणणक हदनदशिि केस शिक्षक, पालक व

ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील असा ववर्श्ास वाटतो. िैक्षणणक हदनदशिि केचा उपयोग आपल्या पाल्याचे क्रकिंवा
आपल्या ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन सुकर करण्यासाठी नक्कीच िोईल अिी आिा आिे.

िैक्षणणक हदनदशिि का ववद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शिक्षकाांच्या मागवदिवनाखाली वापरावयाची आिे.तसेच शिक्षकाांनी

फोन कॉल, व्हाट्सअप या माध्यमातून ववद्याथी आणण पालक याांच्या सांपकावत रान न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या साह्याने

मुलाांचे शिक्षण आनांददायी कसे िोईल यासाठी प्रयत्न करावयाचा आिे. ववद्यार्थ्ाांनी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करत
असताना पालक आणण घरातील इतर वडीलधारी मांडळी तसेच मोठे बिीण-भाऊ याांच्या देखरेखीखाली अध्ययन साहित्

वापरावे. िैक्षणणक हदनदशिि केमध्ये अध्ययनस्त्रोत म्हणून दीक्षा ॲप वरील सांबांमधत घटकाांचे ई साहित् हदले आिे. या
साहित्ाचा वापर सांदभव म्हणून करण्यापूवी शिक्षकाांिी चचाव करणे आवश्यक आिे त्ाचप्रमाणे शिक्षकाांच्या सूचनेनुसार
पाठ्यपुस्तकाांचािी वापर आवश्यक आिे.

केवळ िैक्षणणक हदनदशिि का पुरवल्याने ववद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पूणव िोणार नसून शिक्षकाांनी सतत पालक व

ववद्यार्थ्ाांच्या सांपकावत रािणे त्ाांच्यािी चचाव करणे, त्ाांना कािी प्रश्न ववचारणे या माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांचे सातत्पूणव
सवांकर् मूल्यमापन करावे. ववद्यार्थ्ाांवर सतत ऑनलाईन चाचण्याांचा मारा करणे योग्य नािी. त्ाचप्रमाणे लेखी गृिपाठ,
स्वाध्याय आणण चाचण्यायामुळे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन कांटाळवाणे िोणार नािी याचीिी दक्षता शिक्षकाांनी घेणे आवश्यक
आिे. त्ाच प्रमाणे ववद्याथीवनिाय या वनयोजनामध्ये लवमचकता सुद्धा असावी.

र्शक्षकांसाठी सूचना :

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

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

3. वगवशिक्षकाांनी ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फक्त अभ्यासबद्दल बोलू नये. िा सांवाद अनौपचाररक असावा.

ववद्याथी, कुटुां ब, सध्याची हदनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाचे
मत याबद्दल चचाव करून शिक्षक - ववद्याथी सांबांध दृढ िोतील याची काळजी घ्यावी.

4. वगवशिक्षकाांनी, ववर्यशिक्षकाांनी पाठ शिकताना पुस्तकाचा कसा वापर कसा करावा याबद्दद्दल सूचना द्याव्यात.
5. प्रत्ेक पाठाचे ई-साहित् बघण्यापूवी व बमघतल्यानांतर काय करावे याबद्दलिी ववद्यार्थ्ाांना साांगावे.

6. त्ाचप्रमाणे पाठातील ई-साहित्ािी सांबांमधत समाांतर उपिम आणण स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद
साधावा.

7. वनयममत अभ्यासाला पयावय म्हणून आपण दीक्षा ऍपचा वापर आपण करत नािी आिोत तर शिक्षक आणण
ववद्याथी याांच्यातील आांतरक्रियेतून जे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन घडते त्ाला पूरक साहित् क्रकिंवा िैक्षणणक साहित्
म्हणून ई -साहित्ाचा वापर करणे अपेशक्षत आिे.

8. िैक्षणणक हदनदशिि केमध्ये देण्यात आलेल्या कृतीशिवाय शिक्षकाांनी आपल्या स्तरावर इतर आवश्यक कृती व
उपिम ववद्यार्थ्ाांना पुरववण्यास िरकत नािी.
शैक्षणिक दिनिर्शि का वापरण्यासाठी ववद्यार्थी व पालक यांच्याकररता महत्वाच्या सूचना :
1. िैक्षणणक हदनदशिि का म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील पाठाांवर आधाररत वनयोजन असून त्ाचा उद्देि ववद्यार्थ्ाांचे
अध्ययन सुलभ करणे िा आिे.

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

3. दीक्षाऍप पािण्यापूवी एकदा पाठ्यपुस्तकातून सांबमां धत पाठ वाचावा. त्ाचप्रमाणे ई-साहित् पाहिल्यानांतरिी ईसाहित्ातील अध्ययन घटक पुन्हा वाचणे अमधक फायदेिीर ठरेल.

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

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

6. दररोज प्रत्ेक ववर्याचा अभ्यास करण्याची सवय लावून घ्या.
7. ठराववक कालावधीनांतर शिक्षकाांनी पाठवलेल्या चाचण्यािी सोडवा.
8. ई-साहित् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सावनध्यातच रिा.

9. ई-साहित् सलगपणे न पािता प्रत्ेक ववर्य सांपल्यानांतर थोडी ववश्ाांती घ्या. मोबाईल क्रकिंवा इलेक्ट्रॉवनक गॅजटे
कािी वेळासाठी दूर ठे वा.

10. इ.१ ली व २ रीच्या ववद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप व पाठ्यपुस्तक घरातील वडीलधाऱ्या मांडळींच्याच मदतीने वापरायचे
आिे.

11. आवश्यक तेथे साांवगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिंवा उपिम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मांडळींना त्ाची कल्पना द्या
अथवा त्ा कृती क्रकिंवा उपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.

12. हदनाांक २४/०७/२०२० च्या िासन वनणवयानुसार िैक्षणणक वर्व २०२० साठी कोव्हीड-१९ या कोरोना ववर्ाणूच्या
प्रदुभाववाच्या पािवभूमीवर इयत १ ली ते १२ वी चा पाठू यिम २५% कमी करण्यात आलेला आिे. तरीिी

ववद्यार्थ्ाांनी सदर िासन वनणवयानुसार कमी केलेला पाठ्यिमाचे अवलोकन करावे. या पाठ्यक्र्माचे
स्वयांअध्ययन करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकातील सवव घटकाांचा समावेि हदनदशिि केत करण्यात आलेला आिे.

13. िैक्षणणक हदनदशिि केमधील शलिं क open िोत नसल्यास सदर घटकािी सांबांमधत ई-साहित् DIKSHA APP

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

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
माहे – सप्टेंबर,ऑक्टोबर,नोव्हें बर २०२०

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी येथे क्लिक करा

इयत्ता:- आठवी
माहे – सप्टेंबर २०२०
आठव
डा

अध्ययनननष्पत्तीक्र

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी

अध्ययनस्त्रोत

नवद्याथीकृती

माांक

पनहला

*नवद्याथी कनवतेचे शीषषक वाचून काय वाटले ते साांगतील.
*नवद्याथीकनवतेचे वाचन करतील.
*कनवता स्वतःच्या चालीत गातील.
०८.०१.०८
०८,०१.१०

*कनवतेचा भावाथष नवषद करतील.
६.असारांगारीश्रावण

*नवद्याथी कवीने श्रावण मनहन्याला नदलेल्या नावाची यादी
तयार करतील.
*’नकशोर’ मानसकेनमळवून (नकमानपाच)
त्यातीलकनवताांचासांग्रहकरतील.

दु सरा

०८.०१.०८
०८.०१.१०

*कनवतेतील यमक जुळणाऱ्या शबदाांच्या जोड्या नलहू न
६.असारांगारीश्रावण

काढतील.
*नवद्याथी श्रावण मनहन्याची नवनवधरूपे आकृतीच्या सहाय्याने

दाखवतील.
*नवद्याथी आनिन मनहन्यातील ननसगाचे ननरीक्षण करून
अनुभव लेखन करतील.
*नवद्याथी झोका व झाड यादोघाांमधील सांवादाची कल्पना
करून सांवाद सादर करा.
नतसरा

*नवद्याथी

पाठाचे वाचन करतील.

*नवद्याथी वाचलेल्या पाठावर प्रश्नपेढी तयार करतील.
*नवद्याथी’फुबाईफु’ हे आत्मचनरत्रनमळवूनत्याचेवाचनकरतील.
०८.०१.०७

७.अण्णाभाऊांची

०८.०१.११

भेट.

*नवद्याथीअण्णाभाऊसाठे याांच्याव्यक्ततमत्त्वनवशेषाचीसूचीबनव
तील.
*नवद्याथी’झोपडीतीलवास्तव’ यावरस्वमतमाांडतील.
*नवद्याथीपृष्ठक्रमाांक२९वरीलवातयेनवरामनचन्हाांचायोग्यवापरक
रूननलनहतील.

चौथा

०८.०१.०७
०८.०१.११

७.अण्णाभाऊांची भेट.

*नवद्याथीपाठाचेवाचनकरतील.
*नवद्याथीवाचलेल्यापाठावरप्रश्नपेढीतयारकरतील.

*नवद्याथी’फुबाईफु’ हे आत्मचनरत्रनमळवूनत्याचेवाचनकरतील.
*नवद्याथी अण्णाभाऊ साठे याांच्या व्यक्ततमत्त्व नवशेषाची सूची
बनवतील.
*नवद्याथी’झोपडीतीलवास्तव’ यावर स्वमत माांडतील.
*नवद्याथी पृष्ठक्रमाांक २९ वरील वातये नवरामनचन्हाांचा योग्य
वापर करून नलनहतील.

माहे – ऑक्टोबर २०२०
आठव

अध्ययन

डा

ननष्पत्तीक्र

पाठाचेनाव

ववषय – मराठी

अध्ययनस्त्रोत

नवद्याथीकृती

माांक
पनहला

*नवद्याथी पाठाचे वाचन करतील, समजलेल्या भागावर

०८.०१.०
५

८.धाडसीकॅप्टनरानधका

०८.०१.१

मेनन

८

चचाक रतील.
*नवद्याथी रानधका मेनन याांच्या बाबत मानहतीचे सांकलन
करतील.
१.त्याांचेपूणषनाव.....

२.बालपणीचेनाव.......
३.त्याांचेनशक्षण.........
४.त्या ज्या जहाजाच्या कॅप्टन होत्या त्या जहाजाचेनाव......
५.पुरस्कार........
*नवद्याथी रानधका मेनन याांची गुणवैनशष्ये नलनहतील.
*नवद्याथी मच्छीमाराांना वाचवण्यासाठी केलेल्या कृतीचा
ओघततता नलनहतील.

दु सरा

*मोठे पणी तुम्हाला कोण व्हावेसे वाटते आनण का ते साांगतील.
*नवद्याथी’सांधी’च्या प्रकाराांबाबत मानहती समजून घेतील.

०८.०१.०
५

८.धाडसीकॅप्टनरानधका

०८.०१.१

मेनन

८

*पृष्ठक्रमाांक३७वरील जानहरातीचे ननरीक्षण
करतील,समजपूवक
ष वाचन करून प्रश्नाांची उत्तरे नलनहतील.
*नवद्याथी जानहरात अनधक आकषषक होण्यासाठी त्यात
कोणकोणत्या घटकाांचा समावेश व्हावा. ते साांगतील.
*जानहरातीची वैनशष्ये नलहा.

नतसरा

*नवद्याथी कनवतेचे वाचन करतील.
*नवद्याथी चालीवर कनवता म्हणतील व ऐकतील.
*नवद्याथी कवी कृष्णशास्त्री नचपळू णकर याांचा आठवणीतल्या
कनवता भाग३ हा कनवतासांग्रह वाचतील.
*नवद्याथी नवद्येमुळे व्यततीला प्राप्त होणाऱ्या गोष्टी कोणत्या ते
नलनहतील.
०८.०१.०
३०८.०१.

९.नवद्याप्रशांसा

१४

*नवद्याथी कवीच्या मते नवद्येची वैनशष्ये कोणती ते नलनहतील.
*नवद्याथी धन व नवद्या याांची तुलना करून साांगतील.
*नवद्याथी कनवतेत आलेल्या नवीन शबदाांचे अथषशोधून
नलनहतील.
*नवद्याथीनवद्यार्थ्यांनासमजलेल्याकनवतेचाअथषनलनहतील.
*नवद्याथी’नवद्या’ हे उत्तर येईल असे नकमान पाचप्रश्न तयार
करतील.

चौथा

०८.०१.०
३०८.०१.
१४

*नवद्याथी कवीच्या मते नवद्येची वैनशष्ये कोणती ते नलनहतील.
९.नवद्याप्रशांसा

*नवद्याथी धन व नवद्या याांची तुलना करून साांगतील.

*नवद्याथी नवद्यार्थ्यांना समजलेल्या कनवतेचा अथष नलनहतील.
*नवद्याथी’नवद्या’ हे उत्तर येईल असे नकमान पाचप्रश्न तयार
करतील.

माहे –नोव्हें बर २०२०
आठव
डा

अध्ययनननष्प

पाठाचेनाव

ववषय – मराठी

अध्ययनस्त्रोत

नवद्याथीकृती

त्तीक्रमाांक

पनहला

*नवद्याथी पाठाचे लेखक म्हणून दोघाांचे नाव का नदले असेल?
यानवषयी स्वतःचे मत साांगतील.
*नवद्याथी पाठ वाचतील, पाठावर आधानरत प्रश्नपेढी तयार
करतील.

०८०१.०७

१०.नलओनाडो द

०८.०१.१७

व्व्हची (स्थूलवाचन)

http://gestyy.com/ew865C

*नवद्याथी पाठात आलेले वातप्रचार शोधून त्याांची यादी
करतील व वातयात उपयोग करतील.
*नवद्याथी खालील नवरामनचन्हाांची नावे नलनहतील.
१. .

२.

;

३. ?

४.

!

५. ‘ ‘६.
दु सरा

“

“

*नवद्याथी पाच भारतीय नचत्रकाराांची इांटरनेटवरून मानहती
नमळवतील.
*नवद्याथी’माझीआवडतीकला’ यानवषयावर दहा ओळीत
मानहती नलनहतील.
०८०१.०७

१०.नलओनाडोदा

*नवद्याथी तुमच्या गावातील नचत्रकारा नवषयी बातमीचे लेखन

०८.०१.१७

व्व्हची(स्थूलवाचन)

करतील.
*नवद्याथी पृष्ठक्रमाांक४५ वरील बातमीचे वाचन करतील व
प्रश्नाांची उत्तरे नलनहतील.
*नवद्याथी बातमीची नवनवध क्षेत्रे याबाबत‘ स्प्रे’ डायग्राम तयार
करतील.

नतसरा

नदवाळी

सराव

सुट्ट्या
चौथा

नदवाळी
सुट्ट्या

सराव

कऺा:-आठव ीं
सप्ताह

अध्ययन

पाठ का नाम

महहना: – ससतींबर-२०२०
अध्ययन स्रोत

ववषय – हहींदी
छात्र कृनत

ननष्पत्तत
क्रींमाक

.छात्र ऩाठयाॊश का सस्र्र र्ाचन करें गे ।

08.15.0

●

1
08.15.0
4
1

08.15.0

छात्र अॊतरजाऱ की सहायता से रजा साहब के बारें में

जानकारी प्राप्त करें गे।
1.7 मेरे रजा साहब
(ऩूर्ााध)

यहॉ क्लऱक करे

●

छात्र वर्भिन्न चचत्रकारोंकी जानकारी प्राप्त करें गे।

●

सर्ाधमासमिार् के बारें में छात्र भऱखेंगे।

●

ऩाठ में आए वर्वर्ध दे शों के नाम भऱखेंगे ।

6

08.15.0

.छात्र ऩाठयाॊश का सस्र्र र्ाचन करें गे ।

1

1.7 मेरे रजा साहब

08.15.0

(उत्तराधा)

4

यहॉ क्लऱक करे

●
●
●

छात्र ऩाठ में उल्ऱेखखत वर्वर्ध िाषाओॊ की सूची बनाएॉगें।
रजा साहब के जीर्न की घटनाओॊ की जानकारी भऱखेंगें।
ऱेखखका और रजा साहब के बीच हुए सॊर्ाद भऱखेंगे ।

08.15.0

●

छात्र समाचारऩत्रों से प्रदशानी की तस्र्ीर और समाचार इकट़्ठा

करें गे।

6

•स्र्ाध्याय हऱ करें गे ।

2.छात्र ऩाठयाॊश का सस्र्र र्ाचन करें गे ।

08.15.0
1
08.15.1
0
08.15.1
3

1.8 ऩर्
ू ा वर्श्राम
(ऩर्
ु ााध)

यहॉ क्लऱक करे

छात्र ऩाठयाशॊ में आए स्थऱों की जानकारी भऱखेंगे ।

●

ऩयाटन स्थऱों ऩर सैर करने के भऱए जाते समय बरती जाने

●

छात्र सैर करने जाते समय ऱगने र्ाऱी र्स्तुओॊ की सूची

बनाएॉगें।

1

ऱेखक और उनके श्रीमती जी के बीच हुए सॊर्ाद छात्र अऩने
शब्दों मे भऱखेंगे ।

●

08.15.1

1.8 ऩूर्ा वर्श्राम

0

(उत्तराधा)

5

●

•स्र्ाध्याय हऱ करें गे ।

08.15.0

4

छात्र अऩने जीर्न में सैर ककए स्थानों की जानकारी भऱखेंगे।

र्ाऱी सार्धाननयों की छात्र सूची बनाएॉगें।

5

08.15.1

●

यहॉ क्लऱक करे

●

घरे ऱु उऱझनों के कारर् वर्श्राम की आर्श्यकता इस वर्षयऩर

छात्र जानकारी भऱखेंगे।
●

स्र्ास्थ के भऱए वर्श्राम आर्श्यक है , जानकारी भऱखेंगे।

•स्र्ाध्याय हऱ करें गे ।

महहना: – अक्तूबर- २०२०
स

अध्ययन

पाठ का नाम

अध्ययन स्रोत

ववषय – हहींदी
छात्र कृनत

प्ता ननष्पत्तत
ह

क्रींमाक

08.15.02
08.15.07
08.15.11

छात्र कवर्ता का सस्र्र गायन करें गे।

●

छात्र अॊतरजाऱ से कबीर जी के साहहत्य के बारें में जानकारी

प्राप्त करें गे।

1.9 अनमोऱ र्ार्ी
सॊत कबीर

●

यहॉ क्लऱक करे

●
●
●

(ऩूर्ााध)

मनष्ु यमें ऩाए जाने र्ाऱे सद़गर्
ु ों की छात्र सच
ू ी बनाएॉगें।
छात्र ऩदयाॊश में आए ऱययुलत शब्दों को भऱखेंगे।

छात्र कवर्ता में आयी र्ार्ी की वर्शेषता बताने र्ाऱी ऩॊक्लतयाॉ

भऱखेंगें।

1

08.15.02
08.15.07
08.15.11

2

(उत्तराधा)

छात्र कवर्ता का सस्र्र गायन करें गे।

●

छात्र श्रीकृष्र् की भऱऱाओॊ की कथा सुनेंगे।

●

1.9 अनमोऱ र्ार्ी
सॊत कबीर

●

यहॉ क्लऱक करे

●
●

सूरदास रचचत रचनाओॊ की जानकारी प्राप्त करें गे।

छात्र ऩदयाॊश में आए ऱययल
ु त शब्दों की सच
ू ी बनाएॉगें।
बाऱकृष्र् और माता के बीच सॊर्ाद भऱखेंगे।

•स्र्ाध्याय हऱ करें गे ।

3

प्रथम सत्र सींकसऱत मुल्यमापन क्रीं-1

4

प्रथम सत्र सींकसऱत मुल्यमापन क्रीं-1

महहना: –नवींबर २०२०
स

अध्ययन

पाठ का नाम

प्ता ननष्पत्तत
ह

क्रींमाक

1

दीपावऱी अवकाश

2

दीपावऱी अवकाश

ववषय – हहींदी
अध्ययन स्रोत

छात्र कृनत

इयत्ता आठवी
माहे : सप्टेंबर २०२०

ववषय : इंग्रजी

Use DIKSHA App & Scan
QR Code given on page no.
11 or click on given link.
Unit one
Week 1

1.4 Miss slippery
 English Workshop

Unit one
Week 2

1.4 Miss slippery
 Language study.

 Understands the main idea of the
story.
https://diksha.gov.in/play/content/do
 Enjoys story with interest.
_3130305734604308481391?content
 Completes given task.
Type=Resource
 Communicates properly.
 Writes story/incident.

 Understands language by
various activities.
 Completes given task
interestingly.

 Write a story in your
own word.
 Write about “I saw
an incident” in your
own word.
For ex. Yesterday
how I helped my
neighbor.

Use DIKSHA App & Scan
https://diksha.gov.in/play/content/do QR Code given on page no.
_3130305734604308481391?content 11 or click on given link.
Type=Resource
 Write ten sentences
in past tense.

For ex. What have
you done in last two
months during the
pandemic period?
 Turn the sentences
into polite request
with the help of
given clue on page
no. 24.
Use DIKSHA App & Scan
QR Code given on page no.
11 or click on given link.
Unit one

Week 3

 Word play.
 Anagrams
 Mother tongue
to other tongue.
 Live English.

 Enjoys different activities with
interest.
 Enjoys language game to learn
English language.
 Completes given task
interestingly.

https://diksha.gov.in/play/content/do
_3130305734604308481391?content
Type=Resource

 Make Anagrams of
given words –
Dairy, Farmer,
Listen, Ten.
 Find more such
words and write
down in your
notebook.
 Complete the table
given on page no.
25.

 Find more such
English words,
which would be
meaningful in your
mother tongue too.

Unit two
Week 4

2.1 Try again
 Chit – Chat
activity.
 Poem.

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

 Enjoys Chit- Chat activity.
 Participates interestingly.
 Participates in spoken task and
writing tasks.
 Communicates properly.
 Enriches vocabulary.
 Writes meaningful phrases.
 Makes decorative posters.

https://diksha.gov.in/play/content/do
_3126134147124674562644?content
Type=Resource

 Understands main idea of the
poem.
 Enjoys poem with interest.

https://diksha.gov.in/play/content/do Use DIKSHA App & Scan
_3126134147124674562644?content QR Code given on page no.
11 or click on given link.
Type=Resource

 Write the name of
poem you like most.
Give reason.
 Recite poem with a
rhythm and action.
 When can success
has a greater value?when you get it
easily or with
difficulty.

माहे : ऑक्टोबर २०२०
Unit two
Week 1
2.1 Try again

 English
workshop.

 Communicates properly.
 Completes given task
interestingly.

 Write down
according to you,
what leads to
success.
 Prepare a poster of
proverbs.

Unit two

Week 2

2.2 The housebuilder
 Chit – Chat
activity
 Lesson

Unit two

Week 3

2.2 The housebuilder
 English
workshop
2.3 The little

Use DIKSHA App & Scan
 Enjoys Chit – Chat activity and
QR Code given on page no.
story.
11 or click on given link.
 Participates interestingly.
 Communicates properly.
 Tell this story to
https://diksha.gov.in/play/content/do
 Makes use of phrases properly.
your parents and
_3130164458468065281487?content
 Makes noun forms of given
friends in your own
Type=Resource
verbs.
words.
 Makes use of homophones
properly.
 Participates in writing tasks.
 Understands main idea of the
story.
 Enjoys story with interest.
 Communicates properly.
 Completes given task
interestingly.

Use DIKSHA App & Scan
QR Code given on page no.
https://diksha.gov.in/play/content/do 11 or click on given link.
_3130164458468065281487?content
 The mason made a
Type=Resource
firm decision to
retire. When?

river
 Chit – Chat
activity.

Unit two

Week 4

2.2 The little river.
 Poem
 English
workshop
2.4. Excuses! (A
skit)
 Chit – Chat
activity.
 A skit.

 Writes about seasons.
 Identifies poetic devices.
 Identifies figures of speech.

 Write homophones
with the help of your
friend or parents.
 Write the name of
season you like
most. Give reason.

Use DIKSHA App & Scan
 Enjoys poem interestingly.
QR Code given on page no.
 Learns new words and enriches
11 or click on given link.
vocabulary.
 Identifies figures of speech.
 Recite the poem with
 Recites poem with rhythm.
rhythm and action.
 Participates in language study
 Guess who I am?
interestingly.
I always run,
https://diksha.gov.in/play/content/do
 Participates in writing task.
I never walk.
_3126134262701834242649?content
 Enjoys riddles.
Type=Resource
I offer murmur,
 Enjoys language study
But never talk.
I have a bed,
 Understands the concept of
reported speech.
But never sleep.
I have a mouth,
 Understands use of reported
speech.
But hardly eat.
I have to fall,
 Understands the main idea of
“A Skit”.

 Understands importance of
rules.
 Communicates properly.

But cannot climb up.
Guess who I am,
Please don’t give up.
 Why is the
punctuality so
important in life?
 Did the teacher
believe Riteish’s
stories? How do you
know that.

माहे : नोव्हेंबर २०२०
Use DIKSHA App & Scan
QR Code given on page no.
11 or click on given link.

Unit two
2.4 Excuses! (A
Skit)
Week 1

 English
workshop.
2.5 A Heroine of
the sea.
 Chit – Chat
activity.








Participates interestingly.
Participates in writing tasks.
Understands reported speech.
Enjoys writing.
Enjoys chit-chat activity.
Participates in language study
interestingly.
 Participates in writing task.

https://diksha.gov.in/play/content/do
_312604626483593216219021?conte
ntType=Resource

 Imagine there is a
story writing
competition in your
school. Prepare a
notice about it.
 Do you think that
courage is a good
quality? Explain it.

Unit two
Week 2

2.5 A Heroine of the
sea.
 Lesson.

Unit two
2.5 A Heroine of the
sea.
Week 3

Week 4

 English
workshop.
 Language
study.
 Word play.
 My first aid
kit.






Participates interestingly.
Communicates properly.
Makes use of phrases properly.
https://diksha.gov.in/play/content/do
Makes noun forms of given
_312604627080749056112882?conte
verbs.
ntType=Resource
 Makes use of homophones
properly.
 Participates in writing tasks.







Participates interestingly.
Participates in writing tasks.
Understands reported speech.
Enjoys writing.
Participates in language study
interestingly.

 Communicates properly.
 Completes given task
attentively.
 Understands an importance of
first aid kit.

https://diksha.gov.in/play/content/do
_312604627080749056112882?conte
ntType=Resource

Use DIKSHA App & Scan
QR Code given on page no.
11 or click on given link.
 Read the story and
translate into your
medium of
instruction.
 How will you help
the people who met
an accident?
Use DIKSHA App & Scan
QR Code given on page no.
11 or click on given link.
 Describe the life of
family who lives in
light houses.

Use DIKSHA App & Scan
https://diksha.gov.in/play/content/do QR Code given on page no.
_312604627080749056112882?conte 11 or click on given link.
ntType=Resource
 Keep practicing to
solve the various

 Understands how to use first aid
kit.
 Knows various first aid kit item
and their uses.

activities given on
page no. 51.
 Search on internet
more first aid kit
items and their uses.
 Make your own first
aid kit for your
home.

इयत्ता : आठवी

अध्ययन
ननष्पत्ती
क्रम ांक

प ठ चे
नव

माहे : सप्टें ते नोव्हें २०२०

क ल वधी

अध्ययन अध्य पन स्त्रोत

ववषय : गवित

नवद्य थी कृ ती

दीक्षाऄॅपचा वापर (QR
पस्ु तकातील QR code च्या मदतीने घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या मागटदिटनात व
code)geogebra ,
त्रनदिटनात दीक्षा APP च्या ंाहासयाने त्रिकोणाचे त्रिरोलंब,त्रिकोणाच्या
,softwareचार्ट पेपर ,कागद,
लंबंंपात त्रबंदचंू े स्थान,एकंंपात त्रबंद,ू त्रिकोणाची मध्यगा,त्रिकोणाच्या
त्रिकोणा
,डॉर् पेपर,ग्रीड पेपरकंपां ,
मध्यगा ंपं ात त्रबदं चू ा गुणधमट पडताळून पाहा.
चे
1
,रें पेपर,पेर्ी
कोणताही त्रिकोण काढा,त्याला नावे द्या,त्याच्या तीनही त्रिरोत्रबदं ू ंमोरील
त्रिरोलबं
अठवडा https://diksha.gov.in/play/ बाजवू र गुण्याच्या ंाहासयाने लंब काढा,त्रिरोलंब किाला म्हणतात हे ंमजनू
व
content/do_31301401766 घ्या.त्रिकोणात गुण्याच्या ंहासयाने काढलेल्या त्रिरोलंबांचे त्रनरीक्षण करा.हे
मध्यगा
65968641299?referrer=u तीनही त्रिरोलंब एकंंपाती अहे का हे लक्षात घ्या.यावरून याची व्याख्या
tm_source%3Ddiksha_mo
करा.
bile%26utm_content%3D

do_3125988802766684 कार्कोन त्रिकोण,त्रविालकोन त्रिकोण व लघक
ु ोन त्रिकोण काढतील,प्रत्येक
1621857%26utm_campa त्रिकोणांचे तीनही त्रिरोलंब काढतील,त्रनरीक्षण करतील,प्रत्येक त्रिकोणाच्या
ign%3Dshare_content, लबं ंपं ात त्रबदं च
ू े त्रनरीक्षण करतील, व यावरून स्वतःचे मत माडं ू न पडताळा
https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301401767
74922241300?referrer=u
tm_source%3Ddiksha_mo
bile%26utm_content%3D
do_3125988802766684
1621857%26utm_campa
ign%3Dshare_content,
https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301401768
86579201301?referrer=u
tm_source%3Ddiksha_mo
bile%26utm_content%3D
do_3125988802766684

घेतील.
कोणताही त्रिकोण काढा,त्याला नावे द्या,त्याच्या तीनही त्रिरोत्रबंदू ंमोरील
बाजंचू ा मध्यत्रबंदू त्रमळवा.त्रिरोत्रबंदू व त्यांमोरील बाजंचू ा मध्यत्रबंदू यांना
जोडणारे रे षाखंड काढा.यावरून मध्यगा किाला म्हणतात हे ंांगा,
कार्कोन त्रिकोण,त्रविालकोन त्रिकोण व लघक
ु ोन त्रिकोण काढून प्रत्येक
त्रिकोणांच्या तीनही मध्यगा काढा,त्रनरीक्षण करा,प्रत्येक त्रिकोणाच्या मध्यगा
ंंपात त्रबंदचू े त्रनरीक्षण करा व यावरून मध्यगा ंंपात त्रबंदच्ू या गुणधमाांचा
ऄभ्यां करा व त्रनष्कषट काढा.

1621857%26utm_campa
ign%3Dshare_content,
https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301401822
53158401240?referrer=u
tm_source%3Ddiksha_mo
bile%26utm_content%3D
do_3125988802766684
1621857%26utm_campa
ign%3Dshare_content

M806
M807

दीक्षा APP च्या ंाहासयाने त्रदलेल्या त्रिपदीचे त्रवस्ताररत रूप,त्यावरील
उदाहरणे,त्रिपदीचा घन व त्यावरील उदाहरणे,त्रिपदीचा घन यांचा ऄभ्यां
1
त्रवस्तार
करा. घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या मागटदिटनात व त्रनदिटनात त्रिपदी व त्रिपदींचे
ंिू े अठवडा https://diksha.gov.in/play/
काडट तयार करा,त्याचं े वगट व घन त्रवस्तार करा.
content/do_31301401825
36192001208?referrer=u अयत व चौरं यांच्या क्षेिफळाच्या ंाहासयाने (x+a)(x+b)याचा त्रवस्तार
दीक्षा ऄॅपचा वापर (QR
code), चार्ट पेपर,काडट पेपर

tm_source%3Ddiksha_mo
करा व त्यावरील उदाहरणाचं ा ंराव करा,
चा त्रवस्तार
bile%26utm_content%3D
करा,त्यावरील उदाहरणे ंोडवा.
चा त्रवस्तार करा त्यावरील
do_3125988802766684 उदाहरणे स्वतः तयार करा व ती ंोडवा,
c चा
1621857%26utm_campa
त्रवस्तार करा त्यावरील उदाहरणे ंोडवा.
ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301401854
71877121254?referrer=u
tm_source%3Ddiksha_mo
bile%26utm_content%3D
do_3125988802766684
1621857%26utm_campa
ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301401854
71877121254?referrer=u
tm_source%3Ddiksha_mo

bile%26utm_content%3D
do_3125988802766684
1621857%26utm_campa
ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301401858
46906881241?referrer=u
tm_source%3Ddiksha_mo
bile%26utm_content%3D
do_3125988802766684
1621857%26utm_campa
ign%3Dshare_content

इयत्त : म हे :२०२०
प ठ चे न व

अध्ययन अध्य पन स्त्रोत

म हे:-ऑक्टोबर
नवद्य थी कृ ती

दीक्षा ऄॅपचा वापर (QR code),चार्ट पेपर
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401859795
35361155?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26ut
m_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_c
ampaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401887059
96801234?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26ut

m_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_ca
mpaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401888006
14401254?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26ut

m_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_ca
mpaign%3Dshare_content

दीक्षा APPच्या ंाहासयाने वगट त्रिपदीचे ऄवयव काढणे,ऄवयव
पाडण्याची ओळख,बैत्रजक रािीचे ऄवयव पाडणे व ंोपे
3 चे ऄवयव पाडणे,,
रूप,उदाहरणांचा ऄभ्यां,
3 चे ऄवयव पाडणे,ंोपे रूप देणे,गणोत्तरीय बैत्रजक रािी,आत्यादींचा
ु
ऄभ्यां करा.

बैनजक
र शीचे
अवयव

https://diksha.gov.in/play/content/do_313014018891194368
1255?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_conte

nt%3Ddo_31259888027666841621857%26 utm_campaign%3Ds
hare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313014019178422272
1255?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_conte

nt%3Ddo_31259888027666841621857%26 utm_campaign%3Ds
hare_content

वगट त्रिपदींच्या उदाहरणांचा ऄभ्यां करा, वगट त्रिपत्रदचं ी त्रवत्रवध
उदाहरणे तयार करा व त्यांचे ऄवयव पाडा, दोन घनांच्या बेरजेच्या
ऄवयवाच्ं या वरील ंिू ाचा उपयोग करून त्रवत्रवध उदाहरणे ंोडवा,
दोन घनाच्ं या वजाबाकीच्या ऄवयवांच्या वरील ंिू ाचा उपयोग करून
त्रवत्रवध उदाहरणे ंोडवा, गुणोत्तरीय बैत्रजक रािीची उदाहरणे तयार
करा, गुणोत्तरीय बैत्रजक रािीवरील त्रवत्रवध उदाहरणे ंोडवा.

दीक्षा app च्या ंहासयाने चलनाचे प्रकार,चलनाचा त्रस्थरांककाढणे,
चलनावरील उदाहरणे,काळ,काम.वेग यावरील उदाहरणे ंमजनू घ्या .
खालील ंारणीचे त्रनरीक्षण करा.
वह्ां 2
ची
ंंख्या(
x)

4

8

16

20

1

त्रकंमत 20
(रुपये)
(y)

40

80

160

200

10

X अत्रण y चे गण
ु ोत्तर =

वह्ाचं ी ंंख्या व त्यांची त्रकंमत ंमप्रमाणात अहे,ंारणीमध्ये वह्ाची
ंख्ं या वाढली तर वह्ाचं ी त्रकंमत त्याच प्रमाणात वाढते.
वह्ाचं ी
ंंख्या(x)

12

3

9

त्रकंमत(रुपये)(y 240
)
खालील ंारणी पणू ट करा
दीक्षा ऄॅपचा वापर (QR code),चार्ट पेपर

24

50

1
20

इयत्त : म हे :२०२०

अध्ययन
ननष्पत्ती
क्रम ांक

प ठ चे न व

म हे:-नोव्हेंबर

अध्ययन अध्य पन स्त्रोत

नवद्य थी कृ ती

दीक्षा ऄॅपचा वापर (QR code), कंपां
पेर्ी,कािी,कागद,चार्ट पेपर
M 812
M 813
M 814

चौकोन
रचन व
चौकोन चे
प्रक र

दीक्षा APP च्या ंाहासयाने चौकोनाचे कोन व बेरीज गणु धमाटचा
ऄभ्यां,चौकोनाच्या दहा घर्कापैकी त्रवत्रिष्ट पाच घर्काच्ं या मापावरून
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401 चोकोनाची रचना करणे,व चौकोनाचे प्रकार व त्यांचे गुणधमट ंमजनू
94992209921280?referrer=utm_source%3Ddik घ्या.
sha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888 कृ ती क्र 1:-एका कागदावर ंमान पाया ऄंलेले दोन त्रिकोण काढा.
027666841621857%26utm_campaign%3Dsha त्याला नावे द्या. त्रिकोणाच्या तीनही कोनाच्या मापाचं ी बेरीज
re_content

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401
95145482241303?referrer=utm_source%3Ddi
ksha_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988

180 ऄंते.

8027666841621857%26utm_campaign%3Ds
hare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401
अता हे दोन
95279667201261?referrer=utm_source%3Ddi
त्रिकोण पाया QR िी जोडा,अकृ ती ऄिी त्रदंेल?
ksha_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988
8027666841621857%26utm_campaign%3Ds
hare_content
PRSQ = 2
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401
95407790081262?referrer=utm_source%3Ddi
ksha_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988
8027666841621857%26utm_campaign%3Ds
hare_content

× त्रिकोणाच्या
कोनाच्ां या मापाांची
बेरीज

यावरून चौकोनाचे ंवट कोनांच्या मापांची बेरीज 360 ऄंते, हे
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401
ंमजनू घ्या.
98104760321282?referrer=utm_source%3Ddi
ksha_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988 कृ ती क्र 2:- PQRS ऄंा काढा की, (PQ)=5.6 ंे.मी. (QR )=5
8027666841621857%26utm_campaign%3Ds ंे.मी. (PS )=4.3 ंे.मी. (RS) = 7 ंे.मी. (QS) = 6.2 ंे.मी.
प्रथम कच्ची अकृ ती काढा
hare_content

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301402
00823357441242?referrer=utm_source%3Ddi
ksha_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988
8027666841621857%26utm_campaign%3Ds
hare_content

नंतर कंपां पेर्ीच्या ंाहासयाने त्रदलेल्या मापावरून चौकोनाची रचना
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301402 करा.
03540807681156?referrer=utm_source%3Ddik
यानुंार चौकोनाच्या चार बाजू अत्रण एक कणट त्रदला ऄंता चौकोनाची
sha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888
रचना करा.
027666841621857%26utm_campaign%3Dsha
कृ ती क्र 3 :-पान क्र.42 वरील चौकोनाच्या तीन बाजू अत्रण दोन
re_content
कणट,दोन बाजू व कोणतेही तीन कोन,तीन बाजू अत्रण त्यांनी ंमात्रवष्ट
के लेले कोन त्रदले ऄंता या गुणधमाटचा वापर करून कंपां पेर्ीच्या
ंाहासयाने चोकोनांच्या रचना तयार करा.
कृ ती क्र.4
खालील अकृ तीचे त्रनरीक्षण करा,कंपां पेर्ीतील ककट र्क त्रकंवा
मोजपट्टीच्या ंाहासयाने १) बाजू PQ व बाजू SR ची लांबी मोजा,

2)
कणट PR व कणट QS यांची लांबी मोजा. 3) रे ख QT व रे ख TS यांची व
कणट QS च्या भागाची लांबी मोजा.
वरील ंवट कृ तीवरून अयताचे गुणधमट ंागं ा.
कृ ती क्र.5 खालील अकृ तीचे त्रनरीक्षण करून ऄिा प्रकारची चौरंाची
अकृ ती काढा.
A

B

D
C
चौरंाच्या चारही बाजचंू ी लाबं ी मोजा,कणट AC व कणट BD याच्ं या

लाबं ी मोजा,त्रबंदू E मळ
ु े झालेल्या प्रत्येक कणाटच्या दोन भागांची लांबी
मोजा,त्रबंदू E जवळ झालेल्या ंवट कोनांची मापे मोजा,चौरंाच्या
कणाटमळ
ु े प्रत्येक त्रिरोत्रबदं जू वळील कोनाच्या झालेल्या कोनाचं े माप
मोजा.
यावरून चौरंाचे गुणधमट ंांगा.
E

H

M
F

G

कृ ती क्र.6 :-वरील अकृ तीचे त्रनरीक्षण करून अकृ ती
काढा व चौकोनाचे ंंमख
ु कोन तंेच त्रबंदू M जवळ झालेले कोन
मोजा,चौकोनाच्या प्रत्येक कोनाचे कणाटमळ
ु े झालेले दोन भाग
मोजा,दोन्ही कणाटची लाबं ी मोजा. त्रबंदू M मळ
ु े झालेले कणाटचे भाग

मोजा.
चोकोनाचे गुणधमट ंमजनू घ्या.
W

x

यावरून ंमभजू

Z

Y

कृ ती क्र. 7 वरील अकृ तीचे त्रनरीक्षण करून ंमलंब चौकोनाचे गुणधमट
ंमजनू घ्या.

कृ ती क्र. 8 ;- वरील पतंगाच्या अकृ तीचे त्रनरीक्षण करा. रे ख AB व रे ख
CB,रे ख AD व रे ख CD यांची लांबी ककट र्कच्या ंाहासयाने मोजा.

कार्कोन चौकोन त्रकंवा अयत,चौरं,ंमभजू चौकोन,ंमांतरभजू
चौकोन,ंमलंब चौकोन व पतंग यांचे गुणधमट ंमजनू घेतल्यानंतर
पाठ्यपस्ु तकातील उदाहरणाचं ा ऄभ्यां करा व त्यावर अधाररत
ंरावंचं 8.1, 8.2, 8.3, ंोडवा .

इयत्त :आठवी म हे : सप्टें बर 2020 ते नोव्हेंबर 2020
नवषय

मनहन

आठवड

प ठ चे न व

उपघटक

अध्ययन
ननष्पती क्रम क
ां

अध्य पन चे स्त्रोत

ध तू अध तू https://diksha.gov.in/pl
स म न्य नवज्ञ न

सप्टेंबर

1

प्रस्त वन

08.72.16

ay/content/do_31301869
99908515841186

नवद्य थी कृ ती
1.दैनांददन जीवन त आपण व परत असलेल्य नवनवध
ध तूांच्य वस्तूांची य दी कर आनण त्य वस्तु कोणत्य
ध तूप सून बनलेल्य आहेत ते वहीत नोंदव .2.
ध तूांची 5 उद हरणे वहीत नलह .
3. अध तूांची 5 उद हरणे वहीत नोंदव .

https://diksha.gov.in/pl
स म न्य नवज्ञ न

सप्टेंबर

1

अध तू

08.72.15

ay/content/do_31301870
00146329601168

स म न्य नवज्ञ न

स म न्य नवज्ञ न

सप्टेंबर

सप्टेंबर

1

1

ध तूांचे
र स यननक
गुणधमम

अध तूांचे
र स यननक
गुणधमम

https://diksha.gov.in/pl
08.72.14

ay/content/do_31301870
00258887681648

https://diksha.gov.in/pl
08.72.13

ay/content/do_31301870
00379310081790

1.ध तू व अध तू मधील फरक वहीमध्ये नलह .
2.अध तूांचे गुणधमम स्पष्ट कर .
1.सोनडअम ध तूल के रोसीन मध्ये क ठे वत त ते
सक रण वहीमध्ये नलह
.2. ध तूांचे र स यननक गुणधमम स्पष्ट कर .
3. नव्हनडओ मध्ये ध तूांची आम्ल सोबत
अनभदक्रयेच्य प्रयोग चे ननरीक्षण करून नोंदी कर .
1.अध तूांच्य ऑक्स ईडचे प ण्य सोबतच्य
अनभदक्रय चे समीकरण वहीमध्ये नलह .

2. अध तूांचे र स यननक गुणधमम स्पष्ट कर .
3. अध तू आनण ध तूांचे उपयोग वहीत नोंदव .
1. र जध तू म्हणजे क य ते वहीत नोंदव .

स म न्य नवज्ञ न

सप्टेंबर

र जध तू

2

08.72.12

https://diksha.gov.in/pl

2. र जध तूांची उद हरणे वहीत नलह .

ay/content/do_31301870

3. र जध तूांचे उपयोग वहीत नलह .

00501944321187

4.सोन्य ची शुद्धत कक्त रेट व टीे व री य च तॅ :
वहीमध्ये नलह .
1. क्षरण म्हणजे क य ते स ांगून य म गील क रणे
वहीत नलह .

https://diksha.gov.in/pl
स म न्य नवज्ञ न

सप्टेंबर

क्षरण

2

08.72.11

ay/content/do_31301870
00634900481190

स म न्य नवज्ञ न

स म न्य नवज्ञ न

सप्टेंबर

सप्टेंबर

ध तूांचे भौनतक

2

2

गुणधमम भ ग 2
प्रदूषण

प्रस्त वन

https://diksha.gov.in/pl
08.72.10

ay/content/do_31301870
00034017281167

08.72.09

https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301870007

2. नवनवध सांनमश्रे जसे- स्टेनलेस स्टील, नपतळ, ब्रॉंझ
इत्य तील घटक व उपयोग य ांच तॅ वहीमध्ये .
तय र कर .
3. इांटरनेटवरून पय मवरण बदल आनण प्रदुषण मुळे
ज गनतक व स्तूांवर कस व ईट पररण म होतो य ची
म नहती नमळव .
स्वयांप कघर तील भ ांडी ही ध तूांची क बनलेली
असत त ते सक रण वहीमध्ये नलह .

1.प ठ्यपुस्तक मध्ये प न क्रां 54 वर ददलेल्य नचत्र
क्र.8.1 चे ननरीक्षण करून पय मवरण तील प्रदूषण

64170241649

समस्य कश ननम मण होत त य ची य दी तुमच्य
वहीमध्ये नलह .
2.कोनवड 19 च्य पूवीची प्रदूषण ची नस्थती आनण
लॉकड उननांतर प्रदूषन ची नस्थती य बद्दल
स ांनययकीय आकडेव री इांटरनेटवरून नमळव आनण
ननरीक्षणे वहीत नोंदव दकम न (.5 शहरे)

स म न्य नवज्ञ न

सप्टेंबर

2

प्रदूषण

08.72.08

https://diksha.gov.in/play/
content/do_31251954731
1718400210279
https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301870008
89507841671

तुमच्य पररसर चे ननरीक्षण करून तुमच पररसर
प्रदूनषत करण री रठक णे नननित कर य तील.
प्रदूषण करण रे घटक ओळखून त्य ची नोंद तुमच्य
वहीमध्ये कर ..

1. प ठ्यपुस्तक तील नचत्र क्र.8.3 य नचत्र तील हव
प्रदूषण कोणत्य घटक मुळे होते ते ओळखून त्य ची
नोंद वहीमध्ये कर .
https://diksha.gov.in/pl
स म न्य नवज्ञ न

सप्टेंबर

3

हव प्रदूषण

08.72.07

ay/content/do_31301870
01046794241672

स म न्य नवज्ञ न

सप्टेंबर

3

म नवननर्ममत
क रणे

08.72.06

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301870

2.हव प्रदूषण ची क रणे स ांगून त्य ची नोंद तुमच्य
वहीमध्ये कर .
3. इांटरनेटवरून आपले र ज्य तील दकम न 10
शहर तील हव प्रदूषण ची नस्थती ज णून घेवून
त्य बद्दल वहीत नोंदी कर .
1.हव प्रदूषण स क रणीभूत ठरण री म नवननर्ममत
क रणे तुमच्य वहीमध्ये नोंदव .
2. स्थ ननक वृत्तपत्र ांमध्ये हव प्रदूषण ब बत

01159352321191

स म न्य नवज्ञ न

सप्टेंबर

3

हव प्रदूषण च
वनस्पती व प्र णी
य ांवर होण र
पररण म

08.72.05

https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301870012
75924481188

येण र्य ब तम्य ांची क त्रणे सांकनलत करून घरी
वररष्ठ आनण समवयस्क ांशी चच म कर .
तुमच्य कडे इांटरनेट असेल तर त्य वरून वरून
मह र ष्ट्र तील मोठ्य शहर ांमध्ये व ग व मध्ये व यू
प्रदूषण च म नवी स्व स््य वर क य पररण म होतो
य ची म नहती नमळवून ती तुमच्य वहीमध्ये नोंदव .
1.तुमच्य कडे इांटरनेट असेल तर हव प्रदूषण व
ज गनतक त पम नव ढ य वर अनधक म नहती शोधून
वहीमध्ये नलह .

स म न्य नवज्ञ न

सप्टेंबर

3

हररतगृह
पररण म व
ज गनतक
त पम न व ढ

08.72.04

https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301870014
00442881166

2. हररतगृह पररण म आनण ज गनतक त पम नव ढ
य सांकल्पन स्पष्ट कर .
3. हररतगृह व यूांची न वे नलह .
4. ज गनतक त पम नव ढीचे पय मवरण आनण
सजीव वर होण रे पररण म य बद्दल अनधक म नहती
नमळव .

स म न्य नवज्ञ न

स म न्य नवज्ञ न

सप्टेंबर

सप्टेंबर

3

4

हव प्रदूषण वर
प्रनतबांध त्मक
उप य

जल प्रदूषके

08.72.03

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301870
01517506561189

1.तुम्ह स म नहत असलेले हव प्रदुषण वरील
प्रनतबांध त्मक उप य वहीमध्ये नलह .
2.हव गुणवत्त ननदेश ांक य ब बत अनधक म नहती
इांटरनेटवरून नमळव .
1.जल प्रदूषक ांचे प्रक र स्पष्ट कर .

08.72.02

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301870

2. आपल्य पररसर त जल प्रदूनषत स्थळे त्य म गील
क रणे आनण उप ययोजन य वर वररष्ठ ांशी चच म

स म न्य नवज्ञ न

सप्टेंबर

मृद प्रदूषण

4

08.72.01

01635962881673

कर .

https://diksha.gov.in/pl

1.तुमच्य कडे इांटरनेट असेल तर त्य आध रे मृद
प्रदूषण चे पररण म शोधून त्य ची नोंद तुमच्य
वहीमध्ये कर

ay/content/do_31301870
01752535041190

स म न्य नवज्ञ न

सप्टेंबर

मृद प्रदूषण च
हव व जल
प्रदूषण य ांच्य शी
असलेल सांबांध

4

1.मृद प्रदूषण च हव तसेच जल प्रदूषण य ांच्य शी
असण र सांबांध शोधून त्य बद्दलची क ही उद हरणे
08.72.00

https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301870018
70991361167

आपत्ती
व्यवस्थ पन
स म न्य नवज्ञ न

सप्टेंबर

4

ऑक्टोबर

1

वहीमध्ये नोंदव .2.प्रदूषण आनण त्य चे प्रक र,
क रणे आनण उप ययोजन दशमनवण रे कोष्टक तय र
कर .
1.आपत्ती म्हणजे क य हे स ांगून आपत्तीचे प्रक र

प्रस्त वन

08.72.01

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301870
01991249921650

स म न्य नवज्ञ न

.2. मृद प्रदूषण ची व्य यय आनण क रणीभूत घटक
य बद्दल म नहती वहीत नोंदव .

आग

08.72.02

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31252173

कोणते आहेत त्य ची म नहती वहीमध्ये नलह . 2.
आपत्तीब बत इांटरनेटवरून अनधक म नहती नमळव .
3. कोरोण य ज गनतक सांकट ब बत वृत्तपत्रे आनण
इतर म ध्यम द्व रे म नहती नमळव .

आग ल गण्य ची क रणे वहीमध्ये नलह .

6897298432214381
स म न्य नवज्ञ न

ऑक्टोबर

1

भूकांप ची क रणे

1.भूकांप होण्य ची क रणे स्पष्ट कर .

08.72.03
https://diksha.gov.in/play/

content/do_31301870021
08968961746

2. तुमच्य कडे इांटरनेट असेल तर त्य आध रे ररश्टर
म पन पद्धती व भूकांप चे पररण म य ब बत म नहती
नमळवून त्य ची तुमच्य वहीमध्ये नोंद कर .
3. इांटरनेटवरून र ज्य त झ लेले भूकांप य ब बत
अनधक म नहती नमळव .

स म न्य नवज्ञ न

ऑक्टोबर

1

भूकांप च्य वेळी
हे करू नक

08.72.04

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301870
02219642881304

1.भूकांप च्य वेळी कोणती दक्षत घ्य वी हे तुमच्य
वहीमध्ये नलह .
2. भूकांप च्य वेळी क य कर वे आनण क य करू नये
य ब बत चच म करून वहीत तॅ तय र कर .
1.आगीचे प्रक र कोणते आहेत त्य ची तुमच्य
वहीमध्ये नोंद कर .

स म न्य नवज्ञ न

ऑक्टोबर

1

आग

08.72.05

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301870
02331873281192

स म न्य नवज्ञ न

ऑक्टोबर

1

आग
नवझवण्य च्य
पद्धती

2. इांटरनेटवरून र ज्य त झ लेल्य आगीच्य घटन
य ब बत अनधक म नहती नमळव आनण नोंदी कर .
3. सण उत्सव दरम्य न फट क्य द्व रे आग ल गू नयेय स ठी तुम्ही क य क ळजी घ्य ल य ब बत
वररष्ठ ांशी चच म करून वहीत नोंदी कर .
1.आग नवझवण्य च्य पद्धतीब बत तुमच्य वहीमध्ये
नोंद कर .

08.72.06

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301870
02463191041193

2. अप टममेंटमोठे दव ख ने/ इरठक णी आग .
नवझवण्य स ठी क य उप ययोजन के लेल्य असत त
य ब बत अनधक म नहती नमळव .
3.घरी ककव श ळे त आग ही आपत्ती उद्भवल्य स

तुम्ही क य कर ल य ब बत नवच र करून
प्रनतबांध त्मक उप य सुचव .
1.मह र ष्ट्र त दरड कोसळल्य ने व हतूक खोळां ब
https://diksha.gov.in/pl
स म न्य नवज्ञ न

ऑक्टोबर

दरड कोसळणे

2

08.72.07

ay/content/do_31301870
02575994881194

झ ल्य च्य घटन कोठे कोठे घडत त? अश
रठक ण ांची य दी कर .
2. म ळीन दुघमटन ब बत इांटरनेटवरून नचत्रे आनण
नव्हनडओ पह .
1.तुमच्य श ळे च्य /घर च्य ब बतीत आपत्ती
ननयोजन आर खड तय र कर .

स म न्य नवज्ञ न

स म न्य नवज्ञ न

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

आपत्ती ननव रण
ननयोजन
आर खड

2

2

पेशी व
पेशींअांगके

पेशी व पेशी
अांगके

https://diksha.gov.in/pl
08.72.08

ay/content/do_31301870
02700103681674

08.72.09

ऑक्टोबर

2

1.पेशीतील नवनवध अांगक ांची न वे वहीमध्ये नलह .

ay/content/do_31251958

2. उपलब्ध असण र्य स नहत्य प सून पेशीची
नवनवध अांगके दशमनवण री प्रनतकृ ती तय र कर .

3187263488210313

08.72.09
प्रस्त वन

3. सद्यनस्थतीत कोरोण य रोग चे सांकट
ट ळण्य स ठी तुम्ही कशी क ळजी घेत आह त
य ब बत तुमचे स्वअनुभव य ब बत वहीत नोंद कर .

https://diksha.gov.in/pl

https://diksha.gov.in/pl
स म न्य नवज्ञ न

2. तुमच्य नजल्य च्य नजल्ह आपत्ती व्यवस्थ पन
य ब बत त्य ांचे क यम आनण महत्व चे सांपकम क्रम ांक
य ब बत अनधक म नहती नमळव .

ay/content/do_31301870
02815692801305

1.वनस्पती पेशी आनण प्र णी पेशी य ांचे नवनवध भ ग

नलह आनण स म नयक आनण नभन्न भ ग कोणकोणते
आहेत य च तुलन त्मक तॅ वहीमध्ये नलह .
2. वनस्पती पेशी आनण प्र णी पेशी य ांच्य सुबक

आनण न मननदेनशत आकृ त्य क ढ .
https://diksha.gov.in/pl
स म न्य नवज्ञ न

ऑक्टोबर

3

पेशीचे भ ग

08.72.09

ay/content/do_31301870
02944307201747

1.पेशीनभनत्तक आनण पेशीरव्व्य य ांची क ये वहीमध्ये

नलह .
2. पेशीनभनत्तक रचन आकृ तीद्व रे स्पष्ट कर .

1.पेशीय भक्षण आनण पेशी उत्सजमन य मधील फरक
वहीमध्ये नलह .

स म न्य नवज्ञ न

ऑक्टोबर

3

पेशीचे उज म
व परून
च लण ऱ्य दक्रय

https://diksha.gov.in/pl
08.72.05

ay/content/do_31301870
03061452801821

2.बेद णे प ण्य त ठे व आनण अवपर सरी प्रदक्रयेच
अभ्य स कर .
3. पेशीची ऊज म व परुन आनण न व परत
च लण र्य दक्रय य ब बत सनवस्तर म नहती नलह .
4. पर सरण दक्रयेचे प्रक र उद हरण सनहत स्पष्ट
कर .

https://diksha.gov.in/pl
स म न्य नवज्ञ न

ऑक्टोबर

3

पेशीरव्व्य

08.72.09

ay/content/do_31301870

पेशीतील नवनवध अांगक ांची क ये वहीमध्ये नलह .

03178270721675
1.आांतररव्व्य ज नलके ची आकृ ती वहीमध्ये क ढ .
शक्य असेल तर रांगीत आकृ ती क ढ .
स म न्य नवज्ञ न

ऑक्टोबर

3

आांतररव्व्यज नल
क

https://diksha.gov.in/pl
08.72.09

ay/content/do_31301870
03337441281195

2.गोल्गी सांकुल ची सुबक आनण न मननदेनशत
आकृ ती क ढ .
3.कक्त नमनलओ गॉल्गी य श स्त्रज्ञ नवषयी अनधक
म नहती नमळव .

स म न्य नवज्ञ न

ऑक्टोबर

पररचय
श स्त्रज्ञ ांच

3

08.72.13

https://diksha.gov.in/pl

1.लयक रीके चे क यम वहीमध्ये नलह .

ay/content/do_31301870

2. लयक ररक य ांन आत्मघ ती नपशव्य असे क

03457781761191

https://diksha.gov.in/pl
स म न्य नवज्ञ न

स म न्य नवज्ञ न

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

ररनॅक

4

हररतलवक

4

08.72.09

08.72.09

ay/content/do_31301870

म्हणत त?
1.ररनॅके चे क यम वहीमध्ये नलह . 2. लवक म्हणजे
क य ते नलहून लवक ांचे प्रक र स ांग .

03629977601822

3. फळे ,फु ले, वनस्पती य ांचे नवनवध रांग आनण त्य
रांग स क रणीभूत ठरण रे रांगरव्व्य य ब बत तॅ
तय र कर .

https://diksha.gov.in/pl

1.हररतलवक य ब बत सनवस्तर म नहती वहीमध्ये
नलह .

ay/content/do_31301870
03787837441306

2. स्वत:ची प्रनथने स्वत: तय र करण र्य पेशी
अांगक बद्दल आकृ तीसह स्पष्टीकरण वहीत नलह .

https://diksha.gov.in/pl
स म न्य नवज्ञ न

ऑक्टोबर

वनस्पती पेशी

4

08.72.09

ay/content/do_31301942

वनस्पती पेशीची आकृ ती वहीमध्ये क ढ .

74606202881951
स म न्य नवज्ञ न

स म न्य नवज्ञ न

ऑक्टोबर

नोव्हेंबर

पेशीरचन व
सूक्ष्मजीव

4

1

म नवी शरीर
व इांदरव्य सांस्थ

https://diksha.gov.in/pl
08.72.13

ay/content/do_3130390
888728739841291
https://diksha.gov.in/pl

प्रस्त वन

08.72.09

ay/content/do_31301870
06493818881169

रॉबटम हुक य ांचे पेशीच्य शोध सांदभ मत क यम
थोडक्य त नलह .

शरीर तील वेगवेगळ्य इांदरव्य सांस्थ ांची न वे
वहीमध्ये नलह .

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301870
स म न्य नवज्ञ न

नोव्हेंबर

1

श्वसनप्रदक्रय

08.72.09

https://diksha.gov.in/pl

म नवी
श्वसनसांस्थ भ ग
स म न्य नवज्ञ न

नोव्हेंबर

1

-2

06621286401196

अांतश्वसन: आनण बनहश्वसन य मधील फरक :
.वहीमध्ये नलह

ay/content/do_31301663
08.72.09

23473858561439

श्व स आनण उच्छव स य प्रदक्रयेत कोणकोणत्य
व यूांची देव णघेव ण होते ते वहीमध्ये नलह .
1.श्वसनसांस्थेमध्ये कोणकोणत्य इांदरव्य ांच सम वेश

https://diksha.gov.in/pl
स म न्य नवज्ञ न

नोव्हेंबर

1

स ांग प हू

08.72.09

ay/content/do_31301870
06804705281170

स म न्य नवज्ञ न

स म न्य नवज्ञ न

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

1

-1

2

रॅ नभसरण
सांस्थ

2

रॅव नहन्य रचन व क यम

2. श्वसन सांस्थेची रचन आनण क ये स्पष्ट कर .
3. जेवत न बोलू नये य म गील श स्त्रीय क रण
नलह .

https://diksha.gov.in/pl

म नवी
श्वसनसांस्थ भ ग
स म न्य नवज्ञ न

होतो? त्य ांची न वे नलह .

ay/content/do_31301663
08.72.09

08.72.09

15569479681464

व युकोश चे क यम वहीमध्ये नलह .

https://diksha.gov.in/pl

1.रॅ नभसरण सांस्थ रचन आनण क ये स्पष्ट कर .

ay/content/do_31301870
06936514561823

2.म नवी हृदय ची रांगीत आकृ ती वहीमध्ये क ढ .

https://diksha.gov.in/pl
08.72.01

ay/content/do_31301870
07055544321676

धमन्य आनण नशर य मधील फरक वहीमध्ये नलह .

स म न्य नवज्ञ न

नोव्हेंबर

म नहत आहे क
तुम्ह ल

2

https://diksha.gov.in/pl
08.72.09

ay/content/do_31301870
0717187072196

तुमच्य घर तील प च व्यॅींच्य हृदय चे ठोके मोज
आनण वहीमध्ये नलह .

https://diksha.gov.in/pl
स म न्य नवज्ञ न

नोव्हेंबर

रॅ

2

08.72.09

ay/content/do_31301870

रॅ तील नवनवध घटक ांची न वे वहीमध्ये नलह .

07289098241677
https://diksha.gov.in/pl
स म न्य नवज्ञ न

नोव्हेंबर

रॅ ची क ये

3

08.72.09

ay/content/do_31301870

रॅ ची नवनवध क ये वहीमध्ये नलह .

07434342401169
1.रॅद ब चे प्रम ण दशमनवण र तॅ तय र करून
घर त ल व व त्य च अभ्य स कर .
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301870
स म न्य नवज्ञ न

स म न्य नवज्ञ न

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

स म न्य नवज्ञ न

3

3

3
नोव्हेंबर

रॅद ब
आम्ल,
आम्ल री
ओळख

08.72.09

07550423041791
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301870

प्रस्त वन

जर डोके च लव

08.72.01

08.72.02

2. रॅद ब कोणत्य यांत्र द्व रे मोजल ज तो
त्य बद्दल म नहती इां टरनेटवरून नमळव शक्य आनण .
उपलब्ध असल्य स स्वतच आनण घर तल्य :
सदस्य ांच रॅद ब मोज आनण वहीत नोंद कर .
1.दैनांददन व पर तील आम्ल रीधमी पद थ ांची य दी
तय र करून वहीमध्ये नलह .

07665029121678

2. नैसर्मगक आम्ले य ांची उद हरणे वहीत नोंदव .

https://diksha.gov.in/pl

1. दैनांददन जीवन त व पर त असलेल्य आम्ल
पद थ ांची य दी कर .

ay/content/do_31301870
10893987841307

2.सोनडअम ह यड्रॉक्स इड, मक्तग्नेनशयम

ह यड्रॉक्स इड, कक्त नल्शयम ह यड्रॉक्स इड, पोटक्तनशयम
ह यड्रॉक्स इड इआम्ल रींचे स म न्य न व ., रेणुसूत्र
व उपयोग य ांच तॅ वहीमध्ये नलह .
1. आपल्य प ठ्यपुस्तक तील दशमक आनण त्य ांचे
स म न्य नवज्ञ न

4

दशमक

08.72.11
08.72.03

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301870
07859343361170

2. दशमके म्हणजे क य ते नलहून प्रयोगश ळे तील
दशमक ांब बत अनधक म नहती नमळवून वहीत नोंदव .

https://diksha.gov.in/pl
10569502721197

ज स्वांद, गुल ब च्य प कळ्य , हळद, बीट प सून
नैसर्मगक दशमक तय र कर घर त सहजपणे( . उपलब्ध
असल्य स)

https://diksha.gov.in/pl

1.नैसर्मगक / सेंदरव्य आम्ल य ांच तॅ वहीमध्ये तय र
कर .

नोव्हेंबर

स म न्य नवज्ञ न

4

करून पह

08.72.04

नोव्हेंबर

स म न्य नवज्ञ न

4

आम्ल

08.72.02

ay/content/do_31301870

ay/content/do_31301870
10768814081792

नोव्हेंबर

https://diksha.gov.in/pl
स म न्य नवज्ञ न

4

उद सीननकरण

08.72.03

ay/content/do_31301870
11006627841198

नोव्हेंबर

आम्ल आनण आम्ल री रव् वण तील रांग - 12.2 तक्त्त
वहीमध्ये नलहून त्य चे व चन कर .

2. आम्ल ांचे गुणधमम स्पष्ट कर .
3. आम्ल ांचे उपयोग स्पष्ट कर .
1.उद सीननकरण अनभदक्रयेचे समीकरण वहीमध्ये
नलह .
2. उद सीननकरण य दक्रयेच दैनांददन जीवन तील
उपयोग य बद्दल अनधक म नहती इांटरनेटवरून
नमळवून वहीत नोंदव .

इयत्त :- आठवी

माहे – सप्टेंबर २०२०
आठवड

अध्ययनननष्पत्तीक्रम क
ां

आठवडा

08.73H.16

पहहला
(३१

प ठ चेन व
२.भारताची साांसद

करतात.

http://tiny.cc/j5zeqz
(राज्यसभा)
http://tiny.cc/d6zeqz

सप्टें बर)
08.73H.18
करतात.(उदा.,घरगुती लहसाचारापासून

सप्टें बर ते

सांरक्षण दे णारा कायदा,माहहतीच्या

१२

अहधकाराचा कायदा,हशक्षणाच्या हलकाचा

सप्टें बर)

कायदा,इत्यादी)

हतसरा
(१४
सप्टें बर ते
१९

२.भारताची साांसद

(शोधा पाहू ?)
http://tiny.cc/x6zeqz

कायद्याच्या हनर्ममतीच्या प्रहियेचे वणणन

(०७

आठवडा

(भारताची सांसद)
(प्रस्तावना:लोकसभा)

ते ०५

दुसरा

अध्ययनस्त्रोत

http://tiny.cc/e4zeqz

लोकसभेच्या हनवडणूक प्रहियेचे वणणन

ऑगस्ट

आठवडा

ववषय – इवतहास

(सांहवधान दुरुस्ती)
http://tiny.cc/k7zeqz
(लोकसभेचे अध्यक्ष)
http://tiny.cc/47zeqz

नवद्य थीकृ ती
नागहरकशास्त्र मधील पाठ िमाांक २.भारताची सांसद या पाठाचे वाचन कर.
भारताची सांसद या बद्दल माहहती पाहण्यासाठी हदलेल्या ललकला क्ललक
कर.
लोकसभेबद्दल माहहती पाहण्यासाठी हदलेल्या ललकला क्ललक कर.
राज्येसभेबद्दल माहहती पाहण्यासाठी हदलेल्या ललकला क्ललक कर.
हवहवध घटकराज्यातील लोकसभेच्या हकती जागा आहे त हे आांतरजाल
च्या(ttInetnI) साहाय्याने शोधण्यासाठी पाहण्यासाठी हदले ललकला ललीक
कर.
सांहवधान दुरुस्ती बद्दल माहहती पाहण्यासाठी हदलेल्या ललकला क्ललक कर.
लोकसभेचे अध्यक्ष याांच्याबद्दल माहहती पाहण्यासाठी हदलेल्या ललकला
क्ललक कर.

२.भारताची साांसद

(हवधे यकाचे कायद्यात रूपाांतर
होण्याची प्रहिया)
http://tiny.cc/s8zeqz
(हे समजून घ्या)
http://tiny.cc/k9zeqz

हवधे यकाचे कायद्यात रूपाांतर होण्याची प्रहिया पाहण्यासाठी हदलेल्या
ललकला क्ललक कर.
पाठा सांबांहधत नवीन माहहती जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या ललकला ललीक
कर.
कृती व उपिम

सप्टें बर)

भारताच्या मांहिमांडळाची यादी कर.
महाराष्ट्र राज्यातील लोकसभा मतदार सांघाचे नाव व तेथील खासदाराांनाच्या
नावाांची यादी तयार कर.
तुमच्या शाळे त एखादा नवीन हनयम कसा तयार करतात ते हलही.

आठवडा
चौथा

08.73H.10
जातीव्यवस्था,हस्त्रयाांचे स्थान,

(२१

हवधवाांचा,पुनर्मववाह,बालहववाह,सामाहजक

सप्टें बर ते

सुधारणा आहण या प्रशनाांची सांदभातील

२६

हिहटश धोरणे आहण कायदे याांचे हवशलेषण

सप्टें बर)

करतात.

५.सामाहजक व

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक ५.सामाहजक व धार्ममक प्रबोधन या पाठाचे

धार्ममक प्रबोधन

वाचन कर.
(धमणसुधारणा व
समाजसुधारणेचे पवण)
http://tiny.cc/ba0eqz

धमणसुधारणा व समाजसुधारणेचे पवण याबद्दल माहहती पाहण्यासाठी हदलेल्या
ललकला क्ललक कर.
सत्यशोधक समाज बद्दल माहहती पाहण्यासाठी हदलेल्या ललकला क्ललक

(सत्यशोधक समाज)

कर.

http://tiny.cc/cb0eqz
आठवडा

५.सामाहजक व

पाचवा

धार्ममक प्रबोधन

(२८
सप्टें बर ते
०३
ऑलटोबर
)

(आयणसमाज)
http://tiny.cc/gb0eqz
(भारतीय प्रबोधन)
http://tiny.cc/vb0eqz

आयणसमाज बद्दल माहहती पाहण्यासाठी हदलेल्या ललकला क्ललक कर.
भारतीय प्रबोधन बद्दल माहहती पाहण्यासाठी हदलेल्या ललकला क्ललक कर.
कृती व उपिम
पाठातील समाजसुधारक व धमणसुधारक याांची यादी कर.
समाजसुधारक व धमणसुधारक याांची छायाहचि जमा कर.

माहे – ऑक्टोबर २०२०
आठवड

अध्ययनननष्पत्तीक्रम क
ां

आठवडा पहहला

08.73H.09

( ०५ ऑलटोबर ते

भारतातील नवीन

१० ऑलटोबर)

हशक्षणव्यवस्थे चे सांस्थाक्त्मकरण

प ठ चेन व
६.स्वातांत्र्य चळवळीच्या युगास

ववषय – इवतहास
अध्ययनस्त्रोत
पाठ्यपुस्तक

प्रारां भ

नवद्य थीकृ ती
पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक ६.स्वातांत्र्य चळवळीच्या
युगास प्रारां भ या पाठाचे वाचन कर.

कसे झाले हे स्पष्ट्ट करतात.
आठवडा दुसरा

६.स्वातांत्र्य चळवळीच्या युगास

पाठ्यपुस्तक

प्रारां भ

(१२ ऑलटोबर ते

पाठातील मवाळ ने ते व जहाल ने ते याांची यादी कर.
पाठातील मवाळ ने ते व जहाल ने ते याांची हचिे जमा कर व

१७ ऑलटोबर)

त्याांच्या कायाहवषयी माहहती हलही.

आठवडा हतसरा

08.73H.15

(१९ ऑलटोबर ते

घटक राज्यशासन व केंद्रशासन

२४ ऑलटोबर)

याांत फरक करतात.

३.केंद्रीय कायणकारी मांडळ

(प्रस्तावना: सांघशासनाची रचना)
http://tiny.cc/cc0eqz

नागहरकशास्त्र मधील पाठ िमाांक ३.केंद्रीय कायणकारी
मांडळ या पाठाचे वाचन कर.
सांघशासनाची रचना पाहण्यासाठी हदलेल्या ललकला क्ललक
कर.

(राष्ट्रपती)
http://tiny.cc/4c0eqz
(राष्ट्रपतींची हनवड)
http://tiny.cc/hf0eqz
आठवडा चौथा

08.73H.16

(२६ ऑलटोबर ते

राज्य/केंद्रशाहसत प्रदे शाच्या

३.केंद्रीय कायणकारी मांडळ

(राष्ट्रपतींची काये व अहधकार)

राष्ट्रपती बद्दल माहहती पाहण्यासाठी हदलेल्या ललकला
क्ललक कर.
राष्ट्रपतींची हनवड कशी करतात हे पाहण्यासाठी हदलेल्या
ललकला क्ललक कर.
राष्ट्रपतींचे काये व अहधकार जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या
ललकला क्ललक कर.

३१ ऑलटोबर)

लोकसभेच्या मतदार सांघाचे

http://tiny.cc/vf0eqz

स्थान हनक्शचत करून स्थाहनक

(प्रधानमांिी आहण मांहिमांडळ)

लोकप्रहतहनधींची नावे

http://tiny.cc/gg0eqz

हलहहतात.

(मांहिमांडळाची काये)
http://tiny.cc/ah0eqz

प्रधानमांिी व मांहिमांडळ याबद्दल माहहती पाहण्यासाठी
हदलेल्या ललकला क्ललक कर.
मांहिमांडळाची काये जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या ललकला
क्ललक कर.
कृती व उपिम
प्रधानमांिी व त्याांचे मांहिमांडळ याांची यादी तयार कर.
भारताच्या राष्ट्रपतींचे नाव हलही.
तुमच्या गावचे ग्रामपांचायत सरपांच व सदस्याांची यादी तयार
कर व ते कोणती कामे करतात त्याांची यादी बनव.

माहे –नोव्हें बर २०२०
आठवड
आठवडा पहहला
( ०२ नोव्हें बर ते
०७ नोव्हें बर)
आठवडा दुसरा
( ०९ नोव्हें बर ते
१३ नोव्हें बर)

अध्ययनननष्पत्तीक्रम क
ां

प ठ चेन व
७.असहकार चळवळ

ववषय – इवतहास
अध्ययनस्त्रोत
पाठ्यपुस्तक

नवद्य थीकृ ती
पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक ७.असहकार चळवळ या पाठाचे वाचन
कर.

(असहकार चळवळ)
http://tiny.cc/ji0eqz

असहकार चळवळी हवषयी माहहती घेण्यासाठी हदलेल्या ललकला क्ललक
कर.
कृती व उपिम
महात्मा गाांधी याांच्याहवषयी त्याांनी केलेल्या कायांची माहहती हलही.

आठवडा हतसरा

सर व

पाठात कोणकोणत्या ने त्याांची माहहती हदलेली आहे ते हलही.

(१७ नोव्हें बर ते
२१ नोव्हें बर)
आठवडा चौथा
(२३ नोव्हें बर ते
२८ नोव्हें बर)

अकाहरक व सांकहलत मूल्यमापन-२०२०-२१

इयत्ता : ८वी माहे : सप्टें बर, २०२०
ववषय

अध्ययन

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

वनष्पत्ती
क्रमाांक
08.73G.04

पाठ ३ आद्रता व ढग

आठवडा पहहला

08.73G.05

(३१ ऑगस्ट ते

08.73G.06

०५ सप्टें बर)

प्रत्यक्ष अनुभव

एका भाांड्यात पाणी घेऊन ते गरम करण्यास
चूल / शेगडी यावर ठे वा. पाण्याची वाफ होताना
हनरीक्षण करा. त्यानांतर त्या भाांड्यावर झाकण
ठे वा. थोड्यावेळानांतर शेगडी बांद करा. पुन्हा
थोडा वेळ जाऊ द्या. नांतर भाांड्यावरील
झाकणाचे खालील बाजूस असलेल्या पाण्याच्या

सामाहजक

थेंबाांचे हनरीक्षण करून ढग हनर्ममतीची प्रहिया

शास्त्र

समजून घ्या. अडचण आल्यास हशक्षकाांसोबत

(भूगोल)

दूरध्वनी द्वारे सांपकण साधा.

स्वाध्याय

पुस्तकातील पान ि. २३ वरील स्वाध्याय
सोडवा.

अडचण

आल्यास

दूरध्वनी द्वारे सांपकण साधा.

हशक्षकाांसोबत

आठवडा दुसरा

दीक्षा APP

दीक्षा APP मध्ये हदल्या प्रमाणे कृती करा.

08.73G.08

(०७ सप्टें बर ते

https://tinyurl.com/ybb9crxq

अडचण आल्यास हशक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे

सामाहजक

08.73G.09

१२ सप्टें बर)

शास्त्र

08.73G.10

08.73G.07

पाठ ४ सागरतळरचना

सांपकण साधा.

https://tinyurl.com/ydy7zrs2

(भूगोल)
https://tinyurl.com/y9l9eeef

08.73G.07

पाठ ४ सागरतळरचना

आठवडा हतसरा

08.73G.08

(१४ सप्टें बर ते

सामाहजक

08.73G.09

१९ सप्टें बर)

शास्त्र

08.73G.10

(भूगोल)

https://tinyurl.com/y789s624

दीक्षा APP मध्ये हदल्या प्रमाणे कृती करा.
अडचण आल्यास हशक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे

https://tinyurl.com/ya48dkoh

सांपकण साधा.

https://tinyurl.com/yay2lxge

https://tinyurl.com/y7vcj5uo

08.73G.07
सामाहजक
शास्त्र
(भूगोल)

पाठ ४ सागरतळरचना

आठवडा चवथा

08.73G.08

(२१ सप्टें बर ते

08.73G.09

२६ सप्टें बर)

08.73G.10

स्वयां अध्ययन

पाठ्याांश वाचून जे समजले ते मुद्दे हलहू न काढा.
जे

मुद्दे

समजले

नसतील

त्या

बाबत

हशक्षकाांसोबत दूरध्वनीद्वारे सांपकण साधून चचा
करा.

08.73G.07
सामाहजक
शास्त्र
(भूगोल)

पाठ ४ सागरतळरचना

आठवडा पाचवा

08.73G.08

(२८ सप्टें बर ते

08.73G.09

०३ ऑलटोबर)

08.73G.10

स्वाध्याय

पुस्तकातील पान ि. २८ वरील स्वाध्याय
सोडवा.

अडचण

आल्यास

दूरध्वनी द्वारे सांपकण साधा.

हशक्षकाांसोबत

इयत्ता : ८ वी माहे : ऑक्टोबर, २०२०
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

शास्त्र (भूगोल)

पाठ ५ सागरी प्रवाह

कालावधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

आठवडा पहहला

दीक्षा APP

दीक्षा APP मध्ये हदल्या

08.73G.08

( ०५ ऑलटोबर ते

https://tinyurl.com/y9vberpb

प्रमाणे कृती करा. अडचण

08.73G.09

१० ऑलटोबर)

08.73G.07

सामाहजक

पाठाचे नाव

08.73G.10

आल्यास

हशक्षकाांसोबत

दूरध्वनी द्वारे सांपकण साधा.
https://tinyurl.com/y9jwz9pg

https://tinyurl.com/ybdtjmq8

08.73G.07

सामाहजक
शास्त्र (भूगोल)

पाठ ५ सागरी प्रवाह

आठवडा दुसरा

08.73G.08

(१२ ऑलटोबर ते

08.73G.09

१७ ऑलटोबर)

https://tinyurl.com/ydy8tk5k

दीक्षा APP मध्ये हदल्या
प्रमाणे कृती करा. अडचण

https://tinyurl.com/y772kjy8

08.73G.10
https://tinyurl.com/yd48ycqw

https://tinyurl.com/y7l98x9a

आल्यास

हशक्षकाांसोबत

दूरध्वनी द्वारे सांपकण साधा.

08.73G.07
सामाहजक
शास्त्र (भूगोल)

पाठ ५ सागरी प्रवाह

आठवडा हतसरा

08.73G.08

(१९ ऑलटोबर ते

08.73G.09

२४ ऑलटोबर)

प्रत्यक्ष अनुभव

पाठ्यपुस्तकातील पान ि.
२९ वरील आकृती ५.१
मध्ये दशणहवलेली कृती
घरातील वडीलधारी

08.73G.10

मां डळींच्या उपक्स्थतीत
करा.

08.73G.07
सामाहजक
शास्त्र (भूगोल)

पाठ ५ सागरी प्रवाह

आठवडा चवथा

08.73G.08

(२६ ऑलटोबर ते

08.73G.09

३१ ऑलटोबर)

स्वयां अध्ययन

पाठ्याांश वाचून जे
समजले ते मुद्दे हलहू न
काढा. जे मुद्दे समजले
नसतील त्या बाबत

08.73G.10

हशक्षकाांसोबत दूरध्वनीद्वारे
सांपकण साधून चचा करा.

इयत्ता : ८ वी माहे : नोव्हें बर, २०२०
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

क्रमाांक
सामाहजक

08.73G.07

शास्त्र (भूगोल)

08.73G.08

( ०२ नोव्हें बर ते

08.73G.09

०७ नोव्हें बर)

08.73G.10

पाठ ५ सागरी प्रवाह

आठवडा पहहला

स्वाध्याय

पुस्तकातील पान ि. ३३ व ३४ वरील
स्वाध्याय सोडवा. अडचण आल्यास
हशक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकण
साधा.

सामाहजक

सराव

शास्त्र (भूगोल)

आठवडा दुसरा
( ०९ नोव्हें बर ते
१३ नोव्हें बर)

सामाहजक

सांकहलत मूल्यमापन

शास्त्र (भूगोल)

आठवडा हतसरा
(१७ नोव्हें बर ते
२१ नोव्हें बर)

08.73G.11
सामाहजक
शास्त्र (भूगोल)

08.73G.12

६. िूमी उऩयोजन

आठवडा चवथा
(२३ नोव्हें बर ते
२८ नोव्हें बर)

https://tinyurl.com/y2qep2bx

दीक्षा APP मध्ये हदल्या प्रमाणे कृती
करा. अडचण आल्यास हशक्षकाांसोबत
दूरध्वनी द्वारे सांपकण साधा.

