Alternative Academic Plan – 2021-22
STD : 7TH

MEDIUM : MARATHI

SUBJECT : MARATHI FL

MONTH : OCTOBER

अ.न

महिना

सामर्थ्य

अध्््न कृती

मल्ू ्मापन

अ.न

महिना

सामर्थ्य

अध्््न कृती

मल्ू ्मापन

1

ऑक्टोबर
– पहिला
व दुसरा
आठवडा

पाठ 9 :आम्िी
हटकलो तर तुम्िी
हटकाल
1)पररहित हकिंवा
अपररहित प्रसिंगातील
सिंभाषणानुसार
त््ातील गाभ््ािे
मित्व ओळखन
ू
आपले हविार प्रकट
करणे.

2) म्िणी,
वाक्प्रिार,शब्दसमुिा
स एक शब्द ्ािंिा
वापर करून
कलात्मक सिंवाद
साधणे.

कृती 9.1 प्रस्तुत पाठातील हविार,सिंदेश व
जाणीव ्ािे अर्य ग्रिण करून आपल््ा बोली
भाषेतन
ू लेखी हकिंवा तोंडी प्रकट करणे.
https://youtu.be/nlBhEFj40ig (dsert
lesson)
कृती 9.2 दुकानदार व ग्रािक , वैद्य व
रुग्ण , मालक व नोकर ्ािंच््ा मधील
सिंभाषण/ सिंवाद हवद्यार्थ्ाां नी आपल््ा
शब्दात हलहिणे ..

हवद्यार्थ्ाय िे सिंवादलेखन का्य

कृती 9.3 पाठातील सिंभाषण वािन
ू
अर्य ग्रिण करून त््ावरील प्रश्ािंिी उत्तरे
हलहिणे .

प्रश्ावली

कृती 9.4 पाठातील हवहवध सिंवाद देऊन ते
कोणी कोणास म्िटले ते हलहिणे.

पाठातील हवहवध
वाक््े

कृती 9.5 पाठावरील समानार्ी शब्दािंिी
्ादी करणे.

समानार्ी शब्दािंिी
्ादी

कृती 9.6 म्िणी, वाक््प्रिार ह्ािंिा वापर
करून पाठािे नाट््ीकरण करणे. हकिंवा
प्रत््ेक हवद्यार्थ्ाय ने पाठािे वािन रुपात
सादरीकरण करणे.

नाट््ीकरण हकिंवा
वािन

कृती 9.7 हदलेल््ा हित्रावरून म्िणी
ओळखणे

हित्रे दे ऊन म्िणी
ओळखण््ास सािंगणे

कृती 9.8 म्िणीिा अधाय भाग हदला
असता त््ा म्िणीिा पुढील भाग पण
ू य करून
सािंगणे.
उदा. वासरात लिंगडी
........................................

म्िणीवर आधाररत
live
worksheet,google/su
rvey heart
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पाठ 10 : वाि
पुस्तके
पाठ््ािंश समजन
ू
घेऊन कसे ? का ?
का् ? अशा प्रश्ािंिी
उत्तरे दे णे

SUBJECT : MARATHI FL

MONTH : OCTOBER

अध्््न कृती
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कृती 9.9 म्िणींिा त््ािंच््ा अर्ाय सि तक्ता
त्ार करणे.
https://youtu.be/D1iQUVE5Uj8 (म्िणी )

म्िणीिा तक्ता

कृती 9.10 “हनसगाय िे वरदान” ह्ा हवष्ा
वर आपल््ा शब्दात 10-15 ओळी हलहिणे .

हनबिंध लेखन

कृती 10.1 हवद्यार्थ्ाां नी पाठाधाररत कसे? पाठावर आधाररत
का? का् ? ह्ासारख््ा प्रश्ािंना उत्तरे
प्रश्ावली
हमळहवणे .
https://youtu.be/OxEXuYfgQgU (dsert esamved)
कृती 10.2 कहवतेिे वािन करून
आपल््ा शब्दात सारािंश हलहिणे .

हवद्यार्थ्ाां नी केलेले
सारािंश लेखन

कृती 10.3 पाठावरील नवीन शब्दािंिी
अर्ाय सि ्ादी करणे .

नवीन शब्दािंिी ्ादी

कृती 10.4 “ग्रिंर् िे ि गरु
हनबिंध लेखन
ु ” ह्ा हवष्ावर
हशक्षकािंशी ििाय करून 10-15 ओळी हलहिणे
https://youtu.be/mQE8Kh5PQ30
पररहित/अपररहित
पद्य भागािे
वािन/श्रवण करून
करून ्ोग्् व परू क
शीषय क दे णे.

कृती 10.5 शीषय करहित कहवता दे ऊन त््ा
कहवतािंिे गटाप्रमाणे वािन घेणे.इतर गटािंना
श्रवण करण््ास सािंगणे.पद्याच््ा श्रवण व
अर्य ग्रिणानिंतर प्रत््ेक कहवतेस शीषय क
दे णे.
हवहवध कहवता ऐकहवणे व शीषय क दे ण््ास
सािंगणे .

पररहित पद्यािा भाग कृती 10.6 पद्य भागातील ओळी गाळून
पण
पद्यािंश हवतरीत करणे. त््ातील गाळलेल््ा
ू य करणे .
ओळी हलिू न पद्यािंश पण
ू य करण््ािी कृती
करून घेणे.

शाळे च््ा
ग्रिंर्ाल्ातील
काव््सिंग्रि /
माहसके,हदवाळी अिंक,
आरती
सिंग्रि....ह्ातील
कहवता वािन
ू त््ािंना
शीषय के दे णे.
कहवतेच््ा ओळीिा
अधाय भाग एका
बाजल
ू ा आहण पढ
ु ील
भाग दुसऱ््ा बाजल
ू ा
अशी liveworksheet
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/ PDF करणे ( google
/ survey heart quiz)व
जोड््ा जुळवन
ू घेणे .

