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शुभेच्छा संदेश…

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

प्रा.वषाा गायकवाड
मंत्री

शालेय जशक्षण ववभाग
महाराष्ट्र राज्य

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

र्शक्षकांसाठी सूचना :

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

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

3. वगवशिक्षकाांनी ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फक्त अभ्यासबद्दल बोलू नये .िा सांवाद अनपपचाररक 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 ईसाहित्ािी सांबांमधत समाांतर उपिम आणण स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद .साधावा

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

ववद्याथी याांच्यातील आांतरक्रियेतून जे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन घडते त्ाला पूरक साहित् क्रकिंवा िैक्षणणक साहित्
म्हणून ई . साहित्ाचा वापर करणे अपेशक्षत आिे-

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

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

3. दीक्षाऍप पािण्यापूवी एकदा पाठ्यपुस्तकातून सांबमां धत पाठ वाचावा-साहित् पाहिल्यानांतरिी ई-त्ाचप्रमाणे ई .
साहित्ातील अध्ययन घटक पुाा 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 व्यक्तघच्या सावनध्यातच रिा-

9. ई साहित् सलगपणे न पािता प्रत्ेक ववर्य सांपल्यानांतर थोडी- ववश्ाांती घ्यामोबाईल क्रकिंवा इले ाॉवनक गईजटे .
.कािी वेळासाठी दूर ठे वा

10. इ रीच्या ववद्यार्थ्ाांनी २ली व १.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-साठी कोव्हीड २०२०च्या िासन वनणवयानुसार िैक्षणणक वर्व २०२०/००/१९ या कोरोना ववर्ाणूच्या

प्रदुभाववाच्या पािवभूमीवर इयत १ ली ते १२ वी चा पाठू यिम २५कमी करण्यात आलेल %ाा आिेतरीिी .

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

13. िैक्षणणक हदनदशिि केमधील शलिं क िोत नसल्यास सदर घटकािी सांब nepoाांमधत ई PPA AK KDD साहित्PWOLNWKP आपल्या मोबाईल मध्ये PPA AK KDD यासाठी .च्या माध्यमातून आपणास पािता येईल
करून

KL मधून PP

.िी पािता येईल

WPS PPA AK KDD तसेच पाठ्यपुस्तकामध्ये देण्यात आलेल्या .करून घ्यावे

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
माहे – सप्टेंबर,ऑक्टोबर,नोव्हें बर २०२०

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी येथे क्लिक करा

इयत्ता:- सहावी

माहे – सप्टेंबर २०२०
आठवडा

अध्ययनवनष्पत्ती
क्रमांक

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत
https://diksha.gov.in/play/cont
ent/do_312516104648646656273

11 माझ्या आज्यानां
पहिला

06.01.15

पांज्यानां
( कववता)

61?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_312526581596635136142760
%26utm_campaign%3Dshare_co
ntent

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

12.मला मो ठ ठं
दु सरा

06.01.16

व्हायचंय

ववषय – मराठी

o_31242985167534489612124?r
eferrer=utm_source%3Ddiksha_mobi
le%26utm_content%3Ddo_312526
581596635136142760%26utm_c
ampaign%3Dshare_content

ववद्यार्थी कृती
१)िेती कामासाठी लागणाऱ्यासाहित्ाची यादी करतील व त्ाचे उपयोग
साांगतील
२)कववता तालासुरात म्हणातील.
३)कपटुां वबक नातेसांबांधावरआधाररत कववता ममळवून त्ाचा सांग्रि
तयारकरतील.

१)वाक्यप्रचाराचा ऄथथ सांगून वाक्यात ईपयोग करतील.
२)प्रयोग करण्यासाठी प्रयोगशाळे मध्ये ववववधसावहत्य ऄसते त्याची
यादी करतील. ३)मला मोठे व्हायचंय ही नाट्यछटावगात सादर
करातील .

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

वतसरा

06.01.17

o_31221321104830464021752?r

सांगतील.

13. अपली सुरक्षा

eferrer=utm_source%3Ddiksha_mobi

२)घरात अग लागली तर तुम्ही काय करतात यावर गटात चचा

,अपले ईपाय!

le%26utm_content%3Ddo_312526

करतील.

581596635136142760%26utm_c
ampaign%3Dshare_content

चौथा

माहे – ऑक्टोबर२०२०

डा
पवहला

दु सरा

ऄध्ययनवनष्पत्ती

३)गॅसच्या टाकीचा स्फोट झाला तर करावयाच्या ईपाययोजना
वलवहतील.
१)ऄधोरेवित शब्दाचे वनरक्षण करतील.

व्याकरण सराव

अठव

१)ववद्युत ईपकरणे वापरताना तुम्ही कोणती काळजी घ्याल ते

२)योग्य ववशेषण ओळिा .नामाचे प्रकार ओळिा.

ववषय – मराठी
पाठाचे नाव

ऄध्ययन स्त्रोत

ववद्याथी कृती

क्रमांक
शब्दाथथ पाठांतर

१)ववद्याथी शब्दाथथ पाठांतर करतील.

तोंडी प्रश्न श्रुतलेिन

२)प्रश्न ईत्तरे पाठ करतील व श्रुत लेिन सराव करतील.

शब्दाथथ पाठांतर
तोंडी प्रश्न श्रुतलेिन

वतसरा

चौथा

ऄवतवरक्त पूरक

ववद्याथी सवथ घटक वाचतील श्रुतलेिन करतीलपाठांतर करतील

वाचन

प्रश्नोत्तर वाचतील

प्रथम सत्र संकवलत

प्रथम सत्र परीक्षा

मूल्यमान क्र.1

माहे –नोव्हें बर२०२०
अठव
डा

ऄध्ययनवनष्पत्ती

ववषय – मराठी
पाठाचे नाव

ऄध्ययन स्त्रोत

ववद्याथी कृती

क्रमांक

पवहला

ईजळणी सराव

ववद्याथी व्याकरणाच्या घटकांचा सराव करतील.

दु सरा

वदवाळी सुट्टी

ववद्याथी दीक्षा App च्या मदतीने सराव करतील.

वतसरा

वदवाळी सुट्टी

ववद्याथी दीक्षा App च्या मदतीने सराव करतील.

चौथा

व्याकरण सराव

१)ववद्याथी शब्दसंपत्ती वाढीच्यादृष्टीने समानाथी शब्द, जोडशब्द,
ववरुद्ध शब्द यांचा सराव करतील.

कक्षा:-छठी
महिना:–सितंबर-२०२०
ि

अध्ययन

पाठ का नाम

विषय – हिंदी
अध्ययन स्त्रोत

छार कृनत

प्ता ननष्पत्तत
ि

क्रमांक
. छात्र कविता का सस्िय ऩठन कयें गे ।

06.15.02
1

7 नदी कॊधे
ऩय

. छात्र अऩना ऩूिाानुबि इस कविता के साथ जोड़ने का प्रमास कयें गे ।
महॉ क्लरक कये

. छात्र अॊतयजार की सहामता से भहायाष्ट्र की प्रभुख नददमों के फायें भें जानकायी हाससर कयें गे ।
. अन्म ककसी कल्ऩना की प्रस्तूती के सरए घय की सदस्मों की भदद रेंगें ।
.स्िाध्माम हर कयें गे ।
. घय की सदस्मों की भदद से "भैं कौन हूॉ ?" इस प्रकाय के छोटे िालमों भें उचित वियाभचिह्न का
प्रमोग कयें गे ।

नए वियाभचिह्नों का प्रमोग घय के सदस्मों के साथ सभझेंगे ।
06.15.02

8 जन्भददन

महॉ क्लरक कये

(उदा. - मोजक चिह्न ,__ ननदे शक चिह्न , ' ' इकहया अितयण चिह्न , " " दोहया अितयण चिह्न )
.स्िाध्माम हर कयें गे ।

2

छात्र .ऩाठ का सस्िय िािन कयें गे ।
.छात्र कहानी को अऩने शब्दों भे फताएॉगे ।
06.15.02
4

8जन्भददन

06.15.04

महॉ क्लरक कये

छात्र , ऩानी .औय बफजरी भनुष्ट्म के सरए फहुत उऩमोगी हैं इसे सभझेंगे।
.दै ननक जीिन भे सौय उजाा का भहत्तत्ति सभझेंगे ।
,छात्र .डॉ. ए.ऩी.जे. अब्दर
ु कराभ की आत्तभकथा का अॊश ऩढ़कय ििाा कयें गे ।
.स्िाध्माम हर कयें गे ।
. छात्र कविता का सस्िय ऩठन कयें गे।
. छात्र ,भाता वऩता का भहत्तत्ति फताएॉगे ।

5

06.15.01

9 सोई भेयी
छौना ये !

महॉ क्लरक कये

. छात्र , दादी /नानी जी के गुणों को उजागय कयने िारी घटना फताएॉगे ।
. छात्र अन्म रोयी गाएॉगे ।
. छात्र ऩरयिाय के वप्रम व्मक्लत के सरए िाय काव्म
.

स्िाध्माम हर कयें गे ।

ऩॊक्लतमॉ सरखकय गाएॉगे ।

कक्षा:-छठी
महिना:-अक्तब
ू र २०२०
ि

अध्ययन

पाठ का नाम

विषय – हिंदी
अध्ययन स्त्रोत

छार कृनत

प्ता ननष्पत्तत
ि

क्रमांक
. छात्र ,१ से १०० तक की उल्टी चगनती ऩढेॊ गे ।

06.15.03
1

स्िमॊ
अध्ममन

. छात्र, १ से १०० तक की उल्टी / ससचध चगनती काऩी भें सरखेंगे ।
------

. छात्र ,अॊतयजार के भाध्मभ से १ से १०० तक की चगनती सॊफॊधी क्व्हडडओ दे खेंगे ,सुनेंगे औय सरखेंगे।
.स्िाध्माम हर कयें गे ।

, छात्र .विशेष िणों के उच्िायण ऩय ध्मान दे कय िणाभारा सुनाएॉगे ।
छा .त्र विद्मारम के स्नेहसॊभेरन का िणान अऩने शब्दों भें कयें गे।
06.15.04
2

ऩुनयाितान 1

------

, छात्र .ऩसॊदीदा विषम ऩय विऻाऩन फनाकय ऩढ़ें गे ।
, छात्र .पर-पूरों के दस- दस नाभ सरखेंगे।
, छात्र .ऩष्ट्ृ ठ क्र.२७ ऩय ददए हुए अऺय सभूह भें से खखराडड़मों के नाभ फताकय काऩी भें सरखेंगे ।
.स्िाध्माम हर कयें गे ।

, छात्र .भाता - वऩता से अऩने स्िॊम के फायें भें सुनेंगे।
, छात्र .वऩछरे िषा ककए अऩने विशेष कामा फतरामेंगे ।
. प्रनत ददन फोध कथा का िािन कयें गे ।

आनतरयलत
3

06.15.05

भागादशान एिॊ

------

आिक्ृ त्तत

, छात्र .िषाबय के खेर सभािायों का सचित्र सॊकरन प्रस्तुत कयें गे ।
.स्िाध्माम हर कयें गे ।
प्रथभ सत्र सॊकसरत भल्
ू मभाऩन क्र.१

4

कक्षा:-छठी
महिना –निंबर २०२०
ि

अध्ययन

प्ता

ननष्पत्तत

ि

क्रमांक

06.15.0
3

पाठ का नाम

विषय – हिंदी
अध्ययन स्त्रोत

. छात्र, भेरा , फस स्थानक , फॊदयगाह , हिाई अड्डा ,ये र स्थानक इनके चित्रों का अिरोकन कयके चित्र

अनतरयलत
भागादशान एिॊ
आिक्ृ त्तत

छार कृनत

------

िणान कयें गे ।
. छात्र, अऩने शब्दों भें उऩमल
ुा त ददए स्थानों के फायें भें काऩी भें िणान सरखेंगे ।

.स्िाध्माम हर कयें गे ।
1
, छात्र .फसॊती हिा इस कविता का सस्िय ऩठन कयें गे ।
फसॊती .हिा इस कविता को काऩी भें सरखेंगे ।
. छात्र ,अॊतयजार के भाध्मभ से हिा के फायें भें अचधक जानकायी प्राप्त कयें गे ।
06.15.0
6

अनतरयलत
भागादशान

------

तथा आिक्ृ त्तत

2

. छात्र , उऩहाय इस ऩाठ का सस्िय ऩठन कयें गे ।
. छात्र , जोकय के फायें भें अचधक जानकायी प्राप्त कयें गे ।
.स्िाध्माम हर कयें गे ।

दीऩािरी अिकाश
दीऩािरी अिकाश
3
, छात्र .भुहािये , सभान अथािारे शब्द, स्िय , व्मॊजन, विशेष िणा , भात्रा ,ऩॊिभाऺय , फायहखड़ी, आदद
06.15.0

व्माकयण

5

आिक्ृ त्तत

का उचित प्रमोग कयें गे ।
------

,छात्र , सरॊग .ििन , उऩसगा , प्रत्तमम , िालम बेद (यिना के अनुसाय ) सभझेंगे औय िालम भें प्रमोग
कयें गे ।

4

. छात्र, विकायी शब्द-सॊऻा , सिानाभ , विशेषण , कक्रमा इनको ऩहिान कय ......िालम भें प्रमोग कयें गे ।
. छात्र , वियाभचिन्हों का उचित प्रमोग सभझेंगे ।
छात्र , कार .ऩहिान कय उसका प्रमोग कयें गे ।
.१ से १०० तक की चगनती सरखेंगे ।
.स्िाध्माम हर कयें गे ।

इयत्ता सहावी
माहे : सप्टेंबर २०२०
ववषय

कालावधी

पाठाचे नाव

ववषय इंग्रजी
अध्ययन वनष्पत्ती 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
3. https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
1008241016?contentId=do_3130159220026572801459

ववद्यार्थी 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.

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.

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

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736811008
241016?contentId=do_3130159270657802241470
4.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596736811008
241016?contentId=do_3130159226250854401368

4. Complete the following
sentences in at least two
different ways, using your
imagination. Page 67

ऑक्टोबर 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
4.https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252659673681
1008241016?contentId=do_3130159273929768961282

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.

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

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. Page-

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
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
4.

Read the following.

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
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
008241016?contentId=do_3130159267945594881433
6.

Use given links and do practice.

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.
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

इयतता : 6 िी
विषम

अध्ममन ननष्ट्ऩत्तती

ऩाठािे

क्रभाॊक

नाि

06.71.03
[दैनंवदन जीवनातील पैसे ,
तापमान आत्यादीचा ,लांबी
ऄंतभाव ऄसलेल्या

.4
ऄपूणांकावरी
ल वक्रया

कारािधी
अठवडा
१ ) ते १२
सप्टें बर)

मािे : िप्टें बर २०२० – नोव्िें बर २०२०
अध्ममन अध्माऩन स्त्रोत
आयत्ता -वी ववषय गवणत पा

पुस्तक इ 6

बालभारती ललक

,साडे सात मीटर कापड .ईदा
गवणत

पा

पुस्तकातून व दीक्षा ऄॅप च्या सहाय्याने भागाकार

व ) वाटणी /वहस्से / भाग)ऄपूणांक संबंध समजून घ्या.

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/
pdfs/.601020004pdf

पवरहस्थतीत व्यवहारीऄपूणांक
व दशांश ऄपूणांक वापरतात ,

विद्माथी कृती

दीक्षा ऄॅप च्या सहाय्याने पूणांकयुक्त ऄपूणांकाचे
ऄंशावधक ऄपूणांकात रुपांतर अवण ऄंशावधक

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

112.5 दोन वठकाणातील ऄंतर

do_3130347876299489281125

वकमी आत्यादी.]

https://youtu.be/_XqKJUO3dCg

ऄपूणांकाचे पूणांकयुक्त ऄपूणांकात रुपांतर समजून
घ्या.

06.71.04
[दैनंवदन जीवनात ऄपूणांकाचा
संबंध येणाऱ्या पवरहस्थतीत
सध्या अवण दशांश ऄपूणांक
वापर करतात .]

06.71.18

https://youtu.be/46I7MUTt5-o

दीक्षा ऄॅप, चौकट वही आच्या . सहाय्याने पूणांकयुक्त
ऄपूणांकाची बेरीज व वजाबाकी समजून घ्या.
सरावसंच .सोडवा 9

अपल्या दैनंवदन व्यवहारातील पूणांकयुक्त
ऄपूणांकाची बेरीज व वजाबाकीची ईदाहरणे तयार

[ऄपूणांकाचा गुणाकार व

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

भागाकार करतात .]

do_3130347884918046721128

करा.

शाहब्दक ईदाहरणांन ा ऄनुसरून वचत्र डोळ्यासमोर ईभे
करा व पूणांकयुक्त ऄपूणांकाची बेरीज व वजाबाकी
https://diksha.gov.in/play/content/
१४ ) ते १९
सप्टें बर)

वमश्र शाहब्दक ईदाहरणे सोडवा.

do_3130347884517703681151
कंपास पेटीतील पट्टीवर 1=m11एकक मानून त्यावर
1

,

,

,

,

ही ऄंतरे दािवा.

वहीमध्ये लकवा जवमनीवर संख्या रेषा काढा व सरावसंच
.मधील मधील ईदाहरणे सोडवा 11

पुस्तकातील पेज क्र 25.वाचूनकागदाच्या पाा लकवा ,
च्या मदतीने घडीकाम लकवा रेिाटन .चौकात वही आ
करूनऄपूणांकाचा गुणाकार समजून घ्या. सोबतच
दीक्षा ऄॅप मधील हव्हवडओ पहा .गुणाकार व्यस्त हा
संबोध पुस्तकातील पेज क्र 26.वरून समजून घ्या व
स्वतःचे गुणाकार व्यस्त ची .ईदाहरणे तयार करा 10

ऄपूणांकाचा भागाकार समजून घ्या व सरावसंच 13

मधील मधील ईदाहरणे सोडवा.
रामानुजन चौरस समजून घ्या) तुम्ही स्वतः .2X2),
(3x3)चे चौरस तयार करा.

06.71.03
[दैनंवदन जीवनातील पैसे ,
तापमान आत्यादीचा ,लांबी
ऄंतभाव ऄसलेल्या

.5दशांश
ऄपूणांक

अठवडा
२१ ) ते ३०
सप्टें बर)

आयत्ता -पा

पुस्तक इ वी ववषय गवणत 6

बालभारती ललक
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/
pdfs/.601020004pdf

पवरहस्थतीत व्यवहारीऄपूणांक
व दशांश ऄपूणांक वापरतात ,
,साडे सात मीटर कापड .ईदा

गवणत

https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130140071084933121190

वकमी आत्यादी.]

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

06.71.04

do_3130140013002260481237

[दैनंवदन जीवनात ऄपूणांकाचा
सध्या अवण दशांश ऄपूणांक
वापर करतात .]

,वडवजटल वजन काट्यावरील वजने ,वरील लकमती.आ
अदी ऄंक हे साधारणतः ,ऄंतराच्या नोंदीपूणांकात न
राहता )26.4 ,100.04 आ स्वरुपात ).दशांश
ऄपूणांकाचा वापर करून दशथवलेली पहावयास
वमळतात.

112.5 दोन वठकाणातील ऄंतर

संबंध येणाऱ्या पवरहस्थतीत

स्मरण करागोळ्या ाषधी ,पावत्या िरेदी ववक्रीच्या ...

https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130140070768721921236

पा

पुस्तकातून व दीक्षा ऄॅप च्या सहाय्याने साधा ,

व्यवहारी ऄपूणांक व दशांश ऄपूणांक

समजून घ्या.

कंपास पेटीतील पट्टीवर 1=m11एकक मानून त्यावर
6.5, 2.8, 0.5 7.0, .ही ऄंतरे दािवा .आ 12.6
वहीमध्ये लकवा जवमनीवर संख्या रेषा काढा व त्यावर
सुद्धा वरील )दशांश ऄपूणांक ) संख्या दािवा.

https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130140013113835521215
https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130140013341736961228

दीक्षा ऄॅप च्या सहाय्याने साधा व्यवहारी ऄपूणांक व
दशांश ऄपूणांक

समजून घ्या व्यवहारी ,ऄपूणांकाचे

दशांश ऄपूणांकात रूपांतरणअवण दशांश ,
https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130140073841295361214

ऄपूणांकाचेव्यवहारी ऄपूणांकात रूपांतरण समजून
घ्या.व सराव करा .

https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130140074104504321238

दशांश ऄपूणांकाची बेरीज व वजाबाकी
पा

१) ते ३
ऑक्टोबर)

https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130140067727360001213

पुस्तकातून व हव्हडीओ च्या सहाय्याने समजून

घ्या व सराव करा. दशांश ऄपूणांकाची एककांवरील
ईदाहरणे सोडवा.
दशांश ऄपूणांकाचेवनयम समजून घ्या.
पुस्तकाच्या मदतीने व घरातील ववरष्ठांच्या
मागथदशथनािाली ववद्याथी दीक्षा ऄॅप च्या सहाय्याने
दशांश ऄपूणांकाचा गुणाकार समजून घ्या व सराव
करा.
दशांश ऄपूणांकाचा भागाकार समजून घ्या व सराव
करा.
सरावसंच .सोडवा 17 व 16

गवणत

06.71.124
[वदलेल्या गोळा के लेल्या /

6. स्तंभालेि

अठवडा
५) ते १७

आयत्ता -वी ववषय गवणत पा
बालभारती ललक

पुस्तक इ 6

मागील दोन मवहन्यात तुमच्या कुटु ं बात िालील
वस्तूंवर झालेल्या िचाची सारणी तयार करा.

.मावहतीची मांडणी करतात

ऑक्टोबर)

मागील सहा ,जसे की

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

वकराणा

pdfs/.601020004pdf

भाजीपा

कपडे

दूध

ला

मवहन्यात कुटु ं बात ववववध
वस्तूंवर झालेल्या िचाची

https://diksha.gov.in/play/content/d तुम्ही गोळा केलेल्या मावहतीच्या अधारे प्रत्येक

मांडणी सारणी अवण वचत्र /

o_3130347891737722881133

स्तंभ अलेिाद्वारे करतात

वस्तूसाठी प्रवतकात्मक वचत्र वनवडा अवण रु 10.

https://diksha.gov.in/play/content/d िचासाठी त्या त्या वस्तूच्या नावासमोर एक वचत्र
o_3130347892062289921134
काढा 35.यासाठी पा पुस्तक पेज क्र) .वरील मावहती

.अवण ऄथथवनवथचन करतात]

https://diksha.gov.in/play/content/d समजून घ्या).
o_3130347892416266241117
https://diksha.gov.in/play/content/d
o_3130347892869120001130

अलेि कागद लकवा चौकात वही यांचा वापर करून
स्तंभालेि काढण्यासाठी पा

१९) ते ३१
ऑक्टोबर)

https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130140062632181761187

पुस्तक व दीक्षा ऄॅप ची

मदत घ्या.
स्तंभालेि काढण्याच्या पायऱ्या पा

पुस्तक पेज क्र 37.

वर अहेत त्या समजून घ्या व स्तं भालेि काढण्याचा
https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130140067199959041253

https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130140067343155201188

सराव करा .
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06.71.11

7. समवमती

अठवडा

[प्रात्यवक्षकाद्वारे रेषीय

१ ) ते १४

समवमतीचे अकलन.]

नोव्हेंबर )

06.71.12

आयत्ता वी ववषय गवणत 6पा

पुस्तक इ-

बालभारती ललक
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/
pdfs/.601020004pdf

[एक लकवा ऄवधक ऄक्षाभोवती
समवमत ऄसणाऱ्या वद्ववमत

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

अकाराकवरता समवमत

do_3130140084699627521241

ओळितात.]
गवणत

06.71.13

एक चौकोनी अकाराचा कागद घ्या व त्याला ऄशी घडी
घाला की ,त्या कागदाचे समसमान दोन भाग होतील ,
अता या कागदाला पडलेली जी घडी अहे तो त्या

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

[वद्ववमत अकारातील समवमत

o_3130347902375362561132

अकृती (2-D) तयार करतात.]

https://diksha.gov.in/play/content/d
o_3130347902697226241144
https://diksha.gov.in/play/content/d
o_3130347905615134721123

https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130140074536386561191

.अहे ’समवमती ऄक्ष‘ कागदाचा

आंग्रजीची सवथ Capital alphabets अपल्या वहीमध्ये
मो

ा अकारात काढा व प्रत्येक alphabet ला वकती

समवमती ऄक्ष काढता येतात पहा व सारणी बनवा.
एकही

एक

दोन

दोन पेक्षा

समवमती

समवमती

समवमती

ऄवधक

ऄक्ष

ऄक्ष

ऄक्ष

समवमती

नसलेली

ऄसलेली

ऄसलेली

ऄक्ष

alphabet

alphabet

alphabet

ऄसलेली

s

s

s

alphabet
s

प्रवतलबवबत समवमती अकृतीचे mसमवमती ऄक्षा
मुले तयार होणारे भाग एकमेकांना तंतोतंत जुळतात.

अलेि कागदावर समवमत अकृत्या काढा व सराव
करा.
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पवरसरातील कोणत्याही झाडाजवळ जाउन त्याच्या
पानाचे वनरीक्षण करा व त्या पानाचे समवमती ऄक्ष शोधून
काढा .

https://diksha.gov.in/play/content/
do_3130140074751836161215

१६ ) ते २१
नोव्हेंबर )

२३ ) ते
२८नोव्हेंबर )

आतापर्यंत अभ्र्यासलेल्र्या सर्व उदाहरणसंग्रहातील
किमान दोन उदाहरणे सोडर्ा.ज्र्या उदाहरण संग्रहातील
उदाहरणे सोडर्ार्यला िठीण र्ाटतील त्र्या उदाहरण
संग्रहाशी संबंधधत धहहधडओ त्र्या प्रिारणासमोरील ललि
उघडू न बघा.किर्ा सदर अडचणीसंदर्ावत र्र्ावतील
धमत्ांसोबत चचाव िरा अथर्ा धशक्षिाशी संपिव िरा.
संिीणव प्रश्न संग्रहातील उदाहरणे सोडधर्ण्र्यापुर्ी
आतापर्यंतचे सर्व धहहडीओ िाळजीपूर्वि बघा र् त्र्यार्र
धमत्ांसोबत र् धशक्षिांसोबत चचाव िरा,आधण संिीणव
प्रश्न संग्रहातील सर्व प्रश्न सोडर्ा

इर्यत्ता : सहार्ी माहे : सप्टें बर 2020 ते नोहहेंबर 2020
धर्षर्य

मधहना

आठर्डा

पाठाचे नार्

उपघटि

अध्र्यर्यन
धनष्पती क्रमांि

अध्र्यापनाचे स्त्रोत

धर्द्याथी िृ ती

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31245015

सामान्र्य धर्ज्ञान

सप्टेंबर

1

6. पदाथव
आपल्र्या
र्ापरातील

नैसर्गर्ि पदाथव
आधण
मानर्धनर्गमत
पदाथव

174290636827231?referre
06.72.04 ,

r=utm_source%3Ddiksh

06.72.10,

a_mobile%26utm_conte

06.07.15

nt%3Ddo_3125265818461

घरामध्र्ये असलेले नैसर्गर्ि
पदाथव र् मानर्धनर्गमत पदाथव
र्यांची र्यादी र्हीमध्र्ये धलहा .

30688240509%26utm_c
ampaign%3Dshare_cont
ent
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
18160302081751?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

सप्टेंबर

1

6. पदाथव
आपल्र्या
र्ापरातील

पदाथव आधण र्स्तू

06.72.04.,
06.72.10
,06,72,12

=utm_source%3Ddiksha
_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613
0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt

पदाथव र्ेर्र्ेर्ळे पण र्स्तू मात्
एिच अशी र्ेर्र्ेर्ळ्र्या
र्स्तूंची उदाहरणे र्हीमध्र्ये
धलहा .

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
18279413761627?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

सप्टेंबर

1

6. पदाथव
आपल्र्या
र्ापरातील

नैसर्गर्ि पदाथव र्
मानर्धनर्गमत
पदाथव

06.72.04
.06.72.15

=utm_source%3Ddiksha
_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613

जैधर्ि र् अजैधर्ि पदाथव
र्यांच्र्या उदाहरणांची र्यादी
र्हीमध्र्ये तर्यार िरा.

0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
18395740161159?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

सप्टेंबर

2

6. पदाथव
आपल्र्या
र्ापरातील

पदाथांची
धनर्गमती

=utm_source%3Ddiksha
06.72.04

_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613

िार्द धनर्गमती प्रकक्रर्या आिृ ती
द्वारे स्पष्ट िरा .
िार्द आधण पर्यावर्रण र्याचा
संबंध िार्य ते र्हीमध्र्ये धलहा .

0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt

सामान्र्य धर्ज्ञान

सप्टेंबर

2

6. पदाथव
आपल्र्या
र्ापरातील

https://diksha.gov.in/pl
िृ धत्म धार्े

06.72.04.
06.72.15

ay/content/do_31301869
29380802561806?referre
r=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_conte

िृ धत्म धागर्यांची नार्े
र्हीमध्र्ये धलहा.

nt%3Ddo_3125265818461
30688240509%26utm_c
ampaign%3Dshare_cont
ent
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
29494343681162?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

सप्टेंबर

2

6. पदाथव
आपल्र्या
र्ापरातील

पदाथावच्र्या
अर्स्था उदाहरणे

=utm_source%3Ddiksha
06.72.04

_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613

तुमच्र्या घरातील स्थार्यू र् द्रर्
पदाथव िोणिोणते आहेत
त्र्यांची नार्े र्हीमध्र्ये धलहा .

0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3124900
6971463270422411?referr
सामान्र्य धर्ज्ञान

सप्टेंबर

3

7. पोषण
आधण आहार

अन्न आधण
आरोगर्य

er=utm_source%3Ddiks
06.72.05

ha_mobile%26utm_cont
ent%3Ddo_31252658184
6130688240509%26utm
_campaign%3Dshare_co
ntent

अन्न र् आरोगर्य र्यांच्र्यातील
संबंध स्पष्ट िरून र्हीमध्र्ये
धलहा.

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
28397762561151?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

सप्टेंबर

3

7. पोषण
आधण आहार

पोषण र् पोषि
तत्र्े आधण
अन्नपदाथव

=utm_source%3Ddiksha
06.72.05

_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613

अन्नपदाथांचे प्रमुख र्ट िोणते
ते र्हीमध्र्ये धलहा.

0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
28514498561764?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

सप्टेंबर

3

7. पोषण
आधण आहार

=utm_source%3Ddiksha
धिगध पदाथव

06.72.05

_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613

आपल्र्या शरीराला आर्श्र्यि
धिगध पदाथव िोणिोणत्र्या
पदाथांपासून धमळतात त्र्याची
र्यादी र्हीमध्र्ये धलहा .

0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt
https://diksha.gov.in/pl
सामान्र्य धर्ज्ञान

सप्टेंबर

4

7. पोषण
आधण आहार

संतुधलत आहार

06.72.05

ay/content/do_31301869
28641720321723?referrer
=utm_source%3Ddiksha
_mobile%26utm_conten

संतुधलत आहार धपरॅधमडची
आिृ ती िाढू न त्र्याला नार्े द्या.

t%3Ddo_31252658184613
0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
28759767041639?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

सप्टेंबर

4

7. पोषण
आधण आहार

=utm_source%3Ddiksha
िु पोषण, लठ्ठपणा

06.72.05

_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613

िु पोषण र् लठ्ठपणाची िारणे
स्पष्ट िरून र्हीमध्र्ये धलहा.

0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
28867573761274?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

सप्टेंबर

4

7. पोषण
आधण आहार

अन्नपदाथावतील
र्ेसळ

=utm_source%3Ddiksha
06 .72.05

_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613
0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt

तुम्हाला माधहत असलेले िाही
अन्नपदाथव र् त्र्यांच्र्यात
िरण्र्यात र्येणारी र्ेसळ पदाथव
र्यांची र्यादी र्हीमध्र्ये िरा.

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
29714053121765?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

सप्टेंबर

4

7. पोषण
आधण आहार

खधनजे र्
जीर्नसत्त्र्े

=utm_source%3Ddiksha
06.72.05

_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613

आपल्र्या शरीराला आर्श्र्यि
खधनजे र् त्र्यांचे स्त्रोत असणारे
पदाथव र्यांची र्यादी र्हीमध्र्ये
तर्यार िरा.

0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3126046
67564204032219163?refe
सामान्र्य धर्ज्ञान

ऑक्टोबर

1

8. आपली
अधस्थसंस्था र्
त्र्चा

आपली
अधस्थसंस्था र्
त्र्चा 1

06.72.06 ,
06.72.08

rrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_con
tent%3Ddo_31252658184

शरीरातील धर्धर्ध इंकद्रर्य
संस्थांची नार्े र्हीमध्र्ये धलहा.

6130688240509%26utm
_campaign%3Dshare_co
ntent

सामान्र्य धर्ज्ञान

ऑक्टोबर

1

8. आपली
अधस्थसंस्था र्
त्र्चा

आपली
अधस्थसंस्था र्
त्र्चा 2

https://diksha.gov.in/pl
06.72.06 ,
06.72.08

ay/content/do_3126046

त्र्यचेची नामधनदेधशत आिृ ती
68086853632219164?refe र्हीमध्र्ये िाढा .
rrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_con

tent%3Ddo_31252658184
6130688240509%26utm
_campaign%3Dshare_co
ntent
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
18605455361268?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

ऑक्टोबर

1

8. आपली
अधस्थसंस्था र्
त्र्चा

प्रस्तार्ना

06.72.06 ,
06.72.08

=utm_source%3Ddiksha
_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613

हृदर्य , आतडे र् मेंद ू र्या
इंकद्रर्यांची िार्यव र्हीमध्र्ये
धलहा.

0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
18726205441712?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

ऑक्टोबर

2

8. आपली
अधस्थसंस्था र्
त्र्चा

मानर्ी
अधस्थसंस्था

06.72.06 ,
06.72.08

=utm_source%3Ddiksha
_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613
0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt

मानर्ी शरीरात हाडाचे प्रिार
किती र् िोणिोणते ते
र्हीमध्र्ये धलहा .

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
18836142081155?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

ऑक्टोबर

2

8. आपली
अधस्थसंस्था र्
त्र्चा

अक्षीर्य सांर्ाडा

06.72.06 ,
06.72.08

=utm_source%3Ddiksha
_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613

अक्षीर्य सांर्ाडा मध्र्ये
िोणिोणत्र्या अर्र्यर्ांचा
समार्ेश होतो ते र्हीमध्र्ये
धलहा.

0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
18952058881269?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

ऑक्टोबर

2

8. आपली
अधस्थसंस्था र्
त्र्चा

सांधा

06.72.06 ,
06.72.08

=utm_source%3Ddiksha
_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613

सांधा म्हणजे िार्य र् त्र्यांचे
िोणते दोन प्रिार आहेत ते
र्हीमध्र्ये धलहा.

0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt

सामान्र्य धर्ज्ञान

ऑक्टोबर

3

8. आपली
अधस्थसंस्था र्
त्र्चा

https://diksha.gov.in/pl
त्र्चा

06.72.06 ,
06.72.08

ay/content/do_31301869
19065026561270?referre
r=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_conte

त्र्चेची िार्यव स्पष्ट िरून
र्हीमध्र्ये धलहा .

nt%3Ddo_3125265818461
30688240509%26utm_c
ampaign%3Dshare_cont
ent
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
19177502721800?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

ऑक्टोबर

3

8. आपली
अधस्थसंस्था र्
त्र्चा

अंतर त्र्चा

06.72.06 ,
06.72.08

=utm_source%3Ddiksha
_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613

त्र्चेची रचना आिृ तीद्वारे
स्पष्ट िरून र्हीमध्र्ये धलहा.

0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3130140
333814988801318?referre
सामान्र्य धर्ज्ञान

ऑक्टोबर

3

8. आपली
अधस्थसंस्था र्
त्र्चा

आपला सांर्ाडा

06.72.06 ,
06.72.08

r=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_conte
nt%3Ddo_3125265818461
30688240509%26utm_c
ampaign%3Dshare_cont
ent

मानर्ी सांर्ाडा र्यातील मुख्र्य
र्ार् िोणते ते र्हीमध्र्ये धलहा.

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3130140
333941145601264?referre
सामान्र्य धर्ज्ञान

ऑक्टोबर

4

8. आपली
अधस्थसंस्था र्
त्र्चा

आपल्र्या
सांर्ाडर्यातील
मुख्र्य र्ार्

06.72.06 ,

r=utm_source%3Ddiksh

06.72.08,

a_mobile%26utm_conte

06.72.15

nt%3Ddo_3125265818461

मानर्ी सांर्ाड्यातील
महत्र्ाचे र्ार् र्हीमध्र्ये धलहा
.

30688240509%26utm_c
ampaign%3Dshare_cont
ent
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3130140
334166343681300?referr
सामान्र्य धर्ज्ञान

ऑक्टोबर

4

8. आपली
अधस्थसंस्था र्
त्र्चा

आपली िर्टी.

06.72.06 ,
06.72.08

er=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_cont
ent%3Ddo_31252658184

िर्टी मध्र्ये किती हाडे
असतात ते र्हीमध्र्ये धलहा.

6130688240509%26utm
_campaign%3Dshare_co
ntent

सामान्र्य धर्ज्ञान

नोहहेंबर

1

8. आपली
अधस्थसंस्था र्
त्र्चा

https://diksha.gov.in/pl
धबजार्री माणूस

06.72.06 ,
06.72.15

मानर्ी शरीरामध्र्ये
धबजाधर्रीचे सांधे िोठे
339566510081277?referre असतात ते र्हीमध्र्ये धलहून
r=utm_source%3Ddiksh िाढा.
ay/content/do_3130140

a_mobile%26utm_conte

nt%3Ddo_3125265818461
30688240509%26utm_c
ampaign%3Dshare_cont
ent
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3130140
339824967681223?referr
सामान्र्य धर्ज्ञान

नोहहेंबर

2

8. आपली
अधस्थसंस्था र्
त्र्चा

राधा क्र्यों र्ोरी

06.72.06 ,

मैं क्र्यों िाला?

06.72.08

er=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_cont
ent%3Ddo_31252658184

त्र्चेचा रंर् िोणत्र्या घटिा
र्रून ठरतो त्र्याचे नार्
र्हीमध्र्ये धलहा.

6130688240509%26utm
_campaign%3Dshare_co
ntent
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31245014
418038784017280?referr
सामान्र्य धर्ज्ञान

नोहहेंबर

2

9. र्ती र्
र्तीचे प्रिार

नैिरेषीर्य र्ती

06.72.07,
06.72.12

er=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_cont
ent%3Ddo_31252658184
6130688240509%26utm
_campaign%3Dshare_co
ntent

घरामधे हालचाल िरणाऱ्र्या
र्स्तूंचे धनरीक्षण िरा र् त्र्यांचे
आंदोधलत र्ती तसेच
र्तुवळािार र्ती मध्र्ये िोणत्र्या
र्स्तू र्येतात त्र्याचे र्र्ीिरण
र्हीमध्र्ये धलहा .

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
19315619841628?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

नोहहेंबर

2

9. र्ती र्
र्तीचे प्रिार

र्ती

06.72.07,
06.72.12

=utm_source%3Ddiksha
_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613

र्स्तूची र्ती म्हणजे िार्य ते
र्हीमध्र्ये धलहा .

0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_31301869
19450460161760?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

नोहहेंबर

3

9. र्ती र्
र्तीचे प्रिार

र्तीचे प्रिार

06.72.07,
06.72.12

=utm_source%3Ddiksha
_mobile%26utm_conten
t%3Ddo_31252658184613

रेषीर्य र्ती आधण नैिरेषीर्य
र्ती चे प्रिार र्हीमध्र्ये धलहा
र्तुवळािार र्ती चे उदाहरण
र्हीमध्र्ये धलहा

0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt
धनर्यतिाधलि र्ती म्हणजे
ay/content/do_31301869 िार्य ते र्हीमध्र्ये धलहा घरात .
19749550081147?referrer िोणत्र्या र्स्तू धनर्यतिाधलि
र्तीने केरतात त्र्याची र्यादी
=utm_source%3Ddiksha
र्हीमध्र्ये तर्यार िरा .
_mobile%26utm_conten
https://diksha.gov.in/pl
सामान्र्य धर्ज्ञान

नोहहेंबर

3

9. र्ती र्
र्तीचे प्रिार

धनर्यतिाधलि
र्ती

06.72.07,
06.72.12

t%3Ddo_31252658184613
0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3130140
34278014976175?referrer
सामान्र्य धर्ज्ञान

नोहहेंबर

3

9. र्ती र्
र्तीचे प्रिार

लंबिाची ओळख

06.72.07,

=utm_source%3Ddiksha

06.72.09.

_mobile%26utm_conten

06.72.15

t%3Ddo_31252658184613

घरी एि लंबि बनर्ा र्
त्र्यार्र धहहडीओत
दाखर्ल्र्याप्रमाणे प्रर्योर् िरा.

0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3130140
343055892481248?referr
सामान्र्य धर्ज्ञान

नोहहेंबर

3

9. र्ती र्
र्तीचे प्रिार

शर्यवत

06.72.07,
06.72.15

er=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_cont
ent%3Ddo_31252658184
6130688240509%26utm
_campaign%3Dshare_co
ntent

घरी तीन बनर्ाचार लर्र् र्या/
घरातील प्रत्र्येिाला एिे .
लर्र्री देीन ती सर्ांनी
सोबत केरर्ा र् र्ेळ नोंदर्ा .

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3130140
343380787201224?referr
सामान्र्य धर्ज्ञान

नोहहेंबर

4

9. र्ती र्
र्तीचे प्रिार

ेु गर्याची लर्र्री

06.72.07,
06.72.15

er=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_cont
ent%3Ddo_31252658184

धहहडीओ पाहून घरातील
मोठ्या व्यक्तीच्र्या
मार्वदशवनाखाली ेु गर्याचा
र्ोर्रा बनर्ा .

6130688240509%26utm
_campaign%3Dshare_co
ntent
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3130140
343494492161250?referr
सामान्र्य धर्ज्ञान

नोहहेंबर

4

9. र्ती र्
र्तीचे प्रिार

बॉल सेंट्रीफ्र्युज

06.72.07,
06.72.15

er=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_cont
ent%3Ddo_31252658184
6130688240509%26utm

धहहडीओ पाहून घरातील
मोठ्या व्यक्तीच्र्या
मार्वदशवनखाली बॉल
सेंट्रीफ्र्युज बनर्ा .

_campaign%3Dshare_co
ntent
https://diksha.gov.in/pl
सामान्र्य धर्ज्ञान

नोहहेंबर

4

9. र्ती र्
र्तीचे प्रिार

नैिरेषीर्य र्ती

06.72.07,
06.72.15

ay/content/do_31301869
19583580161156?referrer
=utm_source%3Ddiksha
_mobile%26utm_conten

नैिरेषीर्य र्ती म्हणजे िार्य
आधण आंदोधलत र्तीचे तीन
उदाहरणे र्हीमध्र्ये धलहा .

t%3Ddo_31252658184613
0688240509%26utm_ca
mpaign%3Dshare_conte
nt
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3130140
343249387521320?referr
सामान्र्य धर्ज्ञान

नोहहेंबर

4

9. र्ती र्
र्तीचे प्रिार

टूथपेस्टच्र्या
ट्युबची लर्र्री

06.72.07,
06.72.15

er=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_cont
ent%3Ddo_31252658184
6130688240509%26utm

धहहडीओ पाहून घरातील
मोठ्या व्यक्तीच्र्या
मार्वदशवनाखाली टूथपेस्टच्र्या
ट्युबची लर्र्री बनर्ा .

_campaign%3Dshare_co
ntent
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3130140
342910976001303?referr
सामान्र्य धर्ज्ञान

नोहहेंबर

4

9. र्ती र्
र्तीचे प्रिार

चाल आधण र्ेर्

06.72.07,
06.72.15

er=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_cont
ent%3Ddo_31252658184
6130688240509%26utm
_campaign%3Dshare_co
ntent

र्ेर् र् चाल र्यांची सूत्े
र्हीमध्र्ये धलहा

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3130140
342642114561302?referre
सामान्र्य धर्ज्ञान

नोहहेंबर

4

9. र्ती र्
र्तीचे प्रिार

र्तीचे धर्धर्ध
प्रिार

06.72.07,
06.72.15

r=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_conte
nt%3Ddo_3125265818461

र्तीचे धर्धर्ध प्रिार र्हीमध्र्ये
धलहा.

30688240509%26utm_c
ampaign%3Dshare_cont
ent
https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_3130140
343162142721249?referre
सामान्र्य धर्ज्ञान

नोहहेंबर

4

9. र्ती र्
र्तीचे प्रिार

मौत िा िु आं

06.72.07,
06.72.15

r=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_conte
nt%3Ddo_3125265818461
30688240509%26utm_c
ampaign%3Dshare_cont
ent

धहहडीओ पाहून त्र्यामध्र्ये
सुचर्ल्र्या प्रमाणे घरातील
मोठ्या व्यक्तीच्र्या
मार्वदशवनाखाली मौत िा िु आं
बनर्ा .

इयत्ता : ६वी माहे : सप्टें बर, २०२०
ववषय

कालावधी

इततहास

आठवडा पतहला
(३१ ऑगस्ट ते
०५ सप्टें बर)

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

06.73H.10

५.प्राचीन

प्राचीन काळातील तवतवध धमम

भारतातील धार्ममक

आतण तवचारपद्धती याांची मूलभूत

प्रवाह

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(प्रस्तावना)
https://bit.ly/2XEdSFl

ववद्यार्थी कृ ती
पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ५.प्राचीन भारतातील धार्ममक
प्रवाह या पाठाचे वाचन कर.
या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी तदलेल्या ललकला क्ललक कर.

तत्तत्तवे आतण मूल्ये याांचे तवश्लेषण
करतात.
इततहास

आठवडा दुसरा
(०७ सप्टें बर ते
१२ सप्टें बर)
आठवडा ततसरा

इततहास

५.प्राचीन
भारतातील धार्ममक

https://bit.ly/3dFKwvR

06.73H.11

५.प्राचीन

(१४ सप्टें बर ते

मानवता आतण धममतनरपेक्षता हा

१९ सप्टें बर)

सवमश्रेष्ठ तवचार आहे हे स्पष्ट

भारतातील धार्ममक
प्रवाह

आठवडा चौथा

५.प्राचीन

(२१ सप्टें बर ते

भारतातील धार्ममक

२६ सप्टें बर)

प्रवाह

(पांचमहावृत्ते)

पाहण्यासाठी तदलेल्या ललकला ललीक कर.

आठवडा पाचवा

५.प्राचीन

(२८ सप्टें बर ते

भारतातील धार्ममक

०३ ऑलटोबर)

प्रवाह

जैन धमातील पांचमहावृत्ते बद्दल मातहती पाहण्यासाठी तदलेल्या

https://bit.ly/2MMDD01 ललकला क्ललक कर.
(बौद्ध धमम)
बौद्ध धममतवषयी मातहती पाहण्यासाठी तदलेल्या ललकला ललीक
https://bit.ly/2MB5LDe कर.
(आयमसत्तये)
https://bit.ly/2MDsyhm
(अष्टाांतगक मागम )
https://bit.ly/376QBPi

इततहास

पाठातील घटक क्रमाांक ५.१ जैन धमातवषयी मातहती

प्रवाह

करतात.
इततहास

(जैन धमम)

ज्यू धमम)
https://bit.ly/2Y86AIP

बौद्ध धमातील आयमसत्तये तवषयी मतगती पाहण्यासाठी तदलेल्या
ललकला ललीक कर.
बौद्ध धमातील अष्टाांतगक मागम जाणून घेण्यासाठी तदलेल्या
ललकला ललीक करून बघ.
ज्यू धमातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला ललीक
करून बघ.

(पारशी धमम)
https://bit.ly/3dDGTXj

घटक क्रमाांक ५.६ पारशी धमाबद्दल मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या
ललकला ललीक कर.
कृती व उपक्रम
तुमच्या गावात कोणकोणते सण-उत्तसव साजरे केले जातात
त्तयाांची यादी कर.
तुमच्या गावात कोणकोणत्तया धमाची प्राथम नास्थळे आहे त.

इयत्ता : ६ वी माहे : ऑक्टोबर, २०२०
ववषय

नागतरकशा
स्त्र

नागतरकशा
स्त्र

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

आठवडा पतहला

06.73H.13

२.समाजातील

नागतरकशास्त्र मधील पाठ क्रमाांक २.समाजातील तवतवधता या

( ०५ ऑलटोबर ते

आपल्या अवतीभोवती

तवतवधता

पाठाचे वाचन कर.

१० ऑलटोबर)

आढळणाऱ्या तवतवधतेतवषयी
तनकोप वृत्ती जोपासतात.

आठवडा दुसरा

06.73H.14

२.समाजातील

(१२ ऑलटोबर ते

तवतवध प्रकारचे भेदभाव ओळखतात

तवतवधता

१७ ऑलटोबर)

व त्तया भेदाांचे स्वरूप व स्त्रोत

(तवतवधता हीच आपली ताकद)

पाठातील घटक क्रमाांक २.१ तवतवधता हीच आपली ताकद

https://bit.ly/2Ugomsi

यातवषयी मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला क्ललक कर.

(धममतनरपेक्षतेचे तत्तव)
https://bit.ly/2UgnGTA

घटक क्रमाांक २.२ धममतनरपेक्षतेचे तत्तव यातवषयी मातहती
घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला ललीक कर.

ओळखतात.
नागतरकशा

आठवडा ततसरा

06.73H.15

२.समाजातील

स्त्र

(१९ ऑलटोबर ते

तवतवध स्वरूपातील समता व

तवतवधता

२४ ऑलटोबर)

तवषमता यातील भेद स्पष्ट करतात

(आपल्या जडणघडणीत समाजाचा
सहभाग)

घटक क्रमाांक २.३ आपल्या जडणघडणीत समाजाचा सहभाग
याबद्दल मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला क्ललक कर.

https://bit.ly/2Uip0Wd

व तनकोप पद्धतीने त्तयाांना सामोरे
जातात.
नागतरकशा
स्त्र

आठवडा चौथा

06.73H.21

२.समाजातील

(२६ ऑलटोबर ते

राष्रीय एकात्तमतेसाठी

तवतवधता

३१ ऑलटोबर)

सवमधममसमभावाची आवश्यकता

(सतहष्णुता आतण सामांजस्य)
https://bit.ly/3h2Izvi

पाठातील सतहष्णुता व सामांजस्य यातवषयी मातहती घेण्यासाठी
तदलेल्या ललकला क्ललक कर.

असते हे जाणतात

(समाजाचे तनयमन)

06.73H.23

https://bit.ly/2MCbvMK

घटक क्रमाांक २.४ समाजाचे तनयमन या बद्दल मातहती जाणून
घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला क्ललक कर.

सावमजतनक समस्या सोडवण्यासाठी

कृती व उपक्रम

प्रत्तयेकाचा सहभाग महत्तवाचा असतो

आपल्या समाजातील दुबमल व वांतचत घटकाांना तशक्षण

हे स्पष्ट करतात.

घेण्यासाठी व तवकासासाठी शासनाने कोणकोणत्तया योजना
राबवल्या आहे त,त्तयाांची यादी कर.
तुमच्या समोर दोन मुले भाांडत असल्यास तु काय करशील ?
तु घरात कोणकोणती कामे करतो ते तलही.

इयत्ता : ६ वी माहे : नोव्हें बर, २०२०
ववषय
इततहास

कालावधी
आठवडा पतहला

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक
06.73H.03

( ०२ नोव्हें बर ते ०७ भारताच्या नकाशावर
नोव्हें बर)

पाठाचे नाव

ववद्यार्थी कृ ती

६.जनपदे व

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ६ जनपदे व महाजनपदे हा

महाजनपदे

पाठ वाचन कर.

महत्तवाच्या ऐततहातसक

(प्रस्तावना -जनपदे)

स्थळाांचे स्थान दशमवतात

इततहास

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

पाठातील घटक क्रमाांक ६.१ जनपदे या घटकाबद्दल

https://bit.ly/2Uht3lx
(महाजनपदे)

मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला ललीक कर.

https://bit.ly/30gfNBp

घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला ललीक कर.

घटक क्रमाांक ६.२ महाजनपदे या तवषयी मातहती

आठवडा दुसरा

६.जनपदे व

(मगध साम्राज्याचा उदय)

घटक क्रमाांक ६.३ मगध साम्राज्याचा उदय याबद्दल

( ०९ नोव्हें बर ते १३

महाजनपदे

http://tiny.cc/1wxeqz

मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला ललीक कर.

६.जनपदे व

(जनपदे व महाजनपदे -

पाठाचा थोडलयात साराांश पाहण्यासाठी तदलेल्या ललकला

नोव्हें बर)
इततहास

आठवडा ततसरा

(१७ नोव्हें बर ते २१
नोव्हें बर)

महाजनपदे

साराांश)
http://tiny.cc/8xxeqz

ललीक कर.
कृती व उपक्रम
पाठातील सोळा महाजनपदाांची यादी कर.
पान क्रमाांक २९ वरील तलता पूणम कर.
सोळा महाजन पदाांची प्राचीन व आधुतनक नावाांचा तलता
वहीत तयार कर.
महाराष्रातील जनपदे व महाजनपदे याांची नावे तलही.
पान क्रमाांक २६ वरील सोळा महाजनपदे या नकाशात
सोळा महाजन पदाांची नावे तलही.

इततहास

आठवडा चौथा
(२३ नोव्हें बर ते २८
नोव्हें बर)

अकातरक व सांकतलत मूल्यमापन सन-२०२०-२१

इयत्ता : ६वी माहे : सप्टें बर, २०२०
ववषय

अध्ययन

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

वनष्पत्ती
क्रमाांक

सामातजक

06.73G.03

पाठ ३ पृथ्वीगोल,

06.73G.21

नकाशा तुलना व

06.73G.22

क्षे त्रभेट

आठवडा पतहला प्रत्तयक्ष अनुभव

जगाचा नकाशा काढा. शलय नसल्यास तकमान

(३१ ऑगस्ट ते

आपल्या दे शाचा नकाशा काढा. त्तयानांतर त्तया

०५ सप्टें बर)

चेंडूवर कागद ठे ऊन अशा प्रकारे रेस करा /

आठवडा दुसरा

शास्त्र
(भूगोल)

एका चेंडूवर स्केच पेन चा उपयोग करून

दाबा की चेंडू वरील नकाशा कागदावर पुसटसा
उमटे ल. त्तया माध्यमातून पृथ्वीगोल व नकाशा

(०७ सप्टें बर ते

यातील फरक समजून घ्या.

१२ सप्टें बर)
https://tinyurl.com/ycjzs766

यु-ट्यूब वरील क्व्हडीओ पाहू न पाठ्याांश समजून
घ्या.

सामातजक
शास्त्र
(भूगोल)

06.73G.03

पाठ ३ पृथ्वीगोल,

06.73G.21

नकाशा तुलना व

06.73G.22

क्षे त्रभेट

आठवडा ततसरा
(१४ सप्टें बर ते
१९ सप्टें बर)

स्वाध्याय

पाठ्यपुस्तक पान क्र १७ वरील ‘भौगोतलक
स्पष्टीकरण’ चे वाचन करून तितमतीय व
तत्रतमतीय ह्या सांकल्पना समजून घ्या. आवश्यक
वाटे ल ततथे तशक्षकाांसोबत फोन िारे सांपकम
करून

शांका

समाधान

करून

घ्या.

त्तया

आधारावर खालील प्रश्नाचे उत्तर शोधा –
प्रश्न : तुमची सहल जाणार आहे . तयारीची
जबाबदारी वाटप करताना तुझ्यावर तशक्षकाांनी

जबादारी तदलेली आहे की सोबत जगाची
तितमतीय प्रततकृती सोबत घ्यावी. तर तू
खालीलपैकी काय सोबत घेणार?
अ) पृथ्वीगोल आ) जगगोल इ) जगाची चेंडूवर
तयार केलेली पृथ्वीगोल ई) जगाचा नकाशा
सामातजक

06.73G.03

पाठ ३ पृथ्वीगोल,

शास्त्र

06.73G.21

नकाशा तुलना व

(भूगोल)

06.73G.22
06.73G.04

सामातजक

क्षे त्रभेट
पाठ ४ हवा आतण
हवामान

आठवडा चवथा

स्वाध्याय

मागील वषी आपण जी क्षे त्रभेट केली असेल
त्तयाचा छोटा अहवाल तलहा. अडचण आल्यास

(२१ सप्टें बर ते

तशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकम साधा.

२६ सप्टें बर)
आठवडा पाचवा
(२८ सप्टें बर ते

दीक्षा APP
https://tinyurl.com/y9fw9wq5

०३ ऑलटोबर)

शास्त्र
(भूगोल)

दीक्षा APP मध्ये तदल्या प्रमाणे कृती करा.
अडचण आल्यास तशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे
सांपकम साधा.

https://tinyurl.com/yagtmzgh

इयत्ता : ६ वी माहे : ऑक्टोबर, २०२०
ववषय

अध्ययन

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

वनष्पत्ती क्रमाांक
सामातजक
शास्त्र
(भूगोल)

06.73G.04

पाठ ४ हवा आतण हवामान

आठवडा पतहला
( ०५ ऑलटोबर ते

प्रत्तयक्ष अनुभव

पान कर. २२ वरील – प्रततमा पाहू न खालील प्रश्नाांची
उत्तरे द्या –
१) वादळ कोणत्तया समुद्रात आले होते?

१० ऑलटोबर)

२) कोणत्तया राज्याांना सतकमतेचा इशारा दे ण्यात
आला असेल?
भारतासह कोणत्तया दे शाांवर या वादळाचा पतरणाम
झाला असेल?

06.73G.05

पाठ ५ तापमान

सामातजक 06.73G.07
शास्त्र

(१२ ऑलटोबर ते

शास्त्र

पाठ ५ तापमान

06.73G.07

दीक्षा APP मध्ये तदल्या प्रमाणे कृती करा. अडचण
आल्यास तशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकम साधा.

आठवडा ततसरा

https://tinyurl.com/y8nnvzm3

दीक्षा APP मध्ये तदल्या प्रमाणे कृती करा. अडचण
आल्यास तशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकम साधा.

२४ ऑलटोबर)

सामातजक 06.73G.05
(भूगोल)

https://tinyurl.com/y6uxwjmj

(१९ ऑलटोबर ते

(भूगोल)

शास्त्र

दीक्षा APP

१७ ऑलटोबर)

(भूगोल)
सामातजक 06.73G.05

आठवडा दुसरा

06.73G.07

पाठ ५ तापमान

आठवडा चवथा
(२६ ऑलटोबर ते
३१ ऑलटोबर)

प्रत्तयक्ष अनुभव

पान क्र २३ वरील ‘करून पहा’ मध्ये सुचतवलेली
तवजेरीच्या

सहाय्याने

तनरीक्षणाांची नोंद घ्यावी.

करावयाची

कृती

करा.

इयत्ता : ६ वी माहे : नोव्हें बर, २०२०
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

क्रमाांक
सामातजक

06.73G.05

शास्त्र (भूगोल)

06.73G.07

पाठ ५ तापमान

आठवडा पतहला
( ०२ नोव्हें बर ते
०७ नोव्हें बर)

प्रत्तयक्ष अनुभव

पान क्र २५ वरील ‘करून पहा’ मध्ये
सुचतवलेली पाण्याचे तापाने व थांड
होणे हे कृती करा. तनरीक्षणाांची नोंद
घ्यावी.
पान क्र २६ वरील ‘करून पहा’ मध्ये
सुचतवलेली पाणी तापवण्याची कृती
करा. तनरीक्षणाांची नोंदी घ्या.
पान क्र २८ वरील आकृती ५.७ चे
तनरीक्षण करा. त्तया आधारे जगातील
सरासरी तापमान या बाबत मातहती
तमळावा.

सामातजक

सराव

शास्त्र (भूगोल)

आठवडा दुसरा
( ०९ नोव्हें बर ते
१३ नोव्हें बर)

सामातजक

सांकतलत मूल्यमापन

आठवडा ततसरा

शास्त्र (भूगोल)

(१७ नोव्हें बर ते
२१ नोव्हें बर)

सामातजक
शास्त्र (भूगोल)

06.73G.09

६. भहासागयाॊिे भहत्तत्ति

आठवडा चवथा
(२३ नोव्हें बर ते
२८ नोव्हें बर)

https://tinyurl.com/yyvf8czr

दीक्षा APP मध्ये तदल्या प्रमाणे कृती
करा. अडचण आल्यास
तशक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकम
साधा.

