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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.वषाफ गायकवाड
मंत्री

शालेय जशक्षण ववभाग
महाराष्ट्र राज्य

मनोगत

िहाराष्ट्रातील सवग ववद्याथी, पालक आणि र्शक्षकांना नवीन शैक्षणिक वषागच्या हाददि 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.

ददनकर पाटील
संचालक
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शैक्षणिक ददनदर्शिका
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 ददनदर्शि का वापरण्यासाठी ववद्याथी व पालक यांच्याकररता िहत्वाच्या 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 पररषद, िहाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक ददनदर्शिका
िाहे – सप्टेंबर,ऑक्टोबर,नोव्हें बर २०२०

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी येथे क्लिक करा

इयत्ता:-पहहली
माहे –सप्टेंबर २०२०
आठवडा

अध्ययनहनष्प

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

त्तीक्रमाांक
1. हवद्याथी पाठातील हचत्ाांचे हनरीक्षण करतील.
01.01.02
पहहला

01.01.05
01.01.09

पाठ ७.झोपाळा गेला
उडू न

http://youtu.be/2PyZDF

2. हवद्याथी आवडीचे हचत् रेखाटतील,रांग दे तील.

wrjBc

3. हवद्याथी आवडलेली गोष्ट स्वतःच्या शब्दात साांगतील.
4. हवद्याथी बेडकाची माहहती स्वतःच्या शब्दात साांगतील.

पान क्र 20,21

5. हवद्याथी पाठातील सोपे अक्षरे वाचण्याचा प्रयत्न करतील.

1. हवद्याथी पान क्र. 22 वरील हचत्ाांचे हनरीक्षण करतील.
दु सरा

01.01.09

पाठ ८.माझी शाळा

01.01.10

पान क्र 22

https://www.youtube.co
m/watch?v=xDZrb6dl8_w

2. हवद्याथी पान क्र.22 वरील हचत्ाांची माहहती स्वतःच्या शब्दात साांगण्याचा प्रयत्न करतील.
3. हवद्याथी पहरसरातील हमत्ाांची नावे साांगतील.
4. हवद्याथी शाळे चे हचत् रेखाटतील.
5. हवद्याथी घरातील हचत्ाांची माहहती साांगतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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पाठ ९.इ,घ,र,ई हचत्
हतसरा

01.01.09

बघ .नाव साांगा

http://youtu.be/tOMTzO

1. हवद्याथी घरातील वस्तूांचे नाव साांगतील.

13vGE

2. हवद्याथी माहहत असलेल्या अक्षराांचा उच्चार करतील.
3. हवद्याथी इ हे अक्षर हगरवतील.

,हलहा व म्हणा पान

4. हवद्याथी पाठ्यपुस्तकातील शब्दामधून इ, घ, र ,ई हे अक्षरे शोधतील ,त्याना गोल करतील.

क्र24,25,26,27

5. हवद्याथी ऐकलेल्या शब्दाांमधील अक्षरे ओळखण्याचा प्रयत्न करतील.
https://diksha.gov.in/play/coll

1. हवद्याथी पान क्र. 2६ चे हनरीक्षण करतील.

ection/do_3127212504494

2. हवद्याथी सोपे अक्षरे लेखन करण्याचा प्रयत्न करतील.जसे : क, ख, ग, म

32576119820?referrer=utm

चौथा

01.01.11
01.01.12

पाठ १०.आई ,मला दे
ना उ,स त हचत् बघा
,नाव साांगा व हलहा .
पान क्र29, 30

_source%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_31272
1250449432576119820%2
6utm_campaign%3Dshare_co

3. हवद्याथी पान क्र. 27 वरील अक्षराांचे हनरीक्षण करतील. हदलेल्या अक्षराांना वेलाांटी जोडू न
लेखनाचा प्रयत्न करतील.
4. हवद्याथी क म ल ....घ र...हे वाचण्याचा प्रयत्न करतील.
5. हवद्याथी आई,मला दे ना ! ही कहवता घरातील मोठ्याांकडू न ऐकतील.

ntent&contentId=do_312584
817378951168115386

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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माहे –ऑिोबर २०२०
आठवडा

अध्ययनहनष्पत्ती

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

क्रमाांक
https://diksha.gov.in/play/c

1. हवद्याथी पान क्र. 33 वरील हचत्ाांचे हनरीक्षण करतील.

ollection/do_3127212504

2. हवद्याथी पान क्र. 33 वरील हचत्ाांचे हनरीक्षण करून हचत्ाांची नावे साांगतील.

49432576119820?referre
r=utm_source%3Ddiksha_m

पहहला

01.01.13

पाठ ११.माझे शब्द

obile%26utm_content%3D

माझे हमत् . हलहू या

do_31272125044943257

वाचूया ,शब्द शोधुया

6119820%26utm_campai

. पान क्र 33

gn%3Dshare_content&cont

3. हवद्याथी पेन्ससलच्या मदतीने शब्द हगरवतील.
4. हवद्याथी सोपे शब्द वाचतील.
5. हवद्याथी पान क्र. 35 वरील शब्दकोडे मधून शब्द शोधतील आहण लेखन करतील.

entId=do_312584146432
909312114675

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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1. हवद्याथी पान क्र. 37 वरील हचत्ाांचे हनरीक्षण करतील.
2. हवद्याथी हचत्ाांचे हनरीक्षण करून त्याांची नावे साांगतील.
3. हवद्याथी घरातील साहहत्याचा उपयोग साांगतील.
4. हवद्याथी ए, च, ळ, ह, झही अक्षरे हगरवतील.
दु सरा

01.01.14

पाठ - ए, च, ळ, ह,

5. हवद्याथी पहरचीत अक्षराांना मात्ा जोडू न लेखन करतील.

झ पान क्र 37 , 38

1. ववद्याथी पान ि. 39 वरील मुळाक्षरे वाचतील.
2. ववद्याथी ऄक्षरांना काना , वेलांटी ,उकार ,मात्रा जोडू न लेखन करतील.

हतसरा

01.01.13

हलहू या वाचूया ,शब्द
शोधुया
पान क्र. 39

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

3. ववद्याथी सोपे शब्द तयार करतील .
4. ववद्याथी ऄक्षरे ओळखण्याचा खेळ खेळतील.
5. ववद्याथी शब्द शोधतील.
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प्रथम सत् सांकहलत

चौथा

मूल्यमापन

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

माहे –नोव्हें बर २०२०

आठवडा

अध्ययन

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

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

ववषय – मराठी

हवद्याथी कृती

हनष्पत्तीक्र
माांक
पहहला

हदवाळी सुट्ट्या

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

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

दु सरा

व्याकरण सराव

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

हवद्याथी मागील राहहलेला अभ्यास पूणण करतील.

हतसरा
चौथा

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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शैक्षणिक कॅलेंडर-र्णित – इयत्ता १ ली (सन 2020-21)( सप्टेंबर 2020)
अध्ययन

घटकाचे

हनष्पत्ती

नाव

०१.७१.०२.

कमी –

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

जास्त

ection/do_31258746836433

अध्ययन -अध्यापन स्त्रोत

आठवडाहनहाय प्रस्ताहवत अध्ययन कृती (हशक्षकाांच्या मदतीने पालकाांनी करावयाचे मागणदशणन) वार्षषक हनयोजनानुसार
एका आठवडयात पूणण करावयाचा आशय
आठवडा क्रमाांक १
कमी-जास्त

3056116902?contentType=Te
xtBook

https://diksha.gov.in/play/coll
ection/do_31258746836433
3056116902?contentType=Te
xtBook



६ पेन, ४ वाट्या, २ पुस्तके , ३ वह्या, ८ काांदे, ९ मणी घ्या



आता एका राांगेत सवण पेन माांडा.



पेनच्या खाली ४ वाट्या राांगेत माांडा.



वाट्याांच्याखाली २ पुस्तके, त्याच्याखाली ३ वह्या, त्याच्याखाली ८ काांदे, त्याच्याखाली ९ मणी एका राांगेत
माांडा.



आता प्रत्येक पेनसोबत वाट्याांच्या जोड्या बनवा.



हकती जोड्या बनल्या?



जोड्या तयार केल्यानांतर कोणत्या वस्तू उरल्या? हकती? (पेन उरल्या- २)



असे का झाले? (वाट्याांपेक्षा पेन जास्त होत्या.)



जोड्या बरोबर करण्यासाठी काय करशील? (२ वाट्या आणखी घ्याव्या लागतील.)



अजून काय करता येईल? (२ पेन कमी करून घेतल्या की वाट्याांसोबत बरोबर जोड्या बनतील.)



येथे लक्षात घ्या की,

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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1. पेन जास्त आहे त वाट्याांपेक्षा
2. वाट्या कमी आहे त पेनपेक्षा


आता याप्रमाणेच उरलेल्या प्रत्येक वस्तूच्या जोड्या इतर

वस्तूांशी लावा.





चढताउतरता
क्रम

कोण जास्त? कोण कमी? हे साांगा.

बरोबर सांख्या होण्यासाठी काय करता येईल हे साांगा?

चढता- उतरता क्रम
चढता- उतरता क्रम

https://diksha.gov.in/play/coll
ection/do_31258746836433



कागदाचे/पुठ्ठ्याचे एकसारखे भरपूर तुकडे घ्या.



आता त्यातील ३ तुकडे पहहल्याांदा घ्या.



३ तुकड्याांनांतर २ तुकडे घ्या.



आता ८ तुकडे घ्या.

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



सवात कमी कोणते तुकडे आहे त ते एक राांगेत माांडा.

ection/do_31258746836433



आता खाली थोडी जागा सोडू न सवात जास्त कोणते तुकडे आहे त ते एका राांगेत माांडा.

3056116902?contentType=Te
xtBook

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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3056116902?contentType=Te



आता उरलेले तुकडे मध्ये सोडलेल्या जागेत माांडा.

xtBook



तुम्ही असे केले आहे का?तुमची माांडणी पाहा व साांगा.



असे माांडले असेल तर तुम्ही लहानाकडू न मोठ्याकडे असे माांडले आहे हे

लक्षात घ्या. याला चढता क्रम म्हणू.


आपण खालून वर पाय-या चढत जाणे हे चढता क्रम आहे .



तुम्ही चढत्या क्रमाने माांडलेल्या सांख्या हलहा.

२, ३, ८


आता वरील तुकडे नव्या पद्धतीने माांडू.



अगोदर सवात जास्त तुकडे लावा. (८)



त्याखाली थोडी जागा सोडा.



आता त्याखाली सवात कमी असलेले तुकडे लावा.(२)



मध्यभागी जागा सोडलेल्या हठकाणी उरलेले तुकडे लावा. (३)



आता तुमची माांडणी खालीलप्रमाणे हदसते का पाहा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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असे केले असेल तर तुम्ही मोठ्याकडू न लहानाकडे अशी माांडणी केलेली आहे . याला आपण उतरता क्रम
म्हणू.



तुम्ही उतरत्या क्रमाने माांडलेल्या सांख्या हलहा.

८, ३, २



आता खालील सांख्याांच्या हरकाम्या जागी योग्य सांख्या हलहा.



४ ___ ६



हा कोणता क्रम आहे ? (चढता क्रम)



९___ ७



हा कोणता क्रम आहे ? (उतरता क्रम)

 आता हरकाम्या जागी अशा सांख्या माांडा की उतरता क्रम होईल.
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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८,_,_,_,_,_,_,_

वस्तू वापरून
९ पयंतच्या
सांख्याांच्या,
बेरजाांची
रचना

बेरीज

चला बेरीज करूया

आठवडा क्रमाांक २

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

चला बेरीज करूया

ontent/do_313000499488
1699841206

करतात.
उदा. ३+३ हे
उदाहरण ३
च्या पुढे ३

पुस्तकातील उदाहरणे सोडवा.



९ एकक (सुटे) घ्या. त्यासाठी तुम्ही मणी, बटन ककवा एकसारख्या आकाराचे बारीक खडे घेवू शकता.



एका झाडावर ३ हचमण्या बसल्या होत्या. थोड्या वेळाने आणखी २ हचमण्या येवून बसल्या. आता झाडावर

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

एकूण हकती हचमण्या आहे त?

ontent/do_313000499532
1200641207



चला

पाटीवर

३

घेतले की तेथे हलहा

पायऱ्या
मोजून

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

३+३=६ असा

ontent/do_313000499606

हनष्कषण

8065281213

ठोकळे घ्या. १ ठोकळा म्हणजे १ हचमणी असे समजा. तीन सुटे पाटीवर
३.

काढतात.
https://diksha.gov.in/play/c
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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ontent/do_313000499718



5945601210

आता झाडावर

आल्या आणखी २ हचमण्या. म्हणून ३ च्या खाली आणखी २ सुटे घ्या.

पाटीवर हलहा

२.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_313013980011
2414721196

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_313013980039



आता सगळ्या हमळू न हकती हचमण्या झाडावर आहे त हे पाहण्यासाठी ३ सुटे आहण २ सुटे एकत् करू व मोजू.



आता पाटीवर एकूण हकती सुटे हदसतात? (पाच)… बरोबर… म्हणजेच ३ हचमण्या आहण २ हचमण्या हमळू न एकूण

9872001210

झाल्या ५ हचमण्या. चला पाटीवर ५ सुट्याांजवळ हलहा ५.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Page 18



३ मध्ये आपण २ वाढवले, हमळवले म्हणजेच आपण बेरीज केली.



+ याला बेरजेचे हचसह म्हणतात.



हमळवले , वाढवले, आणखी टाकले, अजू न घेतले, हमसळले इ. सारखे शब्द आपण बेरजेसाठी वापरतो.



बेरजेसाठी अजून कोणते शब्द तुम्ही वापरता ते साांगा.



खालीलप्रमाणे एक सांख्यारेषा काढतील. त्यावर समान अांतरावर खुणा करून ० ते ९ अांक हलहा व हचत्ात
हदसते त्याप्रमाणे कृती करा.

1. चला आपण ४ + ५ ही बेरीज सांख्यारेषेवर पुढे मोजून करूया.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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या सांख्यारेषेवर ४ पासून पुढे ५ पाऊले मोजूया.



४ पासून पुढे ५ घरे मोजल्यास ९ येतात. म्हणून ४ + ५ =

९

पुढे मोजून बेरीज

४ सुटे घ्या. आता ३ सुटे हातात घ्या. ४ पासून पुढे एक एक सुटा ठे वत मोजा.



जसे- ५,६,७ याप्रमाणे ४ पासून ३ घरे पुढे मोजल्यास हमळतील ७.



४ + ३ =७ ही माांडणी पाटीवर करा.



आता एक दोरी व काही हचमटे घ्या.



दोरीवर अगोदर ५ हचमटे लावा व साांगा-



– दोरीवर हकती हचमटे लावले आहे त?मोज व साांग. – ५ हचमटे लावले आहे त.



५ च्या पुढे एक एक ने मोजत ते हचमटे दोरीवर



आणखी ३ हचमटे लाव.



असे करताना ५ च्या पुढे मोजा

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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वस्तू वापरून १ ते
९ अांकाांच्या
मदतीने वजा
बाकी करतात.

चला वजाबाकी हशकू

आठवडा क्रमाांक ३

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

चला, वजाबाकी हशकू

ontent/do_313000499864
6415361208


उदा. ९
वस्तूां च्या

- जसे- ६,७,८

सोनूजवळ 5 रुपये आहे त. त्याने त्यातील 2 रुपये खचण केले

आता त्याच्याजवळ हकती रुपये हशल्लक राहहले?
https://diksha.gov.in/play/c

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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समूहातून ३ वस्तू

ontent/do_313000500173

बाजूला काढतात

3406721192

5 सुटे घ्या. 5 सुट्यातून 2 सुटे त्यातून काढू न टाका. हकती सुटे उरले ते साांगा ? (३ सुटे)

आहण
उरलेल्या वस्तू
मोजून ९-३=६
असा हनष्कषण
काढतात.



दै नांहदन
जीवनाती
ल९
पयंतच्या



पाटीवर सुटे ठे वून हे उदाह्रण करा.सुटे ठे वत हकती सुटे ठे वले ते हलहा.

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



5 सुटे ठे वा व हलहा ५ त्यातून 2 कमी करायचे आहे त म्हणून खाली 3 हलहा.

ontent/do_313000500236



कमी करायचे म्हणून वजाबाकीचे हचसह काढा.

6894081240



5 मधून 2 कमी केले की हशल्लक राहतात 3. हे 3 खाली हलहा.



(-) याला वजाबाकीचे हचसह म्हणतात.



राजूकडे ५ रुपये आहे त व हवजूकडे ३ रुपये आहे त.कुणाकडे हकती रुपये जास्त आहे त? कुणाकडे हकती रुपये

https://diksha.gov.in/play/c
ollection/do_31258746836
4333056116902?contentTy
pe=TextBook

सांख्याां
च्या
बेरीजवजाबाकीवर

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_313013980070
0600321124

आधाहरत प्रश्न
सोडहवतात .

कमी आहे त?
https://diksha.gov.in/play/c
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ontent/do_313000507588
0837121242

यासाठी वरील हचत् पाहू न कृती करा.
1. यासाठी ५ सुटे व ३ सुटे घ्या.
2. सुट्याांच्या जोड्या तयार करा. हकती जोड्या झाल्या? (३ जोड्या)

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_313013980355
6085761205

3. म्हणजे साांगा कोणाकडे जास्त रुपये आहे त?
राजूकडे हवजूपेक्षा २ रुपये जास्त आहे त.
4. कोणाकडे कमी रुपये आहे त.
हवजूकडे राजूपेक्षा २ रुपये कमी आहे त.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_313013980387
368960123
१ ते २०

7

१० ची ओळख व लेखन

आठवडा क्रमाांक ४

पयंतच्या

१० ची ओळख व लेखन (दशक समजून घेवू)

सांख्याांवर
कृती करतात.

https://diksha.gov.in/play/
content/do_313013980416
2621441125



एका पाटीवर १ ते ९ पयंत सांख्या सुटे (चौकट कागदाचे तुकडे ) वापरून माांडा.

https://diksha.gov.in/play/
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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content/do_312585423767
429120115798

दशक समजून घेवू
https://diksha.gov.in/play/c



चला पाटीवर १ सुटा ठे वा. १ हलहा. त्यानांतर खालील हचत्ाांप्रमाणे ९ पयंत माांडा.



९ सुट्याांत आणखी सुटा घेतला की होतात दहा. दहा झाले की आपण या १० सुट्याांचा एक गठ्ठा बाांधून त्याांना
बांद करू.



ontent/do_313000500508
9832961193

साांगा बरां हे १० एकक बांद केल्यावर याांपैकी कुणासारखे हदसतात ?


बरोबर. १० एककाांना बांद करून गठ्ठा बाांधल्यास एक दशक

दाांडा तयार होतो.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_313000500553
8918401210

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Page 24



१० एककाांना बांद केल्यास १ दशक हमळतो.



एककाच्या घरातील १० एकक बांद करून त्याांचा दशक तयार केला व तो दु स-या पाटीवर आणून ठे वला तर
एककच्या पाटीवर काय हशल्ल्क राहहल ? ( काहीच नाही. )



छान ! काहीच नाही म्हणजेच ---- ०



अगदी बरोबर. म्हणून एककाच्या पाटीवर ० हलहू . साांगा बरां हकती दशक दाांडे दशकच्या घरात हदसतात ? --- १ दशक दाांडा.



म्हणजेच १ दशक व ० एकक म्हणजेच १० होय.



लक्षात घ्या की, १० एकक झाले की त्याांचा १ दशक तयार होतो.



हे हचत् खालीलप्रमाणे हदसेल.

१०

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

मण्याांची माळ बनवा. पाटीवर १० हलहा.
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शैक्षणिक कॅलेंडर-र्णित – इयत्ता १ ली (सन 2020-21) ( ऑक्टोबर 2020)
अध्ययन हनष्पत्ती

स्रोत (Resources Online) ई- बालभारती
PDF LINKS आहण DIKSHAA APP
CONTENT LINKS

आठवडाहनहाय प्रस्ताहवत अध्ययन कृती (हशक्षकाांच्या मदतीने पालकाांनी करावयाचे मागण दशणन) वार्षषक हनयोजनानुसार एका
आठवडयात पूणण करावयाचा आशय

वस्तूांच्या,

११ ते २० ची ओळख

आठवडा क्रमाांक १

हचत्ाांच्या

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

११ ते २० ची ओळख व लेखन

ककवा
हचसहाांच्या

/do_31258746836433305611690
2?contentType=TextBook



काही मणी व एक दोरा घेवून त्यात एक – एक मणी ओवा व १० मणी झाले की त्याची माळ तयार करून दशक तयार
करा. ककवा तुम्ही चौकट पानाच्या चौकटी तुकड्याांना वापरा.

साहाय्याने
२० पयंतच्या सांख्याांची नावे
म्हणतात आहण मोजतात .



आता २ पाट्याांच्या मदतीने ११ ते १९ पयंत खालीलप्रमाणे ‘आणखी एक खेळ घेत सांख्यामाांडणी, वाचन व लेखन
करुया.



शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

मुलाांन ो, या पाटीवर कोणती सांख्या हदसते ? ---( १ दशक ० एकक म्हणजेच १०)
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बरोबर.. चला आता उजवीकडील एककच्या पाटीवर आपण आणखी एक एकक ठे वू. चला बरां .. तुम्हीदेखील पाटीवर
मी माांडतो तसे सुटे (एकक) माांडा व माझ्यासोबत म्हणा व हलहा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे



१ दशक १ एकक - ११



१ दशक २ एकक - १२



१ दशक ३ एकक - १३
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१ दशक ४ एकक - १४



आता एकोवीस म्हणजे १ दशक ९ एकक झाले. बरोबर ना ? मग उजवीकडील एककच्या पाटीवर ९ एकक आहेत त्यात
‘आणखी एक एकक घेवू .मग एककच्या घराांत आता हकती एकक होतील ? --- (दहा एकक) बरोबर.मग साांगा की,
१० एकक झाल्यावर आपण काय करतो ? –

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे



( १० एकक झाले की आपण १ दशक दाांडा घेतो व तो दशकच्या पाटीवर ठे वतो.)



बरोबर.. मग आपण आता एककच्या घरात



आणखी एक एकक घेवू .



आता एककाच्या घरातील १० एकक बांद करून त्याांच्याऐवजी एक दशक दाांडा आपण दशकच्या घरात ठे वू या.



२ दशक ० एकक म्हणजेच २० .



हवद्याथी पाटीवर सांख्या माांडतील व म्हणतील २ दशक ० एकक म्हणजेच २०.
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दशक उडी

आठवडा क्रमाांक २

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

दशक उडी

do_3130005070646558721194



मुलाांन ो बेडकाला खालील रे षेवरून उड्या मारत पुढील सांख्याांवर जायचे आहे. चला तर मग त्याला मदत करा.



फरशीवर एक लाांब सरळ रेघ ओढा. हतच्यावर सारख्या अांतरावर खालीलप्रमाणे १ ते २० सांख्या हलहा.

https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130005071337144321195

https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130005073935319041215

चला तर बेडूकमामा आता ० वर उभा आहे व त्याला १० वर जायचे आहे तर तो कसा उड्या मारत जाईल ? ते तुम्ही एक मणी
घेवून करा व त्याला १० वर जाण्यास मदत करा.
तुम्ही त्याला खालीलप्रमाणे मदत केली का ते पाहा.

https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130139804995338241206

आता बेडकाने केली गां मत. त्याने एकच मोठी उडी घेतली व सरळ १० वर जाऊन पोहोचला.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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बेडकाच्या या मोठ्या उडीला १० ची उडी म्हणजेच दशकची उडी म्हणू.
आता बेडकाला १२ वर जायचे आहे व तो एक मोठी १० ची उडी मारणार आहे व एक एकच्या दोन लहान उड्या पुढे मारणार

आहे.
चला आता अशीच दशक उडी वापरून बेडकाला १७ वर पोहचवा.
आता बेडकाला १९ वर पोहचवा.
बेडूक ० वर उभा आहे. त्याला सरळ २० वर जायचे आहे. दशक उड्या हकती वेळा तो मारेन हे तुम्ही करुन पाहा व साांगा. त्याचे
वहीत हचत् काढा.

१ ते २० पयंतच्या सांख्याांवर कृती
करतात.

नाणी व नोटा

आठवडा क्रमाांक ३

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

नाणी व नोटा

do_3130139805256990721215

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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do_312585423790981120215406

तुम्ही दुकानात कधी चॉकलेट आणायला गेला होतात

का?


मग सोबत पैसे नेले असतील ना? हे पैसे तुमच्या बाबाांनी,

आईने, मामाने कुणीतरी हदले असणार. आज आपण अशाच नोटा

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

तयार करून दुकान दुकान खेळू.

do_3130139808095928321127


चला कागदाच्या नोटा बनवा. त्यामध्ये १ रुपयाची, २ रुपयाची, ५ रुपयाची, १० रुपयाची व २० रुपयाची नोट बनवा.

चला बरां आईला १० रुपये द्यायचेत पण फक्त १ रुपयाचीच नोट वापरा. साांगा बरां १ रुपयाच्या हकती नोटा लागतील?

आता बाबाने १० रुपये माहगतले. त्याांना २ च्या नोटा वापरून १० रुपये द्यायचे आहेत. २ रुपयाच्या हकती नोटा लागतील?

१५ रुपये वेगवेगळ्या कोणत्या नोटा देवून तयार करता येतील ?

५ रुपयाांच्य हकती नोटा वापरून २० रुपये बनतील?


२१ ते ३० ची ओळख

आता पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणे सोडवा.

आठवडा क्रमाांक ४
२१ ते ३० ची ओळख व लेखन

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130139808369049601211



तुम्ही २ दशक म्हणजे २० हे हशकला आहात ना. आता आपण आणखी एकचा खेळ खेळू आहण त्याच्यापुढे काय हमळते ते
पाहू .


चला चौकट वहीतील कागदाच्या छोट्या छोट्या चौकटी

कापून घ्या. त्यातील १० चौकटींचा एकच मोठा तुकडा कापा. असे
भरपूर तुकडे करा.


दोन पाट्या घ्य. पाट्या नसतील तर दोन फरशा वापरा.

उजवीकडील पाटी एककची पाटी आहे तर डावीकडील पाटी
दशकची आहे. चला प्रत्येकाने २० ही सांख्या पाटीवर माांडावी.


२ दशक दाांडे दशकच्या पाटीवर ठे वा व ‘आणखी एक

एकक एककाच्या घरात ठे वा व म्हणा २ दशक म्हणजे २० आहण १
एकक.. हमळू न झाले २१ (एकवीस). यानांतर पाटीवर २ दशक दाांडे १
एकक असताना आणखी एक ठे वा व म्हणा २ दशक २ एकक म्हणजे
२२. याप्रमाणे २३, २४, २५ असे २९ पयंत वस्तू माांडणी व लेखन करा
व त्याांची नावे म्हणा. तेव ीस,चोवीस,एकोणतीस ...



२९ नांतर आणखी एक सुटा घेतला की एककच्या घरात १० सुटे होतील.



२९ मध्ये १ दशक हमळवला की ३ दशक होतील. यावेळी एककच्या घरात ‘काहीच नाही म्हणजे ० राहतात.

म्हणजे ३ दशक ० एकक होतात ३० (तीस)
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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आता २१ ते ३० सांख्या हलहा व त्याांची नावे अक्षराांत हलहू न मोठ्याने म्हणा.

शैक्षणिक कॅलेंडर-र्णित – इयत्ता 1 ली (सन 2020-21)(नोव्हें बर 2020 )
अध्ययन हनष्पत्ती (Learning

स्रोत (Resources Online)

Outcomes)

ई- बालभारती PDF LINKS

आठवडाहनहाय प्रस्ताहवत अध्ययन कृती (हशक्षकाांच्या मदतीने पालकाांनी करावयाचे मागणदशणन) वार्षषक हनयोजनानुसार एका

बालभारतीच्या अध्ययन

आहण DIKSHAA APP

आठवडयात पूणण करावयाचा आशय

हनष्पत्ती पुन्स्तकेनुसार

CONTENT LINKS

99 पयंतच्या सांख्या ओळखतो

३१ ते ४० ची ओळख

आठवडा क्रमाांक 1

https://diksha.gov.in/pla

31 ते 40 ची ओळख

आहण अांकाांत हलहहतो.

y/content/do_3130139
808667566081206



समान आकाराच्या काड्या जमा करा.



आता दोन फरशा घेव.ू त्यावर तुम्ही 30 पयंतच्या सांख्या दशक व एककच्या मदतीने तयार करायला हशकलेल्याच
आहे त.त्याप्रमाणे 30 पयंत सांख्या तयार करून घ्या.



तुम्हाांला आता दशक घरात 3 दशक हदसतील व एककच्या घरात 0 एकक हदसतील. याचाच अथण 30 म्हणजे 3 दशक
व 0 एकक.



आता एककच्या घरात एक सुटा ठे वा. तुम्हाांला 3 दशक व 1 एकक हदसेल. म्हणा- 3 दशक 1 एकक एकतीस.(३१).

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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आता एकतीस ही सांख्या हलहा. त्यासाठी एककच्या घरात १ एककखाली १ ही सांख्या हलहा व ३ दशकखाली ३ ही
सांख्या हलहा.
३ दशक १ एकक- ३१ (एकतीस)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ३ दशक २ एकक- म्हणा बत्तीस
३ दशक २ एकक – ३२ (बत्तीस)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ३ दशक ३ एकक- म्हणा तेहतीस



३ दशक ३ एकक – ३३ (तेहतीस)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ३ दशक ४ एकक- म्हणा चौतीस
३ दशक ४ एकक – ३४ (चौतीस)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ३ दशक ५ एकक- म्हणा पस्तीस
३ दशक ५ एकक – ३५ (पस्तीस)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ३ दशक ६ एकक- म्हणा छत्तीस
३ दशक ६ एकक – ३६ (छत्तीस)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ३ दशक ७ एकक- म्हणा सदतीस
३ दशक ७ एकक – ३७ (सदतीस)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ३ दशक ८ एकक- म्हणा अडतीस
३ दशक ८ एकक – ३८ (अडतीस)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ३ दशक ९ एकक- म्हणा एकोणचाळीस
३ दशक ९ एकक – ३९ (एकोणचाळीस)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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आता पाटीवर तुम्हाांला खालीलप्रमाणे सांख्या हदसेल-



येथे एक गांमत हदसेल. ३ दशक ९ एकक- एकोणचाळीस (३९) या

सांख्येतील एककच्या घरात अजू न एक एकक हमळवला तर काय तयार
होईल?


आता ३ दशक व १० एकक हदसतील. आपल्याला माहहत आहे की

एककच्या घरात १० झाले की त्याांचा गठ्ठा बाांधायचा आहण तो दशकच्या घरात
ठे वायचा. म्हणजेच दशकच्या घरात होतील ४ दशक व एककच्या घरात
राहतील ० एकक


४ दशक ० एकक म्हणजेच ४० (चाळीस) हे समजून घ्या. फरशीवर

माांडा. वाचा. अांकाांत व अक्षराांत हलहा. ते खालीलप्रमाणे हदसेल-



आता ३१ ते ४० ची माांडणी, वाचन व लेखन खालीलप्रमाणे झाले का ते पाहा.

आता पाठ्यपुस्तकातील ३१ ते ४० या सांख्याांचे तोरण तयार करा व पूणण करा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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लगतची अगोदरची सांख्या, नांतरची सांख्या, मधली सांख्या हे प्रश्न पाठ्यपुस्तकातून सोडवा. हे प्रश्न सोडवताना साहहत्याची मदत
घेवून सांख्या माांडा व नांतर सोडवा.
४१ ते ५० ची ओळख

४१ ते ५० ची ओळख

https://diksha.gov.in/pla



समान आकाराच्या काड्या जमा करा.

y/content/do_3130139



आता दोन फरशा घेव.ू त्यावर तुम्ही ४0 पयंतच्या सांख्या दशक व एककच्या मदतीने तयार करायला हशकलेल्याच

814530416641128

आहे त.त्याप्रमाणे ४0 पयंत सांख्या तयार करून घ्या.


तुम्हाांला आता दशक घरात ४ दशक हदसतील व एककच्या घरात 0 एकक हदसतील. याचाच अथण ४0 म्हणजे ४ दशक
व 0 एकक.

https://diksha.gov.in/pla



आता एककच्या घरात एक सुटा ठे वा. तुम्हाांला ४ दशक व १ एकक हदसेल. म्हणा- ४ दशक १ एकक एकेचाळीस.(४१).

y/content/do_3130139



आता एकेचाळीस ही सांख्या हलहा. त्यासाठी एककच्या घरात १ एककखाली १ ही सांख्या हलहा व ४ दशकखाली ४ ही

814246727681238

सांख्या हलहा.
४ दशक १ एकक- ४१ (एकेचाळीस)


आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ४ दशक २ एकक- म्हणा बेचाळीस
४ दशक २ एकक – ४२ (बेचाळीस)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ४ दशक ३ एकक- म्हणा त्ेचाळीस



४ दशक ३ एकक – ४३ (त्ेचाळीस)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ४ दशक ४ एकक- म्हणा चव्वेचाळीस
४ दशक ४ एकक – ४४ (चव्वेचाळीस)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ४ दशक ५ एकक- म्हणा पांचेचाळीस
४ दशक ५ एकक – ४५ (पांचेचाळीस)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ४ दशक ६ एकक- म्हणा शेहेचाळीस
४ दशक ६ एकक – ४६ (शेहेचाळीस)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ४ दशक ७ एकक- म्हणा सत्तेचाळीस
४ दशक ७ एकक – ४७ (सत्तेचाळीस)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ४ दशक ८ एकक- म्हणा अठ्ठे चाळीस
४ दशक ८ एकक – ४८ (अठ्ठे चाळीस)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ४ दशक ९ एकक- म्हणा एकोणपन्नास
४ दशक ९ एकक – ४९ (एकोणपन्नास)



आता पाटीवर तुम्हाांला खालीलप्रमाणे सांख्या हदसेल-



येथे एक गांमत हदसेल. ४ दशक ९ एकक- एकोणपन्नास (४९) या सांख्येतील एककच्या घरात अजून एक एकक हमळवला
तर काय तयार होईल?



आता ४ दशक व १० एकक हदसतील. आपल्याला माहहत आहे की एककच्या घरात १० झाले की त्याांचा गठ्ठा बाांधायचा
आहण तो दशकच्या घरात ठे वायचा. म्हणजेच दशकच्या घरात होतील ५ दशक व एककच्या घरात राहतील ० एकक



५ दशक ० एकक म्हणजेच ५० (पन्नास) हे समजून घ्या. फरशीवर माांडा. वाचा. अांकाांत व अक्षराांत हलहा. ते

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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खालीलप्रमाणे हदसेल-



आता ४१ ते ५० ची माांडणी, वाचन व लेखन खालीलप्रमाणे झाले का ते पाहा.

आता पाठ्यपुस्तकातील ४१ ते ५० या सांख्याांचे तोरण तयार करा व पूणण करा.

लगतची अगोदरची सांख्या, नांतरची सांख्या, मधली सांख्या हे प्रश्न पाठ्यपुस्तकातून सोडवा. हे प्रश्न सोडवताना साहहत्याची मदत
घेवून सांख्या माांडा व नांतर सोडवा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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आठवडा क्रमाांक २
५१ ते ६० ची ओळख


समान आकाराच्या काड्या जमा करा.



आता दोन फरशा घेव.ू त्यावर तुम्ही ५0 पयंतच्या सांख्या दशक व एककच्या मदतीने तयार करायला हशकलेल्याच
आहे त.त्याप्रमाणे ५0 पयंत सांख्या तयार करून घ्या.



तुम्हाांला आता दशक घरात ५ दशक हदसतील व एककच्या घरात 0 एकक हदसतील. याचाच अथण ५0 म्हणजे ५ दशक
व 0 एकक.

५१ ते ६० ची ओळ्ख
https://diksha.gov.in/pla



आता एककच्या घरात एक सुटा ठे वा. तुम्हाांला ५ दशक व १ एकक हदसेल. म्हणा- ५ दशक १ एकक एकावन्न.(५१).



आता एकावन्न ही सांख्या हलहा. त्यासाठी एककच्या घरात १ एककखाली १ ही सांख्या हलहा व ५ दशकखाली ५ ही
सांख्या हलहा.

y/content/do_3130139
814796820481216

५ दशक १ एकक- ५१ (एकावन्न)


आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ५ दशक २ एकक- म्हणा बावन्न
५ दशक २ एकक – ५२ (बावन्न)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ५ दशक ३ एकक- म्हणा त्ेपन्न



५ दशक ३ एकक – ५३ (त्ेपन्न)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ५ दशक ४ एकक- म्हणा चौपन्न
५ दशक ४ एकक – ५४ (चौपन्न)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ५ दशक ५ एकक- म्हणा पांचावन्न
५ दशक ५ एकक – ५५ (पांचावन्न)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ५ दशक ६ एकक- म्हणा छप्पन्न

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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५ दशक ६ एकक – ५६ (छप्पन्न)


आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ५ दशक ७ एकक- म्हणा सत्तावन्ना
५ दशक ७ एकक – ५७ (सत्तावन्न)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ५ दशक ८ एकक- म्हणा अठ्ठावन्न
५ दशक ८ एकक – ५८ ( अठ्ठावन्न)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ५ दशक ९ एकक- म्हणा एकोणसाठ
५ दशक ९ एकक – ५९ (एकोणसाठ)



आता पाटीवर तुम्हाांला खालीलप्रमाणे सांख्या हदसेल-



येथे एक गांमत हदसेल. ५ दशक ९ एकक- एकोणसाठ (५९) या सांख्येतील एककच्या घरात अजून एक एकक हमळवला
तर काय तयार होईल?



आता ५ दशक व १० एकक हदसतील. आपल्याला माहहत आहे की एककच्या घरात १० झाले की त्याांचा गठ्ठा बाांधायचा
आहण तो दशकच्या घरात ठे वायचा. म्हणजेच दशकच्या घरात होतील ६ दशक व एककच्या घरात राहतील ० एकक



६ दशक ० एकक म्हणजेच ६० (साठ) हे समजून घ्या. फरशीवर माांडा. वाचा. अांकाांत व अक्षराांत हलहा. ते खालीलप्रमाणे
हदसेल-

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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आता ५१ ते ६० ची माांडणी, वाचन व लेखन खालीलप्रमाणे झाले का ते पाहा.

आता पाठ्यपुस्तकातील ५१ ते ६० या सांख्याांचे तोरण तयार करा व पूणण करा.

लगतची अगोदरची सांख्या, नांतरची सांख्या, मधली सांख्या हे प्रश्न पाठ्यपुस्तकातून सोडवा. हे प्रश्न सोडवताना साहहत्याची मदत
घेवून सांख्या माांडा व नांतर सोडवा.
६१ ते ७० ओळ्ख व लेखन

६१ ते ७० ची ओळख

https://diksha.gov.in/pla



समान आकाराच्या काड्या जमा करा.

y/content/do_3130139



आता दोन फरशा घेव.ू त्यावर तुम्ही ६0 पयंतच्या सांख्या दशक व एककच्या मदतीने तयार करायला हशकलेल्याच

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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815097303041143

आहे त.त्याप्रमाणे ६0 पयंत सांख्या तयार करून घ्या.


तुम्हाांला आता दशक घरात ६ दशक हदसतील व एककच्या घरात 0 एकक हदसतील. याचाच अथण ६0 म्हणजे ६ दशक
व 0 एकक.



आता एककच्या घरात एक सुटा ठे वा. तुम्हाांला ६ दशक व १ एकक हदसेल. म्हणा- ६ दशक १ एकक एकासष्ट.(६१).



आता एकासष्ट ही सांख्या हलहा. त्यासाठी एककच्या घरात १ एककखाली १ ही सांख्या हलहा व ६ दशकखाली ६ ही
सांख्या हलहा.
६ दशक १ एकक- ६१ (एकसष्ट)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ६ दशक २ एकक- म्हणा बासष्ट
६ दशक २ एकक – ६२ ( बासष्ट)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ६ दशक ३ एकक- म्हणा त्ेसष्ट



६ दशक ३ एकक – ६३ (त्ेसष्ट)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ६ दशक ४ एकक- म्हणा चौसष्ट
६ दशक ४ एकक – ६४ (चौसष्ट)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ६ दशक ५ एकक- म्हणा पासष्ट
६ दशक ५ एकक – ६५ (पासष्ट)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ६ दशक ६ एकक- म्हणा सहासष्ट
६ दशक ६ एकक – ६६ (सहासष्ट)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ६ दशक ७ एकक- म्हणा सदु सष्ट
६ दशक ७ एकक – ६७ (सदु सष्ट)



आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ६ दशक ८ एकक- म्हणा अडु सष्ट
६ दशक ८ एकक – ६८ ( अडु सष्ट)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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आता याप्रमाणे आणखी एक एकक हमळवा.होतील ६ दशक ९ एकक- म्हणा एकोणसत्तर
६ दशक ९ एकक – ६९ (एकोणसत्तर)



आता पाटीवर तुम्हाांला खालीलप्रमाणे सांख्या हदसेल-



येथे एक गांमत हदसेल. ६ दशक ९ एकक- एकोणसत्तर (६९) या सांख्येतील एककच्या घरात अजू न एक एकक हमळवला
तर काय तयार होईल?



आता ६ दशक व १० एकक हदसतील. आपल्याला माहहत आहे की एककच्या घरात १० झाले की त्याांचा गठ्ठा बाांधायचा
आहण तो दशकच्या घरात ठे वायचा. म्हणजेच दशकच्या घरात होतील ७ दशक व एककच्या घरात राहतील ० एकक



७ दशक ० एकक म्हणजेच ७० (सत्तर) हे समजून घ्या. फरशीवर माांडा. वाचा. अांकाांत व अक्षराांत हलहा. ते
खालीलप्रमाणे हदसेल-



आता ६१ ते ७० ची माांडणी, वाचन व लेखन खालीलप्रमाणे झाले का ते पाहा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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आता पाठ्यपुस्तकातील ६१ ते ७० या सांख्याांचे तोरण तयार करा व पूणण करा.

लगतची अगोदरची सांख्या, नांतरची सांख्या, मधली सांख्या हे प्रश्न पाठ्यपुस्तकातून सोडवा. हे प्रश्न सोडवताना साहहत्याची मदत
घेवून सांख्या माांडा व नांतर सोडवा.
७१ ते ८० ओळख व लेखन

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

आठवडा क्रमाांक ३
Page 45

https://diksha.gov.in/pla
y/content/do_3130139
815371243521207

७१ ते ८०


वरीलप्रमाणेच साहहत्य वापरून ७० च्या नांतर दशक व एककच्या घरात कसा बदल होतो ते करून पाहा. त्यावरून ७१
,७२, ७३, ७४, .... ७९ पयंत जा.



७९ नांतर एककच्या घरात अजू न एकक ठे वला की होतील १० एकक. आता त्याांचा गठ्ठा बाांधून दशक तयार करा व तो
दशकच्या घरात नेऊन ठे वा. येथे आता तुम्हाला ८ दशक व ० एकक हदसतील.



८ दशक ० एकक म्हणजेच ८० (ऐांशी).



आता ७१ ते ८० खालीलप्रमाणे हदसतात का ते पाहा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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आता पाठ्यपुस्तकातील ७१ ते ८० या सांख्याांचे तोरण तयार करा व
पूणण

करा.

लगतची अगोदरची सांख्या, नांतरची सांख्या, मधली सांख्या हे प्रश्न
पाठ्यपुस्तकातून सोडवा. हे प्रश्न सोडवताना साहहत्याची मदत घेवून
सांख्या माांडा व नांतर सोडवा.

८१ ते ९० ची ओळख व
लेखन
https://diksha.gov.in/pla

८१ ते ९० ची ओळख


वरीलप्रमाणेच साहहत्य वापरून ८० च्या नांतर दशक व एककच्या घरात कसा बदल होतो ते करून पाहा. त्यावरून ८१
,८२, ८३, ८४,..... ८९ पयंत जा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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y/content/do_3130139



815646248961208

८९ नांतर एककच्या घरात अजून एकक ठे वला की होतील १० एकक. आता त्याांचा गठ्ठा बाांधून दशक तयार करा व तो
दशकच्या घरात नेऊन ठे वा. येथे आता तुम्हाला ९ दशक व ० एकक हदसतील.



९ दशक ० एकक म्हणजेच ९० (नव्वद).



आता ८१ ते ९० खालीलप्रमाणे हदसतात का ते पाहा.

आता पाठ्यपुस्तकातील ८१ ते ९० या सांख्याांचे तोरण तयार करा व पूणण करा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Page 48

लगतची अगोदरची सांख्या, नांतरची सांख्या, मधली सांख्या हे प्रश्न पाठ्यपुस्तकातून सोडवा. हे प्रश्न सोडवताना साहहत्याची मदत
घेवून सांख्या माांडा व नांतर सोडवा.
९१ ते ९९ ची ओळख व

आठवडा क्रमाांक ४

लेखन
https://diksha.gov.in/pla
y/content/do_3130139
815952875521239

९१ ते ९९ ची ओळख व लेखन तसेच शतकाची ओळ्ख


वरीलप्रमाणेच साहहत्य वापरून ९० च्या नांतर दशक व एककच्या घरात कसा बदल होतो ते करून पाहा. त्यावरून ९१,
९२, ९३, ९४, ..... ९९ पयंत जा.



९९ नांतर एककच्या घरात अजू न एकक ठे वला की होतील १० एकक. आता त्याांचा गठ्ठा बाांधून दशक तयार करा व तो
दशकच्या घरात नेऊन ठे वा. येथे आता तुम्हाला १० दशक व ० एकक हदसतील.

https://diksha.gov.in/pla
y/content/do_3125854
23889858560115805



आता १० दशक झाले आहण एककच्या घरात ० एकक झाले.



परांतु दशकच्या घरातही आता १० झाले म्हणून आपण १० दशकाांचा गठ्ठा बाांधू आहण दशकच्या घराच्या डावीकडे
आणखी एक नवीन घर तयार करू व त्या १० चा गठ्ठा नवीन घरात ठे वू. या घराला शांभराचे म्हणजेच शतकाचे घर

शतकाची ओळख

म्हणू.


https://diksha.gov.in/pla
y/content/do_3130139
816234680321207

आता शतकच्या घरात १ गठ्ठा, दशकच्या घरात ० दशक व एककच्या घरात ० एकक म्हणजेच तीन घरे असलेली तीन
अांकी सांख्या बनली. हतला आपण म्हणू – १०० (शांभर)



शांभर कसे तयार झाले ते खाली पाहा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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आता पाठ्यपुस्तकातील ९१ ते १०० या सांख्याांचे तोरण तयार करा व पूणण करा.

लगतची अगोदरची सांख्या, नांतरची सांख्या, मधली सांख्या हे प्रश्न पाठ्यपुस्तकातून सोडवा. हे प्रश्न सोडवताना साहहत्याची मदत
घेवून सांख्या माांडा व नांतर सोडवा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता पहहली

माहे – सप्टें बर

विषय

कालािधी

पाठाचे नाि

हिषय : इंग्रजी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाक
ां

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

विद्याथी कृ ती

Month : September 2020
01.17.04 Sings / Recites poems /
rhymes with
Proper rhythm and actions.
English
Week 1

3.4 Happy
Birthday

01.17.15 Enjoys rhymes, songs
and poems.
01.17.08 Listens to English
words, greetings, polite forms of
expression, simple sentences and

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

 Listen and repeat the song.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId  Sing the song and enact.
=do_31260042817749811223088

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId
=do_3130143210311843841322
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responds in English or mother
tongue.

-||-

-||-

01.17.03 Differentiates between
small and Capital letters in print.

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

(As per revised syllabus Only for
self-study - Not for assessment)
 Colour the words to make a
Birthday greeting card.
 Look at the picture, listen the
name and repeat.

01.17.19 Associates words with
pictures.

01.17.13 Identifies different
shapes.
-||01.17.14 Counts numbers up to
10.

(As per revised syllabus Only for
self-study - Not for assessment)
 Trace the dots and complete the
shapes.
 Colour the shape with English
beautiful colours.
 Tell the name of the shape.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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 Count them all
01.17.01 Learns and names
English words for familiar
objects and pictures.
3.5 My Fruit
Basket

01.17.19 Associates words with
pictures.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Look at the picture and tell the
names of fruits in your mother
31260522985846374426451?contentId
tongue.
=do_31260042818294579213013
 Listen the names of fruits in video
and repeat and learn.

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

Week 2

-||-

01.17.08 Listens to English
words, greetings,polite forms
ofexpression, simple sentences
and responds in English or
mother tongue.

(As per revised syllabus Only for
self-study - Not for assessment)
 Listen to the dialogue and repeat
after the video
 Talk to your brothers/ sisters,
parents, friends.

01.17.18 Narrates / Enacts a
familiar story or event.
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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01.17.01 Learns and names
English words for familiar
objects and pictures.
English

01.17.09 Speaks about self /
situations /
-||-

pictures in English.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Look at the picture and tell what
31260522985846374426451?contentId
you saw in your mother tongue.
=do_3130143213031997441323
 Listen to the video describing the
picture and repeat.
 Now describe the picture in
English

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

Week 3

3.6 Have Fun
with Animals

01.17.01 Learns and names
English words for familiar
objects and pictures.
01.17.13 Identifies different
shapes.
01.17.19 Associates words with

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/collection/do_ (As per revised syllabus Only for
31260522985846374426451?contentId self-study - Not for assessment)
=do_31260042818840166423089
 Join the dots, colour the picture
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
and tell what it is.
31260522985846374426451?contentId
=do_3130143214534574081180
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pictures.
01.17.01 Learns and names
https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Look at the picture and listen their
English words for familiar
31260522985846374426451?contentId
names.
3.7 Let’s Know objects and pictures. alphabet and =do_3122484917142241282552
 Repeat and learn.
their
sounds
correctly.
New Words

English

01.17.19 Associates words with
pictures.
01.17.02 Recognizes / Identifies
letters of the alphabet and their
sounds correctly.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId
=do_3130143213220003841245
 Listen to the sentences carefully,
identify the repeated sound.
 Find the correct picture related to
every sentence

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

English

Week 4

 Trace the dots and identify the
alphabets. (l, h, r, s)

3.7 Let’s Know
New Words

-||-

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId
=do_3130143213941882881289

01.17.11 Writes simple words

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Read the alphabet aloud and copy
31260522985846374426451?contentId
them in the notebook.
=do_3130143215355248641255
 Look at the picture and listen its
Page 55

like ‘fan’, ‘hen’, ‘rat’, etc.

name from video
 Put your finger on the picture and
tell its name.
 Copy them in the notebook.

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

 Look at the pictures and tell the
actions in your mother tongue.
 Listen the action words for these
pictures in English and repeat
them.

01.17.07 Carries out simple
instructions, commands and acts
accordingly.

 Listen to the action words and do
the actions.

01.17.16 Responds appropriately
to commands given by teachers
etc.
Month : October 2020

English

Week 1

UNIT FOUR

01.17.04 Sings / Recites poems /
rhymes with

4.1 Clap your
hands

proper rhythm and actions.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Listen the song and enjoy the
31260522985846374426451?contentId
rhythm
=do_312523192122802176215237
 Sing the song with actions.

01.17.15 Enjoys rhymes, songs
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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and poems.
01.17.19 Associates words with
pictures.

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

-||-

01.17.07 Carries out simple
instructions, commands and acts
accordingly.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId
=do_3130143213327073281276

 Listen the instructions, watch the
video for actions.
 Listen to the instructions and do
the proper actions.

01.17.16 Responds appropriately
to commands given by teachers
etc.

4.2 The Game
of Addition
-||-

01.17.08 Listens to English
words, greetings, polite forms of
expression, simple sentences and
responds in English or mother

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Look at the picture
31260522985846374426451?contentId  Listen the dialogue carefully and
repeat.
=do_312604613536432128112845
 Use the dialogue and talk with
Page 57

tongue.
01.17.17 Uses stock expressions
in face to face interactions.
01.17.09 Speaks about self /
situations /pictures in English.
01.17.04 Sings / Recites poems /
rhymes with
proper rhythm and actions.
4.3 Row, row,
row your boat
English

Week 2

01.17.01 Learns and names
English words
for familiar objects and pictures.
01.17.11 Writes simple words
like ‘fan’, ‘hen’, ‘rat’, etc.

01.17.05 Listens and gives
4.4 Let’s Speak
appropriate verbal /
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

your brother/ sister/ parent or
friends.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId
 Look at the pictures, Listen to the
=do_3130143213542440961287
sentences and speak the sentences.

 Listen the song in the video.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId  Look at the words in the textbook
and listen them in video.
=do_31260042820339302423091
 Read the words from the textbook.
 Copy the words in the notebook
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId
=do_3130143213649510401324

https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Look at the picture and listen the
31260522985846374426451?contentId
sentences.
=do_31223153714245632014335
 Speak the sentences with your
Page 58

Non-verbal responses.
01.17.08 Listens to English
words, greetings,

partner.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId
=do_31223153369822003214330

polite forms of expression, simple
sentences and responds in
English
or mother tongue. 01.17.17 Uses
stock expressions in face to

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId
=do_3130143213749125121288

face interactions.

English

Week 3

01.17.06 Understands the
4.5 Story Time sequence of events and stories in
–1
simple narration.
Two Silly Goats 01.17.12 Listens and enjoys
fables and short stories.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

 Look at the pictures and tell the
story in your mother tongue
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId  Watch the video and listen the
=do_31260042821189632023092
story in English
 Repeat the story with the actions
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01.17.18 Narrates / Enacts a
familiar story or event.
01.17.06 Understands the
sequence of events and stories in
4.5 Story Time simple narration.
–1
01.17.12 Listens and enjoys
Two Wise Goats fables and short stories.
01.17.18 Narrates / Enacts a
familiar story or event.
01.17.01 Learns and names
English words for familiar
objects and pictures.
English

Week 4

4.6 Let’s Know
New Words
01.17.02 Recognizes / Identifies
letters of the alphabet and their
sounds correctly.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

and the expressions.
 Look at the pictures and tell the
story in your mother tongue
https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Watch the video and listen the
story in English
31260522985846374426451?contentId
=do_312604613780357120218987
 Repeat the story with the actions
and the expressions.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Look at the picture and listen their
31260522985846374426451?contentId
names.
=do_31223375111039385615100
 Trace the dots and identify the
alphabet. (a, e, I, o, u)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Read the letters of alphabet aloud
31260522985846374426451?contentId
and copy them in the notebook.
=do_31223376206333542421320
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01.17.01 Learns and names
English words for familiar
objects and pictures.
4.7 Odd Man
Out

01.17.02 Recognizes / Identifies
letters of the alphabet and their
sounds correctly.
01.17.11 Writes simple words
like ‘fan’, ‘hen’, ‘rat’, etc.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Look at the pictures and listen the
31260522985846374426451?contentId
words.
=do_31223166010193510414428
 Repeat and read the words loudly.
 Find the words beginning with
different sound and circle it.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId  Write the words in the notebook
and circle the odd word.
=do_31223166136184832014429
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId
=do_3130143214107361281332

Month: November 2020

UNIT FIVE
English

Week 1

5.1 Number
Song
-||-

01.17.04 Sings / Recites poems /
rhymes with proper rhythm and
actions.
01.17.15 Enjoys rhymes, songs
and poems.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Listen the song from the video
31260522985846374426451?contentId
 Sing the song with actions
=do_31260042822077644813015
 Look at picture and count the
flowers.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId  Listen to the video and repeat the
=do_3130143214261780481241
English numbers.
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01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /

 Count the flowers using English
numbers.

non-verbal responses.

01.17.14 Counts numbers up to
10.

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

Week 2

5.2 One and
Many

01.17.14 Counts numbers up to
10.

 Look at the pictures, tell their
names and count them.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Put your finger on the phrases,
listen them in the video and repeat.
31260522985846374426451?contentId
 Read the phrases again.
=do_31260042822624870413016

01.17.19 Associates words with
pictures.
01.17.01 Learns and names
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Look at the picture and tell what
31260522985846374426451?contentId
you see in the picture.
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English words

=do_3130143214796144641325

for familiar objects and pictures.

 Listen the questions in the video
and repeat.
 Count the pictures and write in the
proper boxes.

01.17.09 Speaks about self /
situations /

 .

pictures in English.
01.17.14 Counts numbers up to
10.

01.17.04 Sings / Recites poems /
rhymes with
English

Week 3

5.3 My
proper rhythm and actions.
Grandfather had
a farm
01.17.15 Enjoys rhymes, songs
and poems.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Listen the song in video.
31260522985846374426451?contentId
 Sing after the video with actions
=do_3122316339983400962625
 Tell which animals are mentioned
in the song and what sound do
they make, for ex. Dogs: Bowhttps://diksha.gov.in/play/collection/do_
wow
31260522985846374426451?contentId
=do_31260042823368704023093

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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=do_3130143214928773121333

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

Week 4

https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Look at the picture and tell in your
31260522985846374426451?contentId
mother tongue.
=do_30031115
 Listen the proper words in English
and repeat them.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_  Keep your finger on each picture
and tell its name in English
31260522985846374426451?contentId
=do_31223376251222425621321

5.4 Look, listen 01.17.09 Speaks about self /
and say
situations /
pictures in English.
01.17.19 Associates words with
pictures.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId
=do_312604614049210368218988

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId
=do_312604614520184832112846
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31260522985846374426451?contentId
=do_312604615982039040112849

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता:-दस
ु री
माहे –सप्टें बर २०२०
आठवडा

अध्ययनहनष्पत्तीक्रमाांक

पाठाचे नाव

हवषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत

पहहला

हवद्याथी कृती
१) हवद्याथी हचत्ाचे हनरीक्षण करून हचत्ात काय
काय हदसते या हवषयी साांगतील.

०२.०१.०८
०२.०१.०९

२) हवद्याथी हचत्ावरून गोष्ट तयार करून साांगतील.
३) हवद्याथी खेळण्याच्या दु कानात काय काय बहघतले

८.हचत्वाचन

त्याहवषयी साांगतील.
४) हवद्याथी हचत्ाचे हनरीक्षण करून हचत्ातील
कोणती खेळणी त्याांना आवडतात त्याहवषयी
साांगतील.

दु सरा

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31281621174018867214627?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3

०२.०१.०२
०२.०१.०५

९.हळू च या

1) हवद्याथी कहवता ऐकहतल व गाऊन दाखवतील.
2) हवद्याथी स्वत:ची चाल लाऊन कहवता म्हणतील.

Ddo_31281621174018867214627%26utm_c

3) हवद्याथी काय ते हलहहतील .

ampaign%3Dshare_content&contentId=do_

अ)दवकबदू चे पडतात...

हो हळू च या! 3128678228300677121467

ब)फुले आनांदाने उधळतात
४) कसे ते हलहहतील

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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अ)फुलाांकडे जावे
ब)फुलाांचे ह्रदय
5)कोठे ते हलहहतील.
अ)फुले लपून बसतात ते हठकाण
ब) वेगवेगळे रांग
६)फुले त्याांच्याकडे बोलावतात कारण
७)आम्हाला भेटायला हळू च या असे फुले म्हणाली...
८) हवद्याथी शेवटच्या अक्षराांच्या उच्चारा सारखा असणाऱ्या
कहवतेतील शब्दाांच्या जोड्या शोधून पाटीवर/वहीत
हलहहतील.

हतसरा

१) हवद्याथी पाठातील हचत् बघून व शीषणक वाचून पाठ
०२.०१.०४
०२.०१.०७

१०.कचटू
रुसला....कच
टू हसला

कशाहवषयी असतील ते साांगतील.
२) हवद्याथी पाठाचे वाचन करतील.
३) हवद्याथी पाठावर आधाहरत प्रश्नपेढी तयार करतील.
४) हवद्याथीखालील गोष्टीचे कारण साांगतील.
अ)कचटू ला हमत् नव्हते

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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ब)कचटू ला अभ्यास करताना आनांद वाटायचा नाही.
क)ॠतुजा ताई जवळ आली कारण
ड)कचटू हसू लागला ...
5)का्य होईल ते साांगतील
अ)तुला हमत् नसतील तर
ब)स्वच्छ राहहले नाही तर
क)उहशरा झोपलो उहशरा उठलो तर

चौथा

* हवद्याथी कशासाठी काय वापरतात ते साांगतील.
१........दात घासण्यासाठी
०२.०१.०४
०२.०१.०७

१०.कचटू

२.अांग पुसण्यासाठी.......

रुसला....कच

३.कपडे धुण्यासाठी........

टू हसला

४ .अांगण झाडण्यासाठी......
५.केस धुण्यासाठी.........
हवद्याथी सकाळी उठल्यापासून शाळे त जाई पयंत काय

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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करतो.करते हे क्रमाने हलहहतील/
*हवद्यार्थ्याला हमत् हमळावेत म्हणून कोणकोणत्या चाांगल्या
सवयी असाव्यात त्या बाबत साांगतील.
*हवद्याथी व्यवन्स्थत राहण्यासाठी आणखी काय काय
करता येईल याहवषयी साांगतील.

माहे –ऑक्टोबर २०२०
आठवडा

अध्ययनहनष्पत्तीक्रमाांक

पाठाचे

ववषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

नाव
पहहला

०२.०१.०२
०२१६.०१.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31281621174018867214627?referrer=utm_sour
ce%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_

११.भेळ

*हवद्याथी कहवता ऐकतील.
*हवद्याथी स्वतःची चाल लावून कहवता गायन करतील.

31281621174018867214627%26utm_campaign

*हवद्याथी भेळ तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या पदाथांची

%3Dshare_content&contentId=do_
31287635939555737612160

यादी तयार करती.
हवद्याथी पृष्ठ क्र.२९ वरील हचत्े बघून हचत्ाांचा योग्य क्रम
लावतील.

दु सरा

०२.०१.०२

११.भेळ

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

हवद्याथी खालीलपैकी एक पदाथण तयार करण्याची कृती
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०२१६.०१.

साांगतील/हलहहतील.
१.भेळ तयार करणे.
२.चहा तयार करणे.
३.पुरी तयार करणे.
४.सरबत तयार करणे.
*हवद्याथी शब्द साखळी तयार करतील.
जसे-हहरवा–वाकडा-डावा-वाट-टरबूज
१.माकड...................
२.भाकर...................
३.पालक...................
४.सरबत...................

हतसरा

०२.०१.१२
०२१३.०१.

१२ .
पाऊसफु
ले

*हवद्याथी पाठाचे शीषणक वाचून काय वाटले ते

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31281621174018867214627?referrer=utm_sour
ce%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_

साांगतीलहलह/ह तील.

31281621174018867214627%26utm_campaign

* हवद्याथी पाठाचे वाचन करतील ,पाठावर आधाहरत

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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%3Dshare_content&contentId=do_
31287636057264947212163

प्रश्नपेढी तयार करतील.
हवद्याथी पाठातील गोष्ट आई वहडलाांना साांगतील

*हवद्याथी कोण ते साांगतील
१.चमकली.....
२.टपटप वाजला......
३.दचकला.......
४.कोबी घेऊन आले.......
५.पावसात नाचले..........

चौथा

*
०२.०१.१२
०२१३.०१.

१२ .
पाऊसफु
ले

हवद्याथी ससुल्याने आईला . अांगणात ढकलत का

नेले असेल ते साांगतील.
*पाठात “ “ हे हचसह असलेली वाक्ये वाचतील.
“

” *हचसहाला काय म्हणतात ते मोठ्याांकडू न

समजून घेतील.
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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*हवद्याथी खालील शब्द जोडू न हलहहतील.
१.त्+र=
२.प्+र=
३.ट्+र=
४.श्+र=
५.र्+य=

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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माहे –नोव्हें बर २०२०
आठवडा

अध्ययनहनष्पत्तीक्र

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

माांक
पहहला

हवद्याथी कहवतेला स्व:ताची चाल लावून कहवता
म्हणतील
हवद्याथी हचत्ाचे हनरीक्षण करतील व त्यावर
आधाहरत गोष्ट तयार करून साांगतील.

०२.०१.०८

१३.एक ताांबडा

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
31281621174018867214627?referrer=utm
_source%3Ddiksha_mobile%26utm_conten

०२०९.०१.

भोपळा

t%3Ddo_31281621174018867214627%26u

काय ते साांगतील
१ कापण्यासाठी वापरतात...
२ उसहात वाळहवतात...

tm_campaign%3Dshare_content&contentId
=do_31287636228952883212166
३ .गहणताच्या पुस्तकातील ..भोपळा.........

*चाल रे.
चलरे भोपळ्या टु णूक टु णूक हह गोष्ट हमळवून वाचन
करतीलव हलहू न काढतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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दु सरा



हवद्याथी चाल रे भोपळया टु णूक टु णूक ही
गोष्ट हमळवून वाचन करतील

०२.०१.०८

१३.एक ताांबडा

०२०९.०१.

भोपळा



हवद्याथी पृष्ठ क्र.३३ वरील शब्द वाचतील व
हलहू न काढतील .



हवद्याथी पृष्ठ क्र.३४ वरील हचत् पाहू न
त्याखाली त्याची नावे हलहहतील.

हतसरा


हवद्याथी पाठाचे वाचन करतील पाठाचे शीषणक
वाचून काय वाटले याबाबतबोलतील/
हलहहतील.



पाठाचे वाचन करून खालील गोष्टीबाबत
हलहहतील.

१.पाठाचे नाव........-:
२.हचत्कलेचे नाव......-:
३.वाद्याचे नाव...........-:

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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४.घरातील मोठा पुरुष........-:
५.घरातील मोठी महहला......-:
*हवद्याथी‘ ,‘ हचसह असलेले पाठातील वाक्याांचे वाचन
करतील.


हवद्याथी त्याांच्या घराच्या पहरसरातील माहहती
हमळवून साांगतील.

१)हवद्याथी पृष्ठ क्रमाांक ३७ वरील „वाचूया ,हलहू या ‟ही
कृती पूणण करतील.
*हवद्याथी प्रत्येक शब्दापासून एक वाक्य हलहहतील ..


हवद्याथी पृष्ठ क्र.३७ वरील शब्द जसेच्या तसे
हलहहतील.

चौथा

खालील वाक्यातील नावा ऐवजी येणाऱ्या शब्दाांची यादी
खालील वाक्याांच्या आधारे करतील.
१) आज समीरचा वाढहदवस आहे .त्याने हमत्ाना
हमठाई हदली.
२.सुजाता म्हणाली“ ,मी आज खेळायला येणार नाही”.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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३,ओांकार ,राजू तुझा भाऊ आहे .त्याला त्ास दे ऊ
नकोस.
४.शबाना फाहतमाला म्हणाली“ ,तू आहण मी बागेत
जाऊ”.
नाव

नावाऐवजी
आलेला शब्द

समीर
सुजाता
ओांकार
राजू
शबाना
फाहतमा
*
हवद्याथी खालील शब्दाांच्या सहाय्याने शब्द डोंगर तयार
करतील.
१.आांबा
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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२.झाड
३.फूल
४.गाव
५.घर.

इयत्ता ेह

विषय

अध्ययन
वनष्पत्ती क्रम ांक

प ठ चे न ि

क ल िधी

ाहर २ :: सप्टें बे २०२०

अध्ययन अध्य पन स्त्रोत
ई-ब लभ रती Link -

विद्य थी प लक च्य मदतीने ि आपल्य बवहण-

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

.भ िांड सोबत ल लील कृती करतील

ददक्षा content Link

गवणत

०२०७.७७.

बेरीज

७ सप्टें बर ते ५

वबनह तच्य ची

सप्टें बर २०२०

विद्य थी कृती




https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
39849671065601189

काडीपेटीतील काड् ांच्य मदतीने प्रथम एक

https://diksha.gov.in/play/content/do_31290

अांकी वबन ह तच्य बेरजेची िस्तूरूप उभी

04825506037761812

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

 वलद्मार्थमाांकडू न पवरसर तील लडे ,चचचोके ,

https://diksha.gov.in/play/content/do_31291

भाॊडणीच सर ि कर .
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59552541491201119

 विद्य र्थ्यांन एक अांकी वबन ह तच्य ची बेरीजेची
उद हरणे दे िून तय ांच्य कडू न उभी म ांडणी करून
बेरीज करण्य च सर ि कर .

गवणत

०२०७.७७.

बेरीज
वबनह तच्य ची

७ सप्टें बर ते
७२ सप्टें बर

ई-ब लभ रती Link -

विद्य थी प लक च्य मदतीने ि आपल्य बशीण-

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

.भ िांड सोबत ल लील कृती करतील

ददक्षा content Link



२०२०

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
39849910599681212



https://diksha.gov.in/play/content/do_31300
07652542464001226

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

 वलद्मार्थमाांकडू न घर तील विविध िस्तू जम
करून दह चे गठ्ठ् ांच सर ि कर .

 वलद्मार्थमाांकडू न पवरसर तील लडे ,चचचोके ,
काडीपेटीतील काड् ांच्य मदतीने नांतर दोन
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https://diksha.gov.in/play/content/do_31300
07653031772161203



https://diksha.gov.in/play/content/do_31300

अांकी वबन ह तच्य बेरजेची िस्तूरूप उभी
भाॊडणीच सर ि कर .

076536609177614


https://diksha.gov.in/play/content/do_31300
07661660815361228



https://diksha.gov.in/play/content/do_31300
07880856780801253



https://diksha.gov.in/play/content/do_31300
076623289548817

 विद्य र्थ्यांन प लक अनेक उद हरणे दे तील
दशक स ठी „द ‟ि एक क स ठी „ए ‟वलहू न
वबनह त च्य बेरज ांच सर ि करून घेणे.

 वलद्मार्थमाांना बेरजेची उभ्य म ांडणीचे तक्ते
(स रणी )दे िून तय ांच्य कडू न उबी म ांडणी करून
उद हरणे सोडविण्य च सर ि कर .

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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प लक वलद्मार्थमाांकडू न ल लील कृती करून घेतील.


कोणतय ही सांख्येत शून्य वमळविल्य स क हीच

ई-ब लभ रती Link -

बदल होत न ही चकि ततच सांख्य वमळते हे

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

गवणत

०२०७.७७.

शून्य ची बेरीज ि
िज ब की

७४ सप्टें बर ते
७९ सप्टें बर
२०२०

पटिून घमा.

ददक्षा content Link



https://diksha.gov.in/play/content/do_313013985
0184949761216




उदा .रमे शजिळ २ सफरचांद होते. तय च्य लह न

https://diksha.gov.in/play/content/do_312900362

भ ि ल सफरचांद लूप आिडत त. म्हणून तय ने

59300147211063

एकही वपयचॊद ल ल्ले न ही तर तय च्य जिळ
आत वकती वपयचॊद आहे त?



शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

विद्य र्थ्यांन व्यिह र तील अनेक उद हरणे देऊन

वलद्मार्थमाांकडू न िहीिर चकि प टीिर
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‘कोणतय ही सांख्येत शून्य वमळविणे चकि
तय मधून शून्य िज करणे ‟य िरील अनेक
उद हरण च सर ि कर .

प लक वलद्मार्थमाांकडू न ल लील कृती करून घेतील.
ई-ब लभ रती Link -

गवणत

०२०७.७७.

गोष्टीतील बेरीज७

२७ सप्टें बर ते
२६ सप्टें बर



विद्य र्थ्यांन व्यिह र तील अनेक वबन

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

ह तच्य च्य बेरजेची ळाब्ददक उद हरणे

ददक्षा content Link

तय ांच्य कडू न सर ि कर .



२०२०

(गोष्टी )स ांग ि बेरजेची उभी म ांडणीच

https://diksha.gov.in/play/content/do_313013985
0477322241149



https://diksha.gov.in/play/content/do_312900482
5506037761812



विद्य र्थ्यांन बेरजेचे श ब्ददक उद हरणे (बेरजेच्य
गोष्टी )दे िून तमाॊच्य कडू न तय प टीिर चकि
िहीिर सोडविण्य च सर ि कर .

उद .सुभ षच्मा घरी ७४ बद म ची झ डे ि पेरूची
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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२७ झ डे ल िली ,तर तय ने एकूण वकती झ डे
ल िली?

प लक वलद्मार्थमाांकडू न ल लील कृती करून घेतील.
ई-ब लभ रती Link -

गवणत

०२०७.७७.

िज ब की कमी
करून

२८ सप्टें बर ते

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

३० सप्टें बर



विद्य र्थ्यांन घरच्य ि पवरसर तील एकच
प्रक रच्य िस्तू दे ऊन तय तील िस्तू कमी
करण्य चे उद हरण ांच उभी म ांडणी करून
सोडविण्य च सर ि करून घ्य .

२०२०

उदा.
ददक्षा content Link



https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
39850764533761213


शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
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39851037736961129


https://diksha.gov.in/play/content/do_31290
036315642265611066

इयत्ता :२ ेह

ाहर

:ऑक्टोंबे २०२०

प लक वलद्मार्थमाांकडू न ल लील कृती करून घेतील.
 विद्य र्थ्यांन दोन प्रक रच्य िस्तू दे ऊन जोड्
ल िून उरलेल्य िस्तू विच र ि अस पध्दतीने
गवणत

०२०७.७७.

िज ब की
कमी करून

७ ऑक्टोंबर ते
३ ऑक्टोंबर

ई-ब लभ रती Link -

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

२०२०

जोड् ल िून िज ब कीच सर ि कर .
उद .आक शकांदील ८ ि पणतय ४ आहे त .
पणतय ांपेज आक शकांदील वकती ज स्त आहे त?

ददक्षा content Link


शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/content/do_
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3130139852083118081150


https://diksha.gov.in/play/content/do_
3129160222791761921252

वजाबाकह

ागर

ोजून

िज ब की म गे मोजून य स ठी भ िांड च्य मदतीने अनेक
प्रक रचे ल लील वदल्य प्रम णे लेळ लेळ .
एक तक्त तय र करून तय िर प्रतयेक .डदबे आहे त 00
डददय त एक ठोकळ , लड , चचचोक चकि पवरसर तील
लह न िस्तू ठे िून एक िेळेस एक ने पेज 0 चकि 0
प्रतयेकिेळी एक सांधी देऊ परां तु . क ढ यचीकमी िस्तू
य ल शेिटच .शून्य ठोकळे उचलत येण र न ही
ठोकळ उचल ि ल गतो तोहरतो.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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गवणत

०२०७.७७.

िज ब की

५ ऑक्टोंबर ते

 सांख्य रे षेच उपयोग करून म गे ि पुढे मोजून

७० ऑक्टोंबर

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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कमी करून

२०२०

िज ब की करण्य च सर ि कर .
ई-ब लभ रती Link -

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

ददक्षा content Link



https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130139852083118081150



https://diksha.gov.in/play/content/do_
3129160222791761921252

दोन्ही प्रक र ांनी सांख्य रे षेिर िज ब की करत येतेतय ांच .
सर ि कया.

(१) १२ - ८ =
(२) ३२ - १ =
(३) १५ - १० =
(४) ४३ - २ =
(५) १३ - ११ =
(६) ३९ - ३ =
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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(७) २० - १८ =
(८) ४४ - ४० =
(९) ११ - २ =
(१०) १५ - ४ =

प लक वलद्मार्थमाांकडू न ल लील कृती करून घेतील.

ई-ब लभ रती Link -

गवणत

०२०७.७७.

बेरीज -

७२ ऑक्टोंबर ते

िज ब कीची

७७ ऑक्टोंबर

जोडी

२०२०

विद्य र्थ्यांन बेरजेचे एक उद स ांगून तय तून दोन
िज ब कीची उद हरणे कळी तय र होतात ?

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

रषात घमा ि य प्रम णे उद हरणे तय र

ददक्षा content Link

करण्य च सर ि कर .



https://diksha.gov.in/play/content/do_312
90036315642265611066



ल लील तक्ते प टीिर चकि िहीिर तय र करून
सर ि करून घ्य .

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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बेरीजेची अनेक श ब्ददक उद हरणे (गोष्टी )देऊन
तय ांच्य िरून दोन िज ब कीचे उद हरणे तय र
करण्य च सर ि कर .

प लक वलद्मार्थमाांकडू न ल लील कृती करून घेतील.
विद्य र्थ्यांन बेरीज ल िज ब की जोडीचे व्यिह र तील
अनेक उद हरणे द्य ि एक च उद हरण त बेरीज ि

गवणत

०२०७.७७.

बेरीज -

७९ ऑक्टोंबर ते

िज ब कीची

२४ ऑक्टोंबर

जोडी

२०२०

ई-ब लभ रती Link -

िज ब की कशी करत येते हे तय ांच्य लज त आणून द्य

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

ि विद्य र्थ्यांन अवे अनेक सर ि द्य .

ददक्षा content Link



https://diksha.gov.in/play/content/do_312
90036315642265611066

उदाप ने वलवहली ि आणली वकती प ने 3 र जश्रीने .
प ने वलहू न 0 ली म्हणजेवलवहहोतील?
वजाबाकह करून ५ मधून कमी केले तर वकती 3
उरत त?
५ – 3=
पुढर

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

ोजून बर ेहज ३ मध्ये वकती वमळविले म्हणजे 0
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.वमळतील
३

५=

+

वलद्मार्थमाांकडू न विविध उद हरण ांच सर ि करून घ्य .
७२ ७६ =

+

म्हणून
७२

= ४ –

आवण
= ७२ –

७६
ई-ब लभ रती Link -

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

गवणत

०२०७.७७.

गोष्टीतील
िज ब की

२६ ऑक्टोंबर ते
३७ ऑक्टोंबर
२०२०



https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139855485829121201




प लक वलद्मार्थमाांकडू न ल लील कृती करून घेतील.


विद्य र्थ्यांन व्यिह र तील िज ब कीची अनेक
श ब्ददक उद हरणे (गोष्टी ) स ांग ि गोष्टीत क य
वदले आहे ?क य विच रले आहे ?कोणती वक्रय

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

कर िय ची आहे ?हे विच र .उद हरण च्य

90036315642265611066

म ांडणीच सर ि करून घ्य .

https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139855795896321152



शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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तय च पद्धतीने सर ि स ठी अनेक उद हरणे द्य .

इयत्ता :२ ेह

ाहर

:नोव्हें बे २०२०

ई-ब लभ रती Link -

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

गवणत

०२०८.७७.

िषाचे ब र
महीने

७ नोव्हें बर ते
७ नोव्हें बर
२०२०

ददक्षा content Link




शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

विद्य र्थ्यांन च लू िषाचे ग्रेगवरयन कॅलेडर द लिून
वनरीजण कर िय स स ांग ि अनेक प्रशनाॊद्व रे

0139856044113921214

ल लील गोष्टी तय च्य लज त आणून द्य .

https://diksha.gov.in/play/content/do_312
https://diksha.gov.in/play/content/do_312
9160247100375041259





https://diksha.gov.in/play/content/do_313

90036441622937611069


प लक वलद्मार्थमाांकडू न ल लील कृती करून घेतील.

https://diksha.gov.in/play/content/do_313

o एक िषातील मवहने ि तय ांच क्रम
o ऋतू क ल िधीबद्दल चचा (प िस ळ ,
वहि ळ ,उन्ह ळ )
o ३० वदिवाॊचे मवहने
Page 90

00076479039897614


https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0007648808468481224



https://diksha.gov.in/play/content/do_313

o ३७ वदिवाॊचे मवहने
o सिात कमी वदिवाॊच मवहन
o फेब्रुि री मवहन्य चे वदिस

00076494875033614


https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0007650518794241202

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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प लक वलद्मार्थमाांकडू न ल लील कृती करून घेतील.


विद्य र्थ्यांन च लू िषाचे भ रतीय िषष कॅलेडर द लिून
वनरीजण कर िय स स ांग ि अनेक प्रशनाॊद्व रे ल लील
गोष्टी तय च्य लज त आणून द्य .
o एक िषातील मवहने ि तय ांच क्रम

ई-ब लभ रती Link -

गवणत

०२०८.७७.

िषाचे ब र
महीने

९ नोव्हें बर ते

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

७४ नोव्हें बर



ददक्षा content Link

२०२०

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129

o सुरुि तीच मवहन ि शेिटच मवहन
o ऋतू क ल िधीबद्दल चचा (िसांत,ग्रीष्म ,िषा ,
शरद ,हे मांत ,वशवशर)
o मवहन्य चे न िे

0036441622937611069


गवणत

०२०८.७७.

श लेय
वदनदर्शशक

७६ नोव्हें बर ते

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

ई-ब लभ रती Link -

ऩारक वलद्मार्थमाांकडू न ल लील कृती करून घेतील.

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
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२७ नोव्हें बर २०२०

ददक्षा content Link



https://diksha.gov.in/play/content/do_3130
139856319365121211





विद्य र्थ्यांन च लू िषाचे ग्रेगवरयन कॅलेडर द लिून
वनरीजण कर िय स स ांग ि अनेक प्रश्न विच र .

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129
160248588861441260



https://diksha.gov.in/play/content/do_3129
160250120110081261



https://diksha.gov.in/play/content/do_3129
160244147732481257

उद .७ )न त ळ सन कोणतय लायी आल आहे ?२ )वडसेंबर
मवहन्य त वकती रविि र आले आहे त?
३ )प चव्य मां गळि री कोणती त रील आहे ?

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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प लक वलद्मार्थमाांकडू न ल लील कृती करून घेतील.
ई-ब लभ रती Link -

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



क डीपेटीतील क ड् ,मणी इ .अळा दोन प्रक रच्य

ददक्षा content Link



िस्तू दे ऊन तय ांची मोजणी करून सांख्य अांकाॊत

https://diksha.gov.in/play/content/do_313013
9856598220801190



वलवहण्य स स ांग ि वदलेल्य लस्तॊप
ू ैकी कोणतय िस्तू

https://diksha.gov.in/play/content/do_313013

ज स्त ि कोणतय कमी य च सर ि कर .सांख्य च

9856831037441242


गवणत

०२०७.७७.

सांख्य ांच

२३ नोव्हें बर ते

लह न-

२८ नोव्हें बर

मोठे पण

२०२०

लह न -मोठे पण द लविण्य स ठी ‟>„ , ‟<„चकि सम न

https://diksha.gov.in/play/content/do_313013

असल्य स ‟=„वचन्ह च सर ि कर .

9895612211201153


विद्य र्थ्यांन पवरसर त स पडण रे लडे ,चचचोके ,

https://diksha.gov.in/play/content/do_312809
8401745059841132



https://diksha.gov.in/play/content/do_312900
4265487728641522



https://diksha.gov.in/play/content/do_312900
4265487728641522






िहीिर चकि प टीिर दोन चकि दोन पेज ज स्त दोन

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

अांकी सांख्य घेऊन पवरसर त ि घर तील िस्तू जसे मणी ,

597469323264174

चचचोके ,क डीपेटीतील क ड् य ांच्य सह य्य ने सांख्ये च

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

विस्त र करून लह न-मोठी सांख्य ओळलण्य चे वनयम

597689344000188

पडत ळू न कसे प हत त हे
चचनशाॊचा
सर ि स ठी

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

ि पर

ब्हशडीओ क्लीपभधून

समज िून घमा ि तय ांन अनेक
अनेक

उद हरणे

द्य .

Page 94

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता दुसरी
माहे – सप्टेंबर
हिषय

आठिडा

हिषय इग्रं जी :
अध्ययन हनष्पहत्त

पाठाचे नाि

अध्ययन स्त्रोत

हिद्यार्थी कृती

1
Reads and understand Word
familiar words at sight. basket
(02.17.12)
Subject –
English

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3128161
57237739520115018?referrer=utm_source%3Dd
iksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31281615
7237739520115018%26utm_campaign%3Dshar
e_content&contentId=do_313014326476726272
1253

1. Read aloud and match the same words.
Net

web

jet

Red

Leg

Bed

Den

Get

Ten

Wet

men

Pet

Net, men, pet, wet, get, ten, den, bed, leg, red, jet, web.
2. Try to find out word which have same sound ex. bedred
2

Reads and understand Word
familiar words at sight. basket
(02.17.12)

Listen, repeat and read.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3128161

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1. A hen
Page 96

Composes and writes
simple, short sentences
with space between
letters and words.
(02.17.16)

57237739520115018?referrer=utm_source%3Dd
iksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31281615
7237739520115018%26utm_campaign%3Dshar
e_content&contentId=do_312887588731396096
12946

A red hen
A red hen on a bed.
2. A hen
A pet hen
A pet hen in a net.
Find the odd man out and encircle it

1.
2.
3.
4.
3

Reads and understand Learning
familiar words at sight. letters
(02.17.12)

Mat sat pat pet
Men ten can den
Bad pad red had
Bag men ten den

1. Guess the picture which starts from h, I, j, k, l, m, n
2. Draw the picture of following words
Ice cream
Mango
Kite

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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Lion
Hat
Nose
Jug
3. Write the following letters in four lines.
Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn
4

Recites, sings and
enjoys listening to
songs rhymes with
actions Reads and
understand familiar
words at sight.
(02.17.01)

Tony tinker https://diksha.gov.in/play/collection/do_3128161
57237739520115018?referrer=utm_source%3Dd
iksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31281615
7237739520115018%26utm_campaign%3Dshar
e_content&contentId=do_313014326498754560
1330

1. Listen, sing and repeat the song
2. Sing a song with action
3. Look and say the words
Drum
Triangle
Violin

Tabla
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3128161
57237739520115018?referrer=utm_source%3Dd Play
iksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31281615
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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7237739520115018%26utm_campaign%3Dshar Listen
e_content&contentId=do_312876277142757376
Sing
11862

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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माहे रबटोबर -

हिषय

आठिडा
1

अध्ययन हनष्पहत्त

पाठाचे नाि

Recites, sings and enjoys listening to songs What can you
rhymes with actions Reads and understand do ?
familiar words at sight. (02.17.01)
Speaks about herself /himself. (02.17.10)

Subject – English

अध्ययन स्त्रोत

हिद्यार्थी कृती
1. Listen, repeat and enact the action
song-what can you do?
2. Answer the following question
orally.
1. Can you sing?
2. Can you swim?
3. Can you jump?
4. Can you read?
3. Tell some actions
Ex. sitting, reading

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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2

Identifies different shapes, sizes, colours,
weight, texture etc. (02.17.06)

Activity time

https://youtu.be/fcw
HaiFItnE

https://diksha.gov.in
/play/collection/do_
3128161572377395
20115018?referrer=
utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm
_content%3Ddo_31
2816157237739520
115018%26utm_ca
mpaign%3Dshare_c
ontent&contentId=d
o_31288759015428
915212949
3

Listen carefully and repeat words ,phrases
and sentences (02.17.09)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Let’s speak
https://diksha.gov.in

1. Look at the picture and
listen, repeat and learn the
shapes

2. Tell the names of the objects
of these shapes in your
surroundings.
3. Use these shapes and draw
the picture.
4. Tell your friends about what
you have drawn?

1. Listen, repeat and speak
‘On the playground’
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/play/collection/do_
3128161572377395
20115018?referrer=
utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm
_content%3Ddo_31
2816157237739520
115018%26utm_ca
mpaign%3Dshare_c
ontent&contentId=d
o_31288759095524
556812950
4

Identifies and tells numerals up to 50
02.17.11)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

10 numbers 11
to 20

https://diksha.gov.i
n/play/collection/do
_312816157237739
520115018?referrer
=utm_source%3Ddi
ksha_mobile%26ut
m_content%3Ddo_3
1281615723773952
0115018%26utm_ca

Teacher: come on children, let’s go
to the playground.
Children: Hooray! Teacher, we want
to play kho-kho.
Teacher: all right. As you wish.
Children : let’s play
2.repeat the conversation using the
names of following games
Kabaddi,cricket,langdi,badminton,f
ootball,hockey,basketball,volleyball
1. Look, listen & learn
2. Draw
 Eleven chilies
 Twelve oranges
 Thirteen potatoes
 Fourteen strawberries
 Fifteen cucumbers
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mpaign%3Dshare_c
ontent&contentId=d
o_31287628025479
168012008

 Sixteen apples
 Seventeen carrots
 Eighteen bananas
 Nineteen tomatoes
 Twenty mangoes
3. Listen and match the number
with the word
11
fourteen
12
eleven
13
twelve
14
fifteen
15
fourteen

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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माहे – नोव्हेंबर

हिषय

आठिडा
1

Subject – English

अध्ययन हनष्पहत्त

पाठाचे नाि

अध्ययन स्त्रोत

हिद्यार्थी कृती

Identifies and tells numerals up to 50 10 numbers 11 https://diksha.gov.in/play
1. Match the numbers with
(02.17.11)
to 20
/collection/do_312816157
their numbers and write
237739520115018?referr
them in the circle.
Listen carefully and repeat words,
er=utm_source%3Ddiksh
phrases and sentences (02.17.09)
One
Two
a_mobile%26utm_content
%3Ddo_31281615723773
9520115018%26utm_cam
1 4
paign%3Dshare_content
2 5
3 6
four
&contentId=do_3128762 Three
8025479168012008

Five

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

six
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2. Listen, read and repeat
10 - ten
20 - twenty
30 - thirty
40 - forty
50 – fifty

2

Identifies and tells numerals up to 50 10 numbers 11 https://diksha.gov.in/play
1. Draw pictures ,count the
(02.17.11)
to 20
/collection/do_312816157
object and write number in
237739520115018?referr
words in the box
er=utm_source%3Ddiksh
Ex. 3 stars
a_mobile%26utm_content
%3Ddo_31281615723773 Ans.:
9520115018%26utm_cam
paign%3Dshare_content
Three
&contentId=do_3128762
8025479168012008

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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1.
2.
3.
4.
5.
2.

4 bananas
5 circles
6 square
7 triangle
8 mangoes
Match the pair

15 thirteen
50 thirty
14 forty
40 fourteen
30 fifteen
13 fifty
3

Understand sequence of stories and
events (02.17.02)
Listen carefully and repeat words,
phrases and sentences (02.17.09)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

The visit to
grandmother

https://diksha.gov.in/play/
collection/do_312816157
237739520115018?referr
er=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content
%3Ddo_31281615723773

1. Listen the paragraph and read
after
2. Listen and number the events in
order
1. I sat near the window
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9520115018%26utm_cam
paign%3Dshare_content
&contentId=do_3128762
8097627750411874

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

2. Our bus was ready
3. We reached ajji’s home
4. We packed our bags
3. Look and say
Saw

packed

Sat

stopped

Went

reached

Found

welcomed

Boarded

hugged
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4

Recites, sings and enjoys listening to Action song
songs rhymes with actions Reads and
understand familiar words at sight.
(02.17.01)

https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312816157
237739520115018?referr
er=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content
%3Ddo_31281615723773
9520115018%26utm_cam
paign%3Dshare_content
&contentId=do_3128762
8154717798411878

1.Listen, sing and enact (practice)
2. Replace the words in the boxes
with the words given below to
continue the song
 Right foot
 Left foot
 Whole self
3. Look and say
Right
Left
Shake
Turn
Around
Hand

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता:-हतसरी

माहे –सप्टेंबर २०२०
आठवडा

अध्ययनहनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचेनाव

ववषय – मराठी

अध्ययनस्त्रोत

हवद्याथीकृती

१)हवद्याथी हदलेले हचत् पाहू न त्यासांबांधी पाच वाक्य हलहहतील.

पहहला

03.01.04
03.01.05

आम्ही हचत्

https://cart.ebqlbharati.in/BalBooks/pdfs/30102

वाचतो

0001.pdf

२)हवद्याथी हचत्ातील व्यक्ती एकमेकाांशी काय बोलत असतील याची कल्पना करून
हलहहतील.
३) हनसगणहचत्ाचे रेखाटन करतील.
४)हचत् पाहू न तुम्हाला काय वाटले, ते पाच वाक्य हलहहतील.
१)पाठात आलेल्या नवीन शब्दाांचा अथण समजून घेतील.

03.01.01
03.01.08

आमचा

https://cart.ebqlbharati.in/BalBooks/pdfs/30102

शब्दकोश

0001.pdf

२)हवद्याथी पुस्तकातील कोणतेशी चार शब्द,शब्द कोशातुन शोधतील.
३)'दोन' कहवतेतील शब्दाथण मुळाक्षराांच्या क्रमाने वहीत हलहहतील त्याला 'माझा
शब्दसांग्रह नाव दे तील.
४) काळोख, कोकरू, गुराखी, अभय,

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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रेणक
ु ा, हद्द, हक्रडा - वणानुक्रमे लावतील.

१)साांहगतलेली गोष्ट लक्षपूवक
ण ऐकतील.
03.01.01
दु सरा

03.01.05

आम्ही गोष्ट

https://cart.ebqlbharati.in/BalBooks/pdfs/30102

पूणण करतो

0001.pdf

03.01.13

२) पूणण करण्यासाठी स्वतः च्या माहहतीची भर घालण्याचा प्रयत्न करतील.
३) हशक्षकाांनी हदलेल्या कोणत्याही चार शब्दावर कथा हलहहतील.
४) कोणतीही अधी गोष्ट साांगहतल व पुढे काय घडले
असेल ते ओळखतील..

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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03.01.05
03.01.06
03.01.01

https://www.youtube.com/watch?v=A6T-स्वच्छतेचे
प्रसारक सांत

K3bRXQ&feature=youtu.be

गाडगे बाबा

१)पाठाचे लक्षपूवक
ण रॅवण करतील.
२)हवचारलेल्या माहहतीच्या आधारे चचा करतील.
3)आपले घर स्वच्छ ठे वण्यासाठी तुम्ही काय काय करता हे साांगतील.
४) ओला कचरा व सुका कचरा याचे
वगीकरण साांगतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://diksha.gov.in/play/content/do_3122133
9456131891222024?
स्वच्छतेचे
हतसरा

03.01.01

१)प्रश्नाांची उत्तरे आपल्या भाषेत दे ण्याचे प्रयत्न करतील.
२)सांत गाडगेबाबा याांच्या जीवन चहरत्ाची माहहती सांकहलत करतील.

प्रसारक सांत

३) स्वत:च्या गावातील ग्रामस्वछता अहभयानाबाबत माहहती हमळवतील.

गाडगे बाबा

४)माझा आवडता समाजसुधारक,या हवषयावर हनबांधलेखन करतील.

१)हवद्याथी दीक्षा App वरील न्व्हहडओ ऐकतील.
२ )साांहगतलेली माहहती लक्षपूवक
ण रॅवण करतील.
03.01.0103.0

प्रवास

1.04

कचऱ्याचा

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124984
2261784985628819?

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

३)आपल्या पहरसरतील कच-याचे काय करतात याहवषयी माहहती हमळवतील.
४)माहहती घेतील. ई –कचरा.
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03.01.07

१)समजपूवक
ण वाचन झाल्यानांतर त्यावर आधारीत प्रश्न हवचारतील.

प्रवास

चौथा

कचऱ्याचा

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124984 २)वाचलेल्या मजकुरामांध्ये स्वतःच्या माहहतीची भर घालतील
2261784985628819?

03.01.05

माहे –ऑक्टोबर २०२०
आठवडा

अध्ययनहनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचेनाव

अध्ययनस्त्रोत

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

ववषय – मराठी
हवद्याथीकृती
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03.01.01
पहहला

03.01.02

प्रकाशातले
तारे तुम्ही

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128955
9514701004815325?

१)कहवता लक्षपूवक
ण ऐकतील.
२)योग्य आरोह अवरोहासह कहवता म्हणतील
३)हवचारलेल्या प्रश्नाांची उत्तरे दे तील.

03.01.06

४) शाळे तील गाणी ,कहवता ,नकला घरी आहण पहरसरातील समारांभात सादर करतील.

03.01.05
03.01.06

१)हदलेला साहहत्य प्रकार समजून घेतील.

आम्ही
जाहहरात

२)साांहगतलेली गोष्ट समजपूवक
ण ऐकतील आहण प्रहतहक्रया दे तील.

वाचतो

https://cart.ebqlbharati.in/BalBooks/pdfs/30102 ३)वतणमानपत्ातील जाहहरातींचा सांग्रह करतील.

दु सरा

0001.pdf

5 )ऐकलेल्या गोष्टीबद्दल चचा करतील.

03.01.01
03.01.11

४)दीक्षा app वरील न्व्हहडओ लक्षपूवक
ण ऐकतील.

आम्ही पुस्तक

६ )हदलेल्या मजकूर ककवा हचत्ाांच्या आधारे स्वतःच्या शब्दात लेखन करतील.

बनवतो.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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१)पाठाचे समजपूवक
ण रॅवण करतील.

03.01.01
हतसरा

03.01.03

खहजना शोध

https://diksha.gov.in/play/content/do_3122131 २)ऐकलेल्या गोष्टीतील पात् व शीषणक इत्यादी बाबत चचा करतील.
2690795315211551?

03.01.04

03.01.07
चौथा

https://diksha.gov.in/play/content/do_3122131
खहजना शोध

2690795315211551?

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

३)घडणाऱ्या घटनाांहवषयी आपले अनुभव व्यक्त करतील.

१)हवचारलेल्या प्रश्नाांची उत्तरे दे तील. २)समूहदशणक शब्दाांची पाठात आलेली यादी
करतील आहण त्यामध्ये पालक, हशक्षक याांच्या मदतीने त्यात आणखी भर घालतील.

Page 115

माहे –नोव्हें बर २०२०
आठवडा

अध्ययनहनष्पत्ती
क्रमाांक
सुट्टीच्या
हदवसात

पहहला

पाठाचेनाव

अध्ययनस्त्रोत

03.01.01

https://diksha.gov.in/play/content/do_3122132
8937920921611949?

03.01.02

ववषय – मराठी
हवद्याथी कृती

१)कहवतेचे लक्षपूवक
ण रॅवण करतील.
२)कहवतेचे आरोह-अवरोह सह गायन करतील.
३) घरातील कामे व अभ्यास असे सुट्टीत करावयाच्या कामाची यादी तयार करतील.
४)सुट्टीच्या हदवासातील स्वतांत् दै नांहदनी हलहहतील.

03.01.06

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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आम्ही आमचे
अनुभव हलहहतो

03.01.01

https://cart.ebqlbharati.in/BalBooks/pdfs/30102
0001.pdf

१)साांहगतली जाणारी गोष्ट समजपूवक
ण रॅवण करून स्वत: कथन करतील.
२)हदलेल्या मजकुरात आलेल्या नवीन शब्दाांचा अथण समजून स्वत: चे अनुभव लेखन
करताना त्याचा उपयोग करतील.

दु सरा

03.01.08

३)स्वतःला आलेल्या अनुभवाचे लेखन करतील.
४)महात्म्याांचे शालेय जीवनातील अनुभवाांचे सांग्रह करतील.

03.01.11

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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सण-आनांदाचा
क्षण

03.01.04

https://diksha.gov.in/play/content/do_3122134 १)पहरसरात घडणाऱ्या घटनाांचे स्वतःच्या शब्दाांत वणणन करतील.
5107848396812158?

२)पाठातील आशया सांदभात हमत्ाशी चचा करतील.
३)स्वत:च्या पहरसरात साजरे होणा-या सणाची इांटरनेट द्वारे माहहती सांकहलत
करतील.
४)कोणत्याही दोन सणाबद्दल तुलना करतील.

हतसरा
03.01.10

03.01.07
आम्ही असेही
बोलतो

03.01.01

https://cart.ebqlbharati.in/BalBooks/pdfs/30102
0001.pdf

चौथा

१)साांहगतलेला प्रसांग समजपूवक
ण ऐकून आपले मत व्यक्त करतील.
२)हवचारलेल्या प्रश्नाांची उत्तरे दे तील.
३)भाषेतील हवहवध बारकावे ओळखून त्याांचा योग्य वापर करतील .३)गावाकडे खेळले
जाणारे कोणतेही चार खेळाांची माहहती हलहहतील
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03.01.07

४) गावाकडे खेळल्या जाणा-या हवहवध खेळाांच्या हचत्ाांचा सांग्रह करतील.
5) गावाकडचे खेळ व आधुहनक खेळ याांची तुलना करतील.

03.01.09
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ववषय –र्णित

इयत्ता : वतसरी
माहे : सप्टेंबर २०२० – नोव्हेंबर २०२०

हवषय

अध्ययन हनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे
नाव

कालावधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

E-book बालभारती कलक

1. मोठ्याांच्या परवानगीने आहण मदतीने १०० रु, २०० रु, ५००

http://cart.ebalbharati.in/Bal
Books/ebook.aspx

गहणत

-

नाणी व
नोटा

DIKSHA App कलक
१ आठवडा

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3125148293902
2540815717

रु आहण २००० रु च्या नोटा जमवा. त्याांची अचूक ककमत
साांगा. १ रु, २ रु, ५ रु आहण १० रु ची नाणी हमळवा. त्याांची
अचूक ककमत साांगा.
2. एकापेक्षा अहधक नाणी व नोटा एकत् करा. त्याांची क्रमशः
बेरीज करून होणारी एकूण रक्कम मोठ्याांना साांगा.
3. कागदाच्या खेळण्यातील नोटा तयार करा. (जसे की १००
असे मोठ्या अक्षरात नोटे एवढ्या आकाराच्या कागदाच्या
पट्टीवर हलहा.) आपल्या भावांडा सोबत ककवा पालकाांसोबत
नोटाांचे एकत्ीकरण करून नोटा मोजण्याचे खेळ खेळा.
4. खेळण्यातील नोटाांच्या सहाय्याने खालील रकमाइतके
रुपये गोळा करा. मोठ्याांकडू न खात्ी करून घ्या.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Page 120

१) १२५ रुपये
२) ५७१ रुपये
३) १०५० रुपये
४) २४७२ रुपये.
E-book बालभारती कलक

03.71.05 काठी,
पेन्ससल इत्यादी एकाच

http://cart.ebalbharati.in/Bal

मापाची अप्रमाहणत

Books/ebook.aspx

एकके वापरून

DIKSHA App कलक

लाांबी/अांतर मोजतात,
गहणत

तसेच अांतराचा अांदाज
करतात. कप, चमचा,
बादली या एकाच

मापन

१ आठवडा

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3125926120618

मापाची अप्रमाहणत
एकके वापरून भाांडे,
कपप इत्यादीची धारकता
मोजतात व त्याांच्या
धारकताांचा अांदाज
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55744222655

1. घरातील टे बलाची लाांबी हवतीने मोजा. भावाला ककवा
बहहणीला सुद्धा मोजायला साांगा. दोघाांची आलेली लाांबी
सारखीच आहे का? असे का घडले? मोठ्याांशी चचा करा.
2. सारख्या लाांबीच्या दोन पेन्ससलीने दोघाांनी लाांबी मोजा.
दोघाांची लाांबी सारखीच भरते आहे का? असे का घडले?
मोठ्याांशी चचा करा.
3. खडू , पेन्ससल, काठी घेऊन घरातील कोणत्याही एकाच
वस्तूची लाांबी मोजा. काय अनुभव येतो? असे का होत
असेल? कुणीही मोजले तरीही लाांबी सारखीच येण्यासाठी
काय काय करावे लागेल? चचा करा, मोठ्याांची मदत घ्या.
4. दरवाजा आहण पेन्ससल ची लाांबी मोजायला कशाकशाचा
उपयोग करता येईल? कोणती वस्तू अहधक सोयीची ठरते?
का? चचा करा.
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करतात.
E-book बालभारती कलक

03.71.05 काठी,
पेन्ससल इत्यादी एकाच

http://cart.ebalbharati.in/Bal

मापाची अप्रमाहणत

Books/ebook.aspx

एकके वापरून

DIKSHA App कलक

लाांबी/अांतर मोजतात,

गहणत

बादली या एकाच

मापन

१ आठवडा

लाांबी मोजा. दोघाांची लाांबी सारखीच येते का याचा अनुभव

कोणकोणत्या एककाांचा उपयोग करतात, त्याांची नावे वहीत
नोंदवून ठे वा.
8. दरवाजा ते मागील खोलीची कभत, अांगणातील दोन

कपप इत्यादीची धारकता

बाजुतील अांतर कसे मोजता येईल? तुम्ही काय युक्ती

मोजतात व त्याांच्या

वापरलीत? मोठ्याांशी चचा करा.

धारकताांचा अांदाज

9. एका गावापासून दु सऱ्या गावापयंतचे अांतर कशाने मोजणे

करतात.

मीटर या प्रमाहणत

6. घड्या असलेल्या कागदाच्या पट्टीने दोघाांनी एखाद्या वस्तूची

7. आपल्या पहरसरात लाांबी ककवा अांतर मोजण्यासाठी

एकके वापरून भाांडे,

गहणत

वस्तूची लाांबी मोजा, वहीत नोंदवा.

नोंदवा.

मापाची अप्रमाहणत

03.71.03 सेंटीमीटर व

उकला. आता या पट्टीने हखडकीची, फरशीची, पाटाची इ

घ्या. असे का घडते यावर मोठ्याांशी चचा करा, वहीत

तसेच अांतराचा अांदाज
करतात. कप, चमचा,

5. कागदाच्या पट्टीला सारख्या अांतरावर घड्या घाला. घड्या

सोयीस्कर होईल? वहीत नोंदवा.
मापन

१ आठवडा

E-book बालभारती कलक
http://cart.ebalbharati.in/Bal
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1. मीटर आहण सेंटीमीटर या दोन एककामधील फरक समजून
घ्या. यासाठी इयत्ता ३ री गहणत पाठ्यपुस्तक पान ३७ व ३८
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Books/ebook.aspx

एककाच्या सहाय्याने
लाांबी व अांतर मोजतात

DIKSHA App कलक

ककवा अांदाज करतात

अभ्यासा. मोठ्याांशी चचा करा.
2. कांपास पेटीतील लहान पट्टी ककवा घरात उपलब्ध असेल
तर कशपी दादाकडे असते तशी कपडे मोजण्याची पट्टीचे

आहण एककातील सांबांध

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

हनरीक्षण करा. वहीत नोंदवा. उदा. सेंटीमीटरच्या दोन

ओळखतात.

ontent/do_3129159648191

खुणात छोट्या छोट्या हकती खुणा असतात? एक सेंटीमीटर

610881156

च्या आधीची खुण कोरी ककवा ० शूसय का असावी? १ मीटर

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3129159648191
610881156

अांतरात हकती सेंटीमीटर च्या खुणा असतात?
3. खालील वस्तूांची लाांबी सेंटीमीटर मध्ये मोजा.
१) पेन्ससल
२) मोबाईल
३) पुस्तक
४) स्टू ल ककवा पाटाची लाांबी.
4. खालील वस्तूांची लाांबी मीटर मध्ये मोजावी की सेंटीमीटर
मध्ये ते ठरवा?
१) रस्त्याची रुांदी
२) वहीची लाांबी
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३) आईच्या साडीची लाांबी
४) रुमालाची लाांबी
5. १०० सेंटीमीटर म्हणजे १ मीटर लाांबीची दोरी ककवा काठी
तयार करा. त्यावर छोट्या पट्टीने मोजून सारख्या अांतरावर
१०० खुणा करून घ्या. आपल्या घरातील कभतींचे, अांगणाचे
ककवा रस्त्यातील कोणत्याही दोन खुणाांचे अांतर मोजून पहा.
अांतरे वहीत नोंदवा.
E-book बालभारती कलक
http://cart.ebalbharati.in/Bal

गहणत

03.71.06 अप्रमाहणत

Books/ebook.aspx

एककाच्या मदतीने

DIKSHA App कलक

हवहवध भाांड्याांच्या

मापन

१ आठवडा

धारकता/क्षमताांची
तुलना करतात.

1. घरातील हां ड्यामध्ये एकाने ग्लासाने पाणी भरा, दु सऱ्याने
ताांब्याने पाणी भरा. भरताांना मोजून भरा. दोघाांचे मापन
सारखे आले की वेगळे ? कशामुळे? चचा करा, मोठ्याांची
मदत घ्या.
2. हां ड्यातील पाण्याचे दोघाांचेही मापन सारखे येण्यासाठी
काय काय करता येईल? वहीत नोंदवा.
3. दु ध, पाणी, रॉकेल इत्यादी मोजण्यासाठी आपल्या
पहरसरात कोणकोणती साधने वापरतात, यादी करा व
वहीत नोंदवा.
4. एकाच आकाराचे दोन ग्लास घेऊन दोघाांनी आळीपाळीने
कळशी भरा, भरताांना ग्लासाची सांख्या सुद्धा मोजा. दोघाांचे
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मापन सारखे आले की वेगळे ? का?
E-book बालभारती कलक
http://cart.ebalbharati.in/Bal
Books/ebook.aspx
03.71.04 वस्तूचे

DIKSHA App कलक

साध्या तराजूच्या
गहणत

सहाय्याने ग्रॅम व
हकलोग्रॅम ही प्रमाहणत

https://diksha.gov.in/play/c
मापन

१ आठवडा ontent/do_3129160275071

1. घरात तराजू असेल तर तराजू वापरून ककवा काठीच्या व
पुठ्ठ्याच्या सहाय्याने तराजू बनवून वहीचे वजन मोजुया.
मोजण्यासाठी गोट्या एकाने वापरा, दु सऱ्याने शेंगा ककवा
सारख्या आकाराच्या वस्तू वापरा. वजन सारखे भरते की
वेगळे ? का?
2. कुणीही मोजले तरी वजन सारखे भरण्यासाठी काय काय
करावे लागेल?
3. वजन मोजण्यासाठी आपल्या घरी व पहरसरात

एकके वापरून वजन

959041268

कोणकोणत्या साधनाांचा उपयोग करतात, यादी बनवा व

करतात.

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

वहीत नोंदवा.

ontent/do_3129160276718
878721269

4. वजन मोजण्यासाठी कोणकोणत्या प्रमाहणत एककाांचा
उपयोग करतात? मोठ्याांच्या मदतीने माहहती घ्या, चचा
करा. अहधक माहहतीसाठी इयत्ता हतसरी हवषय गहणत
पाठपुस्तक पान क्र ३९ व ४० अभ्यासा.

गहणत

03.71.07 दै नांहदन
जीवनातील

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

1. घरातील एक हकलोच्या, १०० ग्रॅम, ५०० ग्रॅम वजनाच्या

१ आठवडा ontent/do_3129160278428

वस्तू, जसे की हमठाचा पुडा घेऊन तराजूच्या सहाय्याने

प्रसांग/घटनाांमध्ये ग्रॅम,
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467201271

दगडाांची पुरचुांडी बाांधून एक हकलोचे, अधा हकलोचे इत्यादी
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हकलोग्रॅम याांचा समावेश

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

माप बनवता येईल. त्याच्या सहाय्याने घरातल्या वस्तूांचे

असणारी बेरीज व

ontent/do_3129160280287

वजन मोजून पहा.

वजाबाकी करतात.

887361272

2. दु कानाचा खेळ खेळून वस्तू मोजून दे ण्याचा व पैसे घेण्याचा
अनुभव घ्या.
3. खालील वस्तूांचे वजन एक हकलोग्रॅम पेक्षा अहधक, कमी की
सारखे भरे ल याचा अांदाज करा, वहीत नोंदवा, प्रत्यक्ष
पडताळू न पहा.
१) ५ वाट्या साखर
२) हबन्स्कटाांचा पुडा
३) हमठाचा पुडा
४) तेलाची पुडी
4. माणसाांचे वजन मोजण्यासाठी कशाचा उपयोग करतात?
वेगवेगळ्या वजनकाट्याांची मोठ्याांशी चचा करून माहहती
घ्या, वहीत नोंदवा.
5. तराजू वापरून एक हकलोच्या मापाच्या सहाय्याने अधा
हकलो, पाव हकलो चे माप तयार करता येईल. कसे त्यावर
हवचार करा, मोठ्याांची मदत घ्या.
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E-book बालभारती कलक
http://cart.ebalbharati.in/Bal
Books/ebook.aspx
DIKSHA App कलक
https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3125152122690

साधे आकार आहण
गहणत

सांख्यामाहलका या
प्रकारच्या आकृतीबांधाचा

आकृहतबांध १ आठवडा

हवस्तार करतात.

1913615944

1. पाठ्यपुस्तक पान क्र ४३ व ४४ वरील आकृहतबांध अभ्यासा.
त्याप्रमाणे आपल्या पहरसरात ककवा घरात वस्तूांवर,
कपड्याांवर हदसणारे आकृहतबांध शोधा.
2. पाने, फुले, गोट्या, दगड, शेंगा इत्यादी वापरून खालील
प्रमाणे आकृहतबांध तयार करा.
१) ABABAB
2) AABBAABB
3) AABAABAAB
4) ABBBABBBABBB
3. रां ग, आकार, माांडणी आहण क्रम बदलवून तयार होणारे
हवहवध आकृहतबांध वहीवर नोंदवा. मोठ्याांना दाखवा.
4. खालील सांख्याांचे आकृहतबांध हनरीक्षण करून समजून घ्या.
त्याप्रमाणे पुढील आकृहतबांध पूणण करा.
१) १ ३ ५ ... ९ ... ...
२) २ ४ ६ ... ... १२ ...
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३) २ ... ८ ... ३२ ... १२८
४) ५ १० ... २० ... ३० ३५
5. घरातील जुनी हदनदर्षशका घ्या. त्यातील कोणत्याही एका
महहसयातील सांख्याांचे उभे, आडवे आहण हतरपे या क्रमाने
हनरीक्षण करा. तुम्हाला काही आकृहतबांध हदसतात का?
वहीत नोंदवून घ्या.
6. पाठ्यपुस्तकातील पान क्र ४६ अभ्यासा, त्यातील आकाराचे
तुकडे कागदावर आखून घ्या, कापून घेऊन नवनवीन
आकृहतबांध तयार करा.
E-book बालभारती कलक

समहमतीवर आधाहरत
भौहमहतक आकृतीबांधाचे

http://cart.ebalbharati.in/Bal

हनरीक्षण करतात,
गहणत

जाणून घेतात व हवस्तार
करतात.

Books/ebook.aspx
समहमती

१ आठवडा

DIKSHA App कलक
https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3125148327594
8032015731
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1. आपल्या घराच्या पहरसरातील हवहवध झाडाांचे एक एक पान
जमवा. त्या पानाांना मधोमध हशराांच्या रे षेत घडी घाला. एक
भाग दु सऱ्या भागाशी तांतोतांत जुळतो का? जुळत असेल तर
त्याला समहमत पान म्हणा, वहीत आकार रे खाटू न घ्या.
2.

वरील

हचत्ातील आकार
तुटक रे षेशी समहमत
आहे त का ते शोधा.
3. इांग्रजी मधील कॅहपटल अक्षरे वहीत काढू न ती समहमत
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आहे त का? शोधा. जसे A, C
4. खालील आकार रद्दी मधील कागदावर आखा. त्याला हकती
समहमत अक्ष आहे त ते वेगवेगळ्या प्रकारे घड्या घालून
पडताळू न पहा.
१) चौरस २) वतुणळ ३) हत्कोण ४) समभूज चौकोन
5. पाठ्यपुस्तक पान क्र ४९ वरील आकृत्याांचे हनरीक्षण करा.
त्यातील बांहदस्त व खुल्या आकाराांचे वगीकरण करा.
E-book बालभारती कलक

1. ९९९ पेक्षा जास्त
होणार नाही अशा ३

http://cart.ebalbharati.in/Bal

अांकी सांख्याांची हबन

Books/ebook.aspx

हातच्याची व
हातच्याची बेरीज व
गहणत

वजाबाकी करतात.
2. पहरन्स्थती/सांदभण
याांचे हवश्लेषण करून

बेरीज
हातच्याची

DIKSHA App कलक
१ आठवडा

1. पाठ्यपुस्तक पान क्र ५० वरील दशकमाळा आहण सुटे मणी
याांची बेरीज जाणून घ्या. खालील सांख्याांचे दशक व एकक
हलहा.
१) २५ २) ४२ ३) ८३ ४) ७८
2. १, १०, आहण १०० च्या खेळण्यातील नोटा ककवा कागदाच्या

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

नोटा तयार करा. नोटाांच्या सहाय्याने पुढील बेरजा करून

ontent/do_3125148317217

पहा. मोठ्याांची मदत घ्या.

सांख्यावरील योग्य

7510415728

१) २१६ + ४५६

हक्रयाांचा वापर

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

२) ३६५ + २४७

करतात.

ontent/do_3125926117336
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26880222648

३) ३९१ + १९२

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

४) ५२८ + ३७६

ontent/do_3129159558044
385281123

3. पाठ्यपुस्तक पान क्र ५१ वरील सोडहवलेली उदाहरणे
अभ्यासा. उभ्या चोकटीत माांडणी करून खालील उदाहरणे
वहीत सोडवा.
१) २३६ + ३५६
२) ५४९ + २५
३) ३५९ + ५१६
४) ३६८ + ३३८
4. उभ्या माांडणीत शतक, दशक आहण एकक अश्या स्वरुपात
पुढील तीन सांख्याांची बेरीज करा.
१) १७२ + ३९४ + २३८
२) ३०० + ४७ + ९
३) ५४४ + १२५ + ६४
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४) ३३७ + ११२ + १४५
5. पुढील प्रमाणे वेगवेगळी शान्ब्दक उदाहरणे तयार करा.
उभ्या माांडणीत सोडवा.
जसे – राजूच्या शेतात पुढीलप्रमाणे झाडाांची लागवड
केली. आांबा २६२ झाडे , पेरू ३२४ झाडे आहण ३८ डाळींब
झाडे . तर एकूण हकती झाडाांची लागवड झाली?
E-book बालभारती कलक

1. ९९९ पेक्षा जास्त
होणार नाही अशा ३

http://cart.ebalbharati.in/Bal

अांकी सांख्याांची हबन

Books/ebook.aspx

हातच्याची व
हातच्याची बेरीज व
गहणत

वजाबाकी करतात.
2. पहरन्स्थती/सांदभण
याांचे हवश्लेषण करून

वजाबाकी
हातच्याची

१ आठवडा

खेळण्यातील ककवा कागदाच्या नोटा वापरून शतक व
दशक सुटे करून पहा. मोठ्याांची मदत घ्या.
2. दशक मोकळा करून पुढील वजाबाकी करा.

DIKSHA App कलक

१) ६२ – ३४

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

२) ७३ – २६

ontent/do_3125148317217

सांख्यावरील योग्य

7510415728

हक्रयाांचा वापर

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

करतात.

1. पाठ्यपुस्तक पान क्र ५५ वरील माहहती अभ्यासा.

ontent/do_3125926117336
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३) ८१ – ४९
४) ८० – २५
3. पाठ्यपुस्तक पान क्र ५७ वरील सोडहवलेल्या वजाबाकी
अभ्यासा. शतक, दशक आहण एकक अशी उभी माांडणी
Page 131

26880222648

करून पुढील उदाहरणे सोडवा.
१) ६७० – २२५
२) ७५४ – ४६
३) ५५० – २२४
४) ९८३ – २८८
4. पुढे हदलेल्या अांकाांपासून मोठ्यात मोठी तीन अांकी सांख्या व
लहानात लहान तीन अांकी सांख्या तयार करा. त्याांची
वजाबाकी करा.
१) २, ८, ६
२) ५, ९, ३
३) ७, ४, १
४) ३, ७, २
5. पुढीलप्रमाणे शान्ब्दक उदाहरणे तयार करा. (आधीची सांख्या
मोठी असेल याची दक्षता घ्या.)
पुस्तकाांच्या दु कानात ८७२ पुस्तके होती, त्यातील १२८ पुस्तके
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हवकली. आता दु कानात हकती पुस्तके बाकी असतील?
E-book बालभारती कलक

3. ९९९ पेक्षा जास्त
होणार नाही अशा ३

http://cart.ebalbharati.in/Bal

अांकी सांख्याांची हबन

Books/ebook.aspx

हातच्याची व
हातच्याची बेरीज व
वजाबाकी करतात.
गहणत

पहरन्स्थती/सांदभण याांचे
हवश्लेषण करून

DIKSHA App कलक
वजाबाकी
हातच्याची

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

१ आठवडा ontent/do_3129159558044

सांख्यावरील योग्य
हक्रयाांचा वापर करतात.

385281123

6. खालील उदाहरणे तोंडी सोडवा. ही उदाहरणे बेरजेची
ककवा वजाबाकीची आहे त.
१) गजानन कडे २५ हहरव्या पेन्ससल आहे त, ७ हनळ्या
पेन्ससल आहे त तर एकूण पेन्ससल हकती आहे त ?
२) एका बागेत ८० फुलझाडे आहे त. त्यात गुलाबाची ३०
फुले आहे त. तर इतर फुलझाडे हकती असतील?
३) मनीषाने २५ बोरे तोडली, गीताने १७ बोरे तोडली.
गीताला मनीषा एवढी बोरे हवी असतील तर हतने अजून
हकती बोरे तोडली पाहहजे?
४) सोहे ल कडे ५० गोट्या आहे त, हनहखलने त्याला अजून
४० गोट्या हदल्या. तर सोहे ल कडे एकूण हकती गोट्या
झाल्या?
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इयत्ता :हतसरी
माहे : सप्टें बर २०२०
हिषय

कालािधी

Subject
–
English

हिषय –इंग्रजी

पाठाचे नाि

अध्ययन हनष्पत्ती क्रमांक

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

1. Plant
Magic

03.17.04 Recites their own
favourite poems and songs
individually, or in groups and in
pairs with actions.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_3122328220297461762935

Week -1

हिद्यार्थी कृती

1) Listen enjoy the song and recite it.
कविता ऐका ि पाठ करा
2) Find the rhyming words for words given on page -35
पान 35 िरील शबदाांचे यमक जुळणारे शबद शोधा

September
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
Action Time 03.17.08 Responds appropriatel 2526596598726656142881?contentId=do
y to a chain of instructions,
_3122328372718551042949
-2
requests, etc.
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1) Watch and listen video carefully and do actions page -36
व्हीडीओ पहा, ऐका ि कृ ती करा. पान 36
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1)

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

g-j-k-q

03.17.18 Writes all letters
correctly and proportionately

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31257920829508812828226
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312
526596598726656142881?contentId=do_31
2999574763954176119

Week -2

( second link / video is not related with
content on page 38, 39 )

September

( Second link listen and enjoy )

Words and
Puzzles

03.17.14 Read and
understands charts, tables,
timetables, maps and posters on
the classroom walls

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223284212269056014727

1) Watch the video carefully and then name the pictures by
closing your book (given on page -37 & 38 )
व्हीडीओ काळजीपिू वक पहा पस्ु तक बदां करा ि वचत्ानां ा
नािे द्या. पान नां – 37 ि 38
2) Try to find words starts from g-j-k-q
g-j-k-q पासून चालू होणारे शबद शोधा
3) Join the same words page -38
पान 38 िरील समान शबद एकमेकाांना जोडा .
4) Find and circle the letter in the words. Page-38
पान 38 िरील शबदातील अक्षराांना गोल करा.

1) Read words and copy one word from each group in your
notebook.
गटातील शबद िाचा ि एका गटातील एक शबद िहीत वलहा.
2) Look at picture and complete words.
Page -40
वचत् पहा ि पान 40 िरील शबद पणु व करा.

Week – 3

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
We have
something in 03.17.05 Takes part and enjoys in 2526596598726656142881?contentId=do

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1) Listen and watch the video carefully and make three sentences on
Page 135

September

our mind.

role play, short skit and
dramatization in English with
appropriate expressions

_31223296504753356821042

picture and tell to family members.
व्हीडीओ काळजीपिू वक ऐका, पहा आवण त्यातील वचत्ािर तीन िाक्य बनिा ि घरातील
सदस्याना सागां ा

03.17.16 Describes things,
pictures, events and festivals, etc
using simple and short sentences

2 ) Use other things or pictures and try to make sentences on that and
tell to parents. Page -41
घरातील कोणत्याही िस्तूिर आणखी िाक्ये तयार करा.
पान 41

03.17.06 Read aloud groups of
words, Short sentences with the https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
proper pauses, stress, Intonation, 2526596598726656142881?contentId=do
Kind Kondiba
_31223296628296089621044
pace and expression.
Week – 3

03 .17.19 Writes letters and
words with proper space.

September

1) Listen and repeat after video looking into book. Page -42
व्हीडीओ पहात पहात पस्ु तकात िाचन करा. पान 42
2) Read and write words in your notebook.
Page-43
िाचा ि शबद िहीत वलहा . पान 43

v-w

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

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223284582694092814730

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1) Watch and enjoy video.

Page 136

Do it on your own. (SELF STUDY)
पहा ि कृ ती करा. (स्िांयअध्ययन )

x-y-z

03 .17.19 Writes letters and
words with proper space.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_3122328485928878082957

1) Watch video and Spot the letter x-y-z- in the words and Join the
same letters.
page -45 (SELF STUDY)
व्हीडीओ पहा आवण x-y-z या मुळाक्षराांना गोल करा ि समान मुळक्षरे एकमेकाांना जोडा
. पान 45

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223289495234969614765
Week – 4
September

An Alphabet
song

03.17.04 Recites their own
favourite poems and songs
individually, or in groups and in
pairs with actions.

1. Listen and watch the video and enjoy the song/poem.
कविता ऐका ि मुखोदगत / पाठ करा
2. Try to say a to z letters orally in proper order. ( a to z अक्षरे तोंडी
म्हणा.)
3. Try to write all z to z letters in your notebook.
a to z अक्षरे िहीत वलहीण्याचा प्रयत्न करा.
4. Find and write one word for every letter and write in your
notebook.
प्रत्येक अक्षरासाठी एक शबद शोधा ि िहीत वलहीण्याचा प्रयत्न करा.

Opposites

03.17.11 Uses meaningful short
sentences in English

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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orally and in writing. Uses
a variety of nouns,
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
pronouns, adjectives and 2526596598726656142881?contentId=do
prepositions.
_31223290957824000021013
03.17.12 Identifies opposites
like ‘day /night’, ‘close / open’
and such others

1 Watch the video carefully and read all the sentences loudly.
व्हीडीओ पहा ि सिव िाक्ये िाचण्याचा प्रयत्न करा.
2 Try to complete sentences with given words.
वदलेल्या शबदाांपासून िाक्ये पणू व करण्याचा प्रयत्न करा.
3. Write all sentences in your notebook.
सिव िाक्ये िहीत वलहा.
4. Make more sentence and write in your

Week – 4

notebook.

September

तुम्ही अशीच काही िाक्ये तयार करा ि िहीत वलहा.

Use below links for revision

03.17.01 Listen attentively for
the various purposes.

Use given links watch videos and practice it. Try to make
new sentences and use it, practice it.

We have something in our mind.
Week –
1&2
October

Revision on
all content

03.17.04 Recites their own
favourite poems and songs
individually, or in groups and in
pairs with actions

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223296504753356821042

03.17.09 Participates in
conversation and speaks briefly
about familiar topics.
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

वदलेल्या सिव वलक
ां िापरून व्हीडीओ काळजीपिू वक पहा ि सराि करा.
निीन िाक्ये तयार करून िापरा.

Kind Kondiba
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
03.17.12 Identifies opposites like 2526596598726656142881?contentId=do
‘day /night’, ‘close / open’ and
_31223296628296089621044
such others
Opposites
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223290957824000021013
1 ) Play time
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223300635861811214829

Click on given links, watch videos carefully and do practice.
वदलेल्या सिव वलक
ां िापरून व्हीडीओ काळजीपिू वक पहा ि सराि करा.

2 ) Revision 1
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223300635861811214829
3 ) Revision – 2
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223301674989977614843
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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4) Priya in the village -1
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223302573294387221094
5) Riya in the City – 1

Click on given links, watch videos carefully and do practice.
वदलेल्या सिव वलक
ां िापरून व्हीडीओ काळजीपिू वक पहा ि सराि करा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223302811903590421097
6 ) Priya in the village -2
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223303811246489621110
7 ) Riya in the City – 2
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223304188290662414889
8) Days of the week
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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_31223305010879692814904
Week
1, 2, 3 & 4
November

9 ) Who are you ?
Revision

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223305215447859221134
10 ) Revision – 3
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223305390405222414916
11) Can you “ ?
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223217303628185614530
12 ) Strings of action
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_3122322200167956482771
13 ) Apples and Bananas
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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_312586845247946752216195
14 ) Please help !
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223305627522662414920
15 ) we are all together !

Click on given links, watch videos carefully and do practice.
वदलेल्या सिव वलक
ां िापरून व्हीडीओ काळजीपिू वक पहा ि सराि करा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223305980061286414924
16 ) Plant magic
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_3122328220297461762935
17 ) Action time – 2
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_3122328372718551042949
18 ) Words and Puzzles
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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Week
1 ,2,3 & 4

Revision

2526596598726656142881?contentId=do
_31223284212269056014727
19) We have something in your mind

November

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223296504753356821042
20) Kind Kondiba
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223296628296089621044
Click on given links, watch videos carefully and do practice.
21 ) An Alphabet Song

वदलेल्या सिव वलक
ां िापरून व्हीडीओ काळजीपिू वक पहा ि सराि करा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
_31223289495234969614765

22 ) Opposites
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31
2526596598726656142881?contentId=do
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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_31223290957824000021013

Week
1 ,2,3 & 4

Revision

November

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता :ततूरी पररसर अभ्यास १ माृे : ूप्टेंबर 2020 ते नोव्ृेंबर 2020
तिुय

मतृना

आठिडा

पाठाचे नाि

उपघटक

अध्ययन
तनष्पती क्रमाांक

पररूर अभ्याू

ूप्टेंबर

1

11.आपली
ृिेची गरज

ृिा,
ृिेचे गुणधमम

03.95.06

1

पररूर अभ्याू

ूप्टेंबर

1

1

पररूर अभ्याू

ूप्टेंबर

2

1

पररूर अभ्याू
1

ूप्टेंबर

3

12.आपली
अन्नाची गरज

श्वून म्ृणजे काय ते िृीमध्ये तलृा?

https://diksha.gov.in/play/content/do
_312585692267593728116094?referr
er=utm_source%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_3127736578056
2739215486%26utm_campaign%3Dsh
are_content
श्वाूोच्छिाू

03.95.05

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

आपण श्वाू घेण्याूाठी कोणत्या ज्ञानेंद्रियाांचा िापर करतो ते
िृीमध्ये तलृा.

1. माूे श्वूनाूाठी लागणारी ृिा कीी तमवित अूतील ते

03.95.06
https://diksha.gov.in/play/content/do
_31263787972834918423057?referre
r=utm_source%3Ddiksha_mobile%26u
tm_content%3Ddo_31277365780562
739215486%26utm_campaign%3Dsha
re_content

भूक का लागते?
ूजीिाांचे अन्न

तिद्याथी कृ ती

https://diksha.gov.in/play/content/do
_31249263945496985624244?referre
r=utm_source%3Ddiksha_mobile%26u
tm_content%3Ddo_31277365780562
739215486%26utm_campaign%3Dsha
re_content

11.आपली
ृिेची गरज

11.आपली
ृिेची गरज

अध्यापनाचे स्त्रोत

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

िृीमध्ये तलृा.
2. इयत्ता ततूरीच्या पररूर अभ्याू पाठ्य पुस्तकातील पान क्र .67
िरील कृ ती करून पृा (घरात ूातृत्य उपलब्ध अूेल तरच करा)

तुम्ृाला मातृती अूलेल्या प्राण्याांची नािे ि त्याांचे अन्न याांची यादी
िृीमध्ये तयार करा.
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िेगिेगवे

पररूर अभ्याू

ूप्टेंबर

4

12.आपली
अन्नाची गरज

छोट्या प्राण्याांचे
अन्न

03.95.06

ूप्टेंबर

5

12.आपली
अन्नाची गरज

िनस्पतींचे अन्न

03.95.05

1

पररूर अभ्याू
1

पररूर अभ्याू

1

https://diksha.gov.in/play/content/do
_312586799604400128116552?referr
er=utm_source%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_3127736578056
2739215486%26utm_campaign%3Dsh
are_content
https://diksha.gov.in/play/content/do
_31248644292610457623957?referre
r=utm_source%3Ddiksha_mobile%26u
tm_content%3Ddo_31277365780562
739215486%26utm_campaign%3Dsha
re_content

ऑक्टोबर

1

13.आपला
आृार

राजूच्या घरी

03.95.04

ऑक्टोबर

2

13.आपला
आृार

आृार जास्त
ककिा कमी का
ृोतो?

03.95.14

1

पररूर अभ्याू

_312586799604400128116552?referr
er=utm_source%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_3127736578056
2739215486%26utm_campaign%3Dsh
are_content

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/content/do
_3124877852187361281481?referrer
=utm_source%3Ddiksha_mobile%26ut
m_content%3Ddo_312773657805627
39215486%26utm_campaign%3Dshar
e_content

तपके तयार झाली की गोफणी का चालिाव्या लागतात?
बुजगािणी का उभी करून ठे िािी लागतात? या प्रश्ाांची उत्तरे
िृीमध्ये तलृा.

िनस्पतींना पाणी कोठू न तमवते ते िृीमध्ये तलृा.
िनस्पतींना अन्न तयार करण्याूाठी कीाची गरज अूते ते िृीमध्ये
तलृा.

तुम्ृी रोजच्या जेिणात कोणकोणते पदाथम खाता ते िृीमध्ये तलृा.

1. ताई आतण आजी या दोघींपैकी जास्त आृार कोणाचा अूेल? का?
https://diksha.gov.in/play/content/do
_3124877852187361281481?referrer
=utm_source%3Ddiksha_mobile%26ut
m_content%3Ddo_312773657805627
39215486%26utm_campaign%3Dshar

2. मोठे ृोताना जास्त आृाराची गरज का अूते?.या प्रश्ाांची उत्तरे
िृीमध्ये तलृा.

Page 146

e_content
पररूर अभ्याू

ऑक्टोबर

3

13. आपला
आृार

अन्नपदाथामतील
तितिधता

03.95.05

ऑक्टोबर

4

13.आपला
आृार

आपण घ्याियाची
कावजी

03.95.05

14.स्ियांपाक
घरात जाऊया

अन्नपदाथम कूे
बनितात,चिीती
ल फरक

03.95.03

1

पररूर अभ्याू
1

पररूर अभ्याू

नोव्ृेंबर

1

1

पररूर अभ्याू

पररूर अभ्याू

https://diksha.gov.in/play/content/do
_31257544413801676813785?referre
r=utm_source%3Ddiksha_mobile%26u
tm_content%3Ddo_31277365780562
739215486%26utm_campaign%3Dsha
re_content
https://diksha.gov.in/play/content/do
_31257545826965913623976?referre
r=utm_source%3Ddiksha_mobile%26u
tm_content%3Ddo_31277365780562
739215486%26utm_campaign%3Dsha
re_content

नोव्ृेंबर

2

14.स्ियांपाक
घरात जाऊया

उष्णता देण्याच्या
तनरतनराळ्या
पद्धती

03.95.03

नोव्ृेंबर

3

15.आपले

ीरीराची रचना

03.95.06

1

https://diksha.gov.in/play/content/do
_31257544413801676813785?referre
r=utm_source%3Ddiksha_mobile%26u
tm_content%3Ddo_31277365780562
739215486%26utm_campaign%3Dsha
re_content

https://diksha.gov.in/play/content/do
_3122303550175068162286?referrer
=utm_source%3Ddiksha_mobile%26ut
m_content%3Ddo_312773657805627
39215486%26utm_campaign%3Dshar
e_content

मूग, मटकी, िाल, चिवी याांना मोड आणण्याच्या कृ तीची मातृती
िृीमध्ये तलृा

तुम्ृाला मातृती अूलेल्या भाजयाांची ि फवाांची यादी िृीमध्ये
तयार करा.

तवू न के ल्या जाणाऱ्या पदाथाांची नािे िृीमध्ये तलृा .तुमच्या
स्ियांपाक घरात अूणाऱ्या िस्तूांची यादी िृीमध्ये तलृा.

दुधापाूून खिा कूा तयार करतात याबाबत मातृती घ्या.ती
िृीमध्ये तलृा.

मानिी ीरीराची आकृ ती िृीमध्ये काढू न तितिध भागाांना नािे द्या.
https://diksha.gov.in/play/content/do

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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ीरीर

1

पररूर अभ्याू
1

नोव्ृेंबर

4

15.आपले
ीरीर

_31260039413514240012934?referre
r=utm_source%3Ddiksha_mobile%26u
tm_content%3Ddo_31277365780562
739215486%26utm_campaign%3Dsha
re_content
ीरीराची
ृालचाल,एक
काम अनेक पद्धती

ीरीरातील कोणकोणते अियि िाकतात त्याांची नािे िृीमध्ये तलृा.

03.95.06
https://diksha.gov.in/play/content/do
_31260039413514240012934?referre
r=utm_source%3Ddiksha_mobile%26u
tm_content%3Ddo_31277365780562
739215486%26utm_campaign%3Dsha
re_content

इयत्ता:-चौथी

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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माहे –सप्टेंबर २०२०
आठवडा

अध्ययन

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

हनष्पत्तीक्र
माांक
१) हवद्याथी हवहवध धमाचे सण हचत् व माहहती याांचा सांग्रह करतील

आठलडा
ऩहशरा
दव
ु या

०४-०१-

https://diksha.gov.in/play/content/do_31222442771102105

०२

२)तुमच्या पहरसरात साजऱ्या होणाऱ्या सणाांची नावे व माहहती

612725?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_co हलहतील.

०४-०१-

ntent%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_campa

०६

ign%3Dshare_content

०४-०१-

९. ईदगाह

०८

https://diksha.gov.in/play/content/do_31221319161167872
021681?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_c
ontent%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_camp

०४-०१-

aign%3Dshare_content

२०

३)गावातीलहदवाळी व शहरातील हदवाळी कशी साजरी होते तुमचे
मत माांडा .
४)कोणत्या सणात तुमच्या गावात जत्ाभरते?
५) जत्ेत कोणकोणती दु काने असतात?
६) सुट्टीच्या हदवशी तुम्ही कुठे ,कुठे हफरायला जाता? तो अनुभव
त्याांच्या शब्दाांत साांगातील.

आठवडा
दु सरा
आठवडा

०४-०१०१
०४-०१-

https://diksha.gov.in/play/content/do_31221325849024921
१०.

621853?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_c

धाडसीहाली

ontent%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_camp
aign%3Dshar

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

१) मजकुराचे वाचन करतील.
२) नवीन शब्द व त्याचे अथण याांची यादी बनवतील .
३)खालील व्यक्तींच्या मुलाखतीसाठी प्रश्नावली तयार करतील.
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०८

हतसरा

e_content

डॉक्टर

०४-०११०

https://diksha.gov.in/play/content/do_31232641621631795
21315?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_con
tent%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_campai
gn%3Dshare_content

आठवडा

०४-०१-

चौथा

०३

०८
०४-०११६
०४-०१-

नाखवादादा

करतील.

411803?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_c

२) मासेमारी व्यवसायाची माहहती साांगतील

११.
नाखवादादा,

४)हवहवध पुरस्काराची नावे व माहहती याांची यादी बनवून सांग्रह

१) कहवता चालीत कृतीयुक्त म्हणतील .

aign%3Dshare_content

०६

सफाईकामगार

https://diksha.gov.in/play/content/do_31221322990532198
ontent%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_camp

०४-०१-

०४-०१-

सैहनक

https://diksha.gov.in/play/content/do_31221323021157171
221808?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_c
ontent%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_camp
aign%3Dshare_content

१८
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

३) हवहवध व्यवसाय,व्यवसाहयक याांची माहहती व हचत्सांग्रह
करतील.
४) पुढील घटक तुमच्याशी बोलतात अशी कल्पना करून त्याांचे
आत्मकथन तुमच्या शब्दाांत हलहहतील .
मी शेतकरी बोलतो .....
मी लोहार बोलती ....
मी गवांडी बोलतो .....
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मी माळी बोलतो .....

माहे –ऑक्टोबर २०२०
आठवडा

अध्ययन

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

हनष्पत्तीक्र
माांक
१)झालेल्या पाठयघटकातील शब्द व त्याांचे अथणलेखन करतील.

०४-०१०३
०४-०१पहहला

शब्दाथण

०८

पाांठातर

०४-०१-

तोडी प्रश्न

१०

रॅृतलेखन

०४-०११६

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

२)पाठात आलेल्या वाक्प्रचाराचे अथण हलहू न वाक्यात उपयोग
करतील.
३) पाठावर आधारीत प्रश्नोत्तरे याांचा सराव करतील.
४) हवहवध सण व माहहतीलेखन करतील.
५) मुलाखत प्रश्नावली तयार करतील.
६) रॅृतलेखन ( शब्द, वाक्य, पहरच्छे द )
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७) हनबांधलेखन
माझा आवडता सण .
गावातील जत्ा
मी डॉक्टर झालो तर ...
स्वाध्याय सराव

अहतहरक्तपुरक
दु सरा

मागणदशणनव

हदलेल्या घटकाांवर स्वतःचे मत हलहहतील .

सराव
प्रथम सत्
हतसरा

मूल्यमान क्र

प्रथम सत् मूल्यमापन क्र.१

.१
प्रथम सत्
चौथा

मूल्यमान क्र

प्रथम सत् मूल्यमापन क्र. १

.१

माहे –नोव्हेंबर२०२०
आठवडा

अध्ययन

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

ववषय – मराठी
हवद्याथी कृती

हनष्पत्ती
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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क्रमाांक
झालेल्या घटकानुरूप सराव
१) सण समारांभ नावे व माहहती हलहहतील.
२) वाहनचालकाच्या मुलाखतीसाठी प्रश्नावली तयार करतील.
३) हवहवध खेळाांची नावे व माहहती हलहहतील
पहहला

उजळणी व सराव

४) सहलीचे वणणन करतील
५) गावातील जत्ाचे वणणन करतील
६) आवडणाऱ्या कहवताांचा सांग्रह करतील.

दु सरा

हदवाळी सुट्टी

हतसरा

हदवाळी सुट्टी

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

हदवाळीसुट्टी

हदवाळीसुट्टी
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सांवाद लेखन ( मुलाखत )
चौथा

अध्ययन

शेतकरी व मी

व्याकरण सराव

ऩाठाचे नाळ

अध्ययन अध्याऩन स्रोत(Resources

नाखवादादा व मी

काऱाळधी

वळद्यार्थी कृती

ननष्ऩत्ती क्रमाांक

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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04.71.03
2 ल 3 अॊकी
वॊखमाॊचा
गण
ु ाकाय कयतात.

गण
ु ाकाय :

इमतता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

वप्टें फय

१. वॊखमेची ऩण
ू ण दळक + एकक अळी वलबागणी कया.

बाग १

ई-फारबायती लरॊक

1 रा आठलडा

उदा. 23 = 20 + 3

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/4
01020004.pdf
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139962566000641198?referrer=utm_so
urce
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139962666926081246?referrer=utm_so
urce

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

2.नाणी ल नोटाॊचा लाऩय करुन वॊखमेची ऩट कया.
उदा. 23 × 4 = ( 23 ची 4 ऩट = 20 ची 4 ऩट + 3 ची 4 ऩट)
(20 × 4 ) + (3 × 4)
80 + 12 = 92
3. चौकट ऩद्धतीने गण
ु ाकायाची भाॊडणी करुन वोडला.
23 × 4
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04.71.03
2 ल 3 अॊकी
वॊखमाॊचा
गण
ु ाकाय कयतात.

गण
ु ाकाय :

इमतता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

वप्टें फय

१) तीन अॊकी वॊखमेरा एक अॊकी वॊखमेने गण
ु णे.

बाग १

ई-फारबायती लरॊक

2 या आठलडा

२) 100, 10 ल 1 च्मा नाणी ल नोटाॊच्मा भदतीने तीन अॊकी वॊखमाॊची ऩट कया.

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/4
01020004.pdf
दीषा CONTENT लरॊक
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139962799718401225?referrer=utm_so
urce
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139962930954241226?referrer=utm_so
urce
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139963052851201199?referrer=utm_so
urce

३) ऩुयेवा वयाल झाल्मानॊतय वाहशतम न लाऩयता वॊखमेची ळतक, दळक ल एकक अळी
वलबागणी करुन ऩट कया.
जवे - 342 x 2 =
300 x 2 + 40 x 2 + 2 x 2
600 + 48 + 4
= 652
४) लयीर उदाशयची भाॊडणी चौकट ऩद्धतीने कया.
५) तीभ अॊकी वॊखमा गण
ु ीरा दोन अॊकी वॊखमा अळी उदाशयणे चौकट ऩद्धतीने
वोडला.(ऩा.ऩु. ऩान क्र. ३१ लयीर उदाशयणे वोडला.)
६) दोन वॊखमा घेऊन तमाऩावून गण
ु ाकायाचे ळाब्ददक उदाशयण तमाय कयण्माचा वयाल
कया.
जवे - 75 ल 5
उदा.ब्ज. ऩ. ळाऱा तारुफाॊधा मेथे 75 वलद्माथी आशे त. जय प्रतमेक वलद्मार्थमाणव 5 रु. चा
एक ऩेन द्मामचा अवेर तय कभीतकभी ककती रुऩमे रागतीर?
७) इमतता ४थी ऩाठ्मऩुस्तकाच्मा लरॊक चा लाऩय करून ऩान क्र.31 लयीर उदाशयणे
अभ्मावा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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04.71.04
वलवलध ऩद्धती
लाऩरुनएका
वॊखमेरा दव
ु ऱ्मा
वॊखमेने बागतात.

बागाकाय :

इमतता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

वप्टें फय

१) उऩरदध लस्तू जवे पुरे, काड्मा, ठोकऱे माॊचे वभान लाटऩ कया.

बाग १

ई-फारबायती लरॊक

3 या आठलडा

२) प्रतमेकारा ककती लभऱारे, ककती भुराॊना लाटरे, लाटून ककती वॊऩरे ल लळल्रक ककती

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/4
01020004.pdf
दीषा CONTENT लरॊक
https://diksha.gov.in/play/content/do_312
51483159207936015721?referrer=utm_s
ource
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139977058467841135?referrer=utm_so
urce

याशीरे मालय चचाण कया.
३) वॊखमेएलढे हठऩके काढा. वभान हठऩकमाॊच्मा याॊगा तमाय कया.
४) 21 हटकल्मा घमा. एका याॊगेत 3 हटकल्मा ठे ऊन ककती याॊगा तमाय शोतात शे
भोजामरा वाॊगा. एका याॊगेत 7 हटकल्मा ठे ऊन ककती याॊगा तमाय शोतात शे भोजामरा
वाॊगा.
५) लयीर प्रकायच्मा उदाशयणाॊचा वयाल केल्मानॊतय बागाकाय ल गण
ु ाकाय रॊफॊधालय चचाण
कया.
६) इमतता ४ थी ऩाठ्मऩस्
ु तकाच्मा लरॊक चा लाऩय करून ऩान क्र.32 ल 33 अभ्मावा.
७) खताची 84 ऩोती 4 ळेतकऱ्माॊना वभान लाटामची आशे .
कोणकोणतमा ऩद्धतीने वभान लाटता मेतीर?
भुरारा स्लत् करुन ऩाशू द्मा.वॊफोध ऩकका झाल्मानॊतयच रयतीने वोडलामरा वाॊगा.
८) इमतता ४ थी ऩाठ्मऩुस्तकाच्मा लरॊक चा लाऩय करून ऩान क्र.34 ल 35 अभ्मावा.
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04.71.04
वलवलध ऩद्धती
लाऩरुनएका
वॊखमेरा दव
ु ऱ्मा
वॊखमेने बागतात.

बागाकाय :

इमतता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

वप्टें फय

१) इमतता ४ थी ऩाठ्मऩस्
ु तकाच्मा लरॊक चा लाऩय करून ऩान क्र.36 ल 37 लयीर

बाग १

ई-फारबायती लरॊक

4 था आठलडा

उदाशयणे अभ्मावा.
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२) दळक स्थानच्मा अॊकारा ऩूणण बाग न जाणाऱ्मा वॊखमा घेऊन बागाकायाच्मा
उदाशयणाॊचा वयाल कया.
3) बागाकाय कया. बाज्म, बाजक, बागाकाय ल फाकी लरशा.
४) दळक ल एकक स्थानच्मा अॊकाॊना ऩण
ू ण बाग न जाणाऱ्मा वॊखमा घेऊन बागाकायाची
उदाशयणे वोडला.
५) ० लस्तू लाटण्माचा वॊफोध दृढ कया. ० लस्तू ककतीशी जणाॊना लाटता मेते आणण
प्रतमेकेरा ० लभऱते शे रषात आणन
ू द्मा.
६) इमतता ४ थी ऩाठ्मऩस्
ु तकाच्मा लरॊक चा लाऩय करून ऩान क्र.38 लयीर उदाशयणे
अभ्मावा.
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04.71.05
नाणी, नोटा,राॊफी,
लस्तूभान आणण

नाणी ल

इमतता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

ऑकटोफय

१) 1 रु. ची भोड कया.

नोटा

ई-फारबायती लरॊक

1 रा आठलडा

२) 2 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.
३) 5 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/4
01020004.pdf

धायकतामाॊचा

४) 10 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.

दीषा CONTENT लरॊक

वॊफॊध अवणाये

५) 20 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.

https://diksha.gov.in/play/content/do_312
21389924416716813306?referrer=utm_s
ource
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139977277931521219?referrer=utm_so
urce

दै भॊहदन
जीलनातीर प्रशन
ककॊ ला प्रवॊगतमाय
कमाणवाठी ल

६) 50 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.
७) 100 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.
८) 200 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.
९) 500 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.

वोडवलण्मावाठी
चाय कक्रमाॊचा
लाऩय कयतात.
04.71.05
नाणी, नोटा,राॊफी,
लस्तभ
ू ान आणण
धायकतामाॊचा
वॊफॊध अवणाये
दै भॊहदन
जीलनातीर प्रशन
ककॊ ला प्रवॊगतमाय

नाणी ल

इमतता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩुस्तक

ऑकटोफय

१) 1000 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.

नोटा

ई-फारबायती लरॊक

2 या आठलडा

२) एखाद्मा यकभेच्मा रशान भूल्माच्मा नोटा ल नाणी ऩावन
ू तेलढ्माच यकभेची जास्त
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भल्
ू माची एक नोट ककॊ ला नाणे लभऱला.
३) इमतता ४ थी ऩाठ्मऩुस्तकाच्मा लरॊक चा लाऩय करून ऩान क्र.41 ल 42 लयीर
उदाशयणे अभ्मावा.
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कमाणवाठी ल

urce

वोडवलण्मावाठी
चाय कक्रमाॊचा
लाऩय कयतात.

04.71.16
ताव ल लभतनटे
मात घड्माऱातीर
लेऱ वाॊगतात.

कारभाऩन

इमतता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩुस्तक

ऑकटोफय

१) घयच्मा घड्माऱात हदवणायी लेऱ ताव ल लभनीटात लरशा.

ई-फारबायती लरॊक

3 या आठलडा

२) घयी उऩरदध वाहशतमाऩावन
ू घड्माऱाची प्रततकृती तमाय कया.
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३) लशीलय घड्माऱाचे चचत्र काढून लेगलेगळ्मा लेऱा दाखला.
जवे - 3 लाजून 10 लभनीटे , 11 लाजून 35 लभनीटे इ.
४) ऩालणे, वहला, वाडे मा ळददाॊचा घड्माऱाचे लाचन कयण्मावाठी उऩमोग कया.
जवे - वहला चाय, ऩालणे वशा इ.
५) इमतता ४ थी ऩाठ्मऩस्
ु तकाच्मा लरॊक चा लाऩय करून ऩान क्र.44 लयीर उदाशयणे
अभ्मावा.
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04.71.18
दै नॊहदन
जीलनातीर
घटनाॊला रागणाया
लेऱ ककॊ ला
घटनाॊभधीर
कारालधी ऩढ
ु े
भोजून ककॊ ला
भागे भोजून

कारभाऩन

इमतता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

ऑकटोफय

१) ऑकटोफय 2020 चे कॎरेंडय घमा.

ई-फारबायती लरॊक

4 था आठलडा

ऑकटोफय भहशनमात एकूण ककती यवललाय आशे त?
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तवेच फेयीज
लजाफाकी करुन
गणन कयतात.

भशातभा गाॊधी जमॊती कोणतमा लायी आशे ?
दवया कोणतमा लायी आशे ?
कोणते लाय ऩाचलेऱा आरे आशे त?
मा प्रकायचे प्रशन तमाय करुन उततये लरशा.
2) दोन तायखाॊच्मा दयम्मान ककती हदलवाॊचा कारालधी आशे शे ळोधा.
जवे - जरुडरा 3 जुरै 2020 ऩावून 6 जुरै 2020 ऩमांत कोयोनाभुऱे गालकऱ्माॊनी जनता
कर्फमूण ऩाऱरा, तय जरुडरा एकूण ककती हदलव जनता कर्फमूण शोता.
३) इमतता ४ थी ऩाठ्मऩस्
ु तकाच्मा लरॊक चा लाऩय करून ऩान क्र.45 लयीर उदाशयणे
अभ्मावा.
४) इमतता ४ थी ऩाठ्मऩुस्तकाचे ऩान क्र.46 लयीर भाहशती अभ्मावा.
2020 शे लऴण आशे काते ठयला.
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04.71.01
दै नॊहदन जीलनात
वॊखमाॊलयीर
कक्रमाॊचा लाऩय
कयतात.

ळाब्ददक

इमतता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

नोहशें फय

१) हदरेरे उदाशयण वभजऩल
ू णक लाचतात.

उदाशयणे :

ई-फारबायती लरॊक

1 रा आठलडा

२) काम हदरेरे आशे ल काम काढामचे आशे शे वभजून घेतात.

फेयीज -

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/4
01020004.pdf

लजाफाकी

दीषा CONTENT लरॊक
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शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

३) उदाशयणातीर वॊखमाॊना रयॊगण ल भशतलाच्मा भाहशतीरा underline कयतात.
४) अनालशमक भाहशती शरकमा ये ऴाॊनी खोडतात.
५) उततयाचा अॊदाज घेतात.
६) उदाशयण वोडवलण्मावाठी नेभकी कोणती कक्रमा कयाली शे ठयवलतात.
७) कक्रमा करुन उततय काढतात.
८) उततयाचे अथणतनलणचन कयतात.
९) इमतता ४ थी ऩाठ्मऩुस्तकाच्मा लरॊक चा लाऩय करून ऩान क्र.47 ल 48 लयीर
उदाशयणे अभ्मावा.
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04.71.01
दै नॊहदन जीलनात
वॊखमाॊलयीर
कक्रमाॊचा लाऩय
कयतात.

ळाब्ददक

इमतता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

नोहशें फय

१) इमतता ४ थी ऩाठ्मऩस्
ु तकाच्मा लरॊक चा लाऩय करून ऩान क्र.49 ल 50 लयीर

उदाशयणे :

ई-फारबायती लरॊक

2 या आठलडा

उदाशयणे अभ्मावा.

फेयीज -
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लजाफाकी

दीषा CONTENT लरॊक
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२) हदरेरे उदाशयण वभजऩल
ू णक लाचतात.
३)काम हदरेरे आशे ल काम काढामचे आशे शे वभजून घेतात.
४) उदाशयणातीर वॊखमाॊना रयॊगण ल भशतलाच्मा भाहशतीरा underline कयतात.
५)अनालशमक भाहशती शरकमा ये ऴाॊनी खोडतात.
६)उततयाचा अॊदाज घेतात.
७)उदाशयण वोडवलण्मावाठी नेभकी कोणती कक्रमा कयाली शे ठयवलतात.
८) कक्रमा करुन उततय काढतात.
९) उततयाचे अथणतनलणचन कयतात.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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04.71.06
अऩण
ू ाांकाचा लाऩय
कयतात.

अऩण
ू ाांक

इमतता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

नोहशें फय

१) एक कागद घमा. तमाचे घडी घारन
ू दोन वभान बाग कया. मातीर

ई-फारबायती लरॊक

3 या आठलडा

प्रतमेक बाग शा ऩूणण कागदाचा अधाण बाग आशे .
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२) एका लस्तच
ू े चाय वभान बाग केल्माव तमाऩैकी प्रतमेक बाग शा
ऩूणण लस्तूचा ऩाल बाग आशे .
३) तीन ऩाल बाग लभऱून ऩाऊण शोतो.
४) दोयी, रयफन चा अधाण, ऩाल ल ऩाऊण बाग घमा.
५) गरावात ऩाणी घेऊन ऩाण्माचा अधाण, ऩाल ल ऩाऊण बाग लभऱला.
६) जलभनीलय ये घ काढून ततचे वभान 5 बाग कया. मातीर प्रतमेक
बागारा 1 छे द 5 अवे म्शणतात.
७) ऩेरुचा 1 छे द 6 बाग आईरा द्मा.
८) 1 छे द 6 ऩेरु 6 लेऱा घेतरा की 1 ऩेरु ऩण
ू ण शोतो.
९) 1/6 ची दप्ु ऩट 2/6 आशे तय 1/6 ची 6 ऩट 1 आशे .
१०) इमतता ४ थी ऩाठ्मऩुस्तकाच्मा लरॊक चा लाऩय करून ऩान क्र. 54ल 55 लयीर
उदाशयणे अभ्मावा.
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04.71.06
अऩण
ू ाांकाचा लाऩय
कयतात.

अऩण
ू ाांक

इमतता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

नोहशें फय

१) वभान आकाताची 4 बफस्कीटे घमा.

ई-फारबायती

4 था आठलडा

एका बफब्स्कटाचे 2 वभान बाग कया.

लरॊक

दव
ु ऱ्माचे 4 वभान बाग कया.

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/4
01020004.pdf

ततवऱ्माचे 3 वभान बाग कया.

दीषा CONTENT लरॊक
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139986691276801163?referrer=utm_so
urce
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139986810142721164?referrer=utm_so
urc
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139986901401601232?referrer=utm_so
urce

चौर्थमाचे 5 वभान बाग कया.
प्रतमेकातीर 1 तक
ु डा घमा. कोणता तक
ु डा भोठा आशे माचे तनयीषण
कया.
२) एक लस्तू ऩूणण ल तेलढ्माच आकायाच्मा दव
ु ऱ्मा लस्तूचे काशी वभान बाग घेऊन
ऩूणाांकमुकत अऩूणाांक दाखला.
२) घयातीर 6 कऩ घमा. तमातीर अधे धल
ू न
ू पऱीलय ठे ला.
३) फारबायतीच्मा ऩस्
ु तकातीर ऩाठाच्मा 20 ओऱी तनलडा.तमाऩैकी3 छे द 5 ओऱी लाचा.
४) गणणताच्मा ऩुस्तकारा 88 ऩाने आशे त. अऩूणाांकाचे प्रकयण तमाऩैकी 51 ते 58 ऩानाॊलय
हदरेरे आशे . जय 88 ऩानाॊचा एक वभुश अवेर तय अऩूणाांक प्रकयण शे ऩूणण ऩुस्तकाचा
ककतला बाग आशे ?
5) इमतता ४ थी ऩाठ्मऩस्
ु तकाच्मा लरॊक चा लाऩय करून ऩान क्र. 56 ते 58 लयीर
उदाशयणे अभ्मावा.
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इयत्ता :चौर्थी
माहे : सप्टेंबर २०२०

हिषय

कालािधी

पाठाचे नाि

हिषय – इंग्रजी

अध्ययन हनष्पत्ती क्रमांक

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
State text book
My English Book Four

The learner –

English

September
week 1

(4.17.4) Responds and follows
12. A Garden of simple instructions/
Words
announcements/ requests in
English and acts accordingly.

You can download the book by using
the given link :
http://cart,ebalbharti.in/BalBooks/eboo
k.aspx

हिद्यार्थी कृती
1. Watch the video of ‚Garden
of Words ‚
2. Read the Unit 2, ‘A Garden
of Words’, Page no. 16
3. Find and copy the words
that ends with letter y, d, e and
make words from them.

watch the video here
https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130143314496225281335?referrer=u
tm_source%3Ddiksha_mobile%26utm
_content%3Ddo_31252659664859136
0142882%26utm_campaign%3Dshare

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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_content
The learner –
13. The Hare
and the
Tortoise.

https://diskha.gov.in/play/content/do_3
( 4.17.6) Listens and responds
1224073438946918421966
attentively to stories, narrations,
descriptions etc.in English and
follows the meaning.

The learner –

September
week 2
English

September

( 4.17.9) Guesses the meaning
of words, phrase sentence from
the context and solve simple
crossword puzzles, build word
14. Categories
chain etc.

15. To The

https://diksha.gov.in/play/content/do_3
130143315513589761251?referrer=ut
m_source%3Ddiksha_mobile%26utm
_content%3Ddo_31252659664859136
0142882%26utm_campaign%3Dshare
_content

1. Watch the video of ‘The Hare
and the Tortoise’.
2. Perform role-play of the
given story of The Hare and
The Tortoise.
1. Watch the video of
categories.
2. Make a categories chart and
fill all the columns for all the
letter from ‚a‛ to ‘z‛
3. Find words and complete
chart on page -20 ( Self
Study )

The learner –
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week 2

Market

( 4.17.6) Listens and responds https://diskha.gov.in/play/content/do_3
attentively to stories, narrations, 122406889408184321536
descriptions etc. in English and
follows the meaning.

1. Watch the video of ‘To the
Market’.
2. Listen and repeat the poem.
3. Look at the pictures on page
no. 21. Use them to add more
lines to the poem. You may
also make up more lines on
your own.
1. Watch the video of

‘Munnu’s Maths’
2. Listen carefully and say the

The learner –
English

September
week 3

16. Munnu’s
Maths’

( 4.17.6) Listens and responds
attentively to stories, narrations,
descriptions etc.in English and
follows the meaning.

https://diskha.gov.in/play/content/do_3
1223866559114444815655

words for the picture at the
right time.
3. List the things, which are
bought from the market with their
measures.
e.g. Tomatoes: 2 kilogram (kg), Oil:
1 liter (l), etc.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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4 ) Make a list of things as many
things as you can using table .(
page -23 )

5 ) Make a shopping list of 10
things .
( page-23 )
SELF STUDY

The learner(4.17.4) Participates and enacts https://diksha.gov.in/play/content/do_
in role-play, short skits, playlets 3130143315513589761251?referrer=u
with interest.
tm_source%3Ddiksha_mobile%26utm
_content%3Ddo_31252659664859136
17. Circles-2
0142882%26utm_campaign%3Dshare
_content
(4.17.3) Enjoys and recites
poems, songs and rhymes with
proper actions, rhythm and
appropriate expressions.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1.watch the video of ‚circles-2‛
2. Listen carefully and practice
the dialogues with proper actions.
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The learner-

September
week 4

English

(4.17.4) Participates and enacts
3 . Write the rhyming words
in
role-play,
short
skits,
playlets
18. A Team of
which are given in the text.
https://diskha.gov.in/play/content/do_3
Workers’ with interest.
1224073551864627215766
3. Write the names of the
body parts.
(4.17.3) Enjoys and recites
SELF STUDY
poems, songs and rhymes with
proper actions, rhythm and
appropriate expressions.
The learner-

September
week 4

1. Watch the video of ‘A Team
of Workers’
2. Enact the play.

19. Fresh
Food

1. Watch the video of the poem
‘Fresh Food’.

(4.17.4) Participates and enacts
in role-play, short skits, playlets
2. Listen, repeat and sing the poem.
https://diskha.gov.in/play/content/do_3
with interest.
2. Using the words from this poem,
1224072267542528021962
make different stanzas.
(4.17.3)Enjoys and recites
poems, songs and rhymes with

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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proper actions, rhythm and
appropriate expressions

In a Biscuit
factory
October
English

4.17.14 – Reads English seen in
the surroundings with
understanding and reasonable
speed on the classroom walls,
notice boards, in posters and in
advertisements.

4.17.7 Reads English seen in
the surroundings with
understaning and reasonable
speed.

Week – 1

Let’s talk

4.17.5 Responds and follows
simple instructions /
announcements /requests in
English and acts accordingly.

1) Watch video carefully and

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_31224070367072256015748

read the lesson loudly.
2) Try to find steps of biscuit
making. .
3) Try to read names of biscuits
at your home .

2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143319449354241252
1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_31224068675770777621942

1) Watch video carefully and try

to speak with your family
members/ friends.

2) Try to collect any item

4.17.17 Participates in a
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

2)

given on page -32 and
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conversation and speaks briefly https://diksha.gov.in/play/collection/do
on a familiar topic.
_312526596648591360142882?conten
tId=do_313014331953922048196

Time Poems

English

4.17.3) Enjoys and recites
poems, songs and rhymes with
proper actions, rhythm and
appropriate expressions.

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_31224081002503372821983

complete your project.
SELF STUDY.
1) Listen, repeat and enjoy the

poem.
2) Copy any poem from book in

your notebook also draw
pictures for poem.
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143319661199361266

October
Week -2

A Garden of
Words

4.17.10 Reads and finds the
meaning of new words from a
dictionary for reference. Looks
up the spelling of words from a
dictionary.

1 ) Watch video carefully and read
1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do Garden of Words on page 34
_312526596648591360142882?conten
2 ) Complete sentences using words
tId=do_312241350613975040116
given in the table.

1 ) Find words in table – all , met ,

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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cock
2 ) Find and copy the names of birds
and animals
5 ) Find the words that have –
o,ck,ng,d,se,ea,ou
SELF STUDY
4.17.7 Reads English seen in
the surroundings with
understanding and reasonable
speed.

English

October
Week -3

The Sky is
falling!

1)
1 ) Watch video carefully and enact
https://diksha.gov.in/play/collection/do play at home.
_312526596648591360142882?conten
2 ) Read the story loudly.
tId=do_31224085868489113615777

(4.17.4)Participates and enacts 2 )
in role-play, short skits, playlets https://diksha.gov.in/play/collection/do
with interest.
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143319913676801253

3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143320081203201299

Responses

1)
(4.17.4)Participates and enacts
https://diksha.gov.in/play/collection/do
in role-play, short skits, playlets
_312526596648591360142882?conten
with interest.
tId=do_31224086253756416015779
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143320179097601352

A Recipe
English

4.17.5 Responds and follows
simple instructions /
announcements /requests in
English and acts accordingly.

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312241468314476544253

4.17.21 Writes a continuous
and meaningful passage.

2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_313014332289163264197

October
Week -4

Something
Special

4.17.7 Reads English seen in
the surroundings with

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1) Watch video, use the

sentences, and enact.
2) Try to use it with your
friends.

1) Watch video and then

number the sentences
properly.
2) Write all sentences in your
notebook with sequence.
3) Ask recipe of Making Pohe
to your mother.

1 ) watch video carefully and try to
1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do do it yourself.
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understanding and reasonable
speed.

_312526596648591360142882?conten 2 ) Read lesson loudly.
tId=do_312241344350216192111

4.17.16 – Understands and use
proper greetings and farewells.

2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten SELF STUDY
tId=do_3130143323100856321300
1 ) Make a list of things in your
classroom.
2 ) List ten things you see at home.

4.17.16 – Understands and use
proper greetings and farewells.

English

November
week -1

From the Post
box – 1

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten 1 ) Watch video carefully then read
4.17.14 – Reads English seen in tId=do_312241360063250432214
all messages .
the surroundings with
understanding and reasonable 2 )
https://diksha.gov.in/play/collection/do 2 ) Try to write your own messages .
speed on the classroom walls,
_312526596648591360142882?conten
notice boards, in posters and in
3 ) Prepare POST BOX for your
tId=do_3130143323316305921281
advertisements.
classroom. ( Project )
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How Birds Fly

English

November
week -2

Little Brown
Sparrows

4.17.7 Reads English seen in
the surroundings with
understanding and reasonable
speed.

4.17.7 Reads English seen in
the surroundings with
understanding and reasonable
speed.
4.17.3) Enjoys and recites
poems, songs and rhymes with
proper actions, rhythm and
appropriate expressions.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312241418127687680142

1 ) Watch video carefully and read
aloud.

2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143323474165761301

1)
1) Click on link and enjoy the
https://diksha.gov.in/play/collection/do
poem.
_312526596648591360142882?conten 2) Recite the poem.
tId=do_31224135093569126428
3) Tell how you can to invite
following in 1-2 sentences.
A little pup , a kitten, a
2)
squirrel ( Page – 44 )
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143323625226241254
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Circles – 3

(4.17.4) Participates and enacts 1 )
in role-play, short skits, playlets https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
with interest.
tId=do_312604616227405824218989
2)
4.17.17 Participates in a
https://diksha.gov.in/play/collection/do
conversation and speaks briefly _312526596648591360142882?conten
on a familiar topic.
tId=do_3130143323706900481307

1) Use given link and watch

video carefully.
2) Enact with your friends.
3) Use all sentences with your
family members.
4)

1)
1 ) Watch video carefully and enact.
(4.17.4) Participates and enacts
https://diksha.gov.in/play/collection/do
in role-play, short skits, playlets
_312526596648591360142882?conten
with interest.
2) Try to write your timetable
tId=do_312604616512200704218991
English

November
week -3

Namita Didi’s
Timetable

4.17.7 Reads English seen in
the surroundings with
understanding and reasonable
speed.
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2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312999574880247808137

SELF STUDY
1) Listen to the time and mime
what Namita does at that
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time.
3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143323821588481267
1 ) The hare and the Tortoise
https://diskha.gov.in/play/content/do_3
1224073438946918421966
To the Market
https://diskha.gov.in/play/content/do_3
122406889408184321536

Click on given links - watch
carefully and do practice.

English
Munnu’s Maths
https://diskha.gov.in/play/content/do_3
1223866559114444815655
A Team of Workers
https://diskha.gov.in/play/content/do_3
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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1224073551864627215766

November
week -4

Revision

Click on given links - watch
carefully and do practice.

In a Biscuit factory
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_31224070367072256015748
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143319449354241252

A Garden of Words
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312241350613975040116
The Sky is falling!
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
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tId=do_3130143319913676801253
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143320081203201299

A Recipe
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312241468314476544253
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_313014332289163264197

How Birds Fly
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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tId=do_312241418127687680142
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143323474165761301

November
week -4

Revision

Circles – 3
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312604616227405824218989
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143323706900481307

Namita Didi’s Timetable
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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tId=do_312604616512200704218991
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312999574880247808137
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143323821588481267

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता :चौथी पररूर अभ्याू भाग १ माृे : ूप्टें बर 2020 ते नोव्ृेंबर 2020
तिुय

मतृना

आठिडा

पाठाचे नाि

उपघटक

अध्ययन
तनष्पती क्रमाांक

अध्यापनाचे स्त्रोत

तिद्याथी कृ ती

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124890941
पररूर अभ्याू
भाग 1

ूप्टेंबर

1

९ .ृिा

ृिेचे अतस्तत्ि

04.95A.09

9252121611346?referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_31252658181814681614278

1.पाठ्यपुस्तक पान.क्रां.57 िरील कृ ती करून
पृा.

2%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124890941
पररूर अभ्याू
भाग 1

ूप्टेंबर

2

९ .ृिा

ृिेचे अतस्तत्ि

04.95A.09

9252121611346?referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_31252658181814681614278
2%26utm_campaign%3Dshare_content

पररूर अभ्याू
भाग 1

पररूर अभ्याू
भाग1

पररूर अभ्याू
भाग 1

1.रोजच्या िापरातील कोणकोणत्या
िस्तूांमध्ये ृिा दाबून भरलेली अूते ते
िृीमध्ये तलृा.

04.95A.05 , https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864407
ूप्टेंबर

3

१० .िस्र

िस्त्राचे प्रकार

04.95A.06
ि

6208947223948?referrer=utm_source%3Ddiksha_m

04.95A.08

2788%26utm_campaign%3Dshare_content

obile%26utm_content%3Ddo_31252658181815500814

04.95A.05 , https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864407
ूप्टेंबर

ऑक्टोबर

4

1

१० .िस्र

११ .पाहू तरी
ीरीराच्या आत

िस्त्राचे मृत्त्ि

ीरीरातील
आांतरेेँद्रिय ि
ह्रदय

04.95A.06
ि

6208947223948?referrer=utm_source%3Ddiksha_m

04.95A.08

2788%26utm_campaign%3Dshare_content

obile%26utm_content%3Ddo_31252658181815500814

04.95A.01
ि

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864396

04.95A.07

ile%26utm_content%3Ddo_3125265818181632001427

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

9711308813898?referrer=utm_source%3Ddiksha_mob

1. तुमच्या रोजच्या िापरातील िस्त्राांच्या
प्रकाराचे नमुने जमा करा.

ृिामानानुूार कपड्ाांमध्ये आपण कोणते
बदल करतो ि का करतो ? ते कारणाूतृत
िृीमध्ये तलृा.
कोणकोणत्या अियिाांना ज्ञानेंद्रिये
म्ृणतात? ि त्या अियिाांना ज्ञानेंद्रिये का
म्ृणतात? िृीमध्ये तलृा.
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93%26utm_campaign%3Dshare_content
पररूर अभ्याू
भाग 1

पररूर अभ्याू
भाग 1

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

2

3

११ .पाहू तरी
ीरीराच्या आत

११ .पाहू तरी
ीरीराच्या आत

आकुां चन ि
तीतथलीकरण

स्िाध्याय

भाग 1

ऑक्टोबर

4

आजार,
घरगुती
उपचार

छोटे आजार ि
घरगुती उपचार

१२ .छोटे
पररूर अभ्याू
भाग 1

नोव्ृेंबर

1

आजार,
घरगुती
उपचार

घरातील
अांधश्रद्धा

१२ .छोटे
पररूर अभ्याू
भाग 1

पररूर अभ्याू

नोव्ृेंबर

नोव्ृेंबर

2

3

आजार,
घरगुती
उपचार
१३ .द्रदीा ि

04.95A.07

04.95A.01
ि
04.95A.07

१२ .छोटे
पररूर अभ्याू

04.95A.01
ि

स्िाध्याय

04.95A.01
ि
04.95A.13

04.95A.01
ि
04.95A.13

04.95A.01
ि
04.95A.13

मुख्य द्रदीाची

04.95A.10

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864396
9711308813898?referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_3125265818181632001427

हृदय कूे कायम करते ते तुमच्या ीब्दात
िृीमध्ये तलृा.

93%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864396
9711308813898?referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_3125265818181632001427

पाठ्यपुस्तक पान क्रां .74 ि 75 िरील
स्िाध्याय िृीमध्ये ूोडिा.

93%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864418
0109721613905?referrer=utm_source%3Ddiksha_mo
bile%26utm_content%3Ddo_312526581818138624142

तुम्ृाला मातृती अूलेल्या औुधी
िनस्पतींची नािे िृीमध्ये तलृा.

780%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864418
0109721613905?referrer=utm_source%3Ddiksha_mo
bile%26utm_content%3Ddo_312526581818138624142

कोरोना या तिुाणूचा ूांूगम ृोऊ नये
म्ृणून कोणती कावजी घ्यािी ते तलृा.

780%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864418
0109721613905?referrer=utm_source%3Ddiksha_mo
bile%26utm_content%3Ddo_312526581818138624142

पाठ्यपुस्तक पान क्रां. 79 ि 80 िरील
स्िाध्याय िृीमध्ये ूोडिा

780%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31256842691579
90401846?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26

1. उपद्रदीाांची नािे िृीमध्ये तलृा.
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नकाीा

भाग 1

पररूर अभ्याू
भाग 1

नोव्ृेंबर

4

१३ .द्रदीा ि
नकाीा

ओवख

उपद्रदीाची
ओवख

utm_content%3Ddo_312526581812248576240484%26
utm_campaign%3Dshare_content

04.95A.10

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/content/do_31289561346989
260815349?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_312526581812248576240484%2
6utm_campaign%3Dshare_content

2. छोट्या आकाराच्या पुठ्ठ्ठ्यािर /
कागदािर द्रदीा ि उपद्रदीा याांचे चक्र
िृीमध्ये काढा.
पाठ्यपुस्तक पान क्रां .83 िरील मृाराष्ट्र
राजयाचा नकाीा पृा. त्यातील िातीम
तजल्यािर तुम्ृी तयार के लेले द्रदीाचक्र
ठे िून कोणकोणते तजल्ृे कोणकोणत्या द्रदीा
ि उपद्रदीाांना येतात याची नोंद िृीमध्ये
करा.

Page 186

इयत्ता : ४ थह
दवषय

वशिछत्रपती
(पवरसर अभ्य स

कालावधह

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक

आठिड पवहल

04.95B.04

(३७ ऑगस्ट ते ०५

छत्रपती वशि जी

सप्टें बर)

मह र ज ांच्य व्यब्क्तमति

ाहर : सप्टें बे, २०२०

पाठाचर नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

६. स्िर य स्थ पने ची

(प्रस्त िन )

प ्पुस्तक तील,प ठ,क्रम ांक.६.स्िर यस्थ पनेची

प्रवतज्ञ

(स्िर य ची शपथ)

मधील विविध स्फूतीद यी

भ ग-2 )

https://bit.ly/2zcfDA8

घटन स ांगत त

https://bit.ly/2XFTkMJ

प्रवतज्ञ य प ठ चे ि चन कर.
प ठ ची प्रस्त िन प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल
ब्क्लक कर.
स्िर य ची शपथ बद्दल म वहती घेण्य स ठी
वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.

वशिछत्रपती
(पवरसर अभ्य स
भ ग-2 )

आठिड दुसर
(०७ सप्टें बर ते ७२

६. स्िर य स्थ पने ची
प्रवतज्ञ

(म िळ लोऱ्य तील जमि जमि)
https://bit.ly/2MyF3Lt

सप्टें बर)

म िळ लोऱ्य तील जमि जमि य बद्दल म वहती
घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
म िळ ांतील सोबती बद्दल म वहती घेण्य स ठी
वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.

(म िळ ांतील सोबती)
https://bit.ly/2MAPVIM

वशिछत्रपती
(पवरसर अभ्य स
भ ग-2 )

आठिड वतसर
(७४ सप्टें बर ते ७९
सप्टें बर)

६. स्िर य स्थ पने ची
प्रवतज्ञ

(वशिर य ांची र जमुद्र )
https://bit.ly/3eWCDCl

वशिर य ांच्य र जमुद्रेबद्दल म वहती घेण्य स ठी
वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
प ठ त आलेल्य वशिर य ांच्य सांिडगड् ची न िे
शोध.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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वशिर य ांच्य र जमुद्रेचे वचत्र क ढण्य च प्रयतन
कर.र जमुद्रेिरील सांदेश म तीिरती कोर.
वशिछत्रपती
(पवरसर अभ्य स
भ ग-2 )

आठिड चौथ

७. स्िर य चे तोरण
ब ांधले

(२७ सप्टें बर ते २६

(प्रस्त िन )

प ्पुस्तक तील प ठ क्रम ांक ७.स्िर य चे तोरण

https://bit.ly/2MDclZy

सप्टें बर)

ब ांधले य प ठ चे ि चन कर.
प ठ ची प्रस्त िन प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल
ब्क्लक कर.

(स्िर य ची पवहली र जध नी)
https://bit.ly/3h0pc6g

वशिछत्रपती
(पवरसर अभ्य स
भ ग-2 )

आठिड प चि

७. स्िर य चे तोरण
ब ांधले

(२८ सप्टें बर ते ०३

(वशिर य ांचे च तुयष)

स्िर य ची पवहली र जध नी य बद्दल म वहती
घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.

वशिर य ांचे च तुया बद्दल म वहती घेण्य स ठी

https://bit.ly/2AEQbUd

ऑक्टोबर)

वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
स्िर य ची नौबत झडली बद्दल म वहती घेण्य स ठी
वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.

(स्िर य ची नौबत झडली)
https://bit.ly/2BEw9tA

इयत्ता : ४ थह
दवषय
वशिछत्रपती (पवरसर

कालावधह

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक

आठिड पवहल

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

ाहर : ऑक्टोबे, २०२०

पाठाचर नाव
७. स्िर य चे

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह
भि नी म तेचे आशीिाद य बद्दल म वहती घेण्य स ठी
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अभ्य स भ ग-2 )

( ०५ ऑक्टोबर ते ७०

तोरण ब ांधले

ऑक्टोबर)

(भि नीम तेच आशीिाद)

वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.

https://bit.ly/3h2pV6K

कृती ि उपक्रम
प ठ त आलेली वकल्ल्य ांची/गड ांची न िे शोध.
मह र ष्र िर सत्त ग जिण ऱ्य सत्त ची न िे वलही.

वशिछत्रपती (पवरसर
अभ्य स भ ग-2 )

आठिड दुसर
(७२ ऑक्टोबर ते ७७

८. स्िकीय शत्रूांच
बांदोबस्त

(प्रस्त िन )
https://bit.ly/2XEEHJe

ऑक्टोबर)

प ्पुस्तक तील प ठ क्रम ांक ८.स्िकीय शत्रूांच बांदोबस्त
ह प ठ ि च.
प ठ ची प्रस्त िन प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल क्लीक
कर.

(ज िळीचे चांद्रर ि मोरे )
https://bit.ly/2Mz4YlZ
वशिछत्रपती (पवरसर
अभ्य स भ ग-2 )

आठिड वतसर
(७९ ऑक्टोबर ते २४
ऑक्टोबर)

वदलेल्य चलकल क्लीक कर.
बांड केवलय म रले ज ल य बद्दल म वहती प हण्य स ठी

८. स्िकीय शत्रूांच
बांदोबस्त

ज िळीचे चांद्रर ि मोरे य बद्दल म वहती प हण्य स ठी

बांड केवलय म रले ज ल)
https://bit.ly/2Y4r9Gd

वदलेल्य चलकल क्लीक कर.
वकल्ले र यगड विषयी म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य
चलकल क्लीक कर.
वशिर य ांन विरोध करण ऱ्य प ठ तील सरद र च
ां ी/शत्रूची

(वकल्ले र यगड)
https://bit.ly/3cDxxtd

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

न िे शोध.
प ठ तील वकल्ले/डोंगर/गड य ांची न िे शोध.
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वशिछत्रपती (पवरसर
अभ्य स भ ग-2 )

आठिड चौथ

04.95B.05

९. प्रत पगड िरील

(२६ ऑक्टोबर ते ३७

च तुयष, धै यष आवण वििेक

ऑक्टोबर)

य ांच्य मुळे सांकट िर म त

पर क्रम

(प्रस्त िन आवदलश ही
ह दरली)

प ्पुस्तक तील प ठ क्रम ांक ९.प्रत पगड िरील पर क्रम
ह प ठ ि च.

https://bit.ly/3dErztb

करत येते हे वशिचवरत्र तून

प ठ ची प्रस्त िन ि आवदलश ही ह दरली य विषयी

आतमस त करत त.

म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.

(ल न ने विड उचलल )

ल न ने विड उचलल य विषयी म वहती घेण्य स ठी
वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.

https://bit.ly/309Ewrg

इयत्ता : ४ थह
दवषय

कालावधह

अध्ययन दनष्पत्तह

ाहर : नोव्हें बे, २०२०

पाठाचर नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

९. प्रत पगड िरील

(अफजलल न चे ड िपेच)

दवद्याथी कृ तह

क्र ाांक
वशिछत्रपती (पवरसर
अभ्य स भ ग-2 )

आठिड पवहल
( ०२ नोव्हें बर ते ०७

पर क्रम

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://bit.ly/2AHPoBV

अफजलल न चे ड िपेच विषयी म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल
ब्क्लक कर.
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नोव्हें बर)
वशिछत्रपती (पवरसर
अभ्य स भ ग-2 )

आठिड दुसर
( ०९ नोव्हें बर ते ७३

९. प्रत पगड िरील
पर क्रम

(शेर स सव्ि शेर)
https://bit.ly/3gYOEJb

नोव्हें बर)

शेर स सव्ि शेर य विषयी म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक
कर.
भेटीची तय री कशी केली विषयी य म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल
ब्क्लक कर.

(भेटीची तय री)
https://bit.ly/2AMPJ6d
वशिछत्रपती (पवरसर
अभ्य स भ ग-2 )

आठिड वतसर
(७७ नोव्हें बर ते २७

९. प्रत पगड िरील
पर क्रम

नोव्हें बर)

(अफजलल न शी झट पट)
https://bit.ly/3dHz1nI

(अफजलल न च्य फौजेची
द ण द ण)

अफजलल न शी झट पट प्रसांग ची म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल
ब्क्लक कर.

अफजलल न च्य फौजेची द ण द ण कसी उडिली य प्रसांग ची म वहती
घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.

https://bit.ly/2UdKd3K
वशिर य ांनी अफजलल न भेटील ज त न कस पोष ल पवरध न
केल ,तय चे िणषन कर.
(वचललत, ि घनले , वजरे टोप, वबचि , पट्ट य च
ां े वचत्र क ढण्य च प्रयतन
कर.)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इवतह स च्य सांदभातील म्हणींच सांग्रह कर. जसे-'होत वजि म्हणून
ि चल वशि '.
वशिर य अफजलल न भेटील ज त न बरोबर असण ऱ्य सरद र च
ां ी
न िे वलही.
वशिछत्रपती (पवरसर
अभ्य स भ ग-2 )

आठिड चौथ
(२३ नोव्हें बर ते २८

सांकदलत व अकादेक

ल्ू य ापन सन-२०२०-२१

नोव्हें बर)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Page 192

इयत्ता:- पाचवी
माहे –सप्टेंबर२०२०
आठव

अध्ययनहन

डा

ष्पत्तीक्रमाांक

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

१)कहवतेचे वाचन करा, कहवता चालीवर म्हणतील.
पहहला

05.01.03

रांग जादु चेपेटीमधले

http://is.gd/HgWbpW

२)हदलेल्या कलक द्वारे कहवता समजून घेतील. ३)कहवतेत हकती रांगाांची नावे आले आहे त
शोधतील ते रांग त्याांच्या आजूबाजूला कुठे कुठे हदसतात त्या गोष्टींची नावे हलहातील.
४)कहवतेत 'सखेसोबती' सारखे जोड शब्द आले आहे त का शोधतील.
१)पाठाचे मुकवाचन करतील.
२)पाठातील कोणाची भूहमका तुम्हाला आवडली ? का ते त्याांच्या शब्दाांत हलहहतील.

दु सरा

05.01.020
5.01.04

कठीण समय येता. ..

http://is.gd/tQ3w4w

३)पाठात आलेल्या हवरुद्ध शब्दाांच्या जोड्या शोधून हलहहतील
४) पाठात काही इांग्रजी शब्द आले आहे त त्याांना मराठीतील पयायी शब्द हलहहतील.
5)पहरसरातील सुचना फलकाांचे वाचन करून स्वत:च्या मनाने सुचनाफलक तयार करतील.
६) हवद्यार्थ्यानी पाहहलेल्या घटनेचे वणणन स्वत:च्या शब्दाांत हलहहतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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१)आपल्या दे शात आपत्ती आली आहे त्याचे नाव 'साांगतील .
https://diksha.gov.in/play/content/do_3

05.01.040
हतसरा

5.01.0505

माळीन गाव: एक घटना

.01.13

12500564541038592110789?referrer

२)आपत्ती नैसर्षगक आहे का मानवहनर्षमत आहे याची घरात चचा करतील.

=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm

३)या प्रसांगी कुटु ां बात घेतलेली दक्षता हलहहतील.

_content%3Ddo_31252658157837516
8240435%26utm_campaign%3Dshare_
cont

४)त्या सांबांधीची बातम्याांची कात्णे वतणमानपत्ातून काढू न वहीत हचटकवतील ककवा
४)मोबाईलवर आलेल्या ई- पेपरमधून बातम्याांची शीषणके वहीत सांग्रहहत करतीर.
5)पाठात हदलेल्या कृतीतून 'हवशेषण'याशब्दाहवषयी जाणून घेतील व सराव करतील.

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

चौथा

05.01.०1
05.01.10

1222294642358681612107?referrer=

सण एक हदन!

utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_
content%3Ddo_312526581578375168
240435%26utm_campaign%3Dshare_c
ontent

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

१) कहवता चालीवर वाचून सुरावर म्हणतील
२) पुस्तकात हदलेल्या शब्दाथांच्या साह्याने कहवतेचा अथण समजून घेतील.
३) सणासाठी लागणारी साहहत्याची यादी तयार करतील.
४)कहवतेत वणणन केलेला सण हवद्यार्थ्यांकड़े कसा साजरा केला जातो ते हलहहतील.
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माहे –ऑक्टोबर२०२०
आठवडा

अध्ययनहन

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

ष्पत्ती क्रमाांक
१)हवद्याथी पाठातील जोड शब्द पाठाांतर करतील
पहहला

शब्दाथणपाठाांतर ,तोंडी प्रश्न रॅुतलेखन.

२)तोंडी प्रश्न सोडवतील
३)रॅुतलेखन करतील

दु सरा

शब्दाथणपाठाांतर ,तोंडी प्रश्न रॅुतलेखन.

हतसरा

अहतहरक्त पूरक वाचन

चौथा

प्रथम सत् मूल्यमापन क्रमाांक . 1

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

१)हवद्याथी पाठातील जास्तीत जास्त प्रश्न हनर्षमती करतील .
२)रॅुतलेखनाचा लेखनाचासराव करतील.
१)हवद्याथी पाठाचा अहतहरक्त वाचनाचा सराव २)कहवता
पाठाांतरपूरक वाचनाचा सराव करतील.
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माहे –नोव्हें बर २०२०
आठवडा

अध्ययनहन

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

ष्पत्तीक्रमाांक

पहहला

उजळणी सराव

दु सरा

हदवाळी सुट्टी

हतसरा

हदवाळी सुट्टी

१)हवद्याथी दीक्षा ॲप च्या माध्यमातून सराव करतील.
१)हवद्याथी दीक्षा ॲप च्या माध्यमातून सराव करतील
१)हवद्याथी दीक्षा ॲप च्या माध्यमातून सराव करतील
हवद्याथी झालेल्या घटकावरीलव्याकरणाचा सराव करतील .हवरुद्ध

चौथा

व्याकरण सराव

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

शब्द समानाथी शब्द स्त्रीकलग पुकल्लगहवशेषण हक्रयापद त्याांचा सराव
जास्तीत जास्त करतील.
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कसा:-ऩााँचळी
महषना
श

अध्ययन ननष्ऩत्त्त

प्ता

क्रमाांक

- अक्तूबर २०२०

ऩाठ का नाम

वळवय – हषांदी

अध्ययन स्त्रोत

छार कृनत

ष
ऩाठ्मऩस्
ु तक भें दी गई कृतत छात्र घय भें कयके दे खेंगे|

जैवे… पूगडी खेरो, शॊ वो, ऩगडी

पूरलारा,पुरलारी की कृततमों को घय के वदस्मों के वाथ कयें गे |
वललबनन अनाज, पूरों, परों के चचत्रों का वॊग्रश कयें गे ।
ककवान, डाककमा, वैतनक, नवण, लकीर के कामों ऩय
05.15.15. 05.15.01
05.15.12

08 कयो औय जानो
नीभ

09

मशॉ ब्करक कये
मशॉ ब्करक कये

चचाण कयें गे|

कवलता का उचचत शाल बाल के वाथ
गामन

कयें गे।

वलबनम कवलता का भुखय लाचन कयें गे ।

अॊधवलशलाव के ऊऩय घय के वदस्म के वाथ नाहटका तैमाय कयें गे ।
ओझा की नकर कयें गे ।

अॊधवलशलाव

औय लैसातनक दृब्टटकोण के वॊफॊध भें घय के वदस्मों के वाथ चचाण कयें गे ।
स्लाध्माम शर कयें गे ।
1
05.15.13

10.गडा ा़

मशॉ ब्करक कये

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

ऩाठ का भुखय लाचन कयें गे ।
नए ळददों का वॊग्रश कयें गे ।

कशानी भें

आए

कशानी का घय के वदस्मों के वाथ
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धन

नाट्मीकयण कयें गे ।
पवरों के नाभों की वूची तैमाय कयें गे ।
ळददों भें कशानी लरखेंगे ।

लभत्रता वॊफॊधी अऩने

वलयाभचचह्न का प्रमोग तनफॊध, वॊलाद भें कयें गे ।

ऩटृ ठ क्रभाॊक 14 ऩय हदए गए चचत्र का लणणन अऩने ळददों भें कयें गे ।
खेतों भें ककए जाने लारे काभों की वूची तैमाय कयें गे
।
कयें गे ।
2

ळीऴणक के आधाय ऩय दव
ू यी कशानी तैमाय
प्रशनों के उततय लरखेंगे ।

स्लाध्माम शर कयें गे ।
छात्र ऩाठ का भख
ु य लाचन कयें गे ।
नाभों की वूची तैमाय कयें गे ।

ऩाठ भें आए
ऩाठ का घय के

वदस्मों के वाथ नाट्मीकयण कयें गे। पैलभरी ट्री डामग्राभ फनाएॉगे ।
अऩने गाॊल के वयऩॊच के फायें भें 10 ऩॊब्कतमॉ ॊ लरखेंगे अऩने ऩडोवी के फायें भें लरखेंगे I

05.15.01

11.लभत्रता

मशॉ ब्करक कये

अऩने फडों के लरए इस्तेभार ककए जाने लारे आदय वूचक ळददों का वॊग्रश कयें गे ।
अऩने लभत्रों के फायें भें जानकायी लरखेंगे ।
खेर के भैदान भें आऩ कमा-कमा कयते शो ? मश लरखेंगे ।

3

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

स्लाध्माम शर कयें गे ।
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छात्र चचत्रों का तनयीषण कयके उनका लणणन अऩने ळददों भें लरखेंगे ।
12. फचत

मशॉ ब्करक कये

अनन,कागज, बफजरी, ऩानी आहद के उऩमोग ऩय घय के वदस्मों के वाथ चचाण कयें गे ।
ळाहदमों भें शोने लारी अनन की फफाणदी को कैवे फचामा जा वकता शैं ? इवके फायें भें लरखेंगे
।

ऩानी शी जीलन शै इव वलऴम ऩय तनफॊध लरखेंगे । बफजरी फचाने के लरए आऩ

कमा कय वकते शैं ? लरखेंगे ।
ऩाठ्मऩुस्तक भें हदए गए चचत्र तनकारकय यॊ ग बयें गे ।

घय के वदस्मों के वाथ ऩानी का भशततल वलऴम ऩय चचाण कयें गे।

05.15.02

ऩशचान शभायी भें हदए गए ळददों का भख
ु य लाचन कयें गे। ऩरयवय भें हदखाइ दे ने लारे ए के
मशॉ ब्करक कये

भात्रा

के ळददों की वूची तैमाय कयें गे।

स्लाध्माम शर कयें गे।

13.ऩशचान शभायी
बाग -2
4

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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महषना – अक्तूबर २०२०
शप्ताष

अध्ययन

ऩाठ का नाम

वळवय – हषांदी
अध्ययन स्त्रोत

छार कृनत

ननष्ऩत्त्त
क्रमाांक
1

छात्र ऩाठ का भुखय लाचन कयें गे ।
वडक कैवे वाप वुथयी यख वकते शैं ?लरखेंगे ।

वडक

ऩय चरने लारे लाशनों की वूची तैमाय कयें गे । नदी, उद्मान के
फायें भें जानकायी लरखेंगे ।
05.15.03

14.भैं वडक शूॉ

मशॉ ब्करक कये

घय के

वदस्मों के वाथ ळददों की अॊताषयी खेरेंगे।
फैरगाडी, ताॉगागाडी , ऊॅंटगाडी के फायें
भें घय के वदस्मों वे जानकायी रेंगे ।
स्लाध्माम शर कयें गे ।

2

ऩाठ्मऩस्
ु तक भें दी गई वबी कृततमॉ अऩने घय के वदस्मों के
वाथ कयें गे ।
05.15.02

15 हमामाभ

मशॉ ब्करक कये

छात्र कौन - वे हमामाभ कयते शैं इवकी वूची कयें गे ।
हमामाभ का भशततल औय आलशमकता लरखेंगे । अऩने ळयीय के
बागों के नाभ लरखेंगे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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मोगा के प्रकाय लरखेंगे ।
मोगा का भशततल औय आलशमकता लरखेंगे ।
स्लाध्माम शर कयें गे ।
३

छात्र ऩाठ्मऩुस्तक भें हदए गए ळददों का भुखय लाचन कयें गे ।
ऩाठ्मऩुस्तक भें हदए गए चचत्रों के नाभ अऩनी भातब
ृ ाऴा भें
लरखेंगे ।
05.15.11

16 फोरो औय जानो

मशॉ ब्करक कये

'मश' 'लश' ळददों का प्रमोग कयके 10 लाकम लरखेंगे ।
ऩाठ्मऩस्
ु तक भें हदए गए बफॊदओ
ु ॊ को जोडकय चचत्र ऩयु ा कयें गे।
ऩयू ी लणणभारा लरखेंगे ।
स्लाध्माम शर कयें गे ।

४

छात्र ऩाठ्मऩुस्तक भें हदए गए ळददों का भुखय

लाचन कयें गे।

आऩ अऩने ऩडोव के फच्चों के वाथ कैवा हमलशाय कयते शो मश
05.15.15

ऩुनयालतणन 1

-----------

लरखेंगे ।
आऩ के फनाए शुए ये त के घयों को ककवी ने तोड हदमा तो आऩ
कमा कयोगे इवऩय 10 ऩॊब्कतमाॉ लरखेंगे ।
स्लाध्माम शर कयें गे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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महषना– –नळांबर २०२०
श

अध्ययन

प्ता

ननष्ऩत्त्त

ष

क्रमाांक

ऩाठ का नाम

वळवय – हषांदी

अध्ययन स्त्रोत

१

छार कृनत

छात्र ऩाठ्मऩस्
ु तक भें हदए गए ळददों का भख
ु य

लाचन कयें गे ।

ऩयीषा के वभम अचानक तुम्शाया ऩेन खयाफ शो जाता शै तुभ कमा कयोगे ?
05.15.12

लष
ृ ों के नाभों की वूची तैमाय कयें गे ।
ऩुनयालतणन -2

-----------

दव ऩॊब्कतमाॉ लरखेंगे ।

आकाळलाणी (ये डडओ),दयू दळणन ऩय चुने गए
वलसाऩन की वच
ू ी तैमाय कयें गे।

महद आऩको ऩॊख रग जाए तो आऩ कमा कयोगे ?
हदन दलळणका भें आने लारे भात्रा लारे 10 ळदद लरखेंगे ।
स्लाध्माम शर कयें गे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता :5 िी
माहे :सप्टेंबर २०२०

हिषय

कालािधी

पाठाचे नाि

अध्ययन हनष्पत्ती क्रमांक

हिषय इंग्रजी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

हिद्यार्थी कृती
Use DIKSHA App & Scan the QR Code or click on
given link.

05.17.19 Understands the details of a
story/passage.

English

Week 1

The Little Red Hen

05.17.08 Reads silently with
comprehension. Writes event in logical
order.
05.17.02 Gives appropriate oral and
written responses in various contexts.

Week 2

Just now!

05.17.20 Recites/Sings some songs and
poems with action.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

(Text Book & DIKSHA App)

QR Code on Page No.17
https://diksha.gov.in/get/dial
/ve4c4k?textbook=do_3125
26596706664448240999

QR Code on Page No.20
https://diksha.gov.in/get/di

 Listen the story carefully and read aloud with the
video.
 Put the pictures in proper order.
 Observe the picture, say what the people and
animals are doing and then answer the questions.

 Listen the poem, Repeat with the video, Sing and
enact.
 Read given words and say what’s wrong with
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al/ved868?textbook=do_31
2526596706656256240993

Week 3

True Friends

05.17.05 Reads for pleasure
independently in English storybooks,
news items, headlines, advertisements,
etc. without difficulty and composes
short paragraphs.
05.17.19 Understands the details of a
story/passage.
05.17.15 Reads and understands maps,
charts and other graphics.

Week 3

Keeping Quiet

05.17.18 Enjoys short skits and plays.
05.17.11 Writes paragraphs in English
from verbal, visual clues with appropriate
punctuation marks.

Week 4

Interviews

these people.
 Look at the pictures and listen the story carefully.

QR Code on Page No.24
https://diksha.gov.in/get/dial
/vem47v?textbook=do_3125
26596706639872240985

QR Code on Page No.27
https://diksha.gov.in/get/di
al/vevz9i?textbook=do_31
2526596706631680240979

05.17.01 Answers coherently in written or
oral form to questions in English based on QR Code on Page No.29
day-to-day life experiences, unfamiliar
https://diksha.gov.in/get/dial
story, poem heard or read.
/vf5vb6?textbook=do_3125
26596706615296240970
05.17.11 Writes paragraphs in English

 Read the story aloud.
 Tell the story in your mother tongue. Write it.
 Answer the questions given on page no. 24 and 25

 Listen and enact
 Understand the reply given in action and tell.
 Match the actions and their meanings.
 Make short meaningful dialogues.

 Interview your family member using these
questions.
 Write your own answers to the questions.
 Read the specimen and write the profile using the
answers.

from verbal, visual clues with appropriate
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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punctuation marks.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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माहे :आबटोबर २०२०

हिषय

कालािधी

पाठाचे नाि

अध्ययन हनष्पत्ती क्रमांक

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(Text Book & DIKSHA App)

Friendly Plans

English

05.17.11 Writes paragraphs in
English from verbal, visual clues
with appropriate punctuation
marks. Writes a continuous and
meaningful passage.

Week 1

Use DIKSHA App & Scan the
QR Code or click on given link.

QR Code on Page No.29
https://diksha.gov.in/get/dial
/vferct?textbook=do_31252
6596706689024241014

 Start at the centre. Make
meaningful sentences using
words in the neighbouring
boxes. Write down.

QR Code on Page No.30
More than a Hundred Words

05.17.09 Writes dictation of
https://diksha.gov.in/get/dial  Prepare lists on given topic.
words, phrases and sentences for /vrj4rq?textbook=do_31252
 Put the words in alphabetical
different purposes such as lists, 6596706680832241011
order.
paragraphs, dialogues etc.

QR Code on Page No.31
Week 2

हिद्यार्थी कृती

Trains

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

05.17.14 Recites poems/songs
with proper rhythm and

https://diksha.gov.in/get/di
al/vrsztd?textbook=do_312

 Listen the poem. Repeat,
learn and recite.
 Find the things in the
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pronunciation.

526596706639872240987

picture and label them.

05.17.15 Reads and understands
maps, charts and other graphics.

Week 3

The Little Babul Tree

Lots of Things Together

05.17.19 Understands the details QR Code on Page No.33
of a story/passage.
https://diksha.gov.in/get/dial
05.17.07 Uses synonym and
/vs2vv1?textbook=do_3125
antonym given in the textbook. 26596706664448241001
QR Code on Page No.35
05.17.09 Writes dictation of
words, phrases and sentences for https://diksha.gov.in/get/dial
different purposes such as lists, /vsbrwn?textbook=do_3125
paragraphs, dialogues etc.
26596706672640241006

Week 4
QR Code on Page No.37
Know Your Body

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

05.17.08 Reads silently with
https://diksha.gov.in/get/dial
comprehension. Writes event in /vskmyb?textbook=do_3125
logical order
26596706607104240967

 Listen the story and read
aloud with the video.
 Answer the questions
and check your answers
using the videos.
 Read aloud and copy the
phrases.

 Listen the sentences and
read with the videos.
 Listen the sentences and
remember.
 Write Good Health and
Hygiene messages.
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माहे :नोव्हेंबर २०२०

हिषय

English

कालािधी

Week 1

Week 2

पाठाचे नाि

Alyonushka

One Thing at a Time

अध्ययन हनष्पत्ती क्रमांक

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

05.17.05 Reads for pleasure
independently in English storybooks,
news items, headlines, advertisements, (Text Book & DIKSHA App)
etc. without difficulty and composes
QR Code on Page No.42
short paragraphs.
https://diksha.gov.in/get/dial
05.17.09 Writes dictation of words,
/vsuizy?textbook=do_31252
phrases and sentences for different
6596706672640241004
purposes such as lists, paragraphs,
dialogues etc.

05.17.14 Recites poems/songs with
proper rhythm and pronunciation.

QR Code on Page No.43

https://diksha.gov.in/get/dial
05.17.06 Frames different questions on /vt4f2l?textbook=do_31252

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

हिद्यार्थी कृती
Use DIKSHA App & Scan the
QR Code or click on given link.
 Listen the story carefully.
 Read the story.
 Read the story again and
complete the sentences.
 Answer the questions on
page no. 42

 Listen the poem. Read
aloud, learn and recite
the poem.
 Frame five questions and
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various topics and situations.

Week 3

Pen-friends

05.17.09 Writes dictation of words,
phrases and sentences for different
purposes such as lists, paragraphs,
dialogues etc.
05.17.24 Writes various types of
informal letters.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

6596706631680240981

QR Code on Page No.44
https://diksha.gov.in/get/dial
/vtdb49?textbook=do_3125
26596706680832241009

ask to your family
member. Note down the
answers.
 Collect the information
from your family
member. Write it in
given format.
 Make greetings for them
on special occasions.
 Read the letters and
remember. Write a letter
to your friend.
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इयत्ता : ऩाचळी

वळवय : गणित

शन : २०२० ननयोजन

( शप्टें बर ते नोव्षें बर 2020 )
माषे :

शप्टें बर 2020
वलद्माथी कृती

अध्ममन अध्माऩन स्त्रोत /Resources
वलऴम

अध्ममन
तनटऩतती क्रभाॊक

ऩाठाचे नाल

(Online)
ई फारबायती PDF लरॊक ल दीषा app

आठलडा तनशाम प्रस्तावलत अध्ममन कृती

कारालधी

(लळषकाॊच्मा भदतीने ऩारकाॊनी कयालमाचे भागणदळणन)

content लरॊक
गणणत

05.71.03
हदरेल्मा
अऩूणाांकाचा अथण
जाणन
ू घेतात.

अऩूणाांक



http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

( वभभल्
ू म
अऩण
ू ाांक )

ई-फारबायती Link -



दीषा app च्मा content लरॊकअऩूणाांक ल वभभूल्म अऩूणाणक

वभूशाचा बाग

https://youtu.be/YDxvbBvCrsc

दळणलणायी वॊखमा

वभभल्
ू म अऩण
ू ाांक तमाय कयणे.

ळोधतात.

https://youtu.be/dBmiiZmDyXE

लावऴणक तनमोजनानुवाय एका आठलड्मातीर ऩूणण कयालमाचा आळम
१ आठलडा



वभभूल्म अऩूणाांक ओऱख करून घेण्मावाठी जुनमा लशीचा चौयवाकृती
कागद लाऩरुन वुचवलरेल्मा कृती कयण्माव वाॊगाहमात. ल तनयीषण
कयण्माव वाॊगाले.

१. चौयवाकृती कागदाचे चाय वभान बाग हदवतीर , अळा ऩद्धतीने घड्मा
घारून ऩुनशा कागद उघडा. चाय वभान बागाॊऩैकी २ बाग यॊ गला. ४ वभान
बागाॊऩैकी कागदाचा ककती बाग यॊ गलरा ते अॊकात लरशा.

कागदाचा

ककती बाग यॊ गलरेरा हदवतो, शे दै नॊहदन / फोरी बाऴेत कवे वाॊगार ?

हदरेल्मा
अऩूणाांकाचा
वभभल्
ू म
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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अऩूणाांक ळोधतात

२. चौयवाकृती कागदाचे आठ वभान बाग हदवतीर , अळा ऩद्धतीने घड्मा

ल तमाय कयतात.

घारन
ू ऩन
ु शा कागद उघडा. आठ वभान बागाॊऩैकी २ बाग यॊ गला. ८ वभान
बागाॊऩैकी कागदाचा ककती बाग यॊ गलरा ते अॊकात लरशा.

कागदाचा

ककती बाग यॊ गलरेरा हदवतो, शे दै नॊहदन / फोरी बाऴेत कवे वाॊगार ?



वभभल्
ू म अऩूणाांक तमाय कयता मेण्मावाठी चौयवाकृती कागदाचा लाऩय
करून प्रतमष कृती कयण्माव वाॊगून तनयीषण नोंदी करून घमाहमात.

१. चौयवाकृती कागदाचे चाय वभान बाग हदवतीर , अळा ऩद्धतीने घड्मा
घारन
ू ऩन
ु शा कागद उघडा. चाय वभान बागाॊऩैकी २ बाग यॊ गला. ४ वभान
बागाॊऩैकी कागदाचा ककती बाग यॊ गलरा ते अॊकात लरशा.

२. माच चौयवाकृती कागदाचे वोऱा वभान बाग हदवतीर , अळा ऩद्धतीने
घड्मा घारून ऩुनशा कागद उघडा. वोऱा वभान बागाॊऩैकी
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

८ वभान बाग
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यॊ गवलरेरे हदवतीर. म्शणजेच अधाण बाग यॊ गलरेरा हदवेर. कागदाचा ककती
बाग यॊ गलरा ते अॊकात लरशा.

तनयीषण – ऩहशल्मा चौयवाकृती कागदालय 2/4 बाग यॊ गलरे रा हदवरा. दव
ु ऱ्मा लेऱी
8/16 बाग यॊ गलरेरा हदवरा. यॊ गलरेरे दोनशी बाग वभान आशे त , म्शणजेच ½ (
अधाण ) बाग यॊ गीत आशे . माचाच अथण – 2/4 ल 8/16 शे वभभूल्म अऩूणाांक आशे त.
अळा कृती वलद्मार्थमाांना प्रतमष कयण्माव वाॊगन
ू वभभल्
ू म अऩण
ू ाांकाची ओऱख
करून द्माली.


माॊनतय वभभल्
ू म अऩूणाांकाचे तनमभ वभजालन
ू वाॊग ालेत.

ननयम 1. अऩि
ू ाांकातीऱ अांऴाऱा ळ छे दाऱा , एकाच ऴन्
ू येतर शांख्येने गि
ु ऱे तर
त्या अऩूिाांकाऴी शममूल्य अशऱेऱा अऩूिाांक ममलतो.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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ननयम 2. अऩूिाांकातीऱ अांऴ ळ छे द या दोघानाषी एकाच शांख्येने भाग जात
अशेऱ तर भाग हदल्याळर ममलिारा अऩूिाांक हदऱेल्या अऩि
ू ाांकाऴी शममल्
ू य
अशतो.

(ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबण क्रभाॊक 21, 22 )

गणणत

05.71.03
हदरेल्मा
अऩण
ू ाांकाचा अथण
जाणून घेतात.

अऩूणाांक



(वभच्छे द
अऩूणाांक ओऱख
ल तर
ु ना )
(वभच्छे द
अऩण
ू ाांक फेयीज
ल लजाफाकी )



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



एका कृतीऩबत्रकेलय वाधायण 10 अऩूणाांक लरशालेत. मातीर काशी अऩूणाांकाचा छे द

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

वभान अवाला. वलद्मार्थमाांना मा वलण अऩण
ू ाांकाॊचे लाचन कयण्माव वाॊगाले.

दीषा app च्मा content लरॊक-

वलचायाले. नॊतय ज्मा अऩूणाांकात एकवायखा ( वभान ) छेद हदवत आशे ते अऩूणाांक

वभच्छे द ल लबननछेद अऩण
ू ाांक

https://youtu.be/9WQitQWqe5M
अऩूणाांकाॊचा रशान भोठेऩणा

वलद्मार्थमाांना मा अऩूणाांकाभध्मे छेदालरून नेभके काम तनयीषण हदवरे? ते
ऩुनशा लरहशण्माव वाॊगाले. मा नॊतय वभच्छेद अऩूणाांक हमाखमा वाॊगाली.

शमच्छे द अऩूिाांक व्याख्या – ज्या अऩूिाांकाचे छे द शमान अशतात ,त्या
अऩूिाांकाना शमच्छे द अऩूिाांक म्षितात .( 2/6, 4/6, 5/6 )

https://youtu.be/ZkjQmazKgvQ
अऩूणाांकाॊची तुरना

(ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबण क्रभाॊक 23 )

https://youtu.be/Av4p3mk0IEQ
वभच्छेद अऩूणाणकाची फेयीज

https://youtu.be/G3fRB1ZE7pQ



कोणतेशी दोन वभच्छे द अऩूणाांक प्रतमष ऩट्टीलय यॊ गलून दाखलाले. (
अऩूणाांकाचे भूतण रूऩ ) यॊ गवलरेल्मा बागाॊलरून रशान भोठा अऩूणाांक
ओऱखण्माचा वयाल द्माला. नॊतय तनमभ वाॊगाला.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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शमच्छे द अऩूिाांक ऱषान मोठे ऩिा ननयम – शमच्छे द अऩूिाांकामध्ये , ज्या
अऩि
ू ाांकाचा अांऴ मोठा तो अऩि
ू ाांक मोठा अशतो.
(ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबण क्रभाॊक 24)



वभच्छेद अऩूणाांक फेयीज ल लजाफाकी कयत अवताना आकृती काढण्माव वाॊगून
फेयीज लजाफाकी कयण्माचा वयाल अचधक द्माला. नॊतय तनमभ वाॊगाला.

शमच्छे द अऩि
ू ाांक बेरीज ननयम – शमच्छे द अऩि
ू ाांकाची बेरीज करताना
अऩूिाांकाच्या न्ऴाची बेरीज करतात. त्या अऩूिाांकाचा छे द बेरजेच्या छे दस्त्र्थानी
तशाच मऱहषतात.

शमच्छे द अऩूिाांक ळजाबाकी ननयम – दोन शमच्छे द अऩूिाांकाची ळजाबाकी
करताना त्या अऩूिाांकाच्या अांऴाची ळजाबाकी अांऴस्त्र्थानी मऱषून छे दस्त्र्थानी हदऱेल्या
अऩि
ू ाांकाचा छे द तशाच मऱहषतात.
(ऩाठ्मऩस्
ु तक वॊदबण क्रभाॊक 26, 2 7)
गणणत

05.71.03
हदरेल्मा
अऩूणाांकाचा अथण
जाणून घेतात.

अऩण
ू ाांक



(लबननछे द
अऩूणाांक ओऱख
ल तुरना )



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



एका कृतीऩबत्रकेलय वाधायण 10 अऩूणाांक लरशालेत. मातीर काशी अऩूणाांकाचा छेद

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

वभान तय उलणरयत अऩूणाांकाचे छेद लेगलेगऱे अवालेत. वलद्मार्थमाांना मा वलण

दीषा app च्मा content लरॊक-

नेभके काम तनयीषण हदवरे ? ते वलचायाले. नॊतय ज्मा अऩण
ू ाांकाचे छेद लबनन

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

अऩूणाांकाॊचे लाचन कयण्माव वाॊगाले. वलद्मार्थमाांना मा अऩूणाांकाभध्मे छेदालरून
हदवत आशे त ते अऩण
ू ाांक ऩन
ु शा लरहशण्माव वाॊगाले. मा नॊतय लबननछेद अऩण
ू ाांक
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हमाखमा वाॊगाली.

वभच्छे द ल लबननछे द अऩूणाांक
https://youtu.be/9WQitQWqe5M

व्याख्या – ज्या अऩि
ू ाांकाचे छे द मभन अशतात ,त्या अऩि
ू ाांकाना मभन्नच्छे द
अऩूिाांक म्षितात .( 2/4 , 6/7 , 10/11 )

वभच्छे द अऩूणाांकात रूऩाॊतय
https://youtu.be/8uD5zCINDvE

(ऩाठ्मऩस्
ु तक वॊदबण क्रभाॊक 23)



कोणतेशी दोन लबननछे द अऩण
ू ाांक रुऩाॊतयीत कयण्माची म्शणजेच छे द
वभान कयण्माची प्रकक्रमा रषात आणून द्माली. वभान छे द झाल्मालय तमा
अऩूणाांकाचे भूतण रूऩ दाखलाले. यॊ गवलरेल्मा बागाॊलरून रशान भोठा
अऩण
ू ाांक ओऱखण्माचा वयाल द्माला. नॊतय तनमभ वाॊगाला.

मभन्नछे द अऩूिाांक ऱषान मोठे ऩिा ननयम –
शमान अांऴ अशऱेल्या अऩूिाांकामध्ये ज्या अऩूिाांकाचा छे द मोठा अशतो, तो
अऩि
ू ाांक ऱषान अशतो.

अऩि
ू ाांकाचे छे द मभन्न अशतीऱ तर त्याांचे शमान छे द अशिारे शममल्
ू य
अऩूिाांक तयार करुन अऩूिाांकाचा ऱषान मोठे ऩिा अांऴाळरून ठरळता येतो.
(ऩाठ्मऩस्
ु तक वॊदबण क्रभाॊक 23 , 24 ,25, 26 )

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Page 215

गणणत

05.71.03
हदरेल्मा
अऩण
ू ाांकाचा अथण
जाणून घेतात.

अऩूणाांक



(लबननछे द
अऩूणाांक फेयीज
ल लजाफाकी )



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



लबननछेद

अऩूणाांक फेयीज ल लजाफाकी कयत अवताना आकृती काढण्माव

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

वाॊगाली. तवेच छेद वभान करून फेयीज लजाफाकी कयणे वुरब आशे , शे रषात

दीषा app च्मा content लरॊक-

वॊदबण क्रभाॊक 28, 29 )

आणन
ू द्माले. फेयीज लजाफाकी कयण्माचा वयाल अचधक द्माला. ( ऩाठ्मऩस्
ु तक

लबननछे द अऩूणाांकाची फेयीज ल लजाफाकी
https://youtu.be/KXgOKK5Pgoo

गणणत

05.71.03
हदरेल्मा
अऩूणाांकाचा अथण
जाणून घेतात.
वभश
ू ाचा बाग

अऩूणाांक



( वभूशाच्मा
वॊदबाणत अऩूणाांक
ल ऩट )



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



हदरेल्मा उदाशयणाचे वालकाळ लाचन कयण्माव वाॊगाले. तमाचा अथणफोध

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

शोईर अळा ऩद्धतीने लाचन कयाले. वुरुलातीरा रशान वभूशाच्मा उदाशयणाॊचा

दीषा app च्मा content लरॊक-

वभजून घेण्माचा वयाल द्माला.

वयाल द्माला. हदरेरे उदाशयण चचत्ररुऩात भाॊडाले. हदरे ल्मा अऩण
ू ाांकाचा अथण

अऩूणाणक ल अऩूणाांकाची ऩट
https://youtu.be/yot07S6kpIk

जवे- 12 चें डूच्
ॊ मा वभूशाचा ½
म्शणजेच 12 चें डूच
ॊ े अधे / तनम्भे ककती शोतीर? 6 चें डू.

दळणलणायी वॊखमा
ळोधतात.

(ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबण क्रभाॊक 30 )

माषे :

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

ऑक्टोबर 2020
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गणणत

05.71.03
हदरेल्मा
अऩण
ू ाांकाचा अथण
जाणून घेतात.

अऩूणाांक



)

१ आठलडा



दळणलणायी वॊखमा

कोन ल आकाय
माफद्दरची अचधक
भाहशती
लभऱलतात.

कोन



छे दऩेसा मोठा अशेऱ, त्याऱा अांऴाधधक अऩूिाांक अशे म्षितात. अांऴाधधक
अऩूिाांकाचे रुऩाांतर ऩूिाांकयुक्त अऩूिाांकात करता येते.
(ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबण क्रभाॊक 31 )

लळयोबफॊद,ू फाजू )

१ आठलडा





दीषा app च्मा content लरॊक-

कोन -प्रस्तालना
https://youtu.be/k6sITu0DgMw

घड्माऱातीर लेगलेगळ्मा लेऱा ऩाशताना कोणता कोन दळणलतात? शे
वलद्मार्थमाांना ऩाशण्माव वाॊगाले. तमाय शोणाऱ्मा कोनाचे ये खाटन कयण्माव

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

( कोनाचे घटक
– नाल ,

ई-फारबायती Link -

नॊतय तनमभ वाॊगाला.

ऩूिाांकयुक्त अऩूिाांक ळ अांऴाधधक अऩूिाांक – ज्या अऩूिाांकाचा अांऴ त्याच्या

दीषा app च्मा content लरॊक -

ळोधतात.

05.71.04 =

प्रथभ आकृती ककॊ ला चचत्राद्लाये ऩूणाांकमुकत अऩूणाांकाचा वॊफोध रषात
आणन
ू द्माला.

ऩूणाणकमुकत अऩूणाांक
https://youtu.be/aUFOlOtt8D
0

वभूशाचा बाग

गणणत



http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

( ऩूणाांकमुकत
अऩूणाांक ओऱख

ई-फारबायती Link -

वाॊगाले.


जवे आमत , बत्रकोण, चौयव मा आकृतमाॊना

फाजू, कोन लळयोबफॊद ू अवतात

तवेच कोनारावुद्धा अवतात. मा फाजू, लळयोबफॊद ू वभजण्मावाठी तमाॊचे
लाचन कयता मेण्मावाठी कोनारा नाल द्माले रागते. शे कोनाच्मा

कोनाचे घटक ल नाल

आकृतीद्लाये वाॊगाले. नाल हदरेल्मा कोनाच्मा फाजू, लळयोबफॊद ू तवेच कोनाचे

https://youtu.be/6N0jg4KqaYg

वलवलध प्रकाये लाचन वयाल घमाला.
( ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबण क्रभाॊक 34, 35 )

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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गणणत

05.71.04 =

कोन



भाहशती
लभऱलतात.

१ आठलडा



( कोनभाऩकाची
ओऱख )

ओऱख वलद्मार्थमाांना करून द्माली. कोनभाऩकाची वॊदबणयेघ / तऱये घ,

दीषा app च्मा content लरॊक -

कोनभाऩकाचे केंद्र, अॊळाच्मा खण
ु ा मा फाफी कोनभाऩक प्रतमष शाताऱून
रषात आणून द्माहमात.

कोनभाऩकाची ओऱख
https://youtu.be/bqOXiXQooWU

( कोनाचे भाऩ
भोजणे )

हदरेल्मा भाऩाचा कोन अचूक काढता मेण्मावाठी तवेच कोनाचे अचूक
भाऩ वभजण्मावाठी कोनभाऩक शे वाधन आलशमक अवते. मा वाधनाची

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

कोन ल आकाय
माफद्दरची अचधक

ई-फारबायती Link -

( ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबण क्रभाॊक 35 )

कोनाॊची भाऩे भोजणे.



https://youtu.be/0wsOao18oqc

कोनाचे भाऩ भोजताना कोनभाऩकाचे केंद्र कोठे अवाले? अॊळाच्मा खण
ु ा
नेभकमा कोठून ऩशाहमात , कोनाची हदळा रषात घेणे मा गोटटी जाणील
ऩूलक
ण ऩाशण्माचा वयाल द्माला. तवेच कोन भोजून ऩडताऱा घेण्माची वलम
रालाली. जवे – रघक
ु ोन, काटकोन, वलळारकोन

(ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबण क्रभाॊक 36,37 )

गणणत

05.71.04 =
कोन ल आकाय
माफद्दरची अचधक
भाहशती
लभऱलतात.

कोन



( भाऩालरून कोन
काढणे. )



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



कोनाचे भाऩ रषात घेऊन कोनाच्मा प्रकायचा अॊदाज घेण्माव वाॊगाला.

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

नॊतय कोनाची भुकत शस्ते / पकत ऩेब्नवरीचा लाऩय करून कच्ची आकृती

दीषा app च्मा content लरॊक-

कोनभाऩकाचा लाऩय करुन आकृती कळी काढाली? माचे प्रातमक्षषक

भाऩाचा कोन काढणे.
https://youtu.be/-IrLGFxnHbk

काटकोन,
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

काढून नाले दे ण्माव वाॊगालीत . म्शणजे फाजू, लळयोबफॊद ू रषात मेतीर. नॊतय
दाखलाले. मानॊतय कोनभाऩकाच्मा वशाय्माने लेगलेगळ्मा भाऩाचे कोन
काढण्माचा ल तमाॊना नाले दे ण्माचा वयाल द्माला.
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रघुकोन,

(ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबण क्रभाॊक 37, 38 )

वलळारकोन माॊचे
लगीकयण करुन
कोन काढतात ल
तमाॊचे ये खाटन
कयतात.

गणणत

05.71.04 =
कोन ल आकाय
माफद्दरची अचधक
भाहशती
लभऱलतात.

कोन



http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

कोनाचे प्रकाय –
काटकोन,
रघुकोन,
वलळारकोन )

ई-फारबायती Link -



दीषा app च्मा content लरॊक-

१ आठलडा



कोन लाचन , भोजणी, प्रतमष कोन काढणे माॊचा अचधक वयाल झाल्मानॊतय
भाऩालरून कोनाचे ऩडणाये प्रकाय – काटकोन, रघक
ु ोन, वलळारकोन

माच्मा

हमाखमा वाॊगाहमात.

कोनाचे प्रकाय
https://youtu.be/eJeIeUX0pOk

( ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबण क्रभाॊक 38 )

काटकोन,
रघक
ु ोन,
वलळारकोन माॊचे
लगीकयण करुन
कोन काढतात ल
तमाॊचे ये खाटन
कयतात.
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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गणणत

05.71.04 =
कोन ल आकाय
माफद्दरची अचधक
भाहशती
लभऱलतात.

कोन



१ आठलडा





वाॊगाली ल तनयीषण कयण्माव वाॊगाले.

दीषा app च्मा content लरॊक-

वभाॊतय ये घा ल रॊफये घा

वभाॊतय ये घा कृती – आमताकृती / चौयवाकृती कागदाचा घडीचा ऩॊखा तमाय
करून घमाला. मा घड्माॊभुऱे ऩडरेल्मा ये ऴाॊलय ऩेब्नवरीने ये घ भायण्माव

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

( वभाॊतय ये घा ल
रॊफ ये घा )

ई-फारबायती Link -



वभाॊतय ये घा उदाशयण –
णखडकीचे गज, लळडीच्मा ऩामऱ्मा, ये ल्लेचे रूऱ तवेच वलद्मार्थमाणच्मा

https://youtu.be/X_RB3KskZlc

आजूफाजूरा वभाॊतय ये घाॊळी वॊफॊचधत उदाशयणे जाणून घमालीत. तमाॊची चचत्रे
काढण्माव वाॊगालीत. नॊतय वभाॊतय ये घा म्शणजे काम? शे तनमभाद्लाये
वाॊगाले.
शमाांतर रे घा ननयम – शमाांतर रे घा कोित्याषी बाजूऱा ककतीषी ळाढळल्या तरी
एकमेकीना ममलत नाषीत.


रॊफ ये घा कृती – आमताकृती / चौयवाकृती कागदाची रुभारीघडी घारण्माव
वाॊगाली. मा घड्माॊभुऱे ऩडरे ल्मा ये ऴाॊलय ऩेब्नवरीने ये घ भायण्माव वाॊगाली
ल तनयीषण कयण्माव वाॊगाले.



रॊफ ये घा उदाशयण –

लशीच्मा ऩानालयीर वभावाची आडली ल उबी ये घ ,

दयलाज्माची चौकट अळी रॊफ ये घेची उदाशयणे वलद्मार्थमाांकडून जाणून
घमालीत.
ऱांब रे घा ननयम – जेव्षा दोन रे घा एकमेकीांऴी 90 अांऴ माऩाचा कोन करतात, तेव्षा
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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त्या रे घा एकमेकीना ऱांब अशतात.
( ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबण क्रभाॊक 39, 40 )

माषे :
गणणत

-

लतऱ
ुण



१ आठलडा





दीषा app च्मा content लरॊक-

बत्रज्मा, जीला, हमाव

लतऱ
ुण ाचा हमाव, बत्रज्मा, जीला ल केंद्रबफॊद ू अवणायी आकृती वलद्मार्थमाांना
दाखलाली. हमाव, बत्रज्मा , जीला , केंद्रबफॊद ू माॊची ओऱख करून दे ताना तमाॊचे

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

( बत्रज्मा, जीला,
हमाव ओऱख )

ई-फारबायती Link -

नोव्षें बर 2020

स्थान रषात आणून द्माले. माॊचे लाचन करून घमाले.
( ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबण क्रभाॊक 41 )

https://youtu.be/z7DTbV1Srr0

जशे - ‘A‘ केंद्रबबांद ू अशऱेल्या या ळतुलात
रे ख ‘AP’ षी बरज्या आषे .
रे ख ‘BP’ षा व्याश आषे .
रे ख ‘ CD’ षी जीळा आषे .

A
B

P

C
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

D
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गणणत

-

लतुऱ
ण



काढणे. )

१ आठलडा





कॊऩावच्मा वशाय्माने लतुणऱ काढण्माऩूली कॊऩावची ओऱख ल कॊऩाव
शाताऱण्मावॊदबाणत भाहशती द्माली.

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

( कॊऩावच्मा
वशाय्माने लतुणऱ

ई-फारबायती Link -



दीषा app च्मा content लरॊक-

प्रथभ कोणतेशी भाऩ न घेता पकत कॊऩाव ल ऩेब्नवर लाऩरून लतऱ
ुण
काढण्माव वाॊगाले. तमातून तमाय शोणाऱ्मा लेगलेगळ्मा नषी / चचत्रे

लतऱ
ुण काढणे.
https://youtu.be/hcVPEECYy6w

काढण्माव वाॊगालीत.


मानॊतय वललळटट बत्रज्मा हदरी अवता बत्रज्मेचे भाऩ ऩट्टीलय कवे घमाले, ते भाऩ
घेऊन लतुणऱ काढण्माचा वयाल द्माला. लतुणऱ काढताना कॊऩावचे टोक केंद्रबफॊदल
ू य
अवाले, लशीचे ऩान कपयलू नमे , मा फाफी रषात आणून द्माहमात. अगोदय
प्रातमक्षषक दाखलन
ू नॊतय वलद्मार्थमाांना कॊऩावच्मा वशाय्माने

लतुणऱ काढण्माव

वाॊगाले.



वलद्मार्थमाांनी लेगलेगऱी बत्रज्मेची भाऩे घेऊन लतुणऱे काढण्माचा अचधक वयाल
कयाला.

( ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबण क्रभाॊक 41, 42 )
गणणत

-

लतुऱ
ण



http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

( बरज्या ळ व्याश
याांचा शांबांध )

ई-फारबायती Link -



दीषा app च्मा content लरॊक-

बत्रज्मा ल हमाव माॊभधीर वशवॊफॊध
https://youtu.be/JxoDTzb9AaU

१ आठलडा



कॊऩावच्मा वशाय्माने लतुणऱ काढल्मानॊतय बत्रज्मा आणण हमाव माॊची भाऩे
भोजून लरहशण्माव वाॊगालीत.

जवे – बत्रज्मा AP = 2 वेभी
हमाव BP = 4 वेभी
अळी भोजणी ल रेखन केल्मानॊतय वलद्मार्थमाांकडून तनयीषण जाणन
ू घमाले. तवेच

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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बत्रज्मा ल हमाव माॊच्मा भाऩाचा ऩडताऱा घेण्माचा वयाल द्माला. नॊतय तनमभ
वाॊगाला.
ननयम –
ळतुलातीऱ व्याश षा बरज्येच्या दप्ु ऩट अशतो.
ळतुलातीऱ बरज्या षी व्याशाच्या ननम्मी अशते.
( ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबण क्रभाॊक 42, 43 )

गणणत

-

लतुऱ
ण



फाह्मबाग )

१ आठलडा





दीषा app च्मा content लरॊक-

लतऱ
ुण ाचा अॊतबाणग ल फाह्मबाग
https://youtu.be/GiJQ4Wuj05U

फाॊगडीच्मा वशाय्माने लतुऱ
ण काढून फाॊगडीचा आतीर बाग यॊ गवलण्माव
वाॊगाला.

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

( लतऱ
ुण ाचा
अॊतबाणग ल

ई-फारबायती Link -

फाॊगडीचा आतीर बाग ल फाशे यीर बाग मा लरून लतुऱ
ण ाचा

अॊतबाणग ल फाह्मबाग मा वॊकल्ऩना वभजालून वाॊगाहमात.


कोणतमाशी एका लतुणऱात 3 बफॊद ू ल लतऱ
ुण ाच्मा

फाशे य 4 बफॊद,ू लतऱ
ुण ाच्मा

ऩयीघालय/ कडेलय 1 बफॊद ू माप्रभाणे घमालेत. लतुऱ
ण ाच्मा अॊतबाणगातीर ,
फाह्मबागातीर , लतऱ
ुण कडेलयीर बफॊदॊ च
ू े लगीकयण तकतमात कयण्माव
वाॊगाले.
B

C

E
A
G

D
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लतुणऱाच्मा

लतुणऱाच्मा

लतुणऱाच्मा

अॊतबाणगातीर

फाह्मबागाती

कडेलयीर

बफॊद ू

र बफॊद ू

( ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबण क्रभाॊक 44 )

गणणत

-

लतऱ
ुण



( लतऱ
ुण ाचा ऩयीघ
)
( लतऱ
ुण कॊव )



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



कोणतेशी एक लतुणऱ शाताने काढण्माव वाॊगाले. मा लतऱ
ुण ाची कड एका

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

दोऱ्माने भोजून घमाली. नॊतय शा दोया ऩट्टीलय वयऱ ठे ऊन तमाची राॊफी

दीषा app च्मा content लरॊक-

द्माले.

लतुऱ
ण ाचा ऩयीघ ल लतुणऱकॊव

ऩशाली. शी राॊफी म्शणजे


https://youtu.be/uIdHXsBiP3A

लतुऱ
ण ाचा ऩयीघ. शे कृतीद्लाये रषात आणून

लतुऱ
ण ाच्मा ऩयीघालय कोणतेशी दोन बफॊद ू घेण्माव वाॊग ालेत. मा बफॊदभ
ू ुऱे
लतुऱ
ण ाचे दोन बाग शोतात. माॊना लतुणऱकॊव अवे म्शणतात. शे आकृतीद्लाये
स्ऩटट कयाले. मा लतुणऱकॊवाची नाले लाचण्माचा वयाल घमाला.



लतुऱ
ण ाचे

दोन बाग झारे तयी नेभका लतुणऱकॊव कोणता शे तनब्शचत

वभजत नाशी, मावाठी मा दोन बफॊदच्
ू मा भध्मे आणखी एक एक बफॊद ू
घमाला रागतो. म्शणजे लतऱ
ुण कॊवाचे लाचन वुरब शोते, शे वाॊगाले.
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D

E

P

S
जवे – लयीर आकृतीत
लतुऱ
ण कॊव EDP ल लतुणऱकॊव ESP
शे दोन लतुणऱकॊव झारे आशे त.
( ऩाठ्मऩस्
ु तक वॊदबण क्रभाॊक 44, 45 )
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इयत्ता : ऩाचळी
तिुय
पररूर अभ्याू
भाग 1

पररूर अभ्याू

मतृना
ूप्टेंबर

आठिडा

1

पाठाचे नाि

उपघटक

.6तनयम
ूिाांूाठी

प्रस्तािना
ूमाजाूाठी
अूणाऱ्या
तनयमात ृोणारे
बदल

ूप्टेंबर

1

.6तनयम
ूिाांूाठी

ूप्टेंबर

1

.6तनयम
ूिाांूाठी

ूप्टेंबर

1

.6तनयम
ूिाांूाठी

ूप्टेंबर

1

ूप्टेंबर

ूप्टेंबर

माषे : शप्टें बर 2020 ते नोव्षें बर 2020 ऩररशर अभ्याश १
अध्ययन
तनष्पती क्रमाांक
05.95A.09

अध्यापनाचे स्त्रोत

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185424298475521
145

तिद्याथी कृ ती
िाृतुकीचे तनयम कोणते आृेत ? याचे उत्तर
िृीमध्ये तलृा.

05.95A.09

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124870136732712962
221?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581831311360142794%26utm_campaign%3Ds
hare_content

05.95A.09

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185424428318721
51

तनयम ि अटी

05.95A.09

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185424585195521
636

िाृतुकीचे तनयम का तयार करािे लागतात?
याचे उत्तर िृीमध्ये तलृा.

.6तनयम
ूिाांूाठी

चुकीच्या रूढीपरांपरा

05.95A.09

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185424719052801
699

चुकीच्या रूढी-परांपरा ूमाजाूाठी कीा घातक
आृेत? याचे उत्तर िृीमध्ये तलृा.

1

.6तनयम
ूिाांूाठी

पयामिरण रक्षण

05.65A.10

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185424853975041
51?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581831311360142794%26utm_campaign%3Dsha
re_content

पयामिरणाचे रक्षण के ले नाृी तर काय ृोईल
यातिुयी तुमच्या ीब्दात िृीमध्ये तलृा.

2

7. आपणच
ूोडिू आपले

ूािमजतनक

05.95A.09 ि

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864072284979202
3897?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content

तुम्ृाला जाणिणाऱ्या ूािमजतनक ूमस्या

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Page 226

भाग 1

प्रश्

%3Ddo_312526581836349440240485%26utm_campaign%3Ds
hare_content

05.95A.09 ि
05.95A.10

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185426176327681
147?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836349440240485%26utm_campaign%3Ds
hare_content

05.95A.09 ि

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185426329845761
148?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836349440240485%26utm_campaign%3Ds
hare_content

‘मृात्मा गाांधी तांटामुक्त गाि योजना ’याबद्दल
अतधक मातृती तमविा आतण िृीमध्ये तलृा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185426454855681
669?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836349440240485%26utm_campaign%3Ds
hare_content

तृिरे बाजार या गािातिुयी मातृती तमविून
िृीमध्ये तलृा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185426586992641
149?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836349440240485%26utm_campaign%3Ds
hare_content

ूांत गाडगेबाबा ि राष्ट्रूांत तुकडोजी मृाराज
याांच्याबद्दल मातृती तमविून िृीमध्ये तलृा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185426791383041
638?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836349440240485%26utm_campaign%3Ds
hare_content

आांतरराष्ट्रीय ीाांतता द्रदनाबद्दल मातृती तमविून
िृीमध्ये तलृा..

2

7. आपणच
ूोडिू आपले
प्रश्

ूप्टेंबर

2

7. आपणच
ूोडिू आपले
प्रश्

तांटा तनिारण

7. आपणच
ूोडिू आपले
प्रश्

ूमस्या तनिारण

7. आपणच
ूोडिू आपले
प्रश्

श्रमदानातून
ग्रामूफाई

05.95A.09 ि

7. आपणच
ूोडिू आपले
प्रश्

ूाांगा पाहू

05.95A.09 ि

ूप्टेंबर

ूप्टेंबर

2

2

2

कोणत्या आृेत याचे उत्तर िृीमध्ये तलृा.

05.95A.10

ूप्टेंबर

ूप्टेंबर

पररूर अभ्याू
भाग 1

ूमस्या

05.95A.10

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.10

05.95A.10

ूप्टेंबर

3

8. ूािमजतनक
ूुतिधा आतण
माझी ीावा

ूािमजतनक
ूुतिधा

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185426927616001
53?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581836374016240500%26utm_campaign%3Dsha
re_content

आपण कोणकोणत्या ूािमजतनक ूुतिधाांचा िापर
करतो ? याचे उत्तर िृीमध्ये तलृा.

ूप्टेंबर

3

8. ूािमजतनक
ूुतिधा आतण

माझी ीावा

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185427056640001
552?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content

तुमच्या ीावे त कोणकोणत्या ूुतिधा आृेत ?
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माझी ीावा

पररूर अभ्याू
भाग 1

ीावे च्या
जडणघडणीत
ूमाजाचा
ूृभाग

%3Ddo_312526581836374016240500%26utm_campaign%3Ds
hare_content

याचे उत्तर िृीमध्ये तलृा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124869558531194881
147?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836374016240500%26utm_campaign%3Ds
hare_content

तुमच्या ीावे ला मदत करणाऱ्या व्यक्तींची
मातृती तमविा ि त्याांच्या मदतीमुवे तुम्ृाला
कोणते फायदे तमवाले याची मातृती िृीमध्ये
तलृा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185427211223041
150?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836374016240500%26utm_campaign%3Ds
hare_content

ूप्टेंबर

3

8. ूािमजतनक
ूुतिधा आतण
माझी ीावा

ूप्टेंबर

3

8.ूािमजतनक
ूुतिधा आतण
माझी ीावा

ूप्टेंबर

3

8.ूािमजतनक
ूुतिधा आतण
माझी ीावा

स्िच्छता दूत

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185427470663681
613?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836374016240500%26utm_campaign%3Ds
hare_content

तुमच्या ीावे तील स्िच्छतादूत कोणकोणती कामे
करतात? याचे उत्तर िृीमध्ये तलृा.

ूप्टेंबर

3

8.ूािमजतनक
ूुतिधा आतण
माझी ीावा

ीावे च्या
तिकाूाूाठी
पालकाांचे मृत्ि

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185427347456001
60?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581836374016240500%26utm_campaign%3Dsha
re_content

ीावे त तीक्षक-पालक ूांघ ि माता-पालक ूांघ
का अूािेत ? याचे उत्तर तमविून िृीमध्ये
तलृा.तलृा.

ूप्टेंबर

4

9. नकाीा :
आपला ूोबती

प्रस्तािना

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185427619102721
553?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836357632240490%26utm_campaign%3Ds
hare_content

आपल्याला नकाीाचा कोणता उपयोग ृोतो?
याचे उत्तर िृीमध्ये तलृा.

ूप्टेंबर

4

9. नकाीा :
आपला ूोबती

नकाीा पद्धती

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185427752058881
53?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581836357632240490%26utm_campaign%3Dsha
re_content

‘ूमोच्च रेुा पद्धती ’याबद्दल मातृती िृीमध्ये
तलृा.

ूप्टेंबर

4

9. नकाीा :

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864416040796161
3903?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ४१ िरील 'जरा डोके
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आपला ूोबती

पररूर अभ्याू
भाग 1

पररूर अभ्याू
भाग 1

%3Ddo_312526581836357632240490%26utm_campaign%3Ds
hare_content

चालिा' ृी कृ ती पूणम करा.

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185427880837121
670?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836357632240490%26utm_campaign%3Ds
hare_content

तुमच्या ीावे च्या ककिा घराच्या पररूरातील
तितिध गोष्टी दाखिणारा आराखडा िृीमध्ये
तयार करा.

ूप्टेंबर

4

9. नकाीा :
आपला ूोबती

ूप्टेंबर

5

9. नकाीा :
आपला ूोबती

ूाांकेततक खुणा ि
ूाांकेततक तचन्ृे

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185428034027521
671?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836357632240490%26utm_campaign%3Ds
hare_content

पाठ्यपुस्तकातील 'नकाीा आपला ूोबती' या
घटकाचे िाचन करा.
पाठ्यपुस्तक पान क्र. ४३ िरील स्िाध्याय
िृीमध्ये ूोडिा.

ूप्टेंबर

5

9.
नकाीा:आपला
ूोबती

ूाांगा पाहू

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185428158218241
488?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836357632240490%26utm_campaign%3Ds
hare_content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ४२ िरील 'ूाांगा पाहू' ृी
कृ ती पूणम करा.

ऑक्टोबर

1

10. ओवख
भारताची

नकाीाीी मैत्री

05.95A.12 ि

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185428286423041
54?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581836365824240495%26utm_campaign%3Dsha
re_content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ४४ िरील नकाीाचे
तनरीक्षण करा ि भारतातील प्रमुख नद्याांची नािे
ीोधून िृीमध्ये नोंद करा.

10. ओवख
भारताची

भारताची
प्राकृ ततक रचना

05.95A.12 ि

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185428409303041
489?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836365824240495%26utm_campaign%3Ds
hare_content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ४५ िरील नकाीा पृा ि
त्याखालील प्रश्ाांची उत्तरे िृीमध्ये तलृा.

10. ओवख
भारताची

तितिधता ि
ूीमा

05.95A.12 ि

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185428644904961
701?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836365824240495%26utm_campaign%3Ds
hare_content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ४७ िरील नकाीा पृा ि
त्याखालील प्रश्ाांची उत्तरे िृीमध्ये तलृा.

10. ओवख

राजय ि

05.95A.12 ि

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185428777615361
54?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%

भारतातील राजय ि त्याांची राजधानी याांची यादी

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

1

1

1

05.95A.13

05.95A.13

05.95A.13
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पररूर अभ्याू
भाग 1

भारताची

राजधानी

05.95A.13

3Ddo_312526581836365824240495%26utm_campaign%3Dsha
re_content

िृीमध्ये तयार करा.

ऑक्टोबर

1

10. ओवख
भारताची

तपके ि
िाृतूकमागम

05.95A.12 ि
05.95A.13

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185428899676161
151?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836365824240495%26utm_campaign%3Ds
hare_content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ४९ िरील नकाीा पृा ि
त्याखालील प्रश्ाांची उत्तरे िृीमध्ये तलृा.

ऑक्टोबर

2

11. आपले घर
ि पयामिरण

प्रस्तािना

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185429023784961
672?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836374016240502%26utm_campaign%3Ds
hare_content

आपल्याला घरामुवे कोणकोणत्या बाबींपाूून
ूांरक्षण तमवते ?याचे उत्तर िृीमध्ये तलृा.

ऑक्टोबर

2

11. आपले घर
ि पयामिरण

प्रदेीानुूार
घराांची रचना

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185429236367361
55?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581836374016240502%26utm_campaign%3Dsha
re_content

घराांच्या रचनेत प्रदेीानुूार ृोणाऱ्या बदलाांची
कारणे ीोधा ि िृीमध्ये नोंदिा

ऑक्टोबर

2

11. आपले घर
ि पयामिरण

बेघरपणा

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185429363261441
10?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581836374016240502%26utm_campaign%3Dsha
re_content

बेघरपणाची कारणे ीोधा ि िृीमध्ये नोंदिा.

ऑक्टोबर

2

11. आपले घर
ि पयामिरण

कूे करािे बरे ?

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185429577236481
152?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836374016240502%26utm_campaign%3Ds
hare_content

पक्के घर बाांधण्याूाठी कोणकोणते ूातृत्य
लागते? याची यादी िृीमध्ये तयार करा.

ऑक्टोबर

2

11. आपले घर
ि पयामिरण

पयामिरण प्रदूुण
ि आपण

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185429702819841
153?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836374016240502%26utm_campaign%3Ds
hare_content

पयामिरण प्रदूुणाची कारणे कोणती? याचे उत्तर
िृीमध्ये तलृा

ऑक्टोबर

2

11. आपले घर

पयामिरणपूरक

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185429931622401
61?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%

तुमच्या घरातील कोणत्या बाबी पयामिरणपूरक
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ि पयामिरण

पररूर अभ्याू
भाग 1

घरे

3Ddo_312526581836374016240502%26utm_campaign%3Dsha
re_content

आृेत त्याची यादी िृीमध्ये तयार करा.

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864476193914881
3907?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836374016240502%26utm_campaign%3Ds
hare_content

पाठ्यपुस्तक पान क्रां .५७ िरील स्िाध्याय
िृीमध्ये ूोडिा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185430073098241
490?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836365824240493%26utm_campaign%3Ds
hare_content

ीेतामध्ये कोणकोणती कामे करािी लागतात
याची यादी िृीमध्ये तयार करा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185430195322881
639?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836365824240493%26utm_campaign%3Ds
hare_content

पारांपाररक ीेती ' यातिुयी थोडक्यात मातृती
िृीमध्ये तलृा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124868081643356161
97?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581836365824240493%26utm_campaign%3Dsha
re_content

ूुधाररत तबयाण्याांच्या िापरामुवे कोणकोणते
फायदे ृोतात ते िृीमध्ये तलृा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185430323855361
154?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836365824240493%26utm_campaign%3Ds
hare_content

सूचनाच्या आधुतनक पद्धती कोणत्या ? त्याचे
फायदे कोणते ? याांची उत्तर िृीमध्ये तलृा.

ऑक्टोबर

2

11. आपले घर
ि पयामिरण

ऑक्टोबर

3

12. ूिाांूाठी
अन्न

ऑक्टोबर

3

12. ूिाांूाठी
अन्न

ऑक्टोबर

3

12. ूिाांूाठी
अन्न

ऑक्टोबर

3

12. ूिाांूाठी
अन्न

ऑक्टोबर

3

12. ूिाांूाठी
अन्न

खते

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185430548889601
673?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836365824240493%26utm_campaign%3Ds
hare_content

जतमनीचा कू रटकू न ठे िण्याूाठी कोणत्या
खताांचा िापर करािा अूे तुम्ृाला िाटते ?याचे
उत्तर िृीमध्ये तलृा.

ऑक्टोबर

3

12. ूिाांूाठी

धान्याची ूाठिण

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185430676520961
702?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content

तुमच्या घरी धान्य खराब ृोऊ नये म्ृणून
कोणकोणते उपाय करतात?याचे उत्तर िृीमध्ये

ीेती

ीेतीचे ूुधाररत
तांत्रज्ञान
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अन्न
ऑक्टोबर

पररूर अभ्याू
भाग 1

3

%3Ddo_312526581836365824240493%26utm_campaign%3Ds
hare_content

तलृा.

12. ूिाांूाठी
अन्न

अन्नूुरक्षा

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185430896967681
59?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581836365824240493%26utm_campaign%3Dsha
re_content

पाठ्यपुस्तक पान क्रां .६३ िरील स्िाध्याय
िृीमध्ये ूोडिा.

अन्नपदाथम कोणकोणत्या कारणाांनी खराब ृोतात
याबद्दल मातृती तमविा ि िृीमध्ये तलृा.

ऑक्टोबर

4

13.अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

ूाांगा पाहू , करून 05.95A.02
पाृा

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185431188848641
492?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836365824240496%26utm_campaign%3Ds
hare_content

ऑक्टोबर

4

13.अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185431378493441
155?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836365824240496%26utm_campaign%3Ds
hare_content

ऑक्टोबर

4

13.अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

अन्न आतण
ूूक्ष्मजीि

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185431511203841
555?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836365824240496%26utm_campaign%3Ds
hare_content

खराब झालेले अन्न खाल्याू कोणता धोका
तनमामण ृोतो ? याचे उत्तर िृीमध्ये तलृा .

ऑक्टोबर

4

13.अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124887304083537922
1124?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836365824240496%26utm_campaign%3Ds
hare_content

तुमच्या घरात अन्न रटकिण्याूाठी कोणते उपाय
करतात ते िृीमध्ये तलृा.

ऑक्टोबर

4

13.अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185431025582081
554?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836365824240496%26utm_campaign%3Ds
hare_content

ऑक्टोबर

4

13.अन्न
रटकिण्याच्या

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185431656120321
56?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%

करून पाृा
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पाठ्यपुस्तक पान क्रां .६७ िरील स्िाध्याय
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पद्धती
पररूर अभ्याू
भाग 1

नोव्ृेंबर

1

14. िाृतूक

पररूर अभ्याू
भाग 1

नोव्ृेंबर

1

14. िाृतूक

पररूर अभ्याू
भाग 1

नोव्ृेंबर

पररूर अभ्याू
भाग 1

नोव्ृेंबर

पररूर अभ्याू
भाग 1

नोव्ृेंबर

पररूर अभ्याू
भाग 1

नोव्ृेंबर

पररूर अभ्याू

नोव्ृेंबर

प्रस्तािना

3Ddo_312526581836365824240496%26utm_campaign%3Dsha
re_content

िृीमध्ये ूोडिा.

05.95A.09 ि
05.95A.14

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185431772528641
556?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836382208240505%26utm_campaign%3Ds
hare_content

तितिध िाृनाांच्या तचत्राांचा ूांग्रृ करा.

05.95A.09 ि

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185431772528641
556?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836382208240505%26utm_campaign%3Ds
hare_content

तितिध िाृनाांच्या तचत्राांचा ूांग्रृ करा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185431903027201
703?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836382208240505%26utm_campaign%3Ds
hare_content

िाृतुकीचे फायदे ि तोटे िृीमध्ये तलृा.

05.95A.14

1

1

14. िाृतूक

िाृतुकीचे फायदे
तोटे

14. िाृतूक

05.95A.09 ि
05.95A.14

05.95A.09 ि
05.95A.14

1

14. िाृतूक

ूराि

05.95A.09 ि
05.95A.14

1

14. िाृतूक

05.95A.09 ि
05.95A.14

2

15. ूांदी
े िृन

प्रस्तािना

05.95A.09 ि
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https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185432018780161
55?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581836382208240505%26utm_campaign%3Dsha
re_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185432148459521
614?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836382208240505%26utm_campaign%3Ds
hare_content

िाृतूकीमुवे ृोणाऱ्या प्रदूुणािर उपायाबाबत
आईिडीलाांूोबत चचाम करा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185432381849601
615?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836382208240505%26utm_campaign%3Ds
hare_content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ७२ िरील स्िाध्याय
िृीमध्ये ूोडिा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185432513658881
60?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%

तुम्ृाला मातृती अूलेल्या ूांदी
े िृन ूाधनाांची
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भाग 1
पररूर अभ्याू
भाग 1

पररूर अभ्याू
भाग 1

नोव्ृेंबर

नोव्ृेंबर

नोव्ृेंबर

नोव्ृेंबर

पररूर अभ्याू
भाग 1

नोव्ृेंबर

2

ि प्रूार माध्यमे

05.95A.14

3Ddo_312526581836349440240486%26utm_campaign%3Dsha
re_content

यादी िृीमध्ये तयार करा.

15 .ूांदी
े िृन
ि प्रूार माध्यमे

05.95A.09 ि
05.95A.14

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185432638423041
493?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836349440240486%26utm_campaign%3Ds
hare_content

INSAT चे पूणम नाि ीोधा ि िृीमध्ये तलृा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185432774328321
640?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836349440240486%26utm_campaign%3Ds
hare_content

प्रूारमाध्यमाचे चाांगले ि िाईट पररणाम
िृीमध्ये तलृा.

प्रूारमाध्यमाचे
चाांगले ि िाईट
पररणाम

2

15 .ूांदी
े िृन
ि प्रूार माध्यमे

2

15 .ूांदी
े िृन
ि प्रूार माध्यमे

05.95A.09 ि

2

15 .ूांदी
े िृन
ि प्रूार माध्यमे

05.95A.09 ि
05.95A.14

3

16 .पाणी

नोव्ृेंबर

3

16 .पाणी

नोव्ृेंबर

3

16 .पाणी

05.95A.09 ि
05.95A.14

05.95A.14

पाण्याचे प्रदूुण
ि दुष्पररणाम

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.09 ि
05.95A.10

ूाांडपाण्याची

05.95A.09 ि

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185432944885761
11?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581836349440240486%26utm_campaign%3Dsha
re_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185433117245441
56?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581836349440240486%26utm_campaign%3Dsha
re_content

पाठ्यपुस्तकातील 'ूांदी
े िृन ि प्रूार माध्यमे '
या घटकाचे िाचन करा. पाठ्यपुस्तक पान क्र.७६
िरील स्िाध्याय िृीमध्ये ूोडिा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185433256837121
557?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836374016240498%26utm_campaign%3Ds
hare_content

कोणकोणत्या कारणामुवे पाण्याचे प्रदूुण ृोते
?याचे उत्तर िृीमध्ये तलृा

https://diksha.gov.in/play/content/do_3125741114952744962
2305?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836374016240498%26utm_campaign%3Ds
hare_content

तपण्याचे पाणी स्िच्छ ि तनधोक करण्याूाठी
काय करतात ? याचे उत्तर िृीमध्ये तलृा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185433392496641
494?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content

तुमच्या घरातून बाृेर पडणाऱ्या ूाांडपाण्याचे
व्यिस्थापन तुम्ृी कीा प्रकारे कराल? ते
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तिल्ृेिाट

नोव्ृेंबर

नोव्ृेंबर

3

16 .पाणी

पाण्याचे
ीुद्धीकरण

16 .पाणी

3

05.95A.10

05.95A.09 ि
05.95A.10
05.95A.09 ि
05.95A.10

नोव्ृेंबर

16 .पाणी

3

दुष्काव

05.95A.09 ि

16 .पाणी

3

16 .पाणी

3

नोव्ृेंबर

4

17 .िस्त्र-आपली
गरज

नोव्ृेंबर

4

17 .िस्त्र-आपली

प्रस्तािना

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185433688473601
12?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581836374016240498%26utm_campaign%3Dsha
re_content

जलव्यिस्थापन याबद्दल थोडक्यात मातृती
िृीमध्ये तलृा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185434097664001
641?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836374016240498%26utm_campaign%3Ds
hare_content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ८१ िरील स्िाध्याय
िृीमध्ये ूोडिा.

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185434233241601
704?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836357632240489%26utm_campaign%3Ds
hare_content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ८२ िरील तचत्राचे
तनरीक्षण करा ि त्याखालील प्रश्ाांची उत्तरे िृीत
तलृा.

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185434439188481
495?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content

तुम्ृी ऋतुमानानुूार कोणते कपडे िापरता ?

05.95A.09 ि
05.95A.10

पररूर अभ्याू
भाग 1

पाठ्यपुस्तक पान क्र.७८ िरील कृ ती करून पाृा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185433963806721
57?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581836374016240498%26utm_campaign%3Dsha
re_content

05.95A.09 ि

ूराि

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185433520291841
63?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581836374016240498%26utm_campaign%3Dsha
re_content

दुष्कावात कोणती पररतस्थती तनमामण ृोते ?
याचे उत्तर िृीमध्ये तलृा

05.95A.10

नोव्ृेंबर

िृीमध्ये तलृा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185433816678401
616?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836374016240498%26utm_campaign%3Ds
hare_content

05.95A.10

नोव्ृेंबर

%3Ddo_312526581836374016240498%26utm_campaign%3Ds
hare_content

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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गरज

नोव्ृेंबर

नोव्ृेंबर

नोव्ृेंबर

4

17.िस्त्र-आपली
गरज

4

17 .िस्त्र-आपली
गरज

4

17 .िस्त्र-आपली
गरज

मृाराष्ट्रातील
िस्त्रोद्योग

%3Ddo_312526581836357632240489%26utm_campaign%3Ds
hare_content

याचे उत्तर िृीमध्ये तलृा.

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185434562969601
57?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_312526581836357632240489%26utm_campaign%3Dsha
re_content

िस्त्राांच्या तितिध प्रकाराांची तचत्रे/नमुने याचा
ूांग्रृ करा.

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/content/do_3122176291356999682
5630?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836357632240489%26utm_campaign%3Ds
hare_content

पाठ्यपुस्तक पान. ८५ िरील मृाराष्ट्र राजयाच्या
नकाीाचे तनरीक्षण करा ि मृाराष्ट्रातील तितीष्ठ
कपड्ाांूाठी प्रतूद्ध अूलेल्या ीृराांची नोंद
िृीत करा.

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185434696007681
705?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
%3Ddo_312526581836357632240489%26utm_campaign%3Ds
hare_content

पाठ्यपुस्तक पान. ८७ िरील 'करून पाृा' ृी
कृ ती पूणम करा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता : ५वह
दवषय

कालावधह

पाठाचर नाव

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक

ाहर : सप्टें बे, २०२०
अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

आठिड पवहल
आपण असे
घडलो(पवरसर
अभ्य स भ ग

(३७ ऑगस्ट ते
०५ सप्टें बर)

दवद्याथी कृ तह
प ठ क्रम ांक 4 उतक्र ांती ह ि च.

05.95B.04
४.उतक्र ांती

ानवाच्या उत्कक्राांतहचर टप्पर
साांगतात.

– २)

प ठ तील घटक क्रम ांक ४.७ उतक्र ांतीची सांकल्पन य बद्दल म वहती
(उतक्र ांतीची सांकल्पन )

घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक करून म वहती ज णून घे.

https://bit.ly/3dDWia7
आपण असे
घडलो(पवरसर
अभ्य स भ ग
– २)

आठिड दुसर

४.उतक्र ांती

(उतक्र ांतीची गोष्ट)
https://bit.ly/30qMXib

(०७ ते ७२
सप्टें बर)

उतक्र ांतीची गोष्ट समजण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक करून म वहती
ज णून घे.
प्र ण्य ांच्य उतक्र ांतीचे टप्पे ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक
करून ब्व्हवडओ बघ.

(प्र ण्य ांच्य उतक्र ांतीचे टप्पे)
https://bit.ly/3dDWnKX
आपण असे
घडलो(पवरसर
अभ्य स भ ग
– २)
आपण असे

आठिड वतसर

४.उतक्र ांती
(पृष्ठिांशीय प्र ण्य ांचे प्रक र)

(७४ ते ७९
सप्टें बर)
आठिड चौथ

https://bit.ly/2Y6Vcgn

पृष्ठिांशीय प्र ण्य च
ां े प्रक र म वहती करून घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल
ब्क्लक करून ब्व्हवडओ बघ.

४.उतक्र ांती

घडलो(पवरसर
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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अभ्य स भ ग

(२७ सप्टें बर ते

– २)

२६ सप्टें बर)

आपण असे
घडलो(पवरसर
अभ्य स भ ग
– २)

आठिड प चि
(२८ सप्टें बर ते

(उतक्र ांती-सर ि)
https://bit.ly/3dQPExn
५.म नि ची

05.95B.05आवदम नि ते

ि टच ल

आधुवनक म नि य ांच्य

०३ ऑक्टोबर)

(कुशल म नि ते आधुवनक म नि)

विक स तील घटन म हीत

कालावधह

अध्ययन दनष्पत्तह

चलकल ब्क्लक करून सर ि कर.
कुशल म नि ते आधुवनक म नि य विषयी म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य
चलकल ब्क्लक कर.
कृती-पृष्ठिांशी,अपृष्ठिांशीय,जलचर,उभयचर,पजीिगष,सरपटण रे,सस्तन

करून घेत त.

प्र णी,य ांची वचत्रे जम कर ि तक्त तय र कर.

इयत्ता : ५ वह
दवषय

https://bit.ly/2A0E1Fo

प ठ तील विविध घटक ांिर आध वरत प्रश्नोत्तर च्य सर ि स ठी वदलेल्य

पाठाचर नाव

ाहर : ऑक्टोबे, २०२०
अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

क्र ाांक
आपण असे
घडलो(पवरसर
अभ्य स भ ग – २)
आपण असे
घडलो(पवरसर
अभ्य स भ ग – २)
आपण असे

आठिड पवहल
( ०५ ऑक्टोबर ते

ि टच ल

आठिड दुसर
(७२ ऑक्टोबर ते

(कुशल म नि ते आधुवनक म नि)

घटक क्रम ांक ५.७ मधील कुशल म न ि बद्दल म वहती ज णून
घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक करून ब्व्हवडओ बघ.

https://bit.ly/2A0E1Fo

७० ऑक्टोबर)
५.म नि ची
ि टच ल

(त ठ कण्य च म नि)
https://bit.ly/3cEF5vV

घटक क्रम ांक ५.७ मधील त ठ कण्य च म नि य बद्दल म वहती
ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक करून ब्व्हवडओ बघ.

७७ ऑक्टोबर)
आठिड वतसर

घडलो(पवरसरअभ्य स (७९ ऑक्टोबर ते
भ ग – २)

५.म नि ची

५.म नि ची
ि टच ल

२४ ऑक्टोबर)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

(शब्क्तम न म नि)
https://bit.ly/30gbFRV

घटक क्रम ांक ५.७ मधील शब्क्तम न म नि बद्दल म वहती ज णून
घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक करून ब्व्हडीओ बघ.
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आठिड चौथ

आपण असे
घडलो(पवरसर
अभ्य स भ ग – २)

(बुवद्धम न म नि)

५.म नि ची
ि टच ल

(२६ ऑक्टोबर ते

https://bit.ly/30e2hhV

घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक करून ब्व्हवडओ बघ.

३७ ऑक्टोबर)

इयत्ता : ५ वह
दवषय

घटक क्रम ांक ५.७ मधील बुवद्धम न म नि बद्दल म वहती ज णून

कालावधह

अध्ययन दनष्पत्तह

ाहर : नोव्हें बे, २०२०

पाठाचर नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

क्र ाांक
आपण असे
घडलो(पवरसर

आठिड पवहल

अभ्य स भ ग – २)

( ०२ नोव्हें बर ते ०७

आपण असे

आठिड दुसर

घडलो(पवरसर
अभ्य स भ ग – २)
आपण असे
घडलो(पवरसर
अभ्य स भ ग – २)

५.म नि ची ि टच ल

(प्रगत बुद्धीच म नि आवण सांस्कृती)
https://bit.ly/37aGhWv

नोव्हें बर)
५.म नि ची ि टच ल

तक्त )

( ०९ नोव्हें बर ते ७३
नोव्हें बर)
आठिड वतसर

(म णस च्य प्रगतीच तुलन तमक

घटक क्रम ांक ५.२ प्रगत बुद्धीच म नि आवण
सांस्कृती बद्दल म वहती ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य
चलकल ब्क्लक करून ब्व्हवडओ बघ.
म नि च्य प्रगतीच तुलन तमक तक्त
प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक करून बघ.

https://bit.ly/375r5di
घटक क्रम ांक 5 म नि ची ि टच ल य प ठ तील

५.म नि ची ि टच ल

(७७ नोव्हें बर ते २७
नोव्हें बर)

(म नि ची ि टच ल-सर ि)
https://bit.ly/3h0FCvq

प्रश्नोत्तर च्य सर ि स ठी वदलेल्य चलकल करून
सर ि कर.
कृती
म नि च्य प्रगतीच तुलन तमक तक्त िहीत तय र
कर.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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आपण असे
घडलो(पवरसर
अभ्य स भ ग – २)

आठिड चौथ
(२३ नोव्हें बर ते २८

अकादेक व सांकदलत

ल्ू य ापन सन-२०२०-२१

नोव्हें बर)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता:- सहावी

माहे – सप्टेंबर २०२०
आठवडा

अध्ययनवनष्पत्ती
क्रमांक

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत
https://diksha.gov.in/play/cont

11 माझ्या अज्यानं
पदहला

06.01.15

पंज्यानं
( कववता)

दु सरा

06.01.16

ववषय – मराठी

ent/do_312516104648646656273
61?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_312526581596635136142760
%26utm_campaign%3Dshare_co

ववद्यार्थी कृती
१)शेती कामासाठी लागणाऱ्यासादहत्ाची यादी करतील व त्ाचे ईपयोग
सांगतील
२)कववता तालासुरात म्हणातील.
३)कौटुं वबक नातेसंबंधावरअधाररत कववता ममळवून त्ाचा संग्रह

ntent

तयारकरतील.

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

१)वाक्यप्रचाराचा अथण साांगून वाक्यात उपयोग करतील.

12.मला मो ठ ठां

o_31242985167534489612124?r

व्हायचांय

eferrer=utm_source%3Ddiksha_mobi

२)प्रयोग करण्यासाठी प्रयोगशाळे मध्ये हवहवधसाहहत्य असते त्याची

le%26utm_content%3Ddo_312526

यादी करतील. ३)मला मोठे व्हायचांय ही नाट्यछटावगात सादर

581596635136142760%26utm_c

करातील .

ampaign%3Dshare_content

हतसरा

06.01.17

13. आपली सुरक्षा
,आपले उपाय!

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

१)हवद्युत उपकरणे वापरताना तुम्ही कोणती काळजी घ्याल ते

o_31221321104830464021752?r

साांगतील.

eferrer=utm_source%3Ddiksha_mobi
le%26utm_content%3Ddo_312526

२)घरात आग लागली तर तुम्ही काय करतात यावर गटात चचा

581596635136142760%26utm_c
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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ampaign%3Dshare_content

करतील.
३)गॅसच्या टाकीचा स्फोट झाला तर करावयाच्या उपाययोजना
हलहहतील.

चौथा

व्याकरण सराव

माहे – ऑक्टोबर२०२०
आठव
डा
पहहला

दु सरा

हतसरा
चौथा

१)अधोरेहखत शब्दाचे हनरक्षण करतील.
२)योग्य हवशेषण ओळखा .नामाचे प्रकार ओळखा.

हवषय – मराठी
अध्ययनहनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

क्रमाांक
शब्दाथण पाठाांतर
तोंडी प्रश्न रॅुतलेखन

१)हवद्याथी शब्दाथण पाठाांतर करतील.
२)प्रश्न उत्तरे पाठ करतील व रॅुत लेखन सराव करतील.

शब्दाथण पाठाांतर
तोंडी प्रश्न रॅुतलेखन
अहतहरक्त पूरक

हवद्याथी सवण घटक वाचतील रॅुतलेखन करतीलपाठाांतर करतील

वाचन

प्रश्नोत्तर वाचतील

प्रथम सत् सांकहलत

प्रथम सत् परीक्षा

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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मूल्यमान क्र.1

माहे –नोव्हें बर२०२०
आठव
डा

हवषय – मराठी
अध्ययनहनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

क्रमाांक

पहहला

उजळणी सराव

हवद्याथी व्याकरणाच्या घटकाांचा सराव करतील.

दु सरा

हदवाळी सुट्टी

हवद्याथी दीक्षा App च्या मदतीने सराव करतील.

हतसरा

हदवाळी सुट्टी

हवद्याथी दीक्षा App च्या मदतीने सराव करतील.

चौथा

व्याकरण सराव

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

१)हवद्याथी शब्दसांपत्ती वाढीच्यादृष्टीने समानाथी शब्द, जोडशब्द,
हवरुद्ध शब्द याांचा सराव करतील.
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कसा:-छठी
महषना:–मशतांबर-२०२०
शप्ताष

अध्ययन

ऩाठ का नाम

अध्ययन स्त्रोत

वळवय – हषांदी
छार कृनत

ननष्ऩत्त्त
क्रमाांक
. छात्र कवलता का वस्लय ऩठन कयें गे ।
. छात्र अऩना ऩूलाणनब
ु ल इव कवलता के वाथ जोडने का प्रमाव कयें गे ।
06.15.02

7 नदी कॊधे
ऩय

मशॉ ब्करक कये

1

. छात्र अॊतयजार की वशामता वे भशायाटट्र की प्रभुख नहदमों के फायें भें जानकायी शालवर कयें गे ।
. अनम ककवी कल्ऩना की प्रस्तूती के लरए घय की वदस्मों की भदद रेंगें ।
.स्लाध्माम शर कयें गे ।
. घय की वदस्मों की भदद वे "भैं कौन शूॉ ?" इव प्रकाय के छोटे लाकमों भें उचचत वलयाभचचह्न का
प्रमोग कयें गे ।

06.15.02

8 जनभहदन

मशॉ ब्करक कये

नए वलयाभचचह्नों का प्रमोग घय के वदस्मों के वाथ वभझेंगे ।
(उदा. - मोजक चचह्न ,__ तनदे ळक चचह्न , ' ' इकशया अलतयण चचह्न , " " दोशया अलतयण चचह्न )
.स्लाध्माम शर कयें गे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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2
.छात्र ऩाठ का वस्लय लाचन कयें गे ।
.छात्र कशानी को अऩने ळददों भे फताएॉगे ।
06.15.02
4

8जनभहदन

06.15.04

मशॉ ब्करक कये

.छात्र , ऩानी औय बफजरी भनुटम के लरए फशुत उऩमोगी शैं इवे वभझेंगे।
.दै तनक जीलन भे वौय उजाण का भशततल वभझेंगे ।
.छात्र,डॉ. ए.ऩी.जे. अददर
ु कराभ की आतभकथा का अॊळ ऩढ़कय चचाण कयें गे ।
.स्लाध्माम शर कयें गे ।
. छात्र कवलता का वस्लय ऩठन कयें गे।
. छात्र ,भाता वऩता का भशततल फताएॉगे ।

5

06.15.01

9 वोई भेयी
छौना ये !

मशॉ ब्करक कये

. छात्र , दादी /नानी जी के गुणों को उजागय कयने लारी घटना फताएॉगे ।
. छात्र अनम रोयी गाएॉगे ।
. छात्र ऩरयलाय के वप्रम हमब्कत के लरए चाय काहम
.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

ऩॊब्कतमॉ लरखकय गाएॉगे ।

स्लाध्माम शर कयें गे ।
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कसा:-छठी
महषना:-अक्तूबर २०२०
श

अध्ययन

ऩाठ का नाम

अध्ययन स्त्रोत

वळवय – हषांदी
छार कृनत

प्ता ननष्ऩत्त्त
ष

क्रमाांक
ा़
. छात्र ,१ वे १०० तक की उल्टी चगनती ऩढेॊ गे ।
. छात्र, १ वे १०० तक की उल्टी / लवचध चगनती काऩी भें
लरखेंगे ।

1

06.15.03

स्लमॊ अध्ममन

------

. छात्र ,अॊतयजार के भाध्मभ वे १ वे १०० तक की चगनती
वॊफॊधी ब्हशडडओ दे खेंगे ,वुनेंगे औय लरखेंगे।
.स्लाध्माम शर कयें गे ।

.छात्र, वलळेऴ लणों के उच्चायण ऩय ध्मान दे कय लणणभारा
वुनाएॉगे ।
06.15.04

ऩुनयालतणन - 1

------

.छात्र वलद्मारम के स्नेशवॊभेरन का लणणन अऩने ळददों भें
कयें गे।

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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2

.छात्र, ऩवॊदीदा वलऴम ऩय वलसाऩन फनाकय ऩढ़ें गे ।
.छात्र, पर-पूरों के दव- दव नाभ लरखेंगे।
.छात्र, ऩटृ ठ क्र.२७ ऩय हदए शुए अषय वभूश भें वे णखराडडमों
के नाभ फताकय काऩी भें लरखेंगे ।
.स्लाध्माम शर कयें गे ।

.छात्र, भाता - वऩता वे अऩने स्लॊम के फायें भें वुनेंगे।
.छात्र , वऩछरे लऴण ककए अऩने वलळेऴ कामण फतरामेंगे ।
. प्रतत हदन फोध कथा का लाचन कयें गे ।
3

06.15.05

आततरयकत भागणदळणन एलॊ आलब्ृ तत

------

.छात्र , लऴणबय के खेर वभाचायों का वचचत्र वॊकरन प्रस्तुत
कयें गे ।
.स्लाध्माम शर कयें गे ।

4

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

प्रथभ वत्र वॊकलरत भूल्मभाऩन क्र.१
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कसा:-छठी
महषना –नळांबर २०२०
शप्ताष

अध्ययन

ऩाठ का नाम

अध्ययन स्त्रोत

वळवय – हषांदी
छार कृनत

ननष्ऩत्त्त क्रमाांक
. छात्र, भेरा , फव स्थानक , फॊदयगाश , शलाई अड्डा ,ये र
स्थानक इनके चचत्रों का अलरोकन कयके चचत्र लणणन कयें गे
।
06.15.03

अततरयकत भागणदळणन एलॊ आलब्ृ तत

------

1

. छात्र, अऩने ळददों भें उऩमक
ुण त हदए स्थानों के फायें भें
काऩी भें लणणन लरखेंगे ।
.स्लाध्माम शर कयें गे ।

.छात्र, फवॊती शला इव कवलता का वस्लय ऩठन कयें गे ।
.फवॊती शला इव कवलता को काऩी भें लरखेंगे ।
06.15.06

अततरयकत भागणदळणन तथा
आलब्ृ तत

------

. छात्र ,अॊतयजार के भाध्मभ वे शला के फायें भें अचधक
जानकायी प्राप्त कयें गे ।
. छात्र , उऩशाय इव ऩाठ का वस्लय ऩठन कयें गे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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2

. छात्र , जोकय के फायें भें अचधक जानकायी प्राप्त कयें गे ।
.स्लाध्माम शर कयें गे ।

दीऩालरी अलकाळ

दीऩालरी अलकाळ
3
.छात्र, भुशालये , वभान अथणलारे ळदद, स्लय , हमॊजन,
वलळेऴ लणण , भात्रा ,ऩॊचभाषय , फायशखडी, आहद का उचचत
प्रमोग कयें गे ।
.छात्र , लरॊग ,लचन , उऩवगण , प्रतमम , लाकम बेद (यचना

4

06.15.05

हमाकयण आलब्ृ तत

------

के अनव
ु ाय ) वभझेंगे औय लाकम भें प्रमोग कयें गे ।
. छात्र, वलकायी ळदद-वॊसा , वलणनाभ , वलळेऴण , कक्रमा
इनको ऩशचान कय ......लाकम भें प्रमोग कयें गे ।
. छात्र , वलयाभचचनशों का उचचत प्रमोग वभझेंगे ।
.छात्र , कार ऩशचान कय उवका प्रमोग कयें गे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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.१ वे १०० तक की चगनती लरखेंगे ।
.स्लाध्माम शर कयें गे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता सहािी
माहे : सप्टेंबर २०२०
हिषय

कालािधी

हिषय इंग्रजी
पाठाचे नाि

अध्ययन हनष्पत्ती क्रमांक

अध्ययन अध्यापन स्तोत्र
[Textbook and DIKSHA app QR. Code on page no. 55]
1. https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
1008241016?contentId=do_31250411251662848022661

English

Week 1

Time

06.17.12 Reads aloud
using proper pause, pace
and volume.

2. https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
1008241016?contentId=do_3130159219792936961383

हिद्यार्थी कृती
Use DIKSHA App and Scan the QR.
Code or click on given link.
1. List the rhyming words or
phrases from the poem.
2. List all the words related
with ‘time’ from the poem.

3. https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
1008241016?contentId=do_3130159220026572801459

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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QR. Code on page 61
See Eco-friendly Celebrations on DIKSHA at
06.17.15 Reads silently
with comprehension.
Week 2 & 3

Week 4

Eco - Friendly
Celebrations

At the Science
Fair

06.17.21 Writes simple,
informal messages,
letters.

1. https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265967
36811008241016?contentId=do_3130159226861486
081276
2. https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265967
36811008241016?contentId=do_3130159215267758
081367
3. https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265967
36811008241016?contentId=do_3130159215421440
001456
4. https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265967
36811008241016?contentId=do_3130159215545548
801417
QR. Code on page 67See At the Science Fair-Marbling on
DIKSHA at

06.17.09 Describes people, 1.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736811008
places, processes etc.
241016?contentId=do_3130159226389544961465
06.17.17 Reads in order to
2.
obtain information.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736811008
241016?contentId=do_3130159267945594881433
3.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1. List the important points
from each paragraph of the
letter.
2. List the festivals we
celebrate (any 5) and the
important parts of their
celebration.
3. Write a letter to your friend
/ cousin using the following
format.
4. Read and Remember.

1. Read the following
fractions. Page 6
2. With the help of your
teacher or parents, collect
other simple craft activities
and learn to present at least
one of them. Page 65
3. Present the process of
making and using a
watering can. Page 67
4. Complete the following
Page 252

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736811008
241016?contentId=do_3130159270657802241470

sentences in at least two
different ways, using your
imagination. Page 67

4.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736811008
241016?contentId=do_3130159226250854401368

रबटोबर २०२०
QR. Code on page no. 68
Week 1

The Duck and
The Kangaroo

06.17.15 Reads silently
with comprehension.

1.https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
1008241016?contentId=do_31251737424097280028790
2.https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
1008241016?contentId=do_3130159273633955841434
3.https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
1008241016?contentId=do_3130159273773793281425

1. Form groups of three. Play
the roles of the narrator the
Duck and the Kangaroo and
read the poem aloud with
proper pauses and
intonation.
2. Read aloud the following
words. Note the difference in
the long and the short vowel
sounds.

4.https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
1008241016?contentId=do_3130159273929768961282

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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Week 2

The Duck and
The Kangaroo

06.17.37 Uses different
forms of adverbs and
adjectives.

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265967368110
08241016?contentId=do_3130159276748800001193
QR. Code on page no.74

Week 3

NEWS
FLASH!

06.17.23 Writes a short
See NEWSFLASH on DIKSHA at
and simple report based on
1. https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
a survey.
1008241016?contentId=do_31246730621127065611723
0
2. https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596
736811008241016?contentId=do_31301592489768
55041279

3. Learning about Language. ADVERBS

1. Discuss the following questions
and then try to answer them in
English.
2. Read the following statements.
Tick the ones that are ‘news’ and
put a ‘�’ mark against those
that are not news.

3. https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596
736811008241016?contentId=do_31301592491150
54081391
QR. Code on page no. 79
Week 4
November
Week -1

The Man Who
Never Lied

06.17.10 Narrates a known
story.
06.17.26 Presents the main
points or outline of a

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1. Say whether the following
sentences are true or false. Page -78

1. https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673
6811008241016?contentId=do_312587545179070464
2. Write any simple message for your
216561
friend. Page -79
2. https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265967

3. Find the past tense forms of. PagePage 254

36811008241016?contentId=do_3130159283243335 79
681397

passage, story etc.

3. https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673
6811008241016?contentId=do_313015928604426240
1471

नोव्हेंबर २०२०
QR. Code on page no. 79
Week 2

The Man Who
Never Lied

06.17.17 Reads in
order to obtain
information.

1.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736811008241
016?contentId=do_312604622160715776112868

Read the following.

2.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736811008241
016?contentId=do_3130186069739765761102
3.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736811008241
016?contentId=do_3130159279963095041435

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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4.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736811008241
016?contentId=do_3130159280126935041358
5.https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681100824
1016?contentId=do_3130159280338780161470
6.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736811008241
016?contentId=do_3130159280474521601359

Week 3
&4

Revision

1.https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265967368
11008241016?contentId=do_31250411251662848022661
2.https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265967368
11008241016?contentId=do_3130159215545548801417

Use given links and do practice.

3.https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265967368
11008241016?contentId=do_3130159215421440001456
4.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736811
008241016?contentId=do_3130159226389544961465
5.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736811
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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008241016?contentId=do_3130159267945594881433
6.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736811
008241016?contentId=do_3130159270657802241470
7.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736811
008241016?contentId=do_3130159226250854401368
8.https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265967368
11008241016?contentId=do_3130159273633955841434
9..https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736
811008241016?contentId=do_3130159273773793281425
10.
.https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
1008241016?contentId=do_3130159273929768961282
11.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
1008241016?contentId=do_3130159276748800001193
12.
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
1008241016?contentId=do_3130159248976855041279
13.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
1008241016?contentId=do_3130159249115054081391
14.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
1008241016?contentId=do_3130159280126935041358
15.https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736
811008241016?contentId=do_3130159280338780161470
16.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
1008241016?contentId=do_3130159280474521601359

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता : 6ळी
वलऴम

अध्ममन तनटऩतती

ऩाठाचे

क्रभाॊक

नाल

06.71.03
[दैनांहदन जीवनातील पैसे ,
लाांबी ,तापमान इत्यादीचा
अांतभाव असलेल्या

.4
अपूणांकावरी
ल हक्रया

माषे : शप्टें बर २०२० – नोव्षें बर २०२०

कारालधी
आठवडा
(१ ते १२
सप्टें बर)

अध्ममन अध्माऩन स्त्रोत
इयत्ता 6वी हवषय गहणत पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती

पाठ्यपुस्तकातून व दीक्षा अॅप च्या सहाय्याने भागाकार

कलक

(भाग / हहस्से /वाटणी ) व अपूणांक सांबांध समजून घ्या.

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/
.601020004pdf

पहरन्स्थतीत व्यवहारी अपूणांक
उदा .साडे सात मीटर कापड ,

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

दोन हठकाणातील अांतर 112.5

3130347876299489281125

हकमी इत्यादी.]

सांबांध येणाऱ्या पहरन्स्थतीत

अपूणांकाचे पूणांकयुक्त अपूणांकात रुपाांतर समजून घ्या.

https://youtu.be/_XqKJUO3dCg

06.71.04
[दैनांहदन जीवनात अपूणांकाचा

दीक्षा अॅप च्या सहाय्याने पूणांकयुक्त अपूणांकाचे
अांशाहधक अपूणांकात रुपाांतर आहण अांशाहधक

व दशाांश अपूणांक वापरतात ,

गहणत

वलद्माथी कृती

दीक्षा अॅप, चौकट वही इ .च्या सहाय्याने पूणांकयुक्त
https://youtu.be/46I7MUTt5-o

सध्या आहण दशाांश अपूणांक

अपूणांकाची बेरीज व वजाबाकी समजून घ्या.
सरावसांच 9सोडवा.

वापर करतात .]
आपल्या दैनांहदन व्यवहारातील पूणांकयुक्त अपूणांकाची
बेरीज व वजाबाकीची उदाहरणे तयार करा.
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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06.71.18
[अपूणांकाचा गुणाकार व

https://diksha.gov.in/play/content/do_31303

शान्ब्दक उदाहरणाांन ा अनुसरून हचत् डोळ्यासमोर उभे

भागाकार करतात .]

47884918046721128

करा व पूणांकयुक्त अपूणांकाची बेरीज व वजाबाकी हमरॅ
शान्ब्दक उदाहरणे सोडवा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_31303
47884517703681151
(१४ ते १९
सप्टें बर)

कांपास पेटीतील पट्टीवर 1cm=1एकक मानून त्यावर
1

,

,

,

,

ही अांतरे दाखवा.

वहीमध्ये ककवा जहमनीवर सांख्या रेषा काढा व सरावसांच
11मधील मधील उदाहरणे सोडवा.

पुस्तकातील पेज क्र 25.वाचून ,कागदाच्या पट्ट्या ककवा
चौकात वही इ .च्या मदतीने घडीकाम ककवा रेखाटन
करून अपूणांकाचा गुणाकार समजून घ्या. सोबतच दीक्षा
अॅप मधील न्व्हहडओ पहा .गुणाकार व्यस्त हा सांबोध
पुस्तकातील पेज क्र 26.वरून समजून घ्या व स्वतःचे
गुणाकार व्यस्त ची 10उदाहरणे तयार करा.

अपूणांकाचा भागाकार समजून घ्या व सरावसांच 13

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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मधील मधील उदाहरणे सोडवा.
रामानुजन चौरस समजून घ्या .तुम्ही स्वतः( 2X2),
(3x3)चे चौरस तयार करा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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06.71.03
[दैनांहदन जीवनातील पैसे ,
लाांबी ,तापमान इत्यादीचा
अांतभाव असलेल्या

.5दशाांश
अपूणांक

आठवडा
(२१ ते ३०
सप्टें बर)

इयत्ता 6वी हवषय गहणत पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती

स्मरण करा ...खरेदी हवक्रीच्या पावत्या ,गोळ्या औषधी

कलक

इ.वरील ककमती ,हडहजटल वजन काट्यावरील वजने ,

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/
.601020004pdf

पहरन्स्थतीत व्यवहारी अपूणांक

राहता (26.4 ,100.04 इ ).स्वरुपात दशाांश
अपूणांकाचा वापर करून दशणवलेली पहावयास
हमळतात.

व दशाांश अपूणांक वापरतात ,

गहणत

अांतराच्या नोंदी ,आदी अांक हे साधारणतः पूणांकात न

उदा .साडे सात मीटर कापड ,

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

पाठ्यपुस्तकातून व दीक्षा अॅप च्या सहाय्याने साधा ,

दोन हठकाणातील अांतर 112.5

3130140071084933121190

व्यवहारी अपूणांक व दशाांश अपूणांक

हकमी इत्यादी.]
06.71.04

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
40013002260481237

[दैनांहदन जीवनात अपूणांकाचा
सांबांध येणाऱ्या पहरन्स्थतीत
सध्या आहण दशाांश अपूणांक
वापर करतात .]

समजून घ्या.

कांपास पेटीतील पट्टीवर 1cm=1एकक मानून त्यावर
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
40070768721921236

6.5, 2.8, 0.5 7.0, 12.6इ .ही अांतरे दाखवा.
वहीमध्ये ककवा जहमनीवर सांख्या रेषा काढा व त्यावर
सुद्धा वरील (दशाांश अपूणांक )सांख्या दाखवा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130140013113835521215
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
40013341736961228

दीक्षा अॅप च्या सहाय्याने साधा व्यवहारी अपूणांक व
दशाांश अपूणांक

समजून घ्या ,व्यवहारी अपूणांकाचे

दशाांश अपूणांकात रूपाांतरण ,आहण दशाांश अपूणांकाचे
https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130140073841295361214

व्यवहारी अपूणांकात रूपाांतरण समजून घ्या .व सराव
करा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130140074104504321238

दशाांश अपूणांकाची बेरीज व वजाबाकी
पाठ्यपुस्तकातून व न्व्हडीओ च्या सहाय्याने समजून घ्या
व सराव करा. दशाांश अपूणांकाची एककाांवरील

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130140067727360001213
( १ ते ३
ऑक्टोबर)

उदाहरणे सोडवा.
दशाांश अपूणांकाचेहनयम समजून घ्या.
पुस्तकाच्या मदतीने व घरातील वहरष्ठाांच्या
मागणदशणनाखाली हवद्याथी दीक्षा अॅप च्या सहाय्याने
दशाांश अपूणांकाचा गुणाकार समजून घ्या व सराव करा.
दशाांश अपूणांकाचा भागाकार समजून घ्या व सराव करा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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सरावसांच 16व 17 सोडवा.
06.71.124

6. स्तांभालेख

आठवडा

[हदलेल्या /गोळा केलेल्या

(५ ते १७

माहहतीची माांडणी करतात .

ऑक्टोबर)

जसे की ,मागील सहा

इयत्ता 6वी हवषय गहणत पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती

मागील दोन महहसयात तुमच्या कुटु ां बात खालील वस्तूांवर

कलक

झालेल्या खचाची सारणी तयार करा.

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

हकराणा

भाजीपा

कपडे

दूध

ला

.601020004pdf

महहसयात कुटु ां बात हवहवध
वस्तूांवर झालेल्या खचाची
माांडणी सारणी आहण हचत् /

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

स्तांभ आलेखाद्वारे करतात

o_3130347891737722881133

आहण अथणहनवणचन करतात.]
गहणत

तुम्ही गोळा केलेल्या माहहतीच्या आधारे प्रत्येक
वस्तूसाठी प्रहतकात्मक हचत् हनवडा आहण रु 10.

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

खचासाठी त्या त्या वस्तूच्या नावासमोर एक हचत् काढा .

o_3130347892062289921134

(यासाठी पाठ्यपुस्तक पेज क्र 35.वरील माहहती समजून

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

घ्या).

o_3130347892416266241117
https://diksha.gov.in/play/content/d
o_3130347892869120001130

आलेख कागद ककवा चौकात वही याांचा वापर करून
स्तांभालेख काढण्यासाठी पाठ्यपुस्तक व दीक्षा अॅप ची

(१९ ते ३१
ऑक्टोबर)

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
40062632181761187

मदत घ्या.
स्तांभालेख काढण्याच्या पायऱ्या पाठ्यपुस्तक पेज क्र 37.
वर आहेत त्या समजून घ्या व स्तां भालेख काढण्याचा

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
40067199959041253
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

सराव करा .
सरावसांच 18व 19 सोडवा.
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https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
40067343155201188
06.71.11

7. समहमती

आठवडा

[प्रात्यहक्षकाद्वारे रेषीय

(१ ते १४ नोव्हेंबर

समहमतीचे आकलन.]

)

06.71.12

इयत्ता 6वी हवषय गहणत पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती
कलक
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/
.601020004pdf
एक चौकोनी आकाराचा कागद घ्या व त्याला अशी घडी

[एक ककवा अहधक अक्षाभोवती

गहणत

घाला की ,त्या कागदाचे समसमान दोन भाग होतील ,

समहमत असणाऱ्या हद्वहमत

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301

आता या कागदाला पडलेली जी घडी आहे तो त्या

आकाराकहरता समहमत

40084699627521241

कागदाचा„ समहमती अक्ष ‟आहे.

ओळखतात.]
06.71.13
[हद्वहमत आकारातील समहमत
आकृती (2-D) तयार करतात.]

इांग्रजीची सवण Capital alphabets आपल्या वहीमध्ये
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
40074536386561191

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

मोठ्या आकारात काढा व प्रत्येक alphabet ला हकती
समहमती अक्ष काढता येतात पहा व सारणी बनवा.
एकही

एक

दोन

दोन पेक्षा

समहमती

समहमती

समहमती

अहधक

अक्ष

अक्ष

अक्ष

समहमती

नसलेली

असलेली

असलेली

अक्ष

alphabet

alphabet

alphabet

असलेली
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s

s

s

alphabet
s

प्रहतकबहबत समहमती =आकृतीचे समहमती अक्षा
मुले तयार होणारे भाग एकमेकाांना तांतोतांत जुळतात.

आलेख कागदावर समहमत आकृत्या काढा व सराव करा.

सरावसांच 20व 21 सोडवा.

पहरसरातील कोणत्याही झाडाजवळ जाऊन त्याच्या
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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पानाचे हनरीक्षण करा व त्या पानाचे समहमती अक्ष शोधून
काढा .

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
40074751836161215
(१६ ते २१
नोव्हेंबर )

(२३ ते
२८नोव्हेंबर )

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

आतापयांत अभ्याूलेल्या ूिम उदाृरणूांग्रृातील
द्रकमान दोन उदाृरणे ूोडिा.जया उदाृरण
ूांग्रृातील उदाृरणे ूोडिायला कठीण िाटतील
त्या उदाृरण ूांग्रृाीी ूांबांतधत तव्ृतडओ त्या
प्रकारणाूमोरील सलक उघडू न बघा.ककिा ूदर
अडचणीूांदभामत िगामतील तमत्राांूोबत चचाम करा
अथिा तीक्षकाीी ूांपकम करा.
ूांकीणम प्रश् ूांग्रृातील उदाृरणे ूोडतिण्यापुिी
आतापयांतचे ूिम तव्ृडीओ कावजीपूिमक बघा ि
त्यािर तमत्राांूोबत ि तीक्षकाांूोबत चचाम करा,आतण
ूांकीणम प्रश् ूांग्रृातील ूिम प्रश् ूोडिा
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यत्ता : ूृािी माृे : ूप्टेंबर 2020 ते नोव्ृेंबर 2020
तिुय

ूामान्य
तिज्ञान

मतृना

ूप्टेंबर

आठिडा

1

पाठाचे नाि

उपघटक

6. पदाथम
आपल्या
िापरातील

नैूर्गगक पदाथम
आतण
मानितनर्गमत
पदाथम

अध्ययन
तनष्पती क्रमाांक

अध्यापनाचे स्त्रोत

तिद्याथी कृ ती

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124
06.72.04 ,

5015174290636827231?referrer=utm_source

06.72.10,

%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_

06.07.15

312526581846130688240509%26utm_campa

घरामध्ये अूलेले नैूर्गगक पदाथम ि
मानितनर्गमत पदाथम याांची यादी िृीमध्ये
तलृा .

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

1

6. पदाथम
आपल्या
िापरातील

पदाथम आतण
िस्तू

06.72.04.,
06.72.10
,06,72,12

0186918160302081751?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

पदाथम िेगिेगवे पण िस्तू मात्र एकच अीी
िेगिेगळ्या िस्तूांची उदाृरणे िृीमध्ये
तलृा .

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

1

6. पदाथम
आपल्या
िापरातील

नैूर्गगक पदाथम ि
मानितनर्गमत
पदाथम

06.72.04
.06.72.15

0186918279413761627?referrer=utm_source%
3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31
2526581846130688240509%26utm_campaig

जैतिक ि अजैतिक पदाथम याांच्या
उदाृरणाांची यादी िृीमध्ये तयार करा.

n%3Dshare_content
ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

2

6. पदाथम
आपल्या
िापरातील

पदाथाांची
तनर्गमती

06.72.04

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0186918395740161159?referrer=utm_source%
3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31

कागद तनर्गमती प्रद्रक्रया आकृ ती द्वारे स्पष्ट
करा .
कागद आतण पयामिरण याचा ूांबांध काय ते
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2526581846130688240509%26utm_campaig

िृीमध्ये तलृा .

n%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

2

6. पदाथम
आपल्या
िापरातील

कृ तत्रम धागे

06.72.04.
06.72.15

0186929380802561806?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_

कृ तत्रम धागयाांची नािे िृीमध्ये तलृा.

312526581846130688240509%26utm_campa
ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

2

6. पदाथम
आपल्या
िापरातील

पदाथामच्या
अिस्था उदाृरणे

0186929494343681162?referrer=utm_source
06.72.04

%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

तुमच्या घरातील स्थायू ि िि पदाथम
कोणकोणते आृेत त्याांची नािे िृीमध्ये
तलृा .

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124
ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

3

7. पोुण
आतण आृार

अन्न आतण
आरोगय

9006971463270422411?referrer=utm_source
06.72.05

%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

अन्न ि आरोगय याांच्यातील ूांबांध स्पष्ट
करून िृीमध्ये तलृा.

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

3

7. पोुण
आतण आृार

पोुण ि पोुक
तत्िे आतण
अन्नपदाथम

0186928397762561151?referrer=utm_source%
06.72.05

3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31
2526581846130688240509%26utm_campaig

अन्नपदाथाांचे प्रमुख गट कोणते ते िृीमध्ये
तलृा.

n%3Dshare_content

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

3

7. पोुण
आतण आृार

0186928514498561764?referrer=utm_source
तिगध पदाथम

06.72.05

%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

आपल्या ीरीराला आिश्यक तिगध पदाथम
कोणकोणत्या पदाथाांपाूून तमवतात त्याची
यादी िृीमध्ये तलृा .

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

4

7. पोुण
आतण आृार

0186928641720321723?referrer=utm_source
ूांतुतलत आृार

06.72.05

%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

ूांतुतलत आृार तपरॅतमडची आकृ ती काढू न
त्याला नािे द्या.

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

4

7. पोुण
आतण आृार

0186928759767041639?referrer=utm_source
कु पोुण, लठ्ठपणा

06.72.05

%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

कु पोुण ि लठ्ठपणाची कारणे स्पष्ट करून
िृीमध्ये तलृा.

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

4

7. पोुण
आतण आृार

अन्नपदाथामतील
भेूव

0186928867573761274?referrer=utm_source
06 .72.05

%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

तुम्ृाला मातृत अूलेले काृी अन्नपदाथम ि
त्याांच्यात करण्यात येणारी भेूव पदाथम
याांची यादी िृीमध्ये करा.

ign%3Dshare_content
ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

4

7. पोुण
आतण आृार

खतनजे ि
जीिनूत्त्िे

06.72.05

https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0186929714053121765?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

आपल्या ीरीराला आिश्यक खतनजे ि
त्याांचे स्त्रोत अूणारे पदाथम याांची यादी
िृीमध्ये तयार करा.
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312526581846130688240509%26utm_campa
ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

1

8. आपली
अतस्थूांस्था ि
त्िचा

आपली
अतस्थूांस्था ि
त्िचा 1

06.72.06 ,
06.72.08

604667564204032219163?referrer=utm_sou
rce%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Dd
o_312526581846130688240509%26utm_cam

ीरीरातील तितिध इांद्रिय ूांस्थाांची नािे
िृीमध्ये तलृा.

paign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

1

8. आपली
अतस्थूांस्था ि
त्िचा

आपली
अतस्थूांस्था ि
त्िचा 2

06.72.06 ,
06.72.08

604668086853632219164?referrer=utm_sou
rce%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Dd
o_312526581846130688240509%26utm_cam

त्यचेची नामतनदेतीत आकृ ती िृीमध्ये
काढा .

paign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

1

8. आपली
अतस्थूांस्था ि
त्िचा

प्रस्तािना

06.72.06 ,
06.72.08

0186918605455361268?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

हृदय , आतडे ि मेंद ू या इांद्रियाांची कायम
िृीमध्ये तलृा.

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

2

8. आपली
अतस्थूांस्था ि
त्िचा

मानिी
अतस्थूांस्था

06.72.06 ,
06.72.08

0186918726205441712?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

मानिी ीरीरात ृाडाचे प्रकार द्रकती ि
कोणकोणते ते िृीमध्ये तलृा .

ign%3Dshare_content
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https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

2

8. आपली
अतस्थूांस्था ि
त्िचा

अक्षीय ूाांगाडा

06.72.06 ,
06.72.08

0186918836142081155?referrer=utm_source%
3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31
2526581846130688240509%26utm_campaig

अक्षीय ूाांगाडा मध्ये कोणकोणत्या
अियिाांचा ूमािेी ृोतो ते िृीमध्ये तलृा.

n%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

2

8. आपली
अतस्थूांस्था ि
त्िचा

ूाांधा

06.72.06 ,
06.72.08

0186918952058881269?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

ूाांधा म्ृणजे काय ि त्याांचे कोणते दोन
प्रकार आृेत ते िृीमध्ये तलृा.

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

3

8. आपली
अतस्थूांस्था ि
त्िचा

त्िचा

06.72.06 ,
06.72.08

0186919065026561270?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_

त्िचेची कायम स्पष्ट करून िृीमध्ये तलृा .

312526581846130688240509%26utm_campa
ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

3

8. आपली
अतस्थूांस्था ि
त्िचा

अांतर त्िचा

06.72.06 ,
06.72.08

0186919177502721800?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

त्िचेची रचना आकृ तीद्वारे स्पष्ट करून
िृीमध्ये तलृा.

ign%3Dshare_content
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

3

8. आपली
अतस्थूांस्था ि
त्िचा

आपला ूाांगाडा

06.72.06 ,
06.72.08

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0140333814988801318?referrer=utm_source

मानिी ूाांगाडा यातील मुख्य भाग कोणते
ते िृीमध्ये तलृा.

%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
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312526581846130688240509%26utm_campa
ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

4

8. आपली
अतस्थूांस्था ि
त्िचा

आपल्या
ूाांगाडयातील
मुख्य भाग

06.72.06 ,

0140333941145601264?referrer=utm_source

06.72.08,

%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_

06.72.15

312526581846130688240509%26utm_campa

मानिी ूाांगाड्ातील मृत्िाचे भाग
िृीमध्ये तलृा .

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

4

8. आपली
अतस्थूांस्था ि
त्िचा

आपली किटी.

06.72.06 ,
06.72.08

0140334166343681300?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

किटी मध्ये द्रकती ृाडे अूतात ते िृीमध्ये
तलृा.

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य
तिज्ञान

नोव्ृेंबर

1

8. आपली
अतस्थूांस्था ि
त्िचा

तबजागरी माणूू

06.72.06 ,
06.72.15

0140339566510081277?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

मानिी ीरीरामध्ये तबजातगरीचे ूाांधे कोठे
अूतात ते िृीमध्ये तलहून काढा.

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

2

8. आपली
अतस्थूांस्था ि
त्िचा

राधा क्यों गोरी

06.72.06 ,

मैं क्यों काला?

06.72.08

0140339824967681223?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

त्िचेचा रांग कोणत्या घटका िरून ठरतो
त्याचे नाि िृीमध्ये तलृा.

ign%3Dshare_content

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://diksha.gov.in/play/content/do_3124
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

2

9. गती ि
गतीचे प्रकार

नैकरेुीय गती

06.72.07,
06.72.12

5014418038784017280?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa
ign%3Dshare_content

घरामधे ृालचाल करणाऱ्या िस्तूांचे
तनरीक्षण करा ि त्याांचे आांदोतलत गती तूेच
ितुमवाकार गती मध्ये कोणत्या िस्तू येतात
त्याचे िगीकरण िृीमध्ये तलृा .

https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

2

9. गती ि
गतीचे प्रकार

गती

06.72.07,
06.72.12

0186919315619841628?referrer=utm_source%
3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31
2526581846130688240509%26utm_campaig

िस्तूची गती म्ृणजे काय ते िृीमध्ये तलृा
.

n%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

3

9. गती ि
गतीचे प्रकार

गतीचे प्रकार

06.72.07,
06.72.12

0186919450460161760?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

रेुीय गती आतण नैकरेुीय गती चे प्रकार
िृीमध्ये तलृा ितुमवाकार गती चे उदाृरण
िृीमध्ये तलृा

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

3

9. गती ि
गतीचे प्रकार

तनयतकातलक
गती

06.72.07,
06.72.12

0186919749550081147?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa
ign%3Dshare_content

ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

3

9. गती ि
गतीचे प्रकार

06.72.07,
लांबकाची ओवख

06.72.09.
06.72.15

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/content/do_313
014034278014976175?referrer=utm_source%

तनयतकातलक गती म्ृणजे काय ते िृीमध्ये
तलृा .घरात कोणत्या िस्तू तनयतकातलक
गतीने द्रफरतात त्याची यादी िृीमध्ये तयार
करा .

घरी एक लांबक बनिा ि त्यािर तव्ृडीओत
दाखिल्याप्रमाणे प्रयोग करा.

3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31
Page 274

2526581846130688240509%26utm_campaig
n%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

3

9. गती ि
गतीचे प्रकार

ीयमत

06.72.07,
06.72.15

0140343055892481248?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

घरी तीन/चार सभगर्या बनिा . घरातील
प्रत्येकाला एके सभगरी देऊन ती ूिाांनी
ूोबत द्रफरिा ि िेव नोंदिा .

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

4

9. गती ि
गतीचे प्रकार

फु गयाची सभगरी

06.72.07,
06.72.15

0140343380787201224?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

तव्ृडीओ पाहून घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या
मागमदीमनाखाली फु गयाचा भोिरा बनिा .

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

4

9. गती ि
गतीचे प्रकार

बॉल ूेंट्रीफ्युज

06.72.07,
06.72.15

0140343494492161250?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

तव्ृडीओ पाहून घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या
मागमदीमनखाली बॉल ूेंट्रीफ्युज बनिा .

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

4

9. गती ि
गतीचे प्रकार

नैकरेुीय गती

06.72.07,
06.72.15

0186919583580161156?referrer=utm_source%
3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31
2526581846130688240509%26utm_campaig

नैकरेुीय गती म्ृणजे काय आतण आांदोतलत
गतीचे तीन उदाृरणे िृीमध्ये तलृा .

n%3Dshare_content

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

4

9. गती ि
गतीचे प्रकार

टूथपेस्टच्या
ट्युबची सभगरी

06.72.07,
06.72.15

0140343249387521320?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

तव्ृडीओ पाहून घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या
मागमदीमनाखाली टूथपेस्टच्या ट्युबची सभगरी
बनिा .

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

4

9. गती ि
गतीचे प्रकार

चाल आतण िेग

06.72.07,
06.72.15

0140342910976001303?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_

िेग ि चाल याांची ूूत्रे िृीमध्ये तलृा

312526581846130688240509%26utm_campa
ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313

ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

4

9. गती ि
गतीचे प्रकार

गतीचे तितिध
प्रकार

06.72.07,
06.72.15

0140342642114561302?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_

गतीचे तितिध प्रकार िृीमध्ये तलृा.

312526581846130688240509%26utm_campa
ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313

ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

4

9. गती ि
गतीचे प्रकार

मौत का कु आां

06.72.07,
06.72.15

0140343162142721249?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_
312526581846130688240509%26utm_campa

तव्ृडीओ पाहून त्यामध्ये ूुचिल्या प्रमाणे
घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या मागमदीमनाखाली
मौत का कु आां बनिा .

ign%3Dshare_content

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता : ६वह
दवषय

इवतह स

कालावधह

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक

आठिड पवहल

06.73H.10

(३७ ऑगस्ट ते

प्र चीन क ळ तील विविध धमष

०५ सप्टें बर)

आवण विच रपद्धती य च
ां ी मूलभूत

पाठाचर नाव
५.प्र चीन
भ रत तील ध र्शमक
प्रि ह

ाहर : सप्टें बे, २०२०
अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(प्रस्त िन )
https://bit.ly/2XEdSFl

तततिे आवण मूल्ये य च
ां े विश्लेषण

५.प्र चीन
भ रत तील ध र्शमक

(०७ सप्टें बर ते

प्रि ह

७२ सप्टें बर)

इवतह स

भ रत तील ध र्शमक प्रि ह य प ठ चे ि चन
कर.

चलकल ब्क्लक कर.

आठिड दुसर

आठिड वतसर

प ्पुस्तक तील प ठ क्रम ांक ५.प्र चीन

य प ठ ची प्रस्त िन प हण्य स ठी वदलेल्य

करत त.

इवतह स

दवद्याथी कृ तह

06.73H.11

५.प्र चीन

(७४ सप्टें बर ते

म नित आवण धमषवनरपेजत ह

७९ सप्टें बर)

सिषश्रेष्ठ विच र आहे हे स्पष्ट

भ रत तील ध र्शमक
प्रि ह

(जैन धमष)
https://bit.ly/3dFKwvR

(पांचमह िृत्ते)
https://bit.ly/2MMDD01
(बौद्ध धमष)

करत त.

प ठ तील घटक क्रम ांक ५.७ जैन धमाविषयी
म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल क्लीक
कर.
जैन धमातील पांचमह िृत्ते बद्दल म वहती
प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
बौद्ध धमषविषयी म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य
चलकल क्लीक कर.

https://bit.ly/2MB5LDe
इवतह स

आठिड चौथ
(२७ सप्टें बर ते
२६ सप्टें बर)

५.प्र चीन
भ रत तील ध र्शमक
प्रि ह

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

(आयषसतये)
https://bit.ly/2MDsyhm

बौद्ध धमातील आयषसतये विषयी मवगती
प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल क्लीक कर.
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(अष्ट ांवगक म गष)

बौद्ध धमातील अष्ट ांवगक म गष ज णून
घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल क्लीक करून

https://bit.ly/376QBPi
इवतह स

आठिड प चि

यू धमष)

५.प्र चीन
भ रत तील ध र्शमक

(२८ सप्टें बर ते

यू धमाविषयी म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य
चलकल क्लीक करून बघ.

https://bit.ly/2Y86AIP

प्रि ह

०३ ऑक्टोबर)

बघ.

घटक क्रम ांक ५.६ प रशी धमाबद्दल म वहती

(प रशी धमष)

घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल क्लीक कर.

https://bit.ly/3dDGTXj

कृती ि उपक्रम
तुमच्य ग ि त कोणकोणते सण-उतसि स जरे
केले ज त त तय ांची य दी कर.
तुमच्य ग ि त कोणकोणतय धमाची
प्र थष न स्थळे आहे त.

इयत्ता : ६ वह
दवषय
न गवरकश
स्त्र

कालावधह

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक

आठिड पवहल

06.73H.13

( ०५ ऑक्टोबर ते

आपल्य अितीभोिती

७० ऑक्टोबर)

आढळण ऱ्य विविधतेविषयी

पाठाचर नाव

ाहर : ऑक्टोबे, २०२०
अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

२.सम ज तील

न गवरकश स्त्र मधील प ठ क्रम ांक २.सम ज तील विविधत य

विविधत

प ठ चे ि चन कर.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

प ठ तील घटक क्रम ांक २.७ विविधत हीच आपली त कद
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(विविधत हीच आपली त कद)

वनकोप िृत्ती जोप सत त.

य विषयी म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.

https://bit.ly/2Ugomsi

न गवरकश
स्त्र

आठिड दुसर

06.73H.14

(७२ ऑक्टोबर ते

विविध प्रक रचे भेदभ ि ओळलत त

७७ ऑक्टोबर)

ि तय भेद ांचे स्िरूप ि स्त्रोत

२.सम ज तील
विविधत

(धमषवनरपेजतेचे तति)
https://bit.ly/2UgnGTA

घटक क्रम ांक २.२ धमषवनरपेजतेचे तति य विषयी म वहती
घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल क्लीक कर.

ओळलत त.
न गवरकश
स्त्र

आठिड वतसर

06.73H.15

(७९ ऑक्टोबर ते

विविध स्िरूप तील समत ि

२४ ऑक्टोबर)

विषमत य तील भेद स्पष्ट करत त

२.सम ज तील
विविधत

(आपल्य जडणघडणीत सम ज च
सहभ ग)

घटक क्रम ांक २.३ आपल्य जडणघडणीत सम ज च सहभ ग
य बद्दल म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.

https://bit.ly/2Uip0Wd

ि वनकोप पद्धतीने तय न
ां स मोरे
ज त त.

न गवरकश
स्त्र

आठिड चौथ

06.73H.21

(२६ ऑक्टोबर ते

र ष्रीय एक तमतेस ठी

३७ ऑक्टोबर)

सिषधमषसमभ ि ची आिश्यकत

२.सम ज तील
विविधत

(सवहष्णुत आवण स मांजस्य)
https://bit.ly/3h2Izvi

असते हे ज णत त
06.73H.23
स िषजवनक समस्य सोडिण्य स ठी

(सम ज चे वनयमन)
https://bit.ly/2MCbvMK

प ठ तील सवहष्णुत ि स मांजस्य य विषयी म वहती घेण्य स ठी
वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.

घटक क्रम ांक २.४ सम ज चे वनयमन य बद्दल म वहती ज णून
घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
कृती ि उपक्रम

प्रतयेक च सहभ ग महति च असतो
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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आपल्य सम ज तील दुबषल ि िांवचत घटक ांन वशजण

हे स्पष्ट करत त.

घेण्य स ठी ि विक स स ठी श सन ने कोणकोणतय योजन
र बिल्य आहे त,तय ांची य दी कर.
तुमच्य समोर दोन मुले भ ांडत असल्य स तु क य करशील ?
तु घर त कोणकोणती क मे करतो ते वलही.

इयत्ता : ६ वह
दवषय
इवतह स

कालावधह
आठिड पवहल

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक
06.73H.03

( ०२ नोव्हें बर ते ०७ भ रत च्य नक श िर
नोव्हें बर)

ाहर : नोव्हें बे, २०२०

पाठाचर नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

६.जनपदे ि

प ्पुस्तक तील प ठ क्रम ांक ६ जनपदे ि मह जनपदे ह

मह जनपदे

प ठ ि चन कर.

महति च्य ऐवतह वसक

(प्रस्त िन -जनपदे)

स्थळ ांचे स्थ न दशषित त

https://bit.ly/2Uht3lx
(मह जनपदे)

प ठ तील घटक क्रम ांक ६.७ जनपदे य घटक बद्दल
म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल क्लीक कर.
घटक क्रम ांक ६.२ मह जनपदे य विषयी म वहती
घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल क्लीक कर.

https://bit.ly/30gfNBp
इवतह स

आठिड दुसर

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

६.जनपदे ि

(मगध स म्र य च उदय)

घटक क्रम ांक ६.३ मगध स म्र य च उदय य बद्दल
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( ०९ नोव्हें बर ते ७३

मह जनपदे

http://tiny.cc/1wxeqz

म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल क्लीक कर.

६.जनपदे ि

(जनपदे ि मह जनपदे -

प ठ च थोडक्य त स र ांश प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल

मह जनपदे

स र ांश)

नोव्हें बर)
इवतह स

आठिड वतसर
(७७ नोव्हें बर ते २७
नोव्हें बर)

http://tiny.cc/8xxeqz

क्लीक कर.
कृती ि उपक्रम
प ठ तील सोळ मह जनपद ांची य दी कर.
प न क्रम ांक २९ िरील तक्त पूणष कर.
सोळ मह जन पद ांची प्र चीन ि आधुवनक न ि ांच तक्त
िहीत तय र कर.
मह र ष्र तील जनपदे ि मह जनपदे य ांची न िे वलही.
प न क्रम ांक २६ िरील सोळ मह जनपदे य नक श त
सोळ मह जन पद ांची न िे वलही.

इवतह स

आठिड चौथ

अक वरक ि सांकवलत मूल्यम पन सन-२०२०-२७

(२३ नोव्हें बर ते २८
नोव्हें बर)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता : ६वह
दवषय

अध्ययन

पाठाचर नाव

कालावधह

ाहर : सप्टें बे, २०२०
अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

दनष्पत्तह क्र ाांक

स म वजक

06.73G.03

प ठ ३ पृर्थ्िीगोल, नक श

06.73G.21

तुलन ि जे त्रभेट

आठिड पवहल

प्रतयज अनुभि

क ढ . शक्य नसल्य स वकम न आपल्य दे श च नक श

(३७ ऑगस्ट ते

क ढ . तय नांतर तय चेंडूिर क गद ठे ऊन अश प्रक रे रेस

०५ सप्टें बर)

06.73G.22

श स्त्र

कर / द ब की चेंडू िरील नक श क गद िर पुसटस
उमटे ल. तय म ध्यम तून पृर्थ्िीगोल ि नक श य तील फरक

आठिड दुसर

(भूगोल)

(०७ सप्टें बर ते
७२ सप्टें बर)
06.73G.03

प ठ ३ पृर्थ्िीगोल, नक श

06.73G.21

तुलन ि जे त्रभेट

06.73G.22

आठिड वतसर
(७४ सप्टें बर ते ७९
सप्टें बर)

स म वजक
श स्त्र
(भूगोल)

एक चेंडूिर स्केच पेन च उपयोग करून जग च नक श

समजून घ्य .
https://tinyurl.com/ycjzs766

यु-ट्यूब िरील ब्व्हडीओ प हू न प ् ांश समजून घ्य .

स्ि ध्य य

प ्पुस्तक प न क्र ७७ िरील ‘भौगोवलक स्पष्टीकरण’ चे
ि चन करून वद्ववमतीय ि वत्रवमतीय ह्य सांकल्पन समजून
घ्य . आिश्यक ि टे ल वतथे वशजक ांसोबत फोन द्व रे सांपकष
करून शांक सम ध न करून घ्य . तय आध र िर ल लील
प्रश्न चे उत्तर शोध –
प्रश्न : तुमची सहल ज ण र आहे . तय रीची जब बद री ि टप
करत न तुझ्य िर वशजक ांनी जब द री वदलेली आहे की
सोबत जग ची वद्ववमतीय प्रवतकृती सोबत घ्य िी. तर तू
ल लीलपैकी क य सोबत घेण र?

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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अ) पृर्थ्िीगोल आ) जगगोल इ) जग ची चेंडूिर तय र केलेली
पृर्थ्िीगोल ई) जग च नक श
स म वजक

06.73G.03

प ठ ३ पृर्थ्िीगोल, नक श

श स्त्र

06.73G.21

तुलन ि जे त्रभेट

(भूगोल)

स म वजक
श स्त्र

स्ि ध्य य

प ठ ४ हि आवण
हि म न

आठिड प चि
(२८ सप्टें बर ते

म गील िषी आपण जी जे त्रभेट केली असेल तय च छोट
अहि ल वलह . अडचण आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी

(२७ सप्टें बर ते २६

द्व रे सांपकष स ध .

सप्टें बर)

06.73G.22
06.73G.04

आठिड चिथ

दीज APP
https://tinyurl.com/y9fw9wq5

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर . अडचण आल्य स
वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

०३ ऑक्टोबर)

(भूगोल)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://tinyurl.com/yagtmzgh
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इयत्ता : ६ वह
दवषय

अध्ययन

पाठाचर नाव

कालावधह

ाहर : ऑक्टोबे, २०२०
अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

दनष्पत्तह क्र ाांक
06.73G.04

प ठ ४ हि आवण हि म न

आठिड पवहल

प्रतयज अनुभि

उत्तरे द्य –

( ०५ ऑक्टोबर ते
७० ऑक्टोबर)

स म वजक

प न कर. २२ िरील – प्रवतम प हू न ल लील प्रश्न ांची

७) ि दळ कोणतय समुद्र त आले होते?

श स्त्र

२) कोणतय र य ांन सतकषतेच इश र दे ण्य त

(भूगोल)

आल असेल?
भ रत सह कोणतय दे श ांिर य ि दळ च पवरण म
झ ल असेल?
06.73G.05

प ठ ५ त पम न

स म वजक 06.73G.07
श स्त्र

(७२ ऑक्टोबर ते

06.73G.05

श स्त्र

06.73G.07

प ठ ५ त पम न

https://tinyurl.com/y6uxwjmj

आठिड वतसर

https://tinyurl.com/y8nnvzm3

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर . अडचण
आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर . अडचण
आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

(७९ ऑक्टोबर ते

(भूगोल)
स म वजक 06.73G.05

दीज APP

७७ ऑक्टोबर)

(भूगोल)

स म वजक

आठिड दुसर

२४ ऑक्टोबर)
प ठ ५ त पम न

आठिड चिथ

श स्त्र
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

प्रतयज अनुभि

प न क्र २३ िरील ‘करून पह ’ मध्ये सुचविलेली
विजेरीच्य

सह य्य ने

कर िय ची

कृती

कर .
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(भूगोल)

(२६ ऑक्टोबर ते

06.73G.07

वनरीजण ांची नोंद घ्य िी.

३७ ऑक्टोबर)

इयत्ता : ६ वह
दवषय

अध्ययन दनष्पत्तह

पाठाचर नाव

ाहर : नोव्हें बे, २०२०
कालावधह

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

क्र ाांक
स म वजक श स्त्र

06.73G.05

(भूगोल)

06.73G.07

प ठ ५ त पम न

आठिड पवहल
( ०२ नोव्हें बर ते
०७ नोव्हें बर)

प्रतयज अनुभि

प न क्र २५ िरील ‘करून पह ’ मध्ये
सुचविलेली प ण्य चे त प ने ि थांड
होणे हे कृती कर . वनरीजण ांची नोंद
घ्य िी.
प न क्र २६ िरील ‘करून पह ’ मध्ये
सुचविलेली प णी त पिण्य ची कृती
कर . वनरीजण ांची नोंदी घ्य .
प न क्र २८ िरील आकृती ५.७ चे
वनरीजण कर . तय आध रे जग तील
सर सरी त पम न य ब बत म वहती
वमळ ि .

स म वजक श स्त्र

सर ि

(भूगोल)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

आठिड दुसर
( ०९ नोव्हें बर ते
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७३ नोव्हें बर)
स म वजक श स्त्र

सांकवलत मूल्यम पन

(भूगोल)

आठिड वतसर
(७७ नोव्हें बर ते
२७ नोव्हें बर)

स म वजक श स्त्र

06.73G.09

६. भशावागयाॊचे भशततल

(भूगोल)

आठिड चिथ
(२३ नोव्हें बर ते
२८ नोव्हें बर)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://tinyurl.com/yyvf8czr

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती
कर . अडचण आल्य स
वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष
सध.
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इयत्ता:-सातवी
आठव
डा

अध्ययनहनष्पत्ती

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

क्रमाांक

07.01.09
पहहला

माहे –सप्टेंबर २०२०

07.01.17

7.माझी मराठी
(कहवता )

07.01.18

https://diksha.gov.in/play/content
/do_31260527715035545618819?
referrer=utm_source%3Ddiksha_
mobile%26utm_content%3Ddo_3
12526581783199744142761%26u
tm_campaign%3Dshare_content

1.

हवद्याथी कहवतेचे प्रकटवाचन करतील.

2.

हवद्याथी कहवतेचे समजपूवक
ण वाचन करतील.

3.

हवद्याथी कहवतेतील यमक जुळणारे शब्द हलहहतील.अ) आई ब) हभजली क) थोरवी ड)
ओवी इ) उतराई ई) गांधात

4.

हवद्याथी कहवतेचे समजपूवक
ण रॅवण करतील.

5.

हवद्याथी कहवतेचा आशय स्वतःच्या शब्दात लेखन करतील.

6.

हवद्याथी मराठी भाषेची थोरवी आपल्या शब्दात साांगतील

7.

हवद्याथी स्वतःला माहहत असलेल्या हवहवध भाषेची नावे हलहहतील.

8.

हवद्याथी मराठी आहण कहदी भाषेतील साम्य असणारी शब्द शोधून सांग्रही ठे वतील.

9.

हवद्याथी खालील शब्दाांचा उपयोग करून मनाने वाक्ये तयार करतील.अ) ऋण ब) अमृत
क) भाषा ड) शीतल

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

07.01.01
दु सरा

07.01.02
07.01.12

१)हवद्याथी पाठाचे ओघवते वाचन करतील.

/do_312605277154254848265

8.गचक अांधारी

66?referrer=utm_source%3Ddiks

2 हवद्याथी पाठातील पान क्र.३३ वरील हचत्ावरआधाहरत माहहती स्वतःच्या शब्दात

ha_mobile%26utm_content%3Dd

हलहहतील .

o_3125265817831997441427
61%26utm_campaign%3Dshare_

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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content

३)हवद्याथी पाठातील जोडशब्द शोधून वाचन करतील.
4. हवद्याथी पाठात उपयोगात आणलेली व्याकरण हचसहाांची माहहती आपल्या शब्दात हलहहतील.
5. हवद्याथी पाठातील वाक्प्रचार शोधून त्यापासून वाक्य तयार करतील.
6.हवद्याथी खालील मुद्याांवर स्वतःच्या शब्दात माहहती हलहहतील.अ) सदाचा व्यवसाय ब) गावाचा
बाजार क) गचक अांधारी .
7.हवद्याथी पाठाचा आशय स्वतःच्या शब्दात साांगतील.
८. हवद्याथी पाठातील पात्ाांच्या साह्याने नाट्यीकरण सादर करतील.
9. हवद्याथी माहहत असलेल्या पाच लेखकाांची नावे हलहहतील .
१०)घरातील मोठ्याांपुढे प्रकटवाचन करतील.

07.01.12
हतसरा

07.01.16
07.01.21

9.नात्याबाहे रचां नात

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

1. हवद्याथी पाठाच्या लेखकाची माहहती हलहहतील.प्रकटवाचन करतील.

/do_312506497599602688249

2. हवद्याथी पाठातील पान क्र. ४० वरील हदलेल्या हचत्ाची माहहती स्वतःच्या शब्दात

32?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3Dd
o_3125265817831997441427
61%26utm_campaign%3Dshare_

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

साांगतील
3. हवद्याथी पाठाचे अनुलेखन करतील .
4. हवद्याथी खालील शब्दाांचे समजलेले अथण हलहहतील.अ) रुखरुख ब) सोहळा क) फुलोर
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content

5. हवद्याथी माहहत असलेल्या नात्याबाबत स्वतःच्या शब्दात माहहती हलहहतील.प्रकटवाचन
करतील.
6. हवद्याथी पाठाचा समजलेला आशय घरातील मोठ्याांसमोर स्वतःच्या शब्दात साांगतील.
7. हवद्याथी खालील प्रश्नाचे उत्तर स्वतःच्या शब्दात हलहहतील.अ) एका कुत्र्याच्या पायाला
इजा झाली आहे ,अशा प्रसांगी तुम्ही काय कराल?
1.

हवद्याथी हशक्षक आहण हवद्याथी यामधील नात्याांबाबत वीस ओळी माहहती स्वतःच्या शब्दात
साांगतील .वहीत लेखन करतील..

2.

हवद्याथी नात्याांमधील सांवद
े नहशलता कशी वृद्धींगत करता येईल? याबाबत आपले मत
हलहखत स्वरूपात व्यक्त करतील.

07.01.12
चौथा

07.01.16

9.नात्याबाहे रचां नात

bit.ly/2ZBYYAu

07.01.21

3.

हवद्याथी खालील प्रश्नाांचे उत्तरे स्वतःच्या शब्दात हलहहतील.अ) लेखकाांनी हपल्लाच्या
अांगावर मफलर का टाकली असेल?
ब) कुत्र्याचां हपल्लू रात्भर लेखकाांच्या अांथरुणापाशी का झोपलां असेल?
4. हवद्याथी हदलेल्या कलकचा वापर करून अध्ययन करतील.
5. हवद्याथी पाठाबाबत आपले मत स्वतःच्या शब्दात व्यक्त करतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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माहे –ऑक्टोबर२०२०
आठवडा

अध्ययनहनष्पत्ती

पाठाचे नाव

हवषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

क्रमाांक
https://youtu.be/StTcVMvd0
_0

07.01.01
पहहला

07.01.03

10.गोमू माहे राला

07.01.07

जाते (कहवता )
bit.ly/3FB2dh3

07.01.10

https://youtu.be/StTcVMvd0

07.01.03

10.गोमू माहे राला

07.01.07

जाते (कहवता )

07.01.10

हवद्याथी कहवतेचे तालासुरात गायन करतील.

2.

हवद्याथी कहवतेला स्वतःची चाल लाऊन गायन करतील.

3.

हवद्याथी कहवतेचा आशय स्वतःच्या शब्दात लेखन करतील.

4.

हवद्याथी कहवतेतील यमक जुळणारे शब्द शोधून लेखन करतील.

5.

हवद्याथी प्रश्नाची उत्तरे स्वतःच्या शब्दात लेखन करतील.अ) कवीने
वाऱ्याला केलेल्या हवनांतीचा अथण तुझ्या शब्दात स्पष्ट कर.

6.

हवद्याथी हदलेली कलक उपयोगात आणतील.

1.

हवद्याथी पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ४५ वरील हचत्ाांची माहहती

_0

07.01.01
दु सरा

1.

स्वतःच्या शब्दात लेखन करतील.
2.

हवद्याथी कहवता घरातील मोठ्याना गाऊन दाखवतील.

3.

हवद्याथी कहवतेचा आकलन झालेला आशय स्वतःच्या शब्दात
घरातील आई ,बाबा ,ताई,दादा इत्यादीना साांगतील.

bit.ly/3FB2dh3

4.

करतील.
5.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

हवद्याथी कहवतेवर स्वतः प्रश्नहनर्षमती करून प्रश्नाांची उत्तरे लेखन
5.हवद्याथी कहवतेतील शब्दाांचा अथण शोधून घरातील मोठ्याना
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साांगतील.अ) भोळी ब) खाडी क) फुलाांचा ताटवा .
https://youtu.be/StTcVMvd0
_0

07.01.01
हतसरा

07.01.03

10.गोमू माहे राला

07.01.07

जाते (कहवता )

करतील.
2. हवद्याथी स्वतःची कहवता रचण्याचा प्रयत्न करतील.
3. हवद्याथी माहे र आहण सासर याांमधील भेद स्वतःच्या शब्दात लेखन
करतील.

bit.ly/3FB2dh3

07.01.10

1. हवद्याथी समान आशय असणारी इतर कहवता शोधून गायन

4. हवद्याथी ‘हनसगण आहण मानव’ या हवषयाांवर आपले मत १५ ते २०
ओळीत घरातील मोठ्याांना साांगतील.लेखन करतील.
5. हवद्याथी कहवतेच्या कवीची हवस्तृत माहहती हमळवतील.

चौथा

........

......

प्रथम सत् परीक्षा (सांकहलत

हवद्याथी स्वतः प्रश्न हनर्षमती करून त्याची उत्तरे लेखन करतील.

मूल्यमापन १)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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माहे –नोव्हें बर२०२०
आठवडा

अध्ययनहनष्पत्तीक्रमाां

पाठाचे नाव

हवषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

क
पहहला

हवद्याथी प्रथम सत्ातील बाबी / कौशल्ये / घटक / क्षमता याांची उजळणी / सराव

उजळणी /सराव

करतील.

https://diksha.gov.in/play/content/do_31

दु सरा

07.01.01

260527715834265626567?referrer=ut

07.01.03

m_source%3Ddiksha_mobile%26utm_co

07.01.07
07.01.10

10.बाली बेट

1.

हवद्याथी कलक चा उपयोग करून पाठाचे अध्ययन करतील.

2.

हवद्याथी पाठाचे समजपूवक
ण वाचन करतील.

3.

हवद्याथी पाठाचा आशय समजून घेऊन स्वतःच्या शब्दात हलहहतील.

4.

हवद्याथी पाठातील वाक्प्रचार शोधून त्याचा वाक्यात उपयोग
करतील.वाक्याचे लेखन करतील.

ntent%3Ddo_31252658178319974414
2761%26utm_campaign%3Dshare_cont
ent

5.

हवद्याथी पाठाचे प्रकटवाचन करतील.

6.

हवद्याथी प्रश्नाांची उत्तरे शोधतील.अ) बेटाचे वणणन करण्याकरीता लेखकाांनी
वापरलेले शब्द शोधून हलही.ब) समुद्राची माहहती स्वतःच्या शब्दात हलही.

हतसरा
चौथा

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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कसा:- शातळीां
श

अध्ययन

ऩाठ का नाम

अध्ययन स्त्रोत

महषना: – मशतांबर २०२०

वळवय – हषांदी

छार कृनत

प्ता ननष्ऩत्त्त
ष

क्रमाांक

1

7.15.01

‘ऩर्थ
ृ ली’ वे ‘अब्गन’

तक

मशाॉ ब्करक कये

2

7.15.01

‘ऩर्थ
ृ ली’ वे ‘अब्गन’

तक

मशाॉ ब्करक कये



ऩाठ का भुखय लाचन कयें गे ।



अॊतयजार की भदद वे 'ऩर्थृ ली' उऩग्रश



प्राप्त जानकायी तथा ऩाठ भें दी गई जानकायी को जोडकय स्लमॊ का एक नोट(हटप्ऩणी)

के फायें भें अचधक जानकायी प्राप्त कयें गे |

तैमाय कयें गे



ऩाठ का भुखय लाचन कयें गे|



अॊतयजार की भदद वे ‘अब्गन’ के फायें भें अचधक जानकायी प्राप्त कयें गे|



प्राप्त जानकायी तथा ऩाठ भें दी गई जानकायी को जोडकय स्लमॊ का एक
नोट(हटप्ऩणी) तैमाय कयें गे|



डॉ.ए .ऩी.जे.अददर
ु कराभ जी के फायें भें ऩढ़ें गे |



अऩनी वभझ के आधाय ऩय वॊफॊचधत ऩाठ ऩय ऩाठ्मऩस्
ु तक भें ऩछ
ू ें गए प्रशनों के उततय
लरखेंगे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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3

● कशानी का भुखय लाचन कयें गे|
● नए ळददों का अथण ळददकोळ भें वे अलगत कयें गे|
● फारयळ के भौवभ भें कशानी भें अॊतबत
ूण फच्चों को ऩाठळारा जाते वभम शोने लारी

4

7.15.05

जशाॉ चाश, लशाॉ याश

मशाॉ ब्करक कये

7.15.05

जशाॉ चाश,लशाॉ याश

मशाॉ ब्करक कये

कहठनाइमों की वूची फनाएॉगे |

● कशानी का भौनलाचन कयें गे|
● अऩने गाॉल की फारयळ के भौवभ भें शोने लारी वभस्माओॊ के फायें भें चचॊतन कयें गे |
वभस्माओॊ की वच
ू ी फनाएॉगे |
● ककवी एक वभस्मा का वभाधान ऩाने के लरए लरणखत मोजना तैमाय कयें गे ।
● अऩनी वभझ के आधाय ऩय वॊफॊचधत कशानी ऩय ऩाठ्मऩुस्तक भें ऩूछें गए प्रशनों के
उततय लरखेंगे|

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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महषना:– अक्तूबर २०२०
श

अध्ययन

प्ता

ननष्ऩत्त्त

ष

क्रमाांक

ऩाठ का नाम

अध्ययन स्त्रोत

वळवय – हषांदी
छार कृनत



उचचत शाल-बाल,रम-तार के वाथ कवलता का गामन कयें गे |



कवलता का बालाथण वभझने का प्रमाव कयें गे | स्लॊम के वभझे बालाथण के आधाय ऩय
कवलता का वायाॊळ लरखेंगे|

7.15.11

जीलन नशीॊ भया कयता शैं

मशाॉ ब्करक कये



कवलता ऩय आधारयत ऩाठ्मऩुस्तक के प्रशनों के उततय लरखेंगे ।

1
ऩटृ ठ २५ ऩय हदए गए चचत्र के आधाय ऩय तालरका की ऩूततण कयें गे|
2

7.15.04

अभ्माव-१

मशाॉ ब्करक कये

ा़
अफ तक ऩढेॊ शुए, वभझे शुए सान, आकरन के आधाय ऩय ऩटृ ठ क्र.२६ ऩय दी गई गततवलचधमों
की ऩूततण कयें गे ।
7.15.04

ऩुनयालतणन

मशाॉ ब्करक कये

3

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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वॊकलरत भूल्मभाऩन-१
4

महषना: –नळांबर२०२०
शप्ताष

अध्ययन

ऩाठ का नाम

अध्ययन स्त्रोत

वळवय – हषांदी
छार कृनत

ननष्ऩत्त्त
क्रमाांक
1

-

दीऩाळऱी अळकाऴ

2

-

दीऩाळऱी अळकाऴ
ा़
अफ तक ऩढेॊ शुए, वभझे शुए सान, आकरन के आधाय ऩय ऩटृ ठ क्र.२६ ऩय दी गई

3

गततवलचधमों की ऩूततण कयें गे ।
7.15.04

ऩुनयालतणन

मशाॉ ब्करक कये

इव ऩटृ ठ ऩय हदए गए उऩक्रभ ल प्रकल्ऩ की ऩतू तण कयें गे|
स्लाध्माम शर कयें गे ।

4

7.15.04

ऩन
ु यालतणन

मशाॉ ब्करक कये

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

ा़
अफ तक ऩढेॊ शुए, वभझे शुए सान, आकरन के आधाय ऩय ऩटृ ठ क्र.२६ ऩय दी गई
गततवलचधमों की ऩूततण कयें गे ।
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इव ऩटृ ठ ऩय हदए गए उऩक्रभ ल प्रकल्ऩ की ऩूततण कयें गे|
स्लाध्माम शर कयें गे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता : सातिी
माहे : सप्टेंबर ते नोव्हें बर – २०२०
हिषय

कालािधी

पाठाचे नाि

हिषय :इंग्रजी

अध्ययन हनष्पत्ती क्रमांक

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
1)

2)

07.17.40 Fills forms by
writing in appropriate
boxes/columns/spaces.

Week –
English
1 st & – 2
September

2.3 Teeny –
tiny

1) Listen and watch video carefully and follow
instructions and complete activities on page -44
2) Find the meaning of difficult words.
3) Complete English Workshop on page -47
a) Fill the blanks. B) Make compound
words

3)

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596768178176241017?c 4 ) Discuss and write briefly –page-47 activity -6
ontentId=do_313016436708638720
1328
5) Watch video and learn Auxiliary verbs and types
of question from – Language Study. – page -48

4)

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596768178176241017?c
ontentId=do_313016436727447552
1406

07.17.50 Describes people,
places, objects, landscapes
etc effectively.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596768178176241017?c
ontentId=do_313016436681015296
1479
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596768178176241017?c
ontentId=do_313016436696236032
1480

हिद्यार्थी कृती
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5)

Week – 3 & 4
September

2.4 Putting
together a
Class
Magazine

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596768178176241017?c
ontentId=do_312497909826068480
28442

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526596768178176241017?contentId 1) Students have to Click on given link. Then listen
carefully given guidelines and follow instructions
=do_3130164340024606721463
and complete activities.
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596768178176241017?content 2) After collection of specimens – answer given
Id=do_3130164340152811521524
questions on page – 49

07.17.06 Predicts the
remaining part of a sentence,
the next sentence, etc.

3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596768178176241017?content
Id=do_3130164345714688001405
4)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596768178176241017?content 3) Fill the gap and complete sentences on page -52
Pretty Paper Birds.
Id=do_3130164345566412801326
5)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

4) Read carefully Language study on page -53 and
make four types of sentences –
a) Statements
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_ b) Questions c) Commands d) Exclamations 312526596768178176241017?contentId also turn sentences into affirmative and negative.
=do_3130164345412321281400
Self-Study -

6)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596768178176241017?content
Id=do_31249189303507353613807

( Watch video and complete page 50 and 51 on
your own or take help from your teacher )

07.17.28 Reads to seek
information in print, notice
board, signboards in public
places, newspaper,
hoardings.
Week – 4
September

2.5 Windy
Lines

07.17.23 Reads aloud
meaningful chunks, stories
and recites poems with
appropriate pauses,
intonations and

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
1) Click on given link and listen and enjoy poem.
_312526596768178176241017?content
Id=do_3130164367376875521481
Try to complete it with the help of teacher /
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SELF STUDY pronunciations.

parent / friends (Self-Study )
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596768178176241017?content
Id=do_3130164367471411201465

2.6 Great
Scientists have
a questioning
mind

Week -1 & 2
October

07.17.19 Describes things,
people, situations, emotions
etc broadly.

1. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434
5809715201445
1) Use given links and listen introduction and try to
complete task on page -55
2. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434
5949798401525
2) Read lesson carefully and find answers for given
questions on page -56 , 57 and 58
3. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434
9007462401399
4. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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2.6 Great
Scientists have
a questioning
mind

6266992641477
3) Complete English Workshop and Language Study
on page -58

5.
https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434
6068500481226

4 ) Use internet and find Indian scientists
6. https://diksha.gov.in/play/collect information .
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_312510995
92840806421287

07.17.34 Reads a variety of
texts for pleasure, for
example,
adventure stories and
science fiction, fairy tales,
biography, autobiography
etc.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

7. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_312585604
823220224116030
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Week – 3 & 4 Revision
October

Links for Revision
1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526596768178176241017?contentId
=do_3130164366962360321480
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526596768178176241017?contentId
=do_3130164367086387201328
1) Click on given links watch all videos and revise
3)
lessons. Try to solve the English Workshop and
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
Language Study.
312526596768178176241017?contentId
=do_3130164367274475521406
07.17.05 Recalls specific
facts/details/main points after 4)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
listening to a programme.
312526596768178176241017?contentId
=do_3130164367376875521481
5)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526596768178176241017?contentId
=do_3130164340024606721463

Week – 3 & 4
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

6)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526596768178176241017?contentId
Click on given links watch all videos and revise
=do_3130164340152811521524
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October
7)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526596768178176241017?contentId
=do_3130164345714688001405

Revision

lessons. Try to solve the English Workshop and
Language Study.

8)
https://diksha.gov.in/play/collection/do_
312526596768178176241017?contentId
=do_3130164345566412801326

Week – 1 & 2
November

Sleep, Baby,
Sleep!

07.17.07 Thinks critically,
compares and contrasts
characters,
Events, ideas, themes and
relates them to life.

1)https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?content
Id=do_3130164367661056001504
2)https://diksha.gov.in/play/collection/d 1) Click on the given link and listen and enjoy song.
o_312526596768178176241017?content
Id=do_3130164367761489921505
3)https://diksha.gov.in/play/collection/d
o_312526596768178176241017?content 2) listen meaning of difficult words.
Id=do_3130164367875932161528
4)https://diksha.gov.in/play/collection/d 3) Complete English Workshop and Language Study
o_312526596768178176241017?content
on page -60
Id=do_312584911557091328215107

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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- Find rhyming words for given words.

- Match ideas with stanza
- Translate labels in Marathi given on page
60 activity 4

.

Links for Revision

Week – 3 &
4

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312526596768178176241017?c
ontentId=do_313016434580971520
1445
Revision

November

1. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434
5949798401525
2. https://diksha.gov.in/play/collect Click on given links watch all videos and revise
ion/do_31252659676817817624 lessons. Try to solve the English Workshop and
1017?contentId=do_313016434

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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9007462401399

Language Study

3. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434
6266992641477
4. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016434
6068500481226
5. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016436
7661056001504
6. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016436
7761489921505
7. https://diksha.gov.in/play/collect
ion/do_31252659676817817624
1017?contentId=do_313016436
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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7875932161528

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता - ७ ळी

वळवय - गणित

हद. १ शप्टें बर ते ३० नोव्षें बर २०२० ननयोजन
वळवय

अध्ययन

ऩाठाचे नाळ

काऱाळधी

अध्ययन अध्याऩन स्त्रोत

वळद्यार्थी कृती

ननष्ऩत्ती
क्रमाांक
गणणत

07.71.04

ऩरयभेम
वॊखमा ल
ऩरयभेम
वॊखमाॊलयीर
कक्रमा

१ वप्टें फय ते https://diksha.gov.in/play/content/do_31243458570
478387224277
४ वप्टें फय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300031348
52300801106
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300031357
45884161113
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300031363
63724801107

ऩरयभेम वॊखमा कळारा म्शणतात शे नैवचगणक
वॊखमा,ऩूणण वॊखमा ल ऩूणाांक वॊखमा माचा आधाय
घेऊन वभजन
ू घमा.

खारीर वॊखमाॊची प्रतमेकी ऩाच उदाशयणे लरशा.
नैवचगणक वॊखमाऩण
ू ण वॊखमा ऩूणाांक वॊखमाऩरयभेम वॊखमा-

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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४ वप्टें फय ते https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032046
3093760199
७ वप्टें फय

ऩरयभेम वॊखमा मा अॊळ ल छे द लाऩरून हमलशायी
अऩूणाांकाच्मा रूऩाॊत लरहशल्मा जातात म्शणन
ू
ऩरयभेम

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032052
11996161121

वॊखमाॊलयीर कक्रमा अऩूणाांकालयीर कक्रमेप्रभाणेच
कयतात.

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032057
58320641118

हदरेल्मा दोन ऩरयभेम वॊखमाॊच्मा दयम्मान मेणाऱ्मा इतय
ऩरयभेम वॊखमा वॊखमाये ऴेच्मा वशाय्माने कळा ळोधाहमा शे
ब्हशडीओ ऩाशून रषात घमा आणण ळोधण्माचा ऩमांत कया.

अऩूणाांकाॊची फेयीज,लजाफाकी,गण
ु ाकाय ल बागाकाय
माॊचे प्रतमेकी एक उदाशयण वोडला.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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गण
ु ाकाय हमस्त वॊखमा म्शणजे काम शे ओऱखा.
८ वप्टें फय ते
१० वप्टें फय
गण
ु ाकाय हमस्त वॊखमा लरशा.
१) २/५
२) -२/५
३) २

११ वप्टें फय
ते
१५ वप्टें फय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032062
27312641121

नैवचगणक वॊखमा वभूश शा फेयीज ल गण
ु ाकाय मा
कक्रमाॊवाठी ऩयु े वा आशे, ऩण लजाफाकी ल बागाकाय
मा कक्रमाॊवाठी ऩयु े वा नाशी, म्शणजेच दोन नैवचगणक

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032068
60963841100

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032079
72372481100

वॊखमाॊची लजाफाकी ल बागाकाय नैवचगणक वॊखमा
अवेरच अवे नाशी.

ऩूणाांक वॊखमा वभूश फेयीज, लजाफाकी, गण
ु ाकाय मा

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401303
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63064321227

कक्रमाॊवाठी ऩयु े वा आशे, ऩण बागाकाय मा कक्रमाॊवाठी
ऩुयेवा नाशी.

ऩरयभेम वॊखमा वभश
ू शा फेयीज, लजाफाकी, गण
ु ाकाय
ल बागाकाय मा वलण कक्रमाॊवाठी ऩुयेवा आशे .
शे ऩाठ्मऩस्
ु तकातीर उदाशयणाॊलरून वभजन
ू घमा.

१६ वप्टें फय
ते
१९ वप्टें फय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300078041
0347520120

ऩाठ्मऩस्
ु तकातीर फेयीज,लजाफाकी,गण
ु ाकाय ल
बागाकाय तवेच गण
ु ाकाय हमस्त मालय आधारयत
उदाशयणे वोडला.

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300078045
81642241248
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300078049
66666241247

दोन ऩरयभेम वॊखमाॊच्मा दयम्मान अवॊखम ऩरयभेम
वॊखमा अवतात. शे ऩाठ्मऩस्
ु तकातीर उदाशयणाद्लाये
ल ब्हशडीओ द्लाये प्रतमष काढून फघा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401307
53495041153
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२० वप्टें फय
ते

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032084
70773761133

ऩाठ्मऩस्
ु तकात हदरेल्मा दोन ऩरयभेम वॊखमा
दयम्मानच्मा वलवलध ऩरयभेम वॊखमा काढा.

२५
ऑकटोफय

दळाॊळ अऩूणाांकाॊचे गण
ु ाकाय ल बागाकाय माॊचा
वयाल भागीर इमततेप्रभाणे कयणे ल काशी
उदाशयणाॊचा वयाल कया.

२६ वप्टें फय
ते
३० वप्टें फय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401310
43000321245

दळाॊळ अऩण
ू ाांकारा 100 ने बागणे म्शणजे
दळाॊळचचनश 2 घये डालीकडे नेण,े

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401340
12354561202
1000 ने गण
ु णे म्शणजे दळाॊळचचनश तीन घये
उजलीकडे नेण.े अवे बागाकाय ल गण
ु ाकाय कयताना
खारीर
तनमभ उऩमोगी ऩडतात.

दळाॊळ अऩूणाां काच्मा अऩूणाां की बागानॊतय ककतीशी
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ळन
ू मे लरहशरी ककॊ ला ऩण
ू ाांक बागाच्मा आधी ककतीशी
ळूनमे
लरहशरी तयीशी दळाॊळ अऩण
ू ाांकाॊची ककॊ भत फदरत
नाशी.

शे वलवलध उदाशयणाॊच्मा वशाय्माने वभजन
ू घमा.
वलवलध ऩरयभेम वॊखमा दळाॊळ रुऩात लरशा.
२/५
३/११
३/७
४/९
५/६
१/३
लयीर उदाशयणालरून दळाॊळचचनशाच्मा उजलीकडे एक
अॊक अथला
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काशी अॊकाॊचा वभश
ू ऩन
ु शा ऩन
ु शा मेतो, अळा अऩण
ू ण
अॊकारा आलती दळाॊळ अऩूणाांक म्शणतात.

ज्मा दळाॊळ अऩूणाांकात दळाॊळचचनशाच्मा उजलीकडे
एकच अॊक ऩुनशा ऩुनशा मेतो, तमालय हटॊफ भाॊडतात.

तवेच दळाॊळचचनशाच्मा उजलीकडे जो अॊकाॊचा गट
ऩन
ु शा ऩन
ु शा मेतो, तमा गटालय आडली ये घ दे तात.

काशी ऩरयभेम वॊखमाॊ चे दळाॊळरूऩ खॊडडत,
तय काशी ऩरयभेम वॊखमाॊ चे दळाॊळरूऩ आलती
अवते.
शे वलवलध उदाशयणे वोडलन
ू ओऱखतात.

१ऑकटोफय
ते ५

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401343
33890561215
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ऩदालरी वोडलण्माचे तनमभ
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ऑकटोफय

1) याळीत एकाऩेषा अचधक कक्रमा अवतीर तय
गण
ु ाकाय ल बागाकाय मा कक्रमा डालीकडून उजलीकडे
ज्मा
क्रभाने आल्मा अवतीर तमा क्रभाने कयाहमा.

2) नॊतय फेयीज ल लजाफाकी मा कक्रमा, डालीकडून
उजलीकडे ज्मा क्रभाने आल्मा अवतीर तमा क्रभाने
कयाहमा.

3) कॊवात एकाऩेषा जास्त कक्रमा अवतीर तय, लयीर
दोन तनम भ ऩाऱून तमा कक्रमा आधी कयाहमा.

शे ऩदालरीचे तनमभ ऩाठ्मऩुस्तकातीर वलवलध
उदाशयणाॊचा वयाल करून ल दीषा भधीर
ब्हशडीओचा लाऩय करून वभजन
ू घमा.
07.71.05

घाताॊक

६ ऑकटोफय
ते १०

https://diksha.gov.in/play/content/do_31259897004
120473622042
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घाताॊककत वॊखमेचा ऩामा ल घात ओऱखा.
am चे लाचन ‘a चा घाताॊक m’ ककॊ ला ‘a चा m ला
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ऑकटोफय

घात’ अवे कयतात.
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032097
75595521122

इथे m ृी नैवचगणक वॊखमा आशे , शे वभजून घेतात.
कोणतमाशी वॊखमेचा ऩहशरा घात म्शणजे ती

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300032106
36247041101

वॊखमाच अवते.
वॊखमेचा घाताॊक 1 अवेर तय तो न लरहशण्माचा

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401373
23888641204

वॊकेत आशे .

घाताॊककत वॊखमा ,ऩामा,घाताॊक,गण
ु ाकाय रूऩ ल
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401408
19742721229

ककॊ भत वलवलध उदाशयणाॊच्मा वशाय्माने काढा.

कोणतमाशी वॊखमेचा दव
ु या घात म्शणजे तमा
वॊखमेचा लगण शोम.

कोणतमाशी वॊखमेचा ततवया घात म्शणजे तमा
वॊखमेचा घन शोम, शे वलवलध उदाशयणाॊच्मा
वशाय्माने काढा.
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११
ऑकटोफय ते

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300078053
3030912121

१५
ऑकटोफय

ऩामा वभान अवरेल्मा घाताॊककत वॊखमाॊचा
गण
ु ाकाय कवा कयाला शे ऩाठ्मऩस्
ु तकातीर
उदाशयणाॊच्मा वशाय्माने काढा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300078085
9310080120

घाताांकाांचे तनयम दीक्षाApp िरील तव्ृतडओच्या आधारे
ूमजून घ्या.

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401374
89858561286
कोणतमाशी वॊखमेचा घात ळन
ू म अवेर तय तमाचे
उततय नेशभी एकच का अवते शे वभजून घमा.
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300078090
4022016121
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401377
49954561287
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401404
88048641248

दोन वॊखमाॊच्मा गण
ु ाकायाचा ल बागाकायाचा घात
मालयीर तनमभ कवा तमाय झारा शे
ऩाठ्मऩस्
ु तकातीर उदाशयणाॊच्मा वशाय्माने काढा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401406
59589121228
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१६
ऑकटोफय ते

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300078094
60142081248

१८

कोणतीशी खऩ
ू भोठी अथला खऩ
ू रशान वॊखमा
लरहशताना एक अॊकी ऩूणाांक अवरेरी दळाॊळ
अऩूणाांकी वॊखमा

ऑकटोफय

ल 10 चा मोगम घात माॊचा गण
ु ाकाय करून लरशा.
मारा तमा वॊखमेचे(Standard form) प्रभाणणत रूऩ
म्शणतात.
कोणतीशी भोठ्मात भोठी वॊखमा लरहशताॊना ती दशा
चा घात लाऩरूनच का लरहशरी जाते शे वाॊगा.
जवे- वूमाणचा हमाव,प्रकाळाचा लेग.

१९
ऑकटोफय ते
२१

ऩूणण लगण वॊखमेचे अलमल ऩद्धतीने लगणभूऱ
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401411
07691521216

ऑकटोफय
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401512
88545281231https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130384844482150401597

ऩाठ्मऩस्
ु तकातीर उदाशयणाॊच्मा वशाय्माने काढा.

ऩूणण लगण वॊखमेचे बागाकाय ऩद्धतीने लगणभूऱ
ऩाठ्मऩस्
ु तकातीर उदाशयणाॊच्मा वशाय्माने काढा.

ज्मा वॊखमेचे भूऱ अलमल पाय भोठे आशे त ल
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तमाभऱ
ु े अलमल ऩाडणे कठीण आशे ,
ततचे लगण भूऱ ळोधण्मावाठी बागाकाय ऩद्धत कळी
उऩमोगी ऩडते,
शे उदाशयणे वोडलन
ू ओऱखा.

07.71.14

जोडस्तॊबारेख २२
ऑकटोफय ते

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401412
68910081288

२६
ऑकटोफय

ऩाठ्मऩस्
ु तकातीर वलवलध स्तॊबारेखाॊचा ल दीषा
भधीर ब्हशडडओचा लाऩय करून तमाचे तनयीषण कया
ल तमालय आधारयत वलवलध प्रशनाॊची उततये द्मा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401514
33789441290
जोडस्तॊबारेखाचे भशतल खारीर फाफीॊलरून
जाणतात.
१.दोनशी आरेखाॊतीर भाहशती एकाच आरेखात
दाखलता मेते
२.कभी जागेत जास्त भाश ती दे ता मेईर
३. तुरना कयणे वोऩे जाईर.
अळा प्रकायच्मा स्तॊबारेखारा जोडस्तॊबारेख

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Page 319

म्शणतात.

२७
ऑकटोफय ते

https://diksha.gov.in/play/content/do_31243532052
81832962190

जोडस्तॊबारेखाचे लाचन करून वलवलध भाहशतीच्मा
आधाये जोडस्तॊबारेख कवा काढता मेतो माचा

३१

वयाल कया. ल हदरेल्मा भाहशतीलरून जोडस्तॊबारेख

ऑकटोफय

काढा.

१.जोडस्तॊबारेखात वलण स्तॊबाॊची रुॊ दी वभान
अवाली.
२.रगतच्मा दोनशी जोडस्तॊबाॊतीर अॊतय वभान
अवाले.
३.जोडस्तॊबरेखाचा लाऩय तुरनातभक अभ्मावावाठी
कयतात.
मा वलण फाफी ऩाठ्मऩुस्तकातीर वलवलध
स्तॊबारेखाॊचा ल दीषा भधीर ब्हशडडओचा लाऩय
करून वभजून घमा.
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लत
ृ ाऩात्रातीर वलवलध आरेखाचा वॊग्रश करून तमालय
चचाण कया.

जोडस्तॊबारेखालय आधारयत ऩाठ्मऩुस्तकातीर
वलवलध उदाशयणाॊचा वयाल कया.
07.71.07

फैब्जक याळी

१ नोहशें फय

ल तमाॊलयीर

ते ९

कक्रमा

नोहशें फय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31243529157
77372162119

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401444
40115201247

वलवलध आकृतीफॊधाॊचे तनयीषण करून फैब्जक याळी
कळा तमाय शोतात शे वभजन
ू घमा.

फैब्जक याळीतीर ऩदे ,वह्गुणक ल चरे ओऱखतात
ल तमालय आधारयत उदाशयणे वोडला.
फैब्जक याळीतीर वरूऩ ऩदे ल वलजातीम ऩदे
कोणती शे वाॊगा.

ऩदाॊच्मा वॊखमेलरून याळीचे नाल ठयते. एक ऩद
अवल्माव एकऩद याळी, दोन ऩदे अवल्माव द्
वलऩद याळी,
तीन ऩदे अवल्माव बत्रऩद याळी, तीनशून जास्त ऩदे
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अवल्माव फशुऩद याळी अवे नाल हदरे जाते शे
वभजून घमा.

१० नोहशें फय
ते १६

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401448
29480961248

नोहशें फय

फैब्जक याळीभध्मे वजातीम ऩदाॊची फेयीज कयताना
तमा ऩदाॊच्मा वशगण
ु काॊची फेयीज करून तमाऩढ
ु े चर
लरहशतात.

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401451
48395521269

ल लजाफाकी कयताना एका ऩण
ू ाांकातन
ू दव
ु या ऩण
ू ाांक
लजा कयणे म्शणजेच ऩहश ल्मा ऩूणाांकात दव
ु ऱ्मा

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301401505
69205761230

ऩूणाांकाॊची वलरुद् ध वॊखमा लभऱलणे माच तनमभाचा
लाऩय आऩण फैब्जक याळीच्मा लजाफाकीवाठीकवा
कयतो शे वलवलध उदाशयणे वोडलन
ू ओऱखा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_31303848479
56377601424

https://diksha.gov.in/play/content/do_31303848537
42223361601

फैब्जक याळीॊचा गण
ु ाकाय कयताॊना दोन एकऩदीॊचा
गण
ु ाकाय कयताना, वलण प्रथभ वशगण
ु काॊचा चचनशे
रषात घेऊन गण
ु ाकाय कयाला.नॊतय चराॊचा
गण
ु ाकाय कयाला शे वभजन
ू घमा.

एकचर वभीकयणे कळी तमाय कयतात ल तमालय
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आधारयत हमलशायातीर उदाशयणे कळी वोडवलता
मेतात माचा वयाल कया.
१७ नोहशें फय

आताऩमांत अभ्मावरेल्मा वलण उदाशयणवॊग्रशातीर

२५ नोहशें फय

ककभान दोन उदाशयणे वोडला.ज्मा उदाशयण
वॊग्रशातीर उदाशयणे वोडलामरा कठीण लाटतीर
तमा उदाशयण वॊग्रशाळी वॊफॊचधत ब्हशडडओ तमा
प्रकायणावभोयीर लरॊक उघडून फघा.ककॊ ला वदय
अडचणीवॊदबाणत लगाणतीर लभत्राॊवोफत चचाण कया
अथला लळषकाळी वॊऩकण कया.

२५ नोहशें फय

वॊकीणण प्रशन वॊग्रशातीर उदाशयणे वोडवलण्माऩल
ु ी

३० नोहशें फय

आताऩमांतचे वलण ब्हशडीओ काऱजीऩूलक
ण फघा ल
तमालय लभत्राॊवोफत ल लळषकाॊवोफत चचाण कया,आणण
वॊकीणण प्रशन वॊग्रशातीर वलण प्रशन वोडला.
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इयत्ता :ूातिी माृे : ूप्टेंबर 2020 ते नोव्ृेंबर 2020
तिुय

मतृना

आठि
डा

पाठाचे नाि

उपघटक

अध्ययन
तनष्पती क्रमाांक

अध्यापनाचे स्त्रोत

तिद्याथी कृ ती

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018695726

ूामान्य
तिज्ञान

ूप्टेंबर

1

भौततक
राीींचे
मापन

प्रस्तािना

8746241645?referrer=utm_

1.भौततक राीी म्ृणजे काय ृे उदाृरणाूतृत िृीमध्ये तलृा .

source%3Ddiksha_mobile%

2.आजूबाजूच्या आतण दैनांद्रदन पररूरात िापरत अूलेल्या िस्तू आतण

26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2

पदाथाांची यादी करून त्याांचे मापन कूे करतात याबाबत घरी चचाम करून
िृीत नोंदी करा.

6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018695997

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

1

अद्रदी राीी ि
ूद्रदी राीी

4400001810?referrer=utm
7.72.08

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31

१.अद्रदी राीी ि ूद्रदी राीी याांच्यातील फरक िृीमध्ये तलृा .2. अद्रदी
राीी आतण ूद्रदी राीी याांची उदाृरणे तलृा.

2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

1

िस्तुमान आतण
िजन

/content/do_313018696010
7.72.08

539008191?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2

दैनांद्रदन जीिनामध्ये िापरात येणाऱ्या तितिध भौततक राीी ि त्याांचे मापन
करण्याूाठी अूणारी ूाधने याांच्या तिुयी मातृती ूांग्रतृत करून
िृीमध्ये तलृा.

6utm_content%3Ddo_3125
26581859311616240510%26
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utm_campaign%3Dshare_c
ontent
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696021
6883201756?referrer=utm_

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

1

प्रमातणत मापन

7.72.11

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content

1.िस्तुमान ि लाांबी, याांचा MKS ि CGS पद्धतीतील एककचा तक्ता

िृीमध्ये तयार करा.
2. प्रमातणत मापनाचे मृत्ि स्पष्ट करा.
3 दैनांद्रदन जीिनातील तितिध िस्तूांचे मापन करण्याूाठी कोणकोणती ूाधने

िापरता येतील ृे प्रत्यक्ष कृ तीद्वारे पाहून त्यातील प्रमातणत मापन ूाधने
ीोधून िृीमध्ये नोंदिा.

https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869603
35421441776?referrer=utm

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

1

पायाभूत राीी

7.72.11

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare

1.िेव ि चाल याांचा MKS ि CGS पद्धतीतील एककचा तक्ता िृीमध्ये

तयार करा.
2. पायाभूत राीी आतण पायाभूत प्रमाण या ूांकल्पना स्पष्ट करा.
3.एककाची आांतरराष्ट्रीय पद्धतीबाबत अतधक मातृती तमविा.

_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869604

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

1

मापनाचा
इततृाू

70589441646?referrer=utm
7.72.22

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare

1.पूिीच्या कावी मापनाूाठी कोणकोणती ूाधने िापरली जात ृोती याची

मातृती तमविा.
2. घरी आजी आजोबा ककिा इतर िररष्ठाांकडू न त्याांच्या कावात मापनाची

िापरलेली तितिध ूाधने आतण त्यामध्ये ृोत गेलेला बदल याबाबत चचाम
करा.

_content
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https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869605

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

ग्राृक ूांरक्षण
तिभागात
ीाूनाची
जबाबदारी

1

7.72.22

80526081647?referrer=utm

1.ग्राृकाांची िजन मापनामध्ये फूिणूक ृोऊ नये याूाठी ीाूनाने

_source%3Ddiksha_mobile

कोणत्या उपाययोजना के ल्या आृेत ? ते िृीमध्ये तलृा .2. ग्राृक ूांरक्षण
कायदा बाबत इांटरनेटिरून अतधक मातृती तमविा आतण ग्राृक म्ृणून
आपली भूतमका आतण ृक्क याबाबत चचाम करा.

%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869606
96033281733?referrer=utm

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

2

गती ,बल ि
कायम

प्रस्तािना

7.72.04

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31

गती म्ृणजे काय? गती मध्ये बदल कीामुवे ृोतो? दोन उदाृरणाांूृ स्पष्ट
करून िृीमध्ये तलृा .

2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696081
1048961170?referrer=utm_s

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

2

चाल ि िेग

7.72.08

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125

चाल ि िेग यातील फरक उदाृरणाद्वारे स्पष्ट करून िृीमध्ये तलृा .

26581859311616240510%26
utm_campaign%3Dshare_c
ontent

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

2

ूराूरी िेग ि
तात्कातलक िेग

7.72.08
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https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869609

ूराूरी िेग ि तात्कातलक िेग यातील फरक उदाृरणाद्वारे स्पष्ट करून
िृीमध्ये तलृा .
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73496321777?referrer=utm
_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696108
5890561283?referrer=utm_

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

3

त्िरण

7.72.08

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312

1. त्िरणाचे ूूत्र िृीमध्ये तलृा .2. त्िरण या ूद्रदी राीीचे एकक कोणते ते

ूाांगून पडतावू न पृा.

526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696120

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

3

न्युटनचा
गतीतिुयक
पतृला तनयम

2708481648?referrer=utm_
7.72.14

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2

.1न्युटनचा गतीतिुयक पतृला तनयम उदाृरणाद्वारे स्पष्ट करून िृीमध्ये
तलृा .
2. न्यूटन या ीास्त्रज्ञ तिुयी इांटरनेट िरून अतधक मातृती तमविा.

6utm_campaign%3Dshare_
content

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

3

अांतर ि
तिस्थापन

https://diksha.gov.in/play
7.72.11

/content/do_31246582429
5329792116429?referrer=ut

.1तारेिर बूलेला पक्षी उडू न एक तगरकी घेऊन पुन्ृा बूलेल्या जागी येतो
त्याने एका तगरकीत कापलेले एकू ण अांतर ि त्याांचे तिस्थापन याबाबत
स्पष्टीकरण िृीमध्ये तलृा.

m_source%3Ddiksha_mobi
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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le%26utm_content%3Ddo_
312526581859311616240510
%26utm_campaign%3Dsha

2. अांतर आतण तिस्थापन या ूांकल्पना स्पष्ट करा.
3. अांतर, तिस्थापन आतण िेग यातील परस्परूांबांध स्पष्ट करा.

re_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696135

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

4

तस्थततक
तिद्युत

5243521649?referrer=utm_

तिद्युत प्रभार

7.72.05

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_

1.एखादी िस्तू तिद्युत प्रभाररत आृे अूे के व्ृा म्ृणता येईल ते िृीमध्ये

तलृा.
2. घरी उपलब्ध अूलेल्या कां गिा ,मोजपट्टी इ .िस्तू िापरुन तिद्युत प्रभारचा

प्रत्यक्ष कृ तीद्वारे अनुभि घ्या आतण तनरीक्षणाांची िृीत नोंद करा.

content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696149

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

4

तिद्युत
प्रभार:उगम कूा
ृोतो?

9668481284?referrer=utm_
7.72.05

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_

1.एखादी िस्तू तिद्युत प्रभाररत ृोणे म्ृणजे काय? ते स्पष्ट करून िृीमध्ये

तलृा .
2.तिद्युत प्रभाराांचा उगम कूा ृोतो ते उदाृरणाूतृत स्पष्ट करा .
3. बेंजातमन फ्रॅंकतलन या ीास्त्रज्ञाबाबत इांटरनेट ककिा इतर उपलब्ध

ूातृत्याद्वारे मातृती तमविा.

content

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

4

प्रयोग

7.72.14

https://diksha.gov.in/play

1. थमामकोलचे ककिा मोृरीचे दाणे एका प्लातस्टकच्या बाटली घेऊन बाटली

/content/do_313018696162

जोराने ृलिा एकमेकाांपाूून दूर जाण्याचा प्रयत्न करतात पण बाटलीला

2220801638?referrer=utm

तचकटून बूतात अूे का ृोते ? ते िृीमध्ये तलृा.

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

2. द्रदलेल्या सलकमधील तव्ृतडओ पाहून त्यामध्ये दाखतिलेला प्रयोग ीक्य

अूल्याू स्ित :करून पृािा आतण तनरीक्षणे िृीत नोंदिा ककिा तव्ृतडओ
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26utm_campaign%3Dshare

पाहून तनरीक्षणे िृीत नोंदिा.

_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869643
40736001171?referrer=utm

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

4

घुमण तिद्युत

7.72.09

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare

1.घुमण तिद्युत म्ृणजे काय ते स्पष्ट करून िृीमध्ये तलृा.
2. द्रदलेल्या सलकमधील तव्ृतडओ पाहून त्यामध्ये दाखतिलेला प्रयोग ीक्य

अूल्याू स्ित :करून पृािा आतण तनरीक्षणे िृीत नोंदिा ककिा तव्ृतडओ
पाहून तनरीक्षणे िृीत नोंदिा.

_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869644

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

1

तिद्युत प्रभार
तनर्गमती

57717761176?referrer=utm_
7.72.04

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_

1.सभतीजिव प्रभाररत फु गा नेल्याू तो सभतीला का तचकटतो? यामागील

ीास्त्रीय तत्ि िृीमध्ये तलृा.
2.द्रदलेल्या सलकमधील तव्ृतडओ पाहून त्यामध्ये दाखतिलेला प्रयोग ीक्य

अूल्याू स्ित :करून पृािा आतण तनरीक्षणे िृीत नोंदिा ककिा तव्ृतडओ
पाहून तनरीक्षणे िृीत नोंदिा.

content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696457

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

1

तिद्युत प्रभार पररणाम

3470721285?referrer=utm_
7.72.05

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312

िातािरणात तिद्युत प्रभार तनमामण झाल्याची उदाृरणे कोणत्या
उदाृरणाांिरून ूाांगता येतील? याचे उत्तर िृीमध्ये तलृा.

526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869646

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

िातािरणातील
तिद्युत प्रभार

1

94302721154?referrer=utm
7.72.05,7.72.

_source%3Ddiksha_mobile

06

%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare

1.मुूवधार पाऊू, जोराने तिजा चमकणे ूुरू अूताना छत्री घेऊन बाृेर

जाणे योगय का नाृी याचे ीास्त्रीय कारण िृीमध्ये तलृा.
2. िातािरणातील तिद्युतप्रभाराचे पररणाम दीमतिणारी उदाृरणे याबाबत

मातृती तमविा.

_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696481
3332481757?referrer=utm_

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

ततडतरक्षक

1

7.72.15

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2

.1इमारतीिर ततडतरक्षक कोठे ि का बूिलेले अूते ते िृीमध्ये तलृा.
2. ततडतरक्षकामध्ये िीज जतमनीत पूरण्याूाठी काय व्यिस्था काय

व्यिस्था के लेली अूते ते तुमच्या ीब्दात माांडा.

6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018694754
3941121642?referrer=utm_s

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

2

उष्णता

उष्णतेचे स्त्रोत

7.72.16

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125

उष्णतेच्या स्त्रोताांची नािे िृीमध्ये तलृा.

26581859311616240510%26
utm_campaign%3Dshare_c
ontent

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

2

उष्णतेचे ूांक्रमण

7.72.06

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018694765

दैनांद्रदन जीिनात आढवू न येणाऱ्या उष्णतेच्या ूांक्रमणाच्या तितिध
उदाृरणाांच्या नोंदी स्पष्ट करून तलृा.
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3222401281?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018694785

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

2

उष्णतेचे
अतभूरण

5564801633?referrer=utm_
7.72.06

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312

उष्णतेचे अतभूरण कोणत्या अिस्थेतील पदाथाांमध्ये ृोऊ ीकते ते
िृीमध्ये तलृा.

526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018694797
3693441171?referrer=utm_s

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

2

उष्णतेचे प्रारण

7.72.06

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125

उष्णतेचे प्रारण या प्रकाराची दोन उदाृरणे िृीमध्ये तलृा.

26581859311616240510%26
utm_campaign%3Dshare_c
ontent

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

3

प्रूरण आतण
आकुां चन

https://diksha.gov.in/play
7.72.06

/content/do_31301869480
90265601166?referrer=utm
_source%3Ddiksha_mobile

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1.रेल्िेचे रूव, तूमेंट काेँक्रीटचे पूल याांच्यामध्ये फट का ठे िलेली अूते

यामागील ीास्त्रीय तत्ि िृीमध्ये तलृा .
2. उष्णतेचे आकुां चन आतण प्रूरण या तत्िाचा िापर दैनांद्रदन जीिनात कूा
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%26utm_content%3Ddo_31

के ला जातो ते उदाृरणाूतृत स्पष्ट करा .

2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869482
07738881773?referrer=utm

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

3

थमामू फ्लास्क

7.72.15

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869483

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

3

उष्णतेचे ूुिाृक
ि दुिामृक

24392961808?referrer=utm
7.72.15

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare

1.थमामू फ्लास्कची नामतनदेतीत आकृ ती िृीमध्ये काढा .
2. थमामू फ्लास्कचे कायम कूे चालते आतण त्यामागील ीास्त्रीय तत्ि

याबाबत तििेचन करा.
3. थमामू फ्लास्कचे उपयोग िृीत नोंदिा आतण त्याूारखे कायम करणार्या

इतर उपकरणाबाबत मातृती तमविून िृीत नोंदिा.

1.उन्ृाळ्यात पाांढरे रांगाचे तर तृिाळ्यात गडद रांगाचे कपडे का िापरतात

यामागील ीास्त्रीय कारण िृीमध्ये तलृा.
2. उष्णतेचे ूुिाृक आतण दुिामृक या ूांकल्पना उदाृरणाूतृत स्पष्ट करा.
3. आजूबाजूला आढवणार्या पदाथाांची तनरीक्षणाद्वारे यादी करून त्याांचे

उष्णतेचे ूुिाृक आतण दुिामृक यामध्ये िगीकरण करा.

_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_312457463716

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

3

उष्णता

7.72.16

659200211611?referrer=utm
_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31

खाली द्रदलेल्या यादीमधील कोणते पदाथम /िस्तू उष्णता ीोुून घेईल? ते
िृीमध्ये तलृा.1) स्टील धातूचा चमचा 2 )लाकडी पोवपाट 3) काचेचे भाांडे
4) तिा 5) लाकडी चमचा 6) प्लातस्टकची प्लेट 7)माती 8)पाणी

2526581859311616240510%
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869649

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

4

आपत्ती
व्यिस्थापन

प्रस्तािना :
आपत्ती

35475201639?referrer=utm
7.72.21

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%

1.पयामिरण ूांरक्षणाूांबांतधत घोुिाक्ये िृीमध्ये तयार करा.
2. आपत्ती म्ृणजे काय ते स्पष्ट करा.

26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869650
62942721286?referrer=utm

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

4

दुष्काव

7.72.21

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare

1.दुष्कावाची तीव्रता कमी करण्याूाठी आपण काय करू ीकतो त्या

उपाययोजनाांची यादी िृीमध्ये तयार करा.
2. दुष्काव या आपत्तीबद्दल अतधक मातृती तितिध स्त्रोताद्वारे तमविून िृीत

नोंदिा.

_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696518

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

4

दुष्कावाची
कारणे

6232321177?referrer=utm_s
7.72.06

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581859311616240510%26

1.दुष्कावाची कारणे कोणकोणती आृेत ते स्पष्ट करून िृीमध्ये तलृा.
2. दुष्कावाची मानितनर्गमत आतण नैूर्गगक कारणे तिीद करा.

utm_campaign%3Dshare_c
ontent
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869653

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

4

इततृाूात
डोकािताना

01575681778?referrer=utm_
7.72.03

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play

1.इांटरनेटच्या ूृाय्याने पूिी नैूर्गगक आपत्ती तनमामण झालेल्या रठकाणाची

मातृती गोवा करा .2. दुष्काव या आपत्तीची तीव्रता कमी करण्याूाठी
ूमाजात जाणीिजागृती तुम्ृी कश्या प्रकारे कराल? याबाबत चचाम करून
मुद्दे िृीत नोंदिा.
3.आपल्या स्थातनक पररूरात दुष्काव येिू नये याूाठी ीाूनामाफम त

राबतिण्यात येणार्या उपक्रमाांची मातृती घ्या.

1.पाऊू कूा पडतो ते जलचक्राच्या आकृ ती द्वारे िृीमध्ये दाखिा.

/content/do_313018696547
9587841811?referrer=utm_s

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

4

ढग फु टी

7.72.22

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581859311616240510%26
utm_campaign%3Dshare_c
ontent

2. ढगफू टी म्ृणजे काय तूेच त्या तनमामण ृोण्यामागील कारणे आतण

पररणाम याबाबत मातृती तमविा.
3. मुांबई येथे झालेल्या ढगफू टी बाबत इांटरनेटिरून तचत्रे , तव्ृतडओ याांचे

तनरीक्षण करा .

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696559
6569601172?referrer=utm_

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

4

मृापूर

7.72.21

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2

1. मृापूर या आपत्तीमुवे ृोणारे दुष्पररणाम ूोदाृरण तलृा.
2.मृापुरािर ूांरक्षणात्मक उपाययोजना कोणत्या आृेत ते िृीमध्ये तलृा.

6utm_campaign%3Dshare_
content

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

4

तिज पडणे आतण
खुल्या मैदानात

7.72.21

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696572

1.िीज कडाडत अूताना काय दक्षता घ्याल ते िृीमध्ये तलृा.

Page 334

िीज पडण्याचे
प्रमाण ूिामतधक

6003201640?referrer=utm
_source%3Ddiksha_mobile

2.तिज पडण्याचे ूिामतधक प्रमाण कोणत्या रठकाणी आढवू न येते? ते

िृीमध्ये तलृा.

%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696595
800064192?referrer=utm_

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

4

जिालामुखी

7.72.21

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312

जिालामुखीमुवे पयामिरणािर कोणकोणते पररणाम ृोतात ते िृीमध्ये
तलृा.

526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869660
86533121735?referrer=utm

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

4

भूकांप.

7.72.21

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31

भूकांप कीा प्रकारे घडू न येतो याची मातृती िृीमध्ये तलृा .

2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

4

िादवे

7.72.21

/content/do_31301869662
02368001650?referrer=ut

िादवे कीी तनमामण ृोतात ? त्याांचे कोण कोणते पररणाम ृोतात ते
िृीमध्ये तलृा.

m_source%3Ddiksha_mobi
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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le%26utm_content%3Ddo_
312526581859311616240510
%26utm_campaign%3Dsha
re_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696657

ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

1

पेीीरचना ि
ूूक्ष्मजीि

ओला कचरा ि
ूुका कचरा

2810241155?referrer=utm_s
7.72.03

ource%3Ddiksha_mobile%2

ओला कचरा ि ूुका कचरा िेगिेगवा का जमा करािा? तूे करण्याची गरज

6utm_content%3Ddo_3125

का ?उत्तर िृीमध्ये तलृा

26581859311616240510%26
utm_campaign%3Dshare_c
ontent
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869666

नोव्ृेंबर

1

87825921651?referrer=utm

उपििी
ूूक्ष्मजीि

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31

एखादा अन्नपदाथम दूतुत झाला आृे अूे आपण कोणत्या तनकुािर
ठरतितो ते िृीमध्ये तलृा.

2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play

नोव्ृेंबर

1

ूूक्ष्मजीिाांचे
पररणाम

/content/do_31301869668
7.72.06

48471041641?referrer=utm
_source%3Ddiksha_mobile

बांद डब्यात चुकून रातृलेली तमठाई ककिा पाि याांचे तीन-चार द्रदिूाांनी
काय ृोते?उत्तर िृीमध्ये तलृा.

%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31260466951

नोव्ृेंबर

पेीीरचना ि
ूूक्ष्मजीि

1

9306752112981?referrer=ut
7.72.09

m_source%3Ddiksha_mobi
le%26utm_content%3Ddo_

िनस्पती पेीी दीमिणारी आकृ ती काढू न योगय नािे द्या.

312526581859311616240510
%26utm_campaign%3Dsha
re_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313019326726
1440001858?referrer=utm_

नोव्ृेंबर

आद्रदकें िकी पेीी

1

7. 72.12

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312

आद्रदकें िकी पेीीची आकृ ती काढू न ततच्या भागाू योगय नािे द्या

526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869669

ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

2

मानिी िायू
ि पचनूांस्था

69548801652?referrer=utm

प्रस्तािना

7.72.06

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31

इांद्रिय ूांस्था म्ृणजे काय ि आपल्या ीरीरातील इांद्रिय ूांस्थाांची नािे
िृीमध्ये तलृा.

2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869670

नोव्ृेंबर

2

िायूांचे
प्रकार:उपघटक
ऐतच्छक िायू ि
अनैतच्छक िायू

82106881178?referrer=utm
7.72.03

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare

1.मानिी ीरीरात एकू ण द्रकती िायू अूतात ि त्याांचे प्रकार िृीमध्ये

तलृा.
2.ऐतच्छक िायू ि अनैतच्छक िायू याची व्याख्या ूाांगून त्यामधील फरक

स्पष्ट करा .

_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696719
9825921653?referrer=utm_

नोव्ृेंबर

2

िायूांचे प्रकार

7.72.03

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_

1.हृदयाच्या िायूांना तिुयी अतधक मातृती िृीमध्ये तलृा.
2. मानिी ीरीरातील तितिध रठकाणाचे िायू दीमतिणारी आकृ ती काढू न

िायूांचे प्रकार दीमिा.
3. िायूांचे कायम ूुरवीत ृोण्याूाठी आतण ते बवकट ृोण्याूाठी आृार

आतण व्यायाम याचे मृत्ि याबाबत चचाम करून मृत्ि तिुद करा .

content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018697029

नोव्ृेंबर

2

पचन ूांस्थेतील
मृत्त्िाच्या ग्रांथी
ि त्याांचे कायम

3207041654?referrer=utm_
7.72.06

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_

1.अन्नपचन म्ृणजे काय ते िृीत तलृा .
2. पचनूांस्थेतील इांद्रियाांची नािे िृीमध्ये तलृा.
3. पचन ूांस्थेतील मृत्िाच्या ग्रांथी ,त्याांचे स्त्राि आतण त्याांचे कायम ूतिस्तर

स्पष्ट करा.

content

नोव्ृेंबर

2

पचनूांस्थेतील
इांद्रियाांची रचना

7.72.12

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696756

1.पचन ूांस्थेची ूुबक आतण नामतनदेतीत आकृ ती काढा.
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ि कायम

994048193?referrer=utm_s

2. उपलब्ध अूणार्या ूाधनापाूून पचनूांस्था दीमतिणार्या

ource%3Ddiksha_mobile%2

मॉडेल/प्रततकृ ती तयार करा .

6utm_content%3Ddo_3125
26581859311616240510%26

3. पचनूांस्थेतील अांतभूमत इांद्रिये आतण त्याांचे कायम याचे कोष्टक तयार करा.

utm_campaign%3Dshare_c
ontent
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696745
7955841287?referrer=utm_

नोव्ृेंबर

2

पचनूांस्था

7.72.09

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312

पचन ूांस्थेतील मृत्त्िाच्या ग्रांथी त्याांचे स्त्राि ि कायम याांची मातृती
दीमिणारा तक्ता तयार करा.

526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018696731

नोव्ृेंबर

2

मातृत आृे का
तुम्ृाला

5333121156?referrer=utm_s
7.72.04

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581859311616240510%26
utm_campaign%3Dshare_c

.1खाल्लेल्या अन्नाचे पचन ृोताना ूिमच अन्नाचे पोुक पदाथामत रूपाांतर
ृोत अूेल का? तिचार करून तलृा.
2. आपले आरोगय आपल्या ृाती आतण आपली द्रदनचयाम याबाबत मांथन

करून िृीत नोंदी करा.

ontent

नोव्ृेंबर

2

मानिी िायू ि
पचनूांस्था

https://diksha.gov.in/play
7.72.04

/content/do_31247996349

मानिी पचन ूांस्थेतील यकृ ताचे कायम स्पष्ट करून तलृा .

378560021471?referrer=ut
m_source%3Ddiksha_mobi

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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le%26utm_content%3Ddo_
312526581859311616240510
%26utm_campaign%3Dsha
re_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_31301869704

ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

3

बदल :
भौततक ि
राूायतनक

23050241736?referrer=utm

थोडे आठिा

7.72.06

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31
2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content

1. आजूबाजूला घडणार्या बदलाांचे तनरीक्षण करून तितिध बदलाांच्या

उदाृरणाची यादी करा.
2.मानितनर्गमत ि नैूर्गगक बदलाांची तुम्ृाू माृीत अूलेली काृी

उदाृरणे िृीमध्ये तलृा.
3.बदल ृा तनूगामचा तनयम आृे याबद्दल तुमचे मत िृीत नोंदिा

https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018697053
9622401179?referrer=utm_

नोव्ृेंबर

3

तनरीक्षण ि चचाम

7.72.06

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312

िादवात उन्मवु न पडलेले झाड, दुधाचे दृी ृोणे ृे कोणत्या प्रकारच्या
बदलाांची उदाृरणे आृेत ते िृीमध्ये तलृा.

526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play

नोव्ृेंबर

3

ीीघ्र बदल ि
ूािकाी बदल

/content/do_31301869706
7.72.03

62912001642?referrer=utm
_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31

1.ीीघ्र बदल ि ूािकाी बदलाची उदाृरणे िृीमध्ये तलृा.
2.आजूबाजूला घडणार्या तितिध बदलाांचे तनरीक्षण करून िृीत नोंदिा

आतण त्याांचे ीीघ्र आतण ूािकाी बदल यामध्ये िगीकरण करा.

2526581859311616240510%
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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26utm_campaign%3Dshare
_content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018697078

नोव्ृेंबर

3

पररितमनीय ि
अपररितमनीय
बदल

1614081643?referrer=utm_
7.72.03

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2

.1पररितमनीय बदल ि अपररितमनीय बदलाांची उदाृरणे िृीमध्ये तलृा.
2. आजूबाजूला घडणार्या तितिध बदलाांचे तनरीक्षण करून िृीत नोंदिा

आतण त्याांचे पररितमनीय आतण अपररितमनीय बदल यामध्ये िगीकरण करा .

6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018697092

नोव्ृेंबर

4

भौततक बदल ि
राूायतनक बदल

9070081174?referrer=utm_
7.72.03

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312
526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_

1.भौततक बदल ि राूायतनक बदल म्ृणजे काय त्याची उदाृरणे िृीमध्ये

तलृा.
2. आजूबाजूला घडणार्या तितिध बदलाांचे तनरीक्षण करून िृीत नोंदिा

आतण त्याांचे भौततक आतण राूायतनक बदल यामध्ये िगीकरण करा .

content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018697105

नोव्ृेंबर

4

थोडे आठिा(2)

7.72.06

1294721758?referrer=utm_s

1.िाटीमध्ये पाणी घेऊन त्याू उष्णता द्रदली अूता काय ृोते ृे तनरीक्षण

ource%3Ddiksha_mobile%2

करून िृीमध्ये तलृा .2. पदाथाांचे अिस्थाांतर म्ृणजे काय ते िृीत नोंदिा.

6utm_content%3Ddo_3125
26581859311616240510%26

3. पदाथाांचे अिस्थाांतर ृोताना घडणार्या द्रक्रयाांची नािे तलृा.

utm_campaign%3Dshare_c
ontent
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https://diksha.gov.in/play
/content/do_313018697116
5409281759?referrer=utm_

नोव्ृेंबर

4

क्षरण

7.72.07

source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_312

धातूांचे क्षरण म्ृणजे काय ते उदाृरणाूतृत स्पष्ट करून तलृा .

526581859311616240510%2
6utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play
/content/do_312450140167
56121627220?referrer=utm

नोव्ृेंबर

4

भौततक बदल

7.72.16

_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_31

भौततक बदलाांची तितिध उदाृरणे िृीमध्ये तलृा.

2526581859311616240510%
26utm_campaign%3Dshare
_content

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता : ७वह
दवषय

कालावधह

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक

पाठाचर नाव

ाहर : सप्टें बे, २०२०
अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

आठिड

७. सांविध न च्य उवद्दवशकेतील

२.सांविध न ची

न गवरकश स्त्र मधील प ठ क्रम ांक २.सांविध न ची उद्दे वशक य

पवहल

मूल्ये म नित ि दी आहे त हे

उद्दे शीक

प ठ चे ि चन कर.

(३७ ऑगस्ट ते
०५ सप्टें बर)

समजून घेणे.
(उद्दे शीक )

२. स िषभौमति सांकल्पन समजून
घेणे.

न गवरकश स्त्र

http://tiny.cc/hryeqz

सांविध न ची उद्दे वशक य बद्दल म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य
चलकल क्लीक कर.
स िषभौम र ये य च अथष ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य
चलकल क्लीक कर.

(स िषभौम र ये)
http://tiny.cc/hsyeqz

न गवरकश स्त्र

आठिड

३. लोकश हीत र यक रभ र ची

२.सांविध न ची

दुसर

सत्त लोक ांच्य ह ती असते हे

उद्दे शीक

(०७ सप्टें बर

ज णून घेणे.

(लोकश ही र ये)
http://tiny.cc/btyeqz

लोकश ही र ये म्हणजे क य हे ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य
चलकल क्लीक कर.
उद्दे वशकेचे मूल्ये ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल क्लीक

ते ७२

कर.

सप्टें बर)

(उद्दे वशकेचे मूल्ये)
http://tiny.cc/ttyeqz

आठिड
न गवरकश स्त्र

वतसर
(७४ सप्टें बर ते

४. लोकश ही वनणषय, चचा,
विच रविवनमय य ांच्य आध रे

२.सांविध न ची
उद्दे शीक

स मूवहक रीतय घेतले ज त त हे

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

(स्ि तांत्र)
http://tiny.cc/ouyeqz

स्ि तांत्र म्हणजे क य हे ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल
क्लीक कर.
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७९ सप्टें बर)

बांधुत मूल्ये ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल क्लीक कर.

समजून घेणे.
(उद्दे वशकेचे उवद्दष्ट-बांधुत )

कृती ि उपक्रम

http://tiny.cc/pvyeqz

तुझ्य पवरसर तील ितषम नपत्र च
ां ी य दी कर.
तुमच्य कुटूां ब तील वनणषय त कोण-कोण सहभ गी असत त ते
वलही
तु ग ि तील कोणकोणतय सण-उतसि त सहभ गी होतो ते
वलही.

आठिड

७.

चौथ

पवरब्स्थती क रणीभूत ठरली य ची

(२७ सप्टें बर ते
२६ सप्टें बर)

स्िर यस्थ पनेची

कोणती ५.स्िर यस्थ पन

ि चन कर.

वचकीतस करत येणे.

स्िर यस्थ पन प ठ ची प्रस्त िन प हण्य स ठी वदलेल्य
चलकल ब्क्लक कर.

२. वकल्ले ऐवतह वसक ि स्तू य न
ां
भेट दे ऊन म वहती गोळ करत

स्िर यस्थ पन प्रस्त िन )

येणे.

इवतह स

प ्पुस्तक तील प ठ क्रम ांक ५.स्िर यस्थ पन य प ठ चे

http://tiny.cc/4vyeqz

िीरम त वजज ब ई य ांच्य विषयी म वहती प हण्य स ठी
वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.

(िीरम त वजज ब ई)
http://tiny.cc/cwyeqz
इवतह स

आठिड

३. वकल्ल्य ांची म वहती इांटरने टच्य

५.स्िर यस्थ पन

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

(वशिर य ांचे सहक री)

वशिर य ांचे सहक री य ांच्य विषयी म वहती प हण्य स ठी
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प चि

स ह्य ने वमळित येणे.

http://tiny.cc/xwyeqz

वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
वशिर य ांची र जमुद्र ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल

(२८ सप्टें बर ते ४. ऐवतह वसक ि रश ांच्य
०३ ऑक्टोबर)

जतन स ठी प्रयतन करणे.

ब्क्लक कर.

(र जमुद्र )
http://tiny.cc/bxyeqz

दवषय

कालावधह
आठिड पवहल
( ०५ ऑक्टोबर ते
७० ऑक्टोबर)

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक
५. ज िळीच्य विजय चे

इयत्ता : ७ वह

ाहर : ऑक्टोबे, २०२०

पाठाचर नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

५.स्िर यस्थ पन

(स्िर यस्थ पने स ठी ह लच ली)

ऐवतह वसक महतति समजून
घेत येणे.

http://tiny.cc/hxyeqz

इवतह स

होते, य ची ज णीि वनमाण
होणे.

स्िर य स्थ पने च्य ह लच लीबद्दल म वहती प हण्य स ठी
वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
अफजलल न च िध प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक
कर.

६. वशि जी मह र ज ांचे
सहक री जीि ल जीि दे ण रे

दवद्याथी कृ तह

(अफझलल न चे प वरपतय)
http://tiny.cc/qxyeqz
(वसद्दी जौहरची स्ि री)
http://tiny.cc/y0yeqz

वसद्दी जौहरची स्ि री बद्दल म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य
चलकल ब्क्लक कर.
कृती ि उपक्रम
र जमुद्र वचत्र रे ल टन कर.
वशिर य ांच्य विविध वकल्ल्य ांची य दी कर.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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वशिर य ांच्य जीि स जीि दे ण ऱ्य सहक ऱ्य ांची य दी कर.
वशिर य ांच्य पुणे जह वगरीतील ब र म िळ प्रदे श च
ां ी य दी कर.
न गवरक
श स्त्र

आठिड दुसर
(७२ ऑक्टोबर ते

७. सांविध न ची िैवशष्ट्ये

३.सांविध न ची

न गवरकश स्त्र मधील प ठ क्रम ांक ३.सांविध न ची िैवशष्ट्ये ह

स ांगत येणे.

िैवशष्ट्ये

प ठ ि च.

७७ ऑक्टोबर)

(प्रस्त िन )
http://tiny.cc/p1yeqz

सांविध न ची िैवशष्ट्ये य प ठ ची प्रस्त िन प हण्य स ठी
वदलेल्य चलकल क्लीक कर.
अवधक र विभ गणी प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल क्लीक कर.

(अवधक र विभ गणी)
http://tiny.cc/81yeqz
न गवरक
श स्त्र

आठिड वतसर
(७९ ऑक्टोबर ते
२४ ऑक्टोबर)

२. लोकश ही

३.सांविध न ची

श सनव्यिस्थेची िैवशष्ट्ये

िैवशष्ट्ये

स ांगत येणे.

(केंद्रश वसत प्रदे श/सांघश वसत
प्रदे श)
http://tiny.cc/t2yeqz
(स्ितांत्र न्य यव्यिस्थ )

केंद्रश वसत प्रदे श बद्दल म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल
क्लीक कर.
स्ितांत्र न्य यव्यिस्थ बद्दल म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य
चलकल क्लीक कर.

http://tiny.cc/n3yeqz
आठिड चौथ
न गवरक
श स्त्र

(२६ ऑक्टोबर ते
३७ ऑक्टोबर)

३. सांघर य व्यिस्थे त दोन

३.सांविध न ची

प तळय ांिर श सन सांस्थ

िैवशष्ट्ये

क म करत त हे म हीत करून
घेणे.

(वनिडणूक आयोग)
http://tiny.cc/23yeqz

वनिडणूक आयोग बद्दल म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल
क्लीक कर.
कृती ि उपक्रम
सांघश सन,र यश सन ि दोन्ही श सन कडे असण रे विषय

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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य ांच तक्त तय र कर.
सध्य चे मुख्य वनिडणूक आयुक्त कोण आहे त.
आत्त पयंत भ रतीय सांविध न त वकती िेळ दुरुस्ती झ ली हे
शोधण्य च प्रयतन कर.
प न क्रम ांक ७३ िरील बोधवचन्ह च
ां ी वचत्रे क ढ.

इयत्ता : ७ वह
दवषय

कालावधह

अध्ययन दनष्पत्तह

पाठाचर नाव

ाहर : नोव्हें बे, २०२०

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

क्र ाांक
इवतह स

आठिड पवहल
( ०२ नोव्हें बर ते ०७
नोव्हें बर)

७. वशिर य ांच्य

६.मुघल ांशी

युद्धनीतीच अभ्य स

सांघषष

करणे.

प ्पुस्तक तील प ठ क्रम ांक ६.मुघल ांशी सांघषष ह प ठ ि च.
(प्रस्त िन )
http://tiny.cc/z4yeqz

मुघल ांशी सांघषष प ठ ची प्रस्त िन प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल
ब्क्लक कर.
सुरतेिरील स्ि री विषयी म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल
ब्क्लक कर.

(सुरतेिरील स्ि री)
http://tiny.cc/i5yeqz
इवतह स

आठिड दुसर

२. मर ठे ि मोगल

६.मुघल ांशी

(जयचसगची स्ि री)

जयचसगची स्ि री ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक

सांघषष वचवकतसकपणे
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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( ०९ नोव्हें बर ते ७३

अभ्य सणे.

सांघषष

नोव्हें बर)

http://tiny.cc/h6yeqz
(आग्र भेट ि सुटक )
http://tiny.cc/m7yeqz
(मुघल विरुद्ध आक्रमक पवित्र )

कर.
आग्र भेट ि सुटक प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
मुघल ांविरुद्ध आक्रमक पवित्र प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल
ब्क्लक कर.

http://tiny.cc/57yeqz
इवतह स

आठिड वतसर
(७७ नोव्हें बर ते २७
नोव्हें बर)

३. कठीण ि
अडचणीच्य प्रसांगी

६.मुघल ांशी
सांघषष

वशिर य ांची वनणषय
जमत ि धै यष य ांचे
अभ्य सपूणष वििेचन
करणे.

(र य वभषेक)
http://tiny.cc/e8yeqz
(दवजणेची मोहीम)
http://tiny.cc/m9yeqz

वशिर य ांच र य वभषेक प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक
कर.
दवजणेची मोहीम ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
कृती ि उपक्रम
सुरत हे शहर भ रत च्य नक श त अथि गूगल मॅप िर
द लि/पह .
वशि जी मह र ज सुरतेल कसे पोहचले असतील य ची कल्पन
कर ि वलही.
िस्तुम न ची विविध एकके वलही.
वशि जी मह र ज ांच जीिन िर आध वरत वचत्रपट,म वलक
बघ.उद .त न्ह जी,विर जीज म त ,स्िर यरजक इतय दी.

स म वजक
श स्त्र

आठिड चौथ
(२३ नोव्हें बर ते २८

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

अक वरक ि सांकवलत मूल्यम पन-२०२०-२७
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नोव्हें बर)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता : ७वह
दवषय

अध्ययन

पाठाचर नाव

कालावधह

ाहर : सप्टें बे, २०२०
अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

दनष्पत्तह क्र ाांक
07.73G.12

प ठ ३ भरती ओहोटी

आठिड पवहल

दीज APP

(३७ ऑगस्ट ते ०५

https://tinyurl.com/yab7tm5c

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर . अडचण
आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनीद्व रे सांपकष स ध .

सप्टें बर)
https://tinyurl.com/ycz7exfu

स म वजक

https://tinyurl.com/ydy9v8jf

श स्त्र
(भूगोल)

https://tinyurl.com/yaa2x5od

https://tinyurl.com/y6wsyvyt

https://tinyurl.com/yahkbdqv

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://tinyurl.com/yb9cbylv

https://tinyurl.com/yaxxebsy

https://tinyurl.com/yd89np6c

07.73G.12

प ठ ३ भरती ओहोटी

आठिड दुसर

प्रतयज अनुभि

कृती कर . तय अनुभि च्य आध र िर प न क्र ७०

(०७ सप्टें बर ते ७२

िरील ‘स ांग प हू ’ य चे उत्तरे िहीत वलह .

सप्टें बर)

स म वजक

प ्पुस्तक प न क्र ०९ िरील ‘करून पह ’ तील सहज

प ्पुस्तक प न क्र ७० ते ७२ िरील आकृती ३.०५ ते

श स्त्र

३.०८ चे वनरीजण कर . सबांवधत प ् ांश चे ि चन

(भूगोल)

करून आकृती िहीमध्ये क ढ . तय आध र िर भरती ि
ओहोटी य ब बत २०-२२ ओळीत म वहती वलह .
अडचण आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष
सध.

स म वजक

07.73G.12

प ठ ३ भरती ओहोटी

श स्त्र

स्ि ध्य य

सध.

सप्टें बर)
07.73G.07

प ठ ४ हिेच द ब

आठिड चौथ

पुस्तक तील प न क्र. ७५ िरील स्ि ध्य य सोडि .
अडचण आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष

(७४ सप्टें बर ते ७९

(भूगोल)
स म वजक

आठिड वतसर

दीज APP

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर . अडचण

श स्त्र
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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(भूगोल)

07.73G.08

(२७ सप्टें बर ते २६

https://tinyurl.com/y7vehx7k

आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनीद्व रे सांपकष स ध .

सप्टें बर)
https://tinyurl.com/ycwzfmdg

https://tinyurl.com/ydbqwmss

https://tinyurl.com/yazyusav

https://tinyurl.com/ybnaz9z7

https://tinyurl.com/yb73kgat

https://tinyurl.com/ybw2mz74

https://tinyurl.com/y87woxru

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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07.73G.07
स म वजक

प ठ ४ हिेच द ब

07.73G.08

प्रतयज अनुभि

आठिड प चि

न प डत तो फुग सोड . क य होते य चे वनरीजण कर .

(२८ सप्टें बर ते ०३

श स्त्र

फुग आि ज करत पुढे ज तो. फुग्य तील पूणष हि

ऑक्टोबर)

(भूगोल)

एक फुग घ्य . तय मध्ये हि भर . तय नांतर फुग्य ची ग ठ

वनघ ल्य िर फुग

ल ली पडतो. य िरून हिेच्य

द ब मुळे क य घडले ि फुग्य तील हिेच

दब

सांपल्य िर क य घडले य चे वनरीजण िही मध्ये वलह .

इयत्ता : ७ वह
दवषय

अध्ययन

पाठाचर नाव

ाहर : ऑक्टोबे, २०२०

कालावधह

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

दनष्पत्तह क्र ाांक
स म वजक

07.73G.07

श स्त्र

07.73G.08

प ठ ४ हिेच द ब

स्ि ध्य य

७० ऑक्टोबर)
07.73G.09

प ठ ५ ि रे

आठिड दुसर

https://tinyurl.com/ycarkfmm

(७२ ऑक्टोबर ते ७७

(भूगोल)

07.73G.11

ऑक्टोबर)

https://tinyurl.com/y8aoj2o9

स म वजक

07.73G.09

आठिड वतसर

https://tinyurl.com/ya3c5uhj

श स्त्र

प ठ ५ ि रे

(७९ ऑक्टोबर ते २४

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर . अडचण
आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनीद्व रे सांपकष स ध .

07.73G.10

श स्त्र

प ठच्य शेिटी वदलेल स्ि ध्य य सोडि . अडचण
आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनीद्व रे सांपकष स ध .

( ०५ ऑक्टोबर ते

(भूगोल)

स म वजक

आठिड पवहल

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर . अडचण
आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनीद्व रे सांपकष स ध .
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(भूगोल)

ऑक्टोबर)

07.73G.10
07.73G.11

https://tinyurl.com/y9f7zbem

https://tinyurl.com/ybzwwa6j

07.73G.09
स म वजक
श स्त्र
(भूगोल)

प ठ ५ ि रे

आठिड चिथ

07.73G.10

(२६ ऑक्टोबर ते ३७

07.73G.11

ऑक्टोबर)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://tinyurl.com/ybscem36

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर . अडचण
आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनीद्व रे सांपकष स ध .

https://tinyurl.com/y75uwmfh
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इयत्ता : ७ वह
दवषय

अध्ययन दनष्पत्तह

पाठाचर नाव

ाहर : नोव्हें बे, २०२०

कालावधह

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

क्र ाांक
स म वजक

07.73G.09

प ठ ५ ि रे

श स्त्र (भूगोल)

07.73G.10

( ०२ नोव्हें बर ते

07.73G.11

०७ नोव्हें बर)

आठिड पवहल

प्रतयज अनुभि

प न क्र. २७ िरील आकृती क्र ५.७
दशषविलेली कृती कर . प ठ चे ि चन
कर ि आकृतय ांचे वनरीजण कर .

स्ि ध्य य
प ठच्य

शेिटी

सोडि .
वशजक ांसोबत

वदलेल

अडचण
दूरध्िनीद्व रे

स्ि ध्य य
आल्य स
सांपकष

सध.
स म वजक

सर ि

श स्त्र (भूगोल)

आठिड दुसर
( ०९ नोव्हें बर ते
७३ नोव्हें बर)

स म वजक

सांकवलत मूल्यम पन

श स्त्र (भूगोल)

आठिड वतसर
(७७ नोव्हें बर ते
२७ नोव्हें बर)

स म वजक

07.73G.17

श स्त्र (भूगोल)

07.73G.18

६. नैवचगणक प्रदे ळ

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

आठिड चिथ
(२३ नोव्हें बर ते

https://tinyurl.com/y24h5clj

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती
कर . अडचण आल्य स वशजक ांसोबत
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२८ नोव्हें बर)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .
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इयत्ता:- आठवी
माहे – सप्टेंबर २०२०
आठव
डा

अध्ययनहनष्पत्तीक्र

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी

अध्ययनस्त्रोत

हवद्याथीकृती

माांक

पहहला

*हवद्याथी कहवतेचे शीषणक वाचून काय वाटले ते साांगतील.
*हवद्याथीकहवतेचे वाचन करतील.
*कहवता स्वतःच्या चालीत गातील.
०८.०१.०८
०८,०१.१०

*कहवतेचा भावाथण हवषद करतील.
६.असारांगारीरॅावण

*हवद्याथी कवीने रॅावण महहसयाला हदलेल्या नावाची यादी
तयार करतील.
*’हकशोर’ माहसकेहमळवून (हकमानपाच)
त्यातीलकहवताांचासांग्रहकरतील.

दु सरा

*कहवतेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दाांच्या जोड्या हलहू न
काढतील.
०८.०१.०८
०८.०१.१०

६.असारांगारीरॅावण

*हवद्याथी रॅावण महहसयाची हवहवधरूपे आकृतीच्या सहाय्याने
दाखवतील.
*हवद्याथी आहरॄन महहसयातील हनसगाचे हनरीक्षण करून
अनुभव लेखन करतील.
*हवद्याथी झोका व झाड यादोघाांमधील सांवादाची कल्पना

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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करून सांवाद सादर करा.
हतसरा

*हवद्याथी

पाठाचे वाचन करतील.

*हवद्याथी वाचलेल्या पाठावर प्रश्नपेढी तयार करतील.
*हवद्याथी’फुबाईफु’ हे आत्मचहरत्हमळवूनत्याचेवाचनकरतील.
०८.०१.०७

७.अण्णाभाऊांची

०८.०१.११

भेट.

*हवद्याथीअण्णाभाऊसाठे याांच्याव्यन्क्तमत्त्वहवशेषाचीसूचीबनव
तील.
*हवद्याथी’झोपडीतीलवास्तव’ यावरस्वमतमाांडतील.
*हवद्याथीपृष्ठक्रमाांक२९वरीलवाक्येहवरामहचसहाांचायोग्यवापरक
रूनहलहहतील.

चौथा

*हवद्याथीपाठाचेवाचनकरतील.
*हवद्याथीवाचलेल्यापाठावरप्रश्नपेढीतयारकरतील.
*हवद्याथी’फुबाईफु’ हे आत्मचहरत्हमळवूनत्याचेवाचनकरतील.
०८.०१.०७
०८.०१.११

*हवद्याथी अण्णाभाऊ साठे याांच्या व्यन्क्तमत्त्व हवशेषाची सूची
७.अण्णाभाऊांची भेट.

बनवतील.
*हवद्याथी’झोपडीतीलवास्तव’ यावर स्वमत माांडतील.
*हवद्याथी पृष्ठक्रमाांक २९ वरील वाक्ये हवरामहचसहाांचा योग्य
वापर करून हलहहतील.

माहे – ऑक्टोबर २०२०
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

ववषय – मराठी
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आठव

अध्ययन

डा

हनष्पत्तीक्र

पाठाचेनाव

अध्ययनस्त्रोत

हवद्याथीकृती

माांक
पहहला

*हवद्याथी पाठाचे वाचन करतील, समजलेल्या भागावर
चचाक रतील.
*हवद्याथी राहधका मेनन याांच्या बाबत माहहतीचे सांकलन
करतील.
१.त्याांचेपूणणनाव.....

०८.०१.०
५

८.धाडसीकॅप्टनराहधका

०८.०१.१

मेनन

८

२.बालपणीचेनाव.......
३.त्याांचेहशक्षण.........
४.त्या ज्या जहाजाच्या कॅप्टन होत्या त्या जहाजाचेनाव......
५.पुरस्कार........
*हवद्याथी राहधका मेनन याांची गुणवैहशष्ट्ये हलहहतील.
*हवद्याथी मच्छीमाराांना वाचवण्यासाठी केलेल्या कृतीचा
ओघतक्ता हलहहतील.

दु सरा

*मोठे पणी तुम्हाला कोण व्हावेसे वाटते आहण का ते साांगतील.

०८.०१.०
५

८.धाडसीकॅप्टनराहधका

०८.०१.१

मेनन

८

*हवद्याथी’सांधी’च्या प्रकाराांबाबत माहहती समजून घेतील.
*पृष्ठक्रमाांक३७वरील जाहहरातीचे हनरीक्षण
करतील,समजपूवक
ण वाचन करून प्रश्नाांची उत्तरे हलहहतील.
*हवद्याथी जाहहरात अहधक आकषणक होण्यासाठी त्यात
कोणकोणत्या घटकाांचा समावेश व्हावा. ते साांगतील.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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*जाहहरातीची वैहशष्ट्ये हलहा.
हतसरा

*हवद्याथी कहवतेचे वाचन करतील.
*हवद्याथी चालीवर कहवता म्हणतील व ऐकतील.
*हवद्याथी कवी कृष्णशास्त्री हचपळू णकर याांचा आठवणीतल्या
कहवता भाग३ हा कहवतासांग्रह वाचतील.
*हवद्याथी हवद्येमुळे व्यक्तीला प्राप्त होणाऱ्या गोष्टी कोणत्या ते
हलहहतील.

०८.०१.०
३०८.०१.

९.हवद्याप्रशांसा

१४

*हवद्याथी कवीच्या मते हवद्येची वैहशष्ट्ये कोणती ते हलहहतील.
*हवद्याथी धन व हवद्या याांची तुलना करून साांगतील.
*हवद्याथी कहवतेत आलेल्या नवीन शब्दाांचे अथणशोधून
हलहहतील.
*हवद्याथीहवद्यार्थ्यांनासमजलेल्याकहवतेचाअथणहलहहतील.
*हवद्याथी’हवद्या’ हे उत्तर येईल असे हकमान पाचप्रश्न तयार
करतील.

चौथा

*हवद्याथी कवीच्या मते हवद्येची वैहशष्ट्ये कोणती ते हलहहतील.

०८.०१.०
३०८.०१.

*हवद्याथी धन व हवद्या याांची तुलना करून साांगतील.
९.हवद्याप्रशांसा

१४

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

*हवद्याथी हवद्यार्थ्यांना समजलेल्या कहवतेचा अथण हलहहतील.
*हवद्याथी’हवद्या’ हे उत्तर येईल असे हकमान पाचप्रश्न तयार
करतील.
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माहे –नोव्हें बर २०२०
आठव
डा

अध्ययनहनष्प

पाठाचेनाव

ववषय – मराठी

अध्ययनस्त्रोत

हवद्याथीकृती

त्तीक्रमाांक

पहहला

*हवद्याथी पाठाचे लेखक म्हणून दोघाांचे नाव का हदले असेल?
याहवषयी स्वतःचे मत साांगतील.
*हवद्याथी पाठ वाचतील, पाठावर आधाहरत प्रश्नपेढी तयार
०८०१.०७

१०.हलओनाडो द

०८.०१.१७

व्व्हची (स्थूलवाचन)

करतील.

http://gestyy.com/ew865C

दु सरा

*हवद्याथी पाठात आलेले वाक्प्रचार शोधून त्याांची यादी
करतील व वाक्यात उपयोग करतील.
*हवद्याथी खालील हवरामहचसहाांची नावे हलहहतील.
१. .

२.

;

३. ?

४.

!

५. ‘ ‘६.

“

“

*हवद्याथी पाच भारतीय हचत्काराांची इांटरनेटवरून माहहती
हमळवतील.
*हवद्याथी’माझीआवडतीकला’ याहवषयावर दहा ओळीत
०८०१.०७

१०.हलओनाडोदा

०८.०१.१७

व्व्हची(स्थूलवाचन)

माहहती हलहहतील.
*हवद्याथी तुमच्या गावातील हचत्कारा हवषयी बातमीचे लेखन
करतील.
*हवद्याथी पृष्ठक्रमाांक४५ वरील बातमीचे वाचन करतील व
प्रश्नाांची उत्तरे हलहहतील.
*हवद्याथी बातमीची हवहवध क्षेत्े याबाबत‘ स्प्रे’ डायग्राम तयार

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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करतील.
हतसरा

हदवाळी

सराव

सुट्ट्या
चौथा

हदवाळी

सराव

सुट्ट्या

कसा:-आठळीां
शप्ताष

अध्ययन

ऩाठ का नाम

महषना: – मशतांबर-२०२०
अध्ययन स्रोत

वळवय – हषांदी
छार कृनत

ननष्ऩत्त्त
क्रांमाक
.छात्र ऩाठ्माॊळ का वस्लय लाचन कयें गे ।

08.15.0
1
08.15.0
4
1

●
1.7 भेये यजा वाशफ
(ऩल
ू ाणध)

मशॉ ब्करक कये

08.15.0
6

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

छात्र अॊतयजार की वशामता वे यजा वाशफ के फायें भें जानकायी प्राप्त

कयें गे।
●

छात्र वललबनन चचत्रकायोंकी जानकायी प्राप्त कयें गे।

●

वलणधभणवभबाल के फायें भें छात्र लरखेंगे।

●

ऩाठ भें आए वलवलध दे ळों के नाभ लरखेंगे ।
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.छात्र ऩाठ्माॊळ का वस्लय लाचन कयें गे ।

08.15.0

●

1
08.15.0
4
2-

08.15.0

1.7 भेये यजा वाशफ
(उततयाधण)

●
मशॉ ब्करक कये

3

1.8 ऩण
ू ण वलश्राभ
(ऩुलाणध)

मशॉ ब्करक कये

1
08.15.1

●

छात्र अऩने जीलन भें वैय ककए स्थानों की जानकायी लरखेंगे।

●

छात्र ऩाठ्माळॊ भें आए स्थरों की जानकायी लरखेंगे ।

●

ऩमणटन स्थरों ऩय वैय कयने के लरए जाते वभम फयती जाने लारी

वालधातनमों की छात्र वच
ू ी फनाएॉगें।

5

08.15.0

छात्र वभाचायऩत्रों वे प्रदळणनी की तस्लीय औय वभाचाय इकट़्ठा

.छात्र ऩाठ्माॊळ का वस्लय लाचन कयें गे ।

1

08.15.1

रेणखका औय यजा वाशफ के फीच शुए वॊलाद लरखेंगे ।

•स्लाध्माम शर कयें गे ।

08.15.0

0

●

यजा वाशफ के जीलन की घटनाओॊ की जानकायी लरखेंगें।

कयें गे।

6

08.15.1

●

छात्र ऩाठ भें उल्रेणखत वलवलध बाऴाओॊ की वूची फनाएॉगें।

•स्लाध्माम शर कयें गे ।

1.8 ऩण
ू ण वलश्राभ
(उततयाधण)

●
मशॉ ब्करक कये

0
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

●

छात्र वैय कयने जाते वभम रगने लारी लस्तुओॊ की वूची फनाएॉगें।

रेखक औय उनके श्रीभती जी के फीच शुए वॊलाद छात्र अऩने ळददों भे

लरखेंगे ।
●

घये रु उरझनों के कायण वलश्राभ की आलशमकता इव वलऴमऩय छात्र
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08.15.1
4

5

जानकायी लरखेंगे।
●

स्लास्थ के लरए वलश्राभ आलशमक शै , जानकायी लरखेंगे।

•स्लाध्माम शर कयें गे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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महषना: – अक्तूबर- २०२०
शप्ताष

अध्ययन ननष्ऩत्त्त

ऩाठ का नाम

अध्ययन स्रोत

वळवय – हषांदी
छार कृनत

क्रांमाक

08.15.02
08.15.07
08.15.11
1

(ऩूलाणध)

छात्र कवलता का वस्लय गामन कयें गे।

●

छात्र अॊतयजार वे कफीय जी के वाहशतम के फायें भें जानकायी प्राप्त

कयें गे।

1.9 अनभोर लाणी
वॊत कफीय

●

मशॉ ब्करक कये

●
●
●

भनुटमभें ऩाए जाने लारे वद़गुणों की छात्र वूची फनाएॉगें।
छात्र ऩद्माॊळ भें आए रममुकत ळददों को लरखेंगे।

छात्र कवलता भें आमी लाणी की वलळेऴता फताने लारी ऩॊब्कतमाॉ

लरखेंगें।

08.15.02
08.15.07
08.15.11

1.9 अनभोर लाणी
वॊत कफीय

●

छात्र कवलता का वस्लय गामन कयें गे।

●

छात्र श्रीकृटण की लरराओॊ की कथा वुनेंगे।

●
मशॉ ब्करक कये

(उततयाधण)

2

●
●

वूयदाव यचचत यचनाओॊ की जानकायी प्राप्त कयें गे।

छात्र ऩद्माॊळ भें आए रममुकत ळददों की वूची फनाएॉगें।
फारकृटण औय भाता के फीच वॊलाद लरखेंगे।

•स्लाध्माम शर कयें गे ।

3

प्रर्थम शर शांकमऱत मल्
ु यमाऩन क्रां-1

4

प्रर्थम शर शांकमऱत मल्
ु यमाऩन क्रां-1

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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महषना: –नळांबर २०२०
श

अध्ययन

वळवय – हषांदी
ऩाठ का नाम

अध्ययन स्रोत

छार कृनत

प्ता ननष्ऩत्त्त
ष

क्रांमाक

1

दीऩाळऱी अळकाऴ

2

दीऩाळऱी अळकाऴ

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता आठिी
माहे : सप्टेंबर २०२०

हिषय : इंग्रजी

Week 1

Unit one
1.4 Miss slippery
 English Workshop

 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.

Week 2

Unit one
1.4 Miss slippery
 Language study.

 Understands language by
various activities.
 Completes given task
interestingly.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

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

Use DIKSHA App & Scan
QR Code given on page no.
11 or click on given link.
 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
QR Code given on page no.
11 or click on given link.
 Write ten sentences
in past tense.
For ex. What have
you done in last two
months during the
pandemic period?
Page 367

 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.

Week 3






Unit one
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.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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Week 4

Unit two
2.1 Try again
 Chit – Chat
activity.
 Poem.

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

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

https://diksha.gov.in/play/content/do
_3126134147124674562644?content
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 : रबटोबर २०२०

Week 1

Unit two
2.1 Try again
 English
workshop.

 Understands main idea of the
poem.
 Enjoys poem with interest.
 Communicates properly.
 Completes given task
interestingly.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

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

 Write down
according to you,
what leads to
success.
 Prepare a poster of
proverbs.
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Week 2

Week 3

Unit two
2.2 The housebuilder
 Chit – Chat
activity
 Lesson

Unit two
2.2 The housebuilder
 English
workshop
2.3 The little
river
 Chit – Chat
activity.

Use DIKSHA App & Scan
 Enjoys Chit – Chat activity and
QR Code given on page no.
story.
11 or click on given link.
 Participates interestingly.
 Tell this story to
 Communicates properly.
https://diksha.gov.in/play/content/do
your parents and
 Makes use of phrases properly.
_3130164458468065281487?content
friends in your own
 Makes noun forms of given
Type=Resource
words.
verbs.
 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.
 Writes about seasons.
 Identifies poetic devices.
 Identifies figures of speech.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

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

https://diksha.gov.in/play/content/do
_3130164458468065281487?content
Type=Resource

 The mason made a
firm decision to
retire. When?
 Write homophones
with the help of your
friend or parents.
 Write the name of
season you like
most. Give reason.
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Week 4

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

 Enjoys poem interestingly.
 Learns new words and enriches
vocabulary.
 Identifies figures of speech.
 Recites poem with rhythm.
 Participates in language study
interestingly.
 Participates in writing task.
https://diksha.gov.in/play/content/do
 Enjoys riddles.
_3126134262701834242649?content
 Enjoys language study
Type=Resource
 Understands the concept of
reported speech.
 Understands use of reported
speech.
 Understands the main idea of
‚A Skit‛.
 Understands importance of
rules.
 Communicates properly.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Use DIKSHA App & Scan
QR Code given on page no.
11 or click on given link.
 Recite the poem with
rhythm and action.
 Guess who I am?
I always run,
I never walk.
I offer murmur,
But never talk.
I have a bed,
But never sleep.
I have a mouth,
But hardly eat.
I have to fall,
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.
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माहे : नोव्हेंबर २०२०

Week 1

Unit two
2.4 Excuses! (A
Skit)
 English
workshop.
2.5 A Heroine of
the sea.
 Chit – Chat
activity.

Week 2

Week 3

Unit two
2.5 A Heroine of the
sea.
 Lesson.

Unit two
2.5 A Heroine of the








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






Use DIKSHA App & Scan
QR Code given on page no.
11 or click on given link.
https://diksha.gov.in/play/content/do
_312604626483593216219021?conte
ntType=Resource

 Do you think that
courage is a good
quality? Explain it.

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.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

 Imagine there is a
story writing
competition in your
school. Prepare a
notice about it.

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?

https://diksha.gov.in/play/content/do Use DIKSHA App & Scan
_312604627080749056112882?conte QR Code given on page no.
Page 372

sea.
 English
workshop.
 Language
study.

Week 4

 Word play.
 My first aid
kit.

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

ntType=Resource

 Communicates properly.
 Completes given task
attentively.
 Understands an importance of https://diksha.gov.in/play/content/do
_312604627080749056112882?conte
first aid kit.
 Understands how to use first aid ntType=Resource
kit.
 Knows various first aid kit item
and their uses.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

11 or click on given link.
 Describe the life of
family who lives in
light houses.
Use DIKSHA App & Scan
QR Code given on page no.
11 or click on given link.
 Keep practicing to
solve the various
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.
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इयत्ता : आठिी

अध्ययन
तनष्पत्ती
क्रमाांक

माहे : सप्टें ते नोव्हें २०२०

पाठाचे
नाि

कालािधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

हिषय : गहित

तिद्याथी कृ ती

दीक्षाअॅपचा िापर (QR
पस्ु तकातील QR code च्या मदतीने घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या मागवदशवनात ि
वनदशवनात दीक्षा APP च्या साहाय्याने वत्कोणाचे वशरोलांब,वत्कोणाच्या
code),geogebra
लांबसपां ात वबांदचांू े स्थान,एकसांपात वबांद,ू वत्कोणाची मध्यगा,वत्कोणाच्या
software,चाटव पेपर,कागद ,
मध्यगा सांपात वबांदचू ा गुणधमव पडताळून पाहा.
वत्कोणा
,डॉट पेपर ,ग्रीड पेपर,कांपास
कोणताही वत्कोण काढा,त्याला नािे द्या,त्याच्या तीनही वशरोवबदां ू समोरील
चे
1
पेटी,ट्रेस पेपर,
बाजिू र गुण्याच्या साहाय्याने लबां काढा,वशरोलबां कशाला म्हणतात हे समजनू
वशरोलबां
आठिडा https://diksha.gov.in/play/ घ्या.वत्कोणात गुण्याच्या सहाय्याने काढलेल्या वशरोलांबाांचे वनरीक्षण करा.हे
ि
तीनही वशरोलांब एकसांपाती आहे का हे लक्षात घ्या.यािरून याची व्याख्या
content/do_
मध्यगा
करा.
3130140176665968641
ु ोन वत्कोण काढतील,प्रत्येक
299?referrer=utm_source काटकोन वत्कोण,विशालकोन वत्कोण ि लघक
%3Ddiksha_mobile%26ut वत्कोणाांचे तीनही वशरोलांब काढतील,वनरीक्षण करतील,प्रत्येक वत्कोणाच्या
लांबसांपात वबांदचू े वनरीक्षण करतील, ि यािरून स्ितःचे मत माांडून पडताळा
m_content%3Ddo_
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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3125988802766684162 घेतील.
1857%26utm_campaign कोणताही वत्कोण काढा,त्याला नािे द्या,त्याच्या तीनही वशरोवबांदू समोरील
%3Dshare_content,
बाजचांू ा मध्यवबदां ू वमळिा.वशरोवबांदू ि त्यासमोरील बाजचांू ा मध्यवबदां ू यानां ा
https://diksha.gov.in/play/ जोडणारे रे षाखांड काढा.यािरून मध्यगा कशाला म्हणतात हे साांगा,
content/do_
काटकोन वत्कोण,विशालकोन वत्कोण ि लघक
ु ोन वत्कोण काढून प्रत्येक
3130140176774922241 वत्कोणाांच्या तीनही मध्यगा काढा,वनरीक्षण करा,प्रत्येक वत्कोणाच्या मध्यगा
300?referrer=utm_source सपां ात वबदां चू े वनरीक्षण करा ि यािरून मध्यगा सपां ात वबदां च्ू या गणु धमाांचा
%3Ddiksha_mobile%26ut अभ्यास करा ि वनष्कषव काढा.
m_content%3Ddo_
3125988802766684162
1857%26utm_campaign
%3Dshare_content,
https://diksha.gov.in/play/
content/do_

3130140176886579201
301?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26ut
m_content%3Ddo_
3125988802766684162
1857%26utm_campaign
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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%3Dshare_content,
https://diksha.gov.in/play/
content/do_

3130140182253158401
240?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26ut
m_content%3Ddo_
3125988802766684162
1857%26utm_campaign
%3Dshare_content
दीक्षा अॅपचा िापर (QR
code), चाटव पेपर,काडव पेपर
M806
M807

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

विस्तार
1
सत्ू े आठिडा 3130140182536192001
208?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26ut
m_content%3Ddo_
3125988802766684162

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

दीक्षा APP च्या साहाय्याने वदलेल्या विपदीचे विस्ताररत रूप,त्यािरील
उदाहरणे,विपदीचा घन ि त्यािरील उदाहरणे,वत्पदीचा घन याांचा अभ्यास
करा. घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या मागवदशवनात ि वनदशवनात विपदी ि वत्पदींचे
काडव तयार करा,त्याचां े िगव ि घन विस्तार करा.
आयत ि चौरस याांच्या क्षेत्फळाच्या साहाय्याने (x+a)(x+b)याचा विस्तार
करा ि त्यािरील उदाहरणाचां ा सराि करा,
चा विस्तार
करा,त्यािरील उदाहरणे सोडिा.
चा विस्तार करा त्यािरील
उदाहरणे स्ितः तयार करा ि ती सोडिा,
चा
Page 376

1857%26utm_campaign
%3Dshare_content

विस्तार करा त्यािरील उदाहरणे सोडिा.

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

3130140185471877121
254?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26ut
m_content%3Ddo_
3125988802766684162
1857%26utm_campaign
%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/
content/do_

3130140185471877121
254?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26ut
m_content%3Ddo_
3125988802766684162
1857%26utm_campaign
%3Dshare_content
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://diksha.gov.in/play/
content/do_

3130140185846906881
241?referrer=utm_source
%3Ddiksha_mobile%26ut
m_content%3Ddo_
3125988802766684162
1857%26utm_campaign
%3Dshare_content

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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माृे:-ऑक्टोबर 2020
पाठाचे नाि

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

तिद्याथी कृ ती

दीक्षा अॅपचा िापर (QR code),चाटव 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_

3130140188705996801234 ?referrer=utm_source%3Ddiksha

_mobile%26utm_content%3Ddo_

31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_c

ontent

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

दीक्षा APPच्या साहाय्याने िगव वत्पदीचे अियि काढणे,अियि
पाडण्याची ओळख,बैवजक राशीचे अियि पाडणे ि सोपे
3 चे अियि पाडणे,,
रूप,उदाहरणाांचा अभ्यास,
3 चे अियि पाडणे,सोपे रूप देणे,गणोत्तरीय बैवजक राशी,इत्यादींचा
ु
अभ्यास करा.

3130140188800614401254 ?referrer=utm_source%3Ddiksha

_mobile%26utm_content%3Ddo_
31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_c

ontent

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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बैतजक
राीीचे
अियि

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130140188911943681255 ?referrer=utm_source%3Ddiksha_mo

bile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26ut
m_campaign%3Dshare_content

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

3130140191784222721255 ?referrer=utm_source%3Ddiksha_mo

bile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26ut

िगव वत्पदींच्या उदाहरणाांचा अभ्यास करा, िगव वत्पवदचां ी विविध
उदाहरणे तयार करा ि त्याांचे अियि पाडा, दोन घनाांच्या बेरजेच्या
अियिाांच्या िरील सत्ू ाचा उपयोग करून विविध उदाहरणे सोडिा,
दोन घनाच्ां या िजाबाकीच्या अियिाांच्या िरील सत्ू ाचा उपयोग करून
विविध उदाहरणे सोडिा, गणु ोत्तरीय बैवजक राशीची उदाहरणे तयार
करा, गुणोत्तरीय बैवजक राशीिरील विविध उदाहरणे सोडिा.

m_campaign%3Dshare_content

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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दीक्षा app च्या सहाय्याने चलनाचे प्रकार,चलनाचा वस्थराांककाढणे,
चलनािरील उदाहरणे,काळ,काम.िेग यािरील उदाहरणे समजनू घ्या .
खालील सारणीचे वनरीक्षण करा.
4
8
16
20
1
िह्ाां 2
ची
सख्ां या(
x)

वकांमत 20
(रुपये)
(y)

40

80

160

200

10

X आवण y चे गुणोत्तर =

िह्ाचां ी सांख्या ि त्याांची वकांमत समप्रमाणात आहे,सारणीमध्ये िह्ाची
सांख्या िाढली तर िह्ाांची वकांमत त्याच प्रमाणात िाढते.
िह्ाचां ी
सांख्या(x)

12

3

9

वकांमत(रुपये)(y 240

24

50

1
20

)

दीक्षा अॅपचा िापर (QR code),चाटव पेपर

खालील सारणी पणू व करा

https://diksha.gov.in/play/content/do_
313014019191046144171?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3Ddo_
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dsha X आवण y चे गुणोत्तर = ?
re_content
विद्याथी सारणीचे वनरीक्षण करून समचलन म्हणजे काय याची व्याख्या
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इयत्ता :माृे :२०२०

अध्ययन
तनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाि

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

माृे:-नोव्ृेंबर

तिद्याथी कृ ती

दीक्षा अॅपचा िापर (QR code), कांपास
पेटी,कात्ी,कागद,चाटव पेपर

M 812
M 813
M 814

चौकोन
रचना ि
चौकोनाचे
प्रकार

दीक्षा APP च्या साहाय्याने चौकोनाचे कोन ि बेरीज गणु धमावचा
अभ्यास,चौकोनाच्या दहा घटकापैकी विवशष्ट पाच घटकाांच्या मापािरून
https://diksha.gov.in/play/content/do_
चोकोनाची रचना करणे,ि चौकोनाचे प्रकार ि त्याांचे गुणधमव समजनू
3130140194992209921280?referrer=utm_sou घ्या.
rce%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_ कृ ती क्र 1:-एका कागदािर समान पाया असलेले दोन वत्कोण काढा.
31259888027666841621857%26utm_campai त्याला नािे द्या. वत्कोणाच्या तीनही कोनाच्या मापाचां ी बेरीज
gn%3Dshare_content
180 असते.
https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130140195145482241303?referrer=utm_sou
rce%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo
_31259888027666841621857%26utm_camp
aign%3Dshare_content
वत्कोण पाया QR शी जोडा,आकृ ती अशी वदसेल?
https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130140195279667201261?referrer=utm_sou

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

आता हे दोन
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rce%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo
_31259888027666841621857%26utm_camp
aign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130140195407790081262?referrer=utm_sou
rce%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo
_31259888027666841621857%26utm_camp
aign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130140198104760321282?referrer=utm_sou
rce%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo
_31259888027666841621857%26utm_camp
aign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130140200823357441242?referrer=utm_sou
rce%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo
_31259888027666841621857%26utm_camp
aign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130140203540807681156?referrer=utm_sou
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

PRSQ = 2

× त्रिकोणाच्या

कोनाच्ां या मापाांची
बेरीज
यािरून चौकोनाचे सिव कोनाच्ां या मापाचां ी बेरीज 360 असते, हे
समजनू घ्या.
कृ ती क्र 2:- PQRS असा काढा की, (PQ)=5.6 से.मी. (QR )=5
से.मी. (PS )=4.3 से.मी. (RS) = 7 से.मी. (QS) = 6.2 से.मी.
प्रथम कच्ची आकृ ती काढा

नांतर कांपास पेटीच्या साहाय्याने वदलेल्या मापािरून चौकोनाची रचना
करा.
यानुसार चौकोनाच्या चार बाजू आवण एक कणव वदला असता चौकोनाची
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rce%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_ रचना करा.
31259888027666841621857%26utm_campai कृ ती क्र 3 :-पान क्र.42 िरील चौकोनाच्या तीन बाजू आवण दोन
gn%3Dshare_content
कणव,दोन बाजू ि कोणतेही तीन कोन,तीन बाजू आवण त्यानां ी समाविष्ट

के लेले कोन वदले असता या गुणधमावचा िापर करून कांपास पेटीच्या
साहाय्याने चोकोनाांच्या रचना तयार करा.
कृ ती क्र.4
खालील आकृ तीचे वनरीक्षण करा,कांपास पेटीतील ककव टक वकांिा
मोजपट्टीच्या साहाय्याने १) बाजू PQ ि बाजू SR ची लाबां ी मोजा,

2)
कणव PR ि कणव QS याचां ी लाबां ी मोजा. 3) रे ख QT ि रे ख TS याचां ी ि
कणव QS च्या भागाची लाबां ी मोजा.
िरील सिव कृ तीिरून आयताचे गुणधमव साांगा.
कृ ती क्र.5 खालील आकृ तीचे वनरीक्षण करून अशा प्रकारची चौरसाची
आकृ ती काढा.
A

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

B
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D

C

चौरसाच्या चारही बाजचांू ी लाबां ी मोजा,कणव AC ि कणव BD याच्ां या लाबां ी
मोजा,वबदां ू E मळ
ु े झालेल्या प्रत्येक कणावच्या दोन भागाचां ी लाबां ी
मोजा,वबांदू E जिळ झालेल्या सिव कोनाांची मापे मोजा,चौरसाच्या
कणावमळ
ु े प्रत्येक वशरोवबांदजू िळील कोनाच्या झालेल्या कोनाांचे माप
मोजा.
यािरून चौरसाचे गणु धमव सागां ा.
E

H

M

F

G

कृ ती क्र.6 :-िरील आकृ तीचे वनरीक्षण करून आकृ ती
काढा ि चौकोनाचे समां ख
ु कोन तसेच वबदां ू M जिळ झालेले कोन
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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मोजा,चौकोनाच्या प्रत्येक कोनाचे कणावमळ
ु े झालेले दोन भाग
मोजा,दोन्ही कणावची लाांबी मोजा. वबांदू M मळ
ु े झालेले कणावचे भाग
मोजा.
यािरून समभजू
चोकोनाचे गुणधमव समजनू घ्या.
W

Z

Y
कृx ती क्र. 7 िरील आकृ तीचे वनरीक्षण
करून समलांब चौकोनाचे गुणधमव
समजनू घ्या.

कृ ती क्र. 8 ;- िरील पतांगाच्या आकृ तीचे वनरीक्षण करा. रे ख AB ि रे ख
CB,रे ख AD ि रे ख CD याांची लाांबी ककव टकच्या साहाय्याने मोजा.
काटकोन चौकोन वकांिा आयत,चौरस,समभजू चौकोन,समातां रभजू
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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चौकोन,समलांब चौकोन ि पतांग याांचे गुणधमव समजनू घेतल्यानांतर
पाठ्यपस्ु तकातील उदाहरणाांचा अभ्यास करा ि त्यािर आधाररत
सरािसचां 8.1, 8.2, 8.3, सोडिा .

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता :आठिी माृे : ूप्टें बर 2020 ते नोव्ृेंबर 2020
तिुय

मतृना

आठिडा

पाठाचे नाि

उपघटक

अध्ययन
तनष्पती क्रमाांक

अध्यापनाचे स्त्रोत

धातू - अधातू
ूामान्य
तिज्ञान

1.दैनांद्रदन जीिनात आपण िापरत अूलेल्या तितिध
https://diksha.gov.in/pl

ूप्टेंबर

1

तिद्याथी कृ ती

प्रस्तािना

08.72.16

ay/content/do_31301869
99908515841186

धातूांच्या िस्तूांची यादी करा आतण त्या िस्तु कोणत्या
धातूपाूून बनलेल्या आृेत ते िृीत नोंदिा .2.
धातूांची 5 उदाृरणे िृीत तलृा.
3. अधातूांची 5 उदाृरणे िृीत नोंदिा .

https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

1

अधातू

08.72.15

ay/content/do_31301870
00146329601168

1.धातू ि अधातू मधील फरक िृीमध्ये तलृा.
2.अधातूांचे गुणधमम स्पष्ट करा.
1.ूोतडअम धातूला के रोूीन मध्ये का ठे ितात ते

ूामान्य तिज्ञान

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

ूप्टेंबर

1

1

धातूांचे
राूायतनक
गुणधमम

अधातूांचे
राूायतनक
गुणधमम

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

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

ूकारण िृीमध्ये तलृा
.2. धातूांचे राूायतनक गुणधमम स्पष्ट करा.
3. तव्ृतडओ मध्ये धातूांची आम्लाूोबत
अतभद्रक्रयेच्या प्रयोगाचे तनरीक्षण करून नोंदी करा.
1.अधातूांच्या ऑक्ूाईडचे पाण्याूोबतच्या
अतभद्रक्रयाचे ूमीकरण िृीमध्ये तलृा.
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2. अधातूांचे राूायतनक गुणधमम स्पष्ट करा.
3. अधातू आतण धातूांचे उपयोग िृीत नोंदिा.
1. राजधातू म्ृणजे काय ते िृीत नोंदिा .
https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

राजधातू

2

08.72.12

ay/content/do_31301870
00501944321187

2. राजधातूांची उदाृरणे िृीत तलृा .
3. राजधातूांचे उपयोग िृीत तलृा .
4.ूोन्याची ीुद्धता :कॅ रेट ि टक्केिारी याचा तक्ता
िृीमध्ये तलृा.
1. क्षरण म्ृणजे काय ते ूाांगून यामागील कारणे
िृीत तलृा.

https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

क्षरण

2

08.72.11

ay/content/do_31301870
00634900481190

2. तितिध ूांतमश्रे जूे - स्टेनलेू स्टील, तपतव, ब्रॉंझ
इ .त्यातील घटक ि उपयोग याांचा तक्ता िृीमध्ये
तयार करा .
3. इांटरनेटिरून पयामिरण बदल आतण प्रदुुणामुवे
जागततक िास्तूांिर कूा िाईट पररणाम ृोतो याची
मातृती तमविा.

ूामान्य तिज्ञान

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

ूप्टेंबर

धातूांचे भौततक

2

2

गुणधमम भाग 2
प्रदूुण

प्रस्तािना

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

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

ay/content/do_31301870
00034017281167

08.72.09

स्ियांपाकघरातील भाांडी ृी धातूांची का बनलेली
अूतात ते ूकारण िृीमध्ये तलृा.
1.पाठ्यपुस्तकामध्ये पान क्रां 54 िर द्रदलेल्या तचत्र

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

क्र.8.1 चे तनरीक्षण करून पयामिरणातील प्रदूुण
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64170241649

ूमस्या कीा तनमामण ृोतात याची यादी तुमच्या
िृीमध्ये तलृा.
2.कोतिड 19 च्या पूिीची प्रदूुणाची तस्थती आतण
लॉकडाउननांतर प्रदूुनाची तस्थती याबद्दल
ूाांतख्यकीय आकडेिारी इांटरनेटिरून तमविा आतण
तनरीक्षणे िृीत नोंदिा (.द्रकमान 5 ीृरे )

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

2

प्रदूुण

08.72.08

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

तुमच्या पररूराचे तनरीक्षण करून तुमचा पररूर
प्रदूतुत करणारी रठकाणे तनतित करा.यातील
प्रदूुण करणारे घटक ओवखून त्याची नोंद तुमच्या
िृीमध्ये करा..

1. पाठ्यपुस्तकातील तचत्र क्र.8.3 या तचत्रातील ृिा
प्रदूुण कोणत्या घटकामुवे ृोते ते ओवखून त्याची
नोंद िृीमध्ये करा.
https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

3

ृिा प्रदूुण

08.72.07

ay/content/do_31301870
01046794241672

2.ृिा प्रदूुणाची कारणे ूाांगून त्याची नोंद तुमच्या
िृीमध्ये करा.
3. इांटरनेटिरून आपले राजयातील द्रकमान 10
ीृरातील ृिा प्रदूुणाची तस्थती जाणून घेिून
त्याबद्दल िृीत नोंदी करा .

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

3

मानितनर्गमत
कारणे

1.ृिा प्रदूुणाू कारणीभूत ठरणारी मानितनर्गमत
08.72.06

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

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

कारणे तुमच्या िृीमध्ये नोंदिा.
2. स्थातनक िृत्तपत्राांमध्ये ृिा प्रदूुणाबाबत
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01159352321191

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

3

ृिा प्रदूुणाचा
िनस्पती ि प्राणी
याांिर ृोणार
पररणाम

08.72.05

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

येणार्या बातम्याांची कात्रणे ूांकतलत करून घरी
िररष्ठ आतण ूमियस्काांीी चचाम करा .
तुमच्याकडे इांटरनेट अूेल तर त्यािरून िरून
मृाराष्ट्रातील मोठ्या ीृराांमध्ये ि गािामध्ये िायू
प्रदूुणाचा मानिी स्िास््यािर काय पररणाम ृोतो
याची मातृती तमविून ती तुमच्या िृीमध्ये नोंदिा.
1.तुमच्याकडे इांटरनेट अूेल तर ृिा प्रदूुण ि
जागततक तापमानिाढ यािर अतधक मातृती ीोधून
िृीमध्ये तलृा .

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

3

ृररतगृृ
पररणाम ि
जागततक
तापमान िाढ

2. ृररतगृृ पररणाम आतण जागततक तापमानिाढ
08.72.04

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

या ूांकल्पना स्पष्ट करा.
3. ृररतगृृ िायूांची नािे तलृा.
4. जागततक तापमानिाढीचे पयामिरण आतण
ूजीिािर ृोणारे पररणाम याबद्दल अतधक मातृती
तमविा .

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

3

ृिा प्रदूुणािर
प्रततबांधात्मक
उपाय

1.तुम्ृाू मातृत अूलेले ृिा प्रदुुणािरील
08.72.03

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

प्रततबांधात्मक उपाय िृीमध्ये तलृा.
2.ृिा गुणित्ता तनदेीाांक याबाबत अतधक मातृती
इांटरनेटिरून तमविा.
1.जल प्रदूुकाांचे प्रकार स्पष्ट करा.

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

4

जल प्रदूुके

08.72.02

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

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

2. आपल्या पररूरात जल प्रदूतुत स्थवे त्यामागील
कारणे आतण उपाययोजना यािर िररष्ठाांीी चचाम
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01635962881673

करा.
1.तुमच्याकडे इांटरनेट अूेल तर त्याआधारे मृदा

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

मृदा प्रदूुण

4

08.72.01

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301870
01752535041190

ूामान्य तिज्ञान

ूप्टेंबर

मृदा प्रदूुणाचा
ृिा ि जल
प्रदूुण याांच्याीी
अूलेला ूांबांध

4

ूप्टेंबर

4

08.72.00

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

ऑक्टोबर

1

.2. मृदा प्रदूुणाची व्याख्या आतण कारणीभूत घटक
याबद्दल मातृती िृीत नोंदिा.

िृीमध्ये नोंदिा .2.प्रदूुण आतण त्याचे प्रकार,
कारणे आतण उपाययोजना दीमतिणारे कोष्टक तयार
करा .
1.आपत्ती म्ृणजे काय ृे ूाांगून आपत्तीचे प्रकार

प्रस्तािना

08.72.01

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

ूामान्य तिज्ञान

िृीमध्ये करा

1.मृदा प्रदूुणाचा ृिा तूेच जल प्रदूुण याांच्याीी
अूणारा ूांबांध ीोधून त्याबद्दलची काृी उदाृरणे

आपत्ती
व्यिस्थापन
ूामान्य तिज्ञान

प्रदूुणाचे पररणाम ीोधून त्याची नोंद तुमच्या

आग

08.72.02

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

कोणते आृेत त्याची मातृती िृीमध्ये तलृा .2.
आपत्तीबाबत इांटरनेटिरून अतधक मातृती तमविा.
3. कोरोणा या जागततक ूांकटाबाबत िृत्तपत्रे आतण
इतर माध्यमाद्वारे मातृती तमविा .

आग लागण्याची कारणे िृीमध्ये तलृा.

6897298432214381
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

1

भूकांपाची कारणे

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

08.72.03

1.भूकांप ृोण्याची कारणे स्पष्ट करा.
https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301870021

2. तुमच्याकडे इांटरनेट अूेल तर त्याआधारे ररश्टर
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08968961746

मापन पद्धती ि भूकांपाचे पररणाम याबाबत मातृती
तमविून त्याची तुमच्या िृीमध्ये नोंद करा.
3. इांटरनेटिरून राजयात झालेले भूकांप याबाबत
अतधक मातृती तमविा.
1.भूकांपाच्या िेवी कोणती दक्षता घ्यािी ृे तुमच्या

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

1

भूकांपाच्या िेवी
ृे करू नका

08.72.04

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

िृीमध्ये तलृा.
2. भूकांपाच्या िेवी काय करािे आतण काय करू नये
याबाबत चचाम करून िृीत तक्ता तयार करा.
1.आगीचे प्रकार कोणते आृेत त्याची तुमच्या
िृीमध्ये नोंद करा.

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

1

आग

08.72.05

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

2. इांटरनेटिरून राजयात झालेल्या आगीच्या घटना
याबाबत अतधक मातृती तमविा आतण नोंदी करा.
3. ूण-उत्ूिादरम्यान फटाक्याद्वारे आग लागू नये
याूाठी तुम्ृी काय कावजी घ्याल याबाबत
िररष्ठाांीी चचाम करून िृीत नोंदी करा.
1.आग तिझिण्याच्या पद्धतीबाबत तुमच्या िृीमध्ये
नोंद करा.

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

1

आग
तिझिण्याच्या
पद्धती

08.72.06

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

2. अपाटममेंट/मोठे दिाखाने इ .रठकाणी आग
तिझिण्याूाठी काय उपाययोजना के लेल्या अूतात
याबाबत अतधक मातृती तमविा .
3.घरी ककिा ीावे त आग ृी आपत्ती उद्भिल्याू

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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तुम्ृी काय कराल याबाबत तिचार करून
प्रततबांधात्मक उपाय ूुचिा.
1.मृाराष्ट्रात दरड कोूवल्याने िाृतूक खोवां बा
https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

दरड कोूवणे

2

08.72.07

ay/content/do_31301870
02575994881194

झाल्याच्या घटना कोठे कोठे घडतात? अीा
रठकाणाांची यादी करा.
2. मावीन दुघमटना बाबत इांटरनेटिरून तचत्रे आतण
तव्ृतडओ पृा.
1.तुमच्या ीावे च्या/घराच्या बाबतीत आपत्ती
तनयोजन आराखडा तयार करा.

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

आपत्ती तनिारण
तनयोजन
आराखडा

2

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

ay/content/do_31301870
02700103681674

2. तुमच्या तजल्याच्या तजल्ृा आपत्ती व्यिस्थापन
याबाबत त्याांचे कायम आतण मृत्िाचे ूांपकम क्रमाांक
याबाबत अतधक मातृती तमविा.
3. ूद्यतस्थतीत कोरोणा या रोगाचे ूांकट
टावण्याूाठी तुम्ृी कीी कावजी घेत आृात
याबाबत तुमचे स्िअनुभि याबाबत िृीत नोंद करा .

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

2

पेीी ि
पेीींअांगके

पेीी ि पेीी
अांगके

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

ay/content/do_31251958
3187263488210313
https://diksha.gov.in/pl

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

2

08.72.09
प्रस्तािना

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

ay/content/do_31301870
02815692801305

1.पेीीतील तितिध अांगकाांची नािे िृीमध्ये तलृा.
2. उपलब्ध अूणार्या ूातृत्यापाूून पेीीची
तितिध अांगके दीमतिणारी प्रततकृ ती तयार करा.
1.िनस्पती पेीी आतण प्राणी पेीी याांचे तितिध भाग

तलृा आतण ूामातयक आतण तभन्न भाग कोणकोणते
आृेत याचा तुलनात्मक तक्ता िृीमध्ये तलृा.
2. िनस्पती पेीी आतण प्राणी पेीी याांच्या ूुबक
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आतण नामतनदेतीत आकृ त्या काढा.
https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

3

पेीीचे भाग

08.72.09

ay/content/do_31301870
02944307201747

1.पेीीतभतत्तका आतण पेीीिव्य याांची काये िृीमध्ये

तलृा.
2. पेीीतभतत्तका रचना आकृ तीद्वारे स्पष्ट करा.

1.पेीीय भक्षण आतण पेीी उत्ूजमन यामधील फरक
िृीमध्ये तलृा.

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

3

पेीीचे उजाम
िापरून
चालणाऱ्या द्रक्रया

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

ay/content/do_31301870
03061452801821

2.बेदाणे पाण्यात ठे िा आतण अिपराूरी प्रद्रक्रयेचा
अभ्याू करा .
3. पेीीची ऊजाम िापरुन आतण न िापरता
चालणार्या द्रक्रया याबाबत ूतिस्तर मातृती तलृा .
4. पराूरण द्रक्रयेचे प्रकार उदाृरणाूतृत स्पष्ट
करा.

https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

3

पेीीिव्य

08.72.09

ay/content/do_31301870

पेीीतील तितिध अांगकाांची काये िृीमध्ये तलृा.

03178270721675
1.आांतरिव्य जातलके ची आकृ ती िृीमध्ये काढा .
ीक्य अूेल तर रांगीत आकृ ती काढा.
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

3

आांतरिव्यजातल
का

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

ay/content/do_31301870
03337441281195

2.गोल्गी ूांकुल ची ूुबक आतण नामतनदेतीत
आकृ ती काढा.
3.कॅ तमतलओ गॉल्गी या ीास्त्रज्ञ तिुयी अतधक
मातृती तमविा.
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ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

पररचय
ीास्त्रज्ञाांचा

3

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

ay/content/do_31301870
03457781761191

1.लयकारीके चे कायम िृीमध्ये तलृा .
2. लयकाररका याांना आत्मघाती तपीव्या अूे का
म्ृणतात?
1.ररतक्तके चे कायम िृीमध्ये तलृा .2. लिक म्ृणजे

https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

ररतक्तका

4

08.72.09

ay/content/do_31301870
03629977601822

https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

ृररतलिक

4

08.72.09

ay/content/do_31301870
03787837441306

काय ते तलहून लिकाांचे प्रकार ूाांगा.
3. फवे ,फु ले, िनस्पती याांचे तितिध रांग आतण त्या
रांगाू कारणीभूत ठरणारे रांगिव्य याबाबत तक्ता
तयार करा.
1.ृररतलिक याबाबत ूतिस्तर मातृती िृीमध्ये
तलृा.
2. स्ित:ची प्रतथने स्ित: तयार करणार्या पेीी
अांगकाबद्दल आकृ तीूृ स्पष्टीकरण िृीत तलृा.

https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

िनस्पती पेीी

4

08.72.09

ay/content/do_31301942

िनस्पती पेीीची आकृ ती िृीमध्ये काढा.

74606202881951
ूामान्य तिज्ञान

ूामान्य तिज्ञान

ऑक्टोबर

नोव्ृेंबर

पेीीरचना ि
ूूक्ष्मजीि

4

1

मानिी ीरीर
ि इांद्रिय ूांस्था

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

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

प्रस्तािना

08.72.09

ay/content/do_31301870
06493818881169

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

रॉबटम हुक याांचे पेीीच्या ीोधाूांदभामत कायम
थोडक्यात तलृा.

ीरीरातील िेगिेगळ्या इांद्रिय ूांस्थाांची नािे
िृीमध्ये तलृा.
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https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301870
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

1

श्वूनप्रद्रक्रया

08.72.09

https://diksha.gov.in/pl

मानिी
श्वूनूांस्था भाग
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

1

-2

06621286401196

अांत:श्वून आतण बतृ:श्वून यामधील फरक
िृीमध्ये तलृा.

ay/content/do_31301663
08.72.09

23473858561439

श्वाू आतण उच्छिाू या प्रद्रक्रयेत कोणकोणत्या
िायूांची देिाणघेिाण ृोते ते िृीमध्ये तलृा.
1.श्वूनूांस्थेमध्ये कोणकोणत्या इांद्रियाांचा ूमािेी

https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

1

ूाांगा पाहू

08.72.09

ay/content/do_31301870
06804705281170

ूामान्य तिज्ञान

ूामान्य तिज्ञान

ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

नोव्ृेंबर

नोव्ृेंबर

नोव्ृेंबर

1

-1

2

रक्तातभूरण
ूांस्था

2

2

3. जेिताना बोलू नये यामागील ीास्त्रीय कारण
तलृा.

ay/content/do_31301663
08.72.09

08.72.09

15569479681464

िायुकोीाचे कायम िृीमध्ये तलृा.

https://diksha.gov.in/pl

1.रक्तातभूरण ूांस्था रचना आतण काये स्पष्ट करा.

ay/content/do_31301870
06936514561823
https://diksha.gov.in/pl

रक्तिातृन्यारचना ि कायम

08.72.01

मातृत आृे का

08.72.09

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

2. श्वून ूांस्थेची रचना आतण काये स्पष्ट करा .

https://diksha.gov.in/pl

मानिी
श्वूनूांस्था भाग
ूामान्य तिज्ञान

ृोतो? त्याांची नािे तलृा.

ay/content/do_31301870
07055544321676
https://diksha.gov.in/pl

2.मानिी हृदयाची रांगीत आकृ ती िृीमध्ये काढा.
धमन्या आतण तीरा यामधील फरक िृीमध्ये
तलृा.
तुमच्या घरातील पाच व्यक्तींच्या हृदयाचे ठोके
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तुम्ृाला

ay/content/do_31301870

मोजा आतण िृीमध्ये तलृा .

0717187072196
https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

रक्त

2

08.72.09

ay/content/do_31301870

रक्तातील तितिध घटकाांची नािे िृीमध्ये तलृा.

07289098241677
https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

रक्ताची काये

3

08.72.09

ay/content/do_31301870

रक्ताची तितिध काये िृीमध्ये तलृा.

07434342401169
1.रक्तदाबाचे प्रमाण दीमतिणारा तक्ता तयार करून
घरात लािा ि त्याचा अभ्याू करा.
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301870
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

3

रक्तदाब

08.72.09

आम्ल,
आम्लारी
ओवख
ूामान्य तिज्ञान

नोव्ृेंबर

3

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

प्रस्तािना

08.72.01

07665029121678

2. रक्तदाब कोणत्या यांत्राद्वारे मोजला जातो
त्याबद्दल मातृती इां टरनेटिरून तमविा .ीक्य आतण
उपलब्ध अूल्याू स्ित :चा आतण घरातल्या
ूदस्याांचा रक्तदाब मोजा आतण िृीत नोंद करा.
1.दैनांद्रदन िापरातील आम्लारीधमी पदाथाांची यादी
तयार करून िृीमध्ये तलृा .
2. नैूर्गगक आम्ले याांची उदाृरणे िृीत नोंदिा.
1. दैनांद्रदन जीिनात िापरात अूलेल्या आम्ल

https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

3

जरा डोके चालिा

08.72.02

ay/content/do_31301870
10893987841307

नोव्ृेंबर
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

पदाथाांची यादी करा .
2.ूोतडअम ृायड्रॉक्ूाइड, मॅग्नेतीयम
ृायड्रॉक्ूाइड, कॅ तल्ीयम ृायड्रॉक्ूाइड, पोटॅतीयम
ृायड्रॉक्ूाइड इ .आम्लारींचे ूामान्य नाि, रेणुूूत्र
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ि उपयोग याांचा तक्ता िृीमध्ये तलृा.
1. आपल्या पाठ्यपुस्तकातील दीमक आतण त्याांचे
ूामान्य तिज्ञान

4

दीमक

08.72.11
08.72.03

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

नोव्ृेंबर
https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

4

करून पृा

08.72.04

ay/content/do_31301870
10569502721197

नोव्ृेंबर

आम्ल आतण आम्लारी िािणातील रांग - 12.2 तक्त्ता
िृीमध्ये तलहून त्याचे िाचन करा.
2. दीमके म्ृणजे काय ते तलहून प्रयोगीावे तील
दीमकाांबाबत अतधक मातृती तमविून िृीत नोंदिा.
जास्िांद, गुलाबाच्या पाकळ्या, ृवद, बीट पाूून
नैूर्गगक दीमक तयार करा( .घरात ूृजपणे
उपलब्ध अूल्याू)
1.नैूर्गगक /ूेंद्रिय आम्ल याांचा तक्ता िृीमध्ये

https://diksha.gov.in/pl

ूामान्य
तिज्ञान

4

आम्ल

08.72.02

ay/content/do_31301870
10768814081792

तयार करा .
2. आम्लाांचे गुणधमम स्पष्ट करा .
3. आम्लाांचे उपयोग स्पष्ट करा.

नोव्ृेंबर

1.उदाूीतनकरण अतभद्रक्रयेचे ूमीकरण िृीमध्ये
https://diksha.gov.in/pl
ूामान्य तिज्ञान

4

उदाूीतनकरण

08.72.03

ay/content/do_31301870
11006627841198

नोव्ृेंबर

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

तलृा.
2. उदाूीतनकरण या द्रक्रयेचा दैनांद्रदन जीिनातील
उपयोग याबद्दल अतधक मातृती इांटरनेटिरून
तमविून िृीत नोंदिा.
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इयत्ता:- आठिी

माहे – सप्टेंबर २०२०
पाठाचेनाि

ववषय – इवतहास

आठिडा

अध्ययनतनष्पत्तीक्रमाांक

आठिड
पवहल
(३७

08.73H.16
लोकसभेच्य वनिडणूक प्रवक्रयेचे िणषन
करत त.

२.भ रत ची स ांसद

(भ रत ची सांसद)
http://tiny.cc/e4zeqz
(प्रस्त िन :लोकसभ )
http://tiny.cc/j5zeqz
(र यसभ )
http://tiny.cc/d6zeqz

न गवरकश स्त्र मधील प ठ क्रम ांक २.भ रत ची सांसद य प ठ चे ि चन कर.
भ रत ची सांसद य बद्दल म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक
कर.
लोकसभेबद्दल म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
र येसभेबद्दल म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.

आठिड
दुसर
(०७

08.73H.18
क यद्य च्य वनर्शमतीच्य प्रवक्रयेचे िणषन

२.भ रत ची स ांसद

सप्टें बर ते

सांरजण दे ण र क यद ,म वहतीच्य

७२

अवधक र च क यद ,वशजण च्य हक्क च

विविध घटकर य तील लोकसभेच्य वकती ज ग आहे त हे आांतरज ल
च्य (Internet) स ह य्य ने शोधण्य स ठी प हण्य स ठी वदले चलकल क्लीक
कर.
सांविध न दुरुस्ती बद्दल म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
लोकसभेचे अध्यज य ांच्य बद्दल म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल

सप्टें बर)

क यद ,इतय दी)

(शोध प हू ?)
http://tiny.cc/x6zeqz
(सांविध न दुरुस्ती)
http://tiny.cc/k7zeqz
(लोकसभेचे अध्यज)
http://tiny.cc/47zeqz
(विधे यक चे क यद्य त रूप ांतर
होण्य ची प्रवक्रय )
http://tiny.cc/s8zeqz
(हे समजून घ्य )
http://tiny.cc/k9zeqz

विधे यक चे क यद्य त रूप ांतर होण्य ची प्रवक्रय प हण्य स ठी वदलेल्य
चलकल ब्क्लक कर.
प ठ सांबांवधत निीन म वहती ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल क्लीक
कर.
कृती ि उपक्रम
भ रत च्य मांवत्रमांडळ ची य दी कर.
मह र ष्र र य तील लोकसभ मतद र सांघ चे न ि ि तेथील ल सद र ांन च्य
न ि ांची य दी तय र कर.
तुमच्य श ळे त एल द निीन वनयम कस तय र करत त ते वलही.

ऑगस्ट
ते ०५
सप्टें बर)

आठिड
वतसर
(७४

करत त.(उद .,घरगुती चहस च र प सून

२.भ रत ची स ांसद

सप्टें बर ते
७९
सप्टें बर)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

अध्ययनस्त्रोत

तिद्याथीकृ ती

ब्क्लक कर.
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आठिड
चौथ
(२७

08.73H.10
ज तीव्यिस्थ ,वस्त्रय ांचे स्थ न,

सप्टें बर ते

सुध रण आवण य प्रश्न च
ां ी सांदभातील

२६

वब्रवटश धोरणे आवण क यदे य ांचे विश्लेषण

सप्टें बर)

५.स म वजक ि
ध र्शमक प्रबोधन

विधि ांच ,पुनर्शिि ह,ब लविि ह,स म वजक

करत त.

(धमषसुध रण ि
सम जसुध रणेचे पिष)
http://tiny.cc/ba0eqz
(सतयशोधक सम ज)
http://tiny.cc/cb0eqz

आठिड
प चि
(२८

५.स म वजक ि
ध र्शमक प्रबोधन

सप्टें बर ते

(आयषसम ज)
http://tiny.cc/gb0eqz
(भ रतीय प्रबोधन)
http://tiny.cc/vb0eqz

०३

प ्पुस्तक तील प ठ क्रम ांक ५.स म वजक ि ध र्शमक प्रबोधन य प ठ चे
ि चन कर.
धमषसुध रण ि सम जसुध रणेचे पिष य बद्दल म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य
चलकल ब्क्लक कर.
सतयशोधक सम ज बद्दल म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक
कर.

आयषसम ज बद्दल म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
भ रतीय प्रबोधन बद्दल म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
कृती ि उपक्रम
प ठ तील सम जसुध रक ि धमषसुध रक य ांची य दी कर.
सम जसुध रक ि धमषसुध रक य ांची छ य वचत्र जम कर.

ऑक्टोबर
)

माहे – ऑक्टोबर २०२०
आठिडा

अध्ययनतनष्पत्तीक्रमाांक

आठिड पवहल
( ०५ ऑक्टोबर ते

08.73H.09
भ रत तील निीन

७० ऑक्टोबर)

वशजणव्यिस्थे चे सांस्थ ब्तमकरण

पाठाचेनाि
६.स्ि तांत्र्य चळिळीच्य युग स

ववषय – इवतहास
अध्ययनस्त्रोत

तिद्याथीकृ ती

प ्पुस्तक

प ्पुस्तक तील प ठ क्रम ांक ६.स्ि तांत्र्य चळिळीच्य
युग स प्र रां भ य प ठ चे ि चन कर.

प ्पुस्तक

प ठ तील मि ळ ने ते ि जह ल ने ते य ांची य दी कर.
प ठ तील मि ळ ने ते ि जह ल ने ते य ांची वचत्रे जम कर ि

प्र रां भ

कसे झ ले हे स्पष्ट करत त.
आठिड दुसर
(७२ ऑक्टोबर ते

६.स्ि तांत्र्य चळिळीच्य युग स
प्र रां भ

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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७७ ऑक्टोबर)
आठिड वतसर
(७९ ऑक्टोबर ते
२४ ऑक्टोबर)

तय ांच्य क याविषयी म वहती वलही.
08.73H.15
घटक र यश सन ि केंद्रश सन
य ांत फरक करत त.

३.केंद्रीय क यषक री मांडळ

(प्रस्त िन : सांघश सन ची रचन )
http://tiny.cc/cc0eqz
(र ष्रपती)
http://tiny.cc/4c0eqz
(र ष्रपतींची वनिड)
http://tiny.cc/hf0eqz

आठिड चौथ
(२६ ऑक्टोबर ते

08.73H.16
र य/केंद्रश वसत प्रदे श च्य

३७ ऑक्टोबर)

लोकसभेच्य मतद र सांघ चे

३.केंद्रीय क यषक री मांडळ

स्थ न वनब्श्चत करून स्थ वनक
लोकप्रवतवनधींची न िे
वलवहत त.

(र ष्रपतींची क ये ि अवधक र)
http://tiny.cc/vf0eqz
(प्रध नमांत्री आवण मांवत्रमांडळ)
http://tiny.cc/gg0eqz
(मांवत्रमांडळ ची क ये)
http://tiny.cc/ah0eqz

न गवरकश स्त्र मधील प ठ क्रम ांक ३.केंद्रीय क यषक री
मांडळ य प ठ चे ि चन कर.
सांघश सन ची रचन प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक
कर.
र ष्रपती बद्दल म वहती प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल
ब्क्लक कर.
र ष्रपतींची वनिड कशी करत त हे प हण्य स ठी वदलेल्य
चलकल ब्क्लक कर.
र ष्रपतींचे क ये ि अवधक र ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य
चलकल ब्क्लक कर.
प्रध नमांत्री ि मांवत्रमांडळ य बद्दल म वहती प हण्य स ठी
वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
मांवत्रमांडळ ची क ये ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल
ब्क्लक कर.
कृती ि उपक्रम
प्रध नमांत्री ि तय च
ां े मांवत्रमांडळ य च
ां ी य दी तय र कर.
भ रत च्य र ष्रपतींचे न ि वलही.
तुमच्य ग िचे ग्र मपांच यत सरपांच ि सदस्य च
ां ी य दी तय र
कर ि ते कोणती क मे करत त तय ांची य दी बनि.

माहे –नोव्हें बर २०२०

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

ववषय – इवतहास
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आठिडा

अध्ययनतनष्पत्तीक्रमाांक

आठिड पवहल
( ०२ नोव्हें बर ते
०७ नोव्हें बर)

पाठाचेनाि

अध्ययनस्त्रोत

७.असहक र चळिळ

प ्पुस्तक

(असहक र चळिळ)
http://tiny.cc/ji0eqz

आठिड वतसर
(७७ नोव्हें बर ते
२७ नोव्हें बर)
आठिड चौथ
(२३ नोव्हें बर ते
२८ नोव्हें बर)

असहक र चळिळी विषयी म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक
कर.
कृती ि उपक्रम
मह तम ग ांधी य ांच्य विषयी तय ांनी केलेल्य क यांची म वहती वलही.
प ठ त कोणकोणतय ने तय च
ां ी म वहती वदलेली आहे ते वलही.

ूराि

अक वरक ि सांकवलत मूल्यम पन-२०२०-२७

इयत्ता : ८वह
अध्ययन

प ्पुस्तक तील प ठ क्रम ांक ७.असहक र चळिळ य प ठ चे ि चन
कर.

आठिड दुसर
( ०९ नोव्हें बर ते
७३ नोव्हें बर)

दवषय

तिद्याथीकृ ती

पाठाचर नाव

कालावधह

ाहर : सप्टें बे, २०२०
अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

दनष्पत्तह क्र ाांक

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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08.73G.04
08.73G.05
08.73G.06

प ठ ३ आद्रत ि ढग

आठिड पवहल
(३७ ऑगस्ट ते ०५

प्रतयज अनुभि

एक भ ांड् त प णी घेऊन ते गरम करण्य स चूल / शेगडी
य िर ठे ि . प ण्य ची ि फ होत न वनरीजण कर . तय नांतर
तय भ ांड् िर झ कण ठे ि . थोड् िेळ नांतर शेगडी बांद
कर . पुन्ह थोड िेळ ज ऊ द्य . नांतर भ ांड् िरील
झ कण चे ल लील ब जूस असलेल्य प ण्य च्य थेंब ांचे
वनरीजण करून ढग वनर्शमतीची प्रवक्रय समजून घ्य .
अडचण आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

स्ि ध्य य

पुस्तक तील प न क्र. २३ िरील स्ि ध्य य सोडि . अडचण

सप्टें बर)

स म वजक
श स्त्र
(भूगोल)

आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

स म वजक
श स्त्र

08.73G.07
08.73G.08
08.73G.09
08.73G.10

प ठ ४ स गरतळरचन

आठिड दुसर
(०७ सप्टें बर ते ७२
सप्टें बर)

(भूगोल)

स म वजक
श स्त्र

दीज APP

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर . अडचण

https://tinyurl.com/ybb9crxq

आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

https://tinyurl.com/ydy7zrs2
https://tinyurl.com/y9l9eeef

08.73G.07
08.73G.08
08.73G.09
08.73G.10

प ठ ४ स गरतळरचन

आठिड वतसर
(७४ सप्टें बर ते ७९
सप्टें बर)

(भूगोल)

https://tinyurl.com/y789s624
https://tinyurl.com/ya48dkoh

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर . अडचण
आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

https://tinyurl.com/yay2lxge
https://tinyurl.com/y7vcj5uo

स म वजक
श स्त्र

08.73G.07
08.73G.08
08.73G.09

प ठ ४ स गरतळरचन

आठिड चिथ
(२७ सप्टें बर ते २६

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

स्ियां अध्ययन

प ् ांश ि चून जे समजले ते मुद्दे वलहू न क ढ . जे मुद्दे
समजले नसतील तय ब बत वशजक ांसोबत दूरध्िनीद्व रे
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(भूगोल)

08.73G.10

स म वजक

08.73G.07
08.73G.08
08.73G.09
08.73G.10

श स्त्र
(भूगोल)

सप्टें बर)
प ठ ४ स गरतळरचन

आठिड प चि
(२८ सप्टें बर ते ०३

स्ि ध्य य

पुस्तक तील प न क्र. २८ िरील स्ि ध्य य सोडि . अडचण
आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

ऑक्टोबर)

इयत्ता : ८ वह
दवषय

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक

स म वजक

08.73G.07
08.73G.08
08.73G.09
08.73G.10

श स्त्र (भूगोल)

सांपकष स धून चचा कर .

पाठाचर नाव
प ठ ५ स गरी प्रि ह

ाहर : ऑक्टोबे, २०२०
कालावधह
आठिड पवहल
( ०५ ऑक्टोबर ते
७० ऑक्टोबर)

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

दीज APP

दीज APP मध्ये वदल्य

https://tinyurl.com/y9vberpb

प्रम णे कृती कर . अडचण

https://tinyurl.com/y9jwz9pg

आल्य स

वशजक ांसोबत

दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

https://tinyurl.com/ybdtjmq8

स म वजक
श स्त्र (भूगोल)

08.73G.07
08.73G.08
08.73G.09
08.73G.10

प ठ ५ स गरी प्रि ह

आठिड दुसर
(७२ ऑक्टोबर ते
७७ ऑक्टोबर)

https://tinyurl.com/ydy8tk5k
https://tinyurl.com/y772kjy8

दीज APP मध्ये वदल्य
प्रम णे कृती कर . अडचण
आल्य स

वशजक ांसोबत

https://tinyurl.com/yd48ycqw
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .
https://tinyurl.com/y7l98x9a

स म वजक
श स्त्र (भूगोल)

08.73G.07
08.73G.08
08.73G.09
08.73G.10

प ठ ५ स गरी प्रि ह

आठिड वतसर
(७९ ऑक्टोबर ते

प्रतयज अनुभि

प ्पुस्तक तील प न क्र.
२९ िरील आकृती ५.७

२४ ऑक्टोबर)

मध्ये दशषविलेली कृती
घर तील िडीलध री
मां डळींच्य उपब्स्थतीत
कर .

स म वजक
श स्त्र (भूगोल)

08.73G.07
08.73G.08
08.73G.09
08.73G.10

प ठ ५ स गरी प्रि ह

आठिड चिथ
(२६ ऑक्टोबर ते

स्ियां अध्ययन

३७ ऑक्टोबर)

प ् ांश ि चून जे
समजले ते मुद्दे वलहू न
क ढ . जे मुद्दे समजले
नसतील तय ब बत
वशजक ांसोबत दूरध्िनीद्व रे
सांपकष स धून चचा कर .

इयत्ता : ८ वह
दवषय

अध्ययन दनष्पत्तह

पाठाचर नाव

ाहर : नोव्हें बे, २०२०

कालावधह

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

क्र ाांक
स म वजक
श स्त्र (भूगोल)

08.73G.07
08.73G.08
08.73G.09
08.73G.10

प ठ ५ स गरी प्रि ह

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

आठिड पवहल
( ०२ नोव्हें बर ते
०७ नोव्हें बर)

स्ि ध्य य

पुस्तक तील प न क्र. ३३ ि ३४ िरील
स्ि ध्य य सोडि . अडचण आल्य स
वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष
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सध.
स म वजक

सर ि

श स्त्र (भूगोल)

आठिड दुसर
( ०९ नोव्हें बर ते
७३ नोव्हें बर)

स म वजक

सांकवलत मूल्यम पन

श स्त्र (भूगोल)

आठिड वतसर
(७७ नोव्हें बर ते
२७ नोव्हें बर)

स म वजक

08.73G.11
08.73G.12

६. बभ
ू ी उऩमोजन

श स्त्र (भूगोल)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

आठिड चिथ
(२३ नोव्हें बर ते
२८ नोव्हें बर)

https://tinyurl.com/y2qep2bx

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती
कर . अडचण आल्य स वशजक ांसोबत
दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .
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इयत्ता:-नववी
माहे –सप्टें बर२०२०
आठव
डा

अध्ययनहन
ष्पत्तीक्रमाां
क

पाठाचे
नाव

हवषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

पहहला
१)शब्दाांच्या अथातील फरक समजून घेऊन स्वतां त् वाक्यात उपयोग करतील.
अ-

क्षेत्वक्षम

१) आव्हान- आवाहन२)कृतज्ञ- कृतघ्न३)आभार -अहभनांदन

ता-

४) हवनांती- तक्रार.

*भाषाभ्या
स
शब्दाांचायो
ग्यअथणसम
जणेवसम
जपूवक
ण उप

व्याक
रणव
भाषा
भ्यास

योगकरता
येणे.

आ१)' लहानपणापासून' शब्दातील अक्षराांपासून चार अथणपूणणशब्द तयार करा. व वाक्यात
उपयोग करतील. १_२__३_४__
इ- पुढील वाक्यप्रचाराांच्यापुढे त्याच अथाचे दु सरे वाक्प्रचार हलहा. व
मूळवाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग करतील.
१) प्रेरणा दे णे२) गाजावाजा करणे३)कौतुक करणे
४)डोळे भरून येणे.
ई-खालील वाक्प्रचाराांचा योग्य अथण शोधा व हलहतील.
क) रया जाणे
१ )शोभा जाणे २)शोभाकरणे ३)शोभादे णे
ख) सांजीवनी हमळणे.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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१)जीव घेणे २)जीवदान दे णे ३)जीव दे णे
दु सरा

*अध्ययन

१) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 35 वरील स्वाध्याय पूणण करतील.

कौशल्य

२) कहवतेत आलेल्या खेळाांहवषयी सहवस्तर माहहती हलहहतील.

हदलेल्या

३) शहरी भागात खेळल्या जाणाऱ्या खेळाची माहहती हमळवा आहण वहीत
हलहहतील.

हवषयावर

४) कोरोना हवषाणू प्रादु भाव यामुळे बदललेली आपली जीवनपद्धती व हशक्षण

मुद्देसूदपणे

पद्धती याांची तुलना करतील.

स्वमत
स्पष्ट

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

करता

९.मी

येणेहवहवध

वाचव

सामाहजक

तोय

_content%3Ddo_31252659991919820

समस्या

(कहव

8241253%26utm_campaign%3Dshare

बाबत

ता)

होणाऱ्या

31251620273185587217548?referrer=

५) माझा आवडता खेळाडू या हवषयावर हनबांध
हलहहतील.

utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm

_content

http://is.gd/RTAG1X

चचेमध्ये
सहभागी
होऊन
आपले
हवचार
माांडता येणे
हतसरा

*भाषाअ

व्याक

अ- पुढील शब्दातील अक्षराांपासून प्रत्येकी चार अथणपूणणशब्द हलहहतील.

भ्यास

रणव

१)धाग्यासारखी२)जाणीवपूवक
ण ३)हशफारस. ४) सुलेखन.
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मराठीभाषे

भाषा

आ-पुढील शब्दाांचे समानाथीशब्द हलहा.

तील

अभ्या

१)अांबर२)ध्वज३)दे ऊळ४)तलवार५)चौकस६)कुतूहल.

शब्दसांपत्ती

स

इ-हवरुद्धअथाचेशब्द हलहा.

तवाढ

१)चेतन*

करणे.

५)उां च.

२) रक्षण*

३) शुभ*

४) सफल*

६)कृतज्ञ

ई-१) सहसांबांध लक्षात घेऊन उत्तर हलहा. जसे - वाजवणे: वाजणे
१)हटवणे ........२)पोचवणे .......
३)हफरवणे....... ४)नाचवणे.......
ई२) सहसांबांध लावा .
जसे -: लेखक: वाचक.

तसे -: १)गायक ...२)कलाकार....

३)अहभनेता.....
४)हशक्षक......
१) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 36 व 37 वरील पाठाचे वाचन करा.

चौथा
यांत्ाांनी
केलां
बांड

२) हवज्ञान तांत्ज्ञानामुळे मानवाचे जीवन कसे सुखी झाले आहे हे स्वतःच्या शब्दात
हलहहतील.

३) हवज्ञान तांत्ज्ञानाच्या युगात मानवी जीवनासमोर कोणकोणती आव्हाने हनमाण
झाली आहे त आपल्या पालक ककवा हशक्षकाांशी चचा करतील.

४) पाठात आलेल्या वाक्प्रचाराांचा अथण हलहू न वाक्यात उपयोग करतील.
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माहे –ऑक्टोबर२०२०
आठवडा
पहहला

अध्ययनहनष्पत्तीक्र

पाठाचे नाव

हवषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

माांक
१) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 38 व 39 वरील पाठाचे योग्य हवरामहचसहे

*वाचन.
1योग्यआरोह-

आरोह-अवरोह यासह वाचन करतील.

२) पृष्ठ क्रमाांक 40 वर हदलेला स्वाध्याय पूणण करा.

अवरोह व
हवरामहचसहे याांची
दखल घेऊन
अथणपूणण प्रकट
वाचन करता येणे

१०.यांत्ाांनी केलां बांड

*लेखन

http://is.gd/yTbz
Uw
http://is.gd/nHe
rSg

३) मानवाचा खरा हमत् यांत्मानव ही लेखक सुबोध जावडे कर याांची हवज्ञान कथा
हमळवा व हतचे वाचन करतील.

४) हवज्ञानातील शोधाांमुळे आपले दै नांहदन जीवन सुखकर झाले आहे हे
वेगवेगळ्या उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करतील.

2हदलेल्याहवषयावर
स्वतांत् प्रभावी
लेखनकरता येणे
दु सरा

*भाषाअभ्यास

१) भाषेचे अलांकार ही सांकल्पना समजावून घेऊन भाषेतील रूपक, व्यहतरेक,

रूपकव्यहतरेक

दृष्टाांत व चेतनगुणोक्ती हे अलांकार पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणाांच्या

दृष्टाांत

साहाय्याने समजावून घ्या.

चेतनगुणोक्तीअलां

व्याकरण –अलांकार

२) या अलांकाराांची पाठ्यपुस्तकातील असय उदाहरणे शोधून वही हलहहतील.

कार ओळखता येणे
वत्याांचा लेखनात
उपयोग करता येणे.
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१) भाषेतील रस हवचार ही सांकल्पना समजावून घेऊन भाषेतील हवहवध रस व

हतसरा

साहहत्यप्रकार याांचा अभ्यास करा.

नवरसओळखता

२) इयत्ता नववीच्या पाठ्यपुस्तकातून कोणकोणते रस अभ्यासता येतात याचा

येणे व त्याांचा
लेखनात उपयोग

व्याकरण-रसहवचार

करता येणे तसेच

शोध घ्या, हवचार करा व काव्य प्रकाराांमधून प्रकट होणारे रस उदाहरणासह
नोंदवतील.

३) भाषा समजून घेण्यासाठी रसहवचार कसा महत्त्वाचा आहे हे थोडक्यात

आस्वादघेता येणे.

हलहहतील.

४) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 41 वरील भाषा अभ्यास ही चौकट पूणण करून
वहीत हलहहतील.
चौथा

*अध्ययनकौशल्य

१) पाठातील हहवाळा या ऋतूचे वणणन समजावून घेतील व लेहखका इरावती कवे

सोशलमीहडयाच्या

याांचे बोरा हे पुस्तक हमळवून ते वाचतील.

योग्य व जबाबदार

२) तुमच्या पहरसरातील पावसाळा ककवा उसहाळा या ऋतूचे वणणन त्याांच्या भाषेत

वापराबाबत जाणीव

करतील.

हनमाण होणे

३) पाठ्य पुस्तकातील स्वाध्याय पूणण करतील.

*वाचन

४) भारताच्या शेजारील दे शाांमधील जनजीवनाची माहहती हमळवतील.

आांतरजालावर

इांग्लांडचा हहवाळा

उपलब्ध असलेल्या

(स्थूल वाचन)

सांकेतस्थळावरील

५) महाराष्रातील प्रेक्षणीय स्थळे कोणती त्याांची वैहशष्ट्ये हलहहतील .

माहहतीचे वाचन
करून त्या
माहहतीचा उपयोग
करता येणे
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माहे –नोव्हें बर२०२०
आठवडा

अध्ययनहनष्पत्तीक्रमाांक

पाठाचे नाव

हवषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

पहहला

हवद्याथी कृती
१) पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक 1 ते 10 याांचे काळजीपूवक
ण वाचन करतील.

लेखनअध्ययन कौशल्य व
भाषा अभ्यास

२) पाठाखाली हदलेला स्वाध्याय पूणण करतील.

सराव/ प्रथम सत्

३) स्वमत, उपक्रम यामध्ये हदलेल्या कृती पूणण करतील.
४) पाठाच्या खाली हदलेले व्याकरण समजावून घ्या व त्याची उदाहरणे वहीत
नोंदवतील.

दु सरा

सोशलमीहडयाचा योग्य व
जबाबदार पद्धतीने वापर

ऑनलाईन ककवा ऑफलाईन उपलब्ध होणाऱ्या प्रश्नपहत्का सोडवा व प्रथम सत्
प्रथम सत्

परीक्षेचा सराव करतील.

हदवाळी सुट्टी

दीपावलीच्या सवांना हार्षदक शुभेच्छा

करता येणे .
हतसरा
चौथा

* वाचन

१) पाठ्यघटकातील बोलीभाषेत आलेली वाक्य शोधुन प्रमाणभाषेत हलहहतील.

*लेखन

२) पाठात आलेल्या वाक्प्रचाराांचा अथण शोधून वाक्यात उपयोग करतील.

बोलीभाषा

३) प्रस्तुत पाठ सांवाद रूपाने हलहहण्याचा प्रयत्न करतील.

लक्षपूवक
ण समजपूवक
ण वाचता
येणे

११.मातीची सावली

http://is.gd/Plm1iM

हदलेल्याहवषयाचे सांवाद
लेखन करता येणे.
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कसा :- नौळीां
शप्ताष

अध्ययन

महषना: – मशतांबर 2020
ऩाठ का नाम

अध्ययन स्त्रोत

ननष्ऩत्त्त

वळवय – हषांदी
छार

कृनत

क्रमाांक
● छात्र अऩने ऩरयलेळ के ऐततशालवक स्थरों के नाभ लरखेंगे ।

1,2

● छात्र बायत के वललबनन याज्मों के ऐततशालवक स्थरों की जानकायी प्राप्त कयें गे |
1.1
4.4

8 लीयबूलभ ऩय कुछ
हदन

मशाॉ ब्करक कयो

(गद्म)

● छात्र दे खे शुए ऐततशालवक स्थरों की चचाण कयें गे |
● चचतौडगढ़ के भशायाणा की जानकायी प्राप्त कयें गे |
● छात्र याजस्थान के वलवलध ऐततशालवक स्थरों ऩय चचाण कयें गे |
● छात्र ऐततशालवक स्थरों की वयु षा एलॊ वॊलधणन कयने के फायें भें चचाण कयें गे |
•स्लाध्माम शर कयें गे ।

● छात्र कवलता का वस्लय गामन कयें गे |
● छात्र कवलता का वयर बालाथण लरखेंगे |
1.1
3.1

9 लयदान भाॉगॉग
ू ा नशीॊ
(ऩद्म)

मशाॉ ब्करक कयो

● छात्र भानल गुणों को लरखेंगे |

● छात्र जीलन भें कबी दमा की माचना नशीॊ कयें गे |
● छात्र अऩने वम्भान को झक
ु ने नशीॊ दें गे |
छात्र जीलन के वॊघऴण को ऩशचानेंगे |

3,4
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महषना: – अक्तूबर 2020
शप्ताष

अध्ययन

ऩाठ का नाम

अध्ययन स्त्रोत

वळवय – हषांदी
छार

ननष्ऩत्त्त क्रमाांक

कृनत

● छात्र चौकीदाय के कतणहम को वभझेंगे |
● ऩाठ्माॊळ का वस्लय लाचन कयें गे |

● छात्र चौकीदाय के ळोऴण के फायें भें जानकायी प्राप्त कयें गे |
2.2

10 यात का चौकीदाय

1.5

(ऩूयक ऩठन)

● छात्र ईभानदाय चौकीदाय का चचत्रण लरखेंगे |
मशाॉ ब्करक कयो

● छात्र ककवी ऩरयचचत वुयषा यषक वे लाताणराऩ कयें गे |

•छात्र जीलन भें वॊघऴण कयने लारे चौकीदाय ऩय अऩने वलचाय लरखेंगे |
•स्लाध्माम शर कयें गे ।

1,2
●
●

छात्र कवलता का वयर बालाथण लरखेंगे |

●

छात्र आज के वलसान मग
ु के फायें भें लरखेंगे |

●
1.4

11 तनभाणणों के ऩालन

4.3

मग
ु भें

(ऩद्म)

मशाॉ ब्करक कयो

छात्र कवलता का वस्लय गामन कयें गे |

छात्र वलकाव कार भें नए-नए अनुवॊधान की जानकायी प्राप्त कयें गे |

●

छात्र अऩने चरयत्र का तनभाणण कयने ऩय वलचाय कयें गे |

●

छात्र अऩनी वॊस्कृतत के भशततल को लरखेंगे |

छात्र दे ळ हशत के लरए भय लभटें गे |

•स्लाध्माम

शर कयें गे ।
3,4
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महषना:– नळांबर 2020
शप्ताष

अध्ययन

वळवय – हषांदी

ऩाठ का नाम

अध्ययन स्त्रोत

छार

-

प्रथभ वत्र ऩयीषा

-

दीऩालरी अलकाळ

-

ननष्ऩत्त्त क्रमाांक

1
2,3

-

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता :नििी

विर्य : णणत (भा १ ि २ )

कॅलेंडा र माहे : सप्टेंबर ते नोव्हे बर 2020

विर्य : णणत भा 1 ि भा 2

आठवडा
सप्टें बर
आठवडा
1 (गहणत
भाग 1)

क्षमता हवधाने

पाठाचे नाव

वगण करणीच्या

वास्तव सांख्या

सांख्या ओळखून
त्यावर हक्रया

अध्ययन अध्यापन
स्त्रोत

https://youtu.be
/fR0qH99i_4Y

करता येणे.

हवद्याथी कृती

न्व्हडीओच्या आधारे सजातीय करणी सांख्याांची बेरीज व वजाबाकी कशी करतात तसेच गुणाकार व भागाकार
कसे करतात ते समजावून घ्या व त्या आधारे सराव सांच २.३ मधील प्रश्न क्रमाांक ६,७ व ८ सोडवा.
न्व्हडीओच्या आधारे सजातीय करणी सांख्याांची बेरीज व वजाबाकी कशी करतात तसेच गुणाकार व भागाकार
कसे करतात ते समजावून घ्या व त्या आधारे सराव सांच २.३ मधील प्रश्न क्रमाांक ६,७ व ८ सोडवा .
न्व्हडीओच्या आधारे करणी सांख्याांच्या छे दाचे परीमेयीकरण कसे करतात ते समजावून घ्या व त्या आधारे सराव
सांच २.३ मधील प्रश्न क्रमाांक ९ सोडवा.
न्व्हडीओच्या आधारे हद्वपदवगण करणी म्हणजे काय ते समजावून घ्या त्यावर आधाहरत सराव उदाहरणाांचा
अभ्यास करून सराव सांच २.४ मधील प्रश्न क्रमाांक १ सोडवा .न्व्हडीओच्या आधारे छे दात हद्वपद वगणकरणी सांख्या
असताना छे दाचे परीमेयीकरण कसे करायचे ते समजावून घ्या .व त्या आधारे सराव सांच २.४ मधील प्रश्न क्रमाांक

https://youtu.be
/w0B29XcEqyE

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

२ सोडवा. न्व्हडीओच्या आधारे केवलमुल्य ही सांकल्पना समजावून घ्या व त्या सरावासाठी हदलेल्या
उदाहरणाांचा नीट अभ्यास करून सराव सांच २.५ सोडवा.
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https://youtu.be
/SBUqCNqtFA0

https://youtu.be
/794TA_BmUX
M
https://youtu.be
/-mBPdlNBIJ0.
सप्टें बर
आठवडा 2
(गहणत भाग
२)

समाांतर रेषा व

https://diksha.g

छे दीका

ov.in/play/conte

याांच्यामुळे तयार

nt/do_313018

झालेल्या

562451554304

कोनाच्या हवहवध

169

जोड्या ओळखता
येण.े



सांगत कोनाचे प्रमेय कशा प्रकारे हसद्ध केले आहे ते पहा.





तुमच्या वहीत तुम्ही हसद्ध करा.

व्युत्क्रम कोनाच्या प्रमेयाची हसद्धता पहा.

तुमच्या वहीत ती व्यवन्स्थत हलहा. हलहताना दोन भाग करायला हवसरू नका. एका बाजूला हवधान
आहण दु सरीकडे कारणे.

समाांतर रेषा
https://diksha.g

कोनाांच्या

ov.in/play/conte

जोड्याांचे गुणधमण

nt/do_

समजणे व त्याांचा

313018562511

वापर करता येणे.

8801921167

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे



दोन रेषा समाांतर दाखवण्यासाठी आांतर कोनाची कसोटी कशी वापरता येते ते अभ्यासा.


हसद्धता वहीत हलहा.

व्युत्क्रम कोन कसोटीची हसद्धता हलहा.




सांगत कोन कसोटी अभ्यासा आहण त्याची हसद्धता हलहा.



समाांतर रेषाांच्या आणखी काही गुणधमांचा अभ्यास करा.


प्रश्नसांग्रह सोडवण्याचा प्रयत्न करा.
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सोबतच्या video मध्ये काही वेगळ्या प्रकारची उदाहरणे हदली आहे त ती अभ्यासा.

प्रश्न सांग्रह २.१ मधील उदाहरणे सोडवण्याचा प्रयत्न करा .त्यासाठी सोडवलेली उदाहरणे पहा.

https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_313018
562482216960
170
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_3130003
169209466881
97

https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_
313018562497
8227201166

सप्टें बर

बहु पदीची ओळख

बहु पदी

https://youtu.be

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे



न्व्हडीओच्या आधारे बहु पदी ही सांकल्पना समजावून घ्या.
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आठवडा 3

व त्यावरील

(गहणत भाग 1 हक्रया करता येणे.
)

/xmJjQ3KyTdw




सराव सांच ३.१ मधील प्रश्न क्रमाांक १,२,३,४,५ सोडवा.

न्व्हडीओच्या आधारे एकपदी,हद्वपदी,हत्पदी व बहु पदी असे बहु पदींचे वगीकरण कसे करतात हे
समजावून घ्या व त्या आधारे सराव सांच ३.१ मधील प्रश्न क्रमाांक ५ व ९ सोडवा.


सराव सांच ३.१ मधील प्रश्न क्रमाांक ६,७ सोडवा.

https://youtu.be
/xmJjQ3KyTdw

सप्टें बर
आठवडा 4
(गहणत भाग
2)



https://diksha.g
ov.in/play/conte



nt/do_313018

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

प्रश्न सांग्रह २.१ मधील उदाहरणे सोडवण्याचा प्रयत्न करा .त्यासाठी सोडवलेली उदाहरणे पहा.


562451554304
169

सोबतच्या video मध्ये काही वेगळ्या प्रकारची उदाहरणे हदली आहे त ती अभ्यासा.

दू रस्थ अांतरकोनाचे प्रमेय अभ्यासा.




तुमच्या वहीत हलहू न काढा.

तुमच्या वहीत एक समभुज हत्कोण काढा त्याचा कोणताही एक बाहयकोन काढा आहण गुणधमाचा अभ्यास
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करा.
https://youtu.be



/qvBAqcvXYtY

हत्कोणाच्या तीन कोनांची बेरीज 180 असते. ह्याची हसद्धता पहा.






पक्ष व साध्य
स्वरुपात हलहू न
हसद्धता दे ता येणे.

हत्कोण

https://diksha.g
ov.in/play/conte

बाह्यकोनाचा गुणधमण अभ्यासा.

सोबतच्या video मध्ये सोडवलेली उदाहरणे पहा. तुमच्या वहीत सोडवण्याचा प्रयत्न करा.


हदलेली माहहती

तुमच्या वहीत हलहू न काढा.



पान २५,२६ वरची उदाहरणे अभ्यासा.

दोन एकरूप हत्कोण काढा. त्याांच्या सांगत बाजू आहण सांगत कोन हलहा

हत्कोणाची एकरुपता दशणवण्यासाठी सोबतचा video पहा आहण तुम्ही करून पहा.

nt/do_
313000778145
9968001214

https://youtu.be
/Uuy3tdxRaBE

https://diksha.g
ov.in/play/conte
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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nt/do_
312439827520
93798422456

https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_313018
562640044032
1507

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=1x4fDyWw
vZM

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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ऑक्टोबर
आठवडा
१ (गहणत

बहु पदीची ओळख

बहु पदी

पाठ्यपुस्तकात

सराव सांच ३.२ मधील प्रश्न क्रमाांक १,२ व ३ सोडवा.

हदलेल्या माहहती व सराव सांच ३.२ मधील प्रश्न क्रमाांक ४ सोडवा.

व त्यावरील

उदाहरणाांच्या

हक्रया करता येणे.

सराव सांच ३.२ मधील प्रश्न क्रमाांक ५ सोडवा.

आधारे हदलेल्या

भाग 1 )

घटकाांचा अभ्यास
करावा.

https://diksha.g

ऑक्टोबर
आठवडा
2 (गहणत
भाग 2 )

हदलेली माहहती
पक्ष व साध्य
स्वरुपात हलहू न
हसद्धता दे ता येणे.

ov.in/play/conte



प्रश्न सांच ३.२ सोडवण्याचा प्रयत्न करा.

nt/do_313018



समदहवभूज हत्कोणाचे प्रमेय अभ्यासा.

562666381312
हत्कोण

हत्कोणाच्या एकरूपतेच्या कसोट्या हलहा.





1656



तुमच्या वहीत एक समदहवभूज हत्कोण काढू न त्याचा पडताळा घ्या

https://diksha.g
ov.in/play/conte

समदहवभूज हत्कोणाच्या प्रमेयचा व्यत्यास समजून घ्या.




एक काटकोन हत्कोण काढा ज्यामध्ये एक कोन ९० तर दू सरा ३० असेल. त्याांच्या बाजू मोजा आहण

nt/do_
313018562652

त्यातील सांबांध सांबांध शोधा.
सोबत हदलेला video सांबांध पाहू न 30-60-90 प्रमेय समजून घ्या.



700672168
https://diksha.g
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

वहीत दोसही प्रमेय हलहू न काढा.




पान 36 वरील प्रमेय पूणण करा.

हत्कोणाची एक मध्यगा काढा. पुस्तकातील कृती करून पहा.
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ov.in/play/conte
nt/do_
313018562688
786432174
https://www.yo

काटकोन हत्कोण मध्ये मध्यगेचा गुणधमण अभ्यासा.





एक रेषाखांड काढा त्याचा लांब दु भाजक काढा.

आता लांब दु भाजकावर एक कबदु घ्या व त्याचे रेशअखांडच्या असत्य कबदु पासून अांतर मोजा. हनरीक्षण
करा.
लांब दु भाजकाचे प्रमेय व व्यत्यास समजून घ्या वहीत हलहा.

utube.com/watc
h?v=eEfyH4tvF
UI
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_313018
562711552000
1168
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_
313018562747
2117761508
https://youtu.be
/1_XbU-221KQ
https://diksha.g
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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ov.in/play/conte
nt/do_
313018562765
660160175

ऑक्टोबर
आठवडा
३ (गहणत
भाग 1 )

बहु पदीची ओळख
व त्यावरील
हक्रया करता येणे.

बहु पदी

पाठ्यपुस्तकात

सराव सांच ३.३ सोडवा.

हदलेल्या माहहती व
उदाहरणाांच्या
आधारे हदलेल्या
घटकाांचा अभ्यास

सराव सांच ३.५ मधील प्रश्न क्रमाांक १ ते ६ सोडवा.

करावा.
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_3130003

सराव सांच ३.४ सोडवा.

137546895361
112
पाठ्यपुस्तकात
हदलेल्या माहहती व
उदाहरणाांच्या
आधारे हदलेल्या
घटकाांचा अभ्यास
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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करावा

https://www.yo



एक कोन काढा व तो दु भागा. आता कोन दु भाजकावर कोणताही एक कबदु घ्या. व कोनाच्या बाजूनवर

utube.com/watc

लांब काढा. लांबातर मोजा. त्यातील सांबांध शोधा.

h?v=VRvxR-

कोन दु भाजकाचे प्रमेय समजून घ्या.



CVHwc

ऑक्टोबर



https://diksha.g

आठवडा ४



.पुस्तकातील प्रमेयवरून असमानता समजून घ्या.

ov.in/play/conte

(गहणत भाग 2

ओळखून त्याच्या
बाजूांची गुणोत्तरे
हलहहता येणे.



313018562780

समरूप हत्कोण



5368321509
हत्कोण

https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_

त्यावर आधाहरत उदाहरणे पहा.



nt/do_

)




वहीत हलहू न काढा.

वहीत गुणधमण हलहू न काढा.

समरूप हत्कोणाची व्याख्या समजून घ्या.

पान ४६ वरची कृती करून समरूप हत्कोणाच्या बाजू आहण कोणाांमधील सांबांध जाणून घ्या.

समरूप हत्कोणाच्या बाजूनचे गुणोत्तर माहीत असताना बाजू काढण्याचे उदाहरण समजून घेऊन प्रश्न
सांग्रह ३.५ सोडवा.
पुस्तकातील उदाहरणे सोडवण्याचा प्रयत्न करा.

313000318345
256960197
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=i32j6eUTsb
Q
https://www.yo
utube.com/watc
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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h?v=K_Hc2D5t
Z3c
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_
313018562814
5827841657
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_
313018562828
0586241715
दोन चलाांचा
नोव्हेंबर
आठवडा १
(गहणत भाग 1
)

उपयोग करून
शान्ब्दक
उदाहरणे
सोडहवता येणे.

बहु पदी

https://diksha.g

सराव सांच ३.५ मधील प्रश्न क्रमाांक ७ ते १३ सोडवा.

ov.in/play/conte
nt/do_3130003
137546895361

सराव सांच ३.६ मधील प्रश्न क्रमाांक १ सोडवा.

112
पाठ्यपुस्तकात
हदलेल्या माहहती व
उदाहरणाांच्या
आधारे हदलेल्या

सराव सांच ३.६ मधील प्रश्न क्रमाांक २ सोडवा.

घटकाांचा अभ्यास
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करावा.
पाठ्यपुस्तकात
हदलेल्या माहहती व
उदाहरणाांच्या
आधारे हदलेल्या
घटकाांचा अभ्यास
करावा.
नोव्हेंबर

https://diksha.g

आठवडा 2

आपण सातवीमध्ये हशकलेल्या हत्कोण रचनाांची –बाबाबा ,बाकोबा ,कोबाको आहण काटकोन हत्कोण याांची



उजळणी करू या.

ov.in/play/conte

(गहणत भाग 2

nt/do_3130066

)

069513994241
56

हत्कोणाच्या

https://diksha.g

हवहशष्ट बाबी
हदल्या असता
हत्कोण रचना
करता येणे.

हत्कोण



हत्कोणाचा पाया ,लगतचा कोन आहण उरलेल्या दोन बाजूांची बेरीज हदली असताना हत्कोण काढणे ह्या



रचनेचा video आहण पाठयपुस्तक याांच्या सहाय्याने अभ्यास करा आहण रचना करा.


312990853004
386304129

हत्कोणाचा पाया , लगतचा कोन व उरलेल्या दोन बाजूांमधील फरक हदला असता हत्कोण काढणे ह्या
रचनेचा video आहण पाठयपुस्तक याांच्या सहाय्याने अभ्यास करा आहण रचना करा.

ov.in/play/conte
nt/do_

आता लांब दु भाजक कसा काढायचा याचा सराव करा



हत्कोणाचा हतसही बाजूांची बेरीज आहण पाया लगतचे कोन हदले असताना हत्कोण काढणे ह्या रचनेचा
video आहण पाठयपुस्तक याांच्या सहाय्याने अभ्यास करा आहण रचना करा.


प्रश्नसांग्रह आहण सांकीणण मधून सराव करा.

https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_
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313014011657
4699521241
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_
313014011675
9592961254
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_
313018562839
9943681679
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_
313018562855
3789441510
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_
313018562876
9484801622

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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समान
गुणोत्तराच्या
हसद्धाांताचा
नोव्हेंबर
आठवडा ३

उपयोग करता
येण.े

गुणोत्तर व प्रमाण

https://youtu.be



/I-VfWsBOQ80

न्व्हडीओच्या आधारे दोन सांख्याांचे गुणोत्तर कसे काढायचे व साध्या गुणोत्तराचे शतमानात व शतमानाचे
साध्या गुणोत्तरात रुपाांतर कसे करावे ते समजावून घ्या व त्या आधारे सराव सांच ४.१ मधील प्रश्न क्रमाांक
१ ते ५ सोडवा.

https://youtu.be



न्व्हडीओच्या आधारे दोन गुणोत्तराची तुलना कशी करावी ते समजावून घ्या व नांतर न्व्हडीओच्या

/bvX8NcOcu30

सहाय्याने गुणोत्तरावरील शान्ब्दक उदाहरणे सोडहवण्याची पद्धत समजावून घ्या व त्यानुसार सराव सांच
४.१ मधील प्रश्न क्रमाांक ६,७,८ सोडवा. तसेच सराव सांच ४.२ मधील प्रश्न क्रमाांक १ ते ४ सोडवा.

(गहणत भाग 1



)

न्व्हडीओच्या आधारे समान गुणोत्तरावरील व्यस्तहक्रया, एकाांतर हक्रया, योग हक्रया, हवयोग हक्रया, योगहवयोग हक्रया समजावून घ्या तसेच या गुणधमांचा उपयोग करून उदाहरणे कशी सोडवायची ते

https://youtu.be

समजावून घ्या व त्या आधारे सराव सांच ४.३ मधील प्रश्न क्रमाांक १ ते ३ सोडवा.

/k-x7FX63u7U

https://youtu.be
/j4gf9ve4yFU

https://youtu.be
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/0VklDDDQ-lg

https://youtu.be
/KYkkAMzVOAA

https://youtu.be
/Xp4tUwZkHBs
नोव्हेंबर
आठवडा ४
(गहणत भाग 2
)

हवहशष्ट

https://diksha.g

चौकोनाच्या

ov.in/play/conte

गुणधमांच्या
हसद्धता हलहहता
येण.े

चौकोन






nt/do_313018
562898075648
176

सोबतचा हवहडयो पहा. पुस्तकातील पान ५८ वरील कृती करून पहा.
वेगवेगळे समाांतरभूज चौकोन काढा आहण त्याांच्या बाजू आहण कोन मोजा.




समाांतरभूज चौकोनाचे बाजू आहण समुख कोनाचे गुणधमण अभ्यासा. ते हसद्ध करणारी हसद्धता अभ्यासा.

https://diksha.g
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ICT TOOLS च्या

ov.in/play/conte

सहाय्याने

nt/do_

चौकोनाच्या
गुणधमांचा
पडताळा घेता
येण.े

313018562911




त्यावर आधाहरत उदाहरणे सोडवा. त्याकहरता हवहडयो पहा.

समाांतरभुज चौकोनाच्या कसोट्या अभ्यास करा. त्यासाठी पुस्तक आहण हवहडयो याांची मदत घ्या.

0681601169
https://diksha.g

समाांतर भुज चौकोनाच्या कणण चे गुणधमण अभ्यासा.



ov.in/play/conte
nt/do_



समभुज चौकोन,आयत आहण चौरस याांचे गुणधमण अभ्यासा.

313000318750
4250881143



त्या गुणधमाचा वापर ५.३ आहण ५.४ सोडवण्यासाठी करा.

https://diksha.g
ov.in/play/conte

पुस्तकात पाहू न त्याांच्या हसद्धता हलहा.





सांमलांब चौकानचे गुणधमण अभ्यासा

हत्कोणाच्या बाजूांच्या मध्यकबदू चे प्रमेय अभ्यासा. पुस्तकात त्याची हसद्धता हलहा.

nt/do_



उदाहरण सांग्रह ५.५ सोडवायचा प्रयत्न करा.

313000319071



सांकीणण प्रश्नसांग्रह ५ सोडवण्याचा प्रयत्न करा.

3630721116
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_
313000319218
9992961119
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_
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313018562924
2818561658
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_
313018562949
242880169
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_313018
562974261248
169
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_
313018563000
1315841569
https://diksha.g
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ov.in/play/conte
nt/do_
313018563013
640192177
https://diksha.g
ov.in/play/conte
nt/do_
312434722885
15686424341
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Subject

Period

Name of the Topic

Statement of Competencies
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Source of Teaching Learning

Student’s Activity
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Week 1
English

2.2 Helen Keller
and Anne Sullivan
(page .36 to 40)
Warming up!
Part 1

Week 2

Listening: • Listen attentively to an entire
speech, story, poem, programme, etc.
Speaking: • Express one’s own thoughts
and ideas coherently and effectively
Reading: 1) Read patiently till the end of
the piece.
2) Learn new words, expressions and
enrich his/her vocabulary through
reading.

English Work
shop

Writing: Express one’s own thoughts and
ideas coherently and effectively.

Part 2

Study Skills: Use reference materials such
as different dictionaries, encyclopedias,
etc. effectively.

Frame Question
Language Study

Language Study:
Articles
Compound words
present Participles
Past Participles

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

See 2 2 Helen Keller and Anne
Sullivan on DIKSHA at
https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312526600032354304241292?
referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_3125266
00032354304241292%26utm_camp
aign%3Dshare_content&contentId=d
o_312525357778280448223580



My English Textbook Standard
Nine
See Helen Keller and Anne Sullivan
Part I on DIKSHA at
https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312526600032354304241292?
referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_3125266
00032354304241292%26utm_camp
aign%3Dshare_content&contentId=d
o_31248984092272230422100


My English Textbook Standard
Nine


















Read the lesson
loudly.
Take part in
warming up activity.
Use the dictionary
to find different
meaning of new
words.

Use the dictionary
to find different
meaning of new
words.
Listen carefully and
classifies the words.
Frame Questions

Try to find the
examples of
Articles
Compound words
Present Participles
Past Participles

Page 438

Week 3






2.3 Mark
Twain
Warming up!
Explanation
of Lesson
Some
Quotations

Reading: Learn new words, expressions
and enrich his/her vocabulary through
reading
Speaking: 1) Use idiomatic expressions
appropriately with ease and confidence.
2) Make efforts to improve his/her own
pronunciation and speech.
Listening:
 Listen attentively to an entire
speech, story, poem, programme,
etc.
 Note the pronunciation and usage of
new words/expressions.

https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312526600032354304241292?
referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_3125266
00032354304241292%26utm_camp
aign%3Dshare_content&contentId=d
o_31249138274419507213445









Read the lesson
loudly.
Take part in
warming up activity.
Describe the
situation / context.
Use the dictionary
to find different
meaning of new
words.
Take part in chitchat activity.
Read Lesson and
writes new words.

Writing: Express one’s feelings/emotions
using appropriate language.
Week 4

English workshop
Language study

Language Study:
Sentence Structure: Types of clausesPassive constructions

2.4 Please Listen!
 Write a
diary

Write an
informal
letter.
 prepare
meaningful

Listening: • Listen attentively to an entire
speech, story, poem, programme, etc.
Speaking: Communicate displeasure,
disagreement, difference of opinion politely
but firmly
Reading:
1) Read patiently till the end of the piece.
2) Understand the overall structure of a
literary piece: stanzas and refrain in a



My English Textbook Standard
Nine




Sentence Structure:
Learn how to
convert active voice
into passive voice.

https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312526600032354304241292?
referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_3125266
00032354304241292%26utm_camp
aign%3Dshare_content&contentId=d
o_31249156002276966423670



Try to understand
the structure of
passive sentence.
Find and solves the
sentences.
Write a diary.
Write an informal
letter.

October 2020

Week 1

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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dialogues.

Week 2

2.5 A Play part 1

song, stanzas and rhyme scheme in a
verse, the various threads in a story/play,
etc.
Writing:
Frame probing questions to find additional
information, to find precise answers to
one’s query.

Listening: Summarize a story,
conversation, play, informative speech or
debate.
Speaking: Initiate a conversation in
English (with friends, elders, etc.).
Language study:
Parts of Speech: Finite verbs and
infinitives-Participles and gerundsDeterminers
Main verb, auxiliary, modal auxiliary






https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312526600032354304241292?
referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_3125266
00032354304241292%26utm_camp
aign%3Dshare_content&contentId=d
o_312604630201868288112894








Week 3

2.5 A Play part 2

Listening: Summarize a story,
conversation, play, informative speech or
debate.
Speaking:
1) Initiate a conversation in English
(with friends, elders, etc.).
2) Describe real or imagined things,
people, situations, emotions, etc. in
detail.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312526600032354304241292?
referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_3125266
00032354304241292%26utm_camp
aign%3Dshare_content&contentId=d
o_31251235242646732812912






Prepare meaningful
dialogues.
Write the new
words, rhyming
words and rhyme
scheme.
Write appreciation
of the poem.
Make list of
characters
Learn exclamation
marks.
Imagine a map of
Andher Nagari.
Learn passive
constructions.
Find subject and
object from the
sentences.
Make classification
of Main verb,
auxiliary, modal
auxiliary
Read a play silently
and loudly.
Make a list of
proverbs from the
play.
Prepare Blame-game
flow chart.
Translate the
sentences in their
mother tongue.
Page 440

Reading: Read patiently until the end of
the piece.
Writing: Write formal letters in the
expected format.
Study skill:
1) Translate different types of informative
texts from mother tongue into English and
English into mother tongue.
2) Use the computer/internet for the
purpose of translation/transcription
Week 4

3.1 Coromandel
Fishers

Listening: • Listen attentively to an entire
speech, story, poem, programme, etc.
Speaking: Read aloud a poem highlighting
its rhyme and rhythm
Reading: 1) Read patiently till the end of
the piece.
2) Understand the overall structure of a
literary piece: stanzas and refrain in a
song, stanzas and rhyme scheme in a
verse, the various threads in a story/play,
etc.
Writing: • Explain a concept/an idea in
detail.
Study Skills: Use the computer/internet
for the purpose of
translation/transcription.

https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312526600032354304241292?
referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_3125266
00032354304241292%26utm_camp
aign%3Dshare_content&contentId=d
o_312604630640287744112895



Search photos on
internet.



Take part in
warming up activity.
Write the new
words, rhyming
words and rhyme
scheme.
Write imaginative
illustration.
Make translation.
Write appreciation
of the poem.







November 2020
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Week 1
3.2 The Fall of
Troy
Part 1

Listening: • Listen attentively to an entire
speech, story, poem, programme, etc.
Speaking: Read aloud a poem highlighting
its rhyme and rhythm
Reading:
1) Read patiently till the end of the piece.
Writing: Attempt using different styles of
writing and different literary devices in
creative writing.

https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312526600032354304241292?
referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_3125266
00032354304241292%26utm_camp
aign%3Dshare_content&contentId=d
o_3126228779655905281665
https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_312526600032354304241292?
referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_3125266
00032354304241292% 26utm_camp
aign%3Dshare_content&contentId=d
o_31249190944790937623849









Try to build a story.
Solve the English
workshop.
Read the story and
retells in their
mother tongue.
Write opposite
words.
Write new words.
Read the lesson.
Learn the term
gerund.

Language study:
gerund and verbal noun
https://diksha.gov.in/play/collectio
n/do_313005102346608640112?refe
rrer=utm_source%3Ddiksha_mobile
%26utm_content%3Ddo_313005102
346608640112%26utm_campaign%3
Dshare_content&contentId=do_3129
94497993261056155
Week 2

3.2 The Fall of
Troy
Part 2

Listening: • Listen attentively to an entire
speech, story, poem, programme, etc.
Speaking: Read aloud a poem highlighting
its rhyme and rhythm
Reading:
1) Read patiently till the end of the piece.
Writing: Attempt using different styles of
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My English Textbook Standard
Nine




Listen the poem
from Diksha app.
Read and writes new
words.
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writing and different literary devices in
creative writing.

Week 3

Study Skills:
Language Study:
main clause and subordinate clause
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Nine

Take a reference of
language study secession.
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इयत्ता : नििी माृे : ूप्टेंबर 2020 ते नोव्ृेंबर 2020
तिुय
तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

मतृना
ूप्टेंबर

आठिडा
1

पाठाचे नाि
4. िव्याचे
मोजमाप

उपघटक
प्रस्तािना

अध्ययन तनष्पती क्रमाांक

अध्यापनाचे स्त्रोत

राूायतनक ूांयोग,
िस्तुमान अक्षय्यता, तस्थर
प्रमाण या तनयमाांचा
पडतावा घेऊन तनष्कुम
काढता येणे

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187041969274881
698

तिद्याथी कृ ती
1.मीठ, चुनकवी, पाणी, चुना, याांची रे णुूूत्रे िृीत तलृा.
2.राूायतनक ूांयोगाचे तनयम िृीमध्ये तलृा.
3. तव्ृडीओतील राूायतनक ूांयोगाच्या तनयमाची पडतावणी
करणार्या प्रयोगाची तनरीक्षणे िृीत नोंदिा .
4. िव्य अक्षय्यतेचा तनयम तलृा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

1

ूांयुगाांचे
राूायतनक ूूत्रे

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187042202583041
699

1. रेणुूूत्रे याची व्याख्या तलृा.
2. ूांयुगाची राूायतनक ूूत्रे तलृण्याचे तनयम िृीत तलृा.
3.ूोतडअम ूल्फे ट, पोटॅतीयम नायट्रेट, फे ररक फॉस्फे ट या ूांयुगाांची
राूायतनक ूूत्रे तयार करण्याच्या पायऱ्या िृीमध्ये तलृा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

ूप्टेंबर

1

1

तस्थर प्रमाणाचा
तनयम

अणूआकार

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187044915200001
320

1.िव्य अक्षय्यतेचा तनयम ि तस्थर प्रमाणाचा तनयम उदाृरणाांूृ

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187045066260481
751

1. अणूिस्तुमानाांक ृी ूांकल्पना स्पष्ट करा.

िृीमध्ये तलृा.
2. प्रूस्ट या ीास्त्रज्ञ तिुयी अतधक मातृती इांटरनेटद्वारे तमविा
आतण िृीत नोंदिा.

2. पाठ्यपुस्तकातील पान क्रां 49 िर द्रदलेला मूलिव्याांची
अणूिस्तुमाने याचा तक्ता पूणम करा.
3.अणूच्या तनरीक्षणाूाठी कोणकोणत्या ूुक्ष्मदीमकाांचा िापर के ला
जातो याची मातृती छायातचत्राूृ िृीमध्ये तलृा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

2

अणूचे िस्तुमान

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

2

मूलिव्याांच्या
राूायतनक ूांज्ञा

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

2

रेणू िस्तूमान, मोल या
ूांकल्पना ूाांगता येणे ि
ूांयुगाांची रेणुूूत्रे ओवखता
येणे ि तलतृता येणे.

रेणुिस्तुमानाची
ूांकल्पना

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187045193482241
321

पुढील मूलिव्याांमध्ये अूणाऱ्या प्रोटॉन आतण न्युट्रॉन याांच्या
ूांख्येिरून अणूिस्तुमान द्रकती अूेल ते िृीमध्ये तलृा ऑतक्ूजन, ूोतडअम, अल्युतमतनयम, फॉस्फरू, अरगॉन, पोटॅतीअम

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187045314314241
214

1.ूोने, लोृ, चाांदी, पारा, तीूे, ूोतडअम, अेँरटमनी याांच्या ूांज्ञा

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187045425889281
205

1. रेणुिस्तुमान ृी ूांकल्पना ूाांगून ती कीी काढली जातात ते

िृीमध्ये तलृा
2. तुम्ृाला माृीत नूलेल्या कोणत्याृी 10 मूलिव्याांच्या
राूायतनक ूांज्ञा इांटरनेटिरून ीोधून िृीत नोंदिा.
उदाृरणाद्वारे स्पष्ट करा .
2. ूांयुगाांची रे णूिस्तुमान काढू न िृीमध्ये तलृा -NaCl, MgO,
NaOH, Ca(OH)2, KNO3.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

2

मोलाची
ूांकल्पना

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187045533450241
206

1. मोल ृी ूांकल्पना स्पष्ट करा .2. ूोतडअम क्लोराइड आतण
कॅ तल्ीअम काबोनेट चे 0.2 मोल ृिे अूल्याू त्याांच्या द्रकती ग्रॅम
राीी घ्याव्या लागतील? याचे उत्तर िृीमध्ये तलृा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

3

अव्ॅ ृागॅड्रो अांक

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187042086502401
204

1. अव्ॅ ृागॅड्रो या ीास्त्रज्ञ तिुयी अतधक मातृती तमविून िृीत

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187045652070401
752

1. ूांयुजा ृी ूांकल्पना स्पष्ट करा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

3

ूांयुजा

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

नोंदिा.
2.36 ग्रॅम पाण्यामध्ये पाण्याचे द्रकती रेणू अूतील? याचे उत्तर
िृीमध्ये तलृा.

2.H2, HCl, H2O, NaCl या रेणुूूत्राांिरून H, Cl, O, Na मूलिव्याांच्या
ूांयुजा द्रकती अूतील ते िृीमध्ये ूोडिा.
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तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

मूलके

3

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187045865799681
753

1.आम्लधमी ि आम्लाररधमी मूलके याांचे िगीकरण िृीमध्ये
तक्त्याच्या स्िरुपात करा .
2. ूाधी आतण ूांयुक्त मुलके या ूांकल्पना उदाृरणाूतृत स्पष्ट
करा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

3

राूायतनक
ूांयुगाांचे तनयम

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3128219386019921921
5923

राूायतनक ूांयोगाचा तनयम CuO या ूांयुगाच्या बाबतीत स्पष्ट करा
आतण तुमच्या ीब्दात िृीमध्ये तलृा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

4

अणू - आकार
आतण िस्तूमान

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3128240016804167681
6404

एखाद्या अणूचे अणुिस्तुमान ठरतिताना कोणकोणत्या मूलिव्याांीी
तुलना के ली जाते याची मातृती िृीमध्ये तलृा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

4

मूलिव्याांच्या
राूायतनक ूांज्ञा

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3128239756140544001
7292

1.तूतलकॉन, बोरॉन, बेररतलअम, तनऑन, अरगॉन इ .मूलिव्याांची

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3128239766951608321
6399

1. रेणूिस्तुमाणे कीी काढली जातात ते ूाांगा आतण तव्ृतडओ चा

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

रेणुिस्तुमान

4

ूांज्ञा िृीमध्ये तलृा
2. मूलिव्ये आतण त्याांच्या राूायतनक ूांज्ञा याांचा कोष्टक तयार
करून मातृती भरा.
िापर करून अतधक ूरािाूाठी NaCl आतण H2SO4 ृी ूोडिलेली
उदाृरणे िृीत ूोडिा.
2.पुढील ूांयुगाांची नािे तलृा तूेच त्याांची रे णुिस्तुमाने काढा CO2, Na2SO4, AlPO4 ृी उदाृरणे िृीमध्ये ूोडिा .

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्टोबर

1

9. पयामिरणीय
व्यिस्थापन

ृिामान ि
ृिामान बदल

1.आधुतनक तिज्ञान ि
तांत्रज्ञानाचा ृिामान
खात्याच्या कायामिर
ृोणारा पररणाम स्पष्ट
करता येणे.2.घर ि
पररूरातील कचऱ्याचे
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https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187051405066241
180

1. ृिामान आपल्या जीिनात मृत्िपूणम ठरते या तिधानाबाबत
तुमचे मत ूाांगून तुमच्या मताच्या ूमथमनाथम तितिध उदाृरणे
िृीत नोंदिा.
2. 21 माचम या जागततक ृिामानीास्त्र द्रदन च्या तनतमत्ताने
ृिामानीास्त्र ूांदभामत मातृती घेऊन त्याआधारे जाणीि जागृती
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िगीकरण करता
येण.े 3.कचऱ्यापाूून
खततनर्गमती तूेच
कचऱ्याचा पुनिामपर करता
येण.े 4.पररूर स्िच्छतेच्या
ूांदभामत कायम करून
इतराांना त्याूाठी प्रिृत्त
करता येणे.5.आपत्ती
व्यिस्थापन यांत्रणा कीी
राबिली जाते याबाबत
मातृती ूांकलन ि
ूादरीकरण करून दैनांद्रदन
जीिनात आलेल्या
आपत्तीिर मात करता
येण.े
तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्टोबर

1

ृिामानीास्त्र
आतण भारतीय
ृिामान खाते

करण्याूाठी तक्ते तयार करा .

1. ृिामानीास्त्र ूांकल्पना स्पष्ट करून आपल्या दैनांद्रदन जीिनात ते
https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187051521474561
218

कूे ूृाय्यभूत ठरते ते तितिध उदाृरणाूृ स्पष्टकरा .2.इांटरनेट
िर www.imdpune.gov.in या ूाईट ला भेट देऊन मातृती घ्या ि
त्याआधारे टीप िृीमध्ये तलृा .
3.इांटरनेट िरील तितिध ूचम इांतजनचा िापर करून पुढील
ूांस्थाांबाबत मातृती ीोध ि िृीमध्ये तलृा.1.आांतरराष्ट्रीय
ृिामानीास्त्रीय ूांस्था(WMO) 2.भारत उष्णप्रदेीीय
ृिामानीास्त्रीय ूांस्था (IITM) 3.राष्ट्रीय ूमुिी ि िातािरणीय
व्यिस्थापन (NOAA)

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्टोबर

1

मान्ूून प्रारूप ि
ृिामानाचा
अांदाज

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

-

इांटरनेटच्या आधारे डॉ.िूांत गोिारीकर याांनी मान्ूून बाबत
तिकतूत के लेल्या मान्ूून प्रारुपाबद्दल मातृती तमवािा.
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तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

घनकचरा
व्यिस्थापन आिश्यकता ि
घनकचरा
व्यिस्थापन ची
तत्िे.

1

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187051924357121
7688
https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187052276039681
757
https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187052392857601
769
https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187051758632961
659

कचरा तिभाजन
ि िगीकरण

1

1.तुमच्या िगामतील कचऱ्याच्या डब्ब्यात जमा झालेल्या कचऱ्याचे
तनरीक्षण करून त्यात कोणकोणते पदाथम आृेत त्याची यादी
िृीमध्ये तयार करा ि या पदाथाांची तिल्ृेिाट कीी लािायची
याबाबत तुमच्या घराूमोर कचरा गोवा करण्याू आलेल्या
व्यक्तींना तिचारा .
2. ूद्यतस्थतीत घनकचरा व्यिस्थापन आतण पररूर स्िच्छता याचे
मृत्ि याबाबत तुमचे मत तिीद करा आतण त्याचे ूमथमन तितिध
उदाृरणाच्या ूृाय्याने िृीत स्पष्ट करा .
3. घनकचरा व्यिस्थापनाची ूात तत्िे स्पष्ट करा.
1.तुम्ृी जेथे राृता त्या इमारतीचे ककिा पररूराचे ूिेक्षण करा

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187052553011201
703

आतण त्या कचर्याचे तिघटनीील आतण अतिघटनीील कचरा अूे
िगीकरण करा .
2. पाठ्यपुस्तकातील पान क्रां .101 िरील कचर्याचे स्त्रोत आतण
प्रकार या तक्त्याचे तनरीक्षण करून मृत्िाच्या नोंदी िृीत करा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्टोबर

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्टोबर

2

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ऑक्टोबर

2

आपत्ती
व्यिस्थापन

2

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187052673269761
704

प्रथमोपचाराची
मुलतत्िे

5. आम्ल,
आम्लारी ि

आयतनक ूांयुगे

दैनांद्रदन िापरातील
पदाथामचे दीमकाच्या

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

इांटरनेट च्या आधारे मृाराष्ट्रािर गेल्या काृी िुामत आलेल्या
आपत्ती बाबत अतधक मातृती तमविा.

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187052803604481
836https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130187052982681
601182

रुगणाचे /आपदग्रस्ताचे िृन कूे करािे ृे पाठ्यपुस्तकातील पान
क्र.106 िरील तचत्रे पाहून त्या कृ ती घरी ूमियस्क ककिा िररष्ठ
व्यक्तींच्या मदतीने करून पृा .(ूुरु ृोण्याू िेव लागतो)

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187048945909761

1. आयतनक बांध म्ृणजे काय ते िृीत तलृा.
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क्षार

ूाृाय्यने िगीकरण करणे

834

2.NaCl ूांयुगाची तनर्गमती इलेक्ट्रॉन ूांरुपनाच्या ूृाय्याने िृीमध्ये
काढा .
3. पाठ्यपुस्तकाचा िापर करून आयतनक ूांयुगाचे तिचरण ृी
ूांकल्पना ूमजून घ्या आतण िृीत त्याबद्दल मृत्िाचे मुद्दे नोंदिा .

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ऑक्टोबर

आम्ल आम्लारींचे
िगीकरण

2

नैूर्गगक दीमकाांची तनर्गमती
करता येणे

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187049323970561
754

1.पाठ्यपुस्तकातील पान नां 61 िरील तक्ता पूणम करून िृीमध्ये
तलृा.
2. अृेतनअूचा आम्ल आतण आम्लारी तूद्धाांत याबाबत टीप तलृा .
3.आम्ल आतण आम्लारी िगीकरण उदाृरणाूतृत स्पष्ट करा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ऑक्टोबर

3

आम्ल
आम्लारींची
ूांृती

पाठ्यपुस्तकाचा िापर करून आम्ल आम्लारींची ूांृती ृी ूांकल्पना
स्पष्ट करा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ऑक्टोबर

3

िािणाचा ूामू

1. िािणाचा ूामू ृी ूांकल्पना स्पष्ट करा .

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ऑक्टोबर

3

िैतश्वक दीमक

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ऑक्टोबर

3

आम्ल
आम्लारींची
द्रक्रयाीीलता

आम्ल आम्लारींचा धातू ि
अधातूांिर ृोणाऱ्या
पररणामाचा पडतावा
घेता येणे.

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187049911418881
807

उदाूीतनकरण अतभद्रक्रयेची आयतनक ूमीकरण िृीमध्ये तलहून
ूराि करा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्टोबर

3

मातृती ूांप्रेुण
तांत्रज्ञान

ूांगणक तांत्रज्ञानामुवे
ूमाज, अथम, तिज्ञान,
उद्योग अीा क्षेत्रात झालेले

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3124501573119180801
7287

1.मातृती ूांप्रेुणाच्या तितिध ूाधनाांची तचत्रे तमविा ि त्याचा

2. पाठ्यपुस्तकातील पान क्रां.63 िरील ूामान्य जलीय िािनाांचा
ूामू या तक्त्याचे तनरीक्षण करून िृीत तक्ता पुन्ृा तलृा.

10. मातृती
ूांप्रेुण

ूामू मापक याबद्दल अतधक मातृती इांटरनेटिरून तमविा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

तक्ता िृीमध्ये तयार करा.
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तांत्रज्ञान

आमूलाग्र बदल ूोदाृरण
ूाांगता येणे

2. ीावे त ूांगणकाचा िापर कोणत्या कामाूाठी के ला जातो
याबद्दल तिचार करून मुद्दे िृीत नोंदिा.
3.मातृती ूांप्रेुण तांत्रज्ञान म्ृणजे काय ते ूाांगून ूांगणक या
ूाधनातिुयी ूतिस्तर मातृती िृीत नोंदिा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्टोबर

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्टोबर

4

मातृती ूांप्रेुण
आतण
ूांगणकाच्या
तपढ्या

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्टोबर

4

मायक्रोूॉफ्ट
पॉिरपॉईंट
प्रेझेंटेीन

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

नोव्ृेंबर

1

मायक्रोूॉफ्ट
एक्ूेलीी मैत्री

4

ूांगणकाचे कायम
कूे चालते?

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3128239732214743041
6397

1. ूांगणकाचे कायम कूे चालते ते स्पष्ट करा .

ूांगणकाद्वारे प्राप्त के लेल्या
मातृतीिर तितिध प्रद्रक्रया
करता येणे

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3128239721284485121
7291

तितिध तपढ्याांतील ूांगणकाची तचत्रे इांटरनेटच्या मदतीने तमविा ि
मातृतीपर तक्ता िृीमध्ये तयार करा

तिज्ञानातील ूांकल्पना
स्पष्ट करण्याूाठी
ूांगणकाचा िापर करता
येणे

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3128239546270760961
7289

तुमच्याकडे लॅपटॉप ककिा कॉम्प्युटर अूेल तर मायक्रोूॉफ्ट
पॉिरपॉईंट प्रेझेंटेीनच्या मदतीने ीावे च्या मातृतीचे ककिा
तिज्ञानातील एखाद्या आिडत्या घटकािर प्रेझेन्टेीन तयार करा
आतण पालकाांना दाखिा .ीक्य नूल्याू िृीत स्लाईडचा कच्चा
आराखडा तयार करा.

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3128239712405422081
6396

1.तुमच्याकडे लॅपटॉप ककिा कॉम्प्युटर अूेल तर मायक्रोूॉफ्ट

2.RAM ि ROM तिुयी अतधकची मातृती इांटरनेटच्या मदतीने
तमविून िृीमध्ये तलृा .

एक्ूेलमध्ये तितिध परीक्षेत तमवालेले गुण दीमतिणारा आलेख
तयार करून ूेव्ृ करा.
2. ूांगणकातील मायक्रोूॉफ्ट एक्ूेल मधील इतर बाबीबाबत
MSCIT पुस्तकाचा ,इांटरनेटचा ककिा घरातील िररष्ठाांकडू न
मागमदीमन घेिून त्याबद्दल अतधक मातृती तमविा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

नोव्ृेंबर

1

मायक्रोूॉफ्ट
िडमची ओवख

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3128239534153482241

तुमच्याकडे लॅपटॉप ककिा कॉम्प्युटर अूेल तर मायक्रोूॉफ्ट िडम
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6395

मध्ये ूारणीयुक्त मातृती टाईप करून , ती ूेव्ृ करा.
2.ूांगणकातील मायक्रोूॉफ्ट िडममधील इतर बाबीबाबत MSCIT
पुस्तकाचा ,इांटरनेटचा ककिा घरातील िररष्ठाांकडू न मागमदीमन घेिून
त्याबद्दल अतधक मातृती तमविा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्ृेंबर

1

11. प्रकाीाचे
पराितमन

आरूा ि
आरीाचे प्रकार

आरीाांचे तितिध प्रकार
ओवखता येणे ि
आरीाांमुवे तमवणा-या
प्रततमाांचे िैज्ञातनक
स्पष्टीकरण देऊन त्याांची
रेखातचत्रे काढता येणे .
प्रयोगाांद्वारे गुतणत
प्रततमाांची ूांख्या काढता
येणे .दैनांद्रदन जीिनात
िापरल्या जाणा-या
िेगिेगळ्या आरीाांमागील
ीास्त्रीय कारणाांचा ीोध
घेता येण.े

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187054182318081
708

1.तुमच्या ूभोिताली पातृलेली आरीाांची दृा उदाृरणे िृीमध्ये

सबदूस्रोतापाूून
तमवणा-या
प्रततमा

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187056953671681
812

1.आरीाूमोर एखादी काठी ठे ऊन ततची पराितमन प्रततमा काढा.

तलृा .
2.आरूा ि आरीाचे प्रकार स्पष्ट करा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्ृेंबर

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्ृेंबर

2

प्रततमा कीा
बनतात

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3128239783067648001
6400

1.पाठ्यपुस्तकात काटकोनात ठे िलेल्या दोन आरीाांची कृ ती ीक्य
अूल्याू स्ितः  करून पृा ककिा व्ृीतडओतील प्रयोगाचे तनरीक्षण
करून िृीत तनरीक्षणे नोंदिा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्ृेंबर

2

ूपाट आरीातील
प्रततमा तनर्गमती

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3128239418066124801
72822

िेगिेगवे ीब्द एका कागदािर तलहून त्याांच्या प्रततमा आरीात पृा
आतण तनरीक्षणे िृीत नोंदिा.

1

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

2. प्रकाीाचे पराितमन ृी ूांकल्पना स्पष्ट करा.
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तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्ृेंबर

2

गोलीय आरूे

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187057214341121
838

तुमच्या आजूबाजूच्या आढवणाऱ्या िस्तूमध्ये गोलीय आरीाांची
उदाृरणे ीोधा आतण त्या िस्तूांची नािे िृीमध्ये तलृा .

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्ृेंबर

2

गोलीय आरीाीी
ूांबांतधत ूांकल्पना

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187057342791681
211

गोलीय आरीाांीी ूांबांतधत ूांज्ञा दीमतिणारी आकृ ती िृीमध्ये काढा
आतण ूांबांतधत ूांज्ञा स्पष्ट करा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्ृेंबर

3

बतृगोल
आरीातील
प्रततमा तनर्गमती

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3128239792926228481
6401

गोलीय आरीाांतील पराितमनाचे तनयम दीमतिणा-या आकृ तीचे
तनरीक्षण करून ते तनयम िृीमध्ये तलृा .

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्ृेंबर

3

अांतगोल
आरीातील
प्रततमा तनर्गमती

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3128239426220359681
7283

अांतगोल आरीाद्वारे तमवणा-या प्रततमेची द्रकरणाकृ ती िृीमध्ये
काढा .

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्ृेंबर

3

द्रकरणाकृ ती

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187057483857921
813

काड्ा ककिा धागे, पुठ्ठा याांचा िापर करून तितिध द्रकरणाकृ तींच्या
प्रततकृ ती तयार करा .

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्ृेंबर

3

प्रकाीाचे
अपूरण आतण
अतभूरण

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187057761157121
759

1. पाठ्यपुस्तकातील पृ .क्र .123 िरील कृ ती करून पृा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्ृेंबर

अांतगोल ि
बतृगोल
आरीाचे गुणधमम

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187057898291201
661

1.तुमच्या आजुबाजूला द्रदूणारी आरीाांची तितिध उपयोगाांची

4

2. प्रकाीाचे अपूरण आतण अतभूरण या ूांकल्पना स्पष्ट करा.

उदाृरणे िृीमध्ये तलृा .त्यात िापरले गेलेले गुणधमम ओवखून
िृीत नोंदिा .
2.ूौर उपकरणामध्ये अांतिमक्र आरूे का िापरले जातात? याचे
ीास्त्रीय कारण तलृा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्ृेंबर

4

आरीाांचे
उपयोजन

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3128240009170452481

आरीाचा उपयोग कोठे कोठे के ला जातो याची मातृती िृीमध्ये
तलृा.
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6403
तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्ृेंबर

4

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

नोव्ृेंबर

4

आरीाांची
ूमीकरणे
15.
ूजीिाांमधील
जीिनप्रद्रक्रया

प्रस्तािना

1. प्राणी ि िनस्पतींमधील
तितिध जीिनद्रक्रयाांमधील
फरक स्पष्ट करता येणे.
ूजीि ूृष्टीतील
राूायतनक तनयांत्रणाच्या
मातृतीचा िापर करुन
त्याचा दैनांद्रदन
जीिनातील घडामोडींीी
ूांबांध जोडता येणे .
2. मानिी उत्ूजमन ूांस्था
ि चेताूांस्था याांची रचना
अचूकपणे काढू न तयाांचे
आपल्या जीिनातील
मृत्ि स्पष्ट करता येणे.
3. मानिी ीरीरातील
अांतस्त्रािी ग्रांथींच्या
ूांप्रेरकाचे ीरीर
तिकाूातील मृत्ि ि
स्िमग्नता,
अततउत्तेजकता,अांगात येणे,
अततभाितनकता अीा
ूमस्याांमागील ीास्त्रीय
कारणमीमाांूा स्पष्ट करता
येण.े

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3128239994096926721
7297

आरीाच्या ूूत्रािर आधाररत उदाृरणे िृीमध्ये ूोडिा .

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187065492357121
714

पाठ्यपुस्तकातील आकृ ती 15.2 िृीमध्ये काढा.
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तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

नोव्ृेंबर

4

िनस्पतींमधील
पाण्याचे िृन

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187065630228481
715

िनस्पतींच्या बाष्पोच्छिाूाचे मृत्ि िृीमध्ये तलृा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

नोव्ृेंबर

4

िनस्पतींमधील
अन्न आतण इतर
पदाथामचे
पररिृन

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187065740492801
108

िनस्पतींमधील जलिातृन्या ि रूिातृन्या याांतील फरक तलृा.
िनस्पतींच्या उत्ूजमनातून कोणकोणते उपयुक्त पदाथम तमवतात ?
अवू ची भाजी करताांना सचच का घालतात ? यातिुयीची मातृती
िृीमध्ये तलृा

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

नोव्ृेंबर

4

मानिामधील
उत्ूजमन

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187065860096001
819

मानिी ीरीरात कोणकोणते अियि उत्ूजमनाचे कायम करतात ?
याची मातृती िृीमध्ये तलृा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

नोव्ृेंबर

4

रक्त व्याश्लेुण

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187068577546241
333

काृी व्यक्तींना रक्त व्याश्लेुण का करािे लागते ? याची कारणे
ीोधून िृीमध्ये तलृा.
आपल्या नकवत कोणी मागून येऊन डोवे झाकले तर दचकायला
ृोते, या मागची द्रक्रया स्पष्ट करून ततची आकृ ती िृीमध्ये काढा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

नोव्ृेंबर

4

िनस्पतींमधील
ूमन्िय

https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_3130187068709847041
334

बागेतील लाजावू च्या फाांदीला ृात लािा ि तनरीक्षण करा, थोड्ा
िेवाने पुन्ृा तनरीक्षण करा, दोन्ृी तनरीक्षणे तलहून त्यामागील
ीास्त्रीय कारण िृीमध्ये तलृा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता : ९वह
दवषय

कालावधह
आठिड पवहल
(३७ ऑगस्ट ते ०५ सप्टें बर)

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक
७. भ रत तील आर्शथक
धोरणे क ळ नुस र बदलत
गे ली, हे स्पष्ट करत येणे.

पाठाचर नाव

ाहर : सप्टें बे, २०२०
अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

४.आर्शथक विक स
(प्रस्त िन )
http://tiny.cc/wv1eqz

इवतह स

(वमश्र अथष व्यिस्थ भ ग २)
http://tiny.cc/4v1eqz
(पांचि र्शषक योजन )
http://tiny.cc/cx1eqz
आठिड दुसर
(०७ सप्टें बर ते ७२

इवतह स

इवतह स

सप्टें बर)

२. ज गवतकीकरण मुळे
आलेल्य आर्शथक
सुध रण ांच्य पवरण म ांच
आढ ि घेत येणे.

आठिड वतसर
(७४ सप्टें बर ते ७९

३.

सप्टें बर)

ज गवतकीकरण य मुळे

४.आर्शथक विक स

(पवहली पांचि र्शषक योजन )
http://tiny.cc/m11eqz
(सह िी पांचि र्शषक योजन )
http://tiny.cc/231eqz
(नििी पांचि र्शषक योजन )
http://tiny.cc/441eqz

४.आर्शथक विक स

ल सगीकरण,उद रीकरण ि
भ रतीय अथष व्यिस्थे त
झ लेल्य बदल ांची
क रणीमीम ांस करत येणे.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

(बँक च
ां े र ष्रीयीकरण)
http://tiny.cc/h61eqz
(िीस कलमी क यषक्रम)
http://tiny.cc/i71eqz
(क मग र समस्य भ ग ७)
http://tiny.cc/y71eqz

दवद्याथी कृ तह
प ्पुस्तक तील प ठ क्रम ांक ४.आर्शथक विक स ह प ठ
ि च.
आर्शथक विक स प ठ ची प्रस्त िन प हण्य स ठी वदलेल्य
चलकल क्लीक कर.
वमश्र अथष व्यिस्थ बद्दल म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य
चलकल क्लीक कर.
ि र्शषक योजन बद्दल म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल
क्लीक कर.

पवहली पांचि र्शषक योजन बद्दल म वहती घेण्य स ठी
वदलेल्य चलकल क्लीक कर.
सह िी पांचि र्शषक योजने बद्दल म वहती घेण्य स ठी
वदलेल्य चलकल क्लीक कर.
नििी पांचि र्शषक योजनेबद्दल म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य
चलकल क्लीक कर.
बँक ांचे र ष्रीयीकरण बद्दल म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य
चलकल क्लीक कर
िीस कलमी क यषक्रम बद्दल म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य
चलकल क्लीक कर.
क मग र समस्य ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल
क्लीक कर.
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इवतह स

आठिड चौथ
(२७ सप्टें बर ते २६
सप्टें बर)

(निे आर्शथक धोरण)
http://tiny.cc/ha2eqz

आठिड प चि
(२८ सप्टें बर ते ०३
इवतह स

(क मग र समस्य भ ग २)
http://tiny.cc/o91eqz

४.आर्शथक विक स

(उप ययोजन )
http://tiny.cc/5a2eqz

४.आर्शथक विक स

ऑक्टोबर)

इयत्ता : ९ वह
दवषय

कालावधह
आठिड पवहल
( ०५ ऑक्टोबर ते

र यश स्त्र

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक
७. भ रत तील सांरजण यांत्रणेचे
स्िरूप समजून घेणे.

पाठाचर नाव

र यश स्त्र

र यश स्त्र

३.भ रत ची सुरज
व्यिस्थ

३.भ रत ची सुरज
व्यिस्थ

७७ ऑक्टोबर)
आठिड वतसर
(७९ ऑक्टोबर ते

३. म निी सुरज ही सांकल्पन स्पष्ट
करत येणे.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

३.भ रत ची सुरज
व्यिस्थ

िेगिेगळय समस्य ांिर उप ययोजन ज णून घेण्य स ठी
वदलेल्य चलकल क्लीक कर.
कृती ि उपक्रम
र ष्रीयकृत बँक ांची य दी कर.
पांचि र्शषक योजन ांच तक्त तय र कर.

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

प ्पुस्तक

र यश स्त्र मधील प ठ क्रम ांक ३.भ रत ची सुरज
व्यिस्थ ह प ठ ि च.
प ठ ची प्रस्त िन ि र ष्रीय सुरजेतेचे जतन करण्य चे

(र ष्रीय सुरज जतन करण्य चे म गष)
http://tiny.cc/rb2eqz
२. लष्करी ि वनमलष्करी दल ांच्य
क याचे िगीकरण करत येणे.

क्लीक कर.

ाहर : ऑक्टोबे, २०२०

७० ऑक्टोबर)

आठिड दुसर
(७२ ऑक्टोबर ते

क मग र समस्य भ ग २ म वहती ज णून घेण्य स ठी
वदलेल्य चलकल क्लीक कर.
निे आर्शथक धोरण ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल

म गष य बद्दल म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल
ब्क्लक कर.

(भ रत ची सुरज यांत्रण )
http://tiny.cc/wc2eqz
(वनमलष्करी दले)
http://tiny.cc/he2eqz

भ रत ची सुरज यांत्रण बद्दल म वहती घेण्य स ठी
वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
वनमलष्करी दल बद्दल म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य

(र ष्रीय छ त्रसेन )
http://tiny.cc/bf2eqz

र ष्रीय छ त्रसेन बद्दल म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य
चलकल ब्क्लक कर.

चलकल ब्क्लक कर.
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२४ ऑक्टोबर)

आठिड चौथ
(२६ ऑक्टोबर ते
र यश स्त्र

३७ ऑक्टोबर)

(भ रत च्य सुरजतेपुढील आव्ह ने )
http://tiny.cc/yf2eqz
४. अांतगष त सुरवजतेविषयी
असण ऱ्य आव्ह न च
ां ी ज णीि
असणे.
५. एल द्य आव्ह न च अभ्य स
करून तय ची सांशोधनपवत्रक तय र
करत येणे.

वलही.

व्यिस्थ

इयत्ता : ९ वह
दवषय
इवतह स

कालावधह
आठिड पवहल
( ०२ नोव्हें बर ते
०७ नोव्हें बर)

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक
७. भ रतीय वशजण प्रण लीच्य

ाहर : नोव्हें बे, २०२०

पाठाचर नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

५.शैजवणक ि टच ल

विक स चे टप्पे स ांगत येणे.

(प्रस्त िन )
http://tiny.cc/dh2eqz
(प्र थवमक वशजण)
http://tiny.cc/lh2eqz

इवतह स

म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
म निी सुरजेतेबद्दल म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य
चलकल ब्क्लक कर.
कृती ि उपक्रम-सध्य भ रत समोर असण री आव्ह ने
कोणकोणती आहे त,तय ांची य दी कर.
भ रत च्य भूदल, नौदल ि ि युदल प्रमुल ांची न िे

३.भ रत ची सुरज

(म निी सुरज )
http://tiny.cc/eg2eqz

भ रत च्य सुरजतेपुढील आव्ह ने कोणती आहे त हे

आठिड दुसर
( ०९ नोव्हें बर ते

२. विविध स म वजक

७३ नोव्हें बर)

वशजण हे महतति चे म ध्यम

५.शैजवणक ि टच ल

समस्य ांच्य सोडिणुकीस ठी
आहे हे स ांगत येणे.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

(म ध्यवमक वशजण)
http://tiny.cc/1h2eqz
(विशेष म वहती त र ब ई मोडक ि
अनुत ई ि घ)
http://tiny.cc/ni2eqz

दवद्याथी कृ तह
प ्पुस्तक तील प ठ क्रम ांक ५.शैजवणक
ि टच ल ह प ठ ि च.
शैजवणक ि टच ल य प ठ ची प्रस्त िन
प हण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
प्र थवमक वशजण बद्दल म वहती ज णून घेण्य स ठी
वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
म ध्यवमक वशजण बद्दल म वहती ज णून घेण्य स ठी
वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
त र ब ई मोडक ि अनुत ई ि घ य ांच्य शैजवणक
क याबद्दल म वहती ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य
चलकल ब्क्लक कर.
कोठ री आयोगबद्दल म वहती ज णून घेण्य स ठी
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(कोठ री आयोग)
http://tiny.cc/kj2eqz
इवतह स

आठिड वतसर
(७७ नोव्हें बर ते २७

५.शैजवणक ि टच ल

नोव्हें बर)

(उच्च वशजण: स्ि तांत्रोत्तर क ललां ड तील
वशजण)
http://tiny.cc/8pgfqz
(NCERT)
http://tiny.cc/3j2eqz

(र ष्रीय शैजवणक धोरण ७९८६)
http://tiny.cc/nk2eqz
स म वजक
श स्त्र

आठिड चौथ
(२३ नोव्हें बर ते

वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.
उच्च वशजण:स्ि तांत्रोतर क ललां ड तील
वशजण बद्दल म वहती ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य
चलकल ब्क्लक कर.
र ष्रीय शैजवणक ि वशजण सांशोधन पवरषदे बद्दल
म वहती ज णून घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक
कर.
शैजवणक धोरण ७९८६ बद्दल म वहती ज णून
घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.

अक वरक ि सांकवलत मूल्यम पन-२०२०-२७

२८ नोव्हें बर)
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इयत्ता : ९वह
दवषय

अध्ययन दनष्पत्तह

पाठाचर नाव

कालावधह

ाहर : सप्टें बे, २०२०
अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

क्र ाांक
प ्पुस्तक तील जमत

प ठ ४ ब ह्यप्रवक्रय

विध न क्र ०४

भग–२

आठिड पवहल
(३७ ऑगस्ट ते
०५ सप्टें बर)

दीज APP

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर . अडचण

https://tinyurl.com/ycgqh2vo

आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

https://tinyurl.com/y97esze6
https://tinyurl.com/y9oqrxfr
https://tinyurl.com/y9xt7ttp
https://tinyurl.com/ycsf4jku

स म वजक
श स्त्र (भूगोल)

https://tinyurl.com/yawgtlos
https://tinyurl.com/y7dpppan
https://tinyurl.com/y7my3l9y
https://tinyurl.com/y8h3oc6q
https://tinyurl.com/y9yfpzhb
https://tinyurl.com/y7lggqvb
https://tinyurl.com/ycbtq783

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Page 459

प ्पुस्तक तील जमत

प ठ ४ ब ह्यप्रवक्रय

विध न क्र ०४

भग–२

आठिड दुसर
(०७ सप्टें बर ते

स्ि अध्ययन / प ्पुस्तक

प ठ चे ि चन कर . आशय लज त येण्य कवरत
पुस्तक तील वचत्र ांचे वनरीजण कर . आांतरज लच्य
मदतीने पूरक म वहती ि वचत्रे वमळि . अडचण आल्य स
वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

स्ि ध्य य

पुस्तक तील प न क्र. ३९ िरील स्ि ध्य य सोडि .

७२ सप्टें बर)

स म वजक
श स्त्र (भूगोल)

अडचण आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष
सध.
प ्पुस्तक तील जमत
विध न क्र ०६ ि ०७

प ठ ५ िृष्टी

आठिड वतसर
(७४ सप्टें बर ते
७९ सप्टें बर)

दीज APP

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर . अडचण

https://tinyurl.com/ycygjhfg

आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

https://tinyurl.com/y9lo2n4d
https://tinyurl.com/yd58mwe2

स म वजक
श स्त्र (भूगोल)

https://tinyurl.com/yc7lvgqf
https://tinyurl.com/yaf4tch9
https://tinyurl.com/yao8gvkj
https://tinyurl.com/y7zezv7y
https://tinyurl.com/ya239k3h
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https://tinyurl.com/yb7feoru
https://tinyurl.com/ydxvb9q6

प ्पुस्तक तील जमत

प ठ ५ िृष्टी

विध न क्र ०६ ि ०७

आठिड चिथ
(२७ सप्टें बर ते
२६ सप्टें बर)

स म वजक
श स्त्र (भूगोल)

प्रतयज अनुभि –
पजषन्यम पक तय र कर . तय कवरत एक वलटरच्य
https://youtu.be/tBQMELVUu2s वपण्य च्य प ण्य ची वरक मी बॉटल घेऊन तय चे गळय च
भ ग क पून घ्य . क पलेल भ ग उलट करून बॉटल
मध्ये फसि . बॉटलिर म पन कवरत मोजपट्टी वचकटि
चकि लुण कर . य पजषन्यम प क च्य सह य्य ने
पजषन्य च्य नोंदी घ्य .
स्ि ध्य य
पुस्तक तील प न क्र. ३९ िरील स्ि ध्य य सोडि .
अडचण आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष
सध.

प ्पुस्तक तील जमत

प ठ ६ स गरजल चे

विध न क्र ०८

गुणधमष

आठिड प चि
(२८ सप्टें बर ते

दीज APP

०३ ऑक्टोबर)

https://tinyurl.com/ybcphyxu

स म वजक
श स्त्र (भूगोल)

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर . अडचण
आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

https://tinyurl.com/yc5qv73c
https://tinyurl.com/y9nj2wrg
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इयत्ता : ९ वह
दवषय

स म वजक

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक

पाठाचर नाव

प ्पुस्तक तील जमत

प ठ ६ स गरजल चे

विध न क्र ०८

गुणधमष

ाहर : ऑक्टोबे, २०२०

कालावधह
आठिड पवहल
( ०५ ऑक्टोबर ते ७०
ऑक्टोबर)

श स्त्र

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

https://tinyurl.com/yc8bgz7o

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर .

https://tinyurl.com/ydak3xuk

अडचण आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी
द्व रे सांपकष स ध .

https://tinyurl.com/y9pbtbbx

(भूगोल)

https://tinyurl.com/y7gcuqu7

स म वजक
श स्त्र

प ्पुस्तक तील जमत

प ठ ६ स गरजल चे

विध न क्र ०८

गुणधमष

ऑक्टोबर)

(भूगोल)
स म वजक
श स्त्र

https://tinyurl.com/y8nj72fm
https://tinyurl.com/y7k227ec

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर .
अडचण आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी
द्व रे सांपकष स ध .

https://tinyurl.com/ydeehgnv

प ्पुस्तक तील जमत

प ठ ६ स गरजल चे

विध न क्र ०८

गुणधमष

(भूगोल)

स म वजक

आठिड दुसर
(७२ ऑक्टोबर ते ७७

प ्पुस्तक तील जमत

प ठ ६ स गरजल चे

विध न क्र ०८

गुणधमष

श स्त्र
(भूगोल)
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आठिड वतसर
(७९ ऑक्टोबर ते २४

प्रतयज अनुभि

ही कृती कर . तय अनुभि च्य आध र िर

ऑक्टोबर)
आठिड चिथ
(२६ ऑक्टोबर ते ३७
ऑक्टोबर)

प ्पुस्तक प न क्र ५७ िरील ‘करून पह ’
वनरीजणे िहीत नोंदि .

स्ि अध्ययन / प ्पुस्तक

प ठ चे ि चन कर . आशय लज त ये ण्य
कवरत पुस्तक तील वचत्र ांचे वनरीजण कर .
आांतरज लच्य मदतीने पूरक म वहती ि वचत्रे
वमळि . अडचण आल्य स वशजक ांसोबत
दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

Page 462

इयत्ता : ९ वह
दवषय

अध्ययन दनष्पत्तह

पाठाचर नाव

ाहर : नोव्हें बे, २०२०

कालावधह

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

क्र ाांक
स म वजक

प ्पुस्तक तील

प ठ ६ स गरजल चे गुणधमष

श स्त्र (भूगोल) जमत विध न क्र

आठिड पवहल
( ०२ नोव्हें बर ते

स्ि ध्य य

स्ि ध्य य सोडि . अडचण आल्य स

०७ नोव्हें बर)

०८

पुस्तक तील प न क्र. ३९ िरील
वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष
सध.

स म वजक

सर ि

श स्त्र (भूगोल)

आठिड दुसर
( ०९ नोव्हें बर ते
७३ नोव्हें बर)

स म वजक

सांकवलत मूल्यम पन

श स्त्र (भूगोल)

आठिड वतसर
(७७ नोव्हें बर ते
२७ नोव्हें बर)

स म वजक

प ्पुस्तक तील

श स्त्र (भूगोल) जमत विध न क्र

७. आॊतययाटट्रीम लायये ऴा

०९ ि ७०
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आठिड चिथ
(२३ नोव्हें बर ते
२८ नोव्हें बर)

https://tinyurl.com/y46v4mlo

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती
कर . अडचण आल्य स वशजक ांसोबत
दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .
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इयत्ता :दहावी
माहे – सप्टें बर 2020हवषय – मराठी
आठवडा

क्षमता क्षेत्

पाठाचे

अध्ययन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

नाव
रॅवण-

1)न्व्हडीओ लक्षपूवक
ण ऐकुन हदलेलेस्वाध्यायसोडवतील.पत्ात

३)औपचहरक व अनौपचाहरक सांवाद ऐकून

आलेला आशय खरोखर आहे का? याचे कचतन करतील.

हचहकत्सक हवचारासह त्यात सहभागी होता

2)आजूबाजूच्या पहरन्स्थतीबाबत तुमच्या मनात आलेले हवचार पत्ाने

येण.े ५)हवहवध साहहत्यप्रकाराांच्या ध्वहनहफती

दू र असणाऱ्या त्याांच्या हमत्ाला पत् हलहहतील.

ऐकून त्यातील स्वराघात,आरोह-अवरोह या

2)शाळे तील हशपाई मामाांचे शब्दहचत् रेखाटतील.

वैहशष्ट्याांची जाण होणे .भाषण-सांभाषण ३)हवषयानुसार स्वत:चे स्वतांत् हवचार
परखडपणे
पहहला

वाचन –२)हवहवध साहहत्यप्रकाराांचे
समजपूवक
ण वाचन करून त्याांचा आस्वाद
घेता येणे.
.लेखन -६)घटना, प्रसांग स्वानुभव याांचे

3)तुमच्या आईवडीलाांनी तुमच्याकडू न केलेल्या कोणत्याही तीन
गद्य –
अप्पाांचे
पत्

अपेक्षा हलहा.
4)पाठ्यपुस्तकातील उपक्रम हमत्ाच्या मदतीने करा.
5)तुमच्या शाळे तील हशपाईमामाांची मुलाखत घेण्यासाठी प्रश्न तयार
करा .

लेखन७)ऐकलेल्या, अनुभवलेल्या माहहतीचे
व घेतलेल्या मुलाखतीचे शब्दाांकन करून
अहवाल हलहहता येणे.८)पाठ्यपुस्तकात
समाहवष्ट असलेल्या उपयोहजत लेखन
घटकाांवर लेखन करता येणे
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हवहवध साहहत्य प्रकारच्या माध्यमातून

1)कलकमध्ये हदलेला न्व्हडीओ लक्षपूवक
ण ऐकतील व आपले मत

आपले मत व्यक्त करता येणे.

व्यक्त करतील.

हवहवध साहहत्यातील भावाथण समजून घेणे.

2)बांजारा भाषेची वैहशष्ट्य आांतरजालच्या ककवा आपल्या हशक्षकाांच्या

साहहत्यातील सौंदयाचा आस्वाद घेता येणे.

मदतीने प्राप्त करतील.

कहवता तालासुरात म्हणता येणे.

3)माणुसकी धमाचा तुम्हाला आलेला अनुभव तुमच्या

वाचलेल्या साहहत्याच्या आशयातील

भाषेतहलहहतील.

मध्यवती हवचाराांचा कल्पनाचा हवस्तार

4)तुमच्या शेजारच्या घरातील व्यक्तीला कोरोनाची लागण झालेली

करता येणे. रॅवण- औपचाहरक व

आहे .अशावळे स हवद्याथी काय करील ते हलहहल.

अनौपचाहरक सांवाद व सांभाषण ऐकून

5)तुमची बोली व बांजारा बोली याांची तुलना करतील.

हचहकत्सक हवचारासह त्यात सहभागी होणे.
भाषण-सांभाषण-हवहवध साहहत्य प्रकाराांच्या
दु सरा आठवडा

मूल्यमापनाचे हनकष ठरवून ते साांगता

.

येणे.
वाचन-.योग्य गतीने व हवरामहचसहाची
दखल घेऊन अथणपूणण प्रकट वाचन करता
येणे.
आशयातील मध्यवती हवचाराांचा कल्पनाचा
हवस्तार करता येणे. रॅवण- औपचाहरक व
अनौपचाहरक सांवाद व सांभाषण ऐकून
हचहकत्सक हवचारासह त्यात सहभागी होणे.
भाषण-सांभाषण-हवहवध साहहत्य प्रकाराांच्या
मूल्यमापनाचे हनकष ठरवून ते साांगता
येणे.
वाचन-.योग्य गतीने व हवरामहचसहाची
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दखल घेऊन अथणपूणण प्रकट वाचन करता
येणे.
अध्ययन कौशल्य- सांदभासाठी शब्दकोश
पाहता येणे अध्ययन कौशल्य- सांदभासाठी
शब्दकोश पाहता येणे

हतसरा आठवडा
1)न्व्हडीओ लक्षपूवक
ण ऐकतील.

लेखन- म्हणी,वाक्प्रचार....याांचा लेखनात
प्रभावीपणे वापर करता येते.

व्याकरण

वाचन-शब्दाांचे स्वरूप समजून घेऊन

- समास

आशयाचे वाचन करता येणे.शब्दाांच्या

–प्रकार

हनर्षमतीचा हे तू समजून घेणे.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

2)न्व्हडीओत हदलेल्या प्रत्येक कृतीचे लक्षपूवक
ण अवलोकन करतील.
https://youtu.be/B
_Otwk3BjPY

3)प्रत्येक गद्य ककवा पद्यातील सामाहसक शब्द शोधून हलहहतील.
4)पाठ्यपुस्तकातून शोधलेल्या शब्दाांचे कृहतपहत्केत हवचारल्या
जाणाऱ्या कृतीप्रमाणे अभ्यास करतील.
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चौथा आठवडा

1)न्व्हडीओ लक्षपूवक
ण ऐका.
2)सदर काव्य तालासुरात म्हणावे.
३)कवी मोरोपांत याांच्या इतर श्लोकबद्ध रचनाचे रॅवण करावे व

रॅवण- काव्य या साहहत्य प्रकारातील

त्यामधील भाहषक सौंदयण(रस,अलांकार,प्रहतमा )समजून घ्यावे.

भावाथण समजून घेणे.२)गीताची

४)अपहरहचत शब्दाांचा अथण शब्दकोशातून शोधावा.

ध्वहनफीतऐकून त्यातील स्वराघात,आरोह

5)सांत तुकाराम महाराजाांचा सांत सांग दे ई सदा हा अभांग वाचा.

अवरोह या वैहशष्ट्याांची जाण होणे.भाषणसांभाषण-पद्यप्रकाराांना चाली लावून त्याांचे
सादरीकरण करता येणे. हवहवध साहहत्य
प्रकारच्या माध्यमातून आपले मत व्यक्त
करता येणे.साहहत्यातील सौंदयाचा
आस्वाद घेता येणे.कहवता तालासुरात
म्हणता येणे.

६)पाठ्यपुस्तकातील उपक्रम हमत्ाच्या मदतीने करा.

पद्य –
पांत
काव्य –
भरत

http://is.gd/WF
NBoz

वाक्य

वाचलेल्या साहहत्याच्या आशयातील
मध्यवती हवचाराांचा कल्पनाचा हवस्तार
करता येणे.
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माहे -ऑक्टोबर २०२०
आठवडा

क्षमता क्षेत्
भाषण-सांभाषण ३)हवषयानुरूप स्वत:चे

पाठाचे नाव
गद्य-कते सुधारक कवे

हवषय- मराठी

अध्ययन स्त्रोत

http://is.gd/IjLzQy

हवद्याथी कृती
१)पाठाचे लक्षपूवक
ण मौन वाचन करतील.
२)पाठ कचतनात्मक स्वरूपाचा आहे .लेखकाने माांडलेले हवचारवर गटात चचा करतील.

स्वतांत् हवचार

३)शैक्षहणक क्षेत्ात कायण केलेल्यासमाजसुधारकाांची माहहती हमळवतील.

परखडपणे माांडता येणे.

४)डॉ..नीला पाांढरे,प्रा.शैलेश हत्भुवन,डॉ.हवलास खोले याांनी याांनी हलहहलेले महषी कवे याांची

वाचन-२)हवहवध

चहरत्े वाचतील.

साहहत्य प्रकारच्या

5)२१व्या शतकातील स्रीयाांच्या समस्या या हवषयावर गटात चचा करतील.

माध्यमातून आपले मत
व्यक्त करता
येणे.साहहत्यातीलसौंद
याचाआस्वाद घेता
येणे.३)सांकेतस्थळावर
उपलब्ध असणाऱ्या इसाहहत्याचे वाचन करून
आस्वाद घेता येणे.
हवहवध सामाहजक
समस्याांबाबत
हचहकत्सक हवचार
करून आपले मत
परखडपणे माांडता येणे.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Page 468

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Page 469

दु सरा

लेखन-२)वाचलेल्या

उपयोहजत लेखन –

साहहत्यातील

हनबांध लेखन

आशयातील मध्यवती
हवचाराांचा, कल्पनाचा
हवस्तार करता येणे.
८)पाठ्यपुस्तकातील

१)पाठ्यपुस्तकातील प्रत्येक गद्य पद्य या घटकाांवर आधाहरत समपणक हनबांध लेखन करतील.
उदा.
अ)बोलतो मराठी - मराठी भाषेचे सांवधणन काळाची गरज
ब))आजी कुटु ां बाची आगळ – माझी आजी
क)वस्तू – दू रदशणन सांचाचे आत्मकथन वरीलप्रमाणे लेखन करतील.

समाहवष्ट असलेल्या
उपयोहजत लेखन
घटकाांवर लेखन करता
येणे.
६)घटना,
प्रसांग,स्वानुभव याांचे
लेखन करता येणे.
३)हदलेल्या हवषयामध्ये
स्वत:च्या हवचाराांची,
कल्पनाांची भर घालून
पुनलेखन करता येणे.
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हतसरा

वाचन-शब्दाांचे स्वरूप

गद्य-लहलत लेख-काळे

समजून घेऊन

केस

आशयाचे वाचन करता

http://is.gd/yCvfB9

येणे.शब्दाांच्या
हनर्षमतीचा हे तू समजून
घेणे.अध्ययन कौशल्ये१)सांदभासाठी

१)तुमची हवचार करण्याची सवात आवडती वेळ कोणती ?व का?
२)हवचाराची एक ठराहवक वेळ असते हे तुम्हाला पटते का? कसे ते त्याची वगात हमत्ाांसोबत
चचा करा.
३)ना.सी.फडके याांचे गुजगोष्टी हा लघुहनबांध सांग्रह हमळवून वाचा.
४)लेखकाला भेटलेल्या व्यक्तीप्रमाणे तुम्हाला अशी व्यक्ती भेटली का? असेल तर तुम्हाला
आलेला अनुभव हलहा.

शब्दकोश पाहता येणे.
लेखनम्हणी,वाक्प्रचार....याांचा
लेखनात प्रभावीपणे
वापर करता येते.
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चौथा

वाचन-शब्दाांचे स्वरूप

व्याकरण- शब्दहसद्धी –

समजून घेऊन

प्रत्यय घहटत व उपसगण

२)शब्द कसा तयार होतो ते समजून घ्या.

घहटत शब्द

३)ज्या शब्दाांना प्रत्यय लागून व उपसगण लागून करा दु सरा शब्द तयार होतो ते मूळ शब्द

आशयाचे वाचन करता
येणे.शब्दाांच्या

https://youtu.b/PjI5CxI_w6Y

हनर्षमतीचा हे तू समजून
घेणे.अध्ययन कौशल्ये१)सांदभासाठी
शब्दकोश पाहता येणे.

१)न्व्हडीओ काळजीपूवक
ण ऐका.

कसे तयार झाले ककवा कोठू न आले ते शोधा.
४)पाठ्यपुस्तकातील सवण गद्य व पद्य पाठातील प्रत्ययघहटत व उपसगण घहटत शब्द शोधा व
समजून घ्या.
5)न्व्हडीओ मधील उदाहरणे समजून घ्या.

लेखनम्हणी,वाक्प्रचार....याांचा
लेखनात प्रभावीपणे
वापर करता येते.
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माहे - नोव्हें बर -२०२०
आठवडा
पहहला आठवडा

हवषय-मराठी

क्षमता क्षेत्

घटकाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

रॅवण-हवहवध साहहत्यातील

पद्य -कचतनगभण काव्य –

भावाथण समजून घेणे.

खोद आणखी थोडे से

http://is.gd/kLv
ep9
http://is.gd/W4
RYm0

भाषण-१)हवहवध पद्य
प्रकाराांना चाली लावून
त्याांचे सादरीकरण करता
येण६
े )साहहत्याची समीक्षा
करून त्याबाबत आपले मत
माांडता येणे.
वाचन-२)हवहवध साहहत्य

हवद्याथी कृती
१)न्व्हडीओ काळजी पूवक
ण ऐका/पहा.
२)मुक्तछां दाकाव्यप्रकारची तसेच या वृत्ताची ओळख करून घ्या.
३)प्रयत्नाने कोणतीही गोष्ट साध्य होते याचा प्रत्यय आलेली स्वत:चे
ककवा इतराांचे प्रसांग साांगा.
४)असाध्य ते साध्य कहरता सायास .हा.सांत तुकाराम महाराजाांचा
अभांग इांटरनेट वरून हमळवा व त्याचा अथण स्पष्ट करा.
5)आतण जसमाचे असते,हरत्या गळणाऱ्या पानी या काव्य पांक्तीतील
हवचार व भाव सौंदयण हलहा.

प्रकारचे समजपूवक
ण वाचन
करून त्याांचा आस्वाद
घेता येणे.
लेखन २) वाचलेल्या
साहहत्याच्या आशयातील
मध्यवती
हवचाराांचा,कल्पनाांचा,
हवस्तार करता येणे.
अध्ययन कौशल्य –सवण
क्षमता हवधाने.
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दु सरा
हतसरा

प्रथम
रॅवण-हवहवध

सत्
स्थूलवाचन-वीराांगना

प्रसारमाध्यमाद्वारे प्रसाहरत
होणाऱ्या चचा, सांवाद ऐकून
त्याांमधील सत्यता
पडताळू न पाहू न त्या बाबत
स्वत:चे मत तयार करणे.
भाषण-सांभाषण- प्रभावी
भाषा –सांभाषणाची
कौशल्ये समजून घेऊन
त्याचा योग्य वापर करता

परीक्षा

२०२०
१)भारताची सांरक्षण यांत्णा या हवषयाचा हमत्ाांच्या सहाय्यने प्रकल्प
तयार करा.
२)सांरक्षण क्षेत्ातील तुमच्या आवडत्या व्यक्तीची मुलाखत घ्या.
३)तुम्हाला कोणत्या क्षेत्ात स्वत:चे कहरअर करायला आवडे ल.ते
सहवस्तर हलहा.
४ )हशक्षणापासून दू र जाणाऱ्या तुमच्या हमत्ाला हशक्षणाचे महत्त्व
साांगणारे पत् हलहा.
5)तुमच्या पहरसराच्या पोलीस ठाण्यातील पोलीस अहधकारी याांची
मुलाखत घ्या.

येणे.
सांकेतस्थळावर उपलब्ध
असलेल्या इ-साहहत्याचे
वाचन करून आस्वाद घेता
येणे.
लेखन- २)वाचलेल्या
साहहत्यातील आशयातील
मध्यवती हवचाराांचा,
कल्पनाचा हवस्तार करता
येणे.
८)पाठ्यपुस्तकातील
समाहवष्ट असलेल्या
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उपयोहजत लेखन
घटकाांवर लेखन करता
येणे.
६)घटना, प्रसांग,स्वानुभव
याांचे लेखन करता येणे.
३)हदलेल्या हवषयामध्ये
स्वत:च्या हवचाराांची,
कल्पनाांची भर घालून
पुनलेखन करता येणे.
अध्ययन कौशल्य –सवण
क्षमता हवधाने.
चौथा

रॅवण- काव्य या साहहत्य

पद्य-भावगीत –आकाशी

प्रकारातील भावाथण समजून

झेप घे रे पाखरा

घेणे.२)गीताची
ध्वहनफीतऐकून त्यातील
स्वराघात,आरोह अवरोह
या वैहशष्ट्याांची जाण
होणे.भाषण-सांभाषणहवहवध पद्यप्रकाराांना चाली
लावून त्याांचे सादरीकरण

http://is.gd/bGz
7fz
http://is.gd/fBU
AcD

१)हदलेला न्व्हडीओ लक्षपूवक
ण ऐका.
२)आरोहावरोहसह पद्याचे प्रकटवाचन करा ककवा गीत तालासुरात
म्हणा.
३)कहवतेतील सौंदयण स्थळे (उत्कट शब्द,हवचार प्रवतणक
काव्यपांक्ती,उपमा,प्रहतमा,रस ,वृत्त ) शोधून त्या सौंदयाचा आस्वाद
घ्या.
४)रॅम प्रहतष्ठे चे महत्त्व आपल्या वगात साांगा.
5)आळसे कायणभाग नसतो ,या सुवचनाचा कल्पना हवस्तार करा.

करता येणे. हवहवध
साहहत्य प्रकारच्या
माध्यमातून आपले मत
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व्यक्त करता येणे.
साहहत्यातील सौंदयाचा
आस्वाद घेता येणे.कहवता
तालासुरात म्हणता येणे.
वाचलेल्या साहहत्याच्या
आशयातील मध्यवती
हवचाराांचा कल्पनाचा
हवस्तार करता येणे.
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कसा:-दशळीां
श
प्ता
ष

अध्ययन ननष्ऩत्त्त
क्रमाांक

महषना– मशतांबर-२०२०

ऩाठ का नाम

अध्ययन अध्याऩन स्त्रोत

1.1,
1

वळवय – हषांदी

छार कृनत
छात्र गजर का आळम औय वॊदेळ स्ऩटट कयें गे।

3.1,

8. गजर

3.2,

(ऩद्म)

मशॉ ब्करक कये

6.1

कवलता का गामन कयें गे।
कशालते, भूशालये का अथण फताकय लाकम भें प्रमोग कयें गे।
स्लाध्माम शर कयें गे ।

छात्र एकाॊकी को अऩने ळददों भें फताएॉगें।
2

2.2
3.3

छात्र एकाॊकी द्लाया लभरने लारा वॊदेळ फताएॉगें।
9 .यीढ़ की शड्डी

मशॉ ब्करक कये

4.1

उभा की गुण वलळेऴताएॉ लणणन कयें गे।

दशे ज कुप्रथा ऩय अऩना भत प्रकट कयें गे।
स्लभत रेखन कयें गे।

स्लाध्माम शर कयें गे ।
छात्र ऩाठ का ऩठन कयें गे।
1.1
3

3.2
4.1

लवयचन की कायाचगयी का लणणन कयें गे।
10.ठे व (ऩूयक ऩठन)

मशॉ ब्करक कये

लवयचन की गुण वलळेऴताएॉ फताएॉगें।
स्लभत रेखन कयें गे।

स्लाध्माम शर कयें गे ।
1.1
1.2

11.कृऴक गान(ऩद्म)

मशॉ ब्करक कये

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

कवलता का गामन कयें गे।

कवलता का बालऩूणण अथण वभझ रेंगे।
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4

3.2.

काहम श्रलण कयें गे।

3.5

ळददाथण वभझ रेंगे।
कृतत शर कयें गे।

अननदाता ककवान की दद
ु णळा का लणणन कयें गे।
स्लाध्माम शर कयें गे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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महषना: – अक्तूबर- २०२०
श

अध्ययन ननष्ऩत्त्त क्रांमाक

ऩाठ का नाम

अध्ययन स्रोत

वळवय – हषांदी
छार कृनत

प्ता
ष

1.1
3.2
3.3

•ळददों के अथण वभझेंगे।
दव
ू यी इकाई

1.फयऴहशॊ जरद

मशॉ ब्करक कये

. कवलता का वयर बालाथण फताएॉगें।
•कवलता का वयर बालाथण फताएॉगें।
•वलरोभ ळदद रेखन कयें गे।

1

•दोशा औय चौऩाई का वॊदेळ फताएॉगें।
•स्लाध्माम शर कयें गे ।

3.1
2

3.3
4.1

•कशानी का ऩठन कयें गे।
2.दो रघुकथाएॉ (ऩूयक ऩठन)

मशॉ ब्करक कये

.छात्र दोनों कथाओॊ का आळम औय वॊदेळ फताएॉगें।
•स्लभत रेखन कयें गे।

•स्लाध्माम शर कयें गे ।

3

1.3

•छात्र भेशनत का भशततल जानेगा ।

2.3

•स्लभत रेखन कयें गे।

3.1

3 .श्रभवाधना

मशॉ ब्करक कये

3.2

•श्रभजीली औय फुवद्धजीली की तुरना कयें गे।
•दान का भशततल वभझ रेंगे ।
•स्लाध्माम शर कयें गे ।

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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•छात्र कवलता का गामन औय ऩठन कयें गे।

1.1
2.2

4.छाऩा (ऩद्म)

2.4
4

मशॉ ब्करक कये

•कहठन ऩॊकती का अथण फताएॉगें।

•छाऩे भें भाॊगी गई चचजों को फताएॉगे।
•कवलता का वॊदेळ फताएॉगें।

3.2

•स्लाध्माम शर कयें गे ।

•ऩाठ का ऩठन औय श्रलण कयें गे।
•छात्र ळास्त्रीजी की स्लबालगत वलळेऴताएॉ फताएॉगें।

2.1
3.4

5.इभानदायी की प्रततभूततण

4.1

मशॉ ब्करक कये

•कृतत शर कयें गे।

•वलरोभ ळदद लरखेंगे।
•स्लभत रेखन कयें गे।
•स्लाध्माम शर कयें गे ।

महषना:–नळांबर २०२०
शप्ताष

अध्ययन

ऩाठ का

ननष्ऩत्त्त

नाम

अध्ययन स्रोत

वळवय – हषांदी
छार कृनत

क्रांमाक
1

दीऩालरी अलकाळ

2

दीऩालरी अलकाळ
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Standard 10th

Subject

English

Period

Week 1
September
2020

Name of the
Topic

Book Review …
Tips for Reading
Writing a Review
Pg. No. 73

Statement of Competencies
Writing : Write correctly. (avoiding mistakes
in
spelling, grammar, etc.)
Write coherently and precisely while
responding to questions.
Review and if necessary correct his/her
own work as a matter of habit.
Write formal letters and applications
in the expected format, as well as
informal letters. Review a book/a film/ a TV
programme/ a play, etc.
Study Skills: Present information of a concise,
lucid manner, and choose appropriate graphics
to do so.
Language Study: Sentence structure, Idioms

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Source of Teaching
Learning

Student’s Activity

Students Activity 1.
1. Listen the part of a lesson from
Diksha app
2. Read the text again.
3. Find the difference between
MY ENGLISH
skimming and scanning from
TEXTBOOK
online resources.
STANDARD TEN
4.Skimming and scanning of your
Online Support :
http://cart.ebalbharati.in lesson Unit no. 1.4
/BalBooks/ebook.aspx 5. Write a review of any Book.
You can select a book from
Mother Tongue too.
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and proverbs, usage.
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Week 2
September
2020

Writing : 1.Compare and contrast : one’s own
experiences with those of others.
Page No. 81,82. 2.Appreciate and/or critically examine
Write the
programmes, films, etc. available through mass
difference,
media/internet, etc.
using ‘not only but 3.Write independently and creatively using
also’ and ‘as well different formats.
as’, ‘No sooner’ Study Skills:.
,Prepare a ‘tourism Use reference materials such as different
leaflet’
dictionaries, encyclopaedias, etc. effectively

Students Activity:
1. Write the differences between
Role of the Doctors and Role of
the Teacher.
2. Write the differences between
roles of world heritage and
Cultural Heritage.
3.Write a Paragraph “ the ways
to preserve ‘World Heritage Sites’
4.Rewrite the sentences using ‘not
only but also’ ,’as well as’ , ‘No
sooner ‘
5. Write a tourist leaflet.

Language Study: 1.Parts of Speech
2. Sentence structure.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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Week 3
September
2020

Dialogue Writing

Writing: Prepare a conversation /dialogue
individually.
2. Express one’s own thoughts, feelings,
emotions and ideas coherently and
effectively using appropriate language.
3. Compare and contrast : one’s own
experiences with those of others.
4. Write independently and creatively
using different formats.
5. Write independently and creatively using
different formats.
Study Skills:
1. Use reference materials such as
different dictionaries, encyclopaedias, etc.
effectively
2. Use resources from other languages while
speaking/writing in English
Language Study:
1. Sentence structure.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Students Activity:
1.Write a Dialogue between you
and your parents about How to
Achieve Success pg. No.66
2. Dialogue between you and a
successful person who is a
disabled. You can take support of
the hints provided.
(a)
Introduction/welcome/greetings
(b) Congratulating/ honouring
(c) Cause/reason for the disability
(d) Decision/plan/ organization /
implementation
(e) Idols in life.
(f) Parents/ friends - support if
any.
(g) Success
stories/accomplishments
(h) Conclusion/ final message if
any
3.Complete the Word Chain of ...
Write 4 words of each type given
in the bracket ending with the last
letter of the word.
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A. Cruel (adjectives)
B. Medicine (Noun)
C. Grow (verbs)
D. Physics (anyway)

Week 4
September
2020

Live English !

Writing :
1.Use facilities like online applications,
know how to make online payments,
create a blog, etc.
2. Be aware of proper and responsible use of
social media.
3. Use the computer/internet for the
purpose of translation/transcription.
4.Prepare a presentation with the help of
a computer.
5. Appreciate and/or critically examine
programmes, films, etc. available through mass
media/internet, etc.
7. Write independently and creatively using
different formats.
Study Skills:
Remember and recall necessary information
(and the way it is organized) with the help of
personal notes.
Language Study:

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Students Activity
1.Make a power point presentation
on ‚Types of Sentences ‚
Add text, design, pictures,
transitions and other effects.
2.Follow the tips given on pg. No.
85
3.Make a ppt on ‚Simple ways to
become Successful‛
4. Make a short ppt for How to use
English effectively.
You can use the Rule of
PowerPoint
created way back in 2005 by Guy
Kawasaki
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Sentence structure.

Week 1
October 2020

Unit 3.1
If…

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

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1.https://diksha.gov.in/p
lay/collection/do_31252
6600058380288143016
?contentType=TextBoo
k
2.https://diksha.gov.in/p
lay/collection/do_31252
6600058380288143016
?contentId=do_312994
498210349056191
3.https://diksha.gov.in/p
lay/collection/do_31252
6600058380288143016
?contentId=do_312994
4982663577601443

Students Activity
1. Listen the poem summary from
Diksha app.
2. Read the poem and write new
words from the poem. Try to use
dictionary and write the meaning
of the new words into mother
tongue’
3. Write Your Strengths and
weaknesses. Take the help from
pg.no. 86.
4. Write the meaningful sentences
e.g. If you read books, you will
gain knowledge.
5. Write the appreciation of the
poem.
6. Read the poem and try to
explain it in your mother to your
parents or friends.
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Language Study:
1. Figures of Speech and stylistic devices.
2. Sentence structure.

Week 2
October 2020

Reading :1. Attempt using different
techniques to
make his/her writing more effective.
2.Use quotations, idiomatic expressions,
etc. appropriately in writing.
Writing: 1. Write formal letters and
Formal /Informal applications in the expected format, as well as
informal letters.
Letter writing .
2. Express one’s own thoughts, feelings,
emotions and ideas coherently and
effectively using appropriate language.
3. Write independently and creatively
using different formats.
Study Skills: 1. Sentence structure 2.
Punctuation. 3. Idioms and proverbs, usage.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1.https://diksha.gov.in/p
lay/content/do_3129944
98355027968193
2.https://diksha.gov.in/p
lay/content/do_3129944
98333581312191
3.https://diksha.gov.in/p
lay/content/do_3129944
983417978881101

Students Activity
1. Write a letter to your parents,
thanking them for advising you,
when you were in a confused state
of mind. Cover up the following
points in the body of the letter.
a. Your problem and confusion.
b. The advice of your parents.
c. How you followed their advice.
d. How the problem got solved.
e. Your deep gratitude to them.
2. Write a letter to your
Grandparents about to take care in
this Pandemic
3. Write a letter to your Friend
guiding him/her about the
studies. You can share your study
experience with him/her.
4. Write a Thanks giving letter to
the Corona Warrior. Express your
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Week 1
November
2020

Unit 3.2
A Lesson in Life
from a Beggar

Listening: 1. Predict the next part of a
narration, conversation, description and story.
2.Think critically about the information
being presented.
Speaking:
1. Communicate displeasure, disagreement,
difference of opinion politely but firmly.
Reading:
1. Understand and appreciate wit and humour
and writing.
2. Read literature for pleasure.
Writing: Write correctly. (Avoiding mistakes
in spelling, grammar, etc.)
Study Skills: Revise (increasingly larger)
chunks of information mentally.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1.https://diksha.gov.in/p
lay/collection/do_31252
6600058380288143016
?contentType=TextBoo
k

gratitude.
5. Just add 5 different Topics of
each formal and informal letter for
ex.
a. about health
b. about good friend
c““..
d““.
e““.
Students Activity.
1. See the part of a short film from
Diksha app.
2. Read the Prose and write new
words from the. Try to use
dictionary and write the meaning
of the new words into mother
tongue. Find the antonym for the
words.
optimistic, frowned
hell, unhappy
disrespect, unimportant drizzle ,
ugly , new , lie
3. Write the summary of the story.
4. Write about Meena’s changed
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Language Study: 1. Punctuation 2.Sentence
structure

Week 2
November
2020

Listening: Analyse the content /argument
being presented.
Speaking: Explain a concept, problem.
Reading: 1. Understand and appreciate wit and
humour and writing. 2. Read literature for
pleasure.
Writing: 1.Expand on a theme. 2.Express
Unit 3.3
one’s own thoughts , feelings, emotions and
Stopping by Woods ideas coherently and effectively using
on a Snowy
appropriate language
Study Skills: Translate different types of
Evening
informative texts and literary pieces from
mother tongue into English and English into
mother tongue.
Language Study: 1.Figure of speech and
stylistic devices. 2. Idioms and proverbs,
usage.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

attitude towards life.
4. Underline and Make a list of the
statements with punctuation mark
from the lesson. Name of the
punctuation mark used in the
statements.
1.https://diksha.gov.in/p
lay/collection/do_31252
6600058380288143016
?contentType=TextBoo
k
2.https://diksha.gov.in/p
lay/collection/do_31252
6600058380288143016
?contentId=do_312994
4982663577601443
3.https://diksha.gov.in/p
lay/collection/do_31252
6600058380288143016
?contentId=do_312994
498210349056191

Students Activity
1.Listen the poem from Diksha
app.
2. Read the poem and write new
words from the poem. Try to use
dictionary and write the meaning
of the new words into mother
tongue’.
3. Write the rhyming scheme of
every stanza.
4.Give your own rhyming words
for the following,
(a) house - (d) wind (b) woods - (e) dark (c) easy - (f) watch –
5.Prepare a set of 10 questions
each , for an interview of
following peoplePage 489

(a) a person who has just returned
from a trek in the woods
(b) a person who has recently
scaled Mt. Everest.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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Week 3
November
2020

Write a paragraph,
Expand the theme.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Speaking: Describe things,
people, situations, emotions,
etc. in minute detail.
Writing :1. Express one’s
own thoughts, feelings,
emotions and ideas
coherently and effectively
using appropriate language.
2. Compare and contrast:
one’s own experiences with
those of others.
3. Write independently and
creatively using different
formats.
Study Skills: 1. Compile
lists of useful words,
expressions, idioms,
definitions, formulas, etc.
2. Remember and recall
necessary information (and
the way it is organized) with

1.https://diksha.gov.in/p
lay/content/do_3129944
982821027841104
2.https://diksha.gov.in/p
lay/content/do_3129944
98305589248189

Students Activity
1.Listen the video from
Diksha app.
2. Write a paragraph on
‚How to Achieve Success
in Life.‛
Read the following points
and expand them each in
2/3 lines.
# proper guidance
# dedication
# following examples
of successful people
# sacrifice# planning,
confidence,
# hard work, setting goal,
# never give up attitude.
3. Expand the theme in a
write - up of about 20 lines.
‘Books are our real
friends’
Page 491

the help of personal notes.
Language Study:
1.Vocabulary and wordbuilding 2. Sentence
structure

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

You can use the points
given on the page no. 54.
4. Expand the given
themes- Make use of this
support/hints from page
no.66.
(a) If you fall ill during
your final exam. (b) If you meet a disabled
person who
(c) If your friend is in
trouble. (d) If you meet a great
person like –
4. Write a dairy every day
for 15 days .Write your
activities for every day in
short for a week, plan your
studies, set your target for
that day/week.
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Week 4
November
2020

Unit 3.4
Let’s March !
Part I

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Listening: 1.Understand
simple spoken English
without any help ( visual or
other.) 2.Summarize a story
, conversation , play
informative speech or
debate
Speaking: .1. Use complete
sentences in speech, when
required. 2. Make efforts to
improve his/her own
pronunciation and speech.
Reading : 1. Understand
and appreciate wit and
humour and writing . 2.
Read literature for pleasure.
Writing : Review a book/a
film/ a TV programme / a
play, etc.
Study Skills: Present
information of a concise,
lucid manner, and choose
appropriate graphics to do
so.
Language Study: Sentence

Students Activity:
1. Listen the part of a
lesson from Diksha app.

https://diksha.gov.in/pla
y/collection/do_312526
600058380288143016?
contentType=TextBook

2. Read the poem and write
new words from the poem.
Try to use dictionary and
write the meaning of the
new words into mother
tongue. Find the synonym
for the words.
3. Mention the social issues
highlighted by Kailash
Satyarthi in his speech.
One
social issue. e.g. Child
labour““,“,“,“.
4. Read the lesson again
and complete following
sentence as many ways as
you can“..
*The aim in life of Kailash
Satyarthi is that every child
is free....
5. Write any 2 efforts that
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structure, Idioms and
proverbs, usage.

Week 1
December
2020

Unit 3.4
Let’s March !
Part II

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

Listening: Predict the next
part of a narration,
conversation, description
and story.
Speaking: Communicate
displeasure, disagreement,
difference of opinion
politely but firmly
Writing : 1.Relate and
evaluate the information
against one’s previous
knowledge and develop
further insight.
2. Write independently and
creatively using different
formats.
Study Skills: Use reference
materials such as different

you can make to enrol
deprived children/ out of
school children into a
school.
For e.g. I will persuade
parents of such children to
send them to school.
Students Activity
1. Listen the part of a
lesson from Diksha app
2. Read the Prose and write
new words from the. Try to
use dictionary and write the
meaning of the new words
into mother tongue. Find
the synonym for the words.
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dictionaries,
encyclopaedias, etc.
effectively
Language Study: 1.
Sentence structure
2. Vocabulary and word
building.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता :दहािी

आठवडा

विर्य : णणत (भा 1 ि 2)

क्षमता हवधाने

पाठाचे नाव

कॅलेंडा र माहे : सप्टेंबर ते नोव्हे बर 2020

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

हवद्याथी कृती

सप्टें बर आठवडा

व्यवहारातील ज्या समस्या

2.वगणसमीकरणे

1)

1)बहु पदींचे वगीकरण करून व वगणबहु पदी समीकरणात

1 (गहणत भाग 1)

वगणसमीकरणाच्या रुपात व्यक्त करता

http://cart.ebalbharati

https://youtu.be/mz7

बदलून हलहा तसेच वगणसमीकरण हनहरृत करण्यासाठी

येतात त्याांची उकल शोधता येणे.

.in/BalBooks/ebook.a

_ZzVafsA

अटी समजून घ्या व सामासय स्वरूप हलहहण्याचासराव

spx
पाठ्यपुस्तक कलक

करा
2)

2) हदलेले समीकरण वगणसमीकरण ते ठरवा , असेल तर

https://youtu.be/OGT

ते सामासय रुपात हलहा. चलाची हदलेली ककमत ही

4c7vmGGg

हदलेल्या समीकरणाची उकल आहे हक नाही याचा
पडताळा घ्या. तसेच पाठ्यपुस्तकातील पान क्र.31 व 33
वरील कृती पूणण करा

3)
https://diksha.gov.in/
play/content/do_

3) हदलेली समीकरणे वगणसमीकरण आहे की नाही हे
ठरवूनअसल्यास
या सामासय स्वरुपात हलहू न a,b,c

31301992586387456

या सह्गुणाकाांच्या ककमती ठरवा .चलाची ककमत

01897

समीकरणात ठे ऊन उकल आहे ककवा नाही हे ठरवा .
4) वगण समीकरणे सोडहवण्यासाठी अवयव पद्धतीचा

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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4)
https://youtu.be/DyQ

उपयोग करा. सरावसांच 2.1
अवयव पद्धतीने वगणसमीकरण सोडहवणे.

BKJ66QdE

सप्टें बर आठवडा 2
(गहणत भाग

पायथागोरसच्या प्रमेयाचा उपयोग

काटकोन हत्कोणाच्या बाबतीत पायथागोरसचे सूत्

पायथागोरसचे प्रमेय

आठवा .

करून उदाहरणे सोडहवता येणे.

पायथागोरसची हत्कुटे म्हणजे काय समजून घेण्यासाठी

२)
https://www.youtube.
com/watch?v=KMuIp
21BAuw&feature=you
tu.be

ह्या हवहडयो चे हनरीक्षण करा व इतर हत्के शोधा उदा
3,4,5 हे एक हत्क आहे .
इयत्ता 9 वी मधील हत्कोणाच्या 30० 60० 90० व
45० 45० 90० कोना चे गुणधमाचे उपयोजन आठवून
बघा. शेजारील हवहडयो हनरीक्षण करा व उदाहरणे न
बघता सोडवा करा
काटकोन हत्कोण आहण समरूपता या गुणधमण -ची
हसद्धता अभ्या सा
भूहमतीमध्याच्या प्रमेयची हसद्धता अभ्यासा
शे जारील व्हीहडओ मध्ये हदलेली कृती प्रत्यक्ष करा व
अनुमान काढा पायथागोरसच्या प्रमेयची हसद्धता

https://www.youtube.
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

अभ्यासा वहीत हलहा
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com/watch?v=NdR2k
Bk5t4s&feature=youtu
.be

https://www.youtube.
com/watch?v=dxyti_
wCWaE&feature=emb
_rel_end

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://www.youtube.
com/watch?v=_kyJk
q1x7M0&feature=yout
u.be
व्यवहारातील ज्या समस्या

सप्टें बर आठवडा

वगणसमीकरणे

1). अवयव पाडताना हचसहे योग्य हनवडा व सरावसांच

वगणसमीकरणाच्या रुपात व्यक्त करता

http://cart.ebalbharati

https://youtu.be/nG

सोडवा

येतात त्याांची उकल शोधता येणे.

.in/BalBooks/ebook.a

66_PAo23o

2) पूणण वगण पद्धती अभ्यासून अवयव पद्धतीबरोबर तुलना

पाठ्यपुस्तक पान क्र.36

करा व नवी पद्धत जरुरी का ते शोधा.

3 (गहणत भाग 1)

spx

3) वगणसमीकरणे सोडहवण्यासाठी पूणण वगण पद्धत वापरा
https://youtu.be/y8U

आहण सराव सांच 2.3 सोडवा.

SOHA1NKI

4) हदलेली समीकरणे सामासय a,b,c च्या ककमती

पाठ्यपुस्तक पान क्र .39

हलहा.वगणसमीकरणे सूत्ाचा वापर करून सोडवा व
सराव करा.

https://youtu.be/rm0
YllZdGzs

5) वगणसमीकरण सोडहवण्याच्या सूत्ावरून
समीकरणाच्या मुळाांचे स्वरूप हनहरृत करण्याच्या अटी
समजून घ्या. 6)समीकरणातील चलाचे सहगुणक आहण
मुळे याांचा सांबांध अभ्यासा.

https://youtu.be/oQJ
_1mpKOrk

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

पाठ्यपुस्तकातील पान क्र.44 व 46 वरील कृती पूणण
करा.
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https://youtu.be/04tq
BQB5tQc

.

https://youtu.be/qbtt
of1TMCU पाठ्यपुस्तक
पान क्र.44 , 46
https://youtu.be/8z4ujAddQI
https://youtu.be/kBtx
hF32KkY

पायथागोरसचे प्रमेय
पायथागोरसच्या प्रमेयाचा उपयोग
सप्टें बर आठवडा 4
(गहणत भाग २)

करून उदाहरणे सोडहवता येणे.

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ
क्रमाांक ३६ ते ३८

पायथागोरसच्या प्रमेयचा व्य त्यास हसद्धता पुस्तकात
पृष्ठ क्रमाांक 36 37 38 वरील . सोडवून हदलेली
उदाहरणे नीट वाचा आता ती न बघता तुम्ही सो

http://cart.ebalbharati

डवण्याचा प्रयत्न करा

.in/BalBooks/ebook.a

सरा व सांच 2.1 मधील उदाहरणे सोंडवा

spx

पाठ्यपुस्तक कलक

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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व्यवहारातील ज्या समस्या
ऑक्टोबर आठवडा

वगणसमीकरणाच्या रुपात व्यक्त करता
येतात त्याांची उकल शोधता येणे.

१

(गहणत भाग 1 )

वगणसमीकरणाची मुळे हदल्यास समीकरण हमळहवण्याचे
वगणसमीकरणे

1)

http://cart.ebalbharati

https://youtu.be/cFtL

.in/BalBooks/ebook.a

WHSsB8g

spx

पाठ्यपुस्तक

सूत् अभ्यासा.सरावसांच 2.5 मधील कृती पूणण
करा.हववेचकाची ककमत काढण्याचा सराव करा तसेच
त्या ककमतीवरून वगणसमीकरणाांच्या मुळाांचे स्वरूप
ठरवा.हदलेल्या मुळाांवरून वगण समीकरणे तयार
करा.उदाहरणातील अटी वापरून ककमती काढा.

2)
https://youtu.be/Cnb

सरावसांच 2.6

xe0tCW90

3) पाठ्यपुस्तक
पायथागोरसचे प्रमेय
http://cart.ebalbharati
पायथागोरसच्या प्रमेयाचा उपयोग
ऑक्टोबर आठवडा

करून उदाहरणे सोडहवता येणे.

.in/BalBooks/ebook.a
spx

https://www.youtube.

पायथागोरसच्या प्रमेयचे उपयोजन कसे करावे यासाठी

com/watch?v=X8C1

पुस्तकातील उदाहरणे अभ्यासा

_fPO3h8

आपोलोनीयस च्या प्रमेयची हसद्धता समजून घ्या यासाठी
पुस्तकातील पान न. 41 पहा । वहीत ती सोडवा
सराव सांच 2.2 सोडवा अडलेली उदाहरणे आपल्या
हशक्षकाना हवचारा

2 (गहणत भाग 2 )

प्रश्न सांच 2 मधील उदाहरणे सोडवा

पाठ्यपुस्तक कलक
शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://www.youtube.
com/watch?v=LnxMP8e1dA

ऑक्टोबर आठवडा
३ (गहणत भाग 1 )

व्यवहारातील ज्या समस्या
वगणसमीकरणाच्या रुपात व्यक्त करता
येतात त्याांची उकल शोधता येणे.

पाठ्यपुस्तक
वगणसमीकरणे

उदाहरणात हदलेल्या अटी वापरून व्यवहारातील
समस्या सोडहवण्यासाठी योग्य चलाचा वापर करून

http://cart.ebalbharati

वगणसमीकरण तयार करा व उकल काढा हदलेल्या

.in/BalBooks/ebook.a

व्यवहारातील उदाहरणात योग्य उकल हनवडू न उत्तर

spx

हलहा सरावसांच सोडवा.
प्रत्येक घटकातील सूत्ाांचा सराव करून
सांकीणण प्रश्नसांग्रह 2 सोडवा.

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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वतुणळ
http://cart.ebalbharati
.in/BalBooks/ebook.a
ऑक्टोबर आठवडा ४
(गहणत भाग 2 )

वतुणळाच्या जीवेचे व स्पर्षशकेचे गुणधमण

spx

याांचा उपयोग करता येणे.

पाठ्यपुस्तक कलक

https://www.youtube.

वतुणळाचे भाग व इतर बाबी इयत्ता 9 वी अभ्यासल्या

com/watch?v=RKnXP

आहेत त्याची एकदा उजळणी करण्यासाठी हवहडओ बघा

ZCVdGw

. त्यातील आकृत्यावहीत काढा . वतुणळ काढण्यासाठी
हकती कबदूची गरज असते ते पहा व व्हीहडओत

https://diksha.gov.in/

हदल्यानुसार आकृती काढा व हनष्कषण काढा . वतुणळाचे

play/content/do_313

एकरूप सम केंद्री छे द णारी असे प्रकार ओळखा

00661068016025611

स्पशी केचे प्रमेय व त्याचा व्यत्यास पुस्तका त बघून

04

समजून घ्या ।
स्पर्षशका खांडाचे प्रमेय हसद्धता शेजारील न्व्हहडओ

https://www.youtube.

बघून समजून घ्या

com/watch?v=RKnXP

वहीत हलहा . शेजारील न्व्हहडओ मध्ये काही उदाहरणे

ZCVdGw

सोडवून दाखवली आहेत त्याचे हनरीक्षण करा व नांतर
पुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 53 वरील उदाहरणे अभ्यासा
व स्वत;
सोडवा

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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https://www.youtube.
com/watch?v=NPAM
g26oU20
https://www.youtube.
com/watch?v=kek31
B0XatA

https://www.youtube.
com/watch?v=PzESs
NwNWRc

नोव्हेंबर आठवडा १
(गहणत भाग 1 )

अांकगहणती रॅेहढचा उपयोग करून
उदाहरणे सोडहवता येणे.

अांकगहणती रॅेढी.
http://cart.ebalbharati
.in/BalBooks/ebook.a
spx
पाठ्यपुस्तक कलक

1)https://youtu.be/ZD

1)क्रहमका व क्रहमकेतील पदे याांचा अथण समजून घ्या,

y9S66BDwc

पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमाांक 55 व 56 वरील कृती
पूणण करा.

2)

2)अांकगहणती रॅेढी आहे ककवा नाही हे हनहरृत

https://youtu.be/k8H

करण्यासाठी अटी अभ्यासून

Vp_2rMsw

समजून घ्या .
3)पान क्र.60 ,61 वरील सोडहवलेली उदाहरणे

3) https://youtu.be/Yशैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

, d , tn याांचे अथण

अभ्यासून त्याांचा सराव करा.
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4B6WVaYqU

4) सरावसांच 3.1 ची उदाहरणे सोडवा.
5) अांकगहणती रॅेढीचे n वे पद काढण्याचे सूत् समजून

4)

घ्या

https://youtu.be/jHr-

6) सरावसांच 3.2 चा प्रश्न 1 सोडवा.

yy990e0
5)
https://youtu.be/Oop
8wTWGN2o

नोव्हेंबर आठवडा 2

https://www.youtube.

सराव सांच 3.1 सोडवा स्पशण वतुणळाचे बाह्य स्पशी व

(गहणत भाग 2 )

com/watch?v=7HTkG

अत:स्पशी असे प्रकार पडतात त्याचे व्हीहडओत हनरीक्षण

mBqGKU

करा .स्पशण वतुणळाचे प्रमेय अभ्यासा

वतुणळ

सराव सांच 3.2 सोडवा
वतुणळाच्या स्पर्षशकाांची रचना करता
येणे.

वतुणळ कांस केंद्रीय कोन एकरूप कांस त्याांची मापे

http://cart.ebalbharati

इत्यादी सांकल्पना समजून घ्या यासाठी न्व्हहडओ चे

.in/BalBooks/ebook.a

हनरीक्षण करा

spx
पाठ्यपुस्तक कलक

https://www.youtube.
com/watch?v=73GpL

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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A-BWQ4

अांकगहणती रॅेहढचा उपयोग करून

अांकगहणती रॅेढी.

उदाहरणे सोडहवता येणे.
नोव्हेंबर आठवडा ३
(गहणत भाग 1 )

भहवष्यातील एखादी गोष्ट साध्य

http://cart.ebalbharati

करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने हनयोजन

.in/BalBooks/ebook.a

करता येणे.

spx
पाठ्यपुस्तक कलक

1)

1) पान क्र.64,65 वरील सोडहवलेली उदाहरणे

https://youtu.be/psvX

अभ्यासून सूत् वापरण्याचा सराव करा.

g_hx-Ao

2) सरावसांच 3.2 सोडवा सोडहवताना रॅेढीतील पद
काढा .

2)

हदलेली सांख्या हदलेल्या रॅेढीत आहे ककवा नाही ते

https://youtu.be/Wo0

ठरवा.हदलेली सांख्या रॅेढीतील हकतवे पद आहे ते

qUgQnuCM

काढा.एकाच रॅेढीतील दोन पदे हदली तर रॅेढी
हलहा.हदलेल्या सांख्यासमुहात एकाच हदलेल्या सांख्येने

3)https://youtu.be/Jdf
gdFE4ZS4

भाग जाणाऱ्या हकती सांख्या आहेत ते ठरवा या प्रकारची
उदाहरणे सोडहवण्याची पद्धत अभ्यासा.

4)
https://youtu.be/5frfp
pK8Niw
5)
https://youtu.be/IMPz
OxDBW2c

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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एकरूप हजवाांचे प्रमेय हसद्धता समजून घ्या पृष्ठ क्रमाांक
https://www.youtube.

62,63 वरील उदाहरणे अभ्यासा न बघता वहीत सोडवा

com/watch?v=73GpL

सराव सांच 3.3 सोडवा

A-BWQ4

पृष्ठ क्रमाांक 64 वरील कृती स्वत करा
आतरहलहखत कोना चे प्रमेय हसद्धता अभ्यासा चहक्रया

वतुणळाच्या जीवेचे व स्पर्षशकेचे गुणधमण
नोव्हेंबर आठवडा ४

चोकोना चे प्रमेय हसद्धता अभ्यासावहीत सोडवा पृष्ठ

याांचा उपयोग करता येणे.

क्रमाांक 70 ते 72 वरील

(गहणत भाग 2 )
वतुणळाच्या स्पर्षशकाांची रचना करता

करा सराव सांच 3.4 सोडवा.

वतुणळ

येणे.

सोंडवण्याचा प्रयत्न

पुस्तकातील पान न 77 ते 79 पहा वतुणळ स्पशीका
छे हदका प्रमेय अभ्यासा. जीवाांच्या अांतछे दनाचे प्रमेय

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

https://www.youtube.

चे हवधान वाचा पक्ष साध्य हलहा हसद्धता वहीत हलहा.

com/watch?v=SBJpY

जीवाांच्या बाहयहवभाज नाच्या प्रमेयाची हसद्धता अभ्यासा

AK0wns

.स्पर्षशका छे हदका रेषाखांडाांचे प्रमे याची हसद्धता हलहा .
पुस्तकाचा आधार घ्या . सराव सांच 3.5 सोडवा.
उदाहरणे सोडवताना शांका आल्यास आपल्या हमत्ाांची

पाठ्यपुस्तक कलक

मदत घ्या हशक्षकाना हवचारा.

https://www.youtube.
com/watch?v=DEWzi
s0LEU4
पुस्तकातील पान क्रमाांक
77 ते 79

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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इयत्ता : दृािी माृे : ूप्टेंबर 2020 ते नोव्ृेंबर 2020
तिुय

मतृना

आठिडा

पाठाचे नाि

4. पयामिरणीय
व्यिस्थापन

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

उपघटक
प्रस्तािना

अध्ययन
तनष्पती क्रमाांक
1.पयामिरण
ूांिधमन ि
त्याूांबांधी
अूलेले तितिध
तनयम,कायदे
याांची मातृती
घेऊन
पयामिरण
रक्षकाांची
भूतमका स्पष्ट
करता

अध्यापनाचे स्त्रोत

तिद्याथी कृ ती

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31268741
654662348815757

येणे.2.पयामिर
ण रक्षकाांच्या
भूतमके तून
िैज्ञातनक
जीिनीैली
अांतगकारता

ूप्टेंबर

1

येण.े 3.पयामिर
ण
ूांिधमनाबाबत
ृोत अूलेल्या
दुलमक्षाकडे
ूमाजाचे लक्ष
िेधता

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1.पररूरातील कोणतेृी दोन अन्नजावे तयार करून तुमच्या िृीमध्ये तलृा .
2. पररूांस्थेतील तितिध घटक स्पष्ट करा.
3. पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्र 36 िरील द्रदलेल्या अन्नूाखवी तचत्राचे तनरीक्षण

करून प्रत्येक घटक कोणत्या प्रकारात मोडतो त्याचे नाि िृीत तलृा.
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येण.े 4.पयामिर
ण
ूांिधमनाूांदभाम
त तनयोजन
करून त्याची
अांमलबजािणी
करता
येण.े 5.पररूां
स्था
ूांिधमनाूांदभाम
तील तितिध
ूमस्या
ओवखता
येण.े 6.पररूां
स्था
ूांिधमनाूांदभाम
तील मातृती
ूांकतलत करून
स्पष्ट भूतमका
घेऊन
ूमाजप्रबोधन
करता येणे.
पररूांस्था
तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

1. पाठ्यपुस्तकातील पान क्र.37 िरील पररूांस्थेचा ओघतक्ता पूणम करा.
https://diksha.gov.in/pl

ूप्टेंबर

ay/content/do_313018711
1

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

7495009281841
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तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

पयामिरण ि
पररूांस्था ूांबांध
ूप्टेंबर
1

https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301871176
24852481196
https://diksha.gov.in/play/
content/do_31301871177
36755201347

पयामिरण ूांिधमन
तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

ay/content/do_313018711
7846691841239

1

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

पयामिरणीय
प्रदूुण
ूप्टेंबर

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

https://diksha.gov.in/pl
7961216001854

द्रकरणोत्ूारी
प्रदूुण

ूप्टेंबर

https://diksha.gov.in/pl

पूणम करा
2.पयामिरण प्रदूुण ूमस्या कमी करण्याूाठी ूामातजक स्तरािर
जाणीिजागृती करण्याूाठी तितिध उपाययोजना ूुचिा .
इांटरनेट च्या ूाृाय्याने द्रकरणोत्ूारी प्रदूुण ूांदभामतील अतधक मातृती
तमविा ि तुमच्या िृीमध्ये तलृा.

8081064961229
पयामिरण

तांत्रज्ञान भाग 2

2. पयामिरण ूांिधमन ृी कावाची गरज आृे या तिधानाबाबत तुमचे मत काय ते
तिुद करा.

ay/content/do_313018711
1

तिज्ञान ि

ओघतक्त्याचे तनरीक्षण करा ि तक्ता पूणम करा .

1.पाठ्यपुस्तक पान क्र.39 िरील प्रदूुणाच्या तक्त्याचे तनरीक्षण करा ि तक्ता
ay/content/do_313018711

1

2 पररतस्थततकी ृी ूांकल्पना स्पष्ट करा.

1.पाठ्यपुस्तक पान क्र.38 िरील पयामिरणािर पररणाम करणारे घटक या
https://diksha.gov.in/pl

ूप्टेंबर

1.पयामिरण आतण पररूांस्था यातील ूृूांबांध तितिध उदाृरणाद्वारे स्पष्ट करा.

ूांिधमन,आपली
ूामातजक
जबाबदारी

ूप्टेंबर
2

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1.फु लपाखरे पयामिरण ूांतुलनात काय काम करतात याची मातृती तमविा.
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_313018711
8194524161114

2. इांटरनेट च्या ूाृाय्याने प्रदूुण तनयांत्रण ूांदभामतील कायद्याची मातृती
तमवािा ि तुमच्या िृीमध्ये तलृा.
3. पयामिरण ूांिधमन आतण आपली भूतमका यािर 5 घोुिाक्ये तयार करा.
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एका लृान
माणूाची मोठी
तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

1.इांटरनेट च्या मदतीने आूाम राजयातील पयामिरण ूांदभामत काम के लेल्या
https://diksha.gov.in/pl

गोष्ट,
जैितितिधता

ूप्टेंबर

ay/content/do_313018711
8312980481240

तांत्रज्ञान भाग 2

ूप्टेंबर

जैितितिधतेच्या
ूांिधमनाूाठी

https://diksha.gov.in/pl

उपाय,
पयामिरणीय
ूांस्था

8425538561842

तांत्रज्ञान भाग 2

5. उष्णता

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

2

https://diksha.gov.in/pl

तीन िारूास्थवे ,
धोक्यात आलेल्या
प्रजातींचे
िगीकरण

2

प्रस्तािना

2. जैितितिधता ूांिधमनाचे तितिध उपाय याबाबत ूतिस्तर मातृती िृीत
तलृा.3. पयामिरण ूांदभामत कायम करणार्या एका स्थातनक पयामिरणीय
ूांस्थेबाबत मातृती तमविा.

धोक्यात आलेली
ूप्टेंबर

1.पाठ्यपुस्तक पान क्र.43 िर काृी तचन्ृ ूांकेत द्रदले आृेत पयामिरण ूांिधमन

ay/content/do_313018711 ूांदभामत त्या तचन्ृाचा अथम ीोधा ि इतराांना ूाांगा.

2

तिज्ञान ि

2. स्थातनक पयामिरणिेृी व्यक्ती आतण ूांस्था याबाबत मातृती तमविा .
3. जैितितिधता म्ृणजे काय ते ूाांगून त्याचे प्रकार स्पष्ट करा.

2

तिज्ञान ि

जादि मोलाई पयाांग याांच्याबद्दल अतधक मातृती तमविा.

1.22 मे-जागततक जैितितिधता द्रदन याबाबत मातृती तमविून तुमच्या

ay/content/do_313018711 िृीमध्ये तलृा.
8539325441348

उष्णतेिर
आधाररत
तितिध
घटनाांमागील
ीास्त्रीय
कारणमीमाांूा
स्पष्ट करता
येण.े
ूुत्राांची माांडणी
करून

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871
00683550721343

1. द्रदलेल्या सलकचा िापर करून तव्ृतडओचे कावजीपूिमक तनरीक्षण करा आतण
पुढील प्रश्ाांची उत्तरे िृीत तलृा.अ .उष्णता आतण तापमान यातील फरक िृीत
तलृा .ब .उष्णता ूांक्रमणाचे प्रकार ूाांगा.
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त्याआधारे
तितिध
गतणतीय
उदाृरणे
ूोडिता येणे.
करून
तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

2

पाहूया,अप्रकट
उष्मा
पुनर्गृमायन

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

https://diksha.gov.in/pl

1. अप्रकट उष्मा ृी ूांकल्पना तव्ृतडओतील प्रयोगाच्या कावजीपूिमक

ay/content/do_31301871

तनरीक्षणाद्वारे स्पष्ट करा.

03377571841835
https://diksha.gov.in/pl

1. पुनर्गृमायनूांबांतधत कृ ती घरी करून पृा आतण काय ृोते ते तनरीक्षण करून

ay/content/do_31301871

इतराांीी चचाम करा.

03498731521190

3

2. पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्र .63 िरील तापमान - काल आलेख िृीमध्ये काढा.

2. पुनर्गृमायन ृी ूांकल्पना स्पष्ट करा.
3. पुनर्गृमायन आतण अप्रकट उष्मा यामधील ूांबांध स्पष्ट करा.

ूाांगा पाहू,
पाण्याचे अूांगत
आचरण
तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

https://diksha.gov.in/pl

1. तव्ृतडओचे आतण ीक्य अूल्याू थांड पाण्याचा िापर करून कृ ती करा त्याचे

ay/content/do_31301871

आतण तव्ृतडओचे कावजीपूिमक तनरीक्षण करून पदाथम थांड आृे की गरम या

03628738561726

3

ूांिेदनाचा आपल्या ीरीर तापमानाीी काय ूांबध आृे याबाबत इतराांीी चचाम
करा.
2. पाण्याचे अूांगत आचरण ृी ूांकल्पना स्पष्ट करा.
3. बफीय प्रदेीात जलीय ूजीि जीिांत राृण्यामातगल कोणते ीास्त्रीय तत्त्ि
ूृाय्यभूत ठरते ते ूकारण ूाांगा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

3

ृोपचे उपकरण

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/pl

1.पाण्याचे अूांगत आचरणाच्या आलेखाचे तनरीक्षण करा.

ay/content/do_31301871
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तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

दिसबदू तापमान
आतण आिमता

3

उष्णतेचे
एकक,पररचय
तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर

2. ृोपचे उपकरण याबाबत अतधक मातृती तमविा.

https://diksha.gov.in/pl

1. दिसबदू ृी ूांकल्पना स्पष्ट करा .ीेकडा ूापेक्ष आिमता काढण्याचे ूूत्र

ay/content/do_31301871
03862374401670

िृीमध्ये तलृा .2. आिता ृा गुणधमम दीमतिणारी दैनांद्रदन जीिनातील तितिध
उदाृरणे ीोधा आतण िृीत नोंदिा.

https://diksha.gov.in/pl

1.उष्णता एकक िृीत तलृा.

ay/content/do_31301871

ीास्त्रज्ञाांचा,
तितीष्ट
उष्माधारकता

3

03747358721846

03976734721218

2. जयूल या ीास्त्रज्ञातिुयी अतधक मातृती तमविा.
3. तितीष्ट उष्मा धारकता ृी ूांकल्पना स्पष्ट करा.
4.पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रां 68 िरील तितीष्ट उष्मा धारकता तक्त्याचे तनरीक्षण
करून तक्ता िृीत काढा.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ूप्टेंबर
4
ूप्टेंबर

तांत्रज्ञान भाग 2

https://diksha.gov.in/pl

ूोडतिलेली
उदाृरणे

https://diksha.gov.in/pl

ूप्टेंबर

4

गरम भाांड्ाच्या झाकणािर थांड िाटी ठे िल्याू काय घडते ? करून पृा.

ay/content/do_31301871
04092241921671

ay/content/do_31301871

4

ूोडिलेल्या उदाृरणाांचा अभ्याू करून पाठाच्या ीेिटी द्रदलेली उदाृरणे
िृीमध्ये ूोडिा .

04201441281219
5. ृररत
ऊजेच्या द्रदीेने

तिज्ञान ि

पदाथामने ीोुून
घेतलेली उष्णता
काढण्याचे ूूत्र

प्रस्तािना

1.उजाम ूांकटाचे
गांभीर पररणाम
लक्षात घेऊन
त्यानुूार
स्ितः ची
जीिनीैली
ठरिून इतराांना

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871

उजाम प्रकार ि त्यानुूार अूणारी ूाधने याांच्या आधारे तक्ता िृीमध्ये तयार
करा.

21263165441777
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3126046
71551668224110
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त्याकडे प्रिृत्त
करता येणे.
2.तिद्युत उजाम
तनर्गमतीच्या
तितिध
प्रद्रक्रयाांमधील
टप्पे स्पष्ट
करता येणे.
3.तिद्युत
तनर्गमती
प्रद्रक्रया ि
पयामिरण
याांच्या
ूह्ूांबांधाचे
तिश्लेुण करता
येण.े
4.ृररत उजेचे
मृत्ि जाणून
दैनांद्रदन
जीिनात उजाम
बचतीचे मागम
अिलांतबतो.

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

औतष्णक ऊजेिर
आधाररत तिद्युत
उजाम तनर्गमती कें ि

ूप्टेंबर
4

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

तितिध उजेच्या ूाृाय्याने तिद्युत उजाम तयार करण्याचे आराखडे तयार करून
https://diksha.gov.in/pl

त्याआधारे तितिध प्रारूप (modules) तयार करा

ay/content/do_31301871
21393500161197
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तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

अणु- उजेिर
आधाररत तिद्युत
उजाम तनर्गमती कें ि

ूप्टेंबर

1.इांटरनेट च्या ूाृाय्याने भारतातील अणुतिद्युत प्रकल्प बाबत मातृती तमविा.
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871

4
तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

21504747521733
नैूर्गगक िायू उजेिर आधाररत
तिद्युत उजाम
तनर्गमती कें ि

ऑक्टोबर
1

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

तिज्ञान ि

ऑक्टोबर
1
ऑक्टोबर
1

भारतातील नैूर्गगक िायू िर आधाररत उजाम प्रकल्पाबाबत मातृती तमविा.
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871
21622220801230

पयामिरण िेृी
ऊजेकडे अथामतच
ृररत उजेच्या
द्रदीेने

https://diksha.gov.in/pl
21735106561241

2. ृररत ऊजेच्या द्रदीेने या तिुयािर तुमची मते िृीत नोंदिा आतण
इतराांीीृी या तिुयािर चचाम करा.

पिन उजेिर
आधाररत तिद्युत
उजाम तनर्गमती कें ि

https://diksha.gov.in/pl

भारतातील काृी प्रमुख पिन तिद्युत तनर्गमती कें िे ि त्याची क्षमता याबद्दल

ूौर तिद्युत घट

https://diksha.gov.in/pl

ay/content/do_31301871

ay/content/do_31301871
21854136321855

ऑक्टोबर

ay/content/do_31301871
1
ूौर औतश्क
तिद्युत कें ि

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871

1
2

1.पयामिरणिेृी ऊजाम ृी ूांकल्पना स्पष्ट करा .

मातृती तमविा आतण त्याचे रठकाण ,राजय ि तनर्गमती क्षमता(MW) या
स्िरुपात तक्ता िृीमध्ये तयार करा.
1.भारतातील काृी प्रमुख ूौर उजाम तिद्युत तनर्गमती कें िे ि त्याांची तनर्गमती
क्षमता याांचा ीोध घ्या.

21967185921198

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

2. अणू ऊजाम स्त्रोत ृा ूिामत तिस्तृत ऊजाम स्त्रोत आृे यामागील ीास्त्रीय कारण
तलृा.

6. प्रकाीाचे

प्रस्तािना

प्रकाीाचे
गुणधमम ि

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1.ूौर कु कर, ूौर बांब, ूौर द्रदिा, याबाबत अतधक मातृती गोवा करा.

22078023681856

2. ूौर औतष्णक तिद्युत कें िाूाठी ऊजाम रूपाांतरण दीमतिणारी नामतनदेतीत
आकृ ती काढा.

https://diksha.gov.in/pl

1. प्रकाीाचे पराितमन म्ृणजे काय ते स्पष्ट करा .
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अपितमन

तांत्रज्ञान भाग 1

त्याांचा दैनांद्रदन
जीिनातील
िापर ूाांगता
येणे .
प्रकाीाीी
ूांबांतधत

ay/content/do_31301871
05804451841190

2. प्रकाीाचे अपितमन ृी ूांकल्पना स्पष्ट करा.
3. पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 73 द्रदलेली कृ ती क्र 1 ि 2 करून पृा .त्यामध्ये
ृोणा-या प्रकाीाच्या अपितमनाचे तनरीक्षण करा .

अपितमन,
अपस्करण,
पराितमन या
घटनाांचा
दैनांद्रदन
जीिनातील
घटनाांीी ूांबांध
जोडता येणे .
तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

2

2

2

काचेच्या
लादीतूनदेखील
प्रकाीाचे
अपितमन

https://diksha.gov.in/pl

अपितमनाचे
तनयम

https://diksha.gov.in/pl

िेगिेगळ्या
माध्यमाांत
प्रकाीाचे
अपितमन

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

ay/content/do_31301871

काचेच्या लादीतून ृोणारे प्रकाीाचे अपितमन ृी आकृ ती ूमजािून घेऊन
िृीमध्ये काढा आतण तनरीक्षणे िृीत नोंदिा .

05921597441237

ay/content/do_31301871

1.अपितमनाचे तनयम ूाांगून ते दीमतिणारी आकृ ती िृीमध्ये काढा .

06037350401345

2. पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रां .75 िरील तनरपेक्ष अपितमनाांक तक्त्याचे तनरीक्षण
करा.

https://diksha.gov.in/pl

िेगिेगळ्या माध्यमाांत प्रकाीाचे अपितमन कूे ृोते ते तव्ृतडओतील कृ तींचे
तनरीक्षण करून स्पष्ट करा.

ay/content/do_31301871
06154004481837
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तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

ताऱ्याांचे
लुकलुकणे

2

https://diksha.gov.in/pl

1.रात्रीच्या िेवी ता-याांचे लुकलुकणे अनुभिा आतण त्यामागील कारणसममाांूा

ay/content/do_31301871

आठिून तलृा.

06264760321727
ताऱ्याची आभाूी
तस्थती

3

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871

2. मृगजव या घटनेमागे कोणते ीास्त्रीय तत्ि कारणीभूत ठरते ते स्पष्ट करा.
ूूयम मािवताना जतमनीला ककिा तक्षततजाला न टेकताच िरच्यािर मािवतो या
घटनेमागील कारण ूमजून घ्या.

06381496321728
ऑक्टोबर

प्रकाीाचे
अपस्करण

3

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871

प्रकाीाच्या अपस्करणाच्या तनयमािर आधाररत घटनाांची यादी िृीमध्ये तयार
करा.

06499297281729

ऑक्टोबर

आांतीक ि पूणम
आांतररक
पराितमन

3

6. प्राण्याांचे
िगीकरण

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्टोबर

3

प्राण्याांचे
िगीकरण - भाग 1

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301871

प्राण्याांच्या
तितिधतेतिु
यी तितिध
ूाधनाच्या
माध्यमातून
तनरीक्षणाआधा
रे उपयुक्त
मातृतीचे
ूांकलन ि
तिश्लेुण करता
येणे .ूांकतलत
मातृतीच्या

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

1.आांतीक आतण आांतररक पराितमन ूांकल्पना स्पष्ट करा.

06615869441848

2. इांद्र्धनुष्य तनर्गमती ृी घटना कीी घडते त्यामागील ीास्त्रीय तत्िाांचे
तििेचन करा.

https://diksha.gov.in/pl

1. पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रां .61 िरील ूजीिाांचे िगीकरण ृा ओघतक्ता पूणम

ay/content/do_3127638

करा.2. प्राणी िगीकरणाचे तनकु िृीमध्ये तलृा

8765053747215239
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आधारे
पररूरात
आढवणाऱ्या
इतर प्राण्याांचे
ीास्त्रीय िणमन
तूेच
िगीकरण
करणे .ूजीि
तनरीक्षणाचा
छांद जोपाूून
त्याांच्या
ूांिधमनाूाठी
जाणीि
जागृती करता
येण.े प्राण्याांिर
आधाररत
मातृतीपट
तयार करून
त्याचे
ूादरीकरण
करणे.
तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्टोबर

3

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्टोबर

4

प्राण्याांचे
िगीकरण - भाग

https://diksha.gov.in/pl

2

8891371110415240

ay/content/do_3127638

प्राण्याांचे
िगीकरण - भाग

https://diksha.gov.in/pl

3

6608902144110954

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

रांध्रीय प्राणी ूांघ, तूलेंटराटा, चपट्या कृ मी,आतण गोल कृ मी या ूांघाांची
िैतीष्ट्ये िृीमध्ये तलृा.

तव्ृडीओ मध्ये पातृलेल्या प्राणीूांघाांची प्रत्येकी चार चार िैतीष्टे िृीमध्ये तलृा.

ay/content/do_31277658
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तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

ऑक्टोबर

4
7. सभगे ि
त्याांचे उपयोग

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ऑक्टोबर

4

प्राण्याांचे
िगीकरण - भाग

https://diksha.gov.in/pl

4

75952875521153

सभगाांचे कायम

प्राणी िगीकरणाचे तनकु िृीमध्ये तलृा.

ay/content/do_31277655
सभगाांमुवे
तयार ृोणारी
प्रततमा अचूक
आरेखनाच्या
ूाृाय्याने
स्पष्ट करता
येणे .
सभगाांचा
दैनांद्रदन
जीिनातील
उपकरणाांमध्ये
ृोणारा िापर
स्पष्ट करता
येणे .
द्रदलेल्या
मातृतीच्या
आधारे सभगाचे
नाभीय अांतर
काढता येणे .
मानिी
डोळ्याची

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31276657

तुमच्या घरात जर कु णाचा चष्मा अूेल तर त्याचे कावजीपूिमक तनरीक्षण करून
त्यात िापरलेले सभग बतृगोल आृे की अांतगोल आृे ते ओवखा .

062429491212381

रचना,
दृष्टीदोु ि
त्यािरील
उपाय

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे
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ूमजािून घेणे.
तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

ऑक्टोबर
4

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

नोव्ृेंबर

सभगाांचे प्रकार

https://diksha.gov.in/pl

ay/content/do_3127665

https://diksha.gov.in/pl

1

48174632960110106

ay/content/do_3124992
3266429747219571

7. ओवख
ूूक्ष्मजीिाांची

तांत्रज्ञान भाग 2

नोव्ृेंबर

https://diksha.gov.in/pl

1

तिज्ञान ि

1

मानिी डोळ्याचे कायम अतधक स्पष्ट ृोण्याूाठी पुढील तव्ृतडयो पृा .

ay/content/do_3127822

सभगे ि त्याांचे
उपयोग
नोव्ृेंबर

सभगाांीी ूांबांतधत ूांकल्पना ूमजािून घ्या .सभगाचे नाभीय अांतर काढण्याचे ूूत्र
लक्षात घेऊन त्यािर आधाररत उदाृरणे िृीमध्ये ूोडिा.

6440472371212262
मानिी नेत्राांचे
कायम

नोव्ृेंबर

सभगाद्वारे अपिर्गतत ृोणा-या प्रकाी द्रकरणाांची द्रकरणाकृ ती काढण्याचे तनयम
दीमतिणारी आकृ ती िृीमध्ये काढा .

6935220019212378

1

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

https://diksha.gov.in/pl

ay/content/do_3127665

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

द्रकरणाच्या
मागामचे
कल्पनातचत्र

द्रकण्िन के लेले
अन्नपदाथम.

पेीी उपयुक्तता
ि तितिध
िैद्यकीय
ूुतिधाांच्या
मातृतीचे
ूांकलन करून
पेीी तिज्ञानाचे
मृत्ि
ूमजािून देता
येण.े

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31277446

1. सभगाचे तितिध प्रकार आतण त्याांचे उपयोग िृीत तलृा.
2.तुमच्या ककिा घरातील व्यक्तीच्या चष्म्याचे तनरीक्षण करून दृष्टीदोु
ओवखा .
दृी,ताक,लोणची अीा पदाथाांमध्ये अूणाऱ्या ूूक्ष्मजीिाांची नािे िृीमध्ये
तलृा.

034405785619475
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तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

नोव्ृेंबर

2

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

नोव्ृेंबर

https://diksha.gov.in/pl

औद्योतगक
ूूक्ष्मजीिीास्त्र

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31277445

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31277445

2
धातू ि अधातूांचे
गुणधमम

तांत्रज्ञान भाग 1

3

धातूांच्या
राूायतनक
अतभद्रक्रयाांचा
दैनांद्रदन
जीिनाीी
अूणारा
ूृूांबांध
ओवखून
त्याांचा उपयोग
करता येणे
तूेच तितिध
ूमस्या
ूोडिता येणे

धातूांचा आढव

तिज्ञान ि

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31280212
290049638412377

धातू ि अधातू यातील भौततक गुणधमम िर आधाररत फरक स्पष्ट करणारा तक्ता
िृीमध्ये तलृा

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31280212

नोव्ृेंबर

जैि इांधनाूाठी कोणकोणते पदाथम िापरले जातात त्याांची मातृती िृीमध्ये
तलृा.

758076518419470

तिज्ञान ि

नोव्ृेंबर

प्रतीजैतिकाांची तितिध नािे िृीमध्ये तलृा.

425569792018161

8. धातुतिज्ञान

तांत्रज्ञान भाग 1

286450790419455

जैिइांधने
नोव्ृेंबर

उपयोगी ूूक्ष्मजीि तनिडीचे तनकु िृीमध्ये तलृा.

ay/content/do_31277445

2

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

उपयोतजत
ूुक्ष्मजीिीास्त्र
ओवख

3

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

386715238412139

१ .धातुकापाूून ीुद्ध स्िरुपात धातू तमवतिण्याचे टप्पे स्पष्ट करा.
2.जल ीक्तीिर आधाररत तिलगीकरण, चुांबकीय तिलगीकरण, तिल्फली टेबल
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पद्धत या पद्धतीच्या नामतनदेतीत आकृ त्या िृीमध्ये काढा .
धातूांच्या

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

अतभद्रक्रया -1
नोव्ृेंबर

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

3

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31280212

https://diksha.gov.in/pl

4

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3124892

4

5079402905611596
8. पेीी
तिज्ञान ि
जैितांत्रज्ञान

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2
नोव्ृेंबर

4

आयतनक ूांयुगाचे गुणधमम िाचून िृीमध्ये तलृा.

653477888012143
धातुतिज्ञान

नोव्ृेंबर

लोखांडी तखवयाांचे कॉपर ूल्फे ट िािणाच्या ूोबत अतभद्रक्रयेचे ूमीकरण
िृीमध्ये तलृा

558570291212142

ay/content/do_31280212

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 1

अपूणम माांडणी
के लेली अथिा
चुकीची
द्रदलेली
राूायतनक
अतभद्रक्रया
दुरुस्त करून
माांडता येणे.

आयतनक ूांयुगे

तिज्ञान ि
नोव्ृेंबर

धातूांचे ऑतक्ूजन ि पाण्याूोबतच्या अतभद्रक्रयाांची ूमीकरणे िृीमध्ये तलहून
ूराि करा

478567219212381
अतभद्रक्रया -2

नोव्ृेंबर

ay/content/do_31280212

3
धातूांच्या

तांत्रज्ञान भाग 1

https://diksha.gov.in/pl

पेीीतिज्ञान ि
जैितांत्रज्ञान

पेीी उपयुक्तता
ि तितिध
िैद्यकीय
ूुतिधाांच्या
मातृतीचे
ूांकलन करून
पेीी तिज्ञानाचे

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3124942
6365676748825126

धनाग्रीकरण, तिद्युत तिलेपन पद्धतीच्या आकृ ती िृीमध्ये काढू न त्याच्या
भागाांना नािे द्या.
1. पेीीतिज्ञान म्ृणजे काय ते िृीत तलृा.
2.पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्र .88 िरील 8.1 आकृ ती िृीत काढू न आकृ तीला नािे
द्या.
3.मूलपेीीचे तितिध उपयोग िृीमध्ये तलृा.
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मृत्ि
ूमजािून देता
येण.े
ऊती ूांिधमन

तिज्ञान ि
तांत्रज्ञान भाग 2

https://diksha.gov.in/pl

उतीूांिधामनाचे तितिध टप्पे िृीमध्ये तलृा.

ay/content/do_31301942
नोव्ृेंबर

4

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

05257646081950
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इयत्ता : १०वह
दवषय

इवतह स

इवतह स

कालावधह
आठिड पवहल
(३७ ऑगस्ट ते

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक

पाठाचर नाव

७. विविध प्रस र म ध्यमे ि इवतह स

५.प्रस रम ध्यमे

य ांच्य तील सहसांबांध ओळलत येणे.

आवण इवतह स

आठिड दुसर
(०७ सप्टें बर ते

२. विविध प्रस र म ध्यम तील

५.प्रस रम ध्यमे

म वहतीच्य आध रे तटस्थपणे

आवण इवतह स

७२ सप्टें बर)

स्ितःच ऐवतह वसक दृब्ष्टकोन

ाहर : सप्टें बे, २०२०
अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

प ्पुस्तक

प ्पुस्तक तील प ठ क्रम ांक ५.प्रस रम ध्यमे आवण
इवतह स ह प ठ ि च.

०५ सप्टें बर)

(प्रस रम ध्यमे आवण इवतह स)
http://tiny.cc/wr2eqz

प्रस रम ध्यमे आवण इवतह स य बद्दल म वहती
घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल क्लीक कर.

विविध ितषम नपत्रे

प ठ त आलेल्य ितषम नपत्र ांची य दी कर.
सध्य च्य क ळ तील ितषम नपत्र ांची य दी कर.

विकवसत करत येणे.
इवतह स

इवतह स

आठिड वतसर
(७४ सप्टें बर ते

३. सांबांवधत व्यिस य तील

५.प्रस रम ध्यमे

व्य िस वयक जेत्र ांची म वहती

आवण इवतह स

७९ सप्टें बर)

वमळिणे.

आठिड चौथ
(२७ सप्टें बर ते

५.प्रस रम ध्यमे
आवण इवतह स

२६ सप्टें बर)

र यश स्त्र

आठिड प चि
(२८ सप्टें बर ते
०३ ऑक्टोबर)

वनयतक वलके
NEWS CHANNEL

७. वनिडणूक आयोग चे महतति

२.वनिडणूक

ज णून घेणे.

प्रवक्रय

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

प ्पुस्तक

दृक-श्र व्य प्रस र म ध्यम ची य दी कर.
तुम्ही प वहलेल्य एल द्य ऐवतह वसक म वलकेचे िणषन
वलही.
िेगिेगळी शददकोडी तय र कर.
तुम्ही आक शि णीिर ऐकलेल्य एक क यषक्रम ची
म वहती वलही.
र यश स्त्र प ठ क्रम ांक २.वनिडणूक प्रवक्रय ह प ठ
ि च.
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इयत्ता : १० वह
दवषय
र यश स्त्र

कालावधह

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक

आठिड पवहल
( ०५ ऑक्टोबर ते

२. वनिडणुकीत प्रतयेक मतद र ने

७० ऑक्टोबर)

जब बद री आहे ,ही ज णीि विकवसत

ाहर : ऑक्टोबे, २०२०

पाठाचर नाव
२.वनिडणूक प्रवक्रय

मतद न करणे ही सांविध न तमक

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

(वनिडणूक प्रवक्रय )
http://tiny.cc/jr2eqz

वनिडणूक प्रवक्रयेविषयी अवधक म वहती
घेण्य स ठी वदलेल्य चलकल ब्क्लक कर.

पाठ्यपुस्त्तक

कृती ि उपक्रम
वनिडणूक प्रवक्रयेच ओघतक्त तय र कर.

करणे.
र यश स्त्र

र यश स्त्र

र यश स्त्र

आठिड दुसर
(७२ ऑक्टोबर ते

३. वनिडणूक प्रवक्रय जनतेची

७७ ऑक्टोबर)

ओळलणे.

आठिड वतसर
(७९ ऑक्टोबर ते

४. वनिडणूक प्रवक्रयेची म वहती

२४ ऑक्टोबर)

मदत घेणे.

आठिड चौथ
(२६ ऑक्टोबर ते

५. मतद रसांघ च्य नक श त स्ितःच

३७ ऑक्टोबर)

मतद रसांघ शोधणे /दशषविणे

२.वनिडणूक प्रवक्रय

भूवमक महतति ची असते हे
२.वनिडणूक प्रवक्रय

वमळिण्य स ठी ब्व्हडीओ ब्क्लप ची

२.वनिडणूक प्रवक्रय

प न क्रम ांक-७९
मतपेटी ते ईव्हीएम मशीन

mock poll election app

मतद रसांघ शोधतो /लोकसभ

मतपेटी ते ईव्हीएम मशीन पयंतच प्रि स
ज णून घे.
वनिडणूक आयोग ची क ये दशषविण र
तक्त तय र कर.
एक मत,एक मूल्य य तून तुल क य
समजते .
भ रत त आत्त पयंत लोकसभेच्य वकती
वनिडणूक

प र पडल्य

आहे त ,य ची

म वहती घे.

इयत्ता : १० वह
दवषय

कालावधह

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

ाहर : नोव्हें बे, २०२०

पाठाचर नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह
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इवतह स

आठिड पवहल
( ०२ नोव्हें बर ते
०७ नोव्हें बर)

७.र जकीय पज च
ां ी जब बद री ज णून घेणे.
२.नव्य ने अब्स्तति त येण ऱ्य पज च
ां ी
क रणीमीम ांस करत येणे.

३.र जकीय पज
प ्पुस्तक

३.भ रत तील र ष्रीय पज ांच्य धोरण ांची तुलन
करून वनष्कषष क ढत येणे.

र यश स्त्र प ्पुस्तक तील प ठ क्रम ांक
३.र जकीय पज प ठ चे ि चन कर.
मह र ष्र तील प्र दे वशक पज ांची य दी कर.
भ रत तील र ष्रीय पज ांची य दी कर.प्र दे वशक
ि र ष्रीय पज ांचे वचन्ह ांचे वचत्र क ढ/सांग्रह कर.

इवतह स

आठिड दुसर
( ०९ नोव्हें बर ते
७३ नोव्हें बर)

४.र जकीय पज ांच्य वनिणूक वचन्ह च
ां सांग्रह
तक्त तय र करणे.
५.मह र ष्र तील प्र दे वशक पज च
ां ी ततिे ि क ये
स ांगत येणे.

३.र जकीय पज

इवतह स

आठिड वतसर
(७७ नोव्हें बर ते
२७ नोव्हें बर)

६.एल द्य पज चे ने ते,तय ांच्य सभ
य विषयीच्य ब तम्य च
ां े सांकलन करत येणे.
७.प्र दे वशक पज प्रबळ क होत त य ची चचा

३.र जकीय पज

(र जकीय पज)
http://tiny.cc/8e6fqz

र जकीय पज बद्दल म वहती घेण्य स ठी वदलेल्य
चलकल ब्क्लक करण्य स स ांगणे .

कृती ि उपक्रम
सर ि
भ रत च्य र जकीय नक श

करणे.

भ रत च्य नक श आर लड् त प्रमुल
र जकीय ि प्र दे वशक पज च
ां प्रभ ि कोठे - कोठे
आहे ती वठक णे द लि/शोध.
मह र ष्र तील प्र दे वशक पज ांनी २००९ ि
२०७४ स ली वनिडणुकीत चजकलेल्य ज ग च
ां
तय ांच तक्त तय र कर.
र ष्रीय लोकश ही आघ डी (NDA) सयुांक्त
पुरोग मी आघ डी (UPA) य र जकीय पज ांच्य
आघ ड् तील घटक पज च
ां ी न िे शोध ि
वलही.

स म वजक
श स्त्र

आठिड चौथ
(२३ नोव्हें बर ते

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

अक वरक ि सांकवलत मूल्यम पन २०२०-२७
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२८ नोव्हें बर)
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इयत्ता : १०वह
दवषय

अध्ययन

पाठाचर नाव

कालावधह

ाहर : सप्टें बे, २०२०
अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

दनष्पत्तह क्र ाांक
स म वजक
श स्त्र
(भूगोल)

प ्पुस्तक तील प ठ ३ प्र कृवतक रचन ि
जमत विध न क्र

जलप्रण ली

(भूगोल)

जमत विध न क्र

स म वजक

जलप्रण ली

आठिड दुसर
(०७ सप्टें बर ते
७२ सप्टें बर)

प ्पुस्तक तील प ठ ३ प्र कृवतक रचन ि

आठिड वतसर
(७४ सप्टें बर ते

जलप्रण ली

०४ ते ०७

स्ि अध्ययन / प ्पुस्तक

य दोन दे श ांब बत अवधक म वहती वमळि .
स्ि ध्य य

प ्पुस्तक तील आशय ि चन करून ि आांतरज लच्य
मदतीने अवधक म वहती वमळिून भ रत ि ब्र झील य दोन
दे श ांची ल लील मुद्दद्य ांच्य आध रे तुलन करून िहीत
वलह .
७) जलप्रण ली –
२) द्वीपसमूह –
३) वकन रपट्टीच प्रदे श –
४) मै द न –
५) पठ र –

दीज APP

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर . अडचण

https://tinyurl.com/yahytan6

आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

७९ सप्टें बर)

(भूगोल)

स म वजक प ्पुस्तक तील प ठ ४ हि म न
जमत विध न क्र
श स्त्र
०८ ि ०९

आठिड चिथ
(२७ सप्टें बर ते
२६ सप्टें बर)

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

भ रत ि ब्र झील दोन्ही दे श ांचे भौगोवलक स्पष्टीकरण य चे
ि चन कर . तसेच आांतरज लच्य मदतीने भ रत ि ब्र झील

श स्त्र

(भूगोल)

प ्पुस्तक प न क्र ७४ िरील आकृती ३.७ चे वनरीजण
करून तय सबांवधत प्रश्न ांची उत्तरे द्य .
प ्पुस्तक प न क्र ७४ िरील आकृती ३.२ चे वनरीजण
करून तय सबांवधत प्रश्न ांची उत्तरे द्य .

०४ ते ०७
जमत विध न क्र

प्रतयज अनुभि

०५ सप्टें बर)

०४ ते ०७

स म वजक प ्पुस्तक तील प ठ ३ प्र कृवतक रचन ि
श स्त्र

आठिड पवहल
(३७ ऑगस्ट ते

https://tinyurl.com/ya8nxo7o
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स म वजक प ्पुस्तक तील प ठ ४ हि म न
श स्त्र
(भूगोल)

जमत विध न क्र

आठिड प चि
(२८ सप्टें बर ते

०८ ि ०९

०३ ऑक्टोबर)

इयत्ता : १० वह
दवषय

अध्ययन दनष्पत्तह क्र ाांक
प ्पुस्तक तील जमत

पाठाचर नाव
प ठ ४ हि म न

विध न क्र ०८ ि ०९

दीज APP मध्ये वदल्य प्रम णे कृती कर . अडचण

https://tinyurl.com/y8k4qw5y

आल्य स वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .

ाहर : ऑक्टोबे, २०२०
कालावधह
आठिड पवहल
( ०५ ऑक्टोबर ते

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
स्ि अध्ययन / प ्पुस्तक

दवद्याथी कृ तह
प ठ चे ि चन कर . आशय
लज त

७० ऑक्टोबर)

येण्य

कवरत

पुस्तक तील वचत्र ांचे वनरीजण

स म वजक श स्त्र

कर . आांतरज लच्य मदतीने

(भूगोल)

पूरक म वहती ि वचत्रे वमळि .
अडचण

आल्य स

वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे
सांपकष स ध .
प ्पुस्तक तील जमत
स म वजक श स्त्र

प ठ ४ हि म न

विध न क्र ०८ ि ०९

(भूगोल)

आठिड दुसर
(७२ ऑक्टोबर ते
७७ ऑक्टोबर)

स्ि ध्य य

पुस्तक तील प न क्र. ३९
िरील

स्ि ध्य य

अडचण

सोडि .
आल्य स

वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे
सांपकष स ध .
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स म वजक श स्त्र

प ्पुस्तक तील जमत

प ठ ५ नैसर्शगक िनस्पती ि

विध न क्र ७७ ते ७३

प्र णी

आठिड वतसर
(७९ ऑक्टोबर ते

https://tinyurl.com/yb47mg4x

APP मध्ये वदल्य

प्रम णे कृती कर . अडचण

२४ ऑक्टोबर)

(भूगोल)

दीज

आल्य स

वशजक ांसोबत

दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .
स म वजक श स्त्र

प ्पुस्तक तील जमत

प ठ ५ नैसर्शगक िनस्पती ि

विध न क्र ७७ ते ७३

प्र णी

(भूगोल)

आठिड चिथ
(२६ ऑक्टोबर ते
३७ ऑक्टोबर)

https://tinyurl.com/yd3nkv42

दीज

APP मध्ये वदल्य

प्रम णे कृती कर . अडचण
आल्य स

वशजक ांसोबत

दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .
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इयत्ता : १० वह
दवषय

अध्ययन दनष्पत्तह

पाठाचर नाव

ाहर : नोव्हें बे, २०२०

कालावधह

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

दवद्याथी कृ तह

क्र ाांक
स म वजक

प ्पुस्तक तील

प ठ ५ नैसर्शगक िनस्पती ि

श स्त्र (भूगोल)

जमत विध न क्र ७७

प्र णी

आठिड पवहल
( ०२ नोव्हें बर ते ०७

स्ि अध्ययन / प ्पुस्तक

कवरत पुस्तक तील वचत्र ांचे वनरीजण कर .

नोव्हें बर)

ते ७३

प ठ चे ि चन कर . आशय लज त येण्य
आांतरज लच्य मदतीने पूरक म वहती ि
वचत्रे

वमळि .

अडचण

आल्य स

वशजक ांसोबत दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .
स म वजक

सर ि

श स्त्र (भूगोल)

आठिड दुसर
( ०९ नोव्हें बर ते ७३
नोव्हें बर)

स म वजक

सांकवलत मूल्यम पन

श स्त्र (भूगोल)

आठिड वतसर
(७७ नोव्हें बर ते २७
नोव्हें बर)

स म वजक

प ्पुस्तक तील

प ठ ५ नैसर्शगक िनस्पती ि

श स्त्र (भूगोल)

जमत विध न क्र ७७

प्र णी

ते ७३

शैक्षणणक ददनदर्शि का माहे सन्ऺ ेंबर ते नोव्हेंबर राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रर्शक्षण पररषद,महाराष्ट्र ,पुणे

आठिड चिथ
(२३ नोव्हें बर ते २८
नोव्हें बर)

स्ि ध्य य

पुस्तक तील प न क्र. ३९ िरील स्ि ध्य य
सोडि . अडचण आल्य स वशजक ांसोबत
दूरध्िनी द्व रे सांपकष स ध .
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