ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN -2021-22
STD: 5TH

MEDIUM : MARATHI

SUBJECT : MARATHI FL

MONTH : SEPTEMBER

अ.नं

महिना

पाठ

प्रमुख सामर्थ्ये

अध्ययन कृती

मल्ू यमापन

4

सप्टेंबर

कडूहनंब

1. आपल्या पररसरात
आढळणाऱ्या वनस्पती
मधील अनेक वनस्पती
औषधी गुणधमाा च्या आिे त.
िे समजन
ू घेणे.

कृती4.1 प्रत्येक हवद्यार्थ्याा ला एक एक कागद देऊन त्यांना मािीत
असलेल्या वेगवेगळ्या वनस्पतींची नावे हलहिण्यास सांगणे.

मल्ू यमापनासाठी
लाईव्ि वकािीट
/,सवेिटा /,गग
ु लफॉमा /
व्िॉट्सअॅप

(7 तास )

यांचा वापर करू
िकता.

https://www.youtube.com/
watch?v=cUwWSBwxWd
Y

DSERT प्रकाहित य-ू ट्यबू वरील संवेद -इ पाठाचे हनरीक्षण करा.
https://www.youtube.com/watch?v=kqOHG5d_ui8

कृती:4.2 औषधी वनस्पतीबद्धल यु-ट्यबू , गग
ु ल इत्यादीमधन
ू माहिती
हमळवणे .

लाईव्ि वकािीट
/,सवेिटा /,गग
ु लफॉमा
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कृती:4.3 औषधी वनस्पतीची हचत्रे जमा करून विीवर हचकटवन
ू नावे
हलहिण्यास सांगणे.

मल्ू यमापन

जोड्या जुळवा

उदा. कोरफड, तुळस , आल्ले.....

2. नवीन अर्ाा चे िब्द व
कृती 4:4 पाठातील नवीन िब्दांचे लेखन करून त्या िब्दाचा अर्ा
हवरुद्ध अर्ाा चे िब्द समजन
पाठीमागे हलहिण्यासाठी काडा हिट चे छोटे छोटे पेपर हवद्यार्थ्याां ना दे ऊन
ू
घेणे.
स्केचपेनने हलिू न घेणे.

https://www.youtube.com/watch?v=H6XiDnZY5AY

कृती 4:5 फ्लॅि काडा वर हलहिलेल्या िब्दांचे हवरुद्ध अर्ाा चे िब्द फ्लॅि
काडा च्या मागील भागावर हलिू न एकेक हवद्यार्थ्याा ने वाचन
ू दाखहवणे व
त्यावर चचाा करून, त्या िब्दाचा हवरुद्धार्ी िब्द बरोबर आिे की नािी
त्यावर चचाा करणे. हवरुद्ध अर्ाा च्या िब्दांचा संग्रि करणे.

गग
ू ल फॉमा , जोड्या
जुळवा ,ररकाम्या
जागा भरा .
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https://www.youtube.com/watch?v=Fl0BDhrQeKg

5

सप्टेंबर

व्याकरण
(7 तास )

1.अक्षर , िब्द, यांची
संकल्पना समजन
ू घेणे.

 कृती:5.1 हवद्यार्थ्याां चे गट करून त्यांच्याकडे अक्षरांची फ्लॅिकाडा स
द्यावीत. त्या अक्षरांपासन
ू अर्ा पण
ू ा अक्षरे किी तयार करता येतात िे
समजाऊन सांगावे व त्यांच्या कडून कृती करून घ्यावी.

लाईव्ि वकािीटिब्दकोडे

DSERT प्रकाहित य-ू ट्यबू वरील संवेद -इ पाठाचे हनरीक्षण करा.

2. हवकारी व अहवकारी
िब्दांच्या जाती समजन
ू
घेणे.

 कृती:5.2 यटू ् यबू वरील िब्दांच्या जाती िा व्िीहडओ दाखवन
ू
हवद्यार्थ्याा ना िब्दांच्या जातींची कल्पना द्यावी

लाईव्ि वकािीट
/,सवेिटा /,गग
ु लफॉमा
यांचा वापर करा
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 DSERT प्रकाहित य-ू ट्यबू वरील संवेद -इ पाठाचे हनरीक्षण करा.
6

सप्टेंबर

मधमािी
(कहवता)
(6 तास )

1. कहवतेत असलेले लयबद्ध
िब्द ओळखणे.

कृती:6.1 प्रत्येक हवद्यार्थ्याा ने या कहवतेतील असलेल्या लयबद्ध िब्दांची
यादी तयार करणे.

मल्ू यमापन

मल्ू यमापनासाठी
लाईव्ि वकािीट
/,सवेिटा /,गग
ु लफॉमा /
व्िॉट्सअॅप
यांचा वापर करू
िकता.

कृती: 6.2 एका ट्रेमध्ये एका िब्दाला जुळणारे अनेक लयबद्ध िब्दांचे फ्लॅि
काड्ास ठे वन
ू वगाा त मुलांना गोल बसन
ू फ्लॅि काडा असलेला ट्रे मधोमध
ठे वन
ू एकेक हवद्यार्थ्याा ला बोलावन
ू फ्लॅि काडा वरील िब्द वाचणे व त्याला
जुळणारे इतर िब्द जुळवन
ू दाखहवणे.
कृती: 6.3 एका िब्दाला अनेक लयबद्ध िब्द असा नमुना दाखवन
ू 10 ते
15 िब्द मुलांना दे ऊन त्यांना अनेक लयबद्ध िब्द हलहिण्यास प्रोत्सािन
दे णे.
https://www.youtube.com/watch?v=5cRIbl8gQHY

योजना काया

ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN -2021-22
STD: 5TH

अ.नं

महिना

MEDIUM : MARATHI

पाठ

प्रमुख सामर्थ्ये

SUBJECT : MARATHI FL

MONTH : SEPTEMBER

अध्ययन कृती

मल्ू यमापन

कृती: 6.4 हवद्यार्थ्याां चे दोन गट करावे. एका गटाला प्राण्यांची नावे तर
दुसऱ्या गटाला कीटकांची नावे हलहिण्यास सांगावीत. व दोन्िी गटातील
हवद्यार्थ्याां कडून वाचन
ू घेऊन त्यावर चचाा करावी. दरम्यान प्राणी व कीटक
यांचे वगीकरण केलेला तक्ता बनहवण्यास सांगणे.

योजना काया

2. प्राणी व कीटक यांची
हनवासस्र्ाने ओळखणे.

लाईव्ि वकािीट
/,सवेिटा /,गग
ु लफॉमा /
व्िॉट्सअॅप

बिु पयाा यी प्रश्न ,
जोड्या जुळव,
ररकाम्या जागा भरा

https://www.youtube.com/watch?v=-TpQGIdnljU&t=152s

कृती:6.5 मािीत असलेल्या प्रत्येक कीटक व प्राण्यांची हनवासस्र्ाने
कोणती त्याची चचाा घडवन
ू आणावी व हिक्षकांनी मागा दिा न करावे.

liveworksheet
(ड्रॅ ग अँड ड्रॉप )

ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN -2021-22
STD: 5TH

अ.नं

महिना

MEDIUM : MARATHI

पाठ

प्रमुख सामर्थ्ये

SUBJECT : MARATHI FL

MONTH : SEPTEMBER

अध्ययन कृती

मल्ू यमापन

कृती:6.6 वगाा तील हवद्यार्थ्याां चे दोन गट करावे एका गटाने प्राणी हकंवा
कीटकाचे नाव सांगावे .सांहगतलेल्या नावाच्या िेवटच्या अक्षराने सुरू
िोणारे नाव दुसऱ्या गटाने सांगावे. अिा पद्धतीने प्राणी व कीटक यांच्या
नावाच्या भेंड्यांचा खेळ खेळावा.

कृती पेपरवर हलिू न
जमा करावी

उदा- मंुगी---गाढव---वाघ---घोणस---ससा---सांबर. इत्यादी

3. अंगातील आळस झटकून कृती:6.7 वगाा त हवद्यार्थ्याां ना गोलाकार बसवन
ू एक एक करून हवद्यार्थ्याा ने लाईव्ि वकािीट
सतत कामसू वत्त
मध्ये येऊन कािी प्राणी हकंवा कािी कीटक आपलं घर बांधण्यासाठी अनेक
ृ ी अंगी
बाळगणे.
वस्तू गोळा करतात. घर पण
ू ा िोईपयां त किी धावपळ करत असतात याची
माहिती सांगणे. माहिती सांगण्यासाठी प्रत्येक हवद्यार्थ्याा ला हिक्षकांनी संधी
दे णे. दरम्यान मागा दिा निी करणे.
https://www.youtube.com/watch?v=o1Kk1-q5lA4

