ALTERNATIVE ACADAMIC PLAN 2021-22
STD- 6TH

अ.नं

MEDIUM : MARATHI

महिना

अ.क्र. महिना व
आठवडा
1
सप्टेंबर
(पहिला
आठवडा)

SUBJECT : MARATHI FL

प्रमुख सामर्थ्ये

अध्ययन कृती

पाठाचे नाव व
सामर्थ्यय
5.बुद्धीबळ
1)हिज्ञासा
िागतृ
करणाऱ्या
गोष्टीतन
ू
प्रोत्सािन घेणे.

अध्ययन कृती
1.हिक्षकांनी खेळाहवषयी आवड
हनमाय ण करणारी गोष्ट सांहगतल्या
नंतर आपल्याला आवडणाऱ्या एका
खेळाचे वणय न हलहिणे.
2. प्रहसद्ध खेळांची यादी करणे
खेळासंबंधीचा तक्ता हलहिणे.
खेळाचे नाव

2) वाचनाद्वारे
पाठात
सांहगतलेल्या
हवचारांमुळे
तकयिुद्ध हनणय य
घेणे.

3. खेळातन
ू
मनोरं िन व
हनणय य क्षमता
वाढहवणे

साहित्य

3.हिक्षकांचे आदिय पाठ वाचनाचे
ध्वहनमुद्रण ऐकणे व अर्य प्राप्ती
करून घेणे.
4. बुहद्धबळ खेळाचे हनयम समिन
ू
घेणे व त्यांचे लेखन करणे.
5. बुहद्धबळ खेळाद्वारे हवचारिक्ती
प्रगल्भ करण्यासाठी बुहद्धबळ
स्पधेत भाग घेणे.
6. विीर, प्यादे, उं ट, अिा हवहवध
मोिरे त्यांच्या चाली हलहिणे.
7.बुहद्धबळ खेळाचे युट्यबू हहिहडओ
पािणे व बुहद्धबळ खेळातील चाली
आत्मसात करणे.
8. भारतीय बुहद्धबळ खेळाडूंची यादी
व सहचत्र माहिती संग्रहित करणे.

DSERT E-संवेद पाठ पािणे व
समिन
ू घेणे.

MONTH : SEPTEMBER

मल्ू यमापन
मल्ू यमापन
तुझा आवडता
खेळ याहवषयी
हनबंध लेखन

खेळांची नावे,
खेळ साहित्य
यादी लेखन

पाठातील
खेळावर
आधाररत
प्रश्नावली तयार
करणे व
मल्ू यांकन
करणे
पाठाधाररत
पस्ु तकातील
प्रश्न हलहिणे व
इतर स्वाध्याय
पण
ू य करणे.
योिना कायय सहचत्र
खेळाडूंचा
माहिती संग्रि.
पाठ नोंदी

ALTERNATIVE ACADAMIC PLAN 2021-22
STD- 6TH

MEDIUM : MARATHI

प्रमुख सामर्थ्ये

SUBJECT : MARATHI FL

अ.नं

महिना

2

सप्टेंबर
6.सत्यकाम
1.पाठातील नवीन िबदांचे लेखन
(दुसरा
1) पाठ वाचन व करणे व िबदकोिा आधारे त्यांचे
आठवडा) श्रवण आधारे
अर्य हलहिणे.
भाषेतील
2. नाम,सवय नाम व हविेषण
गुणहविेषण
ओळखणे.तसेच पाठ वाचनानंतर
(हयाकरण
पाठात येणारे िबद खालील
भाग) ओळखता तक्तत्यात हलहिणे.
येणे.
नाम
सवय नाम हविेषण

2) पररचीत
हवषयावर
माहिती सांगणे
हकंवा सिि
बोलणे/भाषण
करणे.

3

अध्ययन कृती

3.गरु
ु कुल हिक्षणपद्धती हवषयीचा
युट्यबू हहिहडओ पािणे व गरु
ु कुल
हिक्षणपद्धतीची माहिती घेणे.
4. पाठात सत्यकामाचे गुण समिन
ू
त्या गुणांचे हववरण हलहिणे.
5.एकलहय, भीम, कृष्णा, बलराम
यांचे गुरुकुल मधील हहिहडओ
पािणे व त्यांची माहिती सांगणारा
स्वतःचा हहिहडओ हिक्षकांना
पाठहवणे.
6. हिक्षकांनी पाठवलेली
भाषाहवकास िबदकोडी भरणे.
DSERT E-संवेद पाठ
पािणे,समिन
ू घेणे.
सप्टेंबर
7. िात कोणती 1.कहवता गायनाचा हहिहडओ
(हतसरा
पुसू नका
यटू ् यबू वर पािणे व स्वतःचा गायना
आठवडा) 1) कहवतेतील चा हहिहडओ हिक्षकांना पाठहवणे.
लयबद्ध िबद
2. कहवते आधाररत लयबद्ध िबद
ओळखणे
हलहिणे.
3.कहवतेतील िबद वापरून “िबद
साखळी” हलहिणे.
2) कहवतेचा
4.हिक्षकांनी सांहगतलेला कहवतेचा
सारांि समिन
सारांि समिन
ू
ू घेणे.
हलहिणे.
5. स्वतःच्या भाषेत कहवतेचा आिय
हलहिणे.

MONTH : SEPTEMBER

मल्ू यमापन
नवीन
िबदलेखन

नाम सवय नाम
हविेषण तक्ता
आधाररत
प्रश्नावली

सत्यकाम
पाठाधारीत
ररकाम्या िागा,
िोड्या
िुळवा,कोणी
कोणास म्िटले
इत्यादी पण
ू य
करणे.
हवद्यार्ी
हहिहडओ.
हवद्यार्ी िबद
कोडी संग्रि.
पाठ नोंदी

हवद्यार्ी िबद
लेखन

कहवतेचा
भावार्य लेखन
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अ.नं

4

MEDIUM : MARATHI

महिना

प्रमुख सामर्थ्ये

SUBJECT : MARATHI FL

अध्ययन कृती

6. कहवता आधाररत पस्ु तकातील
प्रशनांना समपय क िुद्धलेखन युक्त
उत्तरे हलहिणे.
7. हवहवधतेतन
ू एकता समिन
ू
घेण्यासाठी हदल्लीतील िोणाऱ्या
कवायतींचा हहिहडओ पािणे.
3).कहवतेतन
8.िात-पात भेदभाव यांचे
ू
दे िप्रेम,एकता दुष्पररणाम हलहिणे.
व अखंडता
9. राष्रीय एकोप्याचे हकंवा
हवद्यार्थ्याय त
हवहवधतेतन
ू एकतेचा संदेि
हबंबवणे.
दे णाऱ्या कहवतांचा संग्रि करणे.
10. दे िभक्ती आधाररत कहवता
गायन करून त्याचा हहिहडओ वगय
हिक्षकांना पाठहवणे.
DSERT E-संवेद पाठ
पािणे,समिन
ू घेणे.
सप्टेंबर
8.माझे ध्येय
1.अनेक प्रहसद्ध हयक्ती, खेळाडू,
(िेवटचा 1) र्ोर
नेते,अहभनेते यांची िीवन चररत्रे
आठवडा) हयक्तींचे गुण
वाचणे, हचत्रपट पािणे हकंवा युट्यबू
िाणन
ू घेण्याची आधाररत हहिहडओ पािू न त्यांची
हिज्ञासा
माहिती घेणे.
हनमाय ण करणे. 2. खेळाडूंचें हकंवा संिोधकाचे
िीवन कायय यावर भाषण हलहिणे व
ते पाठ करून भाषण केलेला
हहिहडओ वगय हिक्षकांना पाठहवणे.
2) पाठ
3.पाठ वाचन करून अर्य प्राप्तीनंतर
वाचनाद्वारे का? पाठामागील प्रश्नांना समपय क उत्तरे
कसे?कुठे ?
दे णे हकंवा हलहिणे.
अिा प्रश्नांची
4. ररकाम्या िागा, पयाय यी उत्तर
उत्तरे
हनवडा, िोड्या िुळवा असा पाठ
दे णे/हलहिणे.
आधाररत स्वाध्याय समपय क
उत्तरानी हलहिणे.
3) िोडाक्षरांचे
ज्ञान व
िबदखेळ

5..”र” च्या िोड पद्धती समिन
ू
घेण्याचे युट्यबू हहिहडओ पािणे.

MONTH : SEPTEMBER

मल्ू यमापन

कहवता
आधाररत प्रश्न
उत्तरे
हवद्यार्ी
सुलेखन

हवद्यार्ी
कहवतासंग्रि
पाठ नोंदी
हनबंध लेखन

हचत्र संग्रि

हवद्यार्ी भाषण
हचत्रहिती
पाठ आधाररत
प्रश्नावली
सवे िाटय
प्रश्नावली

िबद कोडी व
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SUBJECT : MARATHI FL

अध्ययन कृती

MONTH : SEPTEMBER

मल्ू यमापन

6. दैनंहदन वत्त
ृ पत्रातील िबदकोडी
भरण्याचा प्रयत्न करणे.
7.” माझे स्वप्न” हकंवा “माझे ध्येय” हवद्यार्ी लेखन
या हवषयावर हनबंध हलहिणे
DSERT E-संवेद पाठ
पािणे,समिन
ू घेणे.

पाठ नोंदी

