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सप्टेंबर – पाठ 3 : भक्ती पंथ
पहिला
आहि सुफी परं परा
आठवडा
१)सामाहिक
समानतेसाठी
भक्तीपंथानी हिलेल्या
उपिे शांचा अथथ
समिावन
ू घेिे

https://youtu.be/Bflo
-wMfxFM

अध्ययन कृती
कृती:3.1 भक्ती संतांची भावहचत्रे
माहितीसि संग्रि करण्यास सांगिे .
https://youtu.be/O2f9aqWQl_U
कृती:3.2 श्री चैतन्य, गुरू नानक
,मीराबाई ,तुलसीिास ,कबीर आहि
सुफी संतांची चररत्रे हमळवन
ू वाचिे .
https://youtu.be/_PRMY70dgsU
कृती:3.3 मीराबाई ंची भिनाच्या
हचत्रहफती िाखहविे/ ऐकहविे

मल्ू यमापन
भक्ती पंथातील संतांची सहचत्र
माहिती

प्रश्नावली
Liveworksheet,google/surve
y heart quiz

https://youtu.be/RtxaN2GtKw8 (dsert
samved )

https://youtu.be/i8H
cqXo3aOQ
२)िासरपि आहि
संतांच्या हशकविी
समिावन
ू घेऊन
आत्मसात करिे

कृती:3.4 भक्ती पंथाचे सार हलहििे
कृती:3.5 परु ं िरिास व कनकिास
यांचे हहिहडओ यटू ् यबू च्या माध्यमातन
ू
िाखहविे
कृती:3.9 सहलम हचस्तीचे थडगे
,आग्रा याचा हहिहडओ यटू ् यबू वर
िाखहविे व सुफी परं परे चे मित्व
समििे

सप्टेंबर – पाठ 4 : नायक
पहिला/
पाळे गार आहि
िुसरा
नाडप्रभू
आठवडा
१)मोठे वेंकटप्पा
नायक आहि
हशवाप्पा नायक यांचे

परु ं िर िास आहि कनक िास
ह्ांची सहचत्र माहिती

कृती:4.1 हशवाप्पा नायकांची हशस्त
याबद्दल इंटरनेटच्या माध्यमातन
ू
िास्तीची माहिती हमळहविे,
कृती:4.2. मोठे वेंकटप्पा नायक यांच्या
िीवनावर हटपा हलहििे .

सुफी संतांची सहचत्र माहिती

हशवाप्पा नायक,वेंकटप्पा
नायक आहि केळिी रािी
चन्नम्मा ह्ांच्याहवषयी
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मल्ू यमापन

कायथ व रािी
चन्नम्मािींची
वीरकथा समिन
ू
घेिे.

कृती:4.3 रािी चन्नम्मािी यांची
गोष्ट सांगिे व युट्यबु वर त्यांचा
हहिहडओ िाखहविे.
https://youtu.be/ud0l8482NI8

सहचत्र माहिती हलहििे .

२) केळिीच्या
नायकांच्या परधमथ
सहिष्िुतेचा गौरव
समिन
ू घेिे.

कृती:4.4 हशवाप्पा नायकांनी आपल्या
राज्यात इतर धमीयांना हयापार
प्रश्नावली
करण्यास कसे प्रोत्साहित केले
याबद्दल चचाथ करिे .
कृती:4.5 रािी चन्नम्मािीने केलेल्या केळिी घराण्याच्या काळात
बांधल्या गेलेल्या मंहिरांची
धाहमथ क कायाथ ची माहिती हलहििे
माहिती
कृती:4.6 केळिी नायकांच्या परधमथ
सहिष्िुतेबद्दल माहिती तयार करिे .

३) हचत्रिुगथच्या
पाचहया मिकरी
नायकाचे शौयथ व
कायाथ बद्दल माहिती
हमळहविे.

कृती:4.7 रािा हवरमिकरी नायक
याबद्दल हटपा हलिू न घेिे व वाचन
करून घेिे.
https://youtu.be/CWGK5ZGdLyk
(dsert samved )
कृती:4.8 ओिकी ओब्बहवाची
वेशभषू ा करून संवाि म्ििन
ू घेिे.
कृती:4.9 इंटरनेटच्या माध्यमातन
ू
हचत्रिुगथ हकल्ल्याचा हहिहडओ
िाखहविे.

४) सुरपरू चे नाल्वडी
वेंकटप्पा नायक
यांच्या कायाथ ची
ओळख करून घेिे व
त्यांनी सांस्कृहतक
क्षेत्राला हिलेल्या
योगिानाची माहिती
हमळहविे.

रािा वीर मिकरी नायक
ह्ाबद्दल हटपा हलहििे .

ओिके ओब्बहवा बद्दल
माहिती हलहििे.
https://youtu.be/uQraGSuTF
kQ

कृती:4.11 नाल्वडी वेंकटप्पा ने
हिलेल्या सांस्कृहतक योगिानाबद्दल
मािीती संकहलत करिे .

सुरपुर नायकांच्या
सांस्कृहतक योगिानाबद्दल
माहिती हलहििे .

कृती:4.12 1857च्या उठाव मध्ये
नाल्वडी वेंकटप्पा नायकानी
हिटीशांहवरुद्ध लढण्यास केलेल्या
कायाथ बद्दल माहिती हलहििे .

प्रश्नावली
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५) यलिंकाचे
नाडप्रभू असलेले
पहिले केंपेगौडा
आहि िुसरे केंपेगौडा
यांचे कायथ समिन
ू
घेिे

अध्ययन कृती
कृती 4.13 पहिले केंपेगोडा यांचे
भावहचत्र हमळवन
ू त्यांचे कायथ हलिू न
त्याचा तक्ता वगाथ त प्रिहशथ त करिे.
https://youtu.be/ooCrrrZIkrI
कृती 4.14 िुस-या केंपेगौडानी
हनमाथ ि केलेले हकल्ले व गोपरू ांची
माहिती हलहििे ,

मल्ू यमापन
पहिले केम्पेगौडा आहि िुसरे
केम्पेगौडा ह्ांच्याहवषयी
माहिती हलहििे.

प्रश्नावली

कृती: 4.15 गुगल अथथ च्या सिाय्याने
बेंगळूरू शिरातील प्रमुख हठकािे
िाखहविे.
सप्टेंबर – पाठ 5 : म्िैसरू चे
िुसरा
वडे यर
आठवडा
१) हचक्किेवराय
यांची कारकीिथ
समिन
ू घेिे

कृती:5.1 हचक्किेवराय यांचे भावहचत्र
हचकटवन
ू माहिती हलहििे.
https://youtu.be/XJGA_X8onTY
(samved )

योिना कायथ –
“18 कचेरी” ह्ाबद्दल माहिती
हलहििे .

कृती:5.2 18 कचेरीचे हचत्र हचकटवन
ू
त्या हवषयी माहिती हलहििे.
कृती:5.3 हचक्किेवराय व अठरा
कचेरी संबंहधत हहिहडओ इंटरनेटच्या
माध्यमातन
ू िाखहविे.

“म्िैसरू संस्थानातील प्रमुख
घटना आहि सनावळी”
िा तक्ता तयार करिे.

२) िैिर अली आहि
हटप ू सुलतान यांनी
हिहटशांहवरुद्ध
केलेल्या लढाईची
कारिे व पररिाम
समििे तसेच त्यांचे
योगिान िािन
ू घेिे.

कृती 5.4 िैिर अली हवषयी हटपा हलिू न हटप ू सुलताननी केलेल्या
घेिे.
वास्तू , साहित्य आहि हवज्ञान
क्षेत्रात केलेले कायथ सहचत्र
कृती 5.5 हटप ू सुल्ताहन्वषयी सहचत्र
स्वरुपात हलहििे .
माहिती संकहलत करिे.

३) कृष्िराि वडे यर
यांची कारकीिथ
िािन
ू घेिे.

कृती:5.7 नाल्वडी कृष्िराि वडे यर
यांनी केलेल्या प्रमुख कायाां ची यािी
करिे .

कृती:5.6 हटप ू सुलतानने हनमाथ ि
केलेल्या वास्तुंचे सहचत्र विथ न करिे.

कृती:5.8 सर एम. हवश्वेश्वरय्या यांचे
छायाहचत्र हचकटवन
ू त्यांचे कायथ हलिू न
घेिे.

सर एम. हवश्वेश्वरय्या आहि
त्यांचे कायथ ह्ाहवषयी सहचत्र
माहिती

STD : 7TH

अ नं

महिना

ALTERANATIVE ACADAMIC PLAN : 2021-22
MEDIUM : MARATHI
SUBJECT : SOCIAL SCIENCE
MONTH : SEPTEMBER

प्रमुख सामर्थ्ये

अध्ययन कृती

मल्ू यमापन

कृती:5.9 मैसरू चा रािवाडा, कृष्िराि
सागर धरि व वंिृ ावन गाडथ न संबंहधत
https://youtu.be/ooC
प्रश्नावली /
हहिहडओ िाखवन
ू अहधक माहिती
rrrZIkrI
liveworksheet,google/survey
हमळहविे.
heart quiz
४)म्िैसरू
संस्थानातील
ऐहतिाहसक हठकािे
नकाशावर
ओळखिे.

कृती:5.10 मैसरू चा रािवाडा,
कृष्िराि सागर धरि व वंिृ ावन
गाडथ न गुगल अथथ या ॲप वर
िाखहविे
https://youtu.be/zH1qTEti5iI (samved
)

योिना कायथ भारताच्या नकाशात म्िैसरू
संस्थानातील हठकािे
िाखविे.

कृती:5.11 कनाथ टक राज्याच्या
नकाशात म्िैसरू संस्थानातील
ऐहतिाहसक हठकािे िशथ हविे.
कृती:5.12 कनाथ टक राज्याच्या
नकाशात हटप ू सुलतान काळातील
म्िैसरू राज्याच्या सीमा आहि
ऐहतिाहसक स्थळे िशथ हवण्यास सांगिे.
पाठ 6 : हिल्लीचे
सुलतान

सप्टेंबर –
हतसरा
१) 11-12 हया
आठवडा शतकात झालेला
ऐहतिाहसक उत्कषथ
हिल्लीच्या
सुलतानांच्या राज्य
स्थापनेस कारिीभत
ू
ठरला िे समिन
ू घेिे

कृती:6.1 भारतावर आक्रमि केलेल्या योिना कायथ –
परहकयांची नावासि यािी तयार करिे.
भारतावर आक्रमिा केलेल्या
परकीय आक्रमकांची यािी
कृती6.2 भारतावर परकीयांनी
आक्रमि करण्याची कारिे ह्ाहवषयी सनावळीसि करिे.
माहिती हलहििे .
https://youtu.be/Bdho9shLjx4
कृती:6.3 मिंमि गझनीने भारतावर
केलेल्या स्वाऱ्या हवषयी इंटरनेट्च्या
माध्यमातन
ू हचत्रहफती िाखहविे.
https://youtu.be/jicf2su0wYc
https://youtu.be/39gYiEixW44 ( dsert
samved )

२) सुलतानांच्या
राज्यकारभाराचा

कृती:6.5 मोिम्मि हबन तुघलकने
लिरी स्वभावामुळे घेतलेले हनिथ य व
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भारतीय समाि,
त्याचे पररिाम यांची यािी करिे.
आहथथ क पररहस्थती व https://youtu.be/dAslKajKC4U
संस्कृतीवर पडलेला
कृती:6.6 सुलतानांच्या काळातील
प्रभाव समिन
ू घेिे.
राज्यकारभाराची बलस्थाने व
िहमनीवरील कर यांहवषयी माहिती
हलहििे.
कृती:6.7 पहशथ यन कवी अमीर खुस्त्रो
यांच्याबद्दल इंटरनेटच्या माध्यमातन
ू
माहिती हमळवन
ू हलहििे .
३) हिल्लीच्या
सुलतानांच्या
काळातील
ऐहतिाहसक स्थळे
नकाशात िाखहविे

मल्ू यमापन
मोिम्मि हबन तुघलकबद्दल
माहिती हलहििे .

पाठावर आधाररत प्रश्नावली
/liveworksheet ,google/
survey heart quiz

कृती :6.8 भारताच्या नकाशात हिल्ली हिल्लीच्या सुलतानांच्या
सुलतानांच्या काळातील स्थळे
काळात हनमाथ ि केलेल्या
िाखहविे,
ऐहतिाहसक स्थळांची सहचत्र
माहिती
कृती:6.9 गुगल अथथ च्या सिाय्याने
कुतुब हमनार िाखहविे व कुतुब
हमनारबद्दल माहिती हलहिण्यास
सांगिे.
कृती:6.10 हिल्लीच्या सुलतानांच्या
काळातील वास्तुहशल्पकलांची हचत्रे
संग्रहित करून घेिे

सप्टेंबर
–चौथा
आठवडा

पाठ 12 : उत्तर
अमे ररका (प्रेअरी
प्रिे श)
१) उत्तर अमे ररकेचे
स्थान हवस्तार
भौगोहलक हस्थती
समिन
ू घेिे

कृती:12.1 िगाच्या नकाशाचा वापर
करून नकाशावाचन समिाविे व
उत्तर अमे ररका खंडाच्या सीमा
िशथ हवण्यास सांगिे
कृती:12.2 हशक्षकाच्या मितीने
ग्लोबचा वापर करून उत्तर अमे ररकेचे
स्थान व हवस्तार समिावन
ू घेिे.
कृती:12.3 उत्तर अमे ररकेचा नकाशा
काढून त्यामध्ये त्या खंडातील प्रमुख
पवथ त,नद्या,मिासरोवरे ,मैिाने
िाखहविे.
कृती:12.4 गुगल अथथ या ॲपचा वापर
करून उत्तर अमे ररका खंड िाखहविे.

उत्तर अमे ररका खंडाचे
स्थान,हवस्तार ,स्वाभाहवक
हवभाग ,नद्या सरोवरे ,पवथ त
ह्ाहवषयी संहक्षप्त माहिती
तक्त्याच्या रुपात संकहलत
करिे.
उत्तर अमे ररका खंडाचा
नकाशा काढिे.
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२) उत्तर अमे ररकेतील कृती:12.5 उत्तर अमे ररकेतील प्रमुख
नद्या आहि
नद्यांची नावे हलिू न घेिे व तक्ता तयार
मिासरोवरा संबंधी
करून घेिे.
माहिती समिन
ू घेिे.
कृती:12.7 हमसुरी / हमहसहसपी निीचे
हहिहडओ िाखवन
ू माहिती हलहिण्यास
सांगिे.

मल्ू यमापन
प्रश्नावली /liveworksheet
,google /survey heart quiz

https://youtu.be/DPVH_9Z3hBg
( dsert samved)
३) उत्तर अमे ररकेच्या
िवामानातील
हवहवधतेचा नैसहगथ क
साधन संपत्ती तसेच
प्रािी िीवनावर
िोिारा प्रभाव
समिन
ू घेिे.

कृती:12.8 उत्तर अमे ररका खंडातील
प्रािी व पक्षी यांची हचत्रे िमा करून
घेिे व अल्बम तयार करून घेिे
https://youtu.be/yvDKLElOjB4
कृती:12.9 उत्तर अमे ररकेतील प्रमुख
वािळे िररकेन्स व टोनाथ डो याबद्दलचे
हहिहडओ िाखवन
ू गटात चचाथ करिे.

योिना कायथ –
उत्तर अमे ररका खंडातील
वनस्पती ,प्रािी व पक्षी यांची
हचत्रे िमा करून अल्बम
तयार करिे .

https://youtu.be/BXsI2Wv5QWo
(samved)
४) उत्तर
कृती:12.12 उत्तर अमे ररकेतील
अमे ररकेतील शेतीचा बागायती हपकाची माहिती हचत्रासहित
हवकास समिन
ू घेिे. हलिू न घेिे.

प्रश्नावली

https://youtu.be/ik3_ कृती:12.13 उत्तर अमे ररकेतील प्रमुख
fTMMEhk
आिार हपकांची यािी करून घेिे.
कृती 12.14 भारतीय शेती व
अमे ररकेतील शेती यातील फरकाचा
तक्ता तयार करिे.
५) प्रमुख
खहनिांच्या
समद्ध
ृ ीचा वापर
करून उत्तर
अमे ररकेने
उद्योगधंद्यांचा हवकास

कृती:12.14 उत्तर अमे ररकेमध्ये
सापडिाऱ्या खहनिांचे हचत्रासहित
अिवाल तयार करून घेिे.

प्रश्नावली

कृती:12.15 उत्तर अमे ररकेच्या
नकाशामध्ये औद्योहगक शिरे शोधन
ू

उत्तर अमे ररकेच्या नकाशात
औद्योहगक शिरे िाखविे .
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कसा साधला िे
समिन
ू घेिे.

त्या शिराचे नाव व तेथील उद्योग असा
तक्ता तयार करून घेिे

6) उत्तर
अमे ररकेतील
लोकसंख्येची वाढ,
घनता व हवभागिी
समिन
ू घेिे
https://youtu.be/Kitx
eFuqOro

कृती:12.17 उत्तर अमे ररकेतील हवहवध
िे शातील वंश व भाषांची यािी तयार
करून घेिे.

उत्तर अमे ररकेतील हवहवध
िे शातील वंश व भाषांची यािी

कृती:12.18 उत्तर अमे ररकेत प्रेअरी
प्रिे शाचा हहिहडओ िाखवन
ू त्याबद्दल
माहिती हलिू न घेिे .

उत्तर अमे ररका- लोकसंख्येची
घनता िाखहविारा नकाशा

कृती:12.19 उत्तर अमे ररकेच्या
नकाशामध्ये हवहवध रं गाचा वापर
करून लोकसंख्येची घनता िशथ हविे.
(पान क्र.१३२)

