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अ.ि.
9.

मणिनय व
आठवडय
ऑक्टोबर
पणिलय
आठवडय

पयठयचे नयव व
सयमर्थर्ा
9. राष्ट्रसंत
तुकडोजी महाराज
1)नवीन शब्दसंग्रह
वाढववणे.
2)सेवाभाव,
समाजसेवा,
सेवावृत्ती हे गुण
आतमसात करणे.

3)एखाद्याच्या
गुणांचे कौतुक/
प्रशंसा करता येणे
4)
वाक् प्रचाराचा
चाराचा अर्थय सांगन
ू
वाक्यात उपयोग
करता येणे.
10..

ऑक्टोबर
(वतसरा
आठवडा)

10.विद्यार्थ्ाास बोध
1)मनाच्या श्लोकांचे
श्रवण व पठण
करणे.
2.) बोिी भाषेतीि
मजकूर प्रमाण
भाषेत विवहणे.

अध्र्र्न कृती
1.पठात येणारे नवीन शब्द शोधणे तसेच
तयांची यादी पेपर वर विवहणे.
2. पाठात येणारे पाच, सहा, सात, अक्षरी
शब्दांचे िेखण ववषय वहीत करणे.

मूल्र्मयपन
शब्द यादी
ववद्यार्थी िेखन

3.तुकडोजी महाराजांचे कायय समजणे तयांचे
चररत्र पुस्तक वाचणे वकंवा युट्युब आधाररत
वहहवडओ पाहणे.
4. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे जीवन
आपल्या शब्दात सांगणे याचा वहहवडओ
बनवून वगय वशक्षकांना पाठववणे.
5.तुकडोजी महाराजांचे गुण काडय वशटवर
विहणे.
6.आपल्या वहंदू परं परे तीि र्थोर संतांची नावे
विवहणे व तयांच्या वचत्रांचा संग्रह करणे.
7.वशक्षकांनी सांवगतिेल्या
वाक् प्रचारांची यादी करून तयांचा उपयोग
आपल्या वाक्यात करणे.
8. वाक्यप्रचारांचे बोिीभाषेतीि अर्थय विवहणे.
DSERT E-संवेद पाठ पाहणे व समजून घेणे.
1.रामदास स्वामींचे मनाचे श्लोक युट्यब
ु वर
ऐकणे व तयांचे िेखन करणे.
2. वकमान दोन मनाच्या श्लोकांचे पठण
करून गायनाचा वहहवडओ ववषय वशक्षकांना
पाठववणे.
3.वशक्षकांनी ववद्यार्थयाय स बोध कववतेचा
भावार्थय समजावून वदल्यानंतर कववतेचा
भावार्थय आपल्या प्रमाणभाषेत विवहणे.
4. कववतेत आिेिे बोिीभाषा शब्दांचे िेखन
करणे व प्रमाण भाषेतीि अर्थय विवहणे.

ववद्यार्थी वहहवडओ
काडय शीट िेखन

संत मावहती संग्रह

ववद्यार्थी वाक्य रचना

पाठ नोंदी
ववद्यार्थी श्लोक
िेखन

ववद्यार्थी वचत्रविती

ववद्यार्थी िेखन

शब्द यादी
3) स्वाध्याय
आधाररत प्रश्ांची
उत्तरे तोंडी वकंवा
िेखी देणे

5.वशक्षकांनी पाठविेल्या प्रश्ांची समपय क
उत्तर देणे.
6. इयत्ता पवहिी ते सातवी पयं त च्या
पाठ् यपुस्तकात असणाऱ्या रामदासांच्या
कववतांचा िेखन संग्रह करणे.
7. ववद्यार्थी कसा असावा व ववद्यार्थयां चे गुण
याबाबत सुिेखन करणे
8. पुस्तकातीि हयाकरणाचा भाग शब्द,
वाक्य सरावाने आतमसात करणे.
DSERT E-संवेद पाठ पाहणे व समजून घेणे.

सवे हाटय प्रश्ाविी
ववद्यार्थी उत्तरे

कववता संग्रह
स्विेखन पेपर
पाठ नोंदी

.

ऑक्टोबर
(शेवटचा
आठवडा)

11.मयझी शयळय
1) कववतेतीि
गीताचा प्रकार
ओळखणे व
प्रासबद्ध शब्द
ओळखणे.

2)कववता वाचून
सारांश स्वतःच्या
शब्दात विवहणे.

1.वशक्षकांनी स्वरात गायन करून दाखविेल्या
कववतेचे पाठांतर व गायन करणे व स्वतःच्या
गायनाचा वहहवडओ वशक्षकांना पाठवणे.
2.कववतेतीि प्रासबद्ध व नवीन शब्द िेखन करणे.
3.दयाराम वगिाणकर यांच्या ववषयी मावहती वाचणे व
तयांच्या इतर कववतांचे िेखन करणे.
4. कवीने शाळे संबंधी कोणकोणतया उपमा वदिे आहेत
तयांचे िेखन करणे.
5.कववतेचे वाचन करून कववतेचा सारांश स्वतःच्या
शब्दात विवहणे.
6.माझी शाळा याववषयी स्वतः वनबंध िेखन करणे.
7. आपल्या शाळे चे वचत्र काढू न रं गवणे.
8. कववतेतीि शब्द वापरून शब्द साखळी िेखन
करणे.
9. शाळेसबं ध
ं ी च्या कववतांचा िेखन वकंवा कात्रण
संग्रह करणे.
10. कववते आधाररत प्रश्ांची उत्तरे विवहणे.
11. कववता पाठांतर करून पुस्तकात न पाहता
विवहणे.
DSERT E - संवेद पाठ पाहणे व समजून घेण

ववद्यार्थी वहहवडओ
शब्दिेखन
ववद्यार्थी िेखन

सारांश िेखन.
वनबंध िेखन.
वचत्र.

कात्रण संग्रह

प्रश् उत्तरे िेखन
पाठ नोंदी

