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जीवनातील ववववध समस्ाांना सामोरे जाताना शिक्षणाची ज्योत तेवत ठे वणाऱ्या ाऄसांख्य बालकाांसमोर कोववड१९ मुळे एक नवीन ाअव्हान ाईभे राहिले ाअिे. सवव पालक, शिक्षक, शिक्षणप्रेमी याांच्यापुढे भववष्यातील शिक्षणाच्या
व्यवस्थेबाबत प्रश्न वनमावण झाले ाअिे त. पण पुरोगामी मिाराष्ट्र या ाऄडचणीतूनिी मागव काढू न ववद्याथी व शिक्षक याांच्या
ाअरोग्याला प्राधान्य देाउन ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िोत रािील यासाठी प्रयत्न करत रािील ाअणण शिक्षणातिी मागे रािणार
नािी याची मला खात्री ाअिे .
ाअरोग्याला प्राधान्य देाउन शिक्षण चालू ठे वता येाइल काय यावर िासन पातळीवर बरीच चचाव िोाउन िाळा बांद
ाऄसल्या तरी मुलाांच्या शिकण्याची प्रक्रिया कायम ठे वण्यासाठी िालेय शिक्षण ववभाग 'िैक्षणणक हदनदशिि का' घेाउन येत
ाअिे . शिक्षण ववभागाच्या या प्रयत्नाांना सवव शिक्षक, ववद्याथी,िाळा व्यवस्थापन सममती व पालकाांनी सकारात्मक
प्रवतसाद द्यावा ाऄसे ाअवािन मी या वनममत्ताने करते.
सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या िुभेच्छा!

िा.वषाग र्ायकवाि
मंत्री

शालेय र्शक्षि प्रवभार्
महाराष्ट्र राज्य

मनोर्त
सवग प्रवद्यार्थी,पालक आणि र्शक्षकांना नमस्कार !
कोववड-१९ च्या प्रादुभाववामुळे वनमावण झालेल्या ाअपत्कालीन पररस्थस्थतीचा ाअपण सववच जण धैयावने सामना करीत
ाअिोत.या पररस्थस्थतीमुळे शिक्षणक्षेत्रावरिी पररणाम झाला ाऄसला तरी राज्यातील सवव ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण सुरु रिावे यासाठी तसेच

शिक्षणािी, शिक्षकाांिी त्ाांचा सांबांध तुटू नये यासाठी मागील ८ महिन्याांपासून ाअम्ही 'िाळा बांद, पण शिक्षण ाअिे …' िी
ाऄभ्यासमाला सुरु ठे वली िोती ाअणण त्ाला मिाराष्ट्रभरातून प्रचांड प्रवतसाद ममळाला. प्रत्क्ष िाळा सुरू करण्यात ाऄनेक ाऄडचणी
ाअिे त त्ामुळे ाअपण हडशजटल माध्यमातून शिक्षण देण्याचा वनणवय घेतला ाअिे . या पार्श्वभूमीवर राज्य िैक्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण

पररर्देने शैक्षणिक दिनिर्शि केिी वनममि ती केली ाअिे.ाअम्ही दीक्षा, रेहडओ, टे शलणव्हजन, ाऄध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली (LMS)
ाआत्ादी माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिोचण्यासाठी प्रयत्निील ाऄसून त्ाचाच एक भाग म्हणून िैक्षणणक हदनदशिि का तयार करण्यात
ाअली ाअिे . या िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर शिक्षक, पालक याांनी ाऄत्ांत ववचारपूववक करून ववद्यार्थ्ाांचे शिकणे ाऄमधक समृद्ध
करणे ाअवश्यक ाअिे. प्रत्क्ष िाळा सुरु िोत नािीत तोपयांत ववद्याथी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करून ाअपल्या सवडीनुसार
ाअणण वेळेनुसार शिक्षण घेाउ िकणार ाअिे त. यामध्ये ाऄध्ययन पूरक साहित् , कृती, स्वाध्याय याांचा ाऄांतभावव करण्यात ाअला
ाअिे .ाअतापयांत मािे नोव्हें बर ाऄखेर पयांतच्या िैक्षणणक हदनदशिि का ाअपणापयांत पोिोचल्या ाअिे तच.यापुढील म्हणजेच मािे हडसेंबर
2020 ते एवप्रल 2021 या कालावधीची िैक्षणणक हदनदशिि का ाअपणापयांत पोिोचववण्यास वविेर् ाअनांद िोत ाअिे .या ाईपिमास

शिक्षक, पालक व ववद्याथी याांनी हदलेल्या सकारात्मक प्रवतसादामुळे शिक्षणाची प्रक्रिया सुरु ठे वण्यातील ाअमचा प्रयत्न यिस्वी िोत
ाऄसल्याचे समाधान वाटत ाअिे .
िैक्षणणक हदनदशिि केचा प्रमुख ाईद्देि िा या सांकटाच्या कालावधीमध्ये देखील ववद्याथी शिक्षणप्रवािात रिावा िाच
ाअिे .ाअरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िे िी मित्वाचे ाअिे . यासाठीच घरी बसून देखील ववद्याथी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर
करून त्ाच्या वेळेनुसार शिकू िकणार ाअिे . तसेच शिक्षक या हदनदशिि केचा वापर करून वबद्यार्थ्ाांचे ाऄध्ययन ाऄमधक सुखकर
करण्याचा प्रयत्न करतील यात िांका नािी.िाळा बांदच्या कालावधीमध्ये प्रत्क्ष िाळे त जावून ाऄनुर्ांवगक कृती तसेच ाऄध्ययन ाऄनुभव
पूणवताः देणे िक्य िोणार नािी पण कािी ाऄध्ययन ाऄनुभव िे या ाईपलब्ध ाइ-साहित्ाच्या माध्यमातून देणे नक्कीच िक्य िोणार ाअिे.
ाअपण सवव या िैक्षणणक हदनदशिि केचा एक ाऄध्ययन-ाऄध्यापन साहित् म्हणून ाईपयोग कराल ाऄसा ववर्श्ास ाअिे .

राहुल प्रिवेिी (भा.ि.से.)
संिालक
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शैक्षणिक दिनिर्शिका
नमस्कार ववद्याथी ममत्रिो,
सध्या कोववड-१९ या रोगामुळे सांपूणव जग ववववध समस्ाांना सामोरे जात ाअिे. त्ाला शिक्षणक्षेत्रिी ाऄपवाद नािी. जगभरातील
िाळा-मिाववद्यालये ाऄवनश्चित काळासाठी बांद ाअिे त. शिक्षक, ववद्याथी, पालक िे सववजण िाळा कधी सुरू िोणार याववचारात
ाअिे त. िाळा सुरू करता येत नसल्या तरी शिकणे जास्तीत जास्त समृद्ध करता येाउ िकेल का याचा ववचार िासनपातळीवरिी िोत
ाअिे .
िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्ये ववद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेहडओ, टे शलणव्हजन,ाऄध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली (LMS)
याांचा वापर करण्यासाठी सुद्धा िासन प्रयत्निील ाअिे . त्ाचाच एक भाग म्हणून दीक्षा ऍप्लिकेिनचा वापर मुलाांच्या ाऄध्ययनासाठी
करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपात ाअम्ही करत ाअिोत. िैक्षणणक हदनदशिि का स्माटव पीडीएफ रूपात ाऄसून
यामध्ये हदलेल्या ाऄध्ययन स्त्रोताांवर स्पिव केल्यास सांबांमधत ाइ-साहित् ाअपल्यासमोर णव्हहडओरूपामध्ये हदसेल. िैक्षणणक
हदनदशिि का पािताना ाआां टरनेट कनेक्टिणव्हटीची समस्ा जाणवत ाऄसल्यास रेंज ाअिे ाऄिा रठकाणी जााउन सांबांमधत ाइ-साहित् दीक्षा
ऍिीकेिनवरून ाअपण डााउनलोड करु िकतो व ाआां टरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकाणी ऑफलााइन वापरू िकतो .

मिाराष्ट् राज्यातील सववच ववद्याथी व पालक सिजपणे वापर करू िकतील ाऄसा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या महिन्याांसाठीचा
ाऄध्ययन साहित्स्त्रोताांचा सांच िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपामध्ये ाअपणा सवाांसाठी ाईपलब्ध करून देत ाअिोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत

ाईपलब्ध ाऄध्ययन स्रोताांच्या मदतीने तयार केलेल्या िैक्षणणक हदनदशिि केस शिक्षक, पालक व ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील
ाऄसा ववर्श्ास वाटतो. िैक्षणणक हदनदशिि केचा ाईपयोग ाअपल्या पाल्याचे क्रकिंवा ाअपल्या ववद्यार्थ्ाांचे ाऄध्ययन सुकर करण्यासाठी
नक्कीच िोाइल ाऄिी ाअिा ाअिे .
िैक्षणणक हदनदशिि का ववद्यार्थ्ाांनी पालक ाअणण शिक्षकाांच्या मागवदिवनाखाली वापरावयाची ाअिे .तसेच शिक्षकाांनी फोन
कॉल, व्हाट्साऄप या माध्यमातून ववद्याथी ाअणण पालक याांच्या सांपकावत राहून िैक्षणणक हदनदशिि केच्या साह्याने मुलाांचे शिक्षण
ाअनांददायी कसे िोाइल यासाठी प्रयत्न करावयाचा ाअिे . ववद्यार्थ्ाांनी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करत ाऄसताना पालक ाअणण
घरातील ाआतर वडीलधारी मांडळी तसेच मोठे बिीण-भााउ याांच्या देखरे खीखाली ाऄध्ययन साहित् वापरावे. िैक्षणणक हदनदशिि केमध्ये
ाऄध्ययनस्त्रोत म्हणून दीक्षा ॲप वरील सांबांमधत घटकाांचे ाइ साहित् हदले ाअिे . या साहित्ाचा वापर सांदभव म्हणून करण्यापूवी
शिक्षकाांिी चचाव करणे ाअवश्यक ाअिे त्ाचप्रमाणे शिक्षकाांच्या सूचनेनुसार पाठ्यपुस्तकाांचािी वापर ाअवश्यक ाअिे .
केवळ िैक्षणणक हदनदशिि का पुरवल्याने ववद्यार्थ्ाांचा ाऄभ्यास 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 ऑनलााइन चाचण्याांचा मारा करणे योग्य नािी. त्ाचप्रमाणे लेखी गृिपाठ, स्वाध्याय ाअणण चाचण्यायामुळे ववद्यार्थ्ाांचे ाऄध्ययन
कांटाळवाणे िोणार नािी याचीिी दक्षता शिक्षकाांनी घेणे ाअवश्यक ाअिे . त्ाच प्रमाणे ववद्याथीवनिाय या वनयोजनामध्ये लवमचकता
सुद्धा ाऄसावी.

र्शक्षकांसाठी सूिना :

1. िैक्षणणक हदनदशिि का सवव शिक्षकाांनी ाअपल्या 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 ाअणण िैक्षणणक हदनदशिि का
वापरून ाऄभ्यास कसा करावा याबद्दल मागवदिवन करावे.

3. वगवशिक्षकाांनी ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फभ्य ाऄभ्यासबद्दल बोलू नये. िा सांवाद ाऄनिपचाररक ाऄसावा.

ववद्याथी, कुटुां ब, सध्याची हदनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, ाअजूबाजूच्या 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 ाइ-साहित् बघण्यापूवी व बमघतल्यानांतर काय करावे याबद्दलिी ववद्यार्थ्ाांना साांगावे.

6. त्ाचप्रमाणे पाठातील ाइ-साहित्ािी सांबांमधत समाांतर ाईपिम ाअणण स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद
साधावा.

7. वनयममत ाऄभ्यासाला पयावय म्हणून ाअपण दीक्षा ऍपचा वापर ाअपण करत नािी ाअिोत तर शिक्षक ाअणण

ववद्याथी याांच्यातील ाअांतरक्रियेतन
ू जे ववद्यार्थ्ाांचे ाऄध्ययन घडते त्ाला पूरक साहित् क्रकिंवा िैक्षणणक साहित्
म्हणून ाइ -साहित्ाचा वापर करणे ाऄपेशक्षत ाअिे.

8. िैक्षणणक हदनदशिि केमध्ये देण्यात ाअलेल्या कृतीशिवाय शिक्षकाांनी ाअपल्या स्तरावर ाआतर ाअवश्यक कृती व
ाईपिम ववद्यार्थ्ाांना पुरववण्यास िरकत नािी.

शैक्षणिक दिनिर्शि का वापरण्यासाठी प्रवद्यार्थी व पालक यांच्याकररता महत्वाच्या सूिना :
1. िैक्षणणक हदनदशिि का म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील पाठाांवर ाअधाररत वनयोजन ाऄसून त्ाचा ाईद्देि ववद्यार्थ्ाांचे
ाऄध्ययन सुलभ करणे िा ाअिे .

2. िैक्षणणक हदनदशिि केनुसार ाऄध्ययन करताना यावर्ी ाअपल्याला पुरवलेल्या नवीन पाठ्यपुस्तकाांचा ाईपयोग
करावा.

3. दीक्षाऍप पािण्यापूवी एकदा पाठ्यपुस्तकातून सांबांमधत पाठ वाचावा. त्ाचप्रमाणे ाइ-साहित् पाहिल्यानांतरिी ाइसाहित्ातील ाऄध्ययन घटक पुन्हा वाचणे ाऄमधक फायदेिीर ठरेल.

4. पाहिलेल्या ाअणण वाचलेल्या ाऄध्ययन घटकाांत कािी समस्ा ाऄसल्यास ती ाअपले पालक, घरातील ज्येष्ठ
व्यभ्यी, मोठे बिीण-भााउ शिक्षक याांच्यािी चचाव करावी.

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

6. दररोज प्रत्ेक ववर्याचा ाऄभ्यास करण्याची सवय लावून घ्या.

7. ठराववक कालावधीनांतर शिक्षकाांनी पाठवलेल्या चाचण्यािी सोडवा.
8. ाइ-साहित् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यभ्यींच्या सावनध्यातच रिा.

9. ाइ-साहित् सलगपणे न पािता प्रत्ेक ववर्य सांपल्यानांतर थोडी ववश्ाांती घ्या. मोबााइल क्रकिंवा ाआलेक्ट्रॉवनक गॅजटे
कािी वेळासाठी दूर ठे वा.

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

11. ाअवश्यक तेथे साांवगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिंवा ाईपिम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मांडळींना त्ाची कल्पना द्या
ाऄथवा त्ा कृती क्रकिंवा ाईपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.

12. हदनाांक २४/०७/२०२० च्या िासन वनणवयानुसार िैक्षणणक वर्व २०२० साठी कोव्हीड-१९ या कोरोना ववर्ाणूच्या
प्रदुभाववाच्या पािवभूमीवर ाआयत १ ली ते १२ वी चा पाठू यिम २५% कमी करण्यात ाअलेला ाअिे . तरीिी
ववद्यार्थ्ाांनी सदर िासन वनणवयानुसार कमी केलेला पाठ्यिमाचे ाऄवलोकन करावे. या पाठ्यक्र्माचे
स्वयांाऄध्ययन करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकातील सवव घटकाांचा समावेि हदनदशिि केत करण्यात ाअलेला ाअिे .

13. िैक्षणणक वर्व िे एवप्रल 2021 ाऄखेर समाप्त िोते.त्ा ाऄनुर्ांगाने एवप्रल 2021 ाऄखेर पयांतचा ववचार करून हदनदशिि का
तयार करण्यात ाअली ाअिे .लिान ाआयत्ताांसाठी एवप्रल महिन्यापयांतचे तर मोठ्या ाआयत्ताांसाठी माचव ाऄखेर पयांतची हदनदशिि का
तयार करण्यात ाअली ाअिे याची सवाांनी नोंद घ्यावी.

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

च्या माध्यमातून ाअपणास पािता येाइल. यासाठी DIKSHA APP ाअपल्या मोबााइल मध्ये DOWNLOAD
करून घ्यावे. तसेच पाठ्यपुस्तकामध्ये देण्यात ाअलेल्या QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून
िी पािता येाइल.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व िर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
माहे – डिसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी येथे क्लिक करा

इयत्ता:-नववी
माहे –डडसेंबर२०२०
आठवडा

अध्ययनडन
ष्पत्तीक्रमाांक

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

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

पडहला

दुसरा

महाराष्ट्रावरू
नी टाक
ओवाळू न
काया

महाराष्ट्रावरू
नी टाक
ओवाळू न
काया

डवषय – मराठी

on/do_31252659991919820824
1253?contentId=do_312681610
51727462413520

डवद्याथी कृ ती

1) पृष्ठ क्रमाांक 52 वरील कडवता लक्षपूववक वाचा.

2) महाराष्ट्र राज्याची वैडिष्ये तुमच्या िब्दात डलहा.
3) महाराष्ट्र डनर्ममतीसाठी ज्या समाजसुधारकाांनी प्रयत्न के ले तयाांची माडहती डमळवा
4) महाराष्ट्राची कोणकोणती साांस्कृ डतक वैडिष्ये प्रस्तुत कडवतेत साांडगतली आहेत .
5) कडवतेला चाल लावण्याचा प्रयत्न करा.

6) तुम्हाला कठीण वाटणारे िब्द स्वतांत्र डलहा व आपल्या डवषय डिक्षकाांिी चचाव करा .

https://diksha.gov.in/play/collecti
on/do_31252659991919820824
1253?contentId=do_312681610
51727462413520

1) वृत्त म्हणजे काय?

2) वृत्ताांचे प्रकार कोणकोणते आहेत?

3) लघुगुरु ही सांकल्पना समजावून घ्या?

4) पुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 53 वरील माडहती समजावून घ्या व िांका असल्यास आपल्या वगव डिक्षकाांिी
चचाव करा

भाषाभ्यास

डतसरा

थोडां आ
भारडनयमन
करूया

https://diksha.gov.in/play/collecti
on/do_31252659991919820824
1253?contentId=do_312663291

1) प्रस्तुत पाठ काळजीपूववक वाचा व दीक्षा मधील सोबत ची ललक काळजीपूववक पहा.

2) पाठातील भाषेच्या गमती जमती समजावून घेण्यासाठी पाठ पुन्हा एकदा काळजीपुववक वाचा .
3) डवराम डचन्ह मुळे होणारे भाषेचेसौंदयव काळजीपूववक अभ्यासा.
4) पत्रलेखनाचे डवडवध प्रकार कोणते तयाडवषयी माडहती डमळवा.

071963136267

5) इां ग्रजी भाषेतील मराठी भाषेत रुढ झालेले व या पाठात आलेले िब्द डलहा.
6) डिष्टाचाराचे डवडवध प्रकार कोणते उदाहरणासह वहीत डलहून काढा .

7) प्रस्तुत पाठ दोन ददवसानांतर पुन्हा एकदा वाचा व भाषेचे सौंदयव समजावून घ्या.
१) मात्रा वृत्त याडवषयी अडधक माडहती डमळवा व मात्र वृत्ताांची उदाहरणे आपल्या वहीत डलहा .
२) मात्रवृद्ाांमधील मात्रा व चरण या सांकल्पना समजावून घ्या.
चौथा

३) आपल्या डवषय डिक्षकाांिी याबाबत चचाव करा.

भाषाभ्यास

ह्रस्वदीघव लेखनाबाबतचे डनयम

1) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 62 वरील लेखनाचे डनयम समजावून घ्या.
2) ददलेल्या डनयमाप्रमाणे प्रतयेकी दहा दहा िब्दाांचा सांग्रह करा.

इयत्ता:-नववी
माहे –जानेवारी२०२१
आठवडा

अध्ययनडन
ष्पत्तीक्रमाांक

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

https://diksha.gov.in/play/collecti
on/do_31252659991919820824
पडहला

डनरोप
कडवता

1253?contentId=do_312665426
6811760641486

डवषय – मराठी
डवद्याथी कृ ती

1) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 63 वरील कडवता काळजीपूववक वाचा.
2) प्रस्तुत कडवतेला डनरोप हे िीषवक का ददले असावे तुमचे मत डलहा .
3) पाठ्यपुस्तकातील प्रश्न क्रमाांक 3 काळजीपूववक सोडवा.

4) काव्यसौंदयव व भावसौंदयव या सांकल्पना समजावून घेऊन प्रस्तुत कडवतेतील प्रश्न क्रमाांक चार सोडवा .
5) तुमच्या पररसरातील सैन्यात काम करत असलेल्या सैडनकाची ककवा तयाांच्या कु टुांडबयाांची मुलाखत
घेण्यासाठी प्रश्नावली तयार करा व मुलाखत घ्या.
6) पृष्ठ क्रमाांक 64 65 वरील भाषासौंदयवयाअांतगवतभाषे डवषयी अडधक माडहती डमळवा

7) पाठ्यपुस्तकातील पुष्ट क्रमाांक 70 वरील प्रवास वणवन या साडहतयप्रकाराची माडहती वाचून अडधक
माडहतीडमळवा.

https://diksha.gov.in/play/collecti
on/do_31252659991919820824
दुसरा

वनवासी
कडवता

1253?contentId=do_312605277
31296665618833

1) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 71 वरील वनवासी ही कडवता काळजीपूववक वाचा व डहहडीओ पहा.
2) या कडवतेतील भाषा समजावून घेण्याचा प्रयत्न करा .

3) वनवासी बोलीभाषेतील िब्द व कातकरी भाषा याडवषयी माडहती डमळवा.
4) प्रस्तुत कडवता कवी तुकाराम धाांडे याांनी स्वतःच्या आवाजात गायली आहे तयाांचा युयुब वरील डहहडीओ
पहा.
5) पृष्ठ क्रमाांक 72 वरील डवरामडचन्हाांचा वापर ही सांकल्पना समजावून घ्या.स्वाध्यायपूणव करा.

6) डवरामडचन्हाांचा वापर याडवषयी अडधक माडहतीसाठीथोडां आभारडनयमन करूया हा पाठ पुन्हा वाचा.
1) पाठ्यपुस्तकातीलपृष्ठ क्रमाांक 96 वरीलबोलीभाषाांचा पररचय या घटकाची माडहती घ्या.
2) पाठ्यपुस्तकातददलेलीपावरी व कातकरीबोली भाषा समजावून घेण्याचा प्रयत्न करा.

3) वनवासी या कडवतेतील भाषा आडण प्रमाण मराठी भाषा यातील िब्द व अथव याांचा सांग्रह करा .
डतसरा

उपयोडजत
लेखन

सांवाद लेखन

1) तया पुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 108 वर ददलेल्या माडहतीच्या आधारे सांवाद लेखनाची सखोल माडहती
डमळवा.

2) सुसांवाद डनमावण करण्यासाठी कोणती स्वभाववैडिष्ये आवश्यक असतात.
3) मोबाईलफोन व तुम्ही स्वतःयाांच्यातील सांवाद लेखन करा.

1) पाठ्यपुस्तकातील पाठ काळजीपूववक वाचा व सोबत ददलेल्या ललक मधील डहहडडओ पहा.
चौथा

ऑललडपक
वतुवळाांचा
गोफ

2) ऑलांडपकस्पधाां डवषयी अडधक माडहती डमळवा.

3) ऑलडम्पक स्पधेत खेळल्या जाणाऱ्या खेळाांची यादी करा.

4) ऑडलडम्पक स्पधेत डवजेतया भारतीय खेळाडू ांची व क्रीडा प्रकाराांची माडहती डमळवा.
5) ओलांडपक डवषयी आपल्या डिक्षकाांिी चचाव करा व अडधक माडहती डमळवा.
6) पाठ्य पुस्तकातील स्वाध्याय व उपक्रम पूणव करा.

इयत्ता:-नववी
माहे - फे ब्रुवारी२०२१
आठवडा

अध्ययनडन
ष्पत्तीक्रमाांक

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

https://diksha.gov.in/play/collecti
on/do_31252659991919820824
हसरे दुःख
पडहला

डवषय – मराठी

1253?contentId=do_312666316
3771125762556

डवद्याथी कृ ती

1) पाठ्य पुस्तकातील पाठ क्रमाांक 18 वाचन करा.

2) प्रस्तुत पाठाचा ददलेल्या डहहडडओ काळजीपूववक पहा.
3) पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पूणव करा.

4) आनांद व दुःख या सांकल्पना समजावून घ्या
5) तुमच्या आयुष्यातील दुःखाचे व आनांदाचे क्षण कोणते याची यादी करा.
6) तुम्ही दुःखाच्या प्रसांगी कसे सामोरे गेलात थोडक्यात डलहा.

https://diksha.gov.in/play/collecti
on/do_31252659991919820824
दुसरा

हसरे दःु ख

1253?contentId=do_312666316

प्रीतम

2) पाठ क्रमाांक 18 चे पुन्हा वाचन करून तयातील चाली या पात्राची वैडिष्ये डलहा.

3) पृष्ठ क्रमाांक 81 वरील भाषा अभ्यास अनुस्वार लेखनाबाबत चे डनयम समजावून घ्या.

3771125762556

https://diksha.gov.in/play/collecti
डतसरा

1) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 81 वरील उतारा काळजीपूववक वाचून तया खालील कृ ती करा .

on/do_31252659991919820824
1253?contentId=do_312666297

1) प्रस्तुत पाठ काळजीपुववक वाचा
2) ददलेल्या डहहडडओ काळजीपूववक पहा.

3) आपल्या अवतीभवती असलेल्या अनाथ आश्रमाला भेट द्या.

4) आपल्यापालकाांच्या डवडवध प्रसांगातील स्वभावाचे डनरीक्षण करा.

1414364162550

5) आपल्या जीवनातील आई वडडलाांचे महतव स्वतःच्या भाषेत डलहा .

1) एका डिक्षकाांमुळे डवद्यार्थयाांचे जीवन कसे घडते हे पाठ पुन्हा एकदा वाचून समजून घेण्याचा प्रयत्न करा .
https://diksha.gov.in/play/collecti
on/do_31252659991919820824
चौथा

प्रीतम

1253?contentId=do_312666297
1414364162550

2) पाठात आलेल्या बात प्रचार याांचा वाक्यात उपयोग करा.
3) पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पूणव करा.

4) तुम्ही स्वतः प्रीतम आहात ही कल्पना करून माझे आवडते डिक्षक हा डनबांध डलहा.

उपयोडजत लेखन– वृत्ताांतलेखन

1) वतवमानपत्रातील डवडवध बातम्याांचे वाचन करा.

2) कोरोना काळातील ऑनलाइन ककवा ऑफलाईन डिक्षण व तुम्ही यावर आधाररत वृत्ताांत लेखन करा.

इयत्ता:-नववी
माहे - माचव२०२१
आठवडा

पडहला

अध्ययनडन
ष्पत्तीक्रमाांक

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

आपुले जगणे
आपुली
ओळख
कडवता

https://diksha.gov.in/play/collecti
on/do_31252659991919820824
1253?contentId=do_312663346

डवषय – मराठी
डवद्याथी कृ ती

1) प्रस्तुत कडवता काळजीपूववक वाचा व ददलेला डहहडडओ काळजीपूववक ऐका व पहा .
2) प्रस्तुत कडवतेतून आपणास कोणती डिकवण डमळते स्वतःच्या िब्दात डलहा.
3) बोलीभाषेतील िब्द डलहून तयाांचे अथव ककवा प्रमाण भाषेतील िब्द डलहा .
4) प्रस्तुत कडवतेतील पाच ओळींची काव्यसौंदयव आपल्या वहीत डलहा.

732949504292

5) कडवतेतून आपल्याला स्वतःची ओळख किी होते ते डलहा.

6) आपुले जगणे आपुली ओळख हे िीषवक कडवतेचे साथव ठरते कसे ते स्पष्ट करा.
1) प्रस्तुत पाठ वाचून डवश्वकोि ही सांकल्पना समजावून घ्या.
2) डवश्वकोिाचे अभ्यासातील महत्त्व डलहा.

दुसरा

डवश्वकोिस्कू
ल वाचन

3) डवश्वकोि कसा पाहावा याडवषयी डिक्षकाांिी चचाव करा.
4) मोबाईलच्या साह्याने डवश्वकोि पाहण्याचा प्रयत्न करा.

5) आपली भाषा अडधक समृद् करण्यासाठी आपल्याला माहीत नसलेल्या कोणतयाही पाचसांकल्पनाांची माडहती
डवश्वकोि डलहा.
6) पृष्ठ क्रमाांक 93 वरील मैत्री तांत्रज्ञानािी ही सांकल्पना समजावून घ्या.

7) सध्या आपण कोणकोणतया प्रकारे तांत्रज्ञानाचा वापर करतो याची यादी करा.
1) पत्रलेखन ही सांकल्पना समजावून घेऊन पत्राचे डवडवध भाग याडवषयी अडधक माडहती डमळवा.
2) ई-मेल लेखन ही सांकल्पना समजावून घ्या.

3) डवडवध प्रकारचे पत्रलेखनाचे नमुने तयार करा.
डतसरा

उपयोडजत
लेखन

4) स्वतःचा ई-मेल आयडी तयार करून डमत्राला मेल पाठवा.
मुलाखत

1) मुलाखती डवषयी अडधक माडहतीडमळवा.
2) आपल्या पररसरातील सैडनक ककवा िेतकरी ककवा सेवाडनवृत्त डिक्षक याांची मुलाखत घेण्यासाठी प्रश्न तयार
करा.
3) मुलाखतीनांतर मुलाखत लेखन करा.

1) कथालेखन हा उपयोडजत लेखनाचा प्रकार समजावून घ्या.
चौथा

उपयोडजत
लेखन

2) आपल्यापाठ्यपुस्तकात आलेल्या कथा पुन्हा एकदा वाचा.

3) कथालेखनाचे िास्त्रीय भाग लक्षात घेऊन कथा डलडहण्याचा प्रयत्न करा.

4) पृष्ठ क्रमाांक १००वर ददलेल्या कृ तींच्या आधारे कथा डलडहण्याचा प्रयत्न करा.

जाडहरात

1) जाडहरात लेखन ही सांकल्पना समजावून घ्या.
2) डवडवध जाडहरातींचे वाचन करा.

3) तुमच्या आवडीची वस्तू डवक्री करण्यासाठी जाडहरात तयार करा.

4) िाळे त स्पधाव आयोडजत करण्यात आल्या आहेत तयासाठी जाडहरात तयार करा .

इयत्ता:-नववी
माहे - एडप्रल२०२१
आठवडा

अध्ययनडन
ष्पत्तीक्रमाांक

पाठाचे नाव

डवषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

डितीय सत्र
पररक्षा
सराव

डितीय सत्रातील सवव पाठ काळजीपूववक वाचा.

दुसरा

डितीय सत्र
पररक्षा

वेळापत्रकानुसार ककवा िालेय डनयोजनानुसार ऑनलाईन ककवा ऑफलाईन परीक्षा द्या परीक्षेसाठी आपणास
हार्ददक िुभेच्छा

डतसरा

डितीय
सत्रपररक्षा

वेळापत्रकानुसार ककवा िालेय डनयोजनानुसार ऑनलाईन ककवा ऑफलाईन परीक्षा द्या परीक्षेसाठी आपणास
हार्ददक िुभेच्छा

चौथा

इयत्ता
दहावी
अभ्यासक्रम

इयत्ता दहावीची परीक्षा ददलेल्या डमत्राकडू न ककवा ऑनलाइन िारे दहावीची पाठ्यपुस्तके डमळवून

पडहला

तया खाली ददलेले स्वाध्याय व कृ ती पूणव करा व समजावून घ्या

पाठ्यपुस्तकाांची व डवषयाांचे तोंडओळख करून घ्या .

पररचय

कक्षा – नौवीं
माह – दिसंबर २०२०
अध्ययन प्रनष्पत्तत्त
सप्ताह

क्रमांक

र्द्य/पद्य शीषगक

प्रवषय – दहिं िी
अध्ययन स्रोत

छात्र कृप्रत

दूसरी ाआकााइ
1

छात्र कुांडशलयों के माध्यमसे गुणों का मित्व बतायेंगे |


1.1

1 कि कववराय



यिााँ क्लिक करे



(पद्य)
1.1

2 जांगल

3.2

(पूरक पठन )

छात्र स्वाथवपरता के दुष्पररणामों को बताएाँगे |

छात्र पुराणी बातों को भुलाने के फायदे बतायेंगे |


छात्र ाइर्श्र स्मरण को याद हदलाएाँगे |

छात्र प्राकृवतक स्थल में पायें जानेवाले प्राणणयों के नाम तथा वविेर्ताएाँ


2

छात्र कुांडशलयों का व्यविाररकता में प्रयोग करेंगे|



बताएाँगे |

यिााँ क्लिक करे





छात्र पशक्षयों की बोशलयों की जानकारी बताएाँगे |

छात्र खरगोि की पालन-पोर्ण की ाऄनुभूवतयााँ बताएाँगे |

छात्र प्राणणयों के साथ क्रकए जानेवाले दुव्यवविार के बारे में बताएांगे|

3. ाआनाम

3,4

(गद्य)




यिााँ क्लिक करे




माह – िनवरी - २०२०
अध्ययन प्रनष्पत्तत्त
सप्ताह

र्द्य/पद्य शीषगक

छात्र वबजली की ाअवश्कता की जानकारी बताएाँगे |

छात्र रेक्रिजरेटर के फायदे तथा नुकसान की जानकारी बताएाँगे |

छात्र रेक्रिजरेटर को लेकर मोिल्ले में मची धूम की जानकारी बताएाँगे |

प्रवषय – दहिं िी

अध्ययन स्रोत

क्रमांक

छात्र कृप्रत

1, 2

4. र्सिं धु का िल
2.1

(पद्य)

यिााँ क्लिक करे

3.1
3.3
3.3
3.1
3

छात्र वबजली से चलने वाले साधनों के नाम बताएाँगे |

5. ाऄतीत के पत्र (गद्य)

यिााँ क्लिक करे



छात्र कववता का सस्वर गायन करेंगे ।



छात्र ाऄपनी पररवेि की नदी का नाम बताएाँगे |



छात्र नदी के जल का ाईपयोग बताएाँगे |



छात्र नदी के माध्यमसे सभ्यता, सांस्कृवत जानकारी बतायेंगे|



छात्र कववता में ाअये नदी से सववधमव समभाव पर दृष्टी डालेंगे |



छात्र पत्र लेखन की क्रिया की जानकारी बताएाँगे|



छात्र गाांधीजी की ाअत्मकथा को पढ़ें गे |



छात्र मिात्मा गाांधी जी के ववचारों को सुनेगे |



छात्र पाठ के माध्यमसे ववनोबा जी दृढ़ वनिय को समजेंगे ।

4

6. वनसगव वैभव

यिााँ क्लिक करे

(पूरक पठन)

माहे – फरवरी -२०२०
अध्ययन प्रनष्पत्तत्त
सप्ताह

र्द्य/पद्य शीषगक

छात्र ववनोबा भावे जी के देिप्रेम , पररश्म , ाऄनुिासन को समजेंगे |



छात्र गाांधीजी के ववनोबा जी के प्रवत ववर्श्ास को समजेंगे |



छात्र कववता का सस्वर गायन करेंगे |



छात्र प्रकृवत के प्रती ाऄनुभूवत की बाते बताएाँगे |



छात्र प्राकृवतक वैभव तथा सोंदयव को समजेंगे |



छात्र पववतीय सोंदयव की ाऄनुभूवत करेंगे |



छात्र मानव सांसार में व्याप्त ाऄसांतोर्,ाऄिां कार को समजेंगे |

प्रवषय – दहिं िी
अध्ययन स्रोत

क्रमांक

छात्र कृप्रत
7. र्शष्टािार

1



1.1
3.2

(र्द्य)

 छात्र शिष्टाचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ।
यिााँ क्लिक करे

 छात्र ाऄपने ममत्रो के साथ कैसे व्यविार करे िै यि बताएाँगे ।
 छात्र ाऄपने ववद्यालय के ाऄध्यापको के ाअपसी व्यविार को बताएाँगे |
 छात्र शिष्टाचार से िोने वाले लाभ बताएाँगे |
 छात्र शिष्टाचार पर चचाव करेंगे |
 छात्र ाऄनजाने में क्रकए कायव का पिाताप पर चचाव करेंगे |

2

3, 4

4.1

8.उड़ान

5.1

(पद्य)

1.1

9. मेरे प्रपतािी

4.3

(पूरक पठन)

यिााँ क्लिक करे

यिााँ क्लिक करे



छात्र कववता का सस्वर गायन करेंगे |



छात्र काव्यपाठ का ाअयोजन करेंगे |



छात्र गजल ववधा की जानकारी प्राप्त करेंगे |



छात्र मानवीय गुणों को समजेंगे |



छात्र कववता के माध्यमसे ाऄनेक गुणों को प्राप्त करेंगे |

 छात्र हििं दी साहित् के गद्य ववधा की जानकारी प्राप्त करें गे ।
 छात्र डॉ िररवांिराय बच्चन की जानकारी प्राप्त करते िै.
 छात्र बच्चन जी की कववता सांग्रि को पढें गे |
 छात्र बच्चन जी की ाअत्मकथा पढें गे |
 छात्र बच्चों पर पड़ने वाले सांस्कारों की जानकारी प्राप्त करें गे

माहे – मािग -२०२०
अध्ययन प्रनष्पत्तत्त
सप्ताह
1

र्द्य/पद्य शीषगक

अध्ययन स्रोत

क्रमांक

छात्र कृप्रत
4.2

10 ाऄपराजय

यिााँ क्लिक करे

(गद्य)11100.

2

प्रवषय – दहिं िी

4.1

11. स्वतांत्रता गान

5.1

(पद्य)

यिााँ क्लिक करे



छात्र दुघवटना को देखकर ाईसकी जानकारी प्राप्त करे गा |



छात्र लेणखका के जीवन ाऄनुभओ को पढें गे |



छात्र पररस्थस्थवत का सामना करने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे |



छात्र िेलन केलर की जीवनी को सुनेंगे|



छात्र कववता का सस्वर गायन करेंगे |



छात्र भारतीय स्वतांत्रता सांग्राम में सम्मिशलत सेनावनयों के नाम प्राप्त करेंगे |



छात्र ाऄपने पररसर के ऐवतिाशसक भूमम की जानकारी बताएाँगे |



छात्र क्रकसी सेनानी के जीवन की प्रेरनादायी घटना को बताएाँगे

इयत्ता : नववी

माहे : २०२० डडसेंबर ते माचव

डवषय : गडणत भाग 1 व भाग 2

आठवडा

अध्ययन ननष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

नवद्याथी कृती
व्हहडीओच्या आधारे समान गुणोत्तराचा
नसद्ान्त समजावून घ्या व नांतर
व्हहडीओच्या सहाय्याने समान गुणोत्तराांच्या

https://youtu.be/cQHXRtPTzc0
https://youtu.be/5XMoRKGOsRc

नडसेंबर पनहला
आठवडा गनणत
भाग 1

https://youtu.be/5XMoRKGOsRc
समान गुणोत्तराच्या नसद्ाांताच्या
उपयोग करता येणे.

गुणोत्तर व प्रमाण

नसद्ान्तावर आधानरत उदाहरणे
सोडनवण्याची पद्त समजावून घ्या व
त्यानुसार सराव सांच 4.4 मधील प्रश्न
क्रमाांक 1,2 आनण 3 मधील प्र 1 व 2
सोडवा.
व्हहडीओच्या आधारे परां पनरत प्रमाण
समजावून घ्या व नांतर व्हहडीओच्या
सहाय्याने परां पनरत प्रमाणआधानरत
उदाहरणे सोडनवण्याची पद्त समजावून
घ्या व त्यानुसार सराव सांच 4.5 मधील
प्रश्न क्रमाांक 1,2सोडवा.
व्हहडीओच्या आधारे परां पनरत प्रमाण
समजावून घ्या व नांतर व्हहडीओच्या

सहाय्याने परां पनरत प्रमाणआधानरत
उदाहरणे सोडनवण्याची पद्त समजावून
घ्या व त्यानुसार सराव सांच 4.5 मधील
प्रश्न क्रमाांक 3,4 सोडवा.

व्हहडीओच्या आधारे वतुुळाशी सांबांनधत
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312528194785001472250597?conten
tId=do_3130185630278942721660
एकरूप निकोणाच्या कसोट्या

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

वापरून वतुुळाचे गुणधमु नसद्

do_312528194785001472250597?

करता येणे.

contentId=do_31300660972988006

नडसेंबर दु सरा
आठवडा गनणत

वतुुळ

41113

नवनवध बाबी समजून घ्या.
वहीमद्े नवनवध प्रकारची वतुुळे काढा व
त्याांची नावे आनण गुणधमु समजून घ्या.
व्हहडीओच्या आधारे वतुुळाच्या जीवेचे
गुणधमु समजून घ्या. वतुुळाच्या केंद्रावरून
जीवेवर टाकलेला लांब जीवेला दु भागतो
आनण त्याचा हयत्यास
पुस्तकातील प्रमेय समजून घ्या आनण

भाग 2

वहीत नलहू न काढा.

https://diksha.gov.in/play/collection/
अांतवुतुळ , पनरवतुुळ काढता येणे.

do_312528194785001472250597?
contentId=do_3130066098886656
00189
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312528194785001472250597?conten

त्या गुणधमावर आधानरत उदाहरणे सोडवा
पुस्तकातील उदहरणाचा सराव करा.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या वतुुळामद्े हे गुणधमु
तपासून पहा.
6.1 आनण 6.2 सोडवा.

tId=do_313018563074678784170

व्हहडीओच्या आधारे एकरूप जीवाांचे
गुणधमु समजून घ्या.

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528194785001472250597?

पुस्तकातील प्रमेय समजून घ्या आनण
वहीत नलहू न काढा.

contentId=do_31301856310077849 प्रमेयावर आधानरत उदाहरणे सोडवा.
61511

6.3 सोडवा.
व्हहडीओच्या आधारे आांतरवतुुळाची रचना
समजून घ्या. आनण त्याचा सराव उदाहरण
सांग्रह सोडवून करा.
व्हहडीओच्या आधारे बाह्यवतुुळाची रचना
समजून घ्या. आनण त्याचा सराव उदाहरण
सांग्रह सोडवून करा.
6.4 सोडवा.
व्हहडीओच्या आधारे दोन चलाांतील रे षीय
समीकरणे म्हणजे काय ही सांकल्पना

नडसेंबर नतसरा
आठवडा गनणत
भाग 1

समजावून घ्या. व नांतर सरावसांचातील
दोन चलाांचा उपयोग करून
शाव्ददक उदाहरणे सोडनवता येणे.

5.1 मधील प्रश्न क्रमाांक 1 व 2 सोडवा.

दोन चलाांतील रे षीय समीकरणे
https://youtu.be/ASvRrqm4Rgs

व्हहडीओच्या आधारे दोन चलाांतील रे षीय
समीकरणे म्हणजे काय ही सांकल्पना
समजावून घ्या. व नांतर सरावसांचातील
5.1 मधील प्रश्न क्रमाांक 3 मधील उदाहरण

क्रमाांक 1, 2 व 3 सोडवा.
व्हहडीओच्या आधारे दोन चलाांतील रे षीय
समीकरणे म्हणजे काय ही सांकल्पना
समजावून घ्या. व नांतर सरावसांचातील
5.1 मधील प्रश्न क्रमाांक 3 मधील उदाहरण
क्रमाांक 4, 5 व 6 सोडवा.
प्रतलातील प्रत्येक बबदू शी
ननगडीत ननदे शकाांच्या जोडीचा
अथु साांगता येणे.

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

प्रशनसांग्रहतील उदाहरणे सोडवा.

do_312528194785001472250597?

ननदे शक भूनमतीची गरज काय ते समजून

contentId=do_31301856313436569
61681

ननदे शकाांचा उपयोग करून

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

नवनशष्ट बबदूां चे वणुन करता येणे.

do_312528194785001472250597?
contentId=do_31300031424215449

नडसेंबर चौथा
आठवडा गनणत
भाग 2

ICT TOOLS चा उपयोग करून
प्रतलातील बबदूां चे ननदे शक
शोधता येणे.

ननदे शक भूनमती

61125
https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528194785001472250597?
contentId=do_31300031444973977
6193

घ्या. व त्याचा वापर कुठे होतो त्याची
मानहती नमळवा.
7.1 सोडवा.
व्हहडीओच्या आधारे cartesian प्रणाली
समजून घ्या.
बबदू आनण त्याांचे ननदे शक या सांबांधी
मानहती घ्या.
व्हहडीओच्या आधारे नबदू नचे स्थान कसे
दाखवायचे हे जाणून घ्या. बबदू ननदे शक
कसे नलहायचे ते जाणून घ्या.

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

व्हहडीओच्या आधारे नदलेल्या

do_312528194785001472250597?

सनमकरणाची रे षा काढणे. हे समजून घ्या

contentId=do_31300031459945676

आनण पुस्तकतील उदाहरणे सोडवा.

81118

https://youtu.be/nni7Ufda_H0
https://youtu.be/RVKtDwnLBqw

नडसेंबर पाचवा
आठवडा गनणत
भाग-1

दोन चलाांचा उपयोग करून

व्हहडीओच्या आधारे दोन चलाांतील रे षीय
समीकरणाांवर आधानरत शाव्ददक
उदाहरणे समजावून घ्या. व त्यावर
आधानरत सराव सांच 5.2 मधील उदाहरण

दोन चलाांतील रे षीय समीकरणे

क्रमाांक 1 ते 3 सोडवा.

शाव्ददक उदाहरणे सोडनवता येणे.

व्हहडीओच्या आधारे दोन चलाांतील रे षीय
समीकरणाांवर आधानरत शाव्ददक
उदाहरणे समजावून घ्या. व त्यावर
आधानरत सराव सांच 5.2 मधील उदाहरण
क्रमाांक 4 ते 6 सोडवा.
प्रशनसांग्रहतील उदाहरणे सोडवा.

समरूप निकोण व

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528194785001472250597?con

पायथागोरसचे प्रमेय

tentId=do_313018563223855104117

निकोणनमनत म्हणजे काय ? त्याचा

वापरून निकोणनमतीची

0

गुणोत्तरे साांगता येणे व

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

त्याांचा उपयोग करता

व्हहडीओच्या आधारे निकोणनमनत सांदभात

do_312528194785001472250597?

ननरननराळी बाबी जाणून घ्या.

येणे.

contentId=do_31301856323701145

निकोणनमनत

जानेवारी पनहला
आठवडा गनणत
भाग2

6178

उपयोग कुठे होतो हे समजून घ्या. गूगल
वर यावरची अनधक मानहती नमळवा.

एक लघुकोन काढा. त्यावर एक बबदू घ्या.
त्या बबदु तून दु सऱ्या बाजूवर लांब काढा.

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528194785001472250597?

नतन्ही बाजू मोजून गुणोत्तर काढा हे दोन ते
तीन बबदु साठी काढा.

contentId=do_31301856325019238 Sin , Cos , Tan या गुणोत्तरची मानहती
4177
घ्या.
पुस्तकातील उदाहरण सांग्रह 8.1 सोडवा.

निकोणनमनत

निकोणनमनत गुणोत्तराांचा परस्पर सांबांध

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528194785001472250597?

जाणून घ्या
सवु गुणोत्तरे वहीत नलहा.

contentId=do_31301856326429081 8.2 उदाहरण सांग्रह मधील उदाहरणे

जानेवारी दू सरा
आठवडा गनणत
भाग २

समरूप निकोण व

61171

पायथागोरसचे प्रमेय

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

सोडवा.
निकोणनमनत गुणोत्तराांचा परस्पर सांबांध

वापरून निकोणनमतीची

do_312528194785001472250597?con

जाणून घ्या

गुणोत्तरे साांगता येणे व

tentId=do_313018563276865536117

त्याांचा उपयोग करता

2

सवु गुणोत्तरे वहीत नलहा.

येणे.

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528194785001472250597?

8.2 उदाहरण सांग्रह मधील उदाहरणे
सोडवा.
व्हहडीओच्या आधारे निकोणनमनत सांदभात

contentId=do_31301856329348710 ननरननराळी उदाहरणे सोडवून पहा.
4173
https://diksha.gov.in/play/collection/

काही महत्वाची सानमकरणे वहीत नलहू न

do_312528194785001472250597?

काढा. प्रश्नसांग्रहतील उदाहरणे सोडवा.

contentId=do_31301856330652876
81512

समाांतरभूज चौकोन गुणधमु

https://diksha.gov.in/play/content/do_3

●

13018562898075648176

नवनशष्ट चौकोनाच्या
गुणधमांच्या नसद्ता
नलनहता येणे.

आठवडा गनणत
भाग 2

पान ५८ वरील कृती करून पहा.
●

https://diksha.gov.in/play/content/do_3
130185629110681601169

●

●
समांतरभुज चौकोनाचे बाजू आनण
समुख कोनाचे गुणधमु अभ्यासा. ते

https://diksha.gov.in/play/content/do_3

ICT TOOLS च्या

वेगवेगळे समांतरभुज चौकोन काढा
आनण त्याांच्या बाजू आनण कोन मोजा.

●

जानेवारी नतसरा

सोबतचा नवनडयो पहा. पुस्तकातील

नसद् करणारी नसद्ता अभ्यासा.

130003187504250881143

सहाय्याने
निकोण,चौकोन व वतुुळ
याांच्या गुणधमांचा
पडताळा घेता येणे.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3

●

त्याकनरता नवनडयो पहा.

130003190713630721116
●
https://diksha.gov.in/play/content/do_3
130003192189992961119

त्यावर आधानरत उदाहरणे सोडवा.

समाांतरभुज चौकोनाच्या कसोट्या
अभ्यास करा. त्यासाठी पुस्तक आनण
नवनडयो याांची मदत घ्या.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3
130185629242818561658

●

समाांतर भुज चौकोनाच्या कणु चे
गुणधमु अभ्यासा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3
130185629492428801659

गुणोत्तर व प्रमाण

व्हहडीओच्या आधारे दोन सांखयाांचे गुणोत्तर
https://youtu.be/bvX8NcOcu30

कसे काढ्याचे व साध्या गुणोत्तराचे
शतमानात व शतमानाचे साध्या गुणोत्तरात
रुपाांतर कसे करावे ते समजावून घ्या व

जानेवारी चौथा
आठवडा गनणत
भाग 1

त्या आधारे सराव सांच ४.१ मधील प्रश्न
समान गुणोत्तराच्या नसद्ाांताच्या
उपयोग करता येणे.

क्रमाांक १ ते ५ सोडवा.
https://youtu.be/k-x7FX63u7U

व्हहडीओच्या आधारे दोन गुणोत्तराची
तुलना कशी करावी ते समजावून घ्या व
नांतर व्हहडीओच्या सहाय्याने
गुणोत्तरावरील शाव्ददक उदाहरणे

https://youtu.be/j4gf9ve4yFU

सोडनवण्याची पद्त समजावून घ्या व
त्यानुसार सराव सांच ४.१ मधील प्रश्न
क्रमाांक ६,७,८ सोडवा. तसेच सराव सांच

https://youtu.be/KYkkAMzVOAA

४.२ मधील प्रश्न क्रमाांक १ ते ४ सोडवा.
व्हहडीओच्या आधारे समान गुणोत्तरावरील

https://youtu.be/Xp4tUwZkHBs

हयस्तनक्रया, एकाांतर नक्रया, योग नक्रया,
नवयोग नक्रया, योग-नवयोग नक्रया
समजावून घ्या तसेच या गुणधमांचा
उपयोग करून उदाहरणे कशी सोडवायची
ते समजावून घ्या व त्या आधारे सराव सांच
४.३ मधील प्रश्न क्रमाांक १ ते ३ सोडवा.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3

नवनशष्ट चौकोनाच्या

13018562974261248169

गुणधमांच्या नसद्ता
फेब्रुवारी पनहला

भाग
२

https://diksha.gov.in/play/content/do_3
130185630001315841569

ICT TOOLS च्या
सहाय्याने
निकोण,चौकोन व वतुुळ

चौकोन
https://diksha.gov.in/play/content/do_3

पडताळा घेता येणे.

●

त्या गुणधमाचा वापर ५.३ आनण ५.४
सोडवण्यासाठी करा.

●

समलांब चौकानचे गुणधमु अभ्यासतो.

●

निकोणाच्या बाजूांच्या मध्यबबदू चे
प्रमेय अभ्यासा. पुस्तकात त्याची
नसद्ता नलनहतो.

●

उदाहरण सांग्रह ५.५ सोडवायचा
प्रयत्न करतो.

https://diksha.gov.in/play/content/do_3
1243472288515686424341

पुस्तकात पाहू न त्याांच्या नसद्ता
नलनहतो.

13018563013640192177

याांच्या गुणधमांचा

समभुज चौकोन,आयत आनण चौरस
याांचे गुणधमु अभ्यासतो.

●

नलनहता येणे.

आठवडा गनणत

●

●

सांकीणु प्रश्नसांग्रह ५ सोडवण्याचा

प्रयत्न करतो.
व्हहडीओच्या आधारे समान गुणोत्तराचा
नसद्ान्त समजावून घ्या व नांतर
व्हहडीओच्या सहाय्याने समान गुणोत्तराांच्या
https://youtu.be/cQHXRtPTzc0

नसद्ान्तावर आधानरत उदाहरणे
सोडनवण्याची पद्त समजावून घ्या व
त्यानुसार सराव सांच 4.4 मधील प्रश्न

https://youtu.be/5XMoRKGOsRc

फेब्रुवारी दू सरा
आठवडा गनणत
भाग
1

समान गुणोत्तराच्या नसद्ाांताच्या
उपयोग करता येणे.

गुणोत्तर व प्रमाण

https://youtu.be/5XMoRKGOsRc

क्रमाांक 1,2 आनण 3 मधील प्र 1 व 2
सोडवा.
व्हहडीओच्या आधारे परां पनरत प्रमाण
समजावून घ्या व नांतर व्हहडीओच्या
सहाय्याने परां पनरत प्रमाणआधानरत
उदाहरणे सोडनवण्याची पद्त समजावून
घ्या व त्यानुसार सराव सांच 4.5 मधील
प्रश्न क्रमाांक 1,2सोडवा.
व्हहडीओच्या आधारे परां पनरत प्रमाण
समजावून घ्या व नांतर व्हहडीओच्या
सहाय्याने परां पनरत प्रमाणआधानरत
उदाहरणे सोडनवण्याची पद्त समजावून
घ्या व त्यानुसार सराव सांच 4.5 मधील
प्रश्न क्रमाांक 3,4 सोडवा.

https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312528194785001472250597?conten
tId=do_3130185630278942721660

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528194785001472250597?

एकरूप निकोणाच्या कसोट्या

फेब्रुवारी नतसरा
आठवडा गनणत
भाग
२

contentId=do_31300660972988006

वापरून वतुुळाचे गुणधमु नसद्

41113

करता येणे.

वतुुळ

व्हहडीओच्या आधारे वतुुळाशी सांबांनधत
नवनवध बाबी समजून घ्या.
वहीमद्े नवनवध प्रकारची वतुुळे काढा व
त्याांची नावे आनण गुणधमु समजून घ्या.

व्हहडीओच्या आधारे वतुुळाच्या जीवेचे
गुणधमु समजून घ्या. वतुुळाच्या केंद्रावरून

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

जीवेवर टाकलेला लांब जीवेला दु भागतो

do_312528194785001472250597?

आनण त्याचा हयत्यास

contentId=do_3130066098886656

पुस्तकातील प्रमेय समजून घ्या आनण

00189

वहीत नलहू न काढा.

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

त्या गुणधमावर आधानरत उदाहरणे

_312528194785001472250597?conten

सोडवा.

tId=do_313018563074678784170
पुस्तकातील उदहरणाचा सराव करा.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या वतुुळामद्े हे गुणधमु

तपासून पहा.
6.1 आनण 6.2 सोडवा.
व्हहडीओच्या आधारे एकरूप जीवाांचे
गुणधमु समजून घ्या.
पुस्तकातील प्रमेय समजून घ्या आनण
वहीत नलहू न काढा.
प्रमेयावर आधानरत उदाहरणे सोडवा.
6.3 सोडवा.

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528194785001472250597?

फेब्रुवारी चौथा
आठवडा गनणत
भाग २

अांतवुतुळ , पनरवतुुळ काढता येणे.

आांतरवतुुळ व बनहवुतुळ

व्हहडीओच्या आधारे आांतरवतुुळाची रचना
समजून घ्या. आनण त्याचा सराव उदाहरण

contentId=do_31301856310077849 सांग्रह सोडवून करा.
61511
व्हहडीओच्या आधारे बाह्यवतुुळाची रचना
समजून घ्या. आनण त्याचा सराव उदाहरण

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

सांग्रह सोडवून करा.

do_312528194785001472250597?

6.4 सोडवा.

contentId=do_31301856312160256
01570

https://youtu.be/cQHXRtPTzc0
https://youtu.be/5XMoRKGOsRc
https://youtu.be/5XMoRKGOsRc

भाग 1

नसद्ान्त समजावून घ्या व नांतर
व्हहडीओच्या सहाय्याने समान गुणोत्तराांच्या
नसद्ान्तावर आधानरत उदाहरणे
सोडनवण्याची पद्त समजावून घ्या व
त्यानुसार सराव सांच 4.4 मधील प्रश्न

माचु पनहला
आठवडा गनणत

व्हहडीओच्या आधारे समान गुणोत्तराचा

समान गुणोत्तराच्या नसद्ाांताच्या
उपयोग करता येणे.

क्रमाांक 1,2 आनण 3 मधील प्र 1 व 2
गुणोत्तर व प्रमाण उजळणी

सोडवा. व्हहडीओच्या आधारे परां पनरत
प्रमाण समजावून घ्या व नांतर व्हहडीओच्या
सहाय्याने परां पनरत प्रमाणआधानरत
उदाहरणे सोडनवण्याची पद्त समजावून
घ्या व त्यानुसार सराव सांच 4.5 मधील
प्रश्न क्रमाांक 1,2सोडवा. व्हहडीओच्या
आधारे परां पनरत प्रमाण समजावून घ्या व
नांतर व्हहडीओच्या सहाय्याने परां पनरत
प्रमाणआधानरत उदाहरणे सोडनवण्याची

पद्त समजावून घ्या व त्यानुसार सराव
सांच 4.5 मधील प्रश्न क्रमाांक 3,4 सोडवा.
व्हहडीओच्या आधारे वतुुळाशी सांबांनधत
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312528194785001472250597?conten
tId=do_3130185630278942721660

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528194785001472250597?
contentId=do_31300660972988006

माचु दू सरा
आठवडा गनणत
भाग २

41113

एकरूप निकोणाच्या कसोट्या
वापरून वतुुळाचे गुणधमु नसद्
करता येणे.

नवनवध बाबी समजून घ्या.
वहीमद्े नवनवध प्रकारची वतुुळे काढा व
त्याांची नावे आनण गुणधमु समजून घ्या.
व्हहडीओच्या आधारे वतुुळाच्या जीवेचे
गुणधमु समजून घ्या. वतुुळाच्या केंद्रावरून
जीवेवर टाकलेला लांब जीवेला दु भागतो
आनण त्याचा हयत्यास
पुस्तकातील प्रमेय समजून घ्या आनण

वतुुळ उजळणी

वहीत नलहू न काढा.

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528194785001472250597?
contentId=do_3130066098886656
00189

त्या गुणधमावर आधानरत उदाहरणे सोडवा
पुस्तकातील उदहरणाचा सराव करा.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या वतुुळामद्े हे गुणधमु
तपासून पहा.
6.1 आनण 6.2 सोडवा.
व्हहडीओच्या आधारे एकरूप जीवाांचे
गुणधमु समजून घ्या.
पुस्तकातील प्रमेय समजून घ्या आनण

वहीत नलहू न काढा.
प्रमेयावर आधानरत उदाहरणे सोडवा.
6.3 सोडवा. व्हहडीओच्या आधारे
आांतरवतुुळाची रचना समजून घ्या. आनण
त्याचा सराव उदाहरण सांग्रह सोडवून
करा.
व्हहडीओच्या आधारे बाह्यवतुुळाची रचना
समजून घ्या. आनण त्याचा सराव उदाहरण
सांग्रह सोडवून करा.
6.4 सोडवा.

व्हहडीओच्या आधारे दोन चलाांतील रे षीय
समीकरणे म्हणजे काय ही सांकल्पना
समजावून घ्या. व नांतर सरावसांचातील

माचु नतसरा
आठवडा गनणत
भाग
1

दोन चलाांतील रे षीय समीकरणे
दोन चलाांचा उपयोग करून
शाव्ददक उदाहरणे सोडनवता येणे.

उजळणी

5.1 मधील प्रश्न क्रमाांक 1 व 2 सोडवा.
https://youtu.be/ASvRrqm4Rgs
व्हहडीओच्या आधारे दोन चलाांतील रे षीय
समीकरणे म्हणजे काय ही सांकल्पना
समजावून घ्या. व नांतर सरावसांचातील
5.1 मधील प्रश्न क्रमाांक 3 मधील उदाहरण
क्रमाांक 1, 2 व 3 सोडवा.

व्हहडीओच्या आधारे दोन चलाांतील रे षीय
समीकरणे म्हणजे काय ही सांकल्पना
समजावून घ्या. व नांतर सरावसांचातील
5.1 मधील प्रश्न क्रमाांक 3 मधील उदाहरण
क्रमाांक 4, 5 व 6 सोडवा.

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528194785001472250597?
contentId=do_31301856313436569

प्रतलातील प्रत्येक बबदू शी

61681

ननगडीत ननदे शकाांच्या जोडीचा
अथु साांगता येणे.

माचु चौथा
आठवडा गनणत
भाग

ननदे शकाांचा उपयोग करून
नवनशष्ट बबदूां चे वणुन करता येणे.

ननदे शक भूनमती उजळणी

ननदे शक भूनमतीची गरज काय ते समजून
घ्या. व त्याचा वापर कुठे होतो त्याची
मानहती नमळवा.
7.1 सोडवा.

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

व्हहडीओच्या आधारे cartesian प्रणाली

do_312528194785001472250597?

समजून घ्या.

contentId=do_31300031424215449

बबदू आनण त्याांचे ननदे शक या सांबांधी

61125

मानहती घ्या.

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

व्हहडीओच्या आधारे नबदू नचे स्थान कसे

ICT TOOLS चा उपयोग करून

do_312528194785001472250597?

दाखवायचे हे जाणून घ्या. बबदू ननदे शक

प्रतलातील बबदूां चे ननदे शक

contentId=do_31300031444973977

कसे नलहायचे ते जाणून घ्या.

6193

व्हहडीओच्या आधारे नदलेल्या

२

शोधता येणे

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528194785001472250597?

सनमकरणाची रे षा काढणे. हे समजून घ्या
आनण पुस्तकतील उदाहरणे सोडवा.

contentId=do_31300031459945676
81118

निकोणनमती उजळणी

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

निकोणनमनत म्हणजे काय ? त्याचा

do_312528194785001472250597?

उपयोग कुठे होतो हे समजून घ्या. गूगल

41170

व्हहडीओच्या आधारे निकोणनमनत सांदभात

contentId=do_31301856322385510 वर यावरची अनधक मानहती नमळवा.
ननरननराळी बाबी जाणून घ्या.

माचु पाचवा
आठवडा गनणत
भाग
२

समरूप निकोण व
पायथागोरसचे प्रमेय
वापरून निकोणनमतीची
गुणोत्तरे साांगता येणे व

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528194785001472250597?
contentId=do_31301856323701145
6178

त्याांचा उपयोग करता
येणे.

एक लघुकोन काढा. त्यावर एक बबदू घ्या.
त्या बबदु तून दु सऱ्या बाजूवर लांब काढा.
नतन्ही बाजू मोजून गुणोत्तर काढा हे दोन ते
तीन बबदु साठी काढा.
Sin ,Cos , Tan या गुणोत्तरची मानहती
घ्या.

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_312528194785001472250597?
contentId=do_31301856325019238
4177

पुस्तकातील उदाहरण सांग्रह 8.1 सोडवा.

Std. 9th December 2020 to April 2021 / English
Subject

Period

English

December

Name of Statement of
the
Competencie
Topic
s

Source of learning

Student’s
Activity

2020
Week 1

3.3 To a Listening :
Butterfly Listen
attentively to an
entire speech,
poem, story,
programme,
etc.

I find To A Butterfly really interesting and
helpful on DIKSHA.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
26600032354304241292?referrer=utm_source
%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte
nt&contentId=do_31260463120807526411289
7

Speaking :
Describe real or
imagined things,
people, situations,
emotions, etc. in
detail.

Writing: Express
one’s

Reads poem
loudly.
Match the
pair.
Say who-

For more such interesting content, download
the DIKSHA mobile app

Writes the
rhyming
words
And rhyme
scheme.

Reading: Read
aloud a poem
highlighting its
rhyme and rhythm.

Listens
poem.

https://play.google.com/store/apps/details?id
=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3Dm
obile%26utm_campaign%3Dshare_app

Take a part
warming up
activity.

Use
dictionary to
find different
meaning of
new words.

feelings/emotions
using appropriate
language.

Figures of
Speech:
Euphemism,
Pun, Irony,
Antithesis

Week -2

3.4
Think
before
You
Speak!

Listening :
Understand other
people’s points of
view.

Reading:
Speaking

I find Think Before You Speak really interesting
and helpful on DIKSHA.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
26600032354304241292?referrer=utm_source
%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte
nt&contentId=do_31260463145141862421904
2

Writing: Explain a
concept/an idea in
detail.

Study skill:
Prepare
questionnaires so as
to compile data in a
convenient form.

Language
study:

For more such interesting content, download
the DIKSHA mobile app

https://play.google.com/store/apps/details?id
=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3Dm

Take a part
warming up
activity.
Use
dictionary to
find different
meaning of
new words.

obile%26utm_campaign%3Dshare_app

Week-3

3.5
Great
Scientist

Listening :
Appreciate an
effective
presentation,
understand what
makes it effective.

Reading:
Judge/find the
authenticity/source
of a piece of writing.
(social media)

Speaking
Compare and
contrast : one’s own
experiences with
those of others.

Writing: Explain a
concept/an idea in
detail.

Language
study:
Sentence Structure :
Types of clausesPassive

Diksha link no available

Reads lesson.

Textbook:9th English

Gets
information
about science
and
scientists.
Learn new
words.

constructions

Week-4
January202
1
Week -1

4.1 What Listening :
a
Reading: Learn
Success?

new words,
expressions and
enrich his/her
vocabulary through
reading

I find What is success? really interesting and
helpful on DIKSHA.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
26600032354304241292?referrer=utm_source
%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte
nt&contentId=do_31259396749300531212359
5

Speaking

Language
study:

Listening :
Reading: Learn
new words,
expressions and

Reads poem
loudly.
Writes the
rhyming
words
And rhyme
scheme

Writing:
Study skill:

Listens
poem.

For more such interesting content, download
the DIKSHA mobile app

https://play.google.com/store/apps/details?id
=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3Dm
obile%26utm_campaign%3Dshare_app

enrich his/her
vocabulary through
reading

Speaking
:

Week -2
Week- 3

4.2
Reading
work of
Arts

Listening : Listen
attentively to an
entire speech, story,
poem, programme,
etc.

Reading: Read
carefully to
understand a new
concept/idea.

Speaking
Use idiomatic
expressions
appropriately with
ease and confidence.

I find What is success? really interesting and
helpful on DIKSHA.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
26600032354304241292?referrer=utm_source
%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte
nt&contentId=do_31259396749300531212359
5

For more such interesting content, download
the DIKSHA mobile app

https://play.google.com/store/apps/details?id
=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3Dm

Take a part
warming up
activity.
Use
dictionary to
find different
meaning of
new words.

obile%26utm_campaign%3Dshare_app

Week- 4

Writing:
Study skill:
Language
study:

February
2021
Week 1

4.3
Silver

Listening : Listen
attentively to an
entire speech, story,
poem, programme,
etc.

Reading: Relate
and evaluate the
information against
one’s previous
knowledge and
develop further
insight. (social
media)

Speaking :
Communicate
pleasure,

I find Sliver really interesting and helpful on
DIKSHA.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
26600032354304241292?referrer=utm_source
%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte
nt&contentId=do_31259396914941132822342
7

For more such interesting content, download
the DIKSHA mobile app

Listens
poem.
Reads poem
loudly.
Writes the
rhyming
words
And rhyme
scheme

appreciation,
support politely.

Writing:

https://play.google.com/store/apps/details?id
=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3Dm
obile%26utm_campaign%3Dshare_app

Study skill:
Language
study:

Week -2

Writing:

Appreciation of the poem

Writes
appreciation
of the poem.

I find The Tempest really interesting and
helpful on DIKSHA.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
26600032354304241292?referrer=utm_source
%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte
nt&contentId=do_31260463220482867211290
4

Take a part
warming up
activity.

Study skill:
Language
study:
Week-3

4.4 The
Tempest

Listening : Listen
attentively to an
entire speech, story,
poem, programme,
etc.

Reading: Learn
new words,
expressions and
enrich his/her
vocabulary through
reading

Speaking :

For more such interesting content, download

Use
dictionary to
find different
meaning of
new words.

Discuss/talk about
the characters,
situations, plots,
themes, etc. of a
literary piece.

Week-4

the DIKSHA mobile app

https://play.google.com/store/apps/details?id
=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3Dm
obile%26utm_campaign%3Dshare_app

Writing
Live English textbook page 114
:Attempt using
Prepare a tourist leaflets
different styles
of writing and
different literary
devices in
creative writing.

Prepares
leaflets.

Study skill:
Language
study:
March 2021 4.5. The
Last
Lesson

Listening : Listen
attentively to an
entire speech, story,
poem, programme,
etc.

Reading: Learn
new words,

I find The Last Lesson really interesting and
helpful on DIKSHA.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125
26600032354304241292?referrer=utm_source
%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_conte
nt&contentId=do_31260463253551513621905
0

Take a part
warming up
activity.
Use
dictionary to
find different
meaning of

expressions and
enrich his/her
vocabulary through
reading

Speaking :
Discuss/talk about
the characters,
situations, plots,
themes, etc. of a
literary piece.

Writing:

new words.

For more such interesting content, download
the DIKSHA mobile app

https://play.google.com/store/apps/details?id
=in.gov.diksha.app&referrer=utm_source%3Dm
obile%26utm_campaign%3Dshare_app

Study skill:
Language
study:

April 2021

Revision

Language
study:
Grammar
Writing skill
oral

Language Study page 123 to134

study

महाराष्ट्र िासन
राज्य िैक्षडणक सांिोधन व प्रडिक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुणे -30
इयत्ता : नववी माहे : डडसेंबर 2020 ते माचव 2021

डवषय
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

मडहना

डडसेंबर

आठव
डा
क्रमाांक

पाठाचे नाव

उपघटक

वनस्पतींमधील
समन्वय

1

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

डडसेंबर

1

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

15.

मानवातील
समन्वय

सजीवाांमधील
जीवनप्रदक्रया
डडसेंबर

2

भाग 2

डडसेंबर

2

अध्ययन अध्यापन स्रोत

वनस्पतींमधील डवडवध
जीवनदक्रयाांमधील फरक
स्पष्ट करता येणे. सजीव
सृष्टीतील रासायडनक
डनयांत्रणाच्या माडहतीचा
वापर करुन तयाचा
दैनांददन जीवनातील
घडामोडींिी सांबांध
जोडता येणे.

पररघीय चेतासांस्था

डवद्याथी कृ ती
बागेतील लाजाळू च्या फाांदीला हात लावा व

1. प्राणी व
https://bit.ly/3kLSM00

डनरीक्षण करा, थोड्या वेळाने पुन्हा डनरीक्षण
करा, दोन्ही डनरीक्षणे डलहून तयामागील
िास्त्रीय कारण वहीमध्ये डलहा.

https://bit.ly/35PgvrM

रासायडनक डनयांत्रण 2. मानवी उतसजवन सांस्था https://bit.ly/3pN1Ipv

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

अध्ययन क्षमता

मानवी चेतापेिीची आकृ ती वहीमध्ये काढा.

मानवी िरीरातील अांतस्त्रावी ग्रांथींची नावे,
स्थाने, सांप्रेरके व काये याांचा तक्ता तयार

करून वहीमध्ये डलहा.
व चेतासांस्था याांची रचना
अचूकपणे काढू न तयाांचे
आपल्या जीवनातील
महतव स्पष्ट करता येणे. https://bit.ly/2UOY9Ry मानवी चेता सांस्थेची काये वहीमध्ये डलहा.
3. मानवी िरीरातील

डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

डडसेंबर

मानवी उतसजवन
सांस्था

3

भाग 2

डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

डडसेंबर

मानवी चेतासांस्था

3

1

अांतस्त्रावी ग्रांथींच्या
सांप्रेरकाचे िरीर
डवकासातील महतव व

1.उपलब्ध वस्तूांपासून मानवी उतसजवन
सांस्थाची प्रडतकृ ती बनवा व कायाांचा
अभ्यास करा.

स्वमग्नता,अडतउत्तेजकता, https://bit.ly/3nLBamY 2. मानवी उतसजवन सांस्थेची रचना,
अांगात येणे,
तयामधील कायवरत इांदियाांची काये डलहा.
अडतभावडनकता अिा
समस्याांमागील िास्त्रीय
कारणमीमाांसा स्पष्ट
करता येणे.

3. मानवी उतसजवन सांस्थेची सुबक आडण
नामडनदेडित आकृ ती वहीत काढा.
https://bit.ly/3pN1MFL

अनुमस्तीष्काची काये कोणती आहेत ती
वहीमध्ये डलहा.

भाग 2
1.मानवी मेंदच्ू या आकृ तीचा तक्ता तयार
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

डडसेंबर

मानवी चेतासांस्था

4

2

करून डवडवध भागाांना नावे द्या.
https://bit.ly/3nK5yxR

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

डडसेंबर

5

भाग 1

महतव याबाबत घरी वररष्ठ मांडळींिी चचाव
करून तुम्ही दैनांददन जीवनात स्वत:ची
काळजी किी घ्याल याबाबत चचाव करा.

वनस्पतीमधील
उतसजवन

https://bit.ly/3lUY4HP

वनस्पतींमध्ये उतसजवन कसे होते याची
माडहती डमळवा आडण महत्त्वाचे मुद्दे वहीत
नोंदवा.

ध्वनीचा वेग

https://bit.ly/3pPd2Br

ध्वनीचा वेग व प्रकािाचा वेग याांतील फरक
दिवडवणारी दोन उदाहरणे वहीमध्ये डलहा.

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी

2. गाडी चालडवताना हेल्मेट घालण्याचे

12. ध्वनीचा
1

अभ्यास

डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी

श्राहय,अवश्राहय व

1

श्राहयातीत ध्वनी

भाग 1
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी

https://bit.ly/36Uacmh

श्राहयातीत ध्वनीचे उपयोग वहीमध्ये डलहा.

1

ध्वनीचे परावतवन

https://bit.ly/3nPw9K5

ध्वनीच्या परावतवनावर आधाररत उदाहरणे
समजावून घेऊन वहीमध्ये सोडवा.

1

डननाद

https://bit.ly/333rMTO

डननाद कमी करण्यासाठी तुम्ही पाडहलेला
एखादा उपाय वहीमध्ये डलहा.

2

सोनोग्राफी

https://bit.ly/35SXNQ9

सोनार पद्तीची आकृ ती समजावून घेऊन
वहीमध्ये काढा.

भाग 1
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी
भाग 1
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी
भाग 1
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी

https://youtu.be/flIAxGsV1q0 वर
मानवी कणव

2

https://bit.ly/2KyjZHf

भाग 1
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी
भाग 2

16.
3

आनुवाांडिकता
व पररवतवन

मेंडेलचे
आनुवाांडिकतेचे
डसद्ाांत-1

1.आनुवांडिकतेची
िास्त्रीय ततवे स्पष्ट
करता येणे.

https://bit.ly/2IYayjk

जाऊन मानवी कणावची रचना समजावून
घ्या.
मेंडल
े ची एकसांकर सांतती दिवडवणारा प्रयोग
तक्तयाच्या स्वरुपात तयार करून घरात
लावा.

डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी

3

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी

3

मेंडेलचे
आनुवाांडिकतेचे
डसद्ाांत-2

प्रस्तावना

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी

सामाडजक आरोग्य
धोक्यात आणणाऱ्या
घटकाांच्या माडहतीचे
डवश्लेषण करून
तयाांआधारे
उपाययोजनासुचडवता
येणे.

मेंडल
े ची डिसांकर सांतती दिवडवणारा प्रयोग
https://bit.ly/3pJWY49 तक्तयाच्या स्वरुपात तयार करून घरात
लावा.
आनुवांडिकता म्हणजे काय ते साांगून दोन
उदाहरणाांसह स्पष्ट करा.
https://bit.ly/2UPCxVe

3

आनुवांडिकता

3

डी.एन.ए

आजार याांचे पररणाम
लक्षात घेऊन स्वत:ची
जीवनिैली बदलता
येणे.

https://bit.ly/3lT548c

3

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी
भाग 2

गुणसूत्रे व जनुके याांच्या व्याख्या व काये
वहीमध्ये डलहा.

डी.एन.ए रे णूांना प्रधान रे णू का म्हणतात ?
https://bit.ly/2UNFzcp

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी

तुमच्यात कोणते गुण आई-बाबा, आजीआजोबाांकडू न आले आहेत याची माडहती
डमळवा.

3. डवडवध रोग व

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी

2.वैयडक्तक व

3

आर.एन.ए. (Ribo
Nuclic Acid)

मेंडल
े चा एकसांकर
सांततीचा प्रयोग

डी.एन.ए रे णूची प्रडतकृ ती घरात उपलब्ध
असलेल्या साडहतयामधून तयार करा.

https://bit.ly/3kNQ61L

आर.एन.ए. रे णूचे प्रकार व काये वहीमध्ये
डलहा.

https://bit.ly/36Vw4xE

मेंडल
े च्या एकसांकर सांततीच्या प्रयोगाचे
पनेट स्वे अर वहीमध्ये काढा.

डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी

मेंडल
े ची डिसांकर
4

https://bit.ly/3nOyJjx

मेंडल
े च्या डिसांकर सांततीच्या प्रयोगाचे पनेट
स्वे अर वहीमध्ये काढा.

Cross)

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी

सांतती (Dihybrid

4

अनुवांडिक डवकृ ती

https://bit.ly/2IVuR16

आनुवांडिक डवकृ ती येण्याची कारणे वहीमध्ये
डलहा.

4

राष्ट्रीय आरोग्य
अडभयान

https://bit.ly/3foWc7Y

राष्ट्रीय आरोग्य अडभयानाची उदद्दष्टे वहीमध्ये
डलहा.

4

डसकलसेल आजार

https://bit.ly/3lWiccD

डसकलसेल आजाराची लक्षणे वहीमध्ये
डलहा.

5

तांतुकडणकीय
डवकृ ती

https://bit.ly/3lUxX3F

तांतुकडणकीय डवकृ तींची उदाहरणे वहीमध्ये
डलहा .

5

डसकलसेल
अॅडनडमया

https://bit.ly/3pPLc8f

डसकलसेल अॅडनडमया या आजाराची अडधक
माडहती डमळवा आडण महतवाचे मुद्दे वहीत
नोंदवा.

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी
भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी
भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी
भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान जानेवारी
भाग 2

डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

फे ब्रुवारी

तुमच्या घरामध्ये असलेल्या व दैनांददन
https://bit.ly/35ObUGq जीवनात वापरली जाणारी काबवनी आडण
अकाबवनी पदाथाांची नावे वहीमध्ये डलहा.

काबवन

1

भाग 1
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

फे ब्रुवारी

2

13. काबवन

काबवन मूलिव्याची
ओळख

भाग 1
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

पदाथाांच्या रचनेमागील
डवज्ञान साांगून पदाथाांचे
स्वरूप, रचना, आकार

https://bit.ly/3lUy8fl

काबवनचे अणुअांक डलहून इलेक्रॉन सांरूपण
वहीमध्ये डलहा.

स्पष्ट करता येणे
फे ब्रुवारी

3

काबवनच्या
अपरूपता

3

जैवतांत्रज्ञानाची
ओळख

https://bit.ly/3fn3Xv0

डहरा व ग्रॅफाइट मधील अणूांची रचना
दिवडवणारा तक्ता वहीमध्ये तयार करा.

https://bit.ly/3pTrXLg

जैवतांत्रज्ञानामध्ये कोणकोणतया बाबींचा
अभ्यास के ला जातो याची माडहती वहीमध्ये
डलहा.

भाग 1
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

फे ब्रुवारी

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

3

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान
भाग 2

फे ब्रुवारी

3

जैवतांत्रज्ञानाची
ओळख

प्रकाराांतील फरक
रचनेच्या आधारे स्पष्ट
करता येणे.
2. ऊती सांवधवन व

17.
फे ब्रुवारी

1. ऊतींच्या डवडवध

प्रस्तावना

तयाचा िेती, िेतीपूरक

https://bit.ly/3fiiZ5e

प्राणी ऊती

व्यवसायाांमये होणारा
उपयोग स्पष्ट करून
तयाांची माडहती देता
येणे.

सजीवाांच्या िरीरातील सांघटनाचे टप्पे
कोणते आहेत तयाांची नावे वहीमध्ये डलहा.

https://bit.ly/3lSJxfD

सरल ऊती व जटील ऊती याांमधील फरक
वहीमध्ये डलहा.

3. सामाडजक

डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

डवकासासाठी िेतीपूरक
व्यवसायाांचे महतव
पटवून देता येणे.

https://bit.ly/2IQDgmK

सांयोजी ऊतींचे प्रकार व प्रतयेकाची काये
याांचा तक्ता तयार करून घरी लावा..

स्नायू ऊती

https://bit.ly/2HnOiPz

ऐडच्छक व अनैडच्छक स्नायूांमधील फरक
वहीमध्ये डलहा.

3

वनस्पती ऊती

https://bit.ly/2HqHSiE

वनस्पती ऊतींचे वगीकरण कसे के ले आहे
याची माडहती वहीमध्ये डलहा.

फे ब्रुवारी

4

स्थायी ऊती

https://bit.ly/36XOA8l

फे ब्रुवारी

4

जैवतांत्रज्ञान

https://bit.ly/2HtdgNy

जैवतांत्रज्ञानाचे उपयोग वहीमध्ये डलहा.

4

जैवतांत्रज्ञानामुळे
िेती व्यवस्थापनात
झालेले बदल

https://bit.ly/3nPAqgB

जनुकीय सुधाररत वाणाांची वैडिष्ये
वहीमध्ये डलहा.

फे ब्रुवारी

3

सांयोजी ऊती

फे ब्रुवारी

3

फे ब्रुवारी

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान
भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान
भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान
भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

स्थायी ऊतींचे प्रकार पान नांबर 201 वरील
तक्ता वहीमध्ये काढा.

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान
भाग 2

फे ब्रुवारी

डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

फे ब्रुवारी

कु क्कु टपालन

4

https://bit.ly/332raxp

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

तुमच्याकडे इांटरनेट असेल तर कृ षी पयवटन ,
फे ब्रुवारी

4

कृ षी पयवटन

https://bit.ly/334Ilib

फे ब्रुवारी

4

ऊतीसांवधवन

https://bit.ly/3nIuRjW

1

दैनांददन जीवनातील
महततवाचे क्षार

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

गावात कु क्कु टपालन व्यवसाय असलेल्या
रठकाणी पालकाांच्या बरोबर भेट द्या व
डवडवध बाबींची माडहती घ्या.

श्वेत क्राांती याांच्याडवषयी अडधक माडहती
डमळवा.

ऊतीसांवधवनाचे फायदे वहीमध्ये डलहा.

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

माचव

14. पदाथव

भाग 1
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

आपल्या
वापरातील
माचव

दकरणोतसारी पदाथव

2

सोडडअम क्लोराइड व सोडडअम बाय
दैनांददन वापरातील
रासायडनक पदाथाांची
पररणामकारकता स्पष्ट
करता येणे

https://bit.ly/2UQpO4q काबोनेटचे अडधकचे उपयोग इां टरनेट च्या

िोधून वहीमध्ये डलहा.

https://bit.ly/3nKJG5r

भाग 1
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान
भाग 2

माचव

3

18. अवकाि
डनरीक्षण

प्रस्तावना

दुर्मबणीच्या साहाय्याने
अवकाि डनरीक्षण
करता येणे.
आधुडनक तांत्रज्ञान व

https://bit.ly/36YkS3i

दकरणोतसारी पदाथव- अल्फा, बीटा व गॅमा
दकरणे याांची आकृ ती वहीमध्ये काढा.

अवकाि तांत्रज्ञान डवषयी डवडवध
सांकल्पनाांची माडहती इांटरनेटवरून डमळवा.

डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

माचव

दूर्मबणी

3

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

अवकाि डवज्ञान याांचे
मानवी डवकासातील
योगदान स्पष्ट करता
येणे.
दुर्मबणीचे डवडवध प्रकार
स्पष्ट करता येणे.

https://bit.ly/36PHX80

वहीमध्ये डलहा .
नारायणगाव, पुणे येथील रे डडयो

माचव

3

रे डडयो दुर्मबण

https://bit.ly/2ULy7yn

माचव

4

अवकािातील
दुर्मबणी

https://bit.ly/3foXkIK

माचव

4

भारतीय अांतररक्ष
अनुसांधान कें ि

https://bit.ly/3963U5M

एडप्रल

1

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान

डवडवध माध्यमाांचा वापर करून दुर्मबणी
तयार करताना के लेली लभगाांची रचना
समजावून घेवून तयाडवषयीची माडहती

दुर्मबणीबाबत अडधक माडहती तुमच्याकडे
इांटरनेट असेल तर डमळवा आडण वहीत
महत्त्वपूणव मुद्दे नोंदवा.
https://youtu.be/BFGH6fwgncY वर
हबल दुर्मबणीचे कायव समजावून घ्या.

भाग 2
डवज्ञान
व
तांत्रज्ञान
भाग 2

2

सराव
डितीय सत्र
मूल्यमापन

ISRO या सांस्थेच्या कायावसब
ां ांधी माडहती
डमळवून वहीमध्ये डलहा.

इयत्ता : ९वी माहे : डडसेंबर, २०२०
ववषय

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

आठवडा पडहला -संयुक्त राष्ट् ही एक
(१ डडसेंबर ते
०५ डडसेंबर)

पाठाचे नाव
४. संयुक्त राष्ट्

असल्याचे सांगता येणे.

(०७ डडसेंबर ते
१२ डडसेंबर)
राज्यशास्त्र

 संयुक्त राष्ट् या पाठाचे वाचन कर.

(सांयक्
ु त राष्रे)
https://tinyurl.com/y2tcdkko

करतात हे डवशद करणे .

आठवडा दुसरा

ववद्याथी कृ ती

महत्तत्तवाची जागडतक संघटना
• संयुक्त राष्ट् शांतता रक्षण

राज्यशास्त्र

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

• सवव राष्ट्ांच्या डवकासासाठी
शांतता आवश्यक असते,
याची जाणीव डवकडसत होणे.
• संयुक्त राष्ट्ांच्या सुरक्षा
पडरषदे त बदल होण्याडवषयीची
गरज स्पष्टट करता येणे.

४. संयुक्त राष्ट्

 सांयक्
ु त राष्रे याडवषयी माडहती
घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्क्लक
करून क्हहडीओ बघ.
साांग पाहू  युद्धकाळात झालेल्या पवरषदाांमध्ये
भारत सहभागी झाला होता का ?
 सांयक्
ु त राष्रे वदन म्हणून कोणता
वदवस साजरा केला जातो ?
 सांयक्
ु त राष्रे यामध्ये कोणकोणते
दे श सहभागी आहे त याांची यादी
कर.
 सांयक्
ु त राष्रे यामधील सुरक्षा
पवरषदे तील ववषय शोध.
उपक्रम
(१) सांयक्
ु त राष्रे बालकाांच्या आवण
मवहलाांच्या ववकासासाठी कोणते उपक्रम
राबवते त्याची मावहती सांकवलत कर.

(२) जागवतक आरोग्य सांघटनेबद्दल मावहती
सांग्रवहत कर.
आठवडा डतसरा
इवतहास

(१४ डडसेंबर ते

• भारतीय डशक्षण प्रणालीच्या

६. मडहला व

(मवहला आवण अन्य दुबबलाांचे

डवकासाचे टप्पे सांगता येणे.

अन्य दुबवल

सक्षमीकरण)

घटकांचे

१९ डडसेंबर)

आठवडा चवथा
(२१ डडसेंबर ते
२६ डडसेंबर)
इवतहास

सक्षमीकरण

• डवडवध सामाडजक

६. मडहला व

समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी

अन्य दुबवल

डशक्षण हे महत्तत्तवाचे माध्यम

घटकांचे

आहे ,हे सांगता येणे.

सक्षमीकरण

https://tinyurl.com/y47gpnsh

 मडहला व अन्य दुबवल घटकांचे
सक्षमीकरण या पाठाचे वाचन कर.
 मवहला आवण अन्य दुबबलाांचे
सक्षमीकरण याडवषयी माडहती
घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्क्लक
करून क्हहडीओ बघ.
 समाजातील मडहलांच्या समस्या
कोणकोणत्तया आहे त त्तयांची यादी कर.
 सामाडजक समस्या सोडवण्यासाठी
डशक्षण म्हत्तवाचे वाटते का याडवषयी
चचा कर. –
ववववध क्षे राांत उल्लेखनीय कामवगरी
करणाऱ्या स्त्स्त्रयाांची मावहती असणारी
सांचावयका (portfolio) तयार कर.

आठवडा पाचवा • समाजातील दुबवल
(२८ डडसेंबर ते
इवतहास

०२ जानेवारी)

घटकांच्या डवकासासाठीचे
डवडवध प्रयत्तन व त्तयांचे महत्तत्तव
ओळखणे.

६. मडहला व
अन्य दुबवल
घटकांचे
सक्षमीकरण

 समाजातील दुबवल घटकांची यादी कर
व त्तया दुबवल घटकांचे प्रश्न
सोडवण्यासाठी
शासनामार्वत
कोणकोणते प्रयत्तन केले जातात ते
डलही.
उपक्रम
(१) ग्रामीण भागातील मवहला सभाांच्या

कामकाजाची मावहती वमळव.
(२) मवहला बचत गटाच्या
कामकाजाची मावहती वमळवून
वलही.
इयत्ता : ९ वी माहे : जानेवारी, २०२१
ववषय

कालावधी
आठवडा पडहला
(०४ जानेवारी ते
०९ जानेवारी)

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

• भारताचे भौगोडलक स्थान व त्तया

५. भारत व

चा भारताच्या अंतगवत व परराष्ट्

अन्य दे श

धोरणावर होणारा पडरणाम स्पष्टट
करता येणे.
• शेजारी दे शांशी मैत्री पूणव संबंध
असावेत हा डवचार दृढ होणे .

राज्यशास्त्र

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(भारत व अन्य दे श)
https://tinyurl.com/y34xobex

ववद्याथी कृ ती
 भारत व अन्य दे श या पाठाचे वाचन
कर.
 भारत व अन्य दे श याडवषयी
माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला
क्क्लक करून क्हहडीओ बघ.
चला शोधूया....
* दवक्षण आवशयाच्या नकाशाच्या आधारे
भारताच्या सीमारे षा कोणकोणत्या
राष्राांशी जोडलेल्या आहे त ते समजून घ्या
* भारताव्यवत वरक्त इतर कोणत्या राष्राां
च्या सीमा एकमेकाांशी जोडल्या आहे त ते
शोध.

राज्यशास्त्र

आठवडा दुसरा
(११ जानेवारी ते
१६ जानेवारी

• प्रादे डशक सहकायासाठी

५. भारत व

असलेल्या संघटनांडवषयी

अन्य दे श

कारणमीमांसा करणे .

 भारताशेजारील दे शांची यादी कर.
 भारताच्या कोणत्तया डदशेला कोणते
दे श आहे त ते नकाशात शोध.
 भारत व शेजारील दे श यांच्याबरोबर

• भारत व अन्य दे श यांच्यातील

भारताचे आर्थथक व हयापारी संबंध
याडवषयी माडहती घे.

आर्थथक व हयापारी संबंधांत होत
असलेल्या बदलांचा आढावा घेता

उपक्रम

येणे.

(१) राष्रपती, प्रधानमांरी याांच्या परराष्र
दौऱ्याांची मावहती वमळव.
(२) ववववध दे शाांच्या ‘युथ एक्सचेंज’
कायब क्रमाची मावहती वमळव.

इवतहास

आठवडा डतसरा
(१८ जानेवारी ते
२३ जानेवारी)

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील डवज्ञान व
तंत्रज्ञानातील प्रगतीची उदाहरणे

७. डवज्ञान व
तंत्रज्ञान

सांगता येणे.
• उद्योग व हयापार क्षेत्राशी
संबंडधत संघटनांची माडहती

(ववज्ञान आवण तांरज्ञान)

डमळवून त्तयां चा भारतीयअथव

https://tinyurl.com/y3rel5ms

हयवस्थे वरील पडरणाम सांगता
येणे.

इवतहास

आठवडा चौथा
(२५ जानेवारी ते

• डवज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती
यांडवषयी अडभमान बाळगणे .

७. डवज्ञान व
तंत्रज्ञान

 डवज्ञान व तंत्रज्ञान या पाठाचे वाचन
कर.
 डवज्ञान व तंत्रज्ञान याडवषयी माडहती
घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्क्लक
करून क्हहडीओ बघ.
मावहती वमळव.
 २८ फेब्रुवारी हा वदवस दे शभर
‘ववज्ञान वदन’ म्हणून साजरा
करण्यात ये तो.या वदवशी शाळे त
तुम्ही कोणते उपक्रम राबवता ?
 आांतरजालाच्या मदतीने ‘थुांबा
इस्त्क्वटोवरयल लााँच सेंटर’ची
मावहती वमळवा.
 भारताने डवज्ञान व तंत्रज्ञान यात
कोणकोणती प्रगती केली आहे ,त्तयांची
यादी कर.

३० जानेवारी)

• इंटरनेटच्या मदतीने नवनवीन

 इंटरनेट च्या सहाय्याने नवनवीन
डवज्ञान व तंत्रज्ञान यामधील प्रगती
शोध.
चचा करा.

शोधांची माडहती डमळवणे .

भ्रमणध्वनी (मोबाइल) तांरज्ञानात
झालेल्या वववव ध बदलाांववषयी मावहती
जाणून घ्या.त्याचे फायदे -तोटे याांववषयी
चचा कर.

इयत्ता : ९ वी माहे : र्ेब्रुवारी, २०२१
ववषय

कालावधी

राज्यशास्त्र

आठवडा पडहला
(०१ र्ेब्रुवारी ते
०६ र्ेब्रुवारी)

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

• मानवी हक्क जगातील प्रत्तयेक

६.

माणसाला प्राप्त होतात हा डवचार

आंतरराष्ट्ीय

डवकडसत होणे .
• भारतीय संडवधान व कायदे यांद्वारे
मानवी हक्कांचे संरक्षण कसे होते हे
जाणून घेणे.

समस्या

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(आंतरराष्ट्ीय समस्या)
https://tinyurl.com/y2s3ojue

ववद्याथी कृ ती
 आंतरराष्ट्ीय समस्या या पाठाचे
वाचन कर.
 आंतरराष्ट्ीय समस्या याडवषयी
माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला
क्क्लक करून क्हहडीओ बघ.
 तुमच्या गावातील समस्या कोणत्तया
आहे त व त्तया सोडवण्यासाठी
गावपातळीवर कोणते प्रयत्तन केले
जातात ते डलही.
शोध पाहू !

* वसरीया या राष्रातून अनेक लोक
वनवावसत का होत आहे त?
* जगातील आणखी कोणत्या राष्राांमधून
वनवावसताांचे लोंढे ये त आहे त ?
राज्यशास्त्र

आठवडा दुसरा
(०८ र्ेब्रुवारी ते
१३ र्ेब्रुवारी)

• पयावरणऱ्हास ही एक जागडतक

६.

समस्या आहे ही जाणीव डवकडसत

आंतरराष्ट्ीय

होणे.
• डनवाडसत म्हणजे कोण हे स्पष्टट
करता येणे.

समस्या

 आंतरराष्ट्ीय समस्या कोणकोणत्तया
आहे त त्तयांची यादी कर.या समस्या
सोडवण्यासाठी कोणते प्रयत्तन चालू
आहे त त्तयांची माडहती डमळव.
साांग पाहू !
सध्या भारतीय मानवी हक्क आयोगाचे
अध्यक्ष कोण आहे त ?
उपक्रम
(१) राज्य बालहक्क आयोगाची मावहती
इतराांच्या मदतीने वमळव.
(२) चीनमधील ‘वचमणी मारो’ आांदोलन
आवण भारतातील ‘वचपको आांदोलन’
याांची मावहती वमळव.
(३) मोठ्या धरणामुळे समस्त्या वनमाण
होतात का? तुझे मत वलही.

इवतहास

आठवडा डतसरा
(१५ र्ेब्रुवारी ते
२० र्ेब्रुवारी)

• जनमत डनर्थमतीतील व नागरी
समाज सक्रीय करण्यातील

८. उद्योग व
हयापार

प्रसारमाध्यमांची भूडमका

(उद्योग व व्यापार)
https://tinyurl.com/y3by2h
sq

व जबाबदाऱ्या ओळखता येणे.

 उद्योग व हयापार या पाठाचे वाचन
कर.
 उद्योग व हयापार याडवषयी माडहती
घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्क्लक
करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम
(१) यशस्त्वी उद्योजकाांची छायावचरे जमा
कर.

इवतहास

आठवडा चवथा
(२२ र्ेब्रुवारी ते
२७ र्ेब्रुवारी)

• शहरीकरण व ग्रामीण जीवनाची
तुलना करून सांगता येणे.

८. उद्योग व
हयापार

 शहरातील व ग्रामीण भागातील
उद्योगधंद्याची यादी करून त्तयांची
तुलना कर.
उपक्रम
(१) आपण वापरत असलेल्या दै नांवदन
वस्त्तूांपैकी कोणत्या वस्त्तू पवरसरात तयार
होतात, कोणत्या वस्त्तू बाहे रून आणल्या
जातात त्याचा तक्ता कर.

इयत्ता : ९ वी माहे : माचव, २०२१
ववषय
इवतहास

कालावधी
आठवडा पडहला
(०१ माचव ते ०६
माचव)

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

सामाडजक समतेचा पुरस्कार

९. बदलते जीवन :

करण्याडवषयीची जाण डनमाण

भाग १

होणे.

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(बदलते जीवन भाग १)
https://tinyurl.com/y55qoj45

ववद्याथी कृ ती
 बदलते जीवन : भाग १ या पाठाचे
वाचन कर.
 बदलते जीवन : भाग १ याडवषयी
माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक
ला क्क्लक करून क्हहडीओ बघ.
उपक्रम
सावबजवनक आरोग्याच्या क्षे रात भारतात
झालेल्या ठळक घडामोडींचा थोडक्यात
आढावा घ्या .

इवतहास

आठवडा दुसरा
(०८ माचव ते १३
माचव)

• वैज्ञाडनक दृक्ष्टटकोनाचा
अंगीकार करता येणे.

९. बदलते जीवन :

 ग्रामीण भागातील लोक

भाग १
उपक्रम

कोणकोणत्तया अंधश्रद्धा बाळगतात
त्तयांची माडहती डमळव.

तुमच्या पवरसरातील एखाद्या ज्ये ष्ठ
व्यक्तीची खालील मुद्दद्याांच्या आधारे
मुलाखत घ्या .
- घराांच्या रचनेत झालेला बदल
- शेतीच्या सांदभा तील बदल

- वाहनाांची उपलब्धता
इवतहास

आठवडा डतसरा
(१५ माचव ते २०

१०. बदलते जीवन
: भाग २

माचव)

(बदलते जीवन भाग 2)
https://tinyurl.com/y3xktp65

 बदलते जीवन : भाग २ या पाठाचे
वाचन कर.
 बदलते जीवन : भाग २ याडवषयी
माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक
ला क्क्लक करून क्हहडीओ बघ.
शोध घेऊया.
महाराष्रातील बोलीभाषाांची मावहती
ववववध साधनाांच्या आधारे (कोश , गुगल,
ववकीवपडीया, सांशोधकाांचे लेख) शोध.

इवतहास

आठवडा चौथा
(२२ माचव ते २७
माचव)

१०. बदलते जीवन
: भाग २

 ग्रामीण भागातील जीवन
कोणकोणत्तया क्षेत्रात बदलत चालले
आहे ,त्तयांची माडहती डमळव.
उपक्रम
(१) दादासाहे ब फाळके याांच्याववषयी
मावहती आांतरजालाच्या साहाय्याने
वमळवा. दादासाहे ब फाळके पुरस्त्काराने
सन्मावनत व्यक्तींची यादी तयार कर.
(२) लोकशाहीचा चौथा स्त्तांभ ‘वृत्तपर’
याववषयी मावहती वमळव.

इयत्ता : ९ वी माहे : एडप्रल, २०२१
ववषय
इवतहास

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

आठवडा पडहला
(०५ एडप्रल ते
१० एडप्रल)

इवतहास

आठवडा दुसरा

आकावरक व सांकवलत चाचणी क्रमाांक-२

(१२ एडप्रल ते
१७ एडप्रल)
इवतहास

आठवडा डतसरा
(१९ एडप्रल ते
२४ एडप्रल)

इवतहास

आठवडा चौथा
(२६ एडप्रल ते
३० एडप्रल)

सराव

ववद्याथी कृ ती

इयत्ता : ९वी माहे : डडसेंबर, २०२०
डवषय
सामाडजकिास्त्र
(भूगोल)

कालावधी

अध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

आठवडा पडहला

क्षमता डवधान क्र.

७.

(१ डडसेंबर ते

०९ व १०

आांतरराष्ट्रीय
वार रे षा

०५ डडसेंबर)
सामाडजकिास्त्र

आठवडा दुसरा

क्षमता डवधान क्र.

७.

(भूगोल)

(०७ डडसेंबर ते

०९ व १०

आांतरराष्ट्रीय
वार रे षा

१२ डडसेंबर)
सामाडजकिास्त्र

आठवडा डतसरा

क्षमता डवधान क्र.

८.

(भूगोल)

(१४ डडसेंबर ते

११, १२ व १३

अथविास्त्रािी
पररचय

१९ डडसेंबर)
सामाडजकिास्त्र

आठवडा चवथा

क्षमता डवधान क्र.

८.

(भूगोल)

(२१ डडसेंबर ते

११, १२ व १३

अथविास्त्रािी
पररचय

क्षमता डवधान क्र.

८.

२६ डडसेंबर)

सामाडजकिास्त्र

आठवडा पाचवा

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
https://tinyurl.com/y2czx9vg

डवद्याथी कृ ती
आांतरराष्ट्रीय वार रे षा या बद्दल सखोल
माडहती सोबतची ललक तसेच
पाठ्यपुस्तक व आांतरजाल याांच्या
मदतीने डमळावा.

पाठ्यपुस्तक

आांतरराष्ट्रीय
माडहती

वार

घेऊन

रे षा
स्वाध्याय

या

बद्दल
सोडवा.

अडचण
आल्यास
डिक्षकाांसोबत
दूरध्वनी िारे सांपकव साधा.
https://tinyurl.com/y6ch9mmx

अथविास्त्र या बद्दल माडहती सोबतची
ललक तसेच पाठ्यपुस्तक व आांतरजाल
याांच्या मदतीने डमळावा.

पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकातील आिय वाचन करून
समजून घ्या व अडचण आल्यास
डिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव
साधा.

पाठ्यपुस्तक

स्वाध्याय सोडवा.

(भूगोल)

(२८ डडसेंबर ते

११, १२ व १३

०२ जानेवारी)

अथविास्त्रािी
पररचय

इयत्ता : ९ वी माहे : जानेवारी, २०२१
डवषय
सामाडजकिास्त्र
(भूगोल)

कालावधी

अध्ययन डनष्पत्ती क्रमाांक

आठवडा पडहला

क्षमता डवधान क्र. ११,

(०४ जानेवारी ते ०९

१२ व १३

पाठाचे नाव
९. व्यापार

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

https://tinyurl.com/y2v32te7

व्यापार या बद्दल माडहती
सोबतची ललक तसेच पाठ्यपुस्तक
व आांतरजाल याांच्या मदतीने

जानेवारी)
सामाडजकिास्त्र
(भूगोल)

डमळावा.

आठवडा दुसरा

क्षमता डवधान क्र. ११,

(११ जानेवारी ते १६

१२ व १३

९. व्यापार

पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकातील आिय वाचन
करून समजून घ्या व अडचण
आल्यास डिक्षकाांसोबत दूरध्वनी
िारे सांपकव साधा.

९. व्यापार

पाठ्यपुस्तक

स्वाध्याय सोडवा.

जानेवारी)

सामाडजकिास्त्र
(भूगोल)

आठवडा डतसरा

क्षमता डवधान क्र. ११,

(१८ जानेवारी ते २३

१२ व १३

जानेवारी)

सामाडजकिास्त्र
(भूगोल)

आठवडा चवथा

क्षमता डवधान क्र. १४

१०. नागरीकरण

https://tinyurl.com/yxwrw3ec

(२५ जानेवारी ते ३०
जानेवारी)

नागरीकरण या बद्दल माडहती
सोबतची ललक तसेच पाठ्यपुस्तक
व आांतरजाल याांच्या मदतीने
डमळावा.

इयत्ता : ९ वी माहे : फे ब्रुवारी, २०२१
डवषय

कालावधी

सामाडजकिास्त्र

आठवडा पडहला

(भूगोल)

(०१ फे ब्रुवारी ते

अध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

क्षमता डवधान क्र. १४

१०. नागरीकरण

पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकातील आिय वाचन
करून समजून घ्या व अडचण
आल्यास
डिक्षकाांसोबत
दूरध्वनी िारे सांपकव साधा.

क्षमता डवधान क्र. १४

१०. नागरीकरण

पाठ्यपुस्तक

स्वाध्याय सोडवा.

https://tinyurl.com/yxsp4e98

वाहतूक व सांदि
े वहन या बद्दल

०६ फे ब्रुवारी)
सामाडजकिास्त्र

आठवडा दुसरा

(भूगोल)

(०८ फे ब्रुवारी ते

डवद्याथी कृ ती

१३ फे ब्रुवारी)
सामाडजकिास्त्र

आठवडा डतसरा

क्षमता डवधान क्र. १५

११. वाहतूक व

(भूगोल)

(१५ फे ब्रुवारी ते

व १६

सांदि
े वहन

माडहती सोबतची ललक तसेच
पाठ्यपुस्तक व आांतरजाल

२० फे ब्रुवारी)

याांच्या मदतीने डमळावा.
सामाडजकिास्त्र

आठवडा चवथा

क्षमता डवधान क्र. १५

(भूगोल)

(२२ फे ब्रुवारी ते

व १६

११. वाहतूक व

पाठ्यपुस्तक

सांदि
े वहन

२७ फे ब्रुवारी)

पाठ्यपुस्तकातील आिय वाचन
करून समजून घ्या व अडचण
आल्यास
डिक्षकाांसोबत
दूरध्वनी िारे सांपकव साधा.

इयत्ता : ९ वी माहे : माचव, २०२१
डवषय

कालावधी

अध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

सामाडजकिास्त्र

आठवडा पडहला

क्षमता डवधान क्र.

(भूगोल)

(०१ माचव ते ०६

१५ व १६

पाठाचे नाव
११. वाहतूक व

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

डवद्याथी कृ ती

पाठ्यपुस्तक

स्वाध्याय सोडवा.

पाठ्यपुस्तक

पयवटनाबद्दल
माडहती
पाठ्यपुस्तक व आांतरजाल

सांदि
े वहन

माचव)
सामाडजकिास्त्र
(भूगोल)

आठवडा दुसरा

क्षमता डवधान क्र.

(०८ माचव ते १३

१७, १६, १९ व २०

१२. पयवटन

माचव)

याांच्या मदतीने डमळावा.

सामाडजकिास्त्र

आठवडा डतसरा

क्षमता डवधान क्र.

(भूगोल)

(१५ माचव ते २०

१७, १६, १९ व २०

१२. पयवटन

पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकातील
आिय
वाचन करून समजून घ्या व
अडचण
आल्यास
डिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे
सांपकव साधा.

१२. पयवटन

पाठ्यपुस्तक

स्वाध्याय सोडवा.

माचव)

सामाडजकिास्त्र
(भूगोल)

आठवडा चवथा

क्षमता डवधान क्र.

(२२ माचव ते २७

१७, १६, १९ व २०

माचव)
सामाडजकिास्त्र
(भूगोल)

आठवडा पाचवा (२९

सांकडलत मूल्यमापन
– िीत्तीय सत्र

माचव ते ०३ एडप्रल)

इयत्ता : ९ वी माहे : एडप्रल, २०२१
डवषय
सामाडजकिास्त्र
(भूगोल)

कालावधी
आठवडा पडहला
(०५ एडप्रल ते १०

अध्ययन डनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव
सराव : पाठ
क्र. ७ व ८

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

डवद्याथी कृ ती
पाठाचे वाचन करा. आिय लक्षात येण्या
कररता पुस्तकातील डचत्राांचे डनरीक्षण करा.
आांतरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे

एडप्रल)

डमळवा.

अडचण

आल्यास

डिक्षकाांसोबत

दूरध्वनी िारे सांपकव साधा.

सामाडजकिास्त्र
(भूगोल)

आठवडा दुसरा
(१२ एडप्रल ते १७

सराव : पाठ

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

कररता पुस्तकातील डचत्राांचे डनरीक्षण करा.

क्र. ९

अडचण आल्यास डिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे
सांपकव साधा.

एडप्रल)

सामाडजकिास्त्र
(भूगोल)

आठवडा डतसरा

सराव : पाठ

(१९ एडप्रल ते २४

क्र. १० व ११

एडप्रल)

पाठाचे वाचन करा. आिय लक्षात येण्या

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठाचे वाचन करा. आिय लक्षात येण्या
कररता पुस्तकातील डचत्राांचे डनरीक्षण करा.
आांतरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे
डमळवा.

सामाडजकिास्त्र
(भूगोल)

आठवडा चवथा
(२६ एडप्रल ते ३०
एडप्रल)

सराव : पाठ
क्र. १२

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठाचे वाचन करा. आिय लक्षात येण्या
कररता पुस्तकातील डचत्राांचे डनरीक्षण करा.
आांतरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व डचत्रे
डमळवा. अडचण आल्यास डिक्षकाांसोबत
दूरध्वनी िारे सांपकव साधा.

