ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN -2021-22
STD : 7TH

अ.न.
1

महिना

MEDIUM : MARATHI

सामर्थ्य

ऑक्टोब पाठ 6 : हिकोि
आहि त््ाचे गि
ु धमय
र–
1) हिकोि व त््ाचे
पहिला
प्रकार ओळखिे
आहि
दुसरा
आठवडा

SUBJECT : MATHEMATICS

MONTH : OCTOBER

अध्््न कृती

मल्ू ्मापन

कृती 6.1 हिकोिाचे हिरोहबिंद,ू बाज ू आहि कोन
ओळखिे .
कृती 6.2 गोटीव पेपरवर हिकोिाचे बाजवू रुन आहि
कोनावरून प्रकार दाखविे .
कृती 6.3 पान 135 आहि 136 वरील “प्र्त्न करा”
ह्ािंतगय त हदलेले प्रश्न सोडहविे.

्ोजना का्य –
गोटीव पेपरपासन
ू
हिकोिाचे प्रकार
त्ार करून हचकट
हविे .

2) हिकोिाच््ा
मध््गा आहि
हिरोलिंब ह्ातील
फरक ओळखिे.
https://youtu.be/vcfF
EcVyukc

कृती 6.4 हवहवध आकृतीच््ा सिाय््ाने हिकोिाची
मध््गा आहि हिरोलिंब समजावन
ू घेऊन प्रत््ेक
हिकोिाला हकती मध््गा आहि हिरोलिंब असतात ,
िे िोधिे .

हवहवध हिकोिाच््ा
मध््गा आहि
हिरोलिंब दाखविे

3) हिकोिाचा
बाह्कोन िा
आिंतरहवरूध्द
कोनािंच््ा बेरजेिी
समान असतो , िे
समजन
ू घेिे .

कृती 6.3 हिकोिाच््ा हतन्िी हिरोहबिंदन
ू ा नावे द्या
.त््ा हिकोिाचे हतन्िी हिरोहबिंदू एकाच हठकािी
्ेतील अिी घडी घाला .ते सवय एका सरळ रे षेत
्ेतील

कृती 6.5 समभज
ू हिकोि, समहिभज
ू हिकोि आहि
हवषमभज
ू हिकोि काढून त््ािंच््ा मध््गा आहि
हिरोलिंब काढिे.

कृती 6.4 एक काडय हिट घेऊन हिकोिाला बाह्
कोन असलेला हिकोि रचा .हिकोि सोडून बाह्
कोन कािीने कापन
ू घ््ा .कापलेला कोन आिंतर
हवरुद्ध कोनािंच््ा प्रमािे कापा. तो अिंतरहवरूध्द
कोनािंिी समान ्ेईल. पान निंबर 139 आकृती निंबर
6.8
https://youtu.be/jKiaCYtcch4 (dsert e-samved )

स्वाध््ा् 6.1
सोडहविे

स्वाध््ा् 6.2
सोडहविे .

प्रश्नावली

कृती 6.5 वेगवेगळ््ा पद्धतीने बाह्कोन काढून
आिंतरहवरूद्ध कोनाचे माप िोधिे . बाह्कोन आहि
आिंतरकोन ह्ातील सिंबिंध पाििे .
कृती 6.6 हिकोिाचा बाह् कोन िा अिंतर हवरुद्ध
स्वाध््ा् 6.3
कोनािंच््ा बेरजेची समान असलेली एक आकृती
सोडविे
काडय िीट पेपरवर काढा. आता बाह्कोन कापन
ू घ््ा
.त््ाचे समान दोन भाग कापा .ते समान भाग
हिकोिाच््ा दोन्िी अिंतरहवय रूद्ध कोनावर लावा.
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कृती 6.7 पान 141 वरील “प्र्त्न करा” मधील प्रश्न
सोडहविे
कृती 6.8 हिकोिाच््ा बह्ाकोनाच््ा हन्माचा वापर
करून त््ाच््ा हतन्िी कोनािंची बेरीज 180 अिंि असते
, िे समजन
ू घेिे.
3) हिकोिाच््ा दोन
बाजिंच्ू ्ा लािंबीची
बेरीज हतसऱ््ा
बाजच्ू ्ा लािंबीपेक्षा
जास्त असते, िे
समजन
ू घेिे

4) पा्थागोरस
प्रमे ् िा काटकोन
हिकोनाला सिंबिंहधत
आिे िे हनहित करिे

कृती 6.9 स्रोच््ा15काड््ा घेऊन त््ा 6सेंमी,
7सेमी, 8सेमी ,.....20 सेमीप्ं त कापा. त््ातील
कोित््ािी तीन काड््ा उचलन
ू हिकोि रचण््ाचा
प्र्त्न करा. कधीकधी हतसरी काडीची लािंबी कमी
जास्त िोते .्ोग््प्रमािात बसिारी काडी िोधा.
https://youtu.be/1Na6oTluqn4 (dsert samved )

स्वाध््ा् 6.4
सोडहविे

कृती 6. 10 स्रॉ अथवा माहचस ,बािंबच्ू ्ा काड््ा
घेऊन त््ािंचा हिकोि जोडण््ाचा प्र्त्न करा
,सिजपिे हिकोि जोडता ्ेईल .पि आता प्रत््ेक
काडीचे हकिंवा बाज ू चे माप वेगवेगळे घेऊन हिकोि
जोडण््ाचा प्र्त्न करा. हतसरी बाज ू कमी जास्त
असलेली काडी लागेल.

हिकोिाच््ा
कोनािंची बेरीज
ह्ावर आधाररत
liveworksheet
,google /survey
heart quiz

कृती 6.11 पान क्र . 146 आहि 147 वरील “ प्र्त्न
करा” मधील समान बाजच्ू ्ा हवरुद्ध असलेले कोन
ओळखिे .
कृती 6.12 पान क्र. 148 वरील आकृती 6.22 पािू न
त््ाखाली हदलेला तक्ता पि
ू य करिे .
कृती 6.13 पान निंबर 151 आकृती 6.25 गहिती
पेटीतील फोमच््ा चौरस ,हिकोि आकृती वापरून
त््ा पाण््ात हभजवन
ू फलकावर लावाव््ा व सदर A
व B आकृती व त््ावरील कल्पना समजन
ू दे िे.
(ऑनलाईन वगय /हव्िडीओ )
https://youtu.be/Dh8LSAPki8g

आकृती 6.22 वरील
तक्ता पि
ू य करिे.

1) ्ोजना का्य आलेख कागदावर
पा्थागोरस प्रमे ्
दाखहविे .

2) स्वाध््ा् 6.5
कृती 6.14 एक आलेखाचा कागद घेऊन पान निंबर सोडहविे .
152 आकृती निंबर 6. 26 प्रमािे आकृती दिय वन
ू
हिकोिाच््ा दोन बाजच्ू ्ा वगाय ची बेरीज िी
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दुसऱ््ा बाजच्ू ्ा वगाय िी समान असते,िे समजन
ू
घेिे.
https://youtu.be/Cx_bnaDHOkQ
कृती 6.15 पान क्र . 153 वरील “प्र्त्न करा”
मधील आकृती 6.29 मधील x ची हकमत काढिे .

ऑक्टोब
र –
हतसरा
आहि
चौथा
आठवडा

कृती 7.1 दोन रे षाखिंडाची लािंबी समान असेल तर ते
्ोजना का्य
एकमे कािंिी एकरूप असतात िे उदािरिािंच््ा
सिाय््ाने समजन
ू घेिे.
गोटीव पेपरच््ा
1) समतल
सिाय््ाने हवहवध
कृती 7.2 दोन कोनािंची मापे समान असतील तर ते हिकोि व
आकृत््ािंची व
रे षाखिंडाची ,कोनािंची दोन कोन एकमे कािी एकरूप असतात , िे
चौकानाच््ा
उदािरिािंच््ा सिाय््ाने समजन
घेिे
ू
एकरूपता समजन
आकृत््ािंच््ा घड््ा
ू
घेिे.
घालन
ू हचकटविे
पाठ :7 हिकोिाची
एकरूपता

2) हिकोिाची
एकरूपता समजन
ू
घेिे.

कृती 7.3 एक काडय हिट घेऊन त््ाचा एक आ्त
रचा. तो कािीच््ा साह्ाने कापन
ू घेऊन तो उभा
मधोमध दुमडा.दोन आ्त त्ार झालेले हदसतील
.त््ानिंतर आ्ताच््ा किाय वरून दुमडा.दोन एकरूप
हिकोि झालेले हदसन
ू ्ेतील.
https://youtu.be/k1Xod1tKpZA (dsert samved )
कृती 7.4 एक समभुज हिकोि एका काडय हिटवर
काढा . कागदाची घडी घालन
ू त््ाचे समान दोन
भाग करा. दोन समभुज हिकोि हदसन
ू ्ेतील.
कृती 7.5 एक हिकोि रचा, रेस पेपर घेऊन त््ाची
कॉपी करा. दोन्िी एकमे कावर ठे वा .दोन्िींचे माप
समान असेल.ह्ािारे समरुपता व एकरूपता
समजन
ू घेिे.. https://youtu.be/PZv3xjeGeJI (dsert
samved )

स्वाध््ा् 7.1
सोडवन
ू घेिे.

ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN -2021-22
STD : 7TH

अ.न.

महिना

MEDIUM : MARATHI

सामर्थ्य

SUBJECT : MATHEMATICS

MONTH : OCTOBER

अध्््न कृती

मल्ू ्मापन

कृती 7.5 काडय बोडय चा एक हिकोि रचा. त््ा
काडय बोडय चे दोन भाग िोतील असा हिकोि मधोमध
सोला .एकाच आकाराचे दोन हिकोि त्ार िोतील.
कृती 7.6 एक हिकोिी आकाराचा पुठ्ठा घेऊन
त््ाच््ा एका बाजल
ू ा रिं गवा. रिं गवलेला भाग पािंढऱ््ा
कागदावर उमटवा .दोन समान आकाराचे हिकोि
हदसन
ू ्ेतील.
कृती 7.7 दोन वेगवेगळे हिकोि काढून त््ािंचे सिंगत
हिरोहबिंद,ू सिंगत कोन आहि सिंगत बाज ू समजन
ू घेिे.

हिकोिािंच््ा
कृती 7.8 पान निंबर 162 आकृती 7.8 कृतीत
एकरूपतेच््ा
दाखहवल््ाप्रमािे हवद्यार्थ्ां च््ाकडून अप्प ू व हतप्पच
ू ी
कसोट््ा
कृती करून घेिे.
(बाबाबा,,बाकोबा,को
बाको)समजन
ू घेिे
https://youtube.com/
shorts/IRtZg72gQ0
Y
कृती 7.9 पान निंबर 168 वरील आकृती 7.20
हवद्यार्थ्ां ना काडय हिट घेऊन करून दाखहविे.
https://youtube.com/ https://youtu.be/w5YB0348y6M
shorts/vtY5HJrvhW
k
कृती 7.10 एक काडय बोडय पेपर घेऊन त््ावर एक
https://youtube.com/
काटकोन हिकोि रचा. काटकोन हिकोिातील
shorts/KpVWzk6w9
एकरूपतेचे हन्म हवद्यार्थ्ां ना समजन
ू सािंगिे.
Ng
कृती 7.11 एक काडय बोडय घेऊन समभुज हिकोि
हकिंवा समहिभुज हिकोि रचा. त््ाचे मधोमध समान
दोन भाग करा. ्ावरून काटकोन हिकोिातील एक
रूपतेचे हन्म समजावन
ू सािंगता ्ेतील.

्ोजना का्य
हिकोिाच््ा
एकरूपतेच््ा हवहवध
कसोट््ािंची माहिती
आकृतीसि हलहििे

स्वाध््ा् 7.2
सोडहविे /

प्रश्नावली

