ALTERNATE EDUCATIONAL PLAN
CLASS : 9
अ. क्र.

महिना

MONTH : NOVEMBAR
घटकाचे नाव

प्रमुख अध्ययन सामर्थयय

१. ववद्यार्थी काळजीपवू ाक प्रकटवाचन कितात
२.ववद्यार्थी संत पिु ं दिदासांची ओळख करून घेतात.
३.अपरिवचत र्बदांचे अर्था सर्जनू घेतात.
गद्य - ७. सतं पुरंदरदास
४.ववद्यार्थी दृकश्राव्र् र्ाध्र्र्ांचा वापि कितात.
Part - 1 Click

४

नोव्िेंबर

Part - 2 Click

१. ववद्यार्थी र्ा व्र्विवचत्राचे वाचन कितात.
२. ववद्यार्थी भतू दर्ा हे र्ल्ू र् सर्जनू घेतात.
गद्य - ८. बाबाखान ३.ववद्यार्थी पाठाचे प्रकटवाचन कितात.
दरवेशी
४.अपरिवचत र्बदांचे अर्था सर्जनू घेतात.
५. दृकश्राव्र् र्ाध्र्र्ांचा वापि कितात.
Part - 1 Click

पद्य - ७. पोया

१. ववद्यार्थी ग्रार्ीण कववतेचे वाचन कितात.
२.ववद्यार्थी कववतेचा भावार्था सर्जनू घेतात.
३. ववद्यार्थी कववतेची वैवर्ष्ट्र्े सर्जावनू घेतात
४. ववद्यार्थी दृक-श्राव्र् र्ाध्र्र्ाचा वापि कितात.
Part - 1 Click

व्याकरण

Part - 2 Click

Part - 2 Click

१.ववद्यार्थर्ाांना श्ले र्, व्र्वतिे क व अवतर्र्ोिी र्ा
अलंकािाची ओळख करून देणे

SUBJECT : MARATHI
अध्ययन कृती

* चरित्राचे प्रकटवाचन करून दाखववणे.
* संत पिु ं दिदासांचे व्र्विर्त्व सर्जावनू सांगणे .
* पिु ं दिदासांची भिी, त्र्ाग, व त्र्ांच्र्ा
ववचािांचे दर्ान घडववणे.
* सर्ानार्थी र्बदांचे अर्था सांगणे.
* वाकप्रचािाचे अर्था सांगणे.
* लेखक व्र्ंकटेर् वदगंबि र्ाडगुळकि र्ांचा परिचर् देणे.
* र्ाणदेर्ी र्ाणसं र्ा पस्ु तकाची र्ावहती देणे .
* बाबाखान दिवेर्ीचे स्वभावदर्ान घडववणे.
* र्ाकडवाला, गारुडी, अस्वलाचे खेळ किणाऱ्र्ा
लोकांची र्ावहती सांगणे .
* ववरुद्धार्थी र्बद सांगणे.
* ग्रार्ीण कववतेचे प्रकटवाचन किणे .
* बवहणाबाईची 'वनसगाकन्र्ा' म्हणनू ओळख सांगणे.
* बैलांच्र्ा वर्ाभिाच्र्ा कष्टाववर्र्ी कृ तज्ञता व्र्ि किणे.
* कववतेचा सािांर् सांगणे.
* सार्ावसक र्बदांचा ववग्रह करून सर्ास सोडववणे .
अलंकाि : 1) श्ले र्
2) व्र्वतिे क
3) अवतर्र्ोिी
उदाहिणे सोडवनू स्पष्टीकिण किणे.

मूल्यमापन

१. बहुपर्ाार्ी प्रश्न (गुगल फॉर्ा)
click

२.उपक्रर् :
प्र. न. जोर्ी र्ांचे 'आपले संत' हे पस्ु तक वाचा.

१. बहुपर्ाार्ी प्रश्न (गुगल फॉर्ा)
click

२.व्र्क
ं टेर् वदगंबि र्ाडगुळकि र्ांचा परिचर् वलहा
३.उपक्रर् : 'नंदीबैलाचे वणान' किा.

१. बहुपर्ाार्ी प्रश्न (गुगल फॉर्ा)
click

२.वाकप्रचािाचा अर्था सांगून वाक्र्ात उपर्ोग किा.
३ उपक्रर् :
'पोळा' र्ा सणाची र्ावहती वलहा.

१. हे र्ेघा, तू सवााना जीवन देतोस.
२. तू र्ाउलीहून र्र्ाळ चंद्राहून र्ीतल ।
पावणर्ाहून पातळ कल्लोळ प्रेर्ाचा ।
अलंकाि ओळखनू लक्षणे वलहा.

