पयायी शै िणक योजना - 2021-2022
मायम-मराठी
अ
मिहना
न
1 ऑगट पिहला
आठवडा

मिहना - ऑगट

मुख अ ययन सामय
प"पाठ 1:
दे ह मंिदर िच) मंिदर
1) प+रिचत प" वाचन
ू ,याचा
अथ. ,सारांश समजणे.

इया – 6 वी
अ ययन कृती

1) कवी वसंत बापट यांची सिच5 मािहती पेपरवर िलिहणे .
2) ‘देह मंिदर िच) मंिदर’9ा ाथ. नेचा गायनाचा युट्यूब
ि;हडीओ ऐकणे .

िवषय-मराठी($थम भाषा)
मू यमापन
कवी वसंत बापटांची मािहती

िव"ाया[ @या हताAरातील किवता
3) किवतेची सव. कडवी वतः@या हताAरात िलिहणे.
4) खालील DSERT इ- संवेद पाठ पाहI न सारांश समजन
ू घेणे.
https://youtu.be/hPQhQ4QU5NM
5) िव"ाया[ नी सदर ाथ. ना गायन करताना वत:चा ि;हडीओ िव"ाया[ चे किवता गायनाचे ि;हडीओ
बनवन
ू वगा. @या whats ^ुपवर पाठवणे .

2) किवतेतील ासब_ता
समजन
ू घेणे.
3)c_ा,
नdता,यासारखी मू ये
eजिवणे .

6) किवतेत आलेया ‘कामना- संवेदना’ या सारaया लयब_
शbदांची यादी करणे.
7) दु:खी -कgी लोकां@या समया,वेदना दरू करiयासाठी
काय. केलेया थोर पुeषांची मािहती युट्युबवर पाहणे.

लयब_ शbदांची यादी
योजना काय. – एका समाज सुधारकाची
मािहती सं^िहत करा.
संत गाडगे महाराज
संत तुकडोजी महाराज

4) पावर आधा रत
िवचारलेया ांना तडी
िकंवा लेखी वपात उरे
दे णे.
5)शDदसंEह वाढिवणे.

8) किवतेचा सारांश समजन
ू घेऊन िश+कांनी िवचारलेया
ाना उरे िलिहणे .

9) किवतेतील शDदांना िवHाथJ शDद िलिहणे .
10) किवतेत आलेया शDदांना समानाथJ शDद शोधन
ू िलिहणे .

ावली :1
(google forms /quiz , survey heart
,..............)
https://www.liveworksheets.com/id/xh213
0258en
https://www.liveworksheets.com/kv21326
96hb

अ.
Y
2

मिहना व
आठवडा
ऑगट
दुसरा
आठवडा

पाठाचे नावं
साम[य\ िववरण
वीर राणी चcनdमा
1) पाठातील संभाषणे ऐकून
hयांचे अथ\ पण
ू \ Eहण करणे
2) संग व घटना यांचे वण\न
करणे.

3) कथा िकंवा िववरणाhमक
प रuछे द यांचा आधार घेऊन
लेखन करता येणे

अ]ययन कृती
1) िश+कांनी पाठवलेली आदश\ पाठ वाचनाची ]विनफjत kवण करणे व
पाठातील संग, घटना अनुभवणे.
2) पुतकाlारे तुत पाठातील अप रिचत व नवीन शDद यांची यादी
कmन शDदकोशाlारे अथ\ ाnी कmन घेणे.
3) वीर राणी िकूर चcनdमा व संगोळी रायाcना यांचे जीवन पट यु ट्यब
ु
िचrिफतीlारे पाहणे.
4) पाठ वाचन व िचrिफती पाहs न पाठाचा सारांश समजन
ू घेणे व वतःuया
भाषेत ऑिडओ िकंवा िwहिडओ lारे सारांश कथन कmन वग\ wहाट्सअप
Eुप वर पाठवणे. https://youtu.be/1sJP4dxe10s
5) इंEजांuया जुलमी रा{यकारभाराची िचrिफती िकंवा िचrपट पाहs न
भारतीयांवर hयांनी केलेले अcयाय समजन
ू घेणे.
6) वीर राणी चcनdमा व संगोळी रायाcना यांचे जीवन काय\ पाठ वाचून
समजन
ू घेणे व वतःuया शDदात hयांचा सिचr जीवनपट िलिहणे
7) भारत देशातील वीर ~ीयांची सिचr मािहती संEिहत करणे.

मूयमापन

नवीन व जोडशDद यादी

िवाथJ िचrिफती

िवाथJ लेखन संच
सिचr मािहती

4)पाठाधारत
काय?कोठे ?कसे? अशा
ांची उरे देणे / िलिहणे.

8) पाठ वाचनानंतर िकंवा $वणानंतर %व अ&ययनातन
ू िश(कांनी िदले)या
ावलीची उरे िलिहणे.
िव6ाथ8 ोरे पेपर संच
9) इतर वग- िम/ांबरोबर पाठा संबंिधत  उरा बाबत चचा- करणे िकंवा
मंजुषा %पधा- संपक- मा&यमां4या उपयोगाने आयोिजत करणे.

5) वा:य ,<हणी, वा:चार
यांचा अथ- समजन
ू घेऊन
आप)या भाषेत उपयोग
करता येणे.

9) पाठाआधारत अ@यास कृतीम&ये िदलेले शBद व Cयांचा अथ- समजन
ू
घेऊन Cयांचा उपयोग वा:यात करणे.

6) िनबंध िकंवा प/
लेखनाQारे आप)या भावना
इतरांना कळिवणे.

12) िकूर4या राणी चSन<माजTचे जाेम व दे शेम प/ाQारे आप)या
िम/ाला िकंवा वग- िश(कांना कळिवणे.

िव6ाथ8 िलिखत प/े

13) िकुर उCसवा4या िच/िफती पाहणे व िकूर 4या िक))याचा
आराखडा समजन
ू घेऊन तो पेपरवर रे खाटने.

िक)ला नकाशा रे खाटन

10) पाठाधारत िदले)या जोड् या जुळिवIयासाठी लाईKह वक-शीट बाबतची
िश(कांनी िदलेली िलंक ओपन कNन जोड्या जुळिवIयाचे काय- पण
ू करणे.
11) पाठ आधारत िदले)या रोचक अशा रका<या जागा भरIयासाठी
लाईKह वक-शीट कNन रका<या जागा भरIयाचे काय- करणे.

14) इ -संवेद पाठ समजन
ू घेणे.
7)प6ावर आधारत
िवचारले)या ांना तYडी
िकंवा लेखी %वZपात उरे
दे णे.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

# ावली #
राणी चSन<मा यांचा जSम केKहा व कोठे झाला ?
काकती हे गाव कोणCया तालु:यात आहे ?
चSन<माजी कोणकोणCया िव6ेत िनपुण होCया ?
चSन<माजT4या पतीचे नाव िलहा ?
धारवाड चा कले:टर कोण होता ?
राणी चSन<माजTचा अंगर(क कोण ?

िव6ाथ8 िलिखत वा:यचार
िश(क ईमे ल आयडीला पाठवले)या
िव6ाथ8 वक-शीट

7) गु िसHपास कोणती िश+ा िदली ?
8) राणीचे साहस कोणhया संगातून िदसून येते?
9) सैcयाला लढयास फूतJ राणी कशी देत होती.?
राणी व सैcयास कोणती िश+ा झाली.?
3
1)संग व घटना यांचे वण\ न
ऑगट
( ितसरा आ ाn कmन िवचार मांडणे
ठवडा )
िनसगा\ ती
ल
चमhकार
वीज

1) ‘पावसाळा’ या संबध
ं ीचे एखादे िचr काढणे व रं ग भरणा करणे.

िवा[या\ नी काढलेली िचrे

2) पावसायातील गमती जमती तसेच इंधनुय ,वीज,पूर यािवषयी
बोललेला एखादा ऑिडओ िकंवा िwहिडओ वग\ wहाट्सअप Eुप वर
पाठवणे.

िवाथJ िचrिफती

https://youtu.be/EhNdAjrdG_k (DSERT e – samved )

2) िनरी+ण कmन िदलेया 3) पावसायातील वादळी पाऊस, वीज पडणे, िवजांचा गडगडाट
िवषयानुसार अनभ
ु व घेणे व ते यासंबंधीचे युट्यबु वरील िwहिडओ पाहणे व संपक\ मा]यमांuया आधारे वग\
मांडता येणे.
चचत भाग घेऊन व-अनुभव कथन करणे.
4) आपण अनभ
ु वलेया एखाा वादळी पावसाचा अनुभव औपचा रक
भाषेतील िwहिडओ िश+कांना पाठिवणे.
3) संवाद kवण कmन योय
आकलन कmन घेणे.

िवाथJ िwहिडओ/ ]विनमुणे

5) िश+कांनी तािसकेनस
ु ार पाठाचे भाग कmन पाठिवलेया आदश\ पाठ
वाचनाचे ]विनमुण ऐकणे.
िवाथJ लेखन पेपर
6) पाठाचा सारांश िवजेसंबंधी मािहती, कार समजन
ू घेणे. धण- ऋण िवत
ु
भार वैािनक िचrिफती पाहs न समजून घेणे.
7) पाठ वाचनातन
ू िवजेचे रं गावmन कार व मुय कार समजन
ू घेऊन
hया कारांचे वहता+रात शH
ु लेखन करणे

4) शBदसंपदा विृ ]ंगत करणे. 8) पाठात येणारे नवीन शBद, इं^जी शBद व वै`ािनक शBद यांची यादी
तयार करणे.
9) इं^जी तथा वै`ािनक शBदांना उपयोगी असा मातभ
ृ ाषेतील शBद शोधणे
यासाठी िश(कांची मदत घेणे.

िव6ाथ8 शBद यादी

5) अपरिचत संग घटना
10) िवजेसबं ंधी असले)या गैरसमजुती चौकसव
ृ ीने समजन
ू घेऊन Cयांची
आिण चचा- यातील संभाषण
यादी करणे व वगा- 4या ^ुप वर पाठिवणे.
ऐकून अथ- ^हण कNन
पु%तकb भाषेत लेखन करणे. 11) वीज पडत असताना िकंवा गडगडाट होत असताना कोणती काळजी
dयावी Cया उपाययोजनांचे लेखन करणे.

गैरसमजत
ु ी लेखन नमुने

िव6ाथ8 ऑिडओ िकंवा िKहिडओ

6) िनबंध लेखन करणे व
शBद खेळातन
ू शBदसं^ह
वाढवणे.

6) पाठ आधारत काय
कुठे कोणते कसे
असा ांची उरे

12) िवजेपासून संर(ण होIयासाठी टी.Kही.,रे िडओ वर सारत होणाeया
जािहरातTचे $वण कNन अिभनयासह सादरीकरणाचा िKहिडओ वगKहाट्सअप ^ुप वर पाठवणे.
13) पाठ अ&ययनानंतर िनसगा- तील चमCकार वीज या संबध
ं ी िनबंध
लेखन कNन आपले िवचार कट करणे.
14) वीज पडून होणारी हानी टाळIया4या सच
ू नांचे िकंवा उपाय योजनेचे
फलक लेखन कNन ते साव- जिनक िठकाणी लावणे.
15) सोबत िदलेली िलंक ओपन कNन लाईKह वक-शीटQारे शBदकोडे पण
ू कNन वग- िश(कांना पाठिवणे.
16)’ शBद साखळी' िलिहणे शBदा4या शेवट4या अ(राने पुढील शBद रचणे.
उदा: मंिदर,रसद ,दkर ,रवा, वादळ…….
17) पु%तकातील Kयंजनांचे कार Cयांची िवभागणी व उ4चार वाचन
ू
समजन
ं ीचे उ4चार िKहिडओ यटू ् यबू वर पाहणे.
ू घेणे व यासंबध
# ावली #
1. ढग कशापासन
ू तयार होतात?
2. िवज कोणCया वळणाचे असते ?
3.एकमेकांकडे आकिष- ले जाणारी िव6ुत भार कोणते?

िव6ाथ8 िनबंध लेखन
सच
ू ना फलक
िव6ाथ8 वक-शीट कायhttps://www.liveworksheets.com/pm
2133191rz
शBद साखळी लेखन

दे णे व यांचे लेखन
करणे.

4

ऑग5ट
(चौथा
आठवडा )
पाऊस
(किवता)

1) किवतेचे >वण क?न
अिभनयास योBय असे
आकलन क?न घेणे

4. िवजेचे कार िकती व कोणते ?
5. िवज कोण कोणया रं गात िदसते.?
6 .िमळणाया ऊज!चा काय "हणतात.?
7. िवज कशी िनमा& ण होते.?
8. िवजय ब)ल*यागैरसमजुती कोणया.?
9. तु"ही पािहले/या िवजेचे वण& न करा.
10.िवजेपासन
ू सावधानता तु"ही कशी बाळगाल?
1)िशDकांनी पाठवले/या िलंक वाप?न पावसासंबंधी बालगीते, बडबड
गीते, किवता यांचे िFहिडओ पाहणे.
2)आवडणाया एखाJा पावसावरील गीताचे अिभनय गीत गाऊन याचे
िचKीकरण क?न Lुप वर पाठवणे.

िवJाथO िचKिफती

पाऊस किवते*या गायनाची
QविनमुNणे

3)5तुत किवतेचे िशDकाने पाठिवले/या मुNणाचे >वण करणे व
यामाणे सुरात आपण गायलेला िFहिडओ िकंवा ऑिडओ बनवून पाठवणे.
2) किवतेतील येक ओळी
िवषयीचे संभाषण ऐकून
याचा सारांश िलिहणे िकंवा
सांगणे.

4)िशDकांनी िविवध तासीकेमQये समजावन
ू सांिगतलेला किवतेचा सारांश
5वतः*या शUदात िलिहणे.
सारांश लेखन
5)कवीने किवतेत वण& न केले/या बाबVची नWद खालील तXयात करणे

नैसिग& क
बाबी
3) पK िकंवा िनबंध लेखन
क?न आपले िवचार मत
कट करणे.

रं ग पDी फुले नाव

6) ‘पावसाळा’ यािवषयी दहा ते पंधरा ओळी िनबंध िलिहणे.
7)पाऊस आधा[रत किवतांचा िकंवा गा\यांचा लेखी संLह करणे.

शUद नWद यादी

8) एखादी किवता िकंवा चारोळी व यनातन
ू रचणे.
9) आपया परसरात पावसाने फुललेली वसुंधरा िम&ाला प&ा'ारे
कळिवणे.
4) श*दसं+ह वाढवणे.
10) किवतेचे वाचन क0न कवीने वापरलेली िवशेषण दश2 क श*द यादी
करणे.
11) लाई4ह वक2शीट िलंक वाप0न समानाथ7 श*द व जोडश*द हे पाठ
आधारत काय2 पण
ू 2 करणे.
5) अथ2 पण
ू 2 +हणा'ारे किवता 12) िविवध ॲप'ारे िशBकांनी पाठवलेया =ावलीला समप2 क उ?रे देणे
आधारत =ांची उ?रे देणे व िकंवा िलिहणे.
िलिहणे.
पाठावर आधारत काय?
# =ावली #
कुठे ? कोणते? कसे? असा
1.दया2 Eहणजे काय.?
=ांची उ?रे देणे व यांचे
2.खिजना फुटून काय ओघळले आहेत.?
लेखन करणे.
3. िचमणी कोठे दडू न बसते.?
4. गवताची पाती कशी Kहात आहेत ?
5. फुलांची राणी कोण आहे .?
6.गवताची पाती कशी आहेत.? 7. बाग बहरयामळ
ू े काय झाले आहे.?
8. दौलत कोण लुटत आहे.? 9. िहरवा शेला कोण लेऊन बसली आहे.?
10. पंख झाडुनी घरी कोण जाणारआहेत.?

िवशेषण श*द यादी
लाई4ह वक2शीट

