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मणहनय
(अठवडा)
ऑक्टोबर
(पहिला
आठवडा)

पयठयचे नयव व
सयमर्थर्ा

5.मूलभूत आकयरयांचे
ज्ञयन
3)हिकोणाचे
बाजुवरून व
कोनावरून पडणारे
प्रकार समजून घेणे.

4) चौकोन व
चौकोनाचे प्रकार
समजून घेणे व
क्षेिफळ काढता येणे.

अध्र्र्नकृती
10. हिक्षकाांनी समजाहवलेल्या हिकोणाचे बाजू व
कोणावरून िोणारे प्रकार समजून घेणे व त्या प्रकाराांचे
लेखन करणे.
11. हिकोण प्रकार यासांबांधीचा युट्युब हहिडीओ पािणे व
हिकोणाचे प्रकार समजून घेणे.
12. बाजू व कोणावरून हिकोणाचे िोणारे प्रकार
साांगणारा स्वतःचा हहिहडओ बनहवणे वगग ग्रुपवर पाठवणे.
13.हववीध माप व अांि वापरून हिकोण रचना करणे.

14) पान क्रमाांक 113 प्रमाणे हिकोणी गुण्या वापरून
चौकोनाचे प्रकार रचणे व त्याांची माहिती हलहिणे.
15.आयताचे गुणधमग साांगणारा हहिहडओ करून
हिक्षकाांना पाठहवणे.
16. आयताचे क्षेिफळ काढण्या सांबांहधत माहिती युट्यबू
हहिहडओद्वारे हमळवणे व सूिे समजून घेणे.
17.पुस्तकात हिलेला स्वाध्याय पूणग करणे.
18. गहणती हकटमधील ज्याला कृ ती सांबांहधत हिक्षकाांनी
हिलेली माहिती समजून घेऊन स्वतःच्या भाषेत हलहिणे
व बिु भुजाकृ ती जाणून घेणे
DSERT E- सांवेि पाठ पािणे व समजून घेणे.
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ऑक्टोबर
िेवटचा
आठवडा)

पूर्णांक
1)पूणाां क याांची
सांकल्पना
सांख्यारे षाच्या
सिाय्याने समजून
घेणे.

2) अपूणाां काांची बेरीज
वजाबाकी करता येणे.

1. धन व ऋण िी सांकल्पना समजण्यासाठी तापमान
सांबांहधत युट्यबू हहिहडओ पािू न समजून घेणे.
2. मोबाईलच्या सिाय्याने कश्मीर व बेंगलोर येर्थील
हिवाळ्यातील तापमान याांच्या फरकाांची यािी करणे.
3.पूणाां क सांख्याांचे युट्युब आधाररत हहिडीओ पािणे व
समजून घेणे.
4. धन व ऋण सांख्या हचन्िासि हलहिणे.
5. ग्राफ पेपर वापरून धन व ऋण सांख्या माांडणी करणे.
6.पान नांबर 125 वरील सांिभाग च्या सिाय्याने पूणाां क
सांख्या समजून घेणे.
7. पाठ आधाररत उिािरणे फासे वापरून सोडहवणे.
8. सांख्या रे षेच्या आधारे बेरीज व वजाबाकी करणे.
9.युट्युब आधाररत हहिहडओद्वारे अपूणाां काांची बेरीज व
वजाबाकी आहण बेरीज हयस्त याहवषयी अहधक माहिती
समजून घेणे
DSERT E- सांवेि पाठ पािणे व समजून घेणे.

मूल्र्मयपन

हवद्यार्थी लेखन.
हवद्यार्थी हहिहडओ

हवद्यार्थी लेखन
हवद्यार्थी लेखन

सूि लेखन तक्ता
स्वाध्याय लेखन
बिु भुजाकृ तीच्या
आकृ त्या व नमुने
सांग्रि
पाठ नोंिी

पारायुक्त वैद्यकीय
तपमापकाची
आकृ ती काढणे.

हवद्यार्थी नोंि
हवद्यार्थी लेखन
सांग्रि ग्राफ पेपर
पाठातील स्वाध्याय
सोडवणे
सांख्या रे षेवरील
बेरीज व वजाबाकी
पाठ नोंिी

