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Alternative Acadamic Plan 2021-22
MEDIUM : MARATHI
SUBJECT : MARATHI

प्रमुख सामर्थ्ये
पाठ 5 : आपला राष्ट्रीय
खेळ िॉकी
1) हिलेल्या घटना वाचन
करून त्याचा योग्य क्रम
लावणे..

अध्ययन कृती

कृती 5.1 पाठाचे आिशश वाचन हशक्षकाांनी
ऑनलाईन वर्ाश त करणे हकांवा हहिडीओ
करून पाठवणे व मुलाांनी त्यानांतर पाठाचे
प्रकट वाचन आई-वहडलाांच्या समोर करणे.
पाठातील नवीन, तसेच जोडशबिाांचे लेखन
करणे.

MONTH : SEPTEMBER

मल्ू यमापन

पाठातील नवीन व
जोडशबिाांची
हवद्यार्थ्याां नी केलेली
यािी

कृती 5.2 : पाठावर आधाररत वाक्ये
वेर्वेर्ळ्या क्रमात िे ऊन हवद्यार्थ्याां नी पाठाचे पाठातील वाक्ये
वाचन करून ती वाक्ये योग्य क्रमात हलहिणे.

2) पररहचत
पाठ्यावस्तुतील
कोठे .?का?कसे? अशा
प्रश्ाांची तोंडी/लेखी उत्तरे
िे णे.

कृती 5 .3 हवद्यार्थ्याश ना माहिती असणाऱ्या
व ते खेळत असणाऱ्या खेळाांची यािी करून
घेणे.हवहवध खेळाडूांची हचत्रे जमहवण्यास
साांर्णे. मे जर ध्यानचांि याांची सहचत्र माहिती
सांग्रहित करणे.

1) मे.ध्यानचांि याांची
माहिती ( योजना कायश )

कृती 5.4 हवद्यार्थ्याश ना 1] अांतराांर्ण खेळ
2] मैिानी खेळ असे वर्ीकरण करण्यास
साांर्णे.

हवहवध खेळ, खेळाडू
यावर आधाररत survey
heart, google quiz,
kahoot, live worksheet
िे ऊन

कृती 5.5 पाठ्याांशाचे वाचन करून
पाठ्याांशाधाररत का? कोठे ? कसे ? काय ?
अशा प्रश्ाांची उत्तरे िे णे.
https://youtu.be/L1jpmUxv4NU (dsert
samved )
िॉकीच्या मैिानाचे मोजमापासि हचत्र काढणे
.

3)शबियोर्ी अहयय
ओळखणे .

कृती 5.6 पाठातील वाक्ये हलिू न नाम व
सवश नामाना जोडून आलेल्या शबिाांना
अधोरे हखत करणे. व शबियोर्ी अहयय
समजन
ू घेणे . लेखन करून घेणे.

2) हवहवध खेळाडूांची /
खेळाची हचत्रे ( योजना
कायश )

प्रश्ावली हकांवा
survey heart, google
quiz, kahoot, live
worksheet िे ऊन

पाठातील शबियोर्ी
अहयहये असलेली वाक्ये
(योजना कायश )
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कृती 5.7 सांग्रहित वाक्यापठ्याांचे वैयहिक
वाचनाची सांधी िेऊन शबियोर्ी अहययाबद्धल
शबियोर्ी अहययाांची
माहित िे णे .हयाखयाांचे अनल
ु ेखन करून
माहिती
घेणे.
https://youtu.be/iqKlWw
Mx_X8 (शबियोर्ी
अहयये )

कृती 5.8 पाठ्याांशात समाहवष्ट असलेली
शबियोर्ी अहयये,हयाखया,प्रकार ,उिािरणे
याांचे लेखन करून घेणे.
कृती 5.9 हवद्यार्थ्याां कडून शबियोर्ी
अहययाांचा समावेश असलेल्या वाक्याांची
रचना करून घेणे

survey heart, google
quiz, kahoot, live
worksheet द्वारे

कृती 5 .10 वाक्ये हिली असता त्यातील
शबियोर्ी अहयये ओळखन
ू हलहिणे.

सप्टें
बर –
िुसर
ाा
आठ
वडा

कृती 6.1 वतश मानपत्रे , माहसके यामधील
पाठ 6 : डॉक्टर चांद्रशेखर
प्रहसद्ध शास्त्रज्ञाहवषयी लेख सांकहलत
वेंकट रमण
करून घेणे.
1) र्द्य व पद्य याांचे वाचन
कृती 6.2 पाठ्याांश / पररच्छे िाचे वाचन
करून अर्श ग्रिण करणे.
करून प्रश्ाची उत्तरे हलहिणे

हवहवध शास्त्रज्ञाांची
माहिती (योजन कायश )
प्रश्ावली

https://youtu.be/2cl-R3i6TXw (dsert esamved )
कृती 6.3 चांद्रशेखर रामन याांच्या जीवनावर
आधाररत हहिहडओ पािू न समजन
ू घेणे
कृती: 6.4 रामन पररणाम हवषयी माहिती
र्र्
ु ल / यटु ् यब
ु वरून सांर्ाहित करू न
हलहिणे.

‘रामन पररणाम’
ह्याहवषयी माहिती
हमळवन
ू हलहिणे
( योजना कायश )

कृती 6.5 हनरहनराळ्या शास्त्रज्ञाची हचत्रासि हवद्यार्थ्याां ची
माहिती सांग्रहित करून िस्तपुहस्तका तयार िस्तपुहस्तका
करणे .
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कृती 6.6 भारताला नोबेल पाररतोहषक
हमळवन
ू हिलेल्या हयिींची माहिती जमा
करांन तिा तयार करणे.

नोबेल पाररतोहषक
हवजेते भारतीय’ ह्यावर
आधाररत survey heart,
google quiz, kahoot,
live worksheet द्वारे

कृती 6.7 हवद्यार्थ्याश नी ‘हवज्ञान हिन’
ह्याहवषयी 2-3 हमहनटाचा हहिडीओ बनवन
ू
ग्रुपवर पाठवणे. हकांवा लेखन करणे

हवद्यार्थ्याां चे हहिहडओ /
लेखन कायश

कृती 6.8 सी.हिी.रामन ह्याांच्या जीवनावर
survey heart, google
आधाररत घटना क्रम िे ऊन त्याांचा योग्य क्रम quiz, kahoot, live
लावणे .
worksheet द्वारे
कृती 6.9 पाठावरील ररकाम्या जार्ा भरून
घेणे .
उभयान्वयी अहयये
कृती 6.10 उभयान्वयी अहयय याांची हयाखया
ओळखता येणे व लेखनात साांर्न
ू हवध्यार्ाश ना वेर्वेर्ळ्या वाक्याांची
वापरता येणे.
रचना करण्यास साांर्णे,त्यातील िोन शबि
हकांवा िोन वाक्ये जोडणाऱ्या शबिाांना
अधोरे हखत करण्यास साांर्णे.
कृती 6.11 वतश मानपत्र ,माहसके ,कर्ा,र्ोष्टी
ू त्यातील
https://youtu.be/kTE2kze इत्यािीमधील मजकूर / कर्ा वाचन
उभयान्वयी अहयये असलेल्या वाक्याांची यािी
zwGo
करणे.

survey heart, google
quiz, kahoot, live
worksheet द्वारे

योजना कायश

योजना कायश

कृती 7.1 हशक्षकाांनी “आठवणींचे र्ाव”
कहवतेचे स्वतःच्या आवाजातील आिशश
वाचन/र्ायनाचे ध्वनीमुद्रण करून
पररहचत पद्यातील
ऑनलाईन माध्यमातन
ू हवद्यार्थ्याां ना ऐकहवणे . हवद्यार्थ्याां चे कहवता
प्रासबद्ध शबि व हवहवध
काहयप्रकार समजन
ू घेणे कृती 7.2 हवद्यार्थ्याां नी कहवतेचे वाचन हकांवा र्ायनाचे हहिडीओ
/ऑडीओ
र्ायन करताना हहिहडओ बनवन
ू ग्रुपवर
पाठवणे https://youtu.be/Llf32BDas_Q (
dsert e-samved )
7- आठवणीचे र्ाव
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कृती 7.3 कहवतेतील लयबद्ध शबिाांच्या
जोड्या हलहिणे

स्वप्रेरणेने व स्वअनुभवाने साध्या सोप्या
भाषेत कहवता रचणे.

कृती 7.4 हवद्यार्थ्याां नी हशक्षक/पालक ह्याांच्या
मितीने स्वतःच्या शबिात साध्या कहवता
रचणे .

स्वाध्याय सोडहवणे

कृती 7.5 स्वाध्यायातील उपक्रम राबहवणे.
हिलेल्या प्रश्ाची अर्श ग्रिणाद्वारे उत्तरे हलहिणे
कृती 7.6 हवद्यार्थ्याश कडून कहवतेचे वाचन
/र्ायन करून त्याांचे रे कोहडां र् मोबाईल द्वारे
करून ते पुन्िा पुन्िा मुलाांना ऐकवणे .
कृती 7.7 आई ,माझी
शाळा,पावसाळा,हनसर्श ,फुलपाांखरू
र्रीबी,स्वच्छता ,.....इत्यािी हवषय िेऊन
आपले हवचार कहवतेत माांडण्यास हकांवा
हलहिण्याचे कायश िे ऊन प्रोत्सािन िे णे .
कृती 7.8 साध्या सोप्या भाषेतील हवहवध
कहवता,चारोळ्या,म्िणी ,श्लोक
,सुहवचार,अभांर्,उखाणे इत्यािीचा सांग्रि
करणे.

अनप्र
ु ास व यमक
अलांकाराांची ओळख
करून घेणे .

कृती 7.9 कहवतेच्या ओळी, वाक्ये,चारोळ्या
इत्यािी मधील पुनरावतीत अक्षरे /प्रसुयुि
शबि ओळखणे व अधोरे हखत करणे.

अनप्र
ु ास अलांकाराची
माहिती हवहवध
उिािरणासि हलहिणे

https://youtu.be/R1l7d79 उिा.पाांडू पाटलाचा पोरर्ा पळताना पाण्यात
bzw8 (अनुप्रास अलांकार ) पाय पसरून पडला.

https://youtu.be/R1l7d79
bzw8 (यमक अलांकार )

कृती 7.10 कहवतेची सांबांहधत ओळीमधील
समान उच्चार शबिाांना अधोरे हखत करून
यमक अलांकार समजन
ू घेणे.
उिा .िे वाने कृपा केली,हपके हपवळी झाली.

कहवतेतील/
कहवताबािे रील यमक
जळ
ु णाऱ्या शबिाांची
यािी
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पाठ 8: परोपकाराचे
फळ
वाक्यप्रचाराचा अर्श
साांर्न
ू वाक्यात उपयोर्
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अलांकारावर आधाररत
liveworksheet,google/s
urvey heart

कृती 8.1 वाक्प्रचार व त्याांचा अर्श याांच्या पाठातील वाक्यप्रचाराांचा
पट्टया तयार करून घेणे
सांग्रि
https://youtu.be/UnK7Ksh93uM (वाक्प्रचार)
कृती 8.2 पाठातील वाक्यप्रचार असलेली
वाक्ये शोधन
ू तक्त्यात हलहिणे आहण त्या
वाक्याप्रचाराला अधोरे हखत करून त्याचा
वाक्यात उपयोर् समजन
ू घेणे.

हवहवध उतारे
,कर्ा,वतश मानपत्राताती
ल मजकूर व त्यातील
अधोरे हखत वाक्प्रचार

उिा. उद्याच्या िुपारच्या जेवणाची ििात आिे .
कृती 8.3 पाठा हयहतरीि इतर उतारे ,र्ोष्टी
िे ऊन त्यातील वाक्प्रचार शोधन
ू त्याांची यािी
व अधोरे हखत करणे.

कर्ेचा साराांश समजन
ू
घेऊन त्याचे नाटकात
रपाांतर करणे

कृती 8.4 कर्ेचे नाट्यीकरण करताना त्याचे हवद्यार्थ्याां चा कर्ा
मोबाईलद्वारे हचत्रीकरण करून स्माटश टी.
कर्नाचा हहिडीओ
हिी./मोबाईलद्वारे वर्ाश त / शाळे त प्रिशश न
करणे. हवद्यार्थ्याां नी सिर कर्ा कर्नाचा
हहिडीओ करून ग्रुपवर पाठवणे.
कृती 8.5 हवहवध हवषय समजन
ू घेऊन
त्यानुसार हवहवध पात्राची हनवड करून
स्वत:च्या भाषेत कर्ा रचणे .
https://youtu.be/X8loNbNNtCI ( dsert esamved)

हवरामहचन्िाांचा उपयोर्
समजन
ू घेणे

कृती 8.6
पुस्तके,वतश मानपत्रे,माहसके,इत्यािीमधील
हवरामहचन्ियुि उताऱ्याांचा सांग्रि करणे .
https://youtu.be/46bY-aOI-Po (हवरामहचन्िे )

हवद्यार्थ्याां नी हलहिलेली
कर्ा (लेखन कायश )
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कृती 8.7 हवहवध हवरामहचन्िे व त्याांचा
वाक्यातील उपयोर् याहवषयी तिा तयार
करणे.

हवरामहचन्िाांचा तिा
करून घेणे.
liveworksheet,google/s
urvey heart

कृती 8.8 हवद्यार्थ्याां ना हवरामहचन्ि रहित
उतारे िेऊन चचेद्वारे हशक्षकाांच्या/पालकाांच्या
मार्श िशश नाखाली हवरामहचन्िे वापरून पुन्िा
हलहिणे .

हवरामहचन्िे रहित उतारे
िे णे.

कृती 8.9 केवलप्रयोर्ी अहयये असलेल्या
हवहवध वाक्याांचा तिा तयार करून त्याद्वारे
त्याांचा अर्श व वाक्यातील उपयोर् समजन
ू
घेणे.

केवलप्रयोर्ी अहयय
तिा / live
worksheet,google/surve
y heart

कृती 8.10 हवहवध उतारे , कर्ा, िेऊन
त्यातील केवलप्रयोर्ी असलेली वाक्ये शोधणे
व त्याांना अधोरे हखत करणे.
कृती 8.11 केवलप्रयोर्ी अहययाांचा हवहवध
प्रकाराांचा उिािरणसि तिा तयार करून
घेणे.

केवलप्रयोर्ी अहययाांचा
तिा

