मायम : मराठी

इय ा:7 वी

िवषय: समाज िवान

30 िदवसांचा अययन काय म

अपेित अययन
िन!पती

अययन अंश

सिू चत कृती

कृती आयोजनाक रता सूचना

1.थानक रत रवाज,

1.समाजात आयोिजत

67याकलाप 1.

पLहला Lदवस (60 Nमनट)

सण, उसव इयादंचे

सण, उसव आ!ण ज.ा

थानक कलाकार / #येठांशी भेटा

67याकलाप: १.

पटकरण दे तील आ!ण

यांचे महव जाणून घेणे.

6कं वा यांना शाळे त आमं<.त करा.

NशPक थानक कलाकारांना भेट दे तात / शाळे त बोलावतात

आप"या रा#यातील

2. अ1न आ!ण सांकृतक

67याकलाप 2.

आ!ण %व5याJयाKना वीरसेसे, कंसाळा, यPगाना,Lटपर ,

लोकां$या %व%वध संकृती

%व%वधतेचे कौतुक करणे.

मी तू झा"यास 67याकलाप

कोरावणजी या कलांची ओळख कRन दे तात आ!ण यांचे अनभ
ु व

आ!ण आहार सवयींचे

3. मा2या िज"3यातील

67याकलाप 3

ज.ा आ!ण महोसवातील कलाकार / वडीलधा्Cयां समवेत

कौतक
ु करतील.

आ!ण आसपास$या

दग
? शहरांम@ये Aवास करणा् Cया
ु म

सामायक करतात.

िज"3यातील खा5य आ!ण

वाहनचालकांची मुलाखत .

दस
ु रा Lदवस (60 Nमनट)

सांकृतक %व%वधता

(Dक चालक)

मागील Lदवसाचे उप7म येथे सुR राहतील.

जाणून घेणे.

67याकलाप 4.

तसरा Lदवस (60 Nमनट)

ज.ा / सक?स%वषयी याद करणे.

67याकलाप: २. शाळे त NशPक %व5याJयाKसह कना?टकचा

67याकलाप 5.

नकाशा तयार करतील जे %व5याथU वेगवेगळे िज"हा /

आ#जी /आजोबांना शाळे त आमं<.त

Pे.ाचे कपडे घालतात, ते #या िज"3याचे / Pे.ाचे

करा आ!ण यां$या संकृती, उसव,

AतनWधव करतात या नकाशावर उभे असतात आ!ण

गोरा आ!ण भोजन याबGल यां$याशी

यांना यां$या आहारातील वैNशYयां%वषयी आ!ण वेशभूषा

संवाद साधा.

याबGल सांगतात. उदा. उतर कना?टकचे Aतनधी “मी

67याकलाप: 6. %व5याJयाKनी

उतर कना?टक आहे . तेथे कांदा, काकडी, गरम एका

बाजारात जे पाLहले / अनभ
ु वले ते

जातीची बडीशेप, भाजीची Nमरची, आमची माणसे बनवलेले

शेअर करतात.

पदाथ? आ!ण डो\यावर ज]ु बा आ!ण टोपी असावी आ!ण
आमचे भोजन भाकर ,पालेभा#या ,%व%वध Aकारचे
कडधा1ये ,डाळी ,ठे चा ,तखट
चौथा Lदवस (60 Nमनट)

चट^या आहे त”

: मागील Lदवसाचे उप7म येथे सR
ु राहतील.
याचAमाणे %व5याथU %व%वध
भागात अ1न व कपfयांम@ये
सहभागी होतील.

2.
भारतात नवीन धमा?$या
उदयास कारणे पट
करतात.
आ!ण अशा Aकार$या

1. नवीन धमा?$या
उदयाची कारणे
समजन
ू घेणे.
२. गौतम बु` आ!ण
महावीरां$या Nशकवणी

बदलांची वीकृती गंभीरपणे समजणे.
परPण करा.

67याकलाप: 1
गपशप

5 वा Lदवस (60 Nमनट)
67याकलाप: 1

67याकलाप: 2

गपशप 5वारे एक प रिथती तयार करा.

नाटक: 6कसागौतमी,अंगुलमाला

%व5याJयाKना Adन 5या. %व5याथU Adन %वचारतील आ!ण मुले

67याकलाप: 3

/NशPक Aमुख पा.ाधार अस"यामळ
ु े तेच उतर शोध^याचा

कथा / Wच.े गोळा करणे.

Aयंन करतील.

67याकलाप -4.

Adन जे %व5याथU %वचाR शकतात. *वैLदक काळात कोणते

माLहतीसह गौतम बु`, महावीर जैन

%वधी पाळले जात होते?

बसती

*भ%वयवाणी mहणजे काय?
काय

67याकलाप .२.

* उतर काळातील %वधी जनतेला समजत नjहते का?

%व5याथU चार %वभागाचे

* उतर वेदां$या काळात अितवात असले"या वण?

AतनWधव अdयाAकारे गट तयार

jयवथेमुळे नवीन धमा?$या उदयास कशी कारणीभूत

करा आ!ण %वहार यां$या Aतमांचे

ठरल?

संhह.
67याकलाप -5.
बु` आ!ण अंगुलमाला यां$या
नाटकाचा िjहkडओ lय
67याकलाप -6 6कसागौतमी नाटकाचे
िjहkडओ ldय

अंगुलमाला मन:प रवत?न

6 वा Lदवस (60 Nमनट)

गौतमबु`
6कसागौतमी

महावीर

67याकलाप २.
मुलांना गौतम बु` आ!ण महावीर यांचे च र. नाटक कR
5या.
उदा: 1. 6कसागौतमी नाटक.
नाटक

2.अंगल
प रवत?न नाटक.
ु माला मन:प
7 वा Lदवस (60 Nमनट)
Nमनट
मागील Lदवसाचे उप7म येथे सुR राहतील.
67याकलाप: 3.
आठवा Lदवस (60 Nमनट)
Nमनट
%व5याJयाKना गौतम ब`
ु आ!ण महावीरां$या जीवना%वषयी
कथा / Wच.े संhLहत कR 5या.
मुलांना वगा?त या गोट सांगू 5या.

1. इतहासा$या वेगवेगnया

1.इतहास रचनेतील

मूलभूत गोट ओळखतील,

आधारांची भूNमका समजन
ू

वगUकरण करतील आ!ण

घेणे.

यांचे पटकरण दे तील.

2. इतहासाचे आधार याचे
आ!ण Aमुख Aकार
3. साLहियक आधार आ!ण
पुरातव आधार यांचा अथ?

1. 67याकलाप

Lदवस - 1. Lदवस - 2. (120 Nम)

1.थानक ऐतहाNसक थळांना भेट

67याकलाप 1.

दे णे.

को%वड -19 एसओपी नयमांचे पालन करत आ!ण योxय

उदा: जसे कt मिजद, गारगोट,

जबाबदारसह NशPक थानक ऐतहाNसक मारके / मंLदरे /

धमा?दाय संथांचे %वहंगावलोकन.

मNशद / चचvस भेट दे तील.
ील

67याकलाप 2.

या भेट दरmयान, बांधकाम jयावसायक, बांधकाम

गट. 67याकलापांनी आधारांचे

jयावसायक, जगणारे , सामािजक,
सामािजक आWथ?क, िथतीत आ!ण

वगUकरण.

इतहास घड%व^यात यांचे योगदान कसे आहे याबGल चचा?

67याकलाप 3.

करतील.

थळींय कलाकारांना बोलवून यांना

Lदवस - 3. (60 Nम.)

लावणी आ!ण जानपद कथा सादर

67याकलाप २.

कर^यास लावणे.

NशPक %व5याJयाKना गटात गटब` करतात, यांना नाणी, hंथ,

67याकलाप 4.

मारके, Nशलालेख, Wच.े ,लावणी , लोककथा दे तील. हे

ऐतहाNसक hंथ प रचय कRन दे णे.

इतहासाचे महवाचे घटक कसे आहे त ते ओळखतील. यांना

उदा:

बोलू 5या. यां$या वैNशYयां$या आधारे साLहियक आ!ण

मृ यज
ुं य

लेखक - Nशवाजी सावंत

पुरातव mहणून यांचे वगUकरण करतील .

yीमान योगी

67याकलाप 3. थानक कलाकारांना शाळे त आमं<.त करा

लेखक - रणजीत दे साई

आ!ण ते लावणी, लोककथा सांगतील . ह गाणी %व5याथU

67याकलाप 5

गातील तर उतम.

मृ तWच1हे, नाणी, पाम प.े

आ!ण (थानक कलाकार उपल]ध नस"यास NशPक jयवथा%पत

Nशलालेखांवरल माLहती संhह करणे.

कR शकतात )

67याकलाप 6

67याकलाप 4.

मूलधारांचा %वkडओ पाहणे.

%व%वध साLहियकांनी NलLहलेले ऐतहाNसक hंथांचा

67याकलाप -7

प रचय कRन 5या आ!ण इतहास कसा बनवायचा हे

उखननाची jयावहा रक प`त

समजन
ू घे^यास मदत करा .

दश?%वणारा िjहkडओ पाहणे.

उदा:

मृ यज
ुं य

लेखक - Nशवाजी सावंत

महाभारतातील 'कण?' या jयि\तरे खेवर आधा रत Nशवाजी
सावंत यांनी NलLहलेल कादं बर
yीमान योगी
लेखक - रणजीत दे साई

Nशवाजी महाराजांसार{या अटपैलू, अटावधानी
युगपु|षाची jयि\तरे खा रे खाटल आहे .

थानक वातावरणात उपल]ध असले"या उWचत
67याकलापांची पूतत
? ा कर^यासाठ} NशPकांना सूWचत करणे.
डीएसईआरटने बाहे र आणलेल , इतहास रचना कशी? हा
%वkडओ या Nलंक 5वारे दाखवा .
िjहkडओ दव
ु ा

इतहासाचे आधार %वkडओ Nलंक

िjहkडओ दव
ु ा

67याकलाप 7.
उखनन कर^या$या jयावहा रक प`तीचा िjहkडओ
िjहkडओ दव
ु ा

67याकलाप 1.

Lदवस -4,5,6

नकाशावर

जगा$या नकाशावर इिजत,

67याकलाप 1.

महवपूण? Aाचीन

मेसोपोटे Nमया, चीन, रोमन, hीक आ!ण

%व5याJयाKना गटांम@ये %वभािजत करा आ!ण %व5याJयाKना

सयता

हरपा अशा जगातील Aाचीन संकृती

जगा$या नकाशावर इिजत,
इिजत मेसोपोटाNमया, चीन, रोमन, hीक

ओळखणे)

ओळखणे.

आ!ण हरपा सार{या जगातील Aाचीन संकृती ओळखू 5या.

67याकलाप 2.

67याकलाप 2.

1. (जगा$या
2
नद$या काठ} Aाचीन
संकृतीं$या %वकासाचे yेय
जाणून घेणे ,आ!ण संकृती
आ!ण समाजात यांचे
योगदान पट करतात.
४ अ@ययन नपती
(इयता ६ वी)

2. नदकाठ$या
जगातील Aमुख

लंडन, मॉको, 1यय
ू ॉक?, Lद"ल आ!ण

संकृती उदयाची

मुंबई यासार{या जगातील Aमुख

कारणे जाणून

शहरां$या वाढस कारणीभूत ठरलेले

घेणे.

Aमख
ु अंश जाणून घेत . न5या कdया

3. इिजत
,मे
मेसोपोटे Nमया
,चीन आ!ण
हरपा संकृतीचे
चे
योगदान याबGल
समजन
ू घेतील .

Aाचीन सयते$या वाढ$या कारणांची
तल
ु ना कर^यास Aवृ त करणे .

हडसन नद - 1यय
ू ॉक?.

टे mस नद – लंडन

उ"हास नद - मंब
ु ई

यमुना नद - Lद"ल

67याकलाप 3.

वरल Aमुख शहरांची छायाWच.े आहे त या$या %वकासात

NशPक %परॅNमडची उदाहरणे दाखवतात

न5यांचे Aमुख योगदान आहे . सुपीक माती, पाणी आ!ण शेती

आ!ण इिजत संकृती, %परॅNमड,

आ!ण औ5योWगक %वकास हे या न5यां$या काठ} अस"यामुळे

पे%परस, िफं\स आ!ण ममी यां$या

श\य झाले आहे याबGल चचा? करा आ!ण नद$या मैदानावर

योगदानाबGल माLहती दे तात.

Aाचीन सयता का उवल यामागील कारणांची तल
ु ना करा.

67याकलाप 4

67याकलाप 3.

चहा, रे शीम, कागद, Wच.पट, श,
पोNस?लेन, कंपास अशा Wचनी संकृतीचे
योगदान दश?%वणे.
67याकलाप 5
हरपा संकृती संबधीत Wच. आ!ण
Aतमां$या मदतीने तल
ु ना सूचीब`
कर^यास Aवृ त करणे.

%परॅNमड, िफं\स, मmमी--इिजत

67याकलाप -6.

NशPक %परॅNमडची Wच.े / नमुना 6कं वा Aतकृती / िjहkडओ

स@या$या कायदे संLहतेशी

दश?%वतात आ!ण इिजत संकृती$या %परॅNमfस, पे%परस,

हmम|बी$या कायदा संLहतेची तल
ु ना

िफं\स आ!ण ममीसाठ} Lदले"या योगदानाबGल यांना

करणे.

सांगतात. यां$यासह भूNमती,
मती रसायनशा. आ!ण इिजत

67याकलाप -7

लोकांचे %वान सामायक करा.

इिजत आ!ण हडपा संकृतीचा
िjहkडओ पॅनोरामा ldय (सव? बाजच
ू ा
पूण? दे खावा)दाख%वणे .

67याकलाप -8
हरपा संकृती आ!ण आज$या माट?
Nसट / लेआउट Aक"पां$या lटPेने

67याकलाप 4

शहर नयोजनम@ये सहसंबंWधत

NशPक %व5याJयाKना चहा,
चहा कॉफt, रे शीम, सुती कापड, प Lटंग

करणे.

श, पोNस?लेन, लािटक,
लािटक कंपास / Wच.े दे तात आ!ण यांना
चीनी संकृतीतील योगदानाची ओळख पटवन
ू दे तात.

67याकलाप 5
हरपा सयता Aक"पांची छायाWच.े आ!ण िjहkडओ दाखवून
हरपा सयता शहरे आ!ण आज$या शहरांमधील समानता
सूचीब` कRन यां$या शहर नयोजनाचे कौतुक करणे .

67याकलाप -6.

मेसोपोटे Nमयन संकृतीचा शासक हmमरू ाबी$या काय5या$या
महव%वषयी %व5याJयाK
5याJयाKशी चचा? करा आ!ण स@या$या कायदे
संLहताचे महव जाणून या.

याकलाप -7
इिज त संकृतीचा िहडओ दव
ु ा

3. दPण भारतातील

1. दPण भारतातील

67याकलाप -1.

Lदवस – 7,8,9

%व%वध राजवंश सामािजक,

%व%वध राजवंश

उतर आ!ण दPण भारतातील Aमुख

67याकलाप - १.

राजकtय आ!ण आWथ?क

ओळखणे .

राजवंशांचे वगUकरण लॅ श काड? 5वारे

उतर आ!ण दPण भारतातील Aमुख राजघरा^यांची याद

जीवनात यांचे योगदान

2. शातवाहनां$या

कर^यास सुच%वणे .

तयार करा आ!ण उतर व दPण भारतातील Aमुख राजवंश

ओळखतल .

काळा$या आWथ?क

67याकलाप -2.

mहणून यांचे वगUकरण करा.
करा

9 अ@ययन नपती

मंदला कारणीभूत

Aाचीन भारता$या नकाशावर दPण

67याकलाप -2

ठरले"या घटकांचे

भारतातील राजघरा^याची ओळख

NशPक %व5याJयाKना Aाचीन भारताचा नकाशा दे तील आ!ण

पटकरण

करणे.

दPण भारतातील राजवंश Wच1हां6कत करतील.

करणे.

67याकलाप -3.

67याकलाप -3

थानक सहका रतां$या मा@यमातून

थानक सहकार संथां$या नNम?ती व उGीटे बGल शातवाहन

(इयता ६ वी)

3. होयसळां$या

काळातील कला

शातवाहन काळ आ!ण स@या$या

कालावधी$या पदान7
ु मात चचा? करा यां$या काळातील %व%वध

आ!ण थापय

सहकार संथांमधील समानता यावर

कारागीर ओळखून परदे शी jयापाराचे महव ओळखा.

सदया?चा आनंद

चचा? कर^यास Aे रत करणे .

67याकलाप -4

घेतील.

67याकलाप -4

%व5याJयाKना बेलूर, हले
ले<बडू, सोमनाथपरू इयादतील होयसळ

योजनाकाय?

मंLदरांची Wच.े संhLहत कR 5या .

4. चोळ काळातील
hाम आढाNळत

उदा: हो्यासळां$या कालावधीची कला

आ!ण आज$या

आ!ण वातNु श"प संबंWधत Wच.े

hामपंचायतींमधी

माLहतीसह एक<.त करा.

ल समानतेबGल

67याकलाप 5.

यांना माLहती

hामपंचायतीस भेट 5या व तेथील

आहे .

रचना व काय?प`तीची माLहती Nमळवा.
.
67याकलाप 6.

बेलूर या वातु!श#प भयतेचा िहडओ दव
ु ा

होयसळ आ!ण %वजयनगर राजवंशांचे
िjहkडओ दश?%वणे .
67याकलाप 7
\यू. आर. कोड 5वारे हं पी आ!ण
होयसळ साा#या%वषयी जागRकता
नमा?ण करणे.
67याकलाप ..8.
होयसळ घरा^या$या थापनेसंदभा?त
नृ य %व5याJयाKना सादर कर^यास
Aे रत करणे .

बेलूर हलेबीडची !श#पकला वैभव
67याकलाप 5.

NशPक योxय जबाबदार आ!ण को%वड -19 एसओपी
नयमांचे पालन कRन %व5याJयाKसमवेत भेटतात आ!ण
hामपंचायत सदयांची नवड,
नवड %व%वध सNमया गLठत
कर^या$या व यां$या काया?%वषयी चचा? करतात.

होयसळ
4.इंhजां%वR` लढा दे णार

1. 6कतरू राणी

67याकलाप .1.

Lदवस – 10,11,12
67याकलाप .1.

हं पीचे वातु!श#प

6कतरू राणी च1नमा आ!ण

च1नमा आ!ण

नाटक सादर करणे.

तचा सहयोगी संगोnळी

तचा सहयोगी

67याकलाप .2.

राय^णा यां$या

संगोnळी राय^णा

कोडग$
ू या वैभवशाल च र.ाचे

योगदानाची आ!ण

यांनी

jयवथापन कर^यास %व5याथU Aय1त

कोडागु$या इतहासामधील

<Lटशां%वR`

करतील.

महवपण
ू ? घटनांचे कौतक
ु

केले"या धाडसी

67याकलाप .3.

67याकलाप .2.

करणे .

संघषा?चे कौतुक

पाठाला पूरक असे संगोnळी राय^णा

एक लनKग टे शन तयार करा, #याम@ये माश?ल क रअपा,

करणे .

Wच.पट दाखवणे.

जनरल Wथmमया,अमरस
अमरसn
ु याचा संघष? ,हुतरु  उसव ,

10. अ@ययन नपती

2. कोडगू$या

उदा:

1. 6कतरु राणी चे1नmमा आ!ण <टश थॅकरे यां$यातील
संभाषणाचे नाटक आयोजन क

शकतो...

2. %व5याथU संगोnळी राय^णा यां$यावर एकपा.ी अNभनय
कR शकतात…

%व5याथU टे शनवर बाहे र जाऊन माLहती वाचतील.नंतर

(इयता ६ वी)

वैभवशाल च र.

य`
ु ाचा दे खावा, ಮ ೕ

ओळखून याचे

ಕ ಾ ?

कौतुक करणे.

ೂಡ ೕಕು

गटातील एक %व5याथU आपले %वचार jय\त करे ल .

याकलाप 4.
6कतरू राणी च1नमा, संगोnळी
राय^णा

फ ड माशल करीय पा आिण
जनरल िथ म या यां या फॅ सी
स
े पधचे आयोजन क

शकतो.

क(तुर राणी चे*न,मा आ6ण 78ट9श थॅकरे
यां यातील संभाषणाचा
ाषणा िहडओ दव
ु ा

संगो0ळी राय1णा 2च3पट िहडओ दव
ु ा

अमरसु0याचा संघष> िहडओ दव
ु ा

5. नैसWग?क संसाधनांचा

1.नैसWग?क संसाधनां$या

67याकलाप .1.

Lदवस – 13,14,15

वापर आ!ण यां$या

आवdयकता जाणून घेणे.

Adन %वचारणे.

67याकलाप .1. आ!ण .2.

67याकलाप .2.

जीव जग^यासाठ} काय आवdयक आहे हे %वचाRन

संवध?ना$या प`तींबGल

1. नैसWग?क

पट करतील.

संसाधनांचे Aकार

याद करणे .

%व5याJयाKना ते शाळोतील सूचीब` फnयावर सूचीब` कर^यास

संसाधने (पाणी, इंधन,

जाणून घेणे.

67याकलाप .3.

सांगणे.

लॅ शकाड? दे णे.

67याकलाप .3 आ!ण 4.

जंगल, जंगल)

2. नैसWग?क

वाच%व^यासाठ} आ!ण

संसाधनांचे

67याकलाप .4.

%व5याJयाKना नत
ू नीकरणयोxय आ!ण नत
ू नीकरण झाले"या

व$छता राख^यासाठ}

संवध?न आ!ण

वगUकरण करणे .

संसाधनांची एक चेकNलट 5या आ!ण यांना नत
ू नीकरणयोxय

योxय माग? सुचवा.

संवध?न कर^याची

67याकलाप .5.

आ!ण नत
ू नीकरण झाले"या संसाधने शीष?क असले"या

आवdयकता

पाणी बचत उपाय आ!ण व$छतेची

पेटम@ये ठे वायला सांगा .

समजन
ू घेणे.

भूNमका.

67याकलाप .5.

7. अ@ययन नपती

67याकलाप .6.
(इयता 5 वी)

पोटर बन%वणे.

चचा? पधा? करणे.
67याकलाप .7.
आशुभाषण
67याकलाप .8.
आम$या गाव$या रयांवरती एक
फेर.
67याकलाप .6.

वगा?त खडूने एक मोठा एक वतळ
ु? तयार करा आ!ण याला
तलाव असे संबोधन कR आ!ण मंडळा$या बाहे रल बाजस
ू
पा^या$या वापरा$या %व%वध भूNमका %व5याJयाKना 5या. मग
यातन
ू जलदे वी Aकट होईल आ!ण ती पाणी संवध?नाबGल सांगू
दे . (उदा: धुणे धुणे, mहशी धुणे, वाहने धुणे, भांडी धुणे ,पा^यातून
कळशीने पाणी भरणे) वगैरे …… ..
(याच रतीने ऊजा?, अ1न आ!ण वन संरPणासार{या %व%वध
67याकलाप करा.)
6
कना?टकची संसाधने,

1. आमचा %वभाग
कोणता ? याची

67याकलाप. 1.

Lदवस – 16,17,18,19

वग? खोलम@ये कना?टक आकृती तयार

67याकलाप 1 आ!ण 2.

रोजगार, कला, साLहय

%वशेषता काय

करा आ!ण 4 %वभाग ओळखा.

शाळे $या कPात कना?टकचा नकाशा तयार करा आ!ण यातील

आ!ण कृये या %वषयांचे

आहे ?आप"याकडी

67याकलाप .२.

4 %वभाग Wच1हां6कत करा यानंतर %व5याJयाKना 4 गटात बनवा

वण?न करतील आ!ण यांची

ल नैसWग?क

%व5याथU चार %वभागाचे AतनWधव

आ!ण Aयेक गटाला एक %वभाग दश?वा.

तल
ु ना करतील .

संसाधने, वन,

अdयाAकारे गट तयार करा.

67याकलाप 3.

व1यजीव, पPी

67याकलाप .3.

Aयेक मुलास या या िज"3या$या नावासह या िज"3यातील

अभयार^य याची

मी तू झा"यास 67याकलाप

रोजगार, कला, साLहय, कत?ृ व आ!ण संसाधनांचे %वशेषता

जाणीव क|न

67याकलाप .4.

सांगावे.

घेतील.

Pे.भेट

उदा: Nशमोगा िज"3याचे AतनWधव करणारा %व5याथU असे

1. अ@ययन नपती
(इयता 6 वी)

2. आप"या रा#यातील
कला, साLहय, 7tडा,
राजकारण इयाद
Pे.ात ANस`
असले"यांबGल
मुलांना ओळख कRन
दे णे.

67याकलाप .5.
Aवास
67याकलाप .6.
कवी, साLहियक, खेळाडू, नवडले"या
Aतनधींची भेट.
67याकलाप .7.
आशुभाषण, आशु अNभनय
67याकलाप .8.
संदश?न
67याकलाप .9.
समीPा
67याकलाप .10.
साLहय Pे.ात Aशती Nमळवले"यांची
याद कर^यास सांगणे .
उदा: ानपीठ पुरकार %वजेयांची

mहणू शकतो.
मी Nशमोगा िज"3या$या बंगळुR %वभागात आहे आ!ण मी
नसगा?साठ} ANस` आहे .
मा2याम@ये 7 तालुका आहे त.
मला कना?टकचा धान कंु पण mहणतात
तग
ुं भ, शरावती, वरदा आ!ण कुमुदवती न5या नद$या काठावर
वाहतात.
येथे जगANस` जोग धबधबा आहे त.
ानपीठ पुरकार घेऊन आले"या कुवेmपू आ!ण य.ू आर
अनंतमूतU यांचे मी घर आहे .
दे शात सवा?Wधक पाऊस येथे पडतो.
सूचना : %व5याJयाKना Aयेक िज"3यातील वैNशYयांचा
िjहkडओ / िjहkडओ दश?वा.

67याकलाप .11.
ानपीठ पुरकार %वजेयांची फॅ1सी
ेस कर^यास Aवृ त करणे .
67याकलाप .12.
योxय माLहतीसह AेPणीय थळांचा
अ"बम बन%वणे .
67याकलाप .13.
कोठक रचणे

67याकलाप -13.
%व5याJयाKना िज"3यातील शेती, रोजगार आ!ण कला यासंबंधी
माLहती कोठकामधे Nलहू 5या.
िज"3याचे

महवाची

Aमख
ु

नाव

%पके

उ5योग

रामनगर

रे शीम

शेती

कला

च1नपटना
ची
बाहुलबन%व
णे

%वजयपुरा

भात ,स
सुपार

शेती

नायका

Nशमोगा

#वार

शेती

डो"लक
ु ु !णत

दPणाक1न

भात, नारळ

शेती,मासेमा

यPगण

ड
हावेर

र
Nमरची

शेती ,

दोडा /

बीज

रॉक गाड?न

उपादन
बगळुR
अdयाAकारे %व5याथU वडीलधार मंडळी आ!ण NशPकां$या
साहायाने माLहती भRन घेतील .
7.
AजाAभुव अथ? आ!ण
Aकार समजावून सांगतात .
लोकशाहची वैNशYये
आ!ण Aकार वण?न करतात.
15. अ@ययन नपती

1.सरकार 6कं वा AजाAभुव

67याकलाप .1.

Lदवस –20,21

याचा अथ? जाणून घेतील.

Adन %वचारणे.

67याकलाप .1.

२. ते सरकार$या Aकार$या

67याकलाप .2.

%व5याJयाKना, तम
ु $या गावाला / शहराला रता, पा^याची

वैNशYयां%वषयी चचा?

पा. अNभनय

उपय\
ु तता कायअdया समया जेjहा उवतात तेjहा या कोण

करतील.

67याकलाप .3.

सोडवतात ? असा Adन %वचाRन नयमांचे अथ? आ!ण

3. लोकशाह$या तवांचे

चाट? चा वापर आ!ण लनKग टे शन.

आवdयकता पट करा.

कौतुक करतील.

67याकलाप -4

67याकलाप -2. %व5याJयाKना 3 गटांम@ये %वभागून 5या आ!ण

hामपंचायत सदयांची / नवडले"या

Aयेक गटाला %व%वध Aकारचे सरकारचे AतनWधव

सदयांची मुलाखत

कर^यासाठ} आ!ण भूNमका-खेळा5वारे यां$या तवांबGल चचा?

(इयता 6 वी)

कर^यासाठ} एक उWचत प रिथती Aदान करा.
67याकलाप -3.
लोकशाह तवांचा त\ता दश?%वणे Aयेक %व5याJया?ने लनKग
टे शन मधील लोकशाह तवे काळजीपव
ू ?क वाच"या पाLहजेत
आ!ण ठळक मुGे Nलहून यावेत.
67याकलाप -4.
लोकशाह, हुकूमशाह आ!ण 1याय सरकार यां$यातील
फरकांची याद करा.
8.
राD@वज, राDय Wच1हे ,
राDगीत आ!ण राDय

1. राDय @वजाची

67याकलाप -1.

Lदवस –22,23

%वशेषता आ!ण

राDय @वज दाखवुन Adन करणे .

67याकलाप -1.

राDय @वज

67याकलाप -2.

NशPक %व5याJयाKना आम$या राDय @वजाचे Wच. दाखवतात

सण ओळखतात.
14. अ@ययन नपती
2.
(इयता 6 वी)
3.

संLहता समजणे

राDय @वजाचे Wच. काढ^यास

आ!ण %व5याJयाKना वेगवेगळे Adन %वचारतात.

आ!ण यांचे

सांगणे.

उदा:

पालन करणे.

67याकलाप -3.

1.पांढरा रं ग कdयाचा संकेत आहे ?

राDय Wच1हे

राDय Wच1हे ओळखणे.

2. Lहरवा रं ग कdयाचा संकेत आहे ?

ओळखणे.

67याकलाप -4.

3.राD@वजा$या म@यभागी असले"या च7 कdयाचा संकेत

राDय सणांचे

नबंध रचना / भाषण.

आहे ?

महव जाणून

67याकलाप -5.

याAकारे Adन %वचाRन राD@वज आ!ण राD@वजाची संLहता

घेणे.

एकपा.ी.

याचे महव पटवन
ू दे णे.

उदा:

67याकलाप -3. %व5याJयाKना राDWच1हाचे

1) मी भारताचा राDय @वज आहे ….

आ!ण यांची ओळख पटवन
ु दे त याचे महव समजतील .

2) मी राDगीत आहे . माझी नNम?ती yी

67याकलाप 4. %व5याJयाKना यां$या शाळे त साजरे

रवींनाथ ठाकूर यांनी केल होती ……

होणाCया राDय सणांवर नबंध तयार कR 5या. 6कं वा

इ.

आपण भाषण कR 5या .

Wच. दाखवा

3)राDय Wच1हांची रांगोळी काढणे
आ!ण याAकारे याचे नवा?हान करणे
4)राDगीत ऐक^याची आ!ण
%व5याJयाK5वारे गा^याची संधी
उपल]ध क|न 5या.
5) सरु ात गाणे
उदा: Nमले सुR मेरा
9.
नकाशावर भौगोNलक
Aतीक आ!ण Wच1हे वापरणे

1. नकाशा तयार

67याकलाप 1.

Lदवस –24,25,26

कर^यासाठ} आवdयक

नकाशा तयार करा

67याकलाप -1 %व5याथU यां$या गावाचा नकाशा तयार

घटक जाणून घेणे.

67याकलाप २.

करतात. मग या 67याकलापातन
ू नकाशा तयार कर^यासाठ}

आ!ण यांचे पटकरण

२. नकाशाम@ये असू

नकाशावर संकेतांची याद करा.

आवdयक असले"या घटकांची चचा? कRया.

करणे. वेगवेगळे नकाशे

शकतात अशी मु{य Wच1हे

67याकलाप - 3

उदा: केल, अंतर, Lदशा

वगUकृत करणे आ!ण

आ!ण यांचे उपयोग

नकाशे तयार कर^यासाठ}

जाणून घेणे.

आवdयक असलेले घटक

नकाशाचे वण?न
67याकलाप -4
नकाशावर संकेत समायोजन करणे.

जसे कt केल, Lदशा आ!ण
Wच1हे यांचा वापर करणे .
22. अ@ययन नपती
(इयता 6 वी)

67याकलाप -२
%व5याJयाKना दोन गटात %वभागून कना?टक / भारताचा राजकtय
नकाशा एका गटाला आ!ण कना?टक / भारताचा Aाकृतक
नकाशा दस
ु र्या गटाला 5या आ!ण या नकाशाम@ये वापर"या
जाणार्या Wच1हांची याद करा.
करा
67याकलाप -.3.
NशPक %व5याJयाKना नकाशांची याद ,भौगोNलक संकेत आ!ण
रं ग संकेत याचे लॅ शकाड? दे तील आ!ण र\त नकाशाम@ये
योxय जागी समायोजन करतील.
करतील
10

1. आNशयाई खंडातील

67याकलाप 1.

Lदवस –27,28,29,30

आNशयातील Aमख
ु

थान आ!ण भौगोNलक

उतर शोध^यासाठ} जगाचा नकाशा

67याकलाप -1. %व5याJयाKना 2 गटात बनवा आ!ण दोन गटांना

महासागर,सागर, न5या,

थान जाणून घेणे .

वापर^याची क"पना करणे .

जगाचा नैसWग?क नकाशा 5या.एक
5या
गट नकाशा %वधान करे ल व

पव?त,पठार,,दे श आ!ण

२. आNशयातील Aमुख

67याकलाप २.

आणखी एक गट उतर अंदाज कर^याचा Aयन करे ल. या

सीमारे षा

नैसWग?क %वभागांचे वण?न

आNशया खंडातील नकाशावरल Aमुख

67याकलापा5वारे , NशPक %व5याJयाKना खंडाचे थान, Pे.

ओळखतात.अPांश आ!ण

करणे.

नैसWग?क %वभागांची ओळख कRन घेणे

आ!ण भौगोNलक थान पटवन
ू दे ^यास मदत करतील.

रे खांशांवर आधा रत

67याकलाप 3-

उदाहरणे: %वधाने

आNशयातील Pे.ाचे वण?न

आNशयातील वनपती आ!ण Aाणी

1. हा खंड उतर गोलाधा?त आहे का?

करणे .

यांचा अ"बम बन%वणे.

दस
ु रा गट होय / नाह असे उतर दे णे.

18,19,20 अ@ययन

67याकलाप 4

२. %वषुववृ त,कक?वृ त आ!ण मकरवृ त या खंडातन
ू जातोय का?

नपती

Google Earth सह आNशयाई सीमा

हे खंड तीन महासागर आ!ण एका बाजूने भूभागाने jयापलेला

आ!ण नैसWग?क %वभाग ओळखणे.

आहे का?

(इयता 6 वी)

67याकलाप -5.

या खंडात जगातील सव$च पव?त Nशखर आहे त का?

( ह अ@ययन नपती

आNशयाई खंडातील पृ ठभाग िjहkडओ

. या खंडला "%वसंगतींचा %वकृती खंड" mहणतात का?

केवळ आNशयासाठ} काढले

पाहणे

भारत खंडात सामील होतो का?

गेले आहे .)

67याकलाप -6.

7. खंड 10 -161 उतर 770 -411 उतर अPांश आ!ण 260 -041

शाळे $या आवारात रांगोळी5वारे

पव
ू ? पव
ू ? 1690 -401 पिdचम रे खांश दरmयान %वतत
ृ आहे का?

गोलाकार रचना करणे.
67याकलाप -2.
%व5याथU आNशयातील महवाचे Aादे Nशक %वभाग NलLहतात
(माउं ट एjहरे टचे मु{य भौगोNलक Pे., तबेLटयन पठार,
सायबे रयाचे पठार , जपानी 5वीपसमूह, Nसंधू गंगा नद मैदान)
ते एका बॉ\सम@ये ठे वा, %व5याJयाKमधून Wची काढायला लावा
आ!ण आNशयाई नकाशाम@ये काय आहे ते यांना सांगा. मग
या %वभागातील ठळक गोट %व5याJयाKना पटवन
ू 5या.

आ!शयाई खंड गुगल अथ> ABयाचा दव
ु ा
आ!शया थान आ6ण Cवतार

67याकलाप -6
रांगोळीपासन
ू शाळे $या आवारात एक गोल तयार करा, याम@ये
अPांश आ!ण रे खांश Nलहा आ!ण %व5याJयाKना यातील मु{य
अPांश आ!ण रे खांश ओळख^यास मदत करा. रं गाने आNशयाई
खंड भरा.

