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ऑक्टोबर – पाठ 7 : मोगल
पहिला
आहि दुसरा १)अकबराच््ा उदार हनती आहि
आठवडा
कामहगरीचे कौतुक करिे.

SUBJECT : SOCIAL SCIENCE

MONTH : OCTOBER

अध्््न कृती
कृती:7.1 इंटरनेटच््ा माध््मातन
ू
अकबराहवष्ी हहिहडओ दाखविे व
हवद्यार्थ्ाां ना लक्षपवू य क हहिहडओ
पािण््ास सांगिे आहि
अकबराहवष्ीची माहिती
हलहिण््ास सांगिे
कृती:7.2 अकबराने आपल््ा
राज््कारभारात केलेली सुधारिा व
कलेचे पोषि ्ाबद्दल माहिती
हलहििे

https://youtu.be/bemf9GgCzFQ
कृती:7.3 अकबराच््ा धाहमय क
सहिष्िुतेबद्दल माहिती संकहलत
करिे.
https://youtu.be/TqDMCiyTwg0
(samved )
२)औरं गजेबाची संकुहचत वत्त
ृ ी
,दे शांमधील दंगे ऱ्िासाला कशी
कारिीभत
ू झाली ते समजन
ू
घेिे

मल्ू ्मापन
्ोजना का्य –
मोगल सत्तेच््ा
स्थापनेपासन
ू ते
ऱ्िासाप्ां तच््ा
मित्वाच््ा घटना
सनावळीप्रमािे
हलहििे

्ोजना का्य अकबराने
केलेल््ा सुधारिा
प्रश्नावली

कृती:7.4 मोगल साम्राज््ाच््ा
ऱ्िासाच््ा कारिांची ्ादी करिे .

कृती:7.5 हशवाजी मिाराज व
औरं गजेबामध््े झालेल््ा ्द्ध
ु ाच््ा
हचत्रहिती दाखहविे आहि
मित्त्वाच््ा प्रसंगाचे लेखन करून
घेिे.

प्रश्नावली

कृती:7.6 अकबर आहि औरं गजेब
्ांच््ा धाहमय क हनतीतील
हवरोधाभास ह्याहवष्ी माहिती
हलहििे.
३)साहित्् आहि कलेमध््े
मोगलांच््ा ्ोगदानाहवष्ी
जािन
ू घेिे.

कृती:7.7 मोगल काळातील
साहिहत््क आहि त््ांच््ा कृती
्ांची ्ादी करण््ास सांगिे.

मोगल काळातील
साहिहत््क
,कलाकार,
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४)मोगल साम्राज््ातील
ऐहतिाहसक स्थळे नकाशावर
ओळखिे.

2

ऑक्टोबरदुसरा आहि
हतसरा
आठवडा

पाठ ११: राज््ांची मागय दशय क
तत्वे
1) राज््ाच््ा मागय दशय क
तत्वांचा उद्दे श समजन
ू घेिे.

SUBJECT : SOCIAL SCIENCE

MONTH : OCTOBER

अध्््न कृती

मल्ू ्मापन

कृती:7.8 मुघल हचत्रकला व
प्रहसद्ध संगीतकार तानसेन
्ांच््ाबद्दल माहिती हमळवन
ू
हलहिण््ासाठी हवद्यार्थ्ाां ना
हचत्रहिती दाखहविे.
कृती:7.9
मोगलांच््ा
वास्तक
ू ृ तीची हचत्रे इंटरनेटच््ा
माध््मातन
ू माहितीसि संग्रि
करिे.
कृती:7.10 मोगल काळातील
ऐहतिाहसक स्थळे भारताच््ा
नकाशात दाखहविे.
कृती:7.11 गुगल अथय चा वापर
करून ताज मिल व लाल हकल्ला
्ांचे 3d हचत्र दाखहविे.

वास्तुहशल्पांच््ा
हचत्रांचा संग्रि

कृती:11.1 संहवधानातील
राज््ाच््ा मागय दशय क तत्त्वांची ्ादी
करिे व वाचन घेिे.

कृती:11.2 महिला आहि
बालकल््ािासाठी असलेल््ा
सरकारी ्ोजनांचा तक्ता करिे.
https://youtu.be/ZHtKKUGhNMI
(samved )
2) राज््ाची मागय दशय क तत्वे िी कृती:11.3 मद्यपान आहि मादक
सुखी कल््ािकारी राज््ाच््ा पदाथाां चा ्ुवा हपढीवर का्
हनहमय तीस कशी उप्क्त
ु ठरतात दुष्पररिाम िोत आिे ्ावर माहिती
िे समजन
संग्रहित करिे.
ू घेिे.

कृती:11.4 6 ते 14 व्ोगटातील
मुले हशक्षिापासन
ू वंहचत रािू न्े
म्ििन
ू सरकारने केलेल््ा हवहवध
्ोजनाच््ा माहितीचा संग्रि करिे .
कृती:11.5 पररसर संरक्षिाहवष्ी
घोषवाक्े त्ार करिे .

मोगल काळातील
ऐहतिाहसक
हठकािे नकाशात
दाखविे

्ोजना का्य –
राज््ांच््ा
मागय दशय क
तत्वांची ्ादी

्ोजना का्य मद्यपान आहि
मादक पदाथाय च््ा
सेवनाचे
दुष्पररिाम
हशक्षिासाठी
प्रोत्सािनपर
सरकारी
्ोजनाची ्ादी
करिे .
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ऑक्टोबर – पाठ १३ : दहक्षि अमे ररका चौथा
अँडीज प्रदे श
आठवडा
1) दहक्षि अमे ररकेचे स्थान,
हवस्तार आहि भौगोहलक
हवभागाची माहिती समजन
ू घेिे

2) दहक्षि अमे ररकेतील नद्या
आहि सरोवरे ्ाबद्दल समजन
ू
घेिे.

3) दहक्षि अमे ररकेच््ा
िवामानातील वैहवध््ता,
प्राण््ातील हवहवधता तसेच
वनस्पतींची माहिती समजन
ू
घेिे.

4) दहक्षि अमे ररकेच््ा शेती
आहि पशु संगोपनातील
वैहशष्््ांना समजन
ू घेिे.

SUBJECT : SOCIAL SCIENCE

MONTH : OCTOBER

अध्््न कृती
कृती:13.1 जगाच््ा नकाशात
दहक्षि अमे ररका खंडाच््ा सीमा
दाखहवण््ास सांगिे व सीमांचे
वाचन करून घेिे
कृती:13.2 ग्लोबचा वापर करून
दहक्षि अमे ररकेचे स्थान हवस्तार
दाखहवण््ास सांगिे.
https://youtu.be/Tu__cAdxrVg
(samved)
कृती:13.3 गुगल अथय ्ा ॲपचा
वापर करून दहक्षि अमे ररका खंड
दाखविे .
कृती:13.4 जगातील सवाय त मोठ््ा
नद्या दशय हविारा तक्ता त्ार करिे
व त््ा नद्यांवरील प्रकल्पांची माहिती
संग्रि करिे.
कृती 13.5 ॲमे झॉन नदीचे हहिहडओ
दाखहविे
https://youtu.be/aKEbjG7bqNs
कृती:13.6 दहक्षि अमे ररकेतील
गवताळ कुरिांची ्ादी करिे व ्ा
गवताळ कुरिांच््ा िोिाऱ््ा
उप्ोगाची ्ादी करिे
कृती:13.7 दहक्षि अमे ररका
खंडातील प्राण््ांची हचत्रे जमवन
ू
अल्बम त्ार करिे.
कृती:13.8 दहक्षि अमे ररकेतील
सदािररत जंगले आहि पानझडी
जंगले ्ातील िरक हलहििे.
https://youtu.be/yBjyeEDOvhI
(samved)
कृती:13.10 दहक्षि अमे ररकेतील
प्रमुख हपकांची ्ादी करिे .
हपकांचा हचत्र संग्रि करिे.
कृती:13.11 दहक्षि अमे ररकेतील
मासेमारी ह्वसा्ाबद्दल टीपा
हलहििे .

मल्ू ्मापन
दहक्षि अमे ररका
खंडाचे
स्थान,हवस्तार
,स्वाभाहवक
हवभाग ,नद्या
सरोवरे ,पवय त
ह्याहवष्ी संहक्षप्त
माहिती
तक्त््ाच््ा रुपात
संकहलत करिे.

प्रश्नावली

प्रश्नावली

दहक्षि अमे ररका
खंडातील
प्राण््ांची,
पक्ष्ांची,
वनस्पतींची हचत्रे
संकहलत करिे
हपकांचा हचत्र
संग्रि
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SUBJECT : SOCIAL SCIENCE

MONTH : OCTOBER

अध्््न कृती

मल्ू ्मापन

कृती:13.12 दहक्षि अमे ररकेतील
पशुपालनाबाबत माहिती हलहििे.
5) दहक्षि अमे ररकेची
लोकसंख््ा ,तेथील लोकांची
हमश्र वांहशकता, हवभागिी
,घनता ्ांची माहिती समजन
ू
घेिे.

कृती:13.13 दहक्षि अमे ररकेची
लोकसंख््ेची घनता हवहवध रं ग
वापरून नकाशात दशय हविे.
कृती:13.14 दहक्षि अमे ररकेतील
हकनारपट्टी प्रदे शात लोकवस्ती दाट
आिे व मध्् भागात हवरळ
असल््ाची कारिे शोधन
ू हलहििे.
कृती:13.15 दहक्षि अमे ररकेतील
लोकांचे प्रमुख तीन वंश
हहिहडओच््ा माध््मातन
ू दाखहविे
व माहितीची नोंद करून घेिे.

दहक्षि अमे ररकेची
लोकसंख््ेची
घनता हवहवध
रं गांचा वापर
करून नकाशात
दाखविे

