ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD : 7TH

महिना

MEDIUM : MARATHI

सामर्थ्ये

नोव्िें बर
13 संतवाणी
–
मराठीतील थोर
पहिला/
संतांची ओळख
दुसरा
करून घेणे
आठवडा

SUB: MARATHI FL

MONTH : NOVEMBER

अध्ययन कृती

मल्ू यमापन
संतांची माहिती (योजना कायय )

कृती 13.1 हवहवध संतांची हचत्रे जमवन
ू तयांच्याबद्दलची माहिती संग्रि
करणे
कृती 13.2 हवहवध संतांची हचत्रे जमवन
ू तयांच्याबद्दलची माहिती संग्रि
करून माहितीचा सहचत्र तक्ता तयार करणे.
अ .क्र.

संताचे नाव

फोटो

साहितय हववरण

संताची नावे, तयांच्या प्रहसद्ध कृती,
साहितयाचा प्रकार ह्यावर
liveworksheet ,google / survey heart
quiz

कृती 13.3 संत साहितयाची आवड हनमाय ण िोण्यासाठी अभंगवाणीच्या ध्वनीहफती
ऐकहवणे व हचत्रहफती दाखहवणे.

मराठी साहितयातील
हवहवध प्रकार
समजन
ू अथय ग्रिण
करणे.

कृती 13.4 मराठी भाषेतील ओवी,अभंग,श्लोक,पोवाडा,भारुड,.....अशा हवहवध
काव्यप्रकारांचा संग्रि करून यांच्या रचनाकारांची माहिती जमहवणे.

ओवी,अभंग,श्लोक ,भारुड ,पोवाडा
संग्रि.( िस्तहलहखत तयार करणे )
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मल्ू यमापन

कृती 13.5 ज्ञानेश्वरांच्या ओवीद्वारे गुरुचे मितव समजन
ू घेऊन आपल्या भाषेत
तयाचे लेखन करणे . https://youtu.be/Kduqj0OV8nI (dsert e-samved )

हवद्यार्थ्याां नी हलहिलेला ओवीचा
सारांश (लेखन कायय )

कृती 13.6 ओवीवर आधाररत हदलेल्या प्रश्नाची उत्तरे हलहिणे .

प्रश्नावली

कृती 13.7 ‘वक्ष
ृ वल्ली आम्िा सोयरे ” या अभंगाची ध्वहनहफत मोबाईलवर ऐकणे .

हवद्यार्थ्याां चे अभंग गायनाचे हव्िहडओ

कृती 13.8 ‘वक्ष
ृ वल्ली आम्िा सोयरे ” या अभंगाचे गायन करताना हव्िडीओ
बनवन
ू हशक्षकाना पाठवणे .

संत साहितयातील
अपररहचत शबदांना
आजच्या काळातील
शबद हलहिणे.

कृती 13.9 ‘वक्ष
ृ वल्ली आम्िा सोयरे ” या अभंगाच्या माध्यमातन
ू वक्ष
ृ ांचे,पयाय वरणाचे
मितव हवद्यार्थ्याां नी आपल्या भाषेत हलहिणे. प्रश्नांची उत्तरे हमळवन
ू हलहिणे .

लेखन कायय / प्रश्नावली /
liveworksheet ,google / survey heart
quiz

कृती 13.10 ‘फुकाचे मुखी बोलता ......’ या श्लोकाद्वारे चंचल मनाला योग्य वळण
कसे लावता येते ? िे आपल्या भाषेत हलहिणे.

सारांश लेखन कायय

कृती 13.13 पाठात आलेल्या हवहवध शबदांची यादी करून गट चचेद्वारे
शबदकोशाचा वापर करून तया शबदांचे अथय आहण हवहवध समानाथी शबद हलहिणे.

शबदांचे अथय , समानाथी शबद ह्यावर
आधाररत liveworksheet ,google /
survey heart quiz हकंवा हवद्यार्थ्याां नी
केलेला शबद संग्रि

अ.क्र.

शबद

समानाथी शबद

1

वक्ष
ृ

झाड,तरू,वनस्पती ...........

कृती 13 .14 पाठात आलेल्या शबदाना हवरुद्ध अथाय चे शबद हलहिणे.

हवरुद्धाथी शबदावर आधाररत
liveworksheet ,google / survey heart

ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD : 7TH

महिना

MEDIUM : MARATHI

सामर्थ्ये

SUB: MARATHI FL

MONTH : NOVEMBER

अध्ययन कृती

मल्ू यमापन
quiz हकंवा हवद्यार्थ्याां नी केलेला शबद
संग्रि

कृती 13.14 पाठातील व पाठाबिे रील हवहवध शबदांना चचाय करून हवरुद्धाथी शबद
हलहिणे .

हवरुद्धाथी शबदांचा संग्रि (लेखन
कायय )

कृती 13.15 एकाच शबदाचे हवहभन्न अथय िोतात ,अशा शबदांची तयांच्या अथाय सि
माहिती

‘एक शबद – हवहभन्न अथय ’ अशा
शबदांचा संग्रि

तक्ततयाच्या रुपात हशक्षकांच्या मागय दशय नाखाली शबदकोषाच्या सिायाने करणे.
उदा. 1] कर – िात, करणे

पद्यातील वत्त
ृ हकंवा
छं द यांची रचना
समजन
ू घेणे.

2] वास – गंध, रािणे

कृती 13.16 अ, इ, उ ,ऋ िे -िस्व स्वर आहण तयांच्या संयोगाने तयार िोणारी क,
हक, कु, कृ .....अशी -िस्व अक्षरे यांचा उच्चार समजन
ू घेऊन तयांची यादी करणे.

-िस्व स्वर व -िस्व अक्षरे यांचा
तक्ता

कृती 13.17 आ,ई ,ऊ ,ए,ऐ,ओ,औ िे दीघय स्वर आहण तयांच्या संयोगाने तयार
िोणाऱ्या का,की,कू,के,कै,को,कौ अशा दीघय अक्षरांचा उच्चार समजन
ू घेऊन यादी
करणे.

दीघय स्वर व दीघय अक्षराचा तक्ता

ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD : 7TH

महिना

नोव्िें बर
– दुसरा
/ हतसरा
आठवडा

सामर्थ्ये

14 डॉ मौलाना
अबुल कलाम
आझाद
पररहचत
पाठ्यवस्तत
ू ील
पाठ्यांशाची
कारणमीमांसा करून
स्वतःच्या भाषेत अथय
सांगता येणे.

MEDIUM : MARATHI

SUB: MARATHI FL

MONTH : NOVEMBER

अध्ययन कृती
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कृती 13.18 लघु अक्षराबद्दल लघु मात्रा [U] आहण गुरु अक्षराबद्दल गुरु मात्रा [-]
यांच्या हवहवध काव्य पंक्तीची उदािरणे घेऊन ओळख करून दे णे.पद्यातील प्रतयेक
चरणातील तीन तीन अक्षरांचे गट पाडून तया अक्षर गणांची ओळख करून घेणे.
गणनामाचा तक्ता तयार करणे

आठ गण आहण तयांच्या उदािरणांचा
तक्ता तयार करणे

कृती 13.19 हवहवध पद्यपन्क्ती हदल्या असता तयांचे चरणाचे गट करून लघु-गुरु
हचन्िे , मात्रा ओळखन
ू गण ओळखणे

योजना कायय - पद्यपन्क्ती हदल्या
असता गण ओळखणे

कृती 14.1 पाठाचे आदशय वाचन ऑनलाईन वगाय त करणे हकंवा पाठवाचानाचा
हव्िडीओ करून पाठवणे. नंतर हवद्यार्थ्याां नी पाठ/ पररच्छे द वाचनाचा हव्िडीओ
बनवन
ू पाठवणे.

हवद्यार्थ्याां चे पाठ/ पररच्छे द वाचनाचे
हव्िहडओ

कृती 14.2 पाठातील वाक्तये कोणतयािी क्रमात हदल्यानंतर ती पाठात आलेल्या
योग्य क्रमात जोडणे https://youtu.be/yxSWLCFDtCs ( dsert e-samved)

लेखन कायय

कृती 14.3 पाठावर आधाररत का ? कसे? केव्िा? कोठे ? अशा प्रश्रनांची उत्तरे घेणे.

प्रश्नावली

कृती 14.4 पाठावरील ररकाम्या जागा , जोड्या जुळवा , समानाथी व हवरुद्धाथी
शबदांची यादी करणे िे कायय पण
ू य करणे.

liveworksheet ,google / survey
heart quiz
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कृती 14.5 भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आहण प्रगतीसाठी प्रयतन केलेल्या कोणतयािी योजना कायय ( नेतयांची सहचत्र
2 नेतयांची सहचत्र माहिती जमा करणे
माहिती )

वाक्तयांच्या हवहवध
प्रकाराबद्दल माहिती
हमळवणे

15 तीन प्रश्न
नोव्िें बर
– हतसरा हचत्रावरून गोष्ट
चौथा
समजन
ू घेणे, हचत्र
आठवडा पािू न आपल्या
शबदात गोष्ट रचणे.

कृती 14.6 हवधानाथी, िोकाराथी ,नकाराथी,आज्ञाथी,प्रश्नाथय क, उद्गाराथय क,
हवध्यथी अशा वाक्तय प्रकाराच्या प्रतयेकी 5 वाक्तयांचा तक्ता तयार करणे.

वाक्तय तक्ता

कृती 14.7

वाक्तय प्रकारावर आधाररत
liveworksheet ,google / survey heart
quiz

हवहवध प्रकारची वाक्तये हदली असता तयाचा प्रकार ओळखणे .

कृती 15.1 हवहवध हचत्रकथांचा संग्रि करण्यास सांगणे..हचत्राच्या आधारे
गोष्ट तयार करण्यास सांगणे .
उदा.

ससा - कासव , हसंि – उं दीर, माकड – टोपीवाला

कृती 15.2 हचत्र पािू न हचत्राबद्दलचे वैयहक्तक मत व्यक्त करण्यास संधी
दे णे .हवद्यार्थ्याां नी हचत्रे पािू न कथेच्या अथाय नुसार योग्य क्रमाने जोडण्यास सांगन
ू
हलिू न घेणे.

हवद्यार्थ्याां नी केलेला हचत्रकथा संग्रि
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कृती 15.3 हवद्यार्थ्याां नी एखादी गोष्ट कथन करताना हव्िडीओ बनवन
ू पाठवणे. हवद्यार्थ्याां चे कथाकथनाचे हव्िडीओ
कृती 15.4
हवहवध हचत्रकथेच्या हचत्रहफती दाखवन
ू गोष्टी हलिू न
घेणे.हलहिलेल्या कथा वाचन करण्यास हवद्यार्थ्याां ना संधी दे णे.

कथा वाचन
ू हकंवा
ऐकून समजन
ू घेणे.

भाषेतील “संधी” या
हवषयी माहिती
हमळणे.

कृती 15.5 “तीन प्रश्न” िी कथा वाचन
ू हकंवा ऐकून तयावर हवचारलेल्या प्रश्नाना
उत्तरे दे णे.

कथेवर आधाररत प्रश्नावली

कृती 15.6 कथेवरील संवाद दे ऊन ते कोणी कोणास म्िटले ते हलिू न घेणे .

हवद्याथी लेखन कायय /

कृती 15.7 कथेवर आधाररत ररकाम्या जागा / अपण
ू य वाक्तये दे ऊन ती पण
ू य करून
घेणे.

liveworksheet ,google / survey heart
/kahoot quiz

कृती 15.8 हवहवध शबदांची यादी करून ते शबद कोणकोणतया जोडशबदानी
बनलेले आिे त , ते हलहिणे .

जोडशबदांची यादी
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कृती 15.9 हवसगय असणाऱ्या जोडशबदांची यादी करणे व तयांचा हवग्रि करून
हलहिणे . तसेच हवग्रि शबद हदले असता तयावरून जोडशबद तयार करणे.

मल्ू यमापन

हवसगय संधीवर आधाररत प्रश्नावली
liveworksheet ,google / survey heart
/kahoot quiz

