ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
MEDIUM : MARATHI
SUBJECT : SCIENCE

STD: 6TH

अ.नं

महिना

प्रमुख सामर्थ्ये

अ.क्र महिना

प्रमुख सामर्थ्यय

3

सप्टेंबर 3.तंतू ते वस्त्र
(पहिला 1) वस्त्रातील
आठवडा) हवहवधता समजन
ू
घेणे.

MONTH : SEPTEMBER

अध्ययन कृती

अध्ययन कृती
1.पवू य ज्ञानाआधारे आपण कोणते कपडे वापरतो िे
ऋतन
ू ुसार हलहिणे.
उन्िाळा
हिवाळा
पावसाळा

2.घरी असणाऱ्या स्वेटर,बहनयन, ,प्लाहस्टक पोते,
गोणपाट चादर, घोंगडे यांचे एक एक धागे काढून
एका पेपरवर हचकटवणे व फरक जाणणे.
3. समई हकंवा हदव्याची वात बनवण्यास तुम्िी
कोणती सामग्री घेऊन ती वात कशी करता याचा
हव्िहडओ करून हशक्षकांना पाठहवणे
2)नैसहगय क धागे व 4.वनस्पती धागे-कापस
ू व ताग कसे हपकवतात
कृहिम धागे यातील एकयाचे हव्िहडओ यटू ् यबू वर पािू न समजन
ू घेणे.
फरक समजणे.
5.कृहिम धागे कसे करतात िे समजण्यासाठी
हवहवध इंटरनेट हव्िडीओ पािणे. कृहिम व नैसहगय क
धागयांचा संग्रि करणे
3)सुतापासन
6.सत
ू
ू कताई ची प्रहक्रया हवहवध हव्िहडओच्या
कापड बनवण्याची माध्यमातन
ू समजन
ू घेणे.
प्रहक्रया समजन
7.”सुत ते कापड” िी प्रहक्रया समजण्यासाठी सत
ू
ू
घेणे.
हमलचा हव्िहडओ पािणे.
8. गांधीजीनी प्रहसद्ध केलेल्या चरक्याचे
हव्िहडओच्या माध्यमातन
ू कायय समजन
ू घेणे.
4) वस्त्र सामग्री चा 9.पान नं.33 कृती क्र.5 पेपर,नारळाच्या झाडाची
इहतिास समजन
पाने हकंवा केळीच्या झाडांचे बुंधे वापरून करणे व
ू
घेणे.
हशक्षकांच्या हनरीक्षणास देणे.
10. वाचन व हवहवध हव्िहडओच्या माध्यमातन
ू वस्त्र
सामग्रीचा इहतिास समजन
ू घेणे.
11.पाठवाचनाद्वारे पाठामागील स्वाध्याय पण
ू य
करणे.

मल्ू यमापन

मल्ू यमापन

हवद्यार्थी
तक्ता
लेखन
हवद्यार्थ्याां नी
बनवलेल्या
धागयांचा
संग्रि
हवद्यार्थी
कृती
हव्िहडओ

धागयांचां
संग्रि

चरक्याचे
हचि
काढणे
हवद्यार्थी
हवणकाम
नमुने.
स्वाध्याय
आधाररत
सवे िाटय
प्रश्नावली.
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12. पाठा नंतर सुचहवलेल्या प्रकल्प आहण कृती
पैकी एक कृती करून त्या कृतीचा हव्िहडओ करून कृती
हवषय हशक्षकांना पाठवणे.
हव्िहडओ
DSERT E- संवेद पाठ पािणे व समजन
पाठ नोंदी
ू घेणे.
4.

सप्टेंबर

4.वस्तंच
ू े गटात
वगीकरण

(दस
ू रा
आठवडा) 1)आपल्या
सभोवताली हवहवध
वस्तू ओळखणे.

1.हशक्षकांकडून हकंवा पाठ वाचनाद्वारे पाठ
समजन
ू घेणे.व पाहिलेल्या वस्तच्ू या स्वरूपावरून
तक्ता पण
ू य करणे.
अ.नं वस्तच
आकार रं ग
उपयोग
ू े
नाव

हवद्यार्थी
लेखन

हवद्यार्थी
2.घरातील जाणकार व्यक्तीशी चचाय करून खालील लेखन
नमुने
तक्ता वस्तंच्ू या नावानी भरणे.
प्लाहस्टक लाकडी काचेच्या धातच्ू या इतर

3.पान नंबर 40 वरील तक्ता क्रमांक 4.2 पण
ू य करणे.
4.पदार्थाय च्या स्वरूपावरून खालील तक्ता भरा.
मदृ ू वस्तू
कठीण
वस्तू

पदार्थाां च्या
गुणधमाय नुसार
वगीकरण करणे

5. “पदार्थाय च्या अवस्र्था” िा यटु ् यब
ु हव्िडीओ पािू न
खालील तक्ता भरणे.
घनरूप
द्रवरूप
वायुरूप

6.वस्तू पाण्यात हवरघळण्याच्या हस्र्थतीवरून तक्ता
भरा.
हवद्राव्य
अहवद्राव्य
हवरघळणाऱ्या
नहवरघळणारे

हवद्यार्थी
लेखन
तक्ता

हवषय
आधाररत
प्रश्न

प्रश्नावली
हवद्यार्थी
लेखन
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7.आपण स्वतः कृती करून वस्तू पाण्यात तरं गतात हवद्यार्थी
की बुडतात िे पािू न तक्ता हलहिणे.
हव्िहडओ
तरं गणाऱ्या
वस्तू

बुडणाऱ्या वस्तू

8.हशक्षकांनी समजन
ू हदल्याप्रमाणे पारदशय कता
आधाररत हकंवा यटु ् यबू हव्िहडओ पािू न खालील
तक्ता पण
ू य करणे.
स्पष्ट
र्थोडे फार
हदसत
हदसते
हदसते
नािी

9.पाठा मागील स्वाध्याय पण
ू य करणे.ररकाम्या
जागा, चक
ू की बरोबर हलहिणे
DSERT E- संवेद पाठ पािणे व समजन
ू घेणे.
5

सप्टेंबर
( हतसरा
व चौर्था
आठवडा)

5.पदार्थाय चे
हवभक्तीकरण

1.हशक्षकांनी सांहगतलेली हवभक्तीकणाची गरज व
मित्त्व समजन
ू घेऊन दोन उदािरणाद्वारे हलिू न
1)हवभक्तीकरण
स्पष्ट करणे.
करण्याची गरज
2. पान नंबर 52 वरील तक्ता क्रमांक 5.1
ओळखणे.
काडय हशटवर हलहिणे.
3.पाठ वाचनाद्वारे हवभक्तीकरणाच्या हवहवध
पद्धतींचे व्याख्यासि लेखन करणे.
2)हवभक्तीकरणाच्या 4.धान्यातील खडे वेचण्याचा स्वतःचा हव्िहडओ
हवहवध पद्धती
बनवन
ू हशक्षकांना पाठवणे.
समजन
5. वेचणे, हनवडणे, पाखडणे या घरातील
ू घेणे.
हवभक्तीकरणाच्या पद्धती चे हनरीक्षण करून त्यांचे
हववरणात्मक लेखन करणे.
6. मळणी प्रहक्रया शेतकऱ्याची मुलाखत घेऊन त्या
मुलाखतीचे लेखन करणे.
7. हनवडणे,वेचणे आहण वारा दे णे यांची कृती
हलहिणे.

हवद्यार्थी
लेखन

पाठ नोंदी
हवद्यार्थी
लेखन
हवद्यार्थी
हलहखत
काडय हशट
हवद्यार्थी
हव्िहडओ
हवद्यार्थी
लेखन
हवद्यार्थी
कृती
लेखन
नमुने
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द्रावक िे समजन
ू
घेणे.
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अध्ययन कृती
8.पाणी िे वैहिक द्रावक आिे यासंबंधीचा यटु ् यबु
हव्िडीओ पािणे.व पाण्यात हवहवध वस्तू टाकून
पुढील तक्ता भरणे.
हवरघळणाऱ्या वस्तू न हवरघळणाऱ्या
वस्तू
9.पाठ वाचन
ू गाळण पद्धतीची माहिती समजन
ू घेणे
व आपण गाळण पद्धत दैनंहदन कामकाजात कोठे
कोठे वापरतो याची यादी बनवणे.
10. हव्िहडओ आधारे बाष्पीभवन प्रहक्रया समजन
ू
घेणे.
11. “जलचक्र” याची माहिती सांगणारा हव्िहडओ
बनवणे.
12. बाष्पीभवनाद्वारे मीठ बनवण्याची प्रहक्रया
हव्िहडओतन
ू समजन
ू घेणे.
13. संपक्त
ृ द्रावणाचा हव्िडीओ पािू न पाण्यात मीठ
हवरघळण्याची प्रहक्रया करून त्याचा हव्िहडओ
बनवणे आहण संपक्त
ृ द्रावण म्िणजे काय याहवषयी
माहिती सांगणे.
14. पाठा नंतरचा सवय स्वाध्याय पण
ू य करणे.

6

मल्ू यमापन
हवद्यार्थी
लेखन
तक्ता

सवे िाटय
प्रश्नावली

जलचक्रा
हवषयी
लाईव्ि
वकयशीट.

हवद्यार्थी
हव्िहडओ.
हवद्यार्थी
स्वाध्याय
लेखन
DSERT E- संवेद पाठ पािणे व समजन
पाठ नोंदी
ू घेणे.
सप्टेंबर 6.आपल्या
1.हशक्षकांकडून हकंवा पाठ वाचनाद्वारे पाठ
हवद्यार्थी
(शेवटचा सभोवतालील बदल समजन
तक्ता
ू घेणे.
आठवडा)
लेखन पाठ
1)सभोवतालील
2. पान नंबर 67 व 68 वरील सवय कृती करणे व
आधाररत
आपण केलेल्या एका कृतीची नोंद विीत करणे.
हवहवध बदल
लाईव्ि
जाणन
3. पान नंबर 69 वरील तक्ता क्रमांक 6.1 पण
ू घेणे.
ू य करणे. वकयशीट
4.आपल्या सभोवतालील बदलांची यादी करणे.
2)बदल व त्यांची
5.तुमच्या सभोवती घडलेला एखादा बदल व त्याची
मळ
ू हस्र्थती समजन
ू मळ
ू हस्र्थती सांगणारा हव्िहडओ करून हवषय
घेणे.
हशक्षकांना पाठवणे.

सवे िाटय
प्रश्नावली
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6. पाठातील हकंवा सभोवती बदल घडणारी
उदािरणे पािू न तक्ता भरणे
मळ
ू
हस्र्थती

3)बदल घडणारे
इतर मागय समजणे.

बदल

मळ
ू
हस्र्थती

7.कंु भार माती पासन
ू मडकी बनवण्याचा हव्िहडओ
पािणे. 8.लोिार लोखंडापासन
ू हवहवध अवजारे
कशी बनवतो ते हलहिणे व शेती अवजारांची सुबक
हचिे काढणे.
9. मे णबत्ती हवषयक पाठातील कृती क्र.7 करून
पािणे व हनष्कषय हलहिणे.

हवद्यार्थी
तक्ता
लेखन

हनष्कषय
लेखन

शेती
अवजारांची
हचिे

10.पाठाधारीत स्वाध्याय पण
ू य करणे.
DSERT E- संवेद पाठ पािणे व समजन
ू घेणे.

पाठ नोंदी

