ALTERNATE EDUCATIONAL PLAN
CLASS : 9
अ. क्र. महिना

MONTH : SEPTEMBER
घटकाचे नाव

प्रमख
ु अध्ययन सामर्थयय

१. विद्यार्थी काळजीपिू क
व लघवु िबधं ाचे
िाचि करतात.
गद्य - ३ पोट
२.पोटाचे महत्त्ि समजिू घेतात.
३.विद्यार्थी दृकश्राव्र् माध्र्माचं ा िापर करतात.
४.अपररवचत शबदांचे अर्थव समजिू घेतात.
१. विद्यार्थी प्रकटिचि लक्षपिू क
व श्रिण करतात.
२. विद्यार्थी िाट्र् उताऱ्र्ाचे िाचि करतात.
गद्य - ४ कर्ायचे शल्य 3. विद्यार्थी दृक-श्राव्र् माध्र्माचा िापर करतात.
४. विद्यार्थी अलंकार समजिू घेतात.

२

सप्टेंबर

१. विद्यार्थी पाठाचे िाचि करतात.
पद्य - ५ एनाक्षीहमया २. विद्यार्थी प्रश्नाचं ी उत्तरे देतात.
3. अपररवचत शबदांचे अर्थव समजाििू घेतात.
आहर् वाघीर्
४. विद्यार्थी दृक-श्राव्र् माध्र्माचा िापर करतात.
५. विरुद्धार्थी शबद सांगणे.
१. विद्यार्थी कवितेचे िाचि करतात.
२.विद्यार्थी कवितेचा भािार्थव समजिू घेतात.
पद्य ३ सश्ल
ु ोक वामनाचा ३. विद्यार्थी काव्र्प्रकार समजाििू घेतात
४. विद्यार्थी दृक-श्राव्र् माध्र्माचा िापर करतात.

पद्य ४ फटका

१. विद्यार्थी कविता िाचि करतात.
२. विद्यार्थी फटका हा काव्र्प्रकार समजिू घेतात.
३.विद्यार्थी कवितेचा भािार्थव समजिू घेतात.
४.अपररवचत शबदांचे अर्थव समजिू घेतात.
५. दृकश्राव्र् माध्र्मांचा िापर करतात.

SUBJECT : MARATHI
अध्ययन कृती

* लघवु िबधं ाचे प्रकटिाचि करूि दाखविणे.
* विविध िाड्मर् प्रकार सांगणे.
* िाक्र्प्रचारांचा अर्थव सांगिू िाक्र्ात उपर्ोग करणे.

* समािार्थी शबदाचं े अर्थव सागं णे.
* विरुद्धार्थी शबद सांगणे.
* कुसमु ाग्रजांचा पररचर् देण.े
* िाट्र् उताऱ्र्ाचे िाचि करणे.
* समास सोडिणे.
* िाकप्रचाराचे अर्थव सांगिू िाक्र्ात
उपर्ोग करािर्ास सागं णे.
* संधी सोडिणे.
* मारुती वचतमपल्ली र्ांचा पररचर् देण.े
* कर्था लेखि करणे.
* िाक्र्प्रचारांचा अर्थव सांगिू िाक्र्ात उपर्ोग करणे.

* पाठाची मध्र्िती कल्पिा सांगणे.
* विरुद्धार्थी शबद सांगणे.
* काव्र् िाचि करणे.
* अर्थवसौंदर्व स्पष्ट करणे.
* दृष्टांत अलंकार सांगणे
* कवितेतील िृत्ते सागं णे
* कवितेचा साराश
ं वलवहणे.
* अिंत फंदी र्ांचा पररचर् देतात.
* फटका र्ा काव्र् प्रकारची मावहती देण.े
* कवितेची मध्र्िती कल्पिा सांगणे.
* समास विग्रह करूि ओळखणे

मल्ू यमापन
१. बहुपर्ावर्ी प्रश्न
(गगु ल फॉमव)
२.उपक्रम :
'आधी पोटोबा मग विठोबा' - कल्पिाविस्तार करा.
१. बहुपर्ावर्ी प्रश्न
(गगु ल फॉमव)
२.महाभारतातील प्रवसद्ध व्र्क्तीचा पररचर् देणे
३. उपक्रम
मृत्र्जं र् कादबं री िाचा
१. बहुपर्ावर्ी प्रश्न
(गगु ल फॉमव)
२. मारुती वचतंमपल्ली र्ांचा
पररचर् वलहा
३.उपक्रम : - रािमेिा' पस्ु तक िाचा
१. बहुपर्ावर्ी प्रश्न
(गगु ल फॉमव)
२.समािार्थी शबदांचा संग्रह करा
३ उपक्रम :
'माझा आिडता किी' - विबंध वलहा
१ बहुपर्ावर्ी प्रश्न
(गगू ल फॉमव)
२ अिप्रु ास अलांकाराची उदाहरणे
ि लक्षणे वलहा.
३ उपक्रम : 'भारतमातेची विििणी'
फटका िाचा.

