ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD: 6TH

MEDIUM : MARTHI

अ.क्र. महिना
4

सप्टेंबर
(पहिला व
दुसरा
आठवडा)

पाठ व सामर्थ्य

पाठ 4 : मल
ू भत
ू
भौहमहतक
कल्पना

SUBJECT : MATHEMATICS

MONTH : SEPTEMBER

अध्््न कृती

1.हिक्षकानी समजन
ू हदलेल््ा हबिंदू, रे षा,
हकरण ्ा कल्पना समजन
ू घेणे. व िे आपण
कोठे कोठे पाितो ्ाची ्ादी करणे.
1) हबिंद,ू रे षा व
2.स्
ू य ,बॅटरी, हचत्र, आकृत््ा, हठपक््ाची
हकरण ओळखणे रािंगोळी काढणे.
2) कडा,हिरोहबिंद,ू 3) 2d, 3d आकृत््ािंची माहिती समजन
ू घेणे
कोन ्ा
व ्टू ् ्बू हहिहडओ वारारे पािणे.
पररकल्पना
4. घरामध््े आढळणारे टेबल, पेटी,
ओळखणे.
कपाट,साबण,दिंतमिंजन हकिंवा इतर बॉक्स
घेऊन घना्ताच््ा कडा, हिरोहबिंद,ू कोन /
कोपरा सािंगण््ाचा हहिहडओ वगय ग्रुप वर
पाठवणे.
3) हत्रकोण व
5) हिक्षकािंनी गहणती हकटचा वापर करून
चौकोन ्ा
हत्रकोण व चौकोन ्ा पररकल्पना
पररकल्पना
हहिहडओवारारे समजावन
ू सािंगणे.
जाणन
6. किंपासच््ा साहित््ाने हत्रकोण व चौकोन
ू घेणे
रचना करणे व चौकोन, हत्रकोण आकाररक
वस्तू आपल््ाला कोठे कोठे आढळतात
्ाची ्ादी बनवणे.
7.्ु-ट््ुब च््ा माध््मातन
ू हत्रकोण आहण
चौकोन ्ा हवष्ी अहिक माहिती घेणे.
4) वतय ुळ वतय ुळाचे 8. हिक्षकािंनी गहणती हकटचा वापर करून
भाग जाणन
ू घेणे. समजावन
ू हदल््ानिंतर वतय ळ
ु ाच््ा भागािंची व
रचनेची माहिती घेऊन वतय ळ
ु रचना करणे.
9. किंपासच््ा वापराने वतय ुळ रचणे व
पाठािाररत स्वाध््ा् सोडहवणे.
10. वतय ुळाचे हवहवि भाग ्टु ् ्ुब
हहिहडओतन
ू समजन
ू घेणे व त््ा माहितीचे
लेखन करणे.
11. वतय ुळाच््ा हवहवि भागािंची माहिती
सािंगण््ाचा हहिहडओ त्ार करून वगय
हिाट्सअप ग्रपु वर पाठहवणे.

मल्ू ्मापन
हवद्यार्थी लेखन
्ादी.
हवद्यार्थी कृती
पेपर
हवद्यार्थी कृती
नमुने.
हवद्यार्थी
हहिहडओ

हत्रकोन व
चौकोन ्ािंच््ा
ह्ाख््ा
हलहिणे.
हवद्यार्थी रहचत
हत्रकोण आहण
चौकोन सिंग्रि.
किंपास पेटीतील
साहित््
आकार
रे खाटने.
हवद्यार्थी लेखन

हवद्यार्थी
हहिहडओ

12. र्थमाय कोल हकिंवा पठ्ठु ् ्ाच््ा वापराने
भौहमहतक आकार-हत्रकोण, चौकोन, वतय ुळ
्ािंची हनहमय ती करणे.

5

सप्टेंबर
(हतसरा व
चौर्था
आठवडा)

13.DSERT E सिंवेद पाठ पािणे व समजन
ू
घेणे.
5.मल
1.किंपासातील भौहमहतक साहित्् वापरून
ू भत
ू
आकारािंचे ज्ञान
त््ाच साहित््ाचे आकार काढणे.
1)भौहमहतक
2. रे षाखिंड, वक्ररे षा मोजण््ाच््ा पद्धती
साहित््ाचा वापर समजन
ू घेणे.
समजन
3.किंपासच््ा सिाय््ाने रे षा दुभागण््ाचा
ू घेणे.
स्वाध््ा् पण
ू य करणे.
4. मल
ू भत
ू आकार कोणकोणते ्ासाठी
्ुट््ुब हहिडीओ पािू न ते आकार समजन
ू
घेणे.
2) कोन, कोनाचे 5.हिक्षकािंनी हहिडीओवारारे गहणत हकट
प्रकार व कोनाचे वापरून कोण,कोनाचे प्रकार समजावन
ू
मोजमाप जाणन
हदलेल््ा भागाचे लेखन करणे.
ू
घेणे.
6. लघुकोन त्ार िोतात अिा दिा
हठकाणािंची नावे हलहिणे. उदा.घराचे छप्पर
7. काटकोन त्ार िोणाऱ््ा हठकाणािंची नावे
हलहिणे.
8. घड््ाळामध््े िोणारे हवहवि कोनाच््ा
नोंदी वेळेसिी हलिणे.
9. कोन मापकाच््ा सिाय््ाने हवहवि कोन
रचने व पाठािाररत स्वाध््ा् सोडहवणे.
3)हत्रकोणाचे
बाजुवरून व
कोनावरून
पडणारे प्रकार
समजन
ू घेणे.

10. हिक्षकािंनी समजाहवलेल््ा हत्रकोणाचे
बाज ू व कोनावरून िोणारे प्रकार समजन
ू
घेणे व त््ा प्रकारािंचे लेखन करणे.
11. हत्रकोण प्रकार ्ासिंबिंिीचा ्ुट््बु
हहिडीओ पािणे व हत्रकोणाचे प्रकार समजन
ू
घेणे.
12. बाज ू व कोनावरून हत्रकोणाचे िोणारे
प्रकार सािंगणारा स्वतःचा हहिहडओ बनहवणे
वगय ग्रुपवर पाठवणे.
13.हववीि माप व अिंि वापरून हत्रकोण
रचना करणे.

हवद्यार्थी हनहमय त
भौहमहतक
आकार नमुने

हवद्यार्थी रहचत
भौहमहतक
आकृत््ा.
पेपर वक्र रे षा
काढून दोराच््ा
सिाय््ाने
मोजण््ाचा
नमुना
हवद्यार्थी लेखन

लेखन ्ादी

वेळेसि हचत्र
लेखन ्ादी
हवद्यार्थी विी

हवद्यार्थी लेखन.
हवद्यार्थी
हहिहडओ

हवद्यार्थी लेखन

4) चौकोन व
चौकोनाचे प्रकार
समजन
ू घेणे व
क्षेत्रफळ काढता
्ेणे.

14) पान क्रमािंक 113 प्रमाणे हत्रकोणी गुण््ा
वापरून चौकोनाचे प्रकार रचणे व त््ािंची
माहिती हलहिणे.
15.आ्ताचे गुणिमय सािंगणारा हहिहडओ
करून हिक्षकािंना पाठहवणे.
16. आ्ताचे क्षेत्रफळ काढण््ा सिंबिंहित
माहिती ्टु ् ्बू हहिहडओवारारे हमळवणे व सत्र
ू े
समजन
ू घेणे.
17.पुस्तकात हदलेला स्वाध््ा् पण
ू य करणे.
18. गहणती हकटमिील ज््ाला कृती सिंबिंहित
हिक्षकािंनी हदलेली माहिती समजन
ू घेऊन
स्वतःच््ा भाषेत हलहिणे व बिु भुजाकृती
जाणन
ू घेणे

हवद्यार्थी लेखन

सत्र
ू लेखन
तक्ता
स्वाध््ा्
लेखन
बिु भुजाकृतीच््ा
आकृत््ा व
नमुने सिंग्रि

