ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN -2021-22
STD- 6TH

MEDIUM : MARATHI

क्र. महिना

प्रमुख सामर्थ्य

5

5.प्राचीन समाज

6

सप्टेंबर
पहिला
आठवडा

सप्टेंबर
(दुसरा
आठवडा)

SUB- SOCIAL SCIENCE

अध्््नकृती

1. हिक्षकाांच््ा मदतीने व पाठ
1)मध्् हिला्ुग वाचनाद्वारे मध्् हिला्ुगातील मानवी
काळातील
इहतिास जाणन
ू घेणे व त््ासांबांधी हचत्रे
मानवी जीवन
जमा करणे.
समजणे.
2. इांटरनेटच््ा माध््मातन
ू मध्् हिला्ुगीन मानवाचे हहिहडओ पािू न माहिती
हमळहवणे.
2) हिला्ग
3. मध््हिला्ग
ु ाचे
ु ात मानव वापरत
टप्पे समजणे.
असलेल््ा ित््ाराां हवष्ी व त््ाच््ा
जीवना हवष्ी स्वलेखन करणे.
4. पाठ वाचनाद्वारे पाठ आधाररत प्रश्न व
त््ाांची उत्तरे हलहिणे.
DSERT E- सांवेद पाठ पािणे व समजन
ू
घेणे.
6 .प्राचीन
1. जगातील प्राचीन सांस्कृत ्ा नद्याांच््ा
सांस्कृती
हठकाणी उद्ास का आल््ा ्ाच््ा
1) जगातील
कारणाांची ्ादी हलहिणे.
प्रमुख सांस्कृती 2.पाठ वाचनाद्वारे जगातील सांस्कृती
उद्ास आलेल््ा उद्ास ्ेणाऱ््ा नद्याांची नावे व त््ा
नद्या व प्रदेि
असणाऱ््ा दे िाांची नावे हलहिणे.
जाणन
3. गुगल मॅप चा वापर करून त््ा नद्या
ू घेणे.
कोणत््ा दे िात आिे त ते पािणे.
2) इहजप्त
4. इहजप्त सांस्कृती चा ्टु ् ्बु हहिडीओ
मे सापोटेहम्ा
पािणे व तेर्थील हपराहमड,ह ां ग्स व नाईल
चीन आहण
नदी ्ाांची माहिती हमळवणे व लेखन
िाडाप्पा ्ा
करणे.
सांस्कृतीबद्दल
5. पाठ वाचन व ्टू ् ्बू द्वारे हचनी
जाणणे.
सांस्कृतीबद्दल समजन
ू घेऊन त््ाांनी
हदलेली मानवी दे णगी ्ाबद्दल हलहिणे.
6. िडाप्पा ( हसांध)ू सांस्कृतीचा हहिडीओ
पािणे व तेर्थील हसांधू नदी व नगर रचना
िे साांगण््ाचा स्वतःचा हहिहडओ त्ार
करून हिक्षकाांना पाठहवणे.
3) ग्रीक
7. ग्रीक सांस्कृती समजन
ू घेण््ासाठी
सांस्कृती- ििरे व इांटरनेटचा वापर करणे.
दे णगी ्ाांचा

MONTH : SEPTEMBER

मल्ू ्मापन
हवद्यार्थी हचत्र सांग्रि

हवद्यार्थी स्वलेखन
पेपर
स्वाध््ा् हलहिणे

हवद्यार्थी लेखन

नद्या व दे ि ्ाांची
लेखन ्ादी

हपरॅ हमड हचत्रे
हवद्यार्थी लेखन

सवे िाटय प्रश्नावली

हवद्यार्थी हहिहडओ
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प्रमुख सामर्थ्य
पररच् करून
घेणे.

7

सप्टेंबर
(हतसरा
आठवडा)

8.

ऑगस्ट
(िेवटचा
आठवडा)

SUB- SOCIAL SCIENCE

अध्््नकृती

8. ग्रीकाांची जगाला हदलेली दे णगी
कोणकोणती ते हलहिणे.
9.ग्रीक दे िातील अर्थेंन्स ििरातील
हिल्पकलेची हचत्रे सांग्रहित करणे.
4) रोम सांस्कृती 10. रोम सांस्कृती समजन
ू घेणे व
जुली्स आहण
त््ाबाबतचा माहिती हहिहडओ पािणे
ऑगस्टसहसजर ज््ुहल्स व ऑगस्ट हसजर ्ाांचे का्य
्ाांचे का्य
लेखन करणे.
जाणन
DSERT E- सांवेद पाठ पािणे व समजन
ू घेणे.
ू
घेणे.
7. वेदकालीन
1. हिक्षकाांद्वारे हकांवा ्ुट््बु
सांस्कृती
हहिहडओद्वारे वेदकालीन जीवन समजन
ू
1) चार वेदाांची
घेणे.
माहिती िोणे व
2. चार वेद, वणय , आश्रम ्ाांची माहिती
वेदकालीन बदल हमळवणे व त््ाांचे लेखन काडय हिटवर
समजणे.
करणे.
3. वेदकालीन श्लोक ऐकणे व त््ाांचे
लेखन करणे.
4. वेदकालीन हि्ाांची माहिती हमळवन
ू
त््ाांची नावे हलहिणे.
2)भारती्
5.रामा्ण व मिाभारत ्ाांचे हहिहडओ
मिाकाह् ्ाांच््ा पािणे एकलह्ाची कर्था साांगण््ाचा
हवष्ी माहिती
हहिहडओ वगय ग्रुप वर पाठवणे.
िोणे.
6. वाल््ा कोळ््ाची कर्था िावभाव्ुक्त
कर्था कर्थन केल््ाचा स्वतःचा हहिहडओ
हिक्षकाांना पाठहवणे.
7. रामा्ण मिाभारत ्ातील पात्राांची
नावे हलहिणे.
8. पाठ आधाररत प्रश्नाांची उत्तरे हलहिणे
DSERT E- सांवेद पाठ पािणे व समजन
ू
घेणे.
3.राष्ट्री्
1.आपली राष्ट्री् प्रतीके समजन
ू घेऊन
बोधहचन्िे आहण त््ाांचे मित्त्व हलहिणे व प्रतीकाांची ्ादी
राष्ट्री्
करणे.

एकात्मता

MONTH : SEPTEMBER

मल्ू ्मापन
स्वाध््ा् आधाररत
प्रश्नाांची उत्तरे हलहिणे

सवे िाटय प्रश्नावली व
पाठ आधाररत
प्रश्नाांची उत्तरे हलहिणे

काडय िीट लेखन
सवे िाटय प्रश्नावली

हवद्यार्थी
कर्थाकर्थनाचा
हहिडीओ सांग्रि

रामा्ण मिाभारत
्ा हवष्ी प्रश्नावली/
लाईहि वकयिीट

राष्ट्री् प्रतीकाांची
्ादी लेखन
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1)बोधहचन्िे
हविेषता आहण
सांहिता समजन
ू
घेऊन त््ाांचे
पालन करणे

SUB- SOCIAL SCIENCE

MONTH : SEPTEMBER

अध्््नकृती

2. राष्ट्री् बोधहचन्िाांच््ा हचत्राांचा सांग्रि
करणे व हिक्षकाांच््ाकडे देणे.
3. राष्ट्री् प्रहतका सांबांहधत सहिता व
त््ाांचे पालन कसे करा्चे ्ाचे ्ुट््बू
हहिहडओ पािू न समजन
ू घेणे.
4.राष्ट्री् प्रतीके व त््ाबाबतची सांहिता
्ाांची ्ादी हलहिणे व त््ा सांबांधी
जागरुकता वाढहवणे.
2) राष्ट्री्
5. हिक्षकाांनी समजन
ू हदलेल््ा राष्ट्री्
प्रतीकाांचे मित्त्व एकात्मतेत राष्ट्र हचन्िाांची भहू मका ्ा
समजन
हवष्ी लेखन करणे.
ू त््ाांचा
गौरव करणे.
6. राष्ट्री् प्रतीके पािू न भारती्
नागररक म्िणन
ू आपल््ाला का् वाटते
्ासांबांधी हमत्राला हकांवा वगय हिक्षकाांना
पत्र लेखनाने कळवणे.
7. राष्ट्री् बोधहचन्िाांवर एखादे भाषण
रे कॉहडिं ग करून वगय हिाट्सअप ग्रुप वर
पाठवणे.
3) राष्ट्रगीताची 8.रवींद्रनार्थ टागोर ्ाांचा जीवनपट व
पार्श्य भम
का्य सहचत्र हलहिणे.
ू ीव
मित्व समजणे. 9. राष्ट्रगीताचा इहतिास, गा्नाची चाल,
गा्नाचे हन्म व आपण पाळाव्ाची
सांहिता ्ुट््बू हहिहडओद्वारे समजन
ू घेणे
व पालन करणे.
10. आपला स्वतःचा राष्ट्री् गीत
गा्नाचा हहिहडओ हिक्षकाांना पाठवणे.
4) राष्ट्री् सण व 11. राष्ट्री् सणातन
ू आपण राष्ट्री्
राष्ट्री्
एकात्मता किी साधू िकतो ्ाचे
एकात्मता
इांटरनेट वरील हहिडीओ पािणे व हनबांध
समजन
लेखन िोधन
ू घेणे
ू त््ाांचे स्विस्ताक्षरात
अनुलेखन करणे.
12.स्वातांत्र््हदन अनुषांगाने राष्ट्री्
प्रहतकाांवर एखादे भाषण करून वगय
हिाट्सअप ग्रुपवर पाठवणे.
DSERT E- सांवेद पाठ पािणे व समजन
ू
घेणे.

मल्ू ्मापन

हवद्यार्थी हचत्र सांग्रि

सांहिता जागतृ ी
काडय िीट लेखन
हवद्यार्थी लेखन
राष्ट्र प्रतीकाांची
भुहमका लेखन
हवद्यार्थी पत्रलेखन
हवद्यार्थी हचत्रह ती
हवद्यार्थी लेखन

पाठ आधाररत
सवे िाटय प्रश्नावली
हवद्यार्थी ध्वहन ीत

हवद्यार्थी हनबांध
लेखन सांग्रि
हवद्यार्थी भाषण
हचत्रह त
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MONTH : SEPTEMBER

मल्ू ्मापन

