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कृती 4.1 पान नंबर 91, 92 वरील मनातील संख्या स्वाध्याय 4.1
ओळखण्याची कृती करणे.िे पटवन
ू दे ण्यासाठी वय सोडवन
ू घेणे /
ओळखण्याचे िम्मत कोडे हवद्यार्थ्याां ना घालणे व
प्रश्नावली
नंतर उलिडा करून त्यातील युक्ती समजन
ू सांिणे.
liveworksheet
https://youtu.be/qtPYXzJQUkY (dsert e-samved ) ,google forms /
survey heart quiz
कृती 4.2 एक काडशीट घेऊन त्याचे कािी चौरस
तुकडे कापा. त्यावर हवहवध अंक, चल पदे, बेरीज
,वजाबाकी ,िुणाकार ,भािाकार ,समान िी हचन्िे
स्केचपेनच्या सिाय्याने हलिा. त्याद्वारे समीकरणे
तयार करून दाखवा .उदािरणार्थ 4x+5=25

कृती 4.3 बैहजक पदातील हस्र्रांक, चलपद
https://youtu.be/d9O ( अव्यक्त पद ) , सह्िुणक इत्यादी ओळखण्याचा
सराव हवहवध उदािरणांच्या सिाय्याने करणे .
pd2F3fR8
कृती 4.4 साधी िहणतातील वाक्ये/हवधाने
समीकरण रुपात मांडणे.
कृती 4.5 समीकरण रूपातील वाक्ये साध्या िहणती
वाक्यरुपात हलहिणे .

योजना कायथ िहणती वाक्ये
समीकरण रुपात
मांडणे .समीकरण
रूपातील वाक्ये
साध्या वाक्यात
हलहिणे

2) हदलेले समीकरण
सोडहवणे.

कृती 4.6 हकतीमध्ये 20 हमळहवले तर 25 िोतील स्वाध्याय 4.2
अशा प्रकारची अनेक उदािरणे देऊन प्रर्म तोंडी व सोडवन
ू घेणे.
नंतर लेखी स्वरूपात करून घेणे.
https://youtu.be/P4H
https://youtu.be/Y92j86Axj20 ( dsert e-samved )
bAZCY3zA
कृती 4.7 एका उदािरणाच्या सिाय्याने वर्जयथ पद्धत
वापरून समीकरण सोडहवण्याची पद्धत समजन
ू
घेऊन त्यावरील इतर उदािरणे सोडहवणे .

प्रश्नावली

कृती 4.8 पक्ांतर पद्धती वापरून समीकरण
https://youtu.be/E4rd
सोडहवण्याची पद्धत समजन
ू घेणे व त्यावरील
JmzCoRU
उदािरणे सोडहवणे .

स्वाध्याय 4.3
सोडहवणे

3 व्यविाररक
प्रसंिावर आधारीत
समीकरणे सोडहवणे.

स्वाध्याय 4.4
सोडवन
ू घेणे.

https://youtu.be/fOypUv66VzM (dsert e-samved)
कृती 4.6 दोन कािदाचे बॉक्स घेऊन एका
बॉक्समध्ये छोटे 10 बॉक्स घाला. एका बॉक्समध्ये
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शंभर खडे ठे वा. दुसऱ्या बॉक्समध्ये चार खडे ठे वा. िे
समीकरण याप्रमाणे सोडून दाखवा. 10m+4=100
कृती 4.7 एका मुलाला उभे करून त्याचे वय x
मानु. वयाची 3 पट बरोबर 3x, तीन पटी पेक्ा चार
वर्ाां नी मोठी म्िणजेच 3x+4 ,त्याच्या वहडलांचे वय प्रश्नावली /
49 वर्े आता समीकरण तयार िोईल 3x+4=49-4, liveworksheet
/survey heart
िे दोन्िी बाजल
ू ा वजा करू. मुलाचे वय =15.....
अशी उदािरणे दे णे
कृती 4.8 हवद्यार्थ्याां ना कोड्याच्या स्वरूपात
समीकरणाची िहणते सांिणे. पान नंबर 108वरील
उदािरणे समजन
ू दे णे आहण “ प्रयत्न करा” ह्या
चौकातील दोन उदािरणे हवद्यार्थ्याां कडून सोडवन
ू
घेणे . मी आिे संख्या माझी ओळख सांि? मला 7
च्या पटीत घ्या .त्यात 50 हमळवा
............................अशी व्यविारातील समस्या दे ऊन
सोडवन
ू घेणे.
सप्टेंबर
– हतसरा
आहण
चौर्ा
आठवडा

पाठ : 5 रे र्ा आहण
कोन

1) हवहवध भौहमहतक रचना दे ऊन त्यातन
ू रे र्ाखंड
,रे र्ा आहण कोनाचे प्रकार ओळखन
ू घेणे.

1)हदलेल्या
2) हवहवध कोनांची हचत्रे हदली असता त्यातील
आकृतीतील रे र्ाखंड लघुकोन,काटकोन,हवशालकोन ओळखणे.
,रे र्ा आहण कोनाचे
3) लघुकोन,काटकोन,हवशालकोन असलेल्या
प्रकार ओळखणे
आजबू ाजल
ू ा आढळणाऱ्या हवहवध वस्तंच
ू ी यादी
करणे .
कृती 5.4 कोटीकोन म्िणजे काय िे समजन
ू घेऊन
हदलेल्या कोनाच्या जोडीतील कोन एकमे कांचे
1)कोहटकोन,परू क
कोटीकोन आिे त का ते ओळखणे .
कोन,सलग्नकोन,ज
कृती 5.5 एक कोन हदला असता त्याचा कोटीकोन
ोोडी रे र्ेचे कोन
सांिणे . https://youtu.be/gSB5y5eCxlE
आहण हशरोहवरूध्द
कृती 5.6 परू ककोन म्िणजे काय ते समजन
ू घेऊन
कोन समजन
ू घेणे.
हदलेल्या कोनाच्या जोडीतील परू ककोन ओळखणे .
कृती 5.7 एक कोन हदला असता त्याचा परू क कोन
https://youtu.be/ओळखणे .
5eFEk0q0Tc

योजना कायथ 1) हबंद,ू रे र्ाखंड .
रे र्ा. हकरण, इत्यादी
आकृतीसि
दाखवणे.
2) कोनाचे मुख्य
प्रकार आकृतीसि
हलहिणे
पान 114 वरील
“प्रयत्न करा”
आकृती 5.5 मधील
कोटीकोनाच्या
जोड्या ओळखणे .
पान 116 वरील
“प्रयत्न करा”
आकृती 5.7 मधील
परू क कोनाच्या
जोड्या ओळखणे.
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कृती 5.8 हशरोहबंदू आहण एक बाज ू समाईक
असणाऱ्या कोनाना एकमेकाचे सलग्न कोन
म्िणतात िे आकृतीसि समजन
ू घेणे .
https://youtu.be/SlpzCJsUdDQ ( सलग्न कोन )
कृती 5.9 हवहवध कोनाच्या आकृत्या हदल्या असता
https://youtu.be/WM त्यातील सलग्न कोनाच्या जोड्या ओळखणे .
कृती 5.10 दोन रे र्ा एकमेकीला छे दल्या असता
JeJu1g2eA ( रे र्ीय
त्यामुळे तयार िोणारे हशरोहवरूद्ध कोन समान
जोडी कोन )
असतात ,िे समजन
ू घेऊन हशरोहवरुद्ध कोन
ओळखणे .
कृती 5.11 स्रॉच्या दोन काड्या घ्या. त्या अहधक
हचन्िा प्रमाणे ठे वन
ू त्यांच्या मधोमध एक हपन टोचा.
https://youtu.be/HxN यावरून सलग्न कोन आहण हशरोहवरूद्ध दाखवणे..
x0BRArjg
https://youtu.be/pdeMpFaAsa4 (dsert e-samved )
(हशरोहवरूद्ध कोन )
कृती 5.12 एक काडथ हशट घेऊन तो मधोमध दुमडा.
दुमडलेला काडथ हशट चार वेळा दुमडा. तो परत सरळ
करून आतील रे र्ा पेनने काढून त्यावरून कोनांची
नावे व मापे सांिणे .
https://youtu.be/mRMW11mV-IY (dsert e-samved

पान 117 वरील
“प्रयत्न करा”
मधील आकृती 5.9
आहण 5.10 वरील
प्रश्न उत्तरे दे णे

3) दोन असमांतर
आहण समांतर रे र्ा
एका छे हदकेने
छे दल्या असत तयार
िोणारे कोन समजन
ू
घेणे

पाठावर आधाररत
liveworksheet
/survey heart

कृती 5.13 दोन असमांतर आहण समांतर रे र्ा एका
छे हदकेने छे दल्या असत तयार िोणारे आंतर
कोन,बाह्यकोन ,संितकोन ,आंतरहवरुद्ध कोन
,बाह्य हवरुद्ध कोन ओळखणे.
https://youtu.be/4ZpB-X1xKo4 (dsert e-samved )

योजना कायथ कोहटकोन,परू कको
न,सलग्नकोन,जोड
रे र्ेचे कोन आहण
हशरोहवरूध्द कोन
यांची व्याख्या व
आकृती

स्वाध्याय 5.1
सोडवणे

स्वाध्याय 5.2
सोडवणे

कृती 5.5 चार स्रॉ घेऊन ते एकमेकावर # ह्याप्रमाणे प्रश्नावली –
वेिवेिळ्या कोनात ठे वन
आकृत्यातील कोन
ू त्यातील संलग्न कोन
आंतर कोन,बाह्यकोन ,संितकोन ,अंतरहवरुद्ध
ओळखणे
कोन ,बाह्य हवरुद्ध कोन.........इत्यादी ओळखणे
पाठ 6 : हत्रकोण
आहण त्याचे िण
ु धमथ

कृती 6.1 हत्रकोणाचे हशरोहबंद,ू बाज ू आहण कोन
ओळखणे .

1) हत्रकोण व त्याचे
प्रकार ओळखणे

कृती 6.2 िोटीव पेपरवर हत्रकोणाचे बाजवू रुन आहण
कोनावरून प्रकार दाखवणे .

योजना कायथ –
िोटीव पेपरपासन
ू
हत्रकोणाचे प्रकार
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कृती 6.3 पान 135 आहण 136 वरील “प्रयत्न करा”
ह्यांतिथ त हदलेले प्रश्न सोडहवणे.

तयार करून हचकट
हवणे .

कृती 6.4 हवहवध आकृतीच्या सिाय्याने हत्रकोणाची
मध्यिा आहण हशरोलंब समजावन
ू घेऊन प्रत्येक
हत्रकोणाला हकती मध्यिा आहण हशरोलंब असतात ,
िे शोधणे .
कृती 6.5 समभज
ू हत्रकोण, समहद्वभज
ू हत्रकोण आहण
https://youtu.be/vcfF हवर्मभज
ू हत्रकोण काढून त्यांच्या मध्यिा आहण
EcVyukc
हशरोलंब काढणे.

हवहवध हत्रकोणाच्या
मध्यिा आहण
हशरोलंब दाखवणे

2) हत्रकोणाच्या
मध्यिा आहण
हशरोलंब ह्यातील
फरक ओळखणे.

3) हत्रकोणाचा
बाह्यकोन िा
आंतरहवरूध्द
कोनांच्या बेरजेशी
समान असतो , िे
समजन
ू घेणे .

स्वाध्याय 6.1
सोडहवणे

कृती 6.3 हत्रकोणाच्या हतन्िी हशरोहबंदूना नावे द्या
.त्या हत्रकोणाचे हतन्िी हशरोहबंदू एकाच हठकाणी
येतील अशी घडी घाला .ते सवथ एका सरळ रे र्ेत
येतील
कृती 6.4 एक काडथ हशट घेऊन हत्रकोणाला बाह्य
कोन असलेला हत्रकोण रचा .हत्रकोण सोडून बाह्य
स्वाध्याय 6.2
कोन कात्रीने कापन
ू घ्या .कापलेला कोन आंतर
सोडहवणे .
हवरुद्ध कोनांच्या प्रमाणे कापा. तो अंतरहवरूध्द
कोनांशी समान येईल. पान नंबर 139 आकृती नंबर
6.8 https://youtu.be/jKiaCYtcch4 (dsert e-samved )
कृती 6.5 वेिवेिळ्या पद्धतीने बाह्यकोन काढून
आंतरहवरूद्ध कोनाचे माप शोधणे . बाह्यकोन आहण
आंतरकोन ह्यातील संबंध पािणे .
कृती 6.6 हत्रकोणाचा बाह्य कोन िा अंतर हवरुद्ध
कोनांच्या बेरजेची समान असलेली एक आकृती
काडथ शीट पेपरवर काढा. आता बाह्यकोन कापन
ू घ्या
.त्याचे समान दोन भाि कापा .ते समान भाि
हत्रकोणाच्या दोन्िी अंतरहवथ रूद्ध कोनावर लावा.

प्रश्नावली

कृती 6.7 पान 141 वरील “प्रयत्न करा” मधील प्रश्न
सोडहवणे
कृती 6.8 हत्रकोणाच्या बह्याकोनाच्या हनयमाचा वापर स्वाध्याय 6.3
करून त्याच्या हतन्िी कोनांची बेरीज 180 अंश असते सोडवणे
, िे समजन
ू घेणे.
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कृती 6.8 स्रोच्या15काड्या घेऊन त्या 6सेंमी, 7सेमी, स्वाध्याय 6.4
8सेमी ,.....20 सेमीपयां त कापा. त्यातील कोणत्यािी सोडहवणे
तीन काड्या उचलन
ू हत्रकोण रचण्याचा प्रयत्न करा.
कधीकधी हतसरी काडीची लांबी कमी जास्त िोते
.योग्यप्रमाणात बसणारी काडी शोधा.
https://youtu.be/1Na6oTluqn4 (dsert samved )
कृती 6. 9 स्रॉ अर्वा माहचस ,बांबच्ू या काड्या घेऊन
त्यांचा हत्रकोण जोडण्याचा प्रयत्न करा ,सिजपणे
हत्रकोण जोडता येईल .पण आता प्रत्येक काडीचे
हकंवा बाज ू चे माप वेिवेिळे घेऊन हत्रकोण
जोडण्याचा प्रयत्न करा. हतसरी बाज ू कमी जास्त
असलेली काडी लािेल.

4) पायर्ािोरस
प्रमे य िा काटकोन
हत्रकोनाला संबंहधत
आिे िे हनहित करणे

मल्ू यमापन

कृती 6.10 पान क्र . 146 आहण 147 वरील “ प्रयत्न
करा” मधील समान बाजच्ू या हवरुद्ध असलेले कोन
ओळखणे .
कृती 6.11 पान क्र. 148 वरील आकृती 6.22 पािू न
त्याखाली हदलेला तक्ता पण
ू थ करणे .
कृती 6.10 पान नंबर 151 आकृती 6.25 िहणती
पेटीतील फोमच्या चौरस ,हत्रकोण आकृती वापरून
त्या पाण्यात हभजवन
ू फलकावर लावाव्या व सदर A
व B आकृती व त्यावरील कल्पना समजन
ू दे णे.
(ऑनलाईन विथ /हव्िडीओ )
https://youtu.be/Dh8LSAPki8g

हत्रकोणाच्या
कोनांची बेरीज
ह्यावर आधाररत
liveworksheet
,google /survey
heart quiz

आकृती 6.22 वरील
तक्ता पण
ू थ करणे.

1)योजना कायथ

आलेख कािदावर
पायर्ािोरस प्रमे य
कृती 6.11 एक आलेखाचा कािद घेऊन पान नंबर दाखहवणे .
152 आकृती नंबर 6. 26 प्रमाणे आकृती दशथ वन
ू
2) स्वाध्याय 6.5
हत्रकोणाच्या दोन बाजच्ू या विाथ ची बेरीज िी
सोडहवणे .
दुसऱ्या बाजच्ू या विाथ शी समान असते,िे समजन
ू
घेणे.
https://youtu.be/Cx_bnaDHOkQ
कृती 6.12 पान क्र . 153 वरील “प्रयत्न करा”
मधील आकृती 6.29 मधील x ची हकमत काढणे .

