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¢ü.xÉÇ

म�हना
/वार

01

ऑगस्ट
2021

प्रमख
ु शै��णक सामथ्यर्

शै��णक उपक्रम

इ�तहास: 01 आधार

तुमच्या गावचे नाव कसे आले आहे याच

मागील इ�तहासाची आठवण

पुरात�व यांच्या आधारे संबं�धत कथा

करत सा�हित्यक आधार त्यांचे
महत्व याची चचार् करणे.

हिल्मडी शासनाबद्दल चचार् करत
पुरातत्व आधार आ�ण अथर्
समजून घेणे.

बरोबर तुमच्या गावचे सा�हित्यक आ�ण
कथन गोष्ट� यांचा संग्रह करा गोळा
करा.

जवळील प्राचीन दे वस्थाने, स्मारके
ऐ�तहा�सक स्थळे यांचा इ�तहास

पालकांच्या मदतीने जाणून घ्या तेथील

हिल्मडी शासनाबद्दल चचार् करत आधार अवशेष यांची याद� करा.
परु ातत्व आधार आ�ण अथर्
समजन
ू घेणे.

सा�हित्यक आधार परु ात�व आधार

. भौगो�लक ल�णे पाहता पूवर्

कात्रणे मॅगझीन इंटरनेट चा वापर करून

भारताचा इ�तहास ,भारतातील
�व�वध भूभागावरून �व�शष्ट
फरकांची याद� करा.

मल्
ू य

यांच्याशी संबं�धत �चत्रे व�
ृ पत्रे यांची
ऐ�तहा�सक �चत्रांचा संग्रह करा.

�डस्कवर� ट�व्ह� चॅ नल पहा व पा�हलेल्या
घटकांची याद� करा.

कृती:01

घेणे

पान क्रमांक एक करून

इ�तहासपूवर् काळ �कंवा

तुमच्या घरामध्ये वापरत असलेल्या

समजून घेणे समजन
ू घेतात.

आ�ण त्या वस्तूंचे उपयोग समजन
ू घ्या.

प्रागै�तहा�सक काळाचा अथर्

जन्
ु या साधनांची मा�हती समजन
ू घ्या

कनार्टक राज्यातील शीला युगातील

आधारांची नावे द्या

प्रगै�तहा�सक काळातील नाण्यांची याद�

करा.

प्रगै�तहा�सक काळातील ल�णांची याद�
करा.

प्रगै�तहा�सक काळातील एक आकृती
रे खा �चत्र काढा.

घेणे

कृती:02 पान क्रमांक 2 करून

कृती:01
पुस्तकाच्या सहाय्याने यांना ओळख.

कृती:02

खाल�ल �ल�खत सा�हत्य चे वग�करण करा.
अथर्शास्त्र, मद्र
ु ारा�स ,सी.य.ु क� ,हषर् च�रत्र ,िजयोग्रफ� ,घ. को.क�,राजतरं �गणी, इं�डका तझ
ु क
ु � बाबर�, गाथासप्तशती, तार�ख ए
फ�रश्ता, पथ्
ुर् �वजय,
ृ वीराजरास, �वक्रम अजन
दे शी सा�हत्य

�वदे शी सा�हत्य

¢ü.xÉÇ

म�हना

प्रमुख शै��णक सामथ्यर्

/वार

शै��णक उपक्रम

मूल्य

राज्यशास्त्र:01 राजकारणाचा अथर्

आ�ण मह�व

राज्यशास्त्र �वषयातील त�व�ानी
राज्यशास्त्राची संकल्पना समजून

लोकांचे �चत्रे जमवुन अल्बम तयार

घेणे.

करा.

राज्यशास्त्राची �वस्तार समजन
ू घेणे.

भारतातील भूतकाळातील राजक�य

राजक�य �वचारवंताच्या नावांची याद�

व्यवस्था तुलना करून �लहा.

बनवणे म्हणजे ल�ात राह�ल.

राज्यशास्त्राचे मह�व �वश्लेषण करणे.
समाजशास्त्र:

01 समाजशास्त्राचा

व्यवस्था आ�ण आजची राजक�य

हुकूमशाह� व�
ृ ी, स्वातंत्र्य व लोकशाह�
या शब्दांचे अथर् समजन
ू घेणे.

प�रचय

भारतातील प्रमख
ु समाज शास्त्र�ांची
समाजशास्त्राचा उदय ,अथर्, स्वरूप व्याप्ती आ�ण

�चत्रे संग्र�हत करा.

समाजशास्त्र आ�ण इतर सामािजक �व�ान

कनार्टकातील प्रमुख समाजशास्त्र�

मह�व समजेल.

यांच्यातील संबंध आ�ण फरक यांची चचार्
करणे..

यांची भाव �चत्रे एक�त्रत करा. मानव

समाजशील प्राणी या बद्दल आपल्या

कृती:03

पान

क्रमांक 3 करून घेणे
कृती:05 पान

क्रमांक 5 करून घेणे

कृती:04 पान क्रमांक

4 करून घेणे

ÌuÉSåxÉÏ uÉ भारतातील प्रमुख समाज
शास्त्र�ांची �चत्रे संग्र�हत करा.

भूगोल: 01 पथ्
ृ वी हा आपला िजवंत

ग्रह आहे .

पथ्
ृ वीचे मह�व आ�ण �व�वध नावे

पालकांच्या कडून मा�हती �मळवून
�लहा.

रांगोळी मध्ये अ�ांश-रे खांश काढण्याचा
प्रयत्न करणे.

यांची चचार् करणे.

तुम्ह� तुमच्या घर� च� डू रबर आ�ण

घेणे .

मॉडेल तयार करा.

भूभाग आ�ण पाणी यांची �वभागणी

ÌSzÉÉ ÌlÉSåïzÉ mÉÑuÉï mÉÍ¶ÉqÉ

पथ्
ू
ृ वीचे ग्रह आ�ण आकाश जाणन

समजून घेणे

भूखड
ं आ�ण महासागर यांची नावे
ओळखणे.

अ�ांश आ�ण रे खांश �दशा ,स्थान
,वेळ यांचा प�रचय.

जगाच्या नैस�गर्क नकाशावर खंड
आ�ण महासागर ओळखणे.

कागदाच्या सहाय्याने स्थळ कृती

rÉÉÇcÉÏ xjÉsÉÉ कृती मॉडेल तयार
करा.

कृती:06 पान क्रमांक
6 करून घेणे

अथर्शास्त्र: 01 अथर्शास्त्राचा प�रचय
अथर्शास्त्राचा अथर् आ�ण अथर्शास्त्राच्या
मूलभूत संकल्पना समजन
ू घेणे.

अथर्शास्त्राचा अभ्यास त्याचे मह�व

तुमच्या कुटुंबातील आ�थर्क स्तोत्रांची

यांची चचार् करणे.

उपक्रमांची याद� करा.

मल
ू भत
ू आ�थर्क समस्या समजावन
ू

आपल्या सभोवतालच्या लोकांच्या

सांगताना आ�थर्क उपक्रमांचे मह�व
समजते.

सू�म अथर्शास्त्र आ�ण सवर्समावेशक

अथर्शास्त्र यांच्यातील प्रणाल�ंची याद�
करा.

आ�थर्क �क्रयाकलापांची याद� करा.
तुम्ह� दररोज वापरत असलेल्या
वस्तूंची याद� करा.

कृती:07 पान क्रमांक
7 करून घेणे

कृती:03
1.गटात न येणारा शब्द �नवडून �लहा.
1. अथर्शास्त्र,ग्रीक,बोल��नयम, प�शर्यन

उ�र....................
2. सॉक्रे�टस ,प्लेटो, ऍ�रस्टॉटल कौ�टल्य

उ�र.........................
3. सं�वधान, शाशकांग, कया�ग, न्यायांग

उ�र....................
4. राज्यशास्त्र ,अथर्शास्त्र, प्रजाराज्य, नगर राज्य

उ�र....................

2. अपूणर्

�वधानांना योग्य पयार्यी उ�र �लहा.

1. राज्याचे मळ
ू आ�ण त्याची प्रगती याबद्दल चा अभ्यास
1.इ�तहास 2.समाजशास्त्र 3.राज्यशास्त्र 4.अथर्शास्त्र
2. पोल�स हा शब्द
1.फ्र�ड शब्द 2.ग्रीक शब्द 3.लॅ �टन शब्द 4.संस्कृत शब्द
3. पोल�स म्हणजे.....
1.पोल�स अ�धकार� 2.नगर पोल�स 3.तत्व�ानी 4.नगरराज्य

कृती:04
मी कोण?
1. मळ
ू आधार
1. माझा जन्म फ्रान्समध्ये झाला आहे .
2. मला समाजशास्त्राचा �पतामह असे म्हणतात.
उ�र......
2. मळ
ू आधार
1. मी भारताचा प्रमख
ु समाजशास्त्र�.
2. मी जीएस घोष यांचा �शष्य.
3. �कं�शप ऑगर्नायझेशन इन इं�डया आ�ण भारत समाज हे माझे पुस्तक आहे .
उ�र.....
3. मळ
ू आधार
1. मी द�लतांच्या शोषणा�वरुद्ध सत्याग्रह केला.
2. महानायक नावाचे �नयतका�लक स्थापन केले.

उ�र......

कृती:05

खाल�ल प्र�सद्ध तत्व�ानाची �चत्र ओळखन
ू त्यांची नावे �लहा

कृती:06

पथ्
ृ वीच्या गोलावर अ�ांश आ�ण रे खांश दशर्वा.

कृती:07

