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जीवनातील ववववध समस्ांना सामोरे जाताना र्शक्षिािी ज्योत तेवत ठेविाऱ्या असखं्य बालकांसमोर कोववड-

१९ मुळे एक नवीन आव्हान उभे रादहले आहे. सवग पालक, र्शक्षक, र्शक्षिप्रेमी यांच्यापुढे भववष्यातील र्शक्षिाच्या 

व्यवस्थेबाबत प्रश्न वनमागि झाल ेआहेत. पि पुरोगामी महाराष्ट्र या अडििीतनूही मागग काढून ववद्यार्थी व र्शक्षक यांच्या 

आरोग्याला प्राधान्य िेऊन ववद्यार्थ्ाांिे र्शक्षि होत राहील यासाठी प्रयत्न करत राहील आणि र्शक्षिातही मागे राहिार 

नाही यािी मला खात्री आहे. 

     आरोग्याला प्राधान्य िेऊन र्शक्षि िालू ठेवता येईल काय यावर शासन पातळीवर बरीि ििाग होऊन शाळा बिं 

असल्या तरी मलुांच्या र्शकण्यािी प्रक्रक्रया कायम ठेवण्यासाठी शालये र्शक्षि ववभाग 'शकै्षणिक दिनिर्शिका' घेऊन येत 

आहे. र्शक्षि ववभागाच्या या प्रयत्नांना सवग र्शक्षक, ववद्यार्थी,शाळा व्यवस्थापन सचमती व पालकांनी सकारात्मक 

प्रवतसाि द्यावा असे आवाहन मी या वनचमत्ताने करते. 

     सवाांना नवीन शैक्षणिक वषागच्या शुभेच्छा!  
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महाराष्ट्रातील सवग ववद्यार्थी, पालक आणि र्शक्षकानंा नवीन शकै्षणिक वषागच्या हादिि क शभुचे्छा! 
 
कोववड-१९ च्या प्रािभुागवामुळे मागील काही दिवसांपासून आपि अनेक संकटांिा सामना करत आहोत. आरोग्य आणि 

िैनंदिन उिरवनवागहािा प्रश्न असिाऱ्या असंख्य बालकांना पररस्थस्थतीमुळे र्शक्षि सोडण्यािी वेळ येऊ नये तसेि र्शक्षिाशी, 
र्शक्षकांशी त्ांिा संबंध तुटू नये यासाठी मागील २ मदहन्यांपासून आम्ही 'शाळा बंि, पि र्शक्षि आहे…' ही अभ्यासमाला सुरु ठेवली 
होती आणि त्ाला महाराष्ट्रभरातून प्रिंड प्रवतसाि चमळाला. शैक्षणिक वषग २०२०-२१ मधे्य १५ जूनपासून सवग महाराष्ट्रात प्रत्क्ष शाळा 
सुरू करण्यात अनेक अडििी आहेत. त्ामुळे आपि दडर्जटल माध्यमातून र्शक्षि िेण्यािा वनिगय घेतला आहे. या पार्श्गभूमीवर राज्य 
शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषिेने शैक्षणिक दिनिर्शि केिी वनचमिती केली आहे. या शैक्षणिक दिनिर्शि केिा वापर र्शक्षक, 
पालक यांनी अत्ंत वविारपूवगक करून ववद्यार्थ्ाांिे र्शकिे अचधक समृद्धकरिे आवश्यक आहे. प्रत्क्ष शाळा सुरु होत नाहीत तोपयांत 
ववद्यार्थी शैक्षणिक दिनिर्शि केिा वापर करून आपल्या सवडीनुसार आणि वेळेनुसार र्शक्षि घेऊ शकिार आहेत. यामधे्य अध्ययन 
पूरक सादहत्, कृती, स्वाध्याय यांिा अंतभागव करण्यात आला आहे. आम्ही िीक्षा, रेदडओ, टेर्लणव्हजन, अध्ययन व्यवस्थापन प्रिाली 
(LMS) इत्ािी माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांपयांत पोहोिण्यासाठी प्रयत्नशील असून त्ािाि एक भाग म्हिून  शैक्षणिक दिनिर्शिका तयार 
करण्यात आली आहे. या उपक्रमास र्शक्षक, पालक व ववद्यार्थी सकारात्मक प्रवतसाि िेतील आणि र्शक्षिािी प्रक्रक्रया सुरु ठेवतील 
अशी मला आशा आहे. 
शैक्षणिक दिनिर्शि केिा प्रमुख उदे्दश हा या संकटाच्या कालावधीमधे्य िेखील ववद्यार्थी र्शक्षिप्रवाहात रहावा हाि आहे. 
आरोग्यासोबति ववद्यार्थ्ाांिे र्शक्षि हे ही महत्वािे आहे. यासाठीि घरी बसून िेखील ववद्यार्थी शैक्षणिक दिनिर्शि केिा वापर करून 
त्ाच्या वेळेनुसार र्शकू शकिार आहे. शाळा बंिच्या कालावधीमधे्य नवीन शैक्षणिक वषागच्या प्रारंभीच्या अनुषंवगक कृती तसेि 
अध्ययन अनुभव पूिगतः िेिे शक्य होिार नाही पि काही अध्ययन अनुभव हे या उपलब्ध ई-सादहत्ाच्या माध्यमातून िेिे नक्कीि 
शक्य होिार आहे.                                                                                                      

   
दिनकर पाटील  
  सिंालक 

राज्य शकै्षणिक सशंोधन व प्रर्शक्षि 
    पररषि, महाराष्ट्र, पिु े  

 
मनोगत 



शैक्षणिक दिनिर्शिका 
 

नमस्कार ववद्यार्थी चमत्रहो, 
     सध्या कोववड-१९ या रोगामळेु संपूिग जग ववववध समस्ांना सामोरे जात आहे. त्ाला र्शक्षिक्षेत्रही अपवाि नाही. 
जगभरातील शाळा-महाववद्यालये अवनश्चित काळासाठी बंि आहेत. र्शक्षक, ववद्यार्थी, पालक हे सवगजि शाळा कधी सुरू 
होिार यावविारात आहेत. शाळा सुरू करता येत नसल्या तरी र्शकिे जास्तीत जास्त समृद्ध  करता येऊ शकेल का यािा 
वविार शासनपातळीवरही होत आहे.  
      शैक्षणिक वषग २०२०-२१ मधे्य ववद्यार्थ्ाांच्या र्शक्षिासाठी िीक्षा ऍप, रेदडओ, टेर्लणव्हजन,अध्ययन व्यवस्थापन प्रिाली 
(LMS) यांिा वापर करण्यासाठी सदु्धा शासन प्रयत्नशील आहे. त्ािाि एक भाग म्हिनू िीक्षा ऍप्लिकेशनिा वापर 
मुलांच्या अध्ययनासाठी करण्यािा एक छोटासा प्रयत्न शकै्षणिक दिनिर्शि केच्या रूपात आम्ही करत आहोत. शैक्षणिक 
दिनिर्शिका स्माटग पीडीएर् रूपात असून यामधे्य दिलेल्या अध्ययन स्त्रोतांवर स्पशग केल्यास संबंचधत ई-सादहत् 
आपल्यासमोर णव्हदडओरूपामध्ये दिसले. शकै्षणिक दिनिर्शिका पाहताना इंटरनेट कनेक्टिणव्हटीिी समस्ा जािवत 
असल्यास रेंज आहे अशा रठकािी जाऊन संबंचधत ई-सादहत् िीक्षा ऍिीकेशनवरून आपि डाऊनलोड करु शकतो व 
इंटरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकािी ऑर्लाईन वापरू शकतो. 
     महाराष््ट राज्यातील सवगि ववद्यार्थी व पालक सहजपिे वापर करू शकतील असा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या 
मदहन्यांसाठीिा अध्ययन सादहत्स्त्रोतािंा सिं शकै्षणिक दिनिर्शि केच्या रूपामध्ये आपिा सवाांसाठी उपलब्ध करून िेत 
आहोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत उपलब्ध अध्ययन स्रोतांच्या मितीने तयार केलेल्या शैक्षणिक दिनिर्शि केस र्शक्षक, पालक व 
ववद्यार्थी सकारात्मक प्रवतसाि िेतील असा ववर्श्ास वाटतो. शकै्षणिक दिनिर्शि केिा उपयोग आपल्या पाल्यािे क्रकिं वा 
आपल्या ववद्यार्थ्ाांिे अध्ययन सकुर करण्यासाठी नक्कीि होईल अशी आशा आहे.  
    शैक्षणिक दिनिर्शिका ववद्यार्थ्ाांनी पालक आणि र्शक्षकांच्या मागगिशगनाखाली वापरावयािी आहे.तसिे र्शक्षकांनी 
र्ोन कॉल,  व्हाट्सअप या माध्यमातून ववद्यार्थी आणि पालक यांच्या संपकागत राहून  शकै्षणिक दिनिर्शि केच्या साह्यान े
मुलांिे र्शक्षि आनंििायी कसे होईल यासाठी प्रयत्न करावयािा आहे. ववद्यार्थ्ाांनी शैक्षणिक दिनिर्शि केिा वापर करत 
असताना पालक आणि घरातील इतर वडीलधारी मंडळी तसेि मोठे बहीि-भाऊ यांच्या िेखरेखीखाली अध्ययन सादहत् 
वापरावे. शैक्षणिक  दिनिर्शि केमधे्य अध्ययनस्त्रोत म्हिून िीक्षा ॲप वरील संबंचधत घटकांिे ई सादहत् दिले आहे. या 
सादहत्ािा वापर संिभग म्हिून करण्यापूवी र्शक्षकांशी ििाग करिे आवश्यक आहे त्ािप्रमािे र्शक्षकांच्या सूिननेुसार 
पाठ्यपुस्तकांिाही वापर आवश्यक आहे. 
      केवळ शैक्षणिक दिनिर्शिका पुरवल्यान े ववद्यार्थ्ाांिा अभ्यास पूिग होिार नसनू र्शक्षकांनी सतत पालक व 
ववद्यार्थ्ाांच्या सपंकागत राहि े त्ांच्याशी ििाग करिे, त्ानंा काही प्रश्न वविारिे या माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांिे सातत्पिूग 
सवांकष मूल्यमापन करावे. ववद्यार्थ्ाांवर सतत ऑनलाईन िािण्यांिा मारा करिे योग्य नाही. त्ािप्रमािे लेखी गहृपाठ, 
स्वाध्याय आणि िािण्यायामुळे ववद्यार्थ्ाांिे अध्ययन कंटाळवािे होिार नाही यािीही िक्षता र्शक्षकांनी घेि ेआवश्यक 
आहे. त्ाि प्रमािे ववद्यार्थीवनहाय या वनयोजनामध्ये लवचिकता सुद्धा असावी. 
र्शक्षकासंाठी सिूना : 

1. शैक्षणिक दिनिर्शिका सवग र्शक्षकांनी आपल्या सवग ववद्यार्थ्ाांपयांत पोहिवावी. 
2. शैक्षणिक दिनिर्शिका ववद्यार्थ्ाांनी वापरायला सुरू करण्यापूवी र्शक्षकांनी सवग वापरकत्ाग ववद्यार्थ्ाांशी व 

पालकांशी र्ोन, णव्हडीओ कॉल, ग्रुप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल  करून संवाि साधावा आणि शकै्षणिक दिनिर्शिका 
वापरून अभ्यास कसा करावा याबद्दल मागगिशगन करावे. 

3. वगगर्शक्षकांनी ववद्यार्थ्ाांशी संवाि साधताना र्क्त अभ्यासबद्दल बोलू नये. हा संवाि अनौपिाररक असावा. 
ववद्यार्थी, कुटंुब, सध्यािी दिनियाग व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबिारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाि े
मत याबद्दल ििाग करून र्शक्षक - ववद्यार्थी संबंध दृढ होतील यािी काळजी घ्यावी. 



4. वगगर्शक्षकांनी, ववषयर्शक्षकांनी पाठ र्शकताना पुस्तकािा कसा वापर कसा करावा याबद्दद्दल सिूना द्याव्यात. 
5. प्रत्के पाठािे ई-सादहत् बघण्यापूवी व बचघतल्यानंतर काय करावे याबद्दलही ववद्यार्थ्ाांना सांगावे. 
6. त्ािप्रमािे पाठातील ई-सादहत्ाशी संबंचधत समांतर उपक्रम आणि स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांशी संवाि 

साधावा. 
7. वनयचमत अभ्यासाला पयागय म्हिून आपि िीक्षा ऍपिा वापर आपि करत नाही आहोत तर र्शक्षक आणि 

ववद्यार्थी यांच्यातील आंतरक्रक्रयेतून जे ववद्यार्थ्ाांिे अध्ययन घडते त्ाला पूरक सादहत् क्रकिं वा शकै्षणिक सादहत् 
म्हिून ई -सादहत्ािा वापर करिे अपरे्क्षत आहे. 

8. शैक्षणिक दिनिर्शि केमधे्य िेण्यात आलेल्या कृतीर्शवाय र्शक्षकांनी आपल्या स्तरावर इतर आवश्यक कृती व 
उपक्रम ववद्यार्थ्ाांना पुरववण्यास हरकत नाही. 
 

शकै्षणिक दिनिर्शिका वापरण्यासाठी ववद्यार्थी व पालक याचं्याकररता  महत्वाच्या सिूना : 
 

1. शैक्षणिक दिनिर्शिका म्हिजे पाठ्यपुस्तकातील पाठांवर आधाररत वनयोजन असून त्ािा उदे्दश ववद्यार्थ्ाांि े
अध्ययन सलुभ करिे हा आहे. 

2. शैक्षणिक दिनिर्शि केनुसार अध्ययन करताना यावषी आपल्याला पुरवलेल्या नवीन पाठ्यपसु्तकांिा उपयोग 
करावा. 

3. िीक्षाऍप पाहण्यापूवी एकिा पाठ्यपुस्तकातनू संबंचधत पाठ वािावा. त्ािप्रमािे ई-सादहत् पादहल्यानंतरही ई-
सादहत्ातील अध्ययन घटक पनु्हा वाििे अचधक र्ायिेशीर ठरेल. 

4. पादहलेल्या आणि वािलेल्या अध्ययन घटकांत काही समस्ा असल्यास ती आपले पालक, घरातील ज्येष्ठ 
व्यक्ती, मोठे बहीि-भाऊ र्शक्षक यांच्याशी ििाग करावी. 

5. एक पाठ अभ्यासून सपंल्यानंतर त्ावरील स्वाध्याय पूिग करावा व शक्य झाल्यास तो घरातील जे्यष्ठांकडून 
तपासून घ्यावा. 

6. िररोज प्रत्ेक ववषयािा अभ्यास करण्यािी सवय लावून घ्या. 
7. ठराववक कालावधीनंतर र्शक्षकांनी पाठवलेल्या िािण्याही सोडवा. 
8. ई-सादहत् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सावनध्याति रहा.  
9. ई-सादहत् सलगपिे न पाहता प्रत्ेक ववषय संपल्यानंतर र्थोडी ववश्ांती घ्या. मोबाईल क्रकिं वा इलेक्ट्रॉवनक गॅजेट 

काही वेळासाठी िूर ठेवा. 
10. इ.१ ली व २ रीच्या ववद्यार्थ्ाांनी िीक्षा ऍप व पाठ्यपुस्तक घरातील वडीलधाऱ्या मंडळींच्याि मितीने वापरायि े

आहे. 
11. आवश्यक तेर्थे सावंगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिं वा उपक्रम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मंडळींना त्ािी कल्पना द्या 

अर्थवा त्ा कृती क्रकिं वा उपक्रम त्ांच्या मितीनेि करा.  
12. शैक्षणिक दिनिर्शि केमधील र्लिंक open होत नसल्यास सिर घटकाशी संबंचधत ई-सादहत् DIKSHA APP 

च्या माध्यमातून आपिास पाहता येईल. यासाठी DIKSHA APP आपल्या मोबाईल मधे्य DOWNLOAD 
करून घ्यावे. तसेि पाठ्यपसु्तकामधे्य िेण्यात आलेल्या QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून 
ही पाहता येईल. 

 
DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी  येर्थे क्लिक करा 

 

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


 

राज्य शकै्षणिक सशंोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पिु े

 
 

शकै्षणिक दिनिर्शिका 
(इयत्ता सातवी) 

माहे - जून, जलु,ै ऑगस्ट २०२० 
 

            
             

 

 

 

 

 

 
 

  



इयत्ता – सातवी 
माहे – जनू २०२०                                               ववषय – मराठी 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे 
नाव 

तअध्ययन स्त्रो ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 

07.01.04 
 

07.01.09 

1.जय जय 
महाराष्ट्र 
माझा  

 
येर्थे क्लिक करा  

 
 
 

येर्थे क्लिक करा  
 

1.ववद्यार्थी गीतािे श्वि करतील . 
2.ववद्यार्थी गीतामधील कठीि शब्द ऐकून शु्तलेखन 
करतील. 
3.ववद्यार्थी िेशभक्तीपर गीताि ेश्वि करतील. 
4. ववद्यार्थी गीतािा आशय स्वतःच्या शब्दात लेखन 
करतील. 
5.ववद्यार्थी गीतािा अर्थग स्वतःच्या शब्दात लेखन करून 
त्ािे घरातील भाऊ,बदहि क्रकवा चमत्र यांिेसमोर प्रकट 
वािन करतील. 
 

िुसरा 
आठवडा 

    

 

माहे – जलु ै२०२०                                                                ववषय – मराठी 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 

07.01.17 
 

07.01.18 
 

1.जय जय 
महाराष्ट्र 
माझा  
 

 
 
यरे्थ ेक्लिक करा  

 
 

 
येर्थे क्लिक करा  

1.ववद्यार्थी कववतेिा /गीतािा आशय आपल्या 
वगगचमत्रास विगन करतील. 
2.ववद्यार्थी कववतेच्या / गीताच्या तालावर नृत् सािर 
करतील. 
3.ववद्यार्थी कववतेमधील / गीतामधील विगन 
आपल्या स्वतःच्या भाषेत लेखन करतील. 
4.ववद्यार्थी लेखन केलेला आशय / विगन घरातील 
मोठ्या बदहि ,भाऊ ,आई,वडील यांिेसमोर 
प्रकटवािन करतील. 
5.ववद्यार्थी कववता / गीत यामधील पात्रािे घरी 
सािरीकरि करतील . 

http://cart.ebalbharti.in/BalBooks/pdfs/701020001.pdf
https://bit.ly/3bOB9Jr
http://cart.ebalbharti.in/BalBooks/pdfs/701020001.pdf
https://bit.ly/3bOB9Jr


 
 

िुसरा 
आठवडा 

07.01.01 
 

07.01.02 
07.01.25 

 

2.स्वप्न 
ववकिारा 
मािूस  
 

 
यरे्थ ेक्लिक करा  
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा  

1.ववद्यार्थी पाठािे प्रकट वािन करतील. 
2.ववद्यार्थी पाठािे समजपूवगक वािन करतील. 
3.ववद्यार्थी पाठािा आकलन झालेला आशय 
स्वतःच्या शब्दात लेखन करतील. 
4.ववद्यार्थी आशयाशी संबंचधत स्वतःच्या अनुभवािे 
लेखन करतील. 
5.ववद्यार्थी पाठातील यमक जुळिारे शब्द शोधून 
लेखन करतील 

वतसरा 
आठवडा 

07.01.09 
 

07.01.12 
 

07.01.16 
 

 

3.तोडिी 
 

 
यरे्थ ेक्लिक करा  

 
 

यरे्थ ेक्लिक करा  
 
 
 
 

यरे्थ ेक्लिक करा  
 

1.ववद्यार्थी पररसरातील ,शेजारील ,घरातील चित्रािे 
वनरीक्षि करतील. 
2.ववद्यार्थी चित्रात दिलेला आशय स्वतःच्या शब्दात 
घरातील आई ,वडील,भाऊ ,बदहि याना सांगतील. 
3. ववद्यार्थी तोडिी या शब्दािा अर्थग घरातील मोठ्या 
व्यक्तींकडून समजून घेतील. 
4.ववद्यार्थी पाठाच्या आशयाशी संबंचधत गोष्ट तयार 
करतील. 
5.ववद्यार्थी तोडिी कामगारांिा क्रकवा त्ाने 
अनुभवलेल्या क्रकवा वनरीक्षिात आलेल्या मजुरािा 
संवाि स्वतःच्या शब्दात लेखन करतील 
7..ववद्यार्थी मजरूासोबत संवाि साधून त्ांिे मत 
जािून घेतील . 
8.ववद्यार्थी पाठािे समजपूवगक वािन करतील. 
9.ववद्यार्थी र्लिंक च्या साह्याने णव्हडीओ पाहून आशय 
समजून घेतील.व समजलेला आशय लेखन करतील. 
10.ववद्यार्थी पाठावर आधाररत प्रश्न तयार करून त्ािे 
उत्तर स्वतःच्या भाषेत लेखन करतील . 
11.ववद्यार्थी पाठातील कठीि / अर्थग न समजिारे 
शब्द शोधून त्ािा अर्थग शब्दकोश 
,मोबाईल,इत्ािीच्या मितीने शोधतील. 
12.र्लिंक च्या साह्याने णव्हदडओ मध्ये पाठातील 
वविारलेल्या प्रश्नांिी उत्तरे शोधतील.  
 

िौर्था 
आठवडा 

07.01.12 
 

3.तोडिी  
यरे्थ ेक्लिक करा  

ववद्यार्थी पाठातील संवाि घेऊन नाट्यीकरि करतील. 
2.ववद्यार्थी र्लिंकच्या साह्याने पाठाच्या आशयाशी 

http://cart.ebalbharti.in/BalBooks/pdfs/701020001.pdf
http://bit.ly/3ePVboz
http://youtu.be/4NdSViHLmvE
http://cart.ebalbharti.in/BalBooks/pdfs/701020001.pdf
http://youtu.be/9AUQnbAuOK4
http://cart.ebalbharti.in/BalBooks/pdfs/701020001.pdf


07.01.20 
 

 07.01.26 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

संबंचधत उतारे वािन आणि प्रश्न उत्तरे यांिा सराव 
करतील. 
3.ववद्यार्थी मजरुाच्या कामाबाबत वनबंध स्वतःच्या 
शब्दात लेखन करतील. 
4.ववद्यार्थी समान अर्थागिे आणि ववरुद्ध अर्थागिे शब्द 
शोधून वािन करतील .त्ापासून वाक्य तयार 
करतील. 
5.ववद्यार्थी पाठातील नाम ,सवगनाम.क्रक्रयापि,ववशेषि 
इत्ािी शोधतील.त्ापासून वाक्य तयार करतील 

 

माहे – ऑगस्ट  २०२०                                       ववषय – मराठी 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 

 07.01.09 
 07.01.17 

4.श्ाविमा
स (कववता) 

 
यरे्थ ेक्लिक करा  

 
यरे्थ ेक्लिक करा  

 
 

1.ववद्यार्थी कववता लक्षपूवगक ऐकतील. 
2.ववद्यार्थी कववतेमधील शब्दांिा अर्थग शोधून त्ािे लेखन 
करतील. 
3.ववद्यार्थी कववतेिा आशय समजून घेण्यािा प्रयत्न 
करतील. 
4.ववद्यार्थी पावसािा मानवी जीवनावर होिारा पररिाम 
याबाबत स्वतःच्या शब्दात आपले वविार लेखन करतील . 
5.ववद्यार्थी कववतेवर आधाररत प्रश्न वनमागि करून त्ािे 
उत्तर लेखन करतील. 

िुसरा 
आठवडा 

07.01.08 
  07.01.16 

5.भांड्या
च्या िुवनयेत 

 1.ववद्यार्थी घरातील भांड्यािी यािी करून त्ािे उपयोग 
सांगतील. 
2.ववद्यार्थी घरातील आधुवनक आणि परंपरागत भांडी 
यामधील भेि सांगतील आणि त्ािे लेखन करतील. 
3.ववद्यार्थी पाठािे लेखन करून पाठािा आशय स्वतःच्या 
शब्दात सांगतील. 
4.ववद्यार्थी पाठातील कठीि शब्द शोधून त्ािे अर्थग 
शोधतील. 
5.ववद्यार्थी पाठाच्या आशयावर आपले मत र्लणखत 
स्वरूपात व्यक्त करतील 

वतसरा 
आठवडा 07.01.02 

  07.01.07 
6.र्थोरांिी 
ओळख  

यरे्थ ेक्लिक करा  
 

यरे्थ ेक्लिक करा  

1.ववद्यार्थी पाठािे समज पूवगक वािन करतील. 
2.ववद्यार्थी पाठातील यमक जुळिारे शब्द शोधतील. 
3.ववद्यार्थी र्थोर पुरुषािे िररत्र वाितील.त्ाबाबत आपले 

https://youtu.be/JBD4BNY5kl
file:///I:/scert%20book/bit.ly/2MFRqoK
http://youtu.be/Gifsn12ROGs
file:///I:/scert%20book/bit.ly/2AOoF6W


 
 

मत स्वतःच्या शब्दात लेखन करतील. 
4.ववद्यार्थी स्वतःच्या कल्पनेने गोष्ट तयार करून प्रकट 
वािन करतील. 

िौर्था 
आठवडा 

  
 

 

 

 

माहे – जनू २०२०                                          ववषय – गणित 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 

07.71.15 
भौचमवतक 
रिना  

यरे्थ ेक्लिक करा  
 

यरे्थ ेक्लिक करा  
 

सराव- 
मागील इयत्तेत झालेल्या कोन िुभाजक कसा 
काढावा यािा सराव वेगवेगळ्या प्रकारिे कोन 
काढून त्ांिे कोन िुभाजक काढा. 
कोित्ाही मापािा कोन काढून कोनाच्या मध्य े
एक क्रकरि काढून तो त्ा कोनािा िुभाजक आहे 
क्रकिं वा नाही हे पडताळून पहा. 

 

 
भौचमवतक 
रिना 

 
यरे्थ ेक्लिक करा  

 
 
 

यरे्थ ेक्लिक करा  
 

रिना/कृती- 
एक मोठा कोित्ाही मापािा क्रत्रकोि काढून 
त्ाच्या प्रत्ेक कोनािा कोन िुभाजक 
काढा,कोन िुभाजक काढतांना क्रत्रकोिाच्या 
अंतभागगात तीनही कोन िुभाजक एका वबिं िंूत 
येतील एवढे लांब काढा. 
क्रत्रकोिाच्या ज्या एका वबिं िंूत हे तीनही कोन 
िुभाजक एकत्र आले तेर्थून प्रत्ेक बाजूवर लंब 
काढा व नंतर आकृतीिे वनरीक्षि करा.व वनरीक्षिे 
वहीत र्लहा. 
 

 

  

यरे्थ ेक्लिक करा  
 

यरे्थ ेक्लिक करा  
 

कृती- 
 वरील प्रमािे कृतीिा सराव करा.  

 
  

यरे्थ ेक्लिक करा  
 

यरे्थ ेक्लिक करा  

कृती/रिना- 
कोन िुभाजकाप्रमािे क्रत्रकोिाच्या तीनही बाजूंिे 
िुभाजक काढिे व वरीलप्रमािेि कृती करिे. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31286297692781772814920?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31256978953029222421018?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129450738964561921459?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006605697843200193?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006605779738624194?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006605956218880194?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066068493271041100?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006606951399424156?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content


 सिूना- कोन िुभाजक व बाज ूिुभाजक यािंा 
सराव करण्यापवूी िीक्षा aap वरील या 
सिंभागतील णव्हदडओ पहा. 

िुसरा 
आठवडा 

07.71.16 

भौचमवतक 
रिना-
क्रत्रकोि 
रिना 

यरे्थ ेक्लिक करा  
 

यरे्थ ेक्लिक करा  
 

सराव- 
काही कोन व बाजूंच्या मापांवरून वेगवेगळे 
क्रत्रकोि काढण्यािा सराव करा व काही क्रत्रकोि 
काढतांना येिाऱ्या अडििी नोंिवा व त्ाववषयी 
वविार करा.काही क्रत्रकोि तयार कारतांना बाजूंिे 
माप तर काही क्रत्रकोि तयार करतांना कोनािे 
माप आवश्यक असल्यािे जािववले 
असेल.त्ावर वविार करा  तमुच्या र्शक्षकांशी 
ििाग करा. 

 

  

यरे्थ ेक्लिक करा  
 
                               
 
येरे्थ क्लिक करा  

 
कृती-तुमच्या पुस्तकातील पान नं.२ नुसार पुढील 
कृती करा. 
१. एक क्रत्रकोि काढून त्ाच्या तीनही कोनािे 
कोन िुभाजक काढा व त्ावरून  त्ा क्रत्रकोिािा 
अंतर  
 मध्य काढा. 
२. एक क्रत्रकोि घेऊन त्ाच्या वतन्ही बाजूंिे 
िुभाजक काढून त्ा क्रत्रकोिािा  परीमध्य  काढा.  

 

  

येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

सिूना- 
१.क्रत्रकोिाच्या तीनही बाजूंिी लांबी दिली असता 
क्रत्रकोि काढा. 
२.क्रत्रकोिाच्या िोन बाजू व एक कोन दिला 
असता क्रत्रकोि काढा. 
३.क्रत्रकोिािे िोन कोन एक बाजू दिली असता 
क्रत्रकोि काढा. 
 ४. काटकोन क्रत्रकोिातील किग व एक भुजा 
यांिी लांबी दिली असता क्रत्रकोि काढा. 
वरील रिना पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या 
सूिनेप्रमािे करा.त्ासाठी तमुच्या कंपास 
पेटीतील सादहत् वापरा व त्ासाठी िीक्षा aap 
मधील णव्हदडओ िा वापर करा. 

 
  

येरे्थ क्लिक करा  
 
                                  

सराव- 
खालील मादहतीच्या आधारे क्रत्रकोि काढा. 
१.एक बाजू 4 सेंटीमीटर िुसरी बाजू 7 सेंटीमीटर 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313006607017197568196?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066071269294081101?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066072251269121102?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066072875499521108?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140116056227841210?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140116323205121211?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140116574699521241?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content


 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 

व वतसरी बाज ू10 सेंटीमीटर 
२..एक बाजू 3 सेंटीमीटर िुसरी बाजू 6 
सेंटीमीटर व एक कोन60 अंश 
३.एक कोन ५० अंश,िुसरा कोन ७० अंश व 
त्ांनी सामाववष्ट केलेली एक बाजू ५ सेंटीमीटर 
४.काटकोन क्रत्रकोिातील किग ७ सेंटीमीटर व 
एक भुजा ४ सेंटीमीटर 

 

  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140116759592961254?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content


माहे – जलु ै२०२०                                                  ववषय – गणित 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठाि े
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 

07.71.17 

भौचमवत
क 
रिना-
रेषाखंड 
एकरूप
ता 

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

रेषाखंडािी एकरूपता  
कृती- 
१.घरातील व पररसरातील एकमेकांशी तंतोतंत 
जुळिाऱ्या वस्तूंिी यािी करा. 
२.वहीवर िोन रेषाखंड काढून रेषाखंड एकमेकांशी 
जोडून त ेतंतोतंत आहेत की नाही हे ठरवा. 
३.वहीवर एकमेकांशी तंतोतंत जुळिारी िोन रेषाखंड 
काढा. 
४.कोिताही एक खोका घेऊन त्ा खोक्याच्या 
प्रत्ेक कडे िी लांबी मोजा ती सारखीि वाटते क्रकिं वा 
नाही हे बघा. 
५.एका कोर्या कागिावर पेस्थन्सलच्या साहाय्याने 
वेगवेगळ्या प्रकारिे  २० रेषाखंड काढा व नंतर कंपास 
पेटी मधील करकटकाच्या साह्याने त्ांिी लांबी 
मोजून त्ातील क्रकती रेषाखंड एकरूप आहेत ते 
र्लहा. 

   

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

कोनािी एकरूपता  
कृती - 
१.वहीवर िोन क्रत्रकोि  काढून त ेएकमेकांशी जोडून 
तंतोततं जुळतात  की नाही हे ठरवा.ते क्रत्रकोि जर 
एकमेकांशी तंतोतंत जुळत नसतील तर त्ािे कारि 
र्लहा. 
२.एका कोर्या कागिावर एकमेकांशी तंतोतंत 
जुळिारे 2 क्रत्रकोि काढा. 
३. कोऱ्या कागिा वर १० छोटे छोटे क्रत्रकोि काढून 
त्ांच्यातील एकमेकांशी तंतोतंत जुळिारे क्रत्रकोि 
क्रकती ते र्लहा. 
४. िोन क्रत्रकोि हे एकमेकांशी तंतोततं जुळतात हे 
तुम्ही कशा प्रकारे ठरवू शकता.  
 

    
येरे्थ क्लिक करा  
 

वतुगळािी  एकरूपता  
कृती - 
१.कागिािी  वेगवेगळ्या आकारािी पाि वतुगळे काढा 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140116957347841255?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140126060544001243?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140126194401281244?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140129427046401224?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140129755709441267?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content


व  कापून घ्या.ती सवग करतोय समान होण्यासाठी 
तुम्ही काय कराल ते र्लहा. 
 
२. िोन समान वतुगळे तयार करण्यासाठी आम्हाला 
काय करावे लागले ते र्लहा व त्ांना समान 
करण्यासाठी कोिते पर्थ् तुम्हाला पाळावे लागल ेते 
र्लहा. 
३. िोन वतुगळे एक रूप आहेत हे तुम्ही कशावरून 
ठरवाल.  
४.घर अर्थवा पररसरातील असे एकूि वतुगळे तुम्हाला 

कुठे बघायला चमळतात. 
सिूना - 
GEOGEBRA िा वापर करून ववववध आकाराि े
क्रत्रकोि व वतुगळे काढा व त्ािंी एकरूपता तपासा. 
वरील प्रत्ेक कृतीनंतर तुमच्या पाठ्यपुस्तकात 
दिलेला सराव संि तुमच्या वहीमध्ये सोडवा. 

िुसरा 
आठवडा 

07.71.01 

पूिाांक 
संख्यां
िा 
गुिाका
र व 
भागाका
र 

 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

इयत्ता सहावीमध्य ेझालले्या भागावर सराव करा. 
संख्यारेषेच्या मितीने पूिाांकािी बेरीज व वजाबाकी. 
      1)घरात जचमनीवर एक सखं्यारेषा काढा.  
संख्यारेषेवर उजव्या बाजूला धन संख्या तर डाव्या बाजूला 
ऋि सखं्या िाखवा .2(पिूाांकािी बरेीज उिा .( 3 ) +
(- 4) = (-1) 
  सखं्यारेषेवर “०” वर उभे राहा , 3 ही धन संख्या 
असल्याने उजव्या बाजूला 3पाऊल े   जाऊन धन 3 वर 
उभे राहा.आता 3 मधे्य ऋि ४ चमळवायिे आहेत म्हिनू 
डाव्या बाजूला िार पाऊले गले्यावर तुम्ही ऋि १ वर 
पोहिल अशा प्रकारे ववववध उिाहरिे  घेऊन बेरजेिा 
सराव करा. 
3) पूिाांकािी वजाबाकी  
उिा. ( 9 ( –  )- 4(  =9  + 4   = 13 
   आरंभ वबिं िूवर उभे राहून उजवीकडे 9 पाऊल ेजा.आता 
वजा  )  - 4  (करायिे आहेत . 
    आपल्याला मादहत आहे,एखाद्या सखंेतून िसुरी सखं्या 
वजा करि ेम्हिजे िुसऱ्या सखं्यिेी ववरुद्ध सखं्या 
चमळववि.ेम्हिून आपल्याला ऋि 4 िी ववरुद्ध सखं्या 
धन  4                      
  म्हिजेि अजून उजवीकडे िार पाऊले जा.तमु्ही 13वर 
पोहिललेे असाल.याप्रमािे   ववववध उिाहरिे घेऊन 
संख्या रेषेवर सराव करा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31256979224913510411066?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31291537916158771219710?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129450767928852481509?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content


 
सोडवा-  
1  9+8= 
2.  12+(-9)= 
3.  (-6)+14= 
4. (-11)+(-7)= 
5. (+8)-(-4)= 
6. (-8)+(    ) =5 
7. (+12)+(    ) =5 
8. (   )+( 15 ) =5 
9. (-5)+(    ) =5 
10.(   )+(-10) =5 

 

  

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

िोन पिूाांकािंा गिुाकार 
खालील तक्त्यािे वनरीक्षि करा. 

5 × 3 = 15 3 × 5 = 15 ( - 2 ) × 5 = ( - 10 ) 

5 × 2 = 10 2 × 5 = 10 ( - 2 ) × 4 = ( - 8 ) 

5 × 1 =   5 1 × 5 =  5 ( - 2 ) × 3 = ( - 6 ) 

5 × 0  =  0  0 × 5 =  0 ( - 2 ) × 2 = ( - 4 ) 

*5 × ( -1 ) = ( 
- 5 ) 

*( - 1 ) × 5 = ( 
- 5 ) 

( - 2 ) × 1 = ( - 2 ) 

5 × ( -2 ) = ( - 
10 ) 

( -2 ) × 5 = ( - 
10 ) 

( - 2 ) × 0 = ( 0 ) 

  ( - 2 ) × ( - 1 ) = ( 2 ) 

  ( - 2 ) × ( - 2 ) = ( 4 ) 

 
वरील तक्त्यािे वनरीक्षि करा.वनरीक्षि ेनोंिवा.त्ातील 
आकृवतबंध शोधा व पूिाांकाच्या गुिाकारािा वनयम 
र्शक्षकांशी ििाग करून तयार करा. 
 
 

 

  

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  

खालील पिूाांकाच्या गिुाकारािा आकृवतबधं पूिग 
करा. 
(-7) ⨉0 = 0 
(-7)⨉ 1 = -7 
(-7) ⨉2 = -14 
(-7)⨉ 3 = -21 
(-7) ⨉4 = -28 
(-7) ⨉5 = -35 
(-7)⨉(- 5) = 35 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003195972403201117?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003195972403201117?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000320003637248198?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003200426721281132?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000320126910464199?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003201933803521144?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003098118225921118?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content


 (-7) ⨉(−4) = 28 
(-7)⨉(- 3) = 21 
(-7) ⨉(-2) = 14 
(-7) ⨉(-1) = 7 
वनयम पडताळून पहा. 

 

  

येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

पिूाांकािा  भागाकार यावर आधाररत उिाहरि े
सोडवा. 

1. 64÷16 
2. (-64)÷16 
3. (-64)÷(-16) 
4. 64÷28 
5. (-64)÷48 

 (-64)÷(-8) 
 
 
 
 
 
 
वतसरा 
आठवडा  
 
 
 
 
 
 
 

07.71.18 
मसावी 
- 
लसावी 

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

 
मागील इयत्तते झालले्या भागावर सराव – 

1. 1 त े100 पयांतच्या संख्या वहीवर र्लहून 
त्ामधील  मूळ संख्यांना वतुगळ करा. 

 
2. 1 त े100 संख्यांमधील सहमूळ व जोडमूळ 

संख्या र्लहा. 
 

3. खालीलपैकी गटात न बसिारी संख्यांिी 
जोडी शोध व गटात का बसत नाही ते 
सकारि र्लहा. 

     (२,३)    (३,५)    (५,७)    (११,१३)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

1. खालील संख्यांिे उभी मांडिी व आडवी 
मांडिी या िोन्ही पद्धतीने मूळ अवयव पाडा. 
28,   64,    84,    12,    96, 
 

2. खालील संख्यांिा उभी मांडिी करून 
मसावी काढा. 
12, 18 
 
32, 48 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140119967498241263?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140120142970881264?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140150847569921217?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140151167795201289?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://youtu.be/Aw-AeKUXAz0
https://youtu.be/VbrVdXxUAIc
https://youtu.be/il_RcIKftPw
https://youtu.be/2-yZaIRDlJ4


 
 
 
 
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

64, 96 
 
75, 125 
 
24,  42,  94 
 

3. खालील संख्यांिा आडवी मांडिी करून 
मसावी काढा. 
18,  54, 
 
35,  85 
 
20,  90 
 
102,   216 
 
26,   78,   144 
 

4. खालील संख्यांिा भागाकार पद्धतीने 
मसावी काढा. 
24, 42 
 
68, 48 
 
64, 144 
 
75, 55 
 
56,  78,  108 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
 

1. खालील संख्यांिे पाढे र्लहून लसावी काढा. 
8,  12 
 
9,  15 
 

           12,  18 
 

https://youtu.be/dLEocLksddM
https://youtu.be/dLEocLksddM
https://youtu.be/lHgm6_Cq8E0
https://youtu.be/BWOVy0dgeyg


 
 
 
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 

 िीक्षा च्या content 
र्लिं क-  

          
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

2. खालील संख्यांिा आडवी मांडिी करून 
लसावी काढा. 
12,  15 
 
9,  15,  33 
 
25,  55,  75 
 

3. खालील संख्यांिा उभी मांडिी करून 
लसावी काढा. 
15,  25 
 
14,  35,  77 
 
13,  65,  91 
 

4. खालील संख्यांिा मसावी व लसावी काढा 
व नंतर त्ा िोन संख्यांिा गुिाकार व 
मसावी व लसावी यािा गुिाकार करा काय 
साम्य दिसते ते र्लहा. 
16,  28 
 
24,  42 
 
8,   12 
 
 

5. कोित्ाही िोन संख्यांिा गुिाकार हा 
त्ाच्या मसावी व लसावी यांच्या गुिाकारा 
एवढा असतो यािा पडताळा कोित्ाही 
पाि संख्यांच्या जोड्या घेऊन पडताळून 
पहा. 

 
 

 
 
र्थोडा वविार करा... 

https://youtu.be/BfVC2gO7MiU
https://igot.gov.in/play/content/do_31289482171515699214755
https://youtu.be/Q9jTu2mheCo
https://bit.ly/2YfKpSy


1. मिी/गोट्या चििंिोके यांच्या साहाय्याने वसंू्तिे गट 
करून सखं्यांिा मसावी काढण्यास सांगिे).ववडीओ 
पहा( 
2. केवळ वनरीक्षिाने सखं्यांिा मसावी काढिे. 

*जर तुम्ही ६ दिवसांनी कॅरम व ७ दिवसांनी बुचद्धबळ 
खेळायिे ठरववले असले तर तुम्ही हे िोनी खेळ कोित्ा 
दिवशी खेळाल ते तुमच्या र्शक्षकांना सांगा या ििाग 
करा).याकररता तुम्ही १ ते १०० संख्या तक्त्यािा वापर 
करू शकाल(. 
*तुमच्याकडे १५ सर्रिंि व ४५ केळी आहेत.केळी व 
सर्रििं तुम्हाला रुग्ानंा समान संख्येत वाटायिी 
आहेत.तर ज्यास्तीत ज्यास्त क्रकती रुग्ांना वाटता 
येतील?उत्तर शोधा. 

 

  

येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

 
1. खालील वाक्यातील ररकाम्या जागी 

काय यईेल त ेर्लहा. 
 
1. र्क्त एक हा सामाईक अवयव असिाऱ्या 
संख्यांिा मसावी -------असतो. 
2. िोन क्रमवार ववषम संख्यांिा मसावी --
---हा असतो. 
3. दिलेल्या संख्यांपैकी जेव्हा मोठ्या 
संखेच्या इतर संख्या ववभाजक असतात 
तेव्हा त्ा संख्यांिा लसावी हा -------
असतो. 
 
2. िोन संख्यांिा मसावी व लसावी आणि 

त्ा िोन संख्यापैकी एक संख्या दिली 
असता िुसरी संख्या 
शोधि.ेअशाप्रकारिी पाि उिाहरिे 
सोडवा. 

 
3. पाठ्यपुस्तकात दिल्या सवग उिाहरिांिा 

सराव िीक्षा app मधील णव्हडीओ 
बघून करा. 

 
 
 

https://youtu.be/zds8DPt8ajQ
https://youtu.be/HhNfKMJjVpA


 
 

 
 
 
 

िौर्था 
आठवडा  
 

07.71.10 
 

कोन व 
कोना
च्या 
जोड्या-
कोिा
िा 
अंतभागग 
व 
बदहभागग   

 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 

1. वहीवर एक कोन काढून त्ाला नाव 
िेतात. व त्ा कोिािे नाव, र्शरोवबिं िूिे 
नाव,भुजांिी नावे व भुजेवर असलेल्या 
वबिं िंूिी नावे सांगा. 

 
 
2. िीक्षा app मधील णव्हदडओ बघून 

कोनाच्या आंतभागगातील 
वबिं िू,बह्याभागातील वबिं िू व कोिावरील 
वबिं िू कोिते ते अभ्यासा. 

 
 
3. वहीवर एक कोन काढून त्ा कोनाला 

मधील बाजूस एक क्रकरि काढून एका 
कोनािे तयार होिारे िोन कोन िशगवा  
व त ेिोन कोन एकमेकांिे संलग्न कोन 
म्हिजेि लगतिे कोन आहे हे 
अभ्यासा. 

4. कोनाच्या आंतभागगातील 
वबिं िू,बाह्यभागातील वबिं िू व रेषेवरील 
वबिं िू तसेि संलग्न कोन यासंबंधी 
पाठ्यपुस्तकात दिलेली सवग उिाहरिे 
सोडवा. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/E42HTFWkkb0
https://youtu.be/SlpzCJsUdDQ
https://igot.gov.in/play/content/do_313006605060063232184


माहे – ऑगस्ट २०२०                                                     ववषय – गणित 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठाि े
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 
 

 
 
 
  

कोटीकोन 

येरे्थ क्लिक करा  
 

 
5. वहीवर एक काटकोन काढून त्ाच्या 

आंतभागगात कोिताही एक वबिं िू घेऊन तो 
जोडा.आता िोन कोन तयार झाले 
असतील त्ा िोघांच्या कोनाच्या मापािी 
बेरीज ९० अंश येते यावरून ते एकमेकांिे 
कोटीकोन आहेत हे लक्ष्यात ठेवा.यावरून 
त ेकोटीकोनािा गुिधमग वहीत र्लहा. 

 
6. र्शवाय कोित्ाही िोन कोनाच्या मापांिी 

बेरीज जेव्हा ९० अंश असते तवे्हा ते कोन 
परस्परांिे कोटीकोन असतात हे समजून 
घ्या.कोटीकोन दह संकल्पना समजून 
घेण्यासाठी िीक्षा app िा वापर करा. 

 
7. कोटीकोनावर आधाररत पाठ्यपुस्तकातील 

उिाहरिे सोडवा. 
 

 
 

िुसरा  आठवडा 
  

 पूरक 
कोन 

येरे्थ क्लिक करा  
 

8. वहीवर एक सरळ रेषा काढून रेषेवरील 
वबिं िुतून रेषेच्या एका बाजूस एक क्रकरि 
काढा. आता िोन कोन तयार झाले 
असतील त्ा िोघांच्या कोनाच्या मापािी 
बेरीज १८० अंश येते यावरून ते एकमेकांिे 
परूक कोन आहेत हे समजून घ्या.. 
यावरून ते पूरककोनािा गुिधमग वहीत 
र्लहा. 

 
9. र्शवाय कोित्ाही िोन कोनाच्या मापांिी 

बेरीज जेव्हा १८० अंश असते तेव्हा ते कोन 
परस्परांिे पूरककोन असतात हे लक्ष्यात 
ठेवा. 

https://youtu.be/gSB5y5eCxlE
https://youtu.be/-5eFEk0q0Tc


 
10. तुमच्या वहीत कोित्ाही मापािे पूरक 

कोि काढा. 
 
11. पुरककोनावर आधाररत पाठ्यपुस्तकातील 

उिाहरिे सोडवा. 
 
 

वतसरा 
आठवडा 
 

 ववरुद्ध 
कोन व 
रेषीय 

जोडीतील 
कोन 

 

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ववरुद्ध क्रकरि कशाला म्हितात.हे 
पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या आकृतीवरून 
अभ्यासा व वहीत ववरुद्ध क्रकरिािी 
आकृती काढा. 

 
13. सारख्या आकाराच्या सरळ काड्या क्रकिं वा 

मािीसच्या काड्या घेऊन पाठ्यपुस्तकात 
िाखववल्याप्रमािे रेषीय जोडी तयार 
करा.तयार होिारे िोन कोन हे एकमेकांिे 
रेषीय जोडीतील कोन आहेत हे 
ओळखतात.रेषीय जोडीतील कोन अजून 
िांगल्याप्रकारे स्पष्ट होण्यासाठी िीक्षा 
app िा वापर करा. 

 
14. रेषीय जोडीतील कोिािा गुिधमग वहीत 

र्लहा. 
 
15. िोन रेषा एकमेकांना एका वबिं िूत जेव्हा 

छेडतात तेव्हा िार कोन तयार 
होतात,त्ातील प्रत्ेक कोिाच्या ववरुद्ध 
बाजूस एक कोन तयार झालेला दिसतो 
त्ास त्ा कोिािा ववरुद्ध कोन असे 
म्हितात .ववरुद्ध कोन अजून 
िांगल्याप्रकारे स्पष्ट होण्यासाठी िीक्षा 
app िा वापर करा. 

 
16. ववरुद्धकोनािे गुिधमग आकृतीच्या 

सहाय्याने स्पष्ट करा व वहीत नोंि करा. 
 

https://igot.gov.in/play/content/do_313006605125648384193


 
 
 
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 

17. ववरुद्ध कोनावर आधाररत 
पाठ्यपुस्तकातील उिाहरिे सोडवा. 

 

िौर्था 
आठवडा  

07.71.20 
 
 
 
 
 
07.71.19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
क्रत्रकोिा
िा 
बाह्यकोि 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा   
 

18.बहुभूजाकृवतच्या आंतर कोनाच्या मापांिी बेरीज 
काढण्यासाठी कशाप्रकारे क्रत्रकोिाच्या तीनही कोनाच्या 
मापांच्या बेरजेिा उपयोग होतो हे पडताळून पहा. 

 
19.ववववध बहुभूजाकृतींच्या आंतकोनांच्या मापांिी 
बेरीज कशाप्रकारे बिलते,हे जाितात व त्ावर 
आधाररत ववर्शष्ट सूत्र स्वतः वनरीक्षिातून तयार करा व 
तुमच्या र्शक्षकांशी ििाग करा. 
 
20.पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या सारिीिे )पृष्ठ 
क्र.३१(वनरीक्षि करून योग्य वनष्कषग काढा 
 
21.क्रत्रकोिािा बाह्यकोन कशाला म्हितात ते 
ओळखतात. क्रत्रकोिािा बाह्यकोन समजून घेण्यासाठी 
िीक्षा app िा वापर करा. 
22.क्रत्रकोिाच्या बाह्याकोनािे गुिधमग अभ्यासा व 
त्ावर आधाररत उिाहरिे सोडवा.क्रत्रकोिािा बाह्याकोन 
व त्ािे िुरस्थ आंतरकोन यािा संबंध अभ्यासा.व 
तुमच्या वहीत आकृती काढून सिर गुिधमग पडताळून पहा. 
23.पाठ्यपुस्तकातील सरावसिं सोडवा. 

 

 

 

 

 

https://igot.gov.in/play/content/do_3130140126194401281244
https://igot.gov.in/play/content/do_313006605586718720154
https://igot.gov.in/play/content/do_313006605663051776198


माहे – जनू २०२०                                               ववषय – इंग्रजी 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाकं पाठाि े
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

वतसरा 
आठवडा 

The 
learner….. 
07.17.23 reads 
aloud 
meaningful 
chunks, 
stories and 
recites poems 
with 
appropriate 
pauses, 
intonations 
and 
Pronunciation
s. 
07.17.29 
infers the 
meaning of 
unfamiliar 
words by 
reading 
them in 
context. 
 

1.1 
It’s 
a 
sma
ll 
worl
s....
. 

 
Click Here 

1) Download DIKSHA app in your 
mobile phones using the link 
provided by your teacher and 
complete poem and activity on 
it.  

2) Read, sing poem. 
3) Note down rhyming words from 

poem  
4) Guess the meaning. 
5) Prepare conversation among 
two or more from given 
expressions.   

िौर्था 
आठवडा 

07.17.02 
responds to 
different 
kinds of 
instructions, 

1.2 
War
m 
up 
with 

 
Click Here 

1) Click on given link. Then listen 
carefully to the given guidelines 
and follow the instructions and 
complete (fill the gaps) 
activities.  

https://diksha.gov.in/get/dial/XIQLB7?textbook=do%20312526596777246720241023
https://diksha.gov.in/get/dial/XIZHCU?textbook=do_3130159357768581121283


requests, 
and directions 
in varied 
contexts. 
07.17.61 
frames 
appropriate 
questions to 
seek 
information, 
guidance. 
07.17.70 
identifies and 
uses verbs 
(main/auxilia
ry /transitive 
/ 
intransitive/si
ngular and 
plural forms). 

Tara 
and 
Frie
nds 

2) Perform all games and try to 
read and communicate. Also try 
to complete sentences using 
auxiliaries and prepare questions 
/ complete questions. 

3) Write down the list of Parts of 
Speech from the poem.  

 

माहे – जलु ै                                       ववषय – इंग्रजी 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 

07.17.19 describes 
things, people, 
situations, emotions etc 
broadly. 
07.17.23 reads aloud 
meaningful chunks, 
stories and recites 

1.3 
Littl
e 
Girls 
Wise
r 
than 

 
Click Here 

1) Use the given links and 
listen to the introduction 
and try to read the lesson 
and complete the task.  

2) Read the lesson, classify 
reasons, try to guess the 
meaning of words and 

https://diksha.gov.in/get/dial/XJ9DEH?textbook=do_3130164211101450241496


poems with appropriate 
pauses, intonations and 
Pronunciations.  
07.17.26 reads simple 
passages on familiar 
topics with 
comprehension 
07.17.29 infers the 
meaning of unfamiliar 
words by reading 
them in context, 
07.17.53 uses 
appropriate 
grammatically forms in 
communication (for 
example, noun, 
pronoun, verb, 
determines, time and 
tense). 

Old 
Peop
le 

describe things by using 
your own imagination.   

3) Answer the questions.  

िुसरा 
आठवडा 

The learner ….. 
07.17.39 writes as 
directed – one-word 
answers, choosing 
only one correct option, 
writing in complete 
sentences, writing no 
fewer/more lines than 
expected, etc. 
07.17.53 uses 
appropriate 
grammatically forms in 
communication (for 

1.3 
Littl
e 
Girls 
Wise
r 
than 
Old 
Peop
le 

 
Click Here 

1) Answer the questions. 
2) Read and write types of 

nouns and examples.  
3) Write the verb form.  
4) Complete TOW activity.  
 

https://diksha.gov.in/get/dial/XJ9DEH?textbook=do_3130164211101450241496


example, noun, 
pronoun, verb, 
determines, time and 
tense). 

वतसरा 
आठवडा 

07.17.04 finds specific 
details/facts/informati
on in the form of a 
speech, dialogue or 
story. 
07.17.07 thinks 
critically, compares and 
contrasts characters, 
events, ideas, themes 
and relates them to life. 
07.17.66 enriches 
vocabulary through 
reading. 
 
 

1.4 
Jour
ney 
to 
the 
Wes
t 

 
 
Click Here 

1) Read the story, find new 
words and write them.  

2) List all the characters 
from story.  

3) Write right / wrong on 
page -21, complete 
diagram also.  

4) Complete the phrases, 
read Prefix and suffix find 
some examples.  

5 ) Read and write 
examples of Common noun 
– Language Study –page 
no .22  

िौर्था 
आठवडा 

07.17.19 describes 
things, people, 
situations, emotions 
etc. 
broadly. 
07.17.65 translates 
literary and non-literary 
pieces from 
mothertongue into 
English and English 
into mother tongue. 

1.5 
Chil
dren 
are 
gon
g to 
scho
ol 

 
 
 
Click Here 

1) Read and sing the poem. 
1) Describe occasions in 

your words. 
2) Answer the 

questions. 
3) List verbs from poem 

that have ‘s’ suffix.  
4) Write twenty related 

words to – school, road, 
and tree. 

 

 

https://diksha.gov.in/get/dial/XJI9G5?textbook=do_3130164327881932801421
https://diksha.gov.in/get/dial/XVWHWP?textbook=do_3130164328193228801473


माहे – ऑगस्ट                                                ववषय – इंग्रजी 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 
 

07.17.26 
reads simple 
passages on 
familiar 
topics with 
comprehensi
on  
07.17.40 fills 
forms by 
writing in 
appropriate 
boxes/Colu
mns/spaces
. 

1.6 In a 
Class of 
their own ! 

 
Click 
Here 

1) Listen and watch the 
video carefully.  

2) Find difficult words 
and their meanings.  

3) Answer the 
questions.  

4) Write if the 
statements are right or 
wrong  

Translate statements 
from English to Marathi  

िुसरा 
आठवडा 

07.17.40 fills 
forms by 
writing in 
appropriate 
boxes/Colu
mns/spaces 

1.6 In a 
Class of 
their own ! 

Click 
Here 

1) Write dialogues on 
given topics. 
2) Complete Live English 
Activity 
3) Read and learn 
Common Noun and write 
examples.  
4) Write related words for  
- light , earth, turban, 
sleepy, pigeons 

वतसरा 
आठवडा 

The learner 
….. 
07.17.67 
finds 

2.1 We shall 
overcome   

 
 
Click 
Here 

1) Read and sing the 
poem.  

2) Read and complete the 
activity -2 from the 

https://diksha.gov.in/get/dial/XW6DYC?textbook=do_do_3130164331575050241462
https://diksha.gov.in/get/dial/XW6DYC?textbook=do_do_3130164331575050241462
https://diksha.gov.in/get/dial/XW6DYC?textbook=do_do_3130164331575050241462
https://diksha.gov.in/get/dial/XW6DYC?textbook=do_do_3130164331575050241462
https://diksha.gov.in/get/dial/XWF9ZZ?textbook=do_3130164355363307521401
https://diksha.gov.in/get/dial/XWF9ZZ?textbook=do_3130164355363307521401


required 
information, 
pictures, 
video clips, 
films etc. on 
the 
computer/in
ternet. 
 
07.17.23 
reads aloud 
meaningful 
chunks, 
stories and 
recites 
poems with 
appropriate 
pauses, 
intonations 
and 
Pronunciatio
ns.  
 
07.17.51 
attempts 
creative 
writing in 
different 
forms 
stories, 
poems, 
skits, 

book. 
3) Complete activities 

no.3, 4, 5, 6 from the 
book. 

 



dialogues, 
cartoons, 
jokes, 
playlets etc. 
 

िौर्था 
आठवडा 

07.17.07 
thinks 
critically, 
compares 
and 
contrasts 
characters, 
events, 
ideas, 
themes and 
relates them 
to life. 
 
07.17.21 
reads 
familiar 
words/phra
ses at a 
glance. 
Reads 
different 
handwriting
s, scripts, 
fonts etc.  
 
07.17.24 
understands 

2.2 Two 
Fables 

 
Click 
Here 

1) Read and find favorite 
stories. 

2) Write maximum 
related words for - 
Village, City, Forest. 
(Within two minutes)  

3) Listen and answer.  
4) Complete English 

Workshop – Activities 
no. 1,2,3,4  

5) Complete Language 
Study. 

6) Complete Activity - 
Live English. 

 

https://diksha.gov.in/get/dial/XWP62M?textbook=do%203130164363772805121402
https://diksha.gov.in/get/dial/XWP62M?textbook=do%203130164363772805121402


the English 
text seen in 
the 
surrounding
s. 
07.17.28 
reads to 
seek 
information 
in print, 
notice 
board, sign 
boards in 
public 
places, 
newspaper, 
hoardings. 

 

 

माहे – जनू २०२०                                       ववषय – ववज्ञान 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठाि ेनाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

वतसरा 
आठवडा 

07.72.01 
 

सजीव सषृ्टी 
:अनकूुलन व 

वगीकरि 
 

येर्थे क्लिक करा  

काश्मीर व राजस्थान या प्रिेशात 
आढळिारे प्रािी व वनस्पती एकाि 
प्रकारच्या आहेत का ? त्ामधे्य 
कोिता र्रक आहे ते र्लहून काढा. 
 

 07.72.04 
 

 

येर्थे क्लिक करा 

वनवडंूग बाभूळ व इतर वाळवंटी 
वनस्पती कमी पाण्याच्या प्रिेशात 
सहज का जगू शकतात? वविार करून 
उत्तर र्लहून काढा. 

 07.72.01  येर्थे क्लिक करा अनूकूलन म्हिजे काय ते स्पष्ट 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186943933399041724?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186944164904961631?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186944052756481768?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content


 करा. 

 07.72.02 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
वनस्पतींिे अनूकूलन याबाबत 
पाठ्यपुस्तक आणि इंटरनटेच्या 
माध्यमातून अचधक मादहती चमळवा. 

 07.72.02 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
१. अन्नग्रहि यासाठी वनस्पतीमधे्य 

झाललेे अनूकूलन उिाहरिासदहत 
स्पष्ट करा. 

िौर्था 
आठवडा 

07.72.01, 
07.72.02 
 

सजीव सषृ्टी 
:अनकूुलन व 

वगीकरि 
 

येर्थे क्लिक करा 

१.प्राण्यांमधील अनुकूलन 
उिाहरिासदहत स्पष्ट करा. २.हवेत 
संिार करिारा पक्षी आणि ववमान 
यांिे चित्र काढून त्ांच्यातील साम्य 
र्लहा. 

 07.72.03 
 

 

येर्थे क्लिक करा 

१. वाळवंटी प्रिेशात आढळिाऱ्या 
प्राण्यामधील अनुकूलन उिाहरिासहीत 
स्पष्ट करा. २.वाळवंटी प्रिेशात 
आढळिाऱ्या कोित्ाही एका प्राण्यािे 
चित्र काढा. 

 
 

07.72.02 
 

 

येर्थे क्लिक करा 

तुम्हाला मादहत असलेल्या  एका 
प्राण्यांमधे्य अन्नग्रहिसाठी शरीरामधे्य 
झाललेे अनुकूलन कोिते ते र्लहून 
काढा? 
 

 07.72.15 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

१.डावविनिा उत्क्ांती र्सद्धांत स्पष्ट करा. 
२.डावविन या शास्त्रज्ञाबद्दल इंटरनेटवरुन अचधक 
मादहती चमळवा. 

 07.72.03 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

वनस्पतींच्या वगीकरिािे वनकष लावून त्ांच्या 
आधारे तक्ता तयार करा व त्ात तुम्हाला मादहत 
असलेल्या वनस्पतींिी नावे र्लहा. 

     माहे – जलु ै                                                                 ववषय – ववज्ञान 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला आठवडा 7.72.01 
 

वनस्पती- रिना व 
कायग 
 

येर्थे क्लिक करा 
कोित्ाही एका वनस्पतीिे 
वनरीक्षि करून वनस्पतीिे ववववध 
भाग आकृतीद्वारे वहीत िशगवा. 

 
 

7.72.03 
 

  
येर्थे क्लिक करा 

एका कंुडीत वाटािा ,मोहरी, ज्वारी ,धने 
यांिे रोपे वीतभर उंिीिी झाल्यानंतर 
अलगि उपटून मुळांिे काळजीपवूगक 
वनरीक्षि करा व कोित्ा वनस्पती 
आहे ते पहा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31244980245541683227176?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186944441876481163?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186944559677441152?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186944674938881807?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186944786104321164?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186944898908161167?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186945020559361168?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186945134428161169?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31295197318267699211?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content


 
 7.72.03 

  येर्थे क्लिक करा 
खोडािे  ववववध भाग िशगविारी आकृती 
काढून त्ानंा नावे द्या. 
 

िुसरा आठवडा 7.72.03 
 

वनस्पती रिना व 
कायग  :पान  
 

येर्थे क्लिक करा 

१.आपल्या अंगिातील ववववध झाडांिी 
पाने गोळा करून त्ांच्या प्रकारािंे 
वनरीक्षि करा. २. पान या वनस्पतीच्या 
अवयवािी नामवनिेर्शत आकृती काढा. 

 7.72.03 
 

वनस्पती रिना व 
काये :र्ळे रु्ले 
व वबया 
 

येर्थे क्लिक करा 

तुमच्या घरात असिाऱ्या ववववध र्ळे व 
त्ांच्यातील वबयािंे वनरीक्षि करा. 
 

वतसरा आठवडा 7.72.17 
 

नसैवगिक 
ससंाधनाि ेगिुधमग 
 

येर्थे क्लिक करा 
१. नैसवगिक ससंाधने म्हिजे काय ते 
र्लहा. २.हवेमधे्य कोि कोिते वायू 
असतात ते र्लहून काढा. 

 7.72.05 
 

 येर्थे क्लिक करा 

१. हवेिे गुिधमग स्पष्ट करा. २. हवेला 
वजन असते हा गुिधमग घरी उपलब्ध 
असिाऱ्या सादहत्ािा वापर करून 
प्रत्क्ष प्रयोगाद्वारे पडताळून 
पहा.३.िंद्रावर वातावरिािा िाब 
असले का? वविार करा व उत्तर र्लहा. 

 7.72.04,
7.72.15 
  येर्थे क्लिक करा 

१.डॅवनयल बनोलीिे तत्व स्पष्ट करा. २. 
णव्हदडओ मधे्य िाखववण्यात आलले्या 
प्रयोगािंे काळजीपूवगक वनरीक्षि करून 
वहीत वनरीक्षिे नोंिवा. 

 7.72.04 
 

 येर्थे क्लिक करा 

१. रात्री क्रकिं वा पहाटेच्या वेळी िववबिं िुिे 
प्रमाि जास्त असण्यामागील शास्त्रीय 
कारि र्लहा.२.उन्हाळ्यात ओले कपडे 
िटकन वाळतात पि पि पावसाळ्यात 
मात्र ते लवकर वाळत नाहीत असे का 
घडते? यामागील शास्त्रीय कारि 
र्लहा. 

िौर्था आठवडा 7.72.05 
 

नसैवगिक 
ससंाधनाि ेगिुधमग 
 

येर्थे क्लिक करा 
१.पािी कोिकोित्ा अवस्थेमध्ये 
आढळते ते र्लहा. २. पाण्यािे 
गुिधमग स्पष्ट करा. 

 7.72.05,
7.72.06 
  येर्थे क्लिक करा 

१. पाण्यािे असंगत वतगन ही 
संकल्पना स्पष्ट करा.२.अवतर्थडं 
प्रिेशात निी तलाव गोठल्यावरही 
जलिर र्जवंत का राहू शकतात? 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31295197427074662412?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31295197534942003213?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31295197618266931212?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018694854860800187?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186948698112001728?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018694881058816188?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186948932157441774?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186949044961281172?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186949165137921643?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content


यामागील शास्त्रीय कारि र्लहा. 
 7.72.17,7

.72.18 
  येर्थे क्लिक करा 

१. मातीिे गुिधमग स्पष्ट करा. 
२.मातीिे ववववध प्रकार त्ांच्या 
वैर्शष्ट्यासह स्पष्ट करा. ३.मृिेिे 
उपयोग कोि कोिते यािा तक्ता 
तयार करा. 

 

माहे – ऑगस्ट                                                    ववषय – ववज्ञान 

आठवडा 
अध्ययन वनष्पत्ती 

क्रमाकं पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला आठवडा 7.72.03 
सजीवातील 

पोषि 
 

येर्थे क्लिक करा वनस्पती स्वतःिे अन्न स्वतः कसे 
तयार करतात ते र्लहा. 

िुसरा आठवडा 
7.72.06 

 

सजीवातील 
पोषि 

 
येर्थे क्लिक करा 

अन्न प्रकारानुसार शाकाहारी प्रािी, 
मांसाहारी प्रािी, चमश्ाहारी प्रािी 
असे तुम्हाला मादहत असलेल्या 
प्राण्यांिे वगीकरि करून त्ांिा 

तक्ता तयार करा. 
 

वतसरा आठवडा 
7.72.05 

 

अन्नपिार्थाांिी 
सरुक्षा 

 
येर्थे क्लिक करा 

आपल्या आहारात कोि कोित्ा 
अन्नघटकांिा समावेश असतो ते र्लहा 

क्रकिं वा त्ािे चित्र काढा. 
 

 
7.72.06 

  येर्थे क्लिक करा 

१. अन्न वबघाड होण्यािी कारिे 
र्लहा.२.भाज्या, र्ळे क्रकिं वा धान्य खराब 
क्रकिं वा क्रकडलेले असल्यास काय होईल ते 
पालकांच्या मितीने ििाग करून र्लहा. 

 
7.72.05 

  येर्थे क्लिक करा 
अन्न वबघाड :कारिीभूत घटकांिी 

यािी करा 
 

 
 

7.72.06 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 

अन्न वाया जाऊ नये ,अन्नािी नासाडी 
होऊ नये यासाठी तुमिी भूचमका 

काय असेल ते र्लहून काढा. 
 

िौर्था आठवडा 
7.72.06 

 

अन्नपिार्थाांिी 
सरुक्षा 

 
येर्थे क्लिक करा 

घरगुती समारंभ आणि 
उत्सवािरम्यान अन्नािी नासाडी 
होवू नये यासाठी करावयाच्या 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312940822734635008192?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186949429493761729?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31249366373089280024895?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186946630369281771?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186946975662081165?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186946866544641279?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186946975662081165?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018694709321728185?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content


उपाययोजनाबाबत पालकांशी 
ििाग करा. 

 
7.72.06 

  येर्थे क्लिक करा 

१.अन्न रक्षिाच्या ववववध पद्धतींिी 
यािी करा. २.अन्न रक्षिाच्या ववववध 

पद्धती स्पष्ट करा.३.आपि घरी 
वापरत असलेल्या अन्नरक्षि पद्धतींिी 

पालकांबरोबर ििाग करा. 

 
7.72.10 

  येर्थे क्लिक करा 
भेसळ युक्त पिार्थाांिी तुम्हाला माहीत 

असललेी उिाहरिे र्लहा 
 

 
7.72.10 

  येर्थे क्लिक करा 

आत्ताि पादहलेल्या णव्हदडओद्वारे 
अन्नपिार्थागतील भेसळ कशी शोधाल 

ते र्लहून काढा. 
 

 

 

माहे – जनू २०२०                                                 ववषय – सामार्जक शास्त्र 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रमाकं 

पाठाि ेनाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

वतसरा 
आठवडा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
व  
 
 
 
 

१. मध्ययुगीन 
भारतीय 
इवतहासािी 
साधने 
ओळखता येिे. 
२. ऐवतहार्सक 
साधनांिे 
वगीकरि करता 
येिे. 
३. ऐवतहार्सक 
साधनांिे 
इवतहास 
लेखनातील 
महत्व ओळखता 
येिे. 
४. ऐवतहार्सक 
साधनांच्या 
जतनािे प्रयत्न 

१.इवतहासािी 
साधने  

(प्रस्तावना) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
(र्लणखत साधने भाग 
१)येर्थे क्लिक करा 
 
(र्लणखत साधने भाग २)  
येर्थे क्लिक करा 
 
(भौवतक साधने भाग १) 
येर्थे क्लिक करा 
 
(भौवतक साधने भाग २) 
येर्थे क्लिक करा 
 
(मौणखक साधन)े 
येर्थे क्लिक करा 
 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक १.इवतहासािी 
साधने हा पाठ वािण्यास सांगि.े 
इवतहासािी साधने या पाठािी प्रस्तावना 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास 
सांगि.े 
र्लणखत साधनांबद्दल मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
र्लणखत साधने भाग २ ववषयी मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
भौवतक साधने भाग २ ववषयी मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
भौवतक साधने भाग २ ववषयी मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
मौणखक साधनांववषयी मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
ऐवतहार्सक साधनांि ेमूल्यमापन बद्दल मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास 
सांगि.े 
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िौर्था 
आठवडा  

करि.े  
(ऐवतहार्सक साधनांिे 
मूल्यमापन)  
येर्थे क्लिक करा 
 
(इवतहासािी साधने: 
सराव)  
येर्थे क्लिक करा 

इवतहासाच्या साधनांच्या प्रश्नोत्तराच्या सरावासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला िीक करण्यास सांगि.े 
कृती व उपक्रम 
प्रािीन काळापासून कवडी,िमडी, धेला, पै,पसैा, 
आिा, रुपया ही नािी प्रिर्लत होती. नाण्यांवरून 
काही म्हिी, वाक्प्रिार,प्रिर्लत झाले आहेत त्ांिी 
यािी करा. उिाहरिार्थग:- एक रु्टकी कवडी िेिार 
नाही. 
पोवाडे व आदिवासी गीते यांिा संग्रह करा. 
पाठातील चित्रांिे वनरीक्षि करून र्लणखत,भौवतक 
व मौणखक साधनांत वगीकरि करा. 

 

माहे – जलु ै                                                              ववषय – सामार्जक शास्त्र 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रमाकं 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठव
डा 
 
 
 
 
 
 
व  
 
 
 
िुसरा 
आठव
डा 

१. र्शवपूवग 
काळातील 
भारतातील 
ववववध सत्तांिे 
महाराष्ट्राच्या 
जीवनावर 
झाललेे पररिाम 
सांगता येिे. 
२. मुघलकालीन 
घटनांिे 
महाराष्ट्रावर 
झालेल्या 
पररिामांिे 
ववश्लेषि करता 
येिे. 

२.र्शवपूवग
कालीन 
भारत 

(ववजयनगरिे राज्य)े 
येरे्थ क्लिक करा 
  
(र्शवपूवगकालीन राजसत्ता 
भाग १) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
 (र्शवपूवगकालीन राजसत्ता 
भाग २) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
(वायव्येकडील आक्रमिे 
भाग १) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
(वायव्येकडील आक्रमिे 
भाग१:उत्तरेकडील 
सुलतानशाही) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 (बहामनी राज्य)े 
येरे्थ क्लिक करा 
 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक २.र्शवपूवगकालीन भारत 
या पाठािे वािन करण्यास सांगि.े 
ववजयनगरिे राज्य ेयाबद्दल मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास सांगिे. 
र्शवपूवगकालीन राजसत्ता भाग १ बद्दल मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास 
सांगि.े 
र्शवपूवगकालीन राजसत्ता भाग २ बद्दल मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास 
सांगि.े 
वायव्येकडील आक्रमिे भाग १ बद्दल मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास 
सांगि.े 
 
वायव्येकडील भाग २:उत्तरेकडील सुलतानशाही ववषयी 
मादहती पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिं कला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
 
 
बहामनी राज्यववषयी मादहती पाहण्यासाठी दिलेल्या 
र्लिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
 
महारािा प्रताप यांच्याववषयी मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
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 (महारािा प्रताप) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 (आहोमांशी संघषग) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 (ववजयनगरिे कृष्णिेवराय) 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
(मुघल सत्ता) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
(राजपुतांशी संघषग) 
येरे्थ क्लिक करा 
 

आहोमांशी संघषग  पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिं कला 
क्लिक करण्यास सांगि.े 
 
ववजयनगरिे कृष्णिेवराय यांच्याबद्दल मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास 
सांगि.े 
मुघल सत्तेववषयी मादहती पाहण्यासाठी दिलेल्या 
र्लिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
राजपुतांशी संघषग पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिं कला 
क्लिक करण्यास सांगि.े 
कृती व उपक्रम 
पाठात आलेल्या सम्राट, राजा, रािी,बािशहा यांिी 
नावे र्लहा. 

वतसरा 
आठव
डा 
 
 
 
 
व  
 
 
 
िौर्था 
आठव
डा  

१. संववधान 
सभेच्या 
कायगपद्धतीत 
ववरोधी मतांिा 
उचित आिर 
केला गेल्यािे 
समजून घेि.े 
२. संववधानाच्या 
वनचमितीत डॉिर 
बाबासाहेब 
आंबेडकरांच्या 
योगिानािे महत्त्व 
जाििे. 
३. न्याय स्वातंत्र्य 
समता व बंधुता 
या मूल्यांच्या 
आधारे नव्या 
समाजािी 
वनचमिती करिे हे 
संववधानािे उदद्दष्ट 
होते हे जाििे. 
४. लोकशाही 
मूल्यानुसार 
आिरि करि े

१.आपल्या 
संववधाना
िी ओळख 

 
(प्रस्तावना-संववधान) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
 (संववधानातील तरतुिी) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
 (संववधानािी आवश्यकता) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 (राज्यकारभार म्हिजे 
काय?) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 (डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरांिे योगिान) 
येरे्थ क्लिक करा 
 

नागररकशास्त्र मधील पाठ क्रमाकं १.आपल्या 
संववधानािी ओळख हा पाठ वािण्यास सांगि.े 
पाठािी प्रस्तावना व संववधान बद्दल मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास 
सांगि.े 
संववधानातील तरतिुींववषयी मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
संववधानािी आवश्यकता का आहे ?हे समजण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
राज्यकारभार म्हिजे काय हे जािून घेण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला क्लिक करण्यास सांगि.े 
संववधान वनचमितीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांिे योगिान 
ववषयी मादहती पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिं कला क्लिक 
करण्यास सांगि.े 
कृती व उपक्रम 
संववधान सभेसाठी ववववध सचमत्ांिी स्थापना 
झाली,त्ांच्याववषयी मादहती चमळवा व सचमतीच्या 
नावांिा तक्ता तयार करा. 
संववधान सभेतील सिस्ांच्या र्ोटोंिा संग्रह करा. 

http://tiny.cc/kbyeqz
http://tiny.cc/kbyeqz
http://tiny.cc/ndyeqz
http://tiny.cc/vdyeqz
http://tiny.cc/meyeqz
http://tiny.cc/jfyeqz
http://tiny.cc/ggyeqz
http://tiny.cc/tgyeqz
http://tiny.cc/8gyeqz
http://tiny.cc/hhyeqz
http://tiny.cc/lhyeqz


 

माहे – ऑगस्ट                                                        ववषय – सामार्जक शास्त्र 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 
 
 
 
 
 
 
िुसरा 
आठवडा 

१.संतां
च्या 
र्शकविु
कीतील 
साम्य 
ओळखता 
येिे. 

३.धाचमिक  
समनव्य 

 
(प्रस्तावना) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 (भक्ती िळवळ भाग १) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 (भक्ती िळवळ भाग २)  
येरे्थ क्लिक करा 
 
(महानुभाव परं्थ) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
(सरु्ी पंर्थ) 
येरे्थ क्लिक करा 
 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक ३.धाचमिक समनव्य  या 
पाठािे वािन करण्यास सांगि.े 
धाचमिक समन्वय या पाठािी प्रस्तावना पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला िीक करण्यास सांगि.े 
भक्ती िळवळ भाग १ बद्दल  मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला िीक करण्यास सांगि े
भक्ती िळवळ भाग २ मादहती पाहण्यासाठी दिलेल्या 
र्लिं कला िीक करण्यास सांगि े
महानुभाव पंर्थ ववषयी मादहती पाहण्यासाठी दिलेल्या 
र्लिं कला िीक करण्यास सांगि.े 
 
सुर्ी पंर्थ बद्दद्दल मादहती पाहण्यासाठी दिलेल्या 
र्लिं कला िीक करण्यास सांगि.े 
कृती व उपक्रम 
पाठात आलेल्या संतािंी/धमगसधुारकांिी नावे र्लहा. 
महाराष्ट्रातील संतािंी यािी करा. 
तुम्हाला मादहती असलेल्या संतािंे अभंग, िोहे, विने 
र्लहा. 

वतसरा 
आठवडा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१. 
र्शवपूवग
कालीन 
समाजजी
वन स्पष्ट 
करता 
येिे. 
२. 
आदिलशा
ही व 
वनजामशा
ही 
काळाती
ल ववववध 
ऐवतहार्स

४.र्शवपूवग
कालीन 
महाराष्ट्र 

 
(प्रस्तावना) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
(गाव-मौजा) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 (परगिा) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 (वारकरी पंर्थािे काये) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 (संत नामिेव) 
येरे्थ क्लिक करा 
 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक ४.र्शवपूवगकालीन 
महाराष्ट्र या पाठािे वािन करण्यास सांगि.े 
र्शवपूवगकालीन महाराष्ट्र या पाठािी प्रस्तावना 
पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिं कला िीक करण्यास 
सांगि.े 
गाव-मौजा कशास म्हितात हे जािून घेण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला िीक करण्यास सांगि.े 
परगिा बद्दल मादहती पाहण्यासाठी दिलेल्या र्लिं कला 
िीक करण्यास सांगि.े 
वारकरी पंर्थािे काये जािनू घेण्यासाठी दिलेल्या 
र्लिं कला िीक करण्यास सांगि.े 
संत नामिेव यांच्याववषयी मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला िीक करण्यास सांगि.े 
संत ज्ञानेर्श्र यांच्या बद्दल मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला िीक करण्यास सांगि.े 

http://tiny.cc/ckyeqz
http://tiny.cc/lkyeqz
http://tiny.cc/0kyeqz
http://tiny.cc/blyeqz
http://tiny.cc/amyeqz
http://tiny.cc/rmyeqz
http://tiny.cc/enyeqz
http://tiny.cc/3nyeqz
http://tiny.cc/ioyeqz
http://tiny.cc/zoyeqz


 
 
 
 
 
 
 
िौर्था 
आठवडा 

क घटना 
स्पष्ट 
करता 
येिे. 
३. 
र्शवपूवग
कालीन 
सामार्ज
क 
राजकीय 
व आचर्थिक 
पररस्थस्थती
िी 
कारिमी
मांसा 
करता 
येिे. 

 (संत ज्ञानेर्श्र) 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 (संत तुकाराम) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 (रामिास स्वामी) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
 (संत कायागिी र्लश्ुती) 
येरे्थ क्लिक करा 
 

संत तुकाराम यांच्या बद्दल मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला िीक करण्यास सांगि.े 
 
रामिास स्वामी यांच्याबद्दल मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या र्लिं कला िीक करण्यास सांगि.े 
 
संत कायाांिी र्लश्ुती जािनू घेण्यासाठी दिलेल्या 
र्लिं कला िीक करण्यास सांगि.े 
कृती व उपक्रम 
वारकरी दििं डी कोिकोित्ा प्रसगंी काढतात. 
पाठातील संतािंी नावे र्लहा. 
पंढरपूरच्या वारीववषयी मादहती र्लहा. 
गाव-कसबा-परगिा यािी तुलना गाव-तालुका-
र्जल्हा यांच्याबरोबर करता यईेल का?असल्यास 
कशी? 

 

माहे – जनू २०२०                                   ववषय – सामार्जक शास्त्र-भगूोल 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रमाकं 

पाठाि ेनाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

वतसरा 
आठवडा 
 
 
 
 
 
 
 

इयत्ता ६वी – 
पाठ्यपुस्तका
तील अध्ययन 
वनष्पत्ती क्र २१ 
ते २४  

पूवग तयारी  
(इयत्ता ६वी 
– भूगोल  
पाठ ०८ 
नैसवगि क 
संसाधने) 

प्रत्क्ष अनुभव 

एक दिवस सकाळी झोपेतून उठल्यापासून 
रात्री झोपे पयांत कोिकोित्ा नैसवगि क 
संसाधनांिा वापर करतो याि ेवनरीक्षि 
करून यािी करा. 
 
आपल्या अवतीभवती पािी व इतर नैसवगि क 
संसाधनािा अपव्यय कशा प्रकारे होतो यािे 
वनरीक्षि करून यािी करा. 
 

िौर्था 
आठवडा 

इयत्ता ६वी – 
पाठ्यपुस्तका
तील अध्ययन 
वनष्पत्ती क्र २१ 
ते २४  

 
पूवग तयारी  
(इयत्ता ६वी 
– भूगोल  
पाठ ०८ 
नैसवगि क 
संसाधने) 

येर्थे क्लिक करा  

िीक्षा APP मध्ये दिल्या प्रमािे कृती करा. 
अडिि आल्यास र्शक्षकांसोबत िूरध्वनी 
द्वारे संपकग  साधा. 

http://tiny.cc/kpyeqz
http://tiny.cc/ypyeqz
http://tiny.cc/pqyeqz
http://tiny.cc/xqyeqz
https://tinyurl.com/yan2g49x


 

 

माहे – जलु ै                                                    ववषय – सामार्जक शास्त्र-भगूोल 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठव
डा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पाठ्यपुस्तकाती
ल अध्ययन 
वनष्पत्ती क्र ०१, 
०२  

पाठ १. 
ऋतूवनचमिती 
(भाग – १)    

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
येरे्थ क्लिक करा 

िीक्षा APP मध्ये दिल्या प्रमािे कृती करा. 
अडिि आल्यास र्शक्षकांसोबत िूरध्वनी द्वारे 
संपकग  साधा. 

िुसरा 
आठव
डा 

पाठ्यपुस्तकाती
ल अध्ययन 
वनष्पत्ती क्र ०१, 
०२  

पाठ १. 
ऋतूवनचमिती 
(भाग – १)    

प्रत्क्ष अनुभव पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ०१ वरील तक्त्यामध्ये 
नोंिी करा. 

वतसरा 
आठव
डा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पाठ्यपुस्तकाती
ल अध्ययन 
वनष्पत्ती क्र ०१, 
०२  
 
 
 
 
पाठ्यपुस्तकाती

ल अध्ययन 
वनष्पत्ती क्र ०१, 

०२ 
 

पाठ १. 
ऋतूवनचमिती 
(भाग – १)  
 
   

प्रत्क्ष अनुभव 
 
 
 
 
स्वाध्याय 

पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ०२ वरील ‘करून पहा’ 
प्रमािे कृती करा. 
 
 
 
िुसऱ्या व वतसऱ्या आठवड्यात केलेल्या कृतींच्या 
आधारावर व वनरीक्षिावर आधाररत १२ ते १५ 
ओळी र्लखाि करा. अडिि आल्यास 
र्शक्षकांसोबत िूरध्वनी द्वारे सपंकग  साधा 

https://tinyurl.com/ybsngyqn
https://tinyurl.com/ya372qmq
https://tinyurl.com/y6u7rox2
https://tinyurl.com/ycgb2vf9


 
िौर्था 
आठव
डा 

पाठ्यपुस्तकाती
ल अध्ययन 
वनष्पत्ती क्र ०१, 
०२, ०३, ०४ व 
०५  

पाठ २  सूयग, 
िंद्र व पृथ्वी    

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 

िीक्षा APP मध्ये दिल्या प्रमािे कृती करा. 
अडिि आल्यास र्शक्षकांसोबत िूरध्वनीद्वारे 
संपकग  साधा. 

 

माहे – ऑगस्ट                                                    ववषय – सामार्जक शास्त्र-भगूोल 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पदहला 
आठवडा 
 
 
 
 
 
 
 

पाठ्यपुस्तका
तील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती क्र 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ २  सूयग, 
िंद्र व पृथ्वी    

प्रत्क्ष अनभुव पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ०५ वरील ‘करून पहा’ 
या अंतगगत सुिववलेली कृती ववजेरी, छोटा व मोठा 
िेंडू यांच्या मितीने करा. वनरीक्षि करून 
‘सूयगग्रहि’ समजून घेण्यािा प्रयत्न करा. अडिि 
आल्यास र्शक्षकांसोबत िूरध्वनीद्वारे संपकग  साधा. 

िुसरा 
आठवडा 

पाठ्यपुस्तका
तील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती क्र 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ २  सूयग, 
िंद्र व पृथ्वी    

स्वाध्याय  पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ०५ व ०६ वरील ‘करून 
पहा’ या अंतगगत सुिववलेली कृती ववजेरी, छोटा व 
मोठा िेंडू यांच्या मितीने करा. वनरीक्षि करून 
‘िंद्रग्रहि’ समजून घेण्यािा प्रयत्न करा. अडिि 
आल्यास र्शक्षकांसोबत िूरध्वनी द्वारे संपकग  
साधा. 

https://tinyurl.com/ydcqmv4k
https://tinyurl.com/yapynxlg
https://tinyurl.com/y76cbfwd
https://tinyurl.com/yby33lz7
https://tinyurl.com/y6wepuj2
https://tinyurl.com/yawsef2r
https://tinyurl.com/y8almu32


वतसरा 
आठवडा 
 
 
 
 
 
 

पाठ्यपुस्तका
तील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती क्र 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ २  सूयग, 
िंद्र व पृथ्वी    

स्वाध्याय  पुस्तकातील पान क्र. ०८ वरील स्वाध्याय सोडवा. 
अडिि आल्यास र्शक्षकांसोबत िूरध्वनीद्वारे 
संपकग  साधा. 

िौर्था 
आठवडा 

पाठ्यपुस्तका
तील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती क्र 
०९   

पाठ ३ भरती 
ओहोटी     

 िीक्षा APP  
(पाठ३भरती ओहोटी ) 

िीक्षा APP मध्ये दिल्या प्रमािे कृती करा. 
अडिि आल्यास र्शक्षकांसोबत िूरध्वनीद्वारे 
संपकग  साधा. 

 
धन्यवाि ! 

 


