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इयत्ता: सातवी
(प्रथम भाषा) मिाठी
दिवस

दिवस १
दिवस २

अपेदित अध्ययन
फल

अध्ययन अंश

अनौपचाररक
भाषेतील शब्ां चे
औपचाररक( प्रमाण
भाषेत) रूपां तर
करणे.

भाषा ज्ञान
वाढदवणे.
शब्संग्रह
वाढदवणे.

सुचदवलेल्या
कृतीचे नाव
भाषा आपली व
त्ां ची.

योग्य दवरामदचन्ां चा
वापर करून दलदहणे.

दिवस
६

दिवस ८

भाषेतील
दवरामदचन्ां चा
अथग सां गणे.

मी चुकत तर
नाही ना?

लेखन करताना
योग्य
दवरामदचन्ां चा
वापर करणे.

दिवस
५

दिवस
७

*दवद्यार्थ्ाां चे गट करून त्ा गटां ना
एखािा पाठ अथवा कदवता वाचणास
िे ऊन त्ात येणारे अनौपचारीक
भाषेतील शब् दनवडून त्ां ची यािी
सािर करावयास दशिक सां गतात.
*दशिकां च्या मागगिशगनाखाली दवद्याथी
गटवार दिलेल्या यािीतील अनौपचाररक
भाषेतील शब्ां ना प्रमाण भाषेतील
पयाग यी शब् दलहून त्ाचे वाचन करतात
व लिात ठे वतात.

दिवस ३

दिवस.४

कृतीचे दववरण

पररदचत कदवतेच्या
ओळी पूणग करणे.

दशकदवलेल्या
पद्यातील भाग
लिात ठे वणे.
पाठां तर इत पद्य
भाग जसाच्या तसा
दलदहणे.

*दवद्यार्थ्ाांना गटवार बसवून त्ां ना
वेगवेगळ्या पद्धतीने लेखन केलेल्या
वाक्यपट्ट्या पुरवून त्ातील अचूक वाक्य
पट्टी ओळखून प्रिदशगत करण्यात
दशिक सां गतात व मागगिशगन करून
त्ां चे फलकावर लेखन करतात
*मुलां ना गटवार कृती िे ऊन
दवरामदचन्ां चा योग्य वापर करून वाक्य
पट्ट्या प्रिदशगत करावयास दशिक
सां गतात चुका झाल्या असल्यास त्ा
िु रुस्त करून पटवून िे तात.

जरा आठवून
पाहू..

*दवद्यार्थ्ाांना िोन गटात बसवून
पद्यातील एक एक कडवे िे ऊन ते
पाठां तर कराव्यास सां गतात त्ानंतर
वैयक्तिकपणे म्हणवून घेतात.
*हसत-खेळत पद्धतीने पाठां तर झालेला
पद्याचा भाग जसाच्या तसा दलदहण्यास

सां गून तो तपासून घेतात.
दिवस ९

दिलेल्या सूचनां चा
अवलंब करून
शब्कोडे सोडदवणे.

दिवस
१०

सूचनां चे वाचन
करून अथग
समजून घेणे.

चला शब्खेळ
खेळू...

स्वप्रयत्नाने कोडे
सोडदवणे.

*दशिक स्वतः फलकावर कोडे तयार
करून ते सोडदवण्यासाठी मागगिशगन
करतात आदण दवद्यार्थ्ाां ना कोडे
सोडदवण्याची आवड दनमाग ण करतात.

दिवस
११
दिवस
१२
दिवस
१३

घटना वाचन करून
ती घटनाक्रमानुसार
दलदहणे.

अचूक घटनाक्रम
ओळखणे व
दलदहणे.

दलहायचं ,पण
नेमकं
आठवुन...

*पूवी दशकदवलेल्या पाठावर आधाररत
दववरण पट्ट्या िे ऊन त्ां चा योग्य क्रम
लावण्यास दशिक दवद्यार्थ्ाां ना सां गतात
.योग्य वेळी मागगिशगन करतात.
*एखािी छोटी सोपी कथा गटात
वाचावयास िे ऊन त्ा कथेवर आधाररत
प्रमुख घटनां चे दववरण करणारी वाक्ये
िे ऊन त्ां चा क्रम लावून लेखन करून
घेणे.

दिवस
१४

दिवस
१५

*दशिक दवद्यार्थ्ाां ना गटात बसवून
शब्कोडे सोडवण्यासाठी मागगिशगन
करतात .दवद्यार्थ्ाां ना काही क्लू िे ऊन ते
सोडून घेतात व वगाग त प्रिदशगत करतात.

दिलेल्या शब्ाला
समानाथी शब्
दलदहणे.

दिवस
१६

शब्भां डार
वाढदवणे.

आणखी थोडे
जाणून घेऊ....

भाषा ज्ञान समृद्ध
करणे.

*साधारणपणे दवद्यार्थ्ाां च्या पूवग ज्ञानावर
आधाररत समानाथी शब् संग्रह िे ऊन
त्ाचे प्रकट वाचन करून घेतात
.त्ानंतर गटात बसवून सिर समानाथी
शब्ां ची फ्लॅश काडे दशिक पुरदवतात
व ठरादवक अवधी िे ऊन स्पधेच्या
रूपात ती जुळवून घेतात.
*सिर कृतीसाठी लागणारे आवश्यक
सादहत् पुरवून दशिक दवद्यार्थ्ाां कडून
शब्ां चे तोरण बनवून घेतात आदण
वगाग त प्रिदशगत करून त्ाचे वाचन
करवून घेतात.

दिवस
१७
दिवस
१८
दिवस

वणगमाला समजून
घेऊन लेखन करणे.

वणगमालेतील स्वर
व व्यंजन यां च्या
प्रकारां चे
वगीकरण करणे.

पुन्ा एकिा

*दवद्यार्थ्ाांना प्रत्ेकी एक वणाग चे फ्लॅश
काडग िे ऊन त्ां ना त्ा त्ा गटात
घेण्यासाठी दशिक सूचना िे तील जेव्हा
एखािा दवद्याथी चूकत असेल तर इतर
दवद्याथी चचाग करून योग्य त्ा गटात
त्ाला घेतील उिाहरण 'अनुनादसके 'या

१९

गटात या अशी दशिक सूचना िे तील.
*दवद्यार्थ्ाांना गटवार बसवून स्वर आदण
व्यंजने तसेच त्ां च्या वैदशष्ट्यानुसार
वगीकरण करून तिा बनदवणे.

दिवस
२०

दिलेल्या म्हणी पूणग
करणे.

म्हणींचा संग्रह
वाढदवणे.
म्हणींचा अथग
समजणे.

दिवस
२१

चला भेंड्या
खेळू...!

*दशिक दवद्यार्थ्ाां ना गटात बसवून म्हणी
पूणग करावयाची.छोटी स्पधाग आयोदजत
करतात .म्हणींच्या संग्रहाचे लेखन
करून नंतर सवग म्हणींचे वाचन करून
घेतात. (एक गट अधी म्हण िु सऱ्या
गटाला िे ईल तीच म्हण िु सऱ्या गटाने
पूणग करावी.)
*पूणग केलेल्या म्हणींचा संग्रह
दवद्यार्थ्ाां कडून तक्त्यावर लेखन करून
त्ानंतर त्ां चे प्रकट वाचन करून घेणे.

दिवस
२२

पररदचत पद्याचे वणगन
करून सां गणे.

पद्य रचनेतील
शब्ां चा अन्वयाथग
संबंध ओळखणे.

आत्ता
बोलायचंच
कदवतेदवषयी..

समजून घेतलेल्या
पि याचे वणगन
करणे.

दिवस
२३

*प्रत्ेक कडव्याचे रसग्रहण लेखन व
वाचन झाल्यानंतर सिर दलक्तखत
वणगनाचे एकदिकरण करून पुन्ा त्ाचे
दवद्यार्थ्ाां कडून प्रकट वाचन दशिक
करून घेतात.

दिवस
२४

दिवस
२५

दवरुद्धाथी शब्
दलदहणे.

शब्संग्रह
वाढदवणे.
उलट अथाग ची
संकल्पना स्पष्ट
करणे.

दिवस
२६

जाणून घेऊ या
शब्ां ची िु सरी
बाजू...

वगाग त छोटीशी स्पधाग आयोदजत करून
दशिक दवद्यार्थ्ाां ना गटात बसवून फ्लॅश
काडे िे तात .त्ा दवरुद्धाथी शब्ां च्या
योग्य जोड्या लावून नंतर त्ां चे
दवद्यार्थ्ाग कडून वाचन करून घेतात.
*दशिक दवद्यार्थ्ाां ना दवरुद्धाथी शब्
दवषयी काही दनयम सां गतात त्ानुसार
बनणारे दवरुद्धाथी शब्ां चे वगीकरण
करण्यासाठी शब्ां चा संग्रह दवद्यार्थ्ाांना
गट कृतीसाठी िे तात .उिाहरण
:शब्ां च्या पुढे न, बे , सु,अ,िु ,ही अिरे
जोडून तयार होणारे दवरुद्धाथी शब्..

दिवस
२७

दिवस

*दशिक दवद्यार्थ्ाां ना गट कृती कररता
अध्ययन केलेल्या पद्यातील एक कडवे
िे ऊन त्ाचे रसग्रहण लेखन करून
नंतर त्ाचे प्रकट वाचन गटप्रमुखाकडून
करून घेतात.

वाचन केलेल्या
सादहत्ाचा अथग

समजलेला भाग
शब्ात व्यि

उत्तरे िे ऊ

*गटाचा मॉदनटर दिलेल्या समजण्यास
सोप्या असलेल्या सादहत्ाच्या भागाचे

२८
दिवस
२९
दिव ३०
दिवस.
३०

समजून घेऊन
दवचारलेल्या प्रश्ां ची
उत्तरे िे णे.

करणे.
दवचारलेला प्रश्
समजून घेऊन
अचूक उत्तर िे णे.

अचूक...

प्रकट वाचन करतो. गटातील इतर
दवद्याथी लिपूवगक ऐकतात .त्ानंतर
दशिक सिर भागावर आधाररत
मौक्तखक प्रश् दवचारून उत्तरे घेतात.
*दशकदवलेल्या भागावर आधाररत
प्रश्ावली िे ऊन दशिक दवद्यार्थ्ाग कडून
त्ां ची उत्तरे दलहून घेतात.

