ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD-7TH

अ.न.
1

महिना
नोव्िें बर
पहिला
आठवडा

MEDIUM : MARATHI

सामर्थ्य
पाठ 8: मराठे

1) छत्रपती हिवाजी
मिाराजाांचे जीवन,
सािसी गुण आहण
केलेले का्य समजन
ू
घेणे.

SUB: SOCIAL SCIENCE

अध्््न कृती
कृती:8.1 छ. हिवाजी मिाराजाांच््ा गड
हकल्ल््ाांची माहिती हचत्रासहित जमा
करणे/ हव्िहडओ दाखहवणे.
https://youtu.be/pk6IdaYry14
कृती:8.2 छ. हिवाजी मिाराजाांच््ा
भहू मका असलेल््ा ाकाांहकका परपधाय
आ्ोहजत करणे.

MONTH :NOVEMBER

मल्ू ्मापन
्ोजना का्य छ. हिवाजी मिाराजाांच््ा
आ्ुष््ातील मित्वाच््ा
घटना सनावळीनुसार
हलहिणे

कृती:8. 3 ्टू ् ्बू चा वापर करून
पोवाडे ऐकहवणे हकांवा पोवाडा गा्न
परपधाय आ्ोहजत करणे .
कृती:8. मराठा परवराज््ाच््ा
परथापनेच््ा िौ्य कथा साांगण््ासाठी
हवहवध मावळे उदा. तानाजी मालुसरे
प्रश्नावली /liveworksheet ,
,बाजीप्रभू दे िपाांडे, बहिजी नाईक
,िेलार मामा, हिवा कहिद जीवा मिाले google/survey heart quiz
इत््ादीच््ा कथा हमळवन
ू सांग्रि करणे
कृती:8.5 राजमाता हजजाबाई ्ा
हवष्ावर हटपा हलहिणे .
कृती:8.6 छ. हिवाजी मिाराजाांच््ा
गहनमी काव््ाहवष्ी माहिती
हमळहवणे/हव्िहडओ दाखहवणे.
2) नकािा मध््े
छत्रपती हिवाजी
मिाराजाांिी सांबांहधत
ऐहतिाहसक परथळे
ओळखणे.

कृती:8.7 भारताच््ा नकािात छत्रपती
हिवाजी मिाराजाांिी सांबांहधत
ऐहतिाहसक परथळे दाखहवणे.

गड हकल्ल््ाांच््ा हचत्राांचा
सांग्रि

कृती 8.8 गडहकल््ाांच््ा हचत्राांचा
माहितीसि सांग्रि करणे.
कृती:8.9 गुगल अथय ्ा ॲपचा वापर
करून छत्रपती हिवाजी मिाराज ्ाांचे
गड हकल्ले दाखहवणे.

भारताच््ा नकािात मराठा
साम्राज््ाचा हवपरतार दाखवणे
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अ.न.
2

MEDIUM : MARATHI

SUB: SOCIAL SCIENCE

MONTH :NOVEMBER

महिना

सामर्थ्य

अध्््न कृती

नोव्िें बर
- दुसरा
आठवडा

पाठ 1 : भारतात
्रु ोहप्नाांचे
आगमन
1) भारतातील
्ुरोहप्नाांच््ा
प्रारां भीच््ा घडामोडी
व सघषय समजन
ू घेणे.

कृती 1.1 प्राांत रचना असलेला आपल््ा
दे िाचा नकािा दाखवन
ू हनरीक्षण
करण््ास साांगणे.

कृती 1.2 नवीन जलमागय िोधलेल््ा
वापरको -द-गामा ्ाांच््ा बद्द्ल माहिती
हमळहवणे . परकी्ाांनी िोधलेल््ा
नवीन जलमागाय चे नकािे रे खाटून
घेणे.
कृती 1.3 ्ुरोहप्नाांच््ा भारतात
्ेण््ाच््ा उद्दे िाबद्दल माहिती सांकहलत
करणे .
https://youtu.be/4dOdjz3WF0c
(samved)
2)भारतात आलेल््ा कृती 1.4 भारतात आलेल््ा ्ुरोहप्न
्ुरोहप्न व््ापारी
कांपन्ाची माहिती सनावळीसि
कांपन्ाांचा पररच्
हलहिणे .
करुन घेणे.
कृती 1.5 पोतय ुगीजाांच््ा उत्कषाय ची व
अधोगतीची करणे जाणन
ू घेणे.
कृती 1.6 हिहटि ईपरट इांहड्ा कांपनी
बद्द्ल माहिती सांकहलत करणे .
3)इांग्रजाांची सत्ता
कृती 1.7 “दपरतक” हवष्ी माहिती
भारतात
घेऊन त््ाचा भारती् व््ापारावरील
हपरथरिोण््ाची कारणे पररणाम समजन
ू घेणे
समजन
कृती 1.8 फ्रेंच आहण हिहटि
ू घेणे.
्ाांच््ातील ्ुध्द सामर्थ्ाां च््ा फरकाांची
्ादी करणे .
4 )भारताच््ा
कृती 1.9 भारताचा नकािा काढून
नकािात
्ुरोहप्नाांची( पोतय ुगीज ,डच ,इांग्रज
्रु ोहप्नाांचीव््ापारी ,फ्रेंच ) व््ापारी केंद्े दाखहवणे .
केंद्े दिय हवणे
कृती 1.10 जगाच््ा नकािामध््े
्ुरोहप्न दे ि (पोतय ुगीज ,डच ,इांग्रज
,फ्रेंच) व भारत दाखहवण््ास साांगणे.
कृती 1.11 गुगल अथय ्ा अँपचा वापर
करुन पाठािी सांबांहधत प्रत््क्ष परथळे
दाखहवण््ास साांगणे.

मल्ू ्मापन

्ोजना का्य
जगातील हवहवध दे ि आहण
त््ाांचा िोध लावणारे द्ाय वदी

हवहवध दे ि आहण त््ाांचे
जलमागय ह्याचा नकािा
काढणे

्रु ोहप्न कांपन्ाांचे
भारतातील आगमन
सनावळीसि हलहिणे.
प्रश्नावली /
liveworksheet,google/survey
heart quiz
पोतय ुगीज ,डच ,इांग्रज ,फ्रेंच
ह्याांच््ा व््ापारी केंद्ाांची ्ादी
करणे.
“दपरतक” ची माहिती हलहिणे

भारताचा नकािा काढून
त््ात ्रु ोहप्नाांची वसािती
दाखवणे .
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महिना
नोव्िें बर
– हतसरा
आठवडा

MEDIUM : MARATHI

सामर्थ्य
पाठ 2 : भारतात
हिटीि सत्तेचा
हवपरतार

1)भारतात
हिहटिाांच््ा राजकी्
उत्कषाय साठी
प्लासीच््ा व
बक्सारच््ा लढाईचे
मित्व समजणे
2) कनाय टकच््ा
्ुद्धाची कारणे व
पररणाम समजणे.

SUB: SOCIAL SCIENCE

अध्््न कृती
कृती 2.1 भारतातील प्रमुख हिटीि
गव्िनय र जनरलाांची हचत्रे नावासहित
पेपरवर हचकटण््ास साांगणे व त््ाांची
माहिती हलिू न घेणे.

कृती 2.2 प्लासीच््ा लढाईची कारणे व
त््ाचे पररणाम समजन
ू घेणे.

MONTH :NOVEMBER

मल्ू ्मापन
्ोजना का्य हिटीि गव्िनय र जनरलाांची
हचत्रे

्ोजना का्य प्लासीच््ा / बक्सारच््ा
लढाईची कारणे व त््ाचे
पररणाम

कृती 2.3 बक्सारच््ा लढाईची कारणे
व त््ाचे पररणाम समजन
ू घेणे
कृती 2.4 फ्रेंच आहण इांग्रज ह्याांच््ात
्ोजना का्य झालेल््ा कनाय टकच््ा पहिल््ा,दुसऱ््ा कनाय टकच््ा पहिल््ा,दुसऱ््ा
आहण हतसऱ््ा ्द्ध
आहण हतसऱ््ा ्द्ध
ु ाची कारणे व
ु ाची कारणे
पररणाम ह्याची माहिती घेणे.
व पररणाम
कृती 2.5 कनाय टकच््ा हतनिी ्ुद्धाच््ा
सनावळ््ा , प्रमुख घटना आहण त््ात
प्रश्नावली /
भाग घेतलेल््ा फ्रेंच आहण इांग्रज
liveworksheet,google/survey
अहधकाऱ््ाांची माहिती घेणे
heart quiz
कृती 2.6 भारताच््ा नकािात
्ुरोहप्न कनाय टक प्रदे ि
दाखहवण््ास साांगणे.
https://youtu.be/SK7AYerrCrk
(samved )

4) सिाय््क सैन्
पध्दत व दत्तक पुत्र
िक्क नािी ्ा
हनतीहवष्ी समजन
ू
घेणे.

कृती 2.7 भारताचा नकािा काढून
सिाय््क सैन् पध्दत मान् केलेली
राज््े / सांपरथाने दिय हवण््ास साांगणे.
कृती 2.8 सिाय््क सैन् पद्धतीचे
परवरूप, त््ातील अटी आहण त््ाचे
पररणाम ह्याची ्ादी करणे.
कृती 2.9 लॉडय वेलपरलीची सहचत्र
माहिती सांग्रहित करणे.
कृती 2.10 दत्तक वारसा नामांजरू
पद्धतीचे परवरूप आहण त््ाचे पररणाम
ह्याची ्ादी करणे.

्ोजना का्य –
सिाय््क सैन् पद्धतीचे
परवरूप आहण पररणाम
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अ.न.

4

महिना

MEDIUM : MARATHI

सामर्थ्य

SUB: SOCIAL SCIENCE

अध्््न कृती

कृती 2.12 दत्तक वारसा नामांजरू
पद्धतीमुले इांग्रजाांच््ा अमलाखाली
गेलेल््ा सांपरथाांनाांची ्ादी करून
नकािात दाखवणे .
नोव्िें बर- पाठ 3: हिटीि सत्तेचा कृती 3.1 भ-ू मिसल
ू व््वपरथेतील
चौथा
पररणाम
का्म जमीनदारी पद्धत ,र्तवारी
आठवडा 1) मिसल
ू व््वपरथेत पद्धत ,मिलवारी पद्धत ह्याांचे परवरूप
अांमलात आलेल््ा
समजन
ू घेऊन त््ाांचे भारती्
पद्धतींची वैहिष्ट््े
िेतकऱ््ाांवर झालेल््ा पररणामाांची
समजन
्ादी करणे .
ू घेणे.
कृती 3.2 हिटीि काळातील मिसल
ू
पद्धत आहण प्रचहलत मिसल
ू
पद्धतीतील फरक समजन
ू घेणे.
2 ) भारतात प्रवेि
कृती 3.3 प्राचीन भारती् हिक्षण
केलेल््ा इांहललि
पद्धती / गरु
ु कुल ह्याहवष्ी माहिती
हिक्षण पद्धतीची
सांकहलत करणे.
माहिती करून घेणे
कृती 3.4 सन १८१३ च््ा चाटय र
का्दा ते १८५४ च््ा वड
ू ् स अिवाल
आहण हवश्वहवद्याल्ाांची परथापना अिा
मित्वपण
ू य घटनाचा तक्ता त्ार करणे
कृती 3.5 पाश्चच््ात्् हिक्षण पद्धतीमुळे
भारतातील समाजावर झालेल््ा
पररणामाांची ्ादी करणे .
3)भारती्ाांवर
कृती 3.6 १७७३ च््ा रे ल्ल
ु ेहटांग
झालेल््ा
का्दा ते १९३५ चा सुधारणा का्दा
सामाहजक,आहथय क ह्या दरम््ान हिहटिानी जे हवहवध
पररणाम समजावन
का्दे सांमत केले त््ाांची सनावळीसि
ू
घेणे.
्ादी करणे
कृती 3.7 रे ल्ल
ु ेहटांग का्दा, हपट्स
का्दा,मोले हमांटो सुधारणा ,मोंटेल्ु
चेम्सफोडय सुधारणा, १९३५ चा सुधारणा
का्दा ह्या का्द्याहवष्ी सांहक्षप्त
माहिती सांकहलत करणे
कृती 3.8 इांललांडमधील औद्योहगक
क्ाांती मुळे भारतावर झालेल््ा आहथय क
पररणामाबद्दल माहिती हलहिणे .

MONTH :NOVEMBER

मल्ू ्मापन
दत्तक वारसा नामांजरू
पद्धतीचे परवरूप आहण त््ाचे
पररणाम हलहिणे
प्रश्नावली
हवहवध मिसल
ू पद्धती , त््ा
कोणत््ा प्राांतात लाग ू झाल््ा,
त््ा कोणी सुरु केल््ा ?
ह्यावर आधाररत जोड््ा
जुळवा , ररकाम््ा जागा भरा
(liveworksheet, survey heart
quiz )
हिटीि काळात भारती्
हिक्षण पद्धतीत घडलेल््ा
घटनाांचा सनावळीसि तक्ता
त्ार करणे

्ोजना का्य –
हिटीिाांचे सुधारणा का्दे
(सनावळीसि /
व्िाईसरॉ्च््ा नावासि )

प्रश्नावली / liveworksheet

