पयायी शै िणक योजना - 2021-2022
मायम-मराठी

मिहना - ऑगट
िवषय-मराठी($थम भाषा)

इया – 7 वी

अ .नं
मिहना
1
ऑगपिहला
आठवडा

मुख अ ययन सामय
प#पाठ 1सवा$मका िशवसुंदरा
1) प)रिचत प# वाचून
$यांचा अथ व सारांश
समजणे.

2) प#ावर आधा)रत
िवचारलेया कोण? कसे?
कुठे? काय? अशा [ांची
उ]रे िलिहणे
3) शTदसं/ह कUन
$यांचा वाjयातील उपयोग
समजणे.

अ ययन कृती
1)किववय कुसुमा/ज यांची फोटोसह
मािहती पेपरवर िलिहणे.
2) “सवा$मका िशवसुंदरा” या ाथन6े या
गायनाचा युट्यब
ु ि9हिडओ ऐकणे.
https://youtu.be/ga7yo9vhhqk
3) िव#ायाOनी सदर ाथना गायन
करताना Pवत:चा ि9हिडओ बनवून
वगा6या 9हॉट्सअॅप /ुपवर पाठवणे.
4) किवतेतील नवीन शTदांची यादी कUन
$यांचा अथ शोधणे व िलिहणे.
5) किवतेचा भावाथ िकंवा सारांश
Pवत:6या शTदात िशYकां6या /
पालकां6या मदतीने िलिहणे.
6) किवतेवर आधा)रत िवचारलेया
[ांची उ]रे किवता वाचन कUन
िलिहणे.
7) किवतेतील लयब_, ासब_ शTद
ओळखून यादी करणे.
8) किवतेतील शTदांना समानाथl शTद
िलिहणे.
9) िदलेया शTदांना िवm_ाथl शTद
शोधून िलिहणे.

2

ऑग दुसरा
आठवडा

पाठ 2 रा
अrयास एक छं द
1) ग# िकंवा प#
वाचून अथ/हण
करणे

मूयमापन

िवाया या गायनाचे
ि हडीओ

https://youtu.be/J8I7aSgt
nN4 (DSERT e-samved )
सराव [पिbका-1
(survey heart/google
form/quiz )

https://www.liveworksh
eets.com/id/uv2126018
ms
https://www.liveworksh
eets.com/id/md2126155
qf

1) पु.ल.देशपांडे यांचा प)रचय कUन
घेणे आिण $यांची मािहती पेपरवर
िलिहणे.
2) सदर पाठाचा िशYकां6या
आवाजातील आदश वाचनाचा
ऑिडओ ि9हिडओऐकणे.िशYकांनी https://youtu.be/8MzoD
ऑनलाईन वग घेण.े
s0QwLQ (DSERT e3) “अrयास एक छं द” या पाठ
samved )
वाचनाचा यूट्यब
ू वरील ऑिडओ
ऐकणे.
https://youtu.be/oovdGC63wNQ
4) िव#ायाOनी पाठा6या वाचनाचा
ि9हडीओ बनवून पाठवणे .

अन

मिहना
ऑग –
दुसरा
आठवडा

मुख अ ययन सामय
िदलेया ग#/प# /घटना
/कथा यांचे अथ*+हण
क-न .ांची उ0रे
िलिहणे .

िPयािवशेषणािवषयी
मािहती घेणे .

4) शLदसं+ह वाढिवणे .

3

ऑग –
ितसरा
आठवडा

1) िदलेया ग#/प# यांचा
अथ*+हण क-न .ांची
उ0रे देणे .

अ ययन कृती
5) िश5कांनी िवचारलेया/ िदलेया
.ाचे वाचन क-न पाठातील
6यांची उ0रे शोधून िलिहणे .
6) पाठातील वा:ये अपूण* ;व<पात
देऊन िव#ाया*कडू न पूण*
;व<पात िलह>न घेणे .
7) “माझा आवडता छं द” Dािवषयी
िव#ायाFकडू न 10 ओळी 6यांKया
शLदात िलह>न घेणे .
8) काही वा:ये देऊन 6यातील
िPयापदाला ‘कसा,कTUहा ,कुठे,
कशी’ हे . िवचा-न आलेले
उ0र िPयािवशेषण असते , हे
समजून घेण.े
9) सदर पाठातील िPयािवशेषण
असलेली वा:ये शोधून िलह> न
िPयािवशेषणाला अधोरे िखत
करणे .
10) िदलेया शLदाला योsय िव<tाथu
शLद िलिहणे .
11) िदलेया शLदांचे िलंग बदलून
िलिहणे व अशा शLदांची यादी
करणे .
12) पाठातील वा:चाराची यादी
क-न 6यांचे अथ* समजावून घेवून
वा:यात वापरणे .
1)रघुनाथ माशेलकरांचा जीवन
पyरचय क-न घेणे .
2) पाठाचे वाचन क-न िश5कांनी
िदलेया .ांची उ0रे िलिहणे .
3) पाठात आलेली िविवध वा:ये िदली
असता ती कोणी ,कTUहा,कोणास
zहटले ते िलिहणे .
4) पाठाचे वाचन क-न िदलेली
अपूण* वा:ये पूण* करणे . 5)
शLद्समुहाब|ल एक शLद िलिहणे.

मूयमापन
सराव .पिMका- 2
अपूण7 वा8ये पूण7 करा
(google form/quiz,
surveyheart,kahoot,livew
orksheet या
माEयमातन
ू )
योजना काय7
िPयािवशेषण असलेली
वा:ये (google form
/quiz, )
https://www.liveworksh
eets.com/xm2129637ea
योजना काय7

Google forms/quiz ,
survey heart ,
kahoot,liveworksheet
Kया मा यमातून

https://youtu.be/wCTA
pk4l5Yk (DSERT esamved)
सराव .पिMका -3
Google forms/quiz ,
survey heart ,
kahoot,liveworksheet
Kया मा यमातून

अ.न मिहना

मुख अ ययन सामय
2) िदलेया िवषयावर
Pवतः6या शTदात
लेखन करणे .

3) शTदयोगी
अ9ययािवषयी अिधक
मािहती घेणे .

4

ऑग –
चौथा
आठवडा

प#पाठ 4 : िजंकू आही
लढाई
1)किवता,कथा,नाटक,िनबं
ध ांचे वण कUन अथ
समजून घेण.े
2)किवतेचा सारांश िलिहता
येण.े

अ ययन कृती
1) माझे बाबा 2) माझी आई 3)
माझा आवडता ाणी या
$येक िवषयावर Pवतः6या
शTदात $येक दहा ओळी
िलिहणे .
1) िदलेया वाjयातील नाम व
सवनाम ओळखून $यांना
जोडून आलेया शTदांना
अधोरे िखत करणे .
2) शTदयोगी अ9यय असलेली
पाठातील वाjये शोधून
िलिहणे .
1) िशYकांनी सदर किवतेचे
आदश वाचन ऑनलाईन
वगाारे कUन िकंवा
ि9हडीओ / ऑडीओ बनवून
मुलांना ऐकिवणे. मुलांनी
ऐकून अथ समजून घेणे .
2) िशYक/ पालक ां6या
मदतीने किवतेचा सारांश
Pवतः6या शTदात िलहन
वाचन करणे .
3) किवतेचे वणं आिण वाचन
कUन िवचारलेया [ांची
उ]रे िलिहणे.
4) देशासाठी बिलदान िदलेया 2
देशभांची सिचb मािहती
िमळवून िलिहणे.

मूयमापन
योजना काय

योजना काय आिण
शTदयोगी अ9यायावर
आधा)रत survey heart ,
google forms,live
worksheet

https://youtu.be/2A5xL
wcia88 (DSERT esamved lesson )

[ावली-4 / survey
heart ,google forms,

योजना काय7

3)वा:चार ,zहणी,
समानाथu शLद Dांचा
सं+ह क-न अथ* समजून
घेणे.

5)

वा:चार िदले असता 6यांचा
अथ* िलह> न वा:यात उपयोग
करणे.
6) िदलेया शLदसमुहाब|्ल एक
शLद िलिहणे.
7) िदलेया शLदांना समानाथu
शLद िलिहणे.
8) किवतेतील लयबt शLदांची
यादी क-न वाचन करणे.

सराव .पिMका -1 (नमुयादाखल )
. 1ला - खालील .ांची उ0रे िलहा.
1)सवा*6मका असे कोणाला zहटले आहे?
उ0र2)ईर कोणाची आसवे पुसतो?
उ0र3)ईर कोठे कोठे आहे असे कवीला वाटते?
उ0र4)यायासाठी लढणायाना ईर काय देतो?
उ0र5)कवीने भल
ू ा कोणती िवनंती केली आहे?
उ0र. 2रा - खालील किवतेKया ओळी पूण* करा.
1) सुमनात तू ......................................
.......................................................
.......................................................
.........................................वसतोस तू
2) क<णाकरा .........................................

Survey heart ,google
forms /quiz

..............................................................
..............................................................
................................................... पावले


3 रा . खालील  ाची उरे िलहा.

1) कुसुमाजांचे पूण नाव काय ?
उर : ___________________________________________

2)

कुसुमाजांना %ानपीठ पा'रतोिषक क+,हा िमळाले ?

उर :___________________________________________________


:

पुढील समानाथ0 श2दां4या जोड् या जुळवा.
अंधार

नभ , गगन

काश

ितिमर , काळोख

आकाश

उजेड , तेज

अ=ू

देव , ई?र

िदवा

क@ ,मेहनत

सुमन

आसवे , आसू

भू

दीप , दीपक

पद

फूल , पुBप

=म

पाय , पाऊल

 : खाली िदले या शदांचे िवाथ शद वरील यादीतून िनवडून योय जोडी तयार करा .

िवसंवाद

याड

थोर

िनभ य
अयशवी

िम"

धाडसी

नावड
शू
शेवट

सराव पि का 2
 1 ला : खालील ांची उरे िलहा .
1) पुतक िम ासारखे कहा वाटते?
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) इं $जी िवषयाशी दोती कहा जमेल ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3) अ-यासाला ‘एक छं द’ असे का 2हटले आहे ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 2 रा : पाठाचे वाचन क6न खालील वा7ये पूण: करा –
1) पोहता न येणा<या मुलांना ......................................................
2) एक-एक श>द गोळा करत गेलात, कB पहा तुमची ...................................................
3) अ-यास हा सुCा ................पािहजे.
4) पुतकाशी मै ी केली तर ...............................................................
5) एखाGाशी मै ी जमिवHयाचा उम उपाय 2हणजे आपण
.........................................................................................................................
6) मग एक किवता आवडली कB ..........................................................................................

 4 था : खालील वा&ये वाचून थम ि'यापद ओळख. +या ि'यापदाला
‘कसा,क./हा,कोठे,कशी’ असे  िवचा4न आले या उ7राला अधोरे िखत करणे.
1) ह7ी हळू हळू चालतो.
2) आ<ही काल गावी गेलो होतो .
3) पाऊस मुसळधार पडत आहे .
4) सAया कोरोनाची भयंकर साथ चालू आहे .
5) शाळे Dया आस-पास खूप झाडे आहेत.
6) पावसाHयात रI+याव4न सावकाश चालावे .
7) आजकालची मुले मोबाईल सहज हाताळतात .
8) अचानक पोटा दुखत अस यास डॉ&टरांना संपकP करा.
9) पाऊस क./हा पडेल हे सांगत येत नाही .
10) येथे पाणी का नाही ?

