ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD: 5

th

अ.न. महिना/
आठवडा

7

MEDIUM : MARATHI
घटकाचे नाव

ऑक्टोबर वीर हुतात्मा
नारायण
(10 तास )

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्ये

1. दे शभक्तीची भावना

हवद्यार्थ्याांमध्ये जागृत
करणे.

SUBJECT : MARATHI (FL)

MONTH : OCTOBER

अध्ययन कृती

 DSERT प्रकाहित यू -ट्यूबवरील संवेद -इ पाठाचे
हनरीक्षण करा.
कृती:7.1 हवद्यार्थ्याांना माहिती असलेल्या हकंवा शाळे तील वगग
खोल्यांमध्ये असलेल्या दे शभक्तांचे फोटो पाहून त्ांच्या नावाची
यादी प्रत्ेक हवद्यार्थ्यागला तयार करण्यास सांगणे सवग हवद्यार्थ्याांना
वगागत एकत्र करून प्रत्ेकाकडून हलहिलेली नावे वाचण्यास
सांगणे.

मूल्यमापन

दे शभक्तांचे फोटो
व नावे . ओड्या
जुळवा .

कृती:7.2 पाठाच्याअध्यापननंतर हवद्यार्थ्याांना वीर हुतात्मा नारायण
याच्याबद्दल आठ ते दिा ओळीत माहिती हलहिण्यास सांगून
प्रत्ेकाकडून वाचन करून घेणे.
कृती:5.3 दे शाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या शू रवीरांचे तसेच
समाज सुधारकांचे फोटो जमा करून हवद्यार्थ्याांकडून अल्बम
तयार करून घेणे.

https://www.youtube.com/watch?v=ej7hWvryTXk

तयार केलेली कृती
जमा करावी.

ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD: 5

th

अ.न. महिना/
आठवडा

MEDIUM : MARATHI
घटकाचे नाव

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्ये

SUBJECT : MARATHI (FL)

MONTH : OCTOBER

अध्ययन कृती

मूल्यमापन

कृती:7.4 दे शभक्ती आहण गायनाची आवड हनमागण िोण्याकररता हवद्यार्थ्याांचे
हवद्यार्थ्याांच्यात दे शभक्ती गीत गायनाची स्पधाग आयोजन करून जे ऑहडओ , हवहडओ
जे हवद्यार्थी चांगले गातात त्ांचे कौतुक करून अहभनंदन करणे व
दे शप्रेम जोपासण्यासंबंधी मागगदशग न करणे.

2. पाठातील हदलेला
पररच्छे दाचा(पॅरेग्राफ)अ
र्थग ग्रिण करून कािी
शब्ांचा अर्थग व छोट्या
छोट्या प्रश्ांची उत्तरे
दे णे.

कृती:7.5 पाठातील हदलेला पररच्छे द वाचत असताना अर्थग न
समजलेले शब् विीवर हलहून हशक्षकांकडून अर्थग समजून घेऊन
विीत हलहिणे व त्ाच पररच्छे दवर हवद्यार्थ्यागने स्वतःच्या भाषेत
साध्य िोतात इतके छोटे छोटे प्रश् तयार करणे. सवग
हवद्यार्थ्याांकडून त्ांनी हदलेल्या शब्ांचा अर्थग व तयार केलेले प्रश् व
त्ावर त्ा प्रश्ाचे उत्तर हमळहवण्यासाठी हवद्यार्थ्याां च्यात चचाग
घडवून आणणे.

कृती:7.6 हवद्यार्थ्याांना काडग हशट चे फ्लॅश काडग बनहवण्यासाठी
तुकडे दे ऊन पाठातील दोन दोन ओळी प्रत्ेकाला दे ऊन त्ातील
जोड शब् फ्लॅश काडग वर हलहिण्यास सांगणे.

लाईव्ह वकगशीट
/,सवेिटग
/,गुगलफॉमग/
व्हॉट् सअॅप
यांचा वापर करू
िकता.

ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD: 5

th

अ.न. महिना/
आठवडा

MEDIUM : MARATHI
घटकाचे नाव

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्ये

SUBJECT : MARATHI (FL)

MONTH : OCTOBER

अध्ययन कृती

कृती:7.7 पाठावरील नवीन शब्ांचे अर्थग विीत हलहून समजावुन
घेण्यास सांगणे. त्ानंतर हवद्यार्थ्याांच्या जोड्या करणे विीत न
बघता एकमेकाला शब्ांचे अर्थग हवचारून बरोबर असल्यास
बरोबर चूक असल्यास चूक िे हवद्यार्थ्याांनी मान्य करून तपासणी
करणे.

8

ऑक्टोबर आपला
हमत्र साप
(11 तास )

1. लेखनात हचन्ांची
गरज ओळखून त्ांचा
योग्य हठकाणी योग्य
वापर करणे.

कृती:8.1 हवरामहचन्ांची माहिती हवद्यार्थ्याांना हकतपत आिे िे
पािण्यासाठी हवद्यार्थ्याांना वगागत हवराम हचन्ाचे फ्लॅश काडग
तयार करून, प्रत्ेक मुलाने पाळीपाळीने एक एक फ्लॅश काडग
उचलून त्ातील हवराम हचन् पाहून त्ाचे नाव सांगणे. िातात
पुस्तक घेऊन ते हवराम हचन् सदर पाठात कुठे कुठे आिे त्ा
https://www.youtub पाठातील ओळी वाचून सांगणे. जेणेकरून मुलांना हवराम
e.com/watch?v=cBZ
हचन्ाच्या वापराबद्दल कल्पना येईल.
HfEYMcQQ

https://www.youtub
e.com/watch?v=KG
WtJkFIdpM

 DSERT प्रकाहित यू -ट्यूबवरील संवेद -इ पाठाचे
हनरीक्षण करा.

मूल्यमापन

लाईव्ह वकगशीट
/,सवेिटग
/,गुगलफॉमग/
व्हॉट् सअॅप
यांचा वापर करू
िकता.

लाईव्ह वकगशीट
/,सवेिटग
/,गुगलफॉमग/
व्हॉट् सअॅप
यांचा वापर करू
िकता.

ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD: 5

th

अ.न. महिना/
आठवडा

MEDIUM : MARATHI
घटकाचे नाव

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्ये

SUBJECT : MARATHI (FL)

MONTH : OCTOBER

अध्ययन कृती

मूल्यमापन

कृती8.2 हवद्यार्थ्याांचे पाच गट करून सदर पाठात हकती
पूणगहवराम हकती स्वल्पहवराम,हकती प्रश्हचन् तसेच हकती
उद्गारवाचक हचन् आहे त. त्ाप्रमाणे गटवार त्ा पाठातील
हचन्ांची संख्या मोजणे सांगून खातरजमा करणे.
2. वेगवेगळ्या
सापांहवषयी माहिती
जाणून घेणे.

कृती:8.3 हवद्यार्थ्याांच्यात चचाग करून अनेक जातीचे साप व
त्ांची नावे हलहिण्यास सांगणे. गावात कधीतरी एखादा साप
पकडला असल् यास त्ावर चचाग करणे.
https://www.youtube.com/watch?v=nFSLvQGQjB8

योजना कायग

ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD: 5

th

अ.न. महिना/
आठवडा

MEDIUM : MARATHI
घटकाचे नाव

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्ये

3. एक वचन अनेक
वचन ओळखणे.
पाठातील नवीन शब्,
हवरुद्ध अर्थागचे शब्
हलहिणे.

SUBJECT : MARATHI (FL)

MONTH : OCTOBER

अध्ययन कृती

मूल्यमापन

कृती:8.4 गावातील एखाद्या सपगहमत्राला शाळे त बोलावून सवग
हवद्यार्थ्याांचे समोर त्ांच्याशी सापांंबद्दलची माहिती व साप
आपला हमत्र कसा, सापापासून शे तकऱ्याला काय फायदा िोतो,
सापांच्या अनेक प्रकारच्या जाती, सापांचे जीवन इत्ादी
सहवस्तरपणे मुलांना चचाग करण्यास प्रोत्सािन दे णे.

सापाबद्दलची
माहिती पेपरवर
हलहून घेणे .

कृती:8.5 नाग सापाचे हचत्र काढून ते रं गून त्ाच्याखाली आठ ते
दिा ओळी माहिती हलहिण्यास सांगणे

हचत्र जमा करणे .

लाईव्ह वकगशीट
/,सवेिटग
/,गुगलफॉमग/
व्हॉट् सअॅप
यांचा वापर करा .

ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD: 5

th

अ.न. महिना/
आठवडा

MEDIUM : MARATHI
घटकाचे नाव

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्ये

SUBJECT : MARATHI (FL)

MONTH : OCTOBER

अध्ययन कृती

मूल्यमापन

कृती:8.6 हवद्यार्थ्याांना वगागत गोल बसून हशक्षकाने मधोमध बसावे.
दिा एक वचन असलेले शब् सांगून त्ांचे अनेक वचनात
रूपांतर करण्यास हवद्यार्थ्याांना सांगणे. अनेक वचनाचे एक
वचनात रूपांतर करण्यास
सांगणे.
मुलाना चचेत सामावून घेणे.

जोड्या जुळवा ,
डरग अँड डरॉप िी
कृती द्यावी .
https://www.youtube.com/watch?v=lwcdTDIgvFg

पाठयपुस्तकातील पृष्ठ क्र. 35 वरील जोड्या जुळवा , ररकाम्या
जागा भरा या कृती लाईव्ह वकगशीट /,सवेिटग /,गुगलफॉमग
यांच्या सिाय्याने करून घ्याव्या

ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD: 5

th

अ.न. महिना/
आठवडा

9

MEDIUM : MARATHI
घटकाचे नाव

ऑक्टोबर जादू गर
(6 तास )

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्ये

1. कहवता वाचून अर्थग
ग्रिण करून कोठे / का
/कसे / अशा प्रश्ांची
उत्तरे स्वतःच्या भाषेत
दे ता येणे.

SUBJECT : MARATHI (FL)

MONTH : OCTOBER

अध्ययन कृती

मूल्यमापन

 DSERT प्रकाहित यू -ट्यूबवरील संवेद -इ पाठाचे
हनरीक्षण करा.

बहुपयाग यी प्रश्
लाईव्ह वकगशीट
/,सवेिटग
कृती:9.1 कहवतेचे हवषयांतर केल्यानंतर हवद्यार्थ्याांनाच कोठे /का/ /,गुगलफॉमग/
कसे/ कधी अशा प्रश्ांची उत्तरे हमळहवण्यास हवद्यार्थ्याांना स्वातंत्र्य व्हॉट् सअॅप
दे ऊन बोलके करून चचेत सवाांनी सिभाग घेण्यास प्रेररत करणे यांचा वापर करू
व प्रत्ेक हवद्यार्थ्यागसबोलण्याची संधी दे णे.
िकता.

कृती:9.2 वेगवेगळी हनसगग हचत्रे
रे खाटू न त्ांच्यात रं ग भरणे.
उदा. 1. उगवणारा सूयग. 2.
मावळणारा सूयग. 3. इं द्रधनुष्य . 4.
समुद्रहकनाऱ्यावरील नारळांची झाड.
5. वािणारी नदी अर्थवा धबधबा.

सवग हचत्रे फाइल
मध्ये जमा करावी
.

ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD: 5

th

अ.न. महिना/
आठवडा

MEDIUM : MARATHI
घटकाचे नाव

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्ये

SUBJECT : MARATHI (FL)

MONTH : OCTOBER

अध्ययन कृती

कृती:9.3 पावसाची गाणी, मोराचे गाणे िावभाव युक्त म्हणून
दाखवणे.
https://www.youtube.com/watch?v=imUUogeGUio
कृती:9.4 कहवतेतील सारांश समजून घेतल्यानंतर हनसगागत
ऋतुमानानुसार िोणारे बदल जादू िे हवद्यार्थ्याांना आपल्या भाषेत
हलहिण्यास सांगून वाचन करून घेणे.प्रसंगानुसार हवद्यार्थ्याांना
शाळे च्या बािेर हनसगागत नेऊन हनसगागतील चमत्कार दाखवणे.
उदा. 1.सायंकाळच्या वेळी आकाशात हदसणारे रं गीत वेगवेगळ्या
आकाराचे ढग.
2. वेगवेगळ्या वनस्पतीच्या पानांचा आकार फुलांचा
आकार, रं ग ,वास.
3. पररसरातील पक्षी, त्ांच्या आकार त्ांचा रं ग, त्ांचे
आवाज, त्ांचे हनवासस्र्थान.
2. कहवतेतील लयबद्ध
शब् आहण नवीन शब्
समजून घेणे

कृती:9.5 कहवतेत असलेले लयबद्ध शब्ांचे गट करून हलहिणे.
उदा. रं ग--अंग , नक्षी--पक्षी , मोका--झोका.

कृती:9.6 कहवतेतील नवीन शब्ांचे अर्थग हलहून पाठांतर करणे.
तसेच कािी शब्ांचे समानार्थी शब् हलहिणे
उदा. मेघ,तरू, जल , नभ , सागर.

मूल्यमापन

ऑहडओ /हवहडओ

मूल्यमापनासाठी
लाईव्ह वकगशीट
/,सवेिटग
/,गुगलफॉमग/
व्हॉट् सअॅप
यांचा वापर करू
िकता.

ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD: 5

th

अ.न. महिना/
आठवडा

MEDIUM : MARATHI
घटकाचे नाव

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्ये

SUBJECT : MARATHI (FL)
अध्ययन कृती

MONTH : OCTOBER
मूल्यमापन

