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अपेक्षित शैिणिक

फळ
1. संख्यंशी खेळ
(8 दिवस)

2021-22 सालच्या सेतु बंध काययक्रम
ववषय : र्णित

अध्ययन अंश

1.

संख्य ववस्तयर करुन लिदिणे

उपक्रम
उपक्रम :

1.1) स्थयनमल्
ू ् कप

30

दिवसांची अपेक्षित अध्ययन फळ:उपक्रम राबववण्याच्या सुचना
पेपर कपवर समयन अंतरयवर 0 पयसून 9 प्ंत

संख्य सवि कपवर लििून घ्य़यवे. 0 पयसन
ू 9 प्ंतच््य
संख्यसमोर मूळ फकमतीनुसयर 0 जोडून शेवटी +
चचन्ि घयिून एकयतएक घयिून मुियंनय िे णे.

ववचयरिेल््य संख्ेियनस
ु यर मि
ु ं कप फिरवत संख्य
वयढवत जयने.
1.2) अबयकसच््य सियय््यने ववस्तयर

2345, 46098, 111111, 1234567 ्य संख्य
अबयकसच््य मनी घयिण््यस सयंगून ववस्तयर
करण््यस लशकव्
ू य.

1.3) चयक फिरवन
ू संख्य ननलमिती
उिय:7000+500+60+4=7564
5763,6924,7006 इत््यिी.
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2. भयज्् - अववभयज्् संख्य

गट उपक्रम :

समजतयत

2.1) मणींचय खेळ

लशक्षक दििेल््य ननदिि ष्ट संख्ेच््य चचंचोके

ववद््यर्थ्यंनी फकती प्रकयरे समयन गट करतीि िे

उपक्रम रयबवण््यव्ियरे ्यिी त्यर करतीि. ्यनंतर
िक्त िोन समयन गट करण््यस ्ेणयऱ््य संख्यंनय

अववभयज्् संख्य म्ह्णतयत आणण िोनपेक्षय जयस्त
समयन गट करतय ्ेणयऱ््य संख्यनय भयज्् संख्य
म्हिणून समजयवणे.
3

3. भयज््तेच््य नन्मयंचे पररक्षण

3.1) 1 ते 100 प्ंतच््य स्वयभयववक संख्यंचे
कोष्टक

वगयितीि मि
ु यंच््य संख्ेियनस
ु यर गट करुन, प्रत््ेक
गटयिय 1 ते 100 प्ंतच््य स्वयभयववक संख्ेचय
कोष्ट?क िे ऊन, 2,3,4,5,9 आणण 10 ने भयग
जयणयऱ््य संख्यंनय वेगवेगळ््य रं गयंच््य

स्केचपेनव्ियरे ियखवून ्यिी त्यर करुन घेऊ्य.

3.2) पटकन सयंगय
4

2
1426
25377
80034

3

4

5

6

8

9

3.3) कोष्टक पूणि करय.

ववचयरिेल््य संख्य 2 ते 11 प्ंत कोणकोणत््य
संख्ेपयसून भयग जयतीि म्हिणून भयज््तेच््य
नन्मयने मनयमध््े पररक्षण करु्य.
मुियंनी त््यंनय दििेल््य कोष्टकमधीि संख्य
कोणकोणत््य संख्ेपयसून भयग जयतयत िे

65849
71111
0

भयज््तेच््य नन्म वयपरुन भयग घेल््यस √ म्ह्णन
ू

4. संख्यरे षेच््य सियय््यने पूणयंकयचे 4.1) उडी मयरण््यचे खेळ :

मुियंचे िोन गट करून, पदििय गट सयंचगतल््य

मळ
ू फक्र्यंचे कयढण््यचे सयमयर्थ्ि

नयदितर × चचन्ि कोष्टकमध््े ियखवण््यस िे णे.

( रयंगोळीपयसन
ू खेळयच््य मैियनयमध््े िंब
पूणयंकयंच््य संख्यरे षय)

प्रमयणे िस
ु ऱ््य गटयने एक िूट समयन अंतरयवर
ियखवविेल््य पण
ू यंकयच््य संख्यरे षेमध््े उडी
मयरून मूळ फक्र्य घडववण््यचे सयमर्थ्ि

लमळववणे.
4.2) पूणयंक संख्यंच््य सियय््यने जजंकणे िरणे मुियंनी नयणय शून्् स्थयनयवर ठे ऊन घेणे. +
लशकववणे

आणण – चचन्ि असणयरय एक ियसय तसेच 1 ते
6 संख्यंचय ियसय एकयच वेळी पयडवल््यमळ
ू े
आिेल््य पूणयंकयिय अनुसरून नयणे पूणयंक

संख्ेच््य चयटि मध््े चयिवत खेळ लशकववणे

4.3) ्ोजनय

चचत्रयमध््े ियखववल््यप्रमयणे पूणयंक संख्य रे षय

वयपरतयत.)

करून घेणे.
https://youtu.be/0zoB9ngAZ3E

(पूणयंक संख्य रे षेचय नमुनय त्यर करून
5. संख्यरे षेवर पररमे् संख्य
ियखववणे.

5.1) ियकडी पट्टी वयपरून संखय रे षेचय नमुनय
त्यर करणे.

त्यर करून पूणयंकयवरीि गणणती फक्र्य

ियकडी पट्टीवर रं गीत पेनयने एक सरळ रे षय

कयढणे. ्य रे षेवर 3 सें. मी. समयन अंतरयवर

रं द्र करून त््य रं द्रयमध््े णखळ््यंच््य सियय््यने
पररमे् संख्य ियखववणे

5.2) O. H. P. प्रत वयपरून पररमे् संख्यंचय
आकिन घडववणे.

समयन आकयरयच्् िोन O. H. P. प्रत घेऊन

दििेल््य पररमे् संख्ेिय अनुसरुन O. H. P.

प्रत मध््े समयन िोन भयग त्यर करून घेऊन
एकयवर एक ठे ऊन चौकोन मोजण््य मयिित
आकिन फक्र्य घडववणे.

5.3) भयगिब्ध संख्यंनय संख्यरे षेवर
ियखववण््यची फक्र्य

6. दििेल््य संख्ेचे सम आणण
ववष् ओळखून लिदिणे.

6.1) बयरयखडी स्मरण करणे

https://youtu.be/pmzd_XdBtPo
भयगिब्ध संख्यंचय िोकयट कय्िरत नमन
ु य
सम संख्य म्हिणजे ती संख्य कोणकोणत््य

संख्य बयरयखडीमध््े ्ेतयत म्हिणून समजयव्
ू य.
उिय. 12 च््य सम = 1×12, 2×6, 3×4
ववषम संख्य म्हिणजे ती संख्य बयरयखडी उिय.

3 च््य पटीच््य = 3,6,9,12…….असिेिे मि
ु यंनय
समजयवल््यनंतर त््यंनय दििेल््य संख्यंनय सम
संख्य व ववषम संख्य लिदिण््यस सयंगू्य.

6.2) घटक जोडून लिदिणे.

दििेल््य संख्े इतके कयगिी तुकडे त्यर

करुन घेऊन त््यंनय अडवे उभे स्थंभयकयरयमध््े
जोडून घटक लिदिण््यस मित करु्य.
6.3) घटक वक्ष
ृ नकयशय त्यर करणे

दििेल््य नमन
ु य समजयवन
ू घेतल््यनंतर 10, 50
आणण 100 िय घटक नकयशय त्यर करण््यस
मित करु्य.

7) ि.सय. वव. आणण म.सय.वव.
कयढणे.

7.1) खेळ :

मि
ु यंनय दििेल््य संख्ेच््य घटकयच््य संख्यंच््य

सयंगणे
(1 ते 100 प्ंतचे नैसचगिक संख्ेच््य

संख्ेवर अनत जयस्त रं गयंचे बबल्िे पडतीि त््य

नयणे ठे ऊन – ि.सय.वव. आणण म.सय. वव.

कोष्टकयमध््े ववववध प्रकयरच््य रं गीत नयणे

ठे ऊन ि. सय. वव. आणण म.सय.वव. शोधणे)

कोष्टकमध््े रं गीत बील्िे ठे वतय जयणे. कोणत््य
संख्य सयमयन्् संख्य असतयत. त््यमधीि अती
िियन संख्य िी त््यचे ि.सय.वव. असेि असय
समयजयवणे.
्यचप्रमयणे म.सय.वव. शोधण््यस मि
ु यंनय

दििेल््य संख्य घटकयवर संख्यंचय कोष्टकयमध््े
रं गीत बबल्िे ठे वत जयऊन कोणत््य संख्यवर

अती जयस्त रं गीत बबल्िे पडतीि त््य संख्य

सयमयन्् घटक असतयत. त््यमधीि अती मोठ््य
संख्य िी त््यची म.सय.वव. असेि िे खेळयमयपित
7.2) गोट््य वयटणे – ि.सय.वव. आणण म.सय.वव.

समजयव
न
ू बयकीचे गणणत करयव्यस सयंगणे.
https://youtube/754yo4E3vPy
कयगिी कप आणण गोट्
्यंच््य सियय््यने संख्ेचे
सयमयन्् घटक आणण घटकयंवर गोट््य टयकून

सयंगणे

ि.सय.वव. आणण म.सय.वव. लशकवणे.

7.3) भयगयकयर आणण मूळ अव्व पध्ितीने

8,20,12 ्य संख्यंनय ि.सय.वव. आणण

8.1) बयण फिरवून घयतयंक संख्य रचणे (

वेगवेगळ््य बत्रज््य असणयऱ््य 2 वतुळ
ि कयढून,

ि.सय.वव. आणण म.सय.वव. शोधून कयढणे.

2) घयतयंक आणण
घयत

8 घयतयंक लििून, वयचणे

जव्िि चयटि )

म.सय.वव. फक्र्य घडवू्य.

बयिे रीि बयजूिय मोठ््य वतळ
ुि यवर आधयर नंबर
आणण वतळ
ुि यच््य आतीि भयगयत घयतसच
ू ी
संख्य लिियवे. िोन बयणयचे खुनय कयतरून

ररवीड सियय््यने मध््भयगयमध््े जोडून घ्वयवे.

त््यनंतर िोन्िी बयणचचन्ि फिरवत आियर संख्य
आणण घयतसूची सयंगत घयतयंक लिदिण््यस
ियवणे.

8.2) घयतयंतयकयचे ववस्तयरीत रुप आणण संक्षक्षप्त प्िॅ श कयडि ववद््यर्थ्यंनय िे ऊन घयंतयंकयचे
रुपयतीि िरक पडतयळय करुन लिदिणे.

ववस्तयरीत रुप आणण संक्षक्षप्त रूपयतीि िरक

8.3) कोण मोठय?

दििेल््य घयतयंकयचे फकं मत शोधून िियन व

2 अथवय 5
5

2

34 अथवय 43

पडतयळून लिदिण््यस मित करणे.
उिय. a5 = a×a×a×a×a
m×m×m = m3

मोठय घयतयंक संख्य ओळखण््यस ियवणे.
23 = 8
32 = 9
9 > 8

32 > 23
मयदिती ियतयळणे
(4दिवस)

1. वयरं वयरतय ववतरण तक्तय

त्यर करुन चचत्रयिेख रचने
आणण आकिन करणे

2. ियसय टयकून वयरं वयरतय ववतरण तक्तय
त्यर करणे.

1 ते 6 अंक लिदििेिय ियसय ववद््यर्थ्यंनी 30
वेळय टयकून ियसयमध््े त््यंनय दिसिेिी अंक
बोडिवर लिदित जयवे. त््यनंतर ियसयची

प्रत््ेकवेळी आिेिी अंक मोजन
ू वयरं वयरतय
1. दििेल््य वरुन सरयसरी, मध््यंक आणण
मूळफकं मत शोधून कयढणे.

दििेल््य मयदितीवरुन स्तंभयिेख रचनय करणे.

ववतरण तक्
तय त्यर करण््यचे सयमर्थ्ि वयढव्
ू य.
ववद््यथयंच््य संख्ेिय अनस
ु रुन गट त्यर करुन,
प्रत््ेक गटयने सि वयरं वयरतय ववतरण तक्
त््यच््य
सियय््यने सरयसरी, मध््यंक आणण मूळफकं मत
शोधून कयढण््यस मित करणे.
वरीि वयरं वयरतय ववतरण त
क्त््यिय ्ोग््

प्रमयणयचे एकक ठे वून स्तंभयिेख कयढण््यस

ियवणे.
( X अक्षयवर ियसयची सम्हमख
ु बयजच
ु ी संख्य
आणण Y अक्षयवर फकतीवेळय ती बयजू वर

आिेिय आिे ते घेणे)
गुणोत्तर आणण
त््यचे प्रकयर
(2 दिवस)

1. समप्रमयण आणण

व््स्तप्रमयण संकल्पनय

मोजून प्रमयणयत लिदिणे.

आपल््य वगयितीि ववद््यथी आणण ववद््यथीनींची
संख्य मोजन
ू गण
ु ोत्तर श्रेणीत लिदितीि.
लशक्षकयंच््य सियय््यने ननच्चतम श्रेणीत
लिदिण््यस सयंगणे.
(खोिीची ियंबी-रुं िी, बॅगेतीि नोटबक
ु ,

पयठ््पुस्तकयंची संख्य, वस्तूंची संख्य- एकंु ण
फकं मत, वयिनयची वेग-कयपिेिय अंतर इत््यिी
प्रमयणसुध्िय वयपरयवे.)
पडतयळून पियणे – मी कोण सयंगय.

िै नंदिन जीवनयचे प्रमयणयच््य सयंगण््यच््य

आधयरयव्ियरे समप्रमयण आणण व््स्तप्रमयण
ओळखणे

समप्रमयणयत आिे फक नयिी? ओळखय पयिू
a:b=c:d
a×b=b×c

वस्तूंची संख्य – एकूण फकं मत, वयिनयचय वेग-

कयपिेिे अंतर, आियरधयन््- जेवण करणयऱ््यंची

संख्य, कयम करणयऱ््यंचे संख्य- ियगणयरय वेळ

इत््यिी िैनदं िन जीवनयतीि गोष्टी मि
ु यंनय सयंगन
ू
त््यमधीि प्रमयण कोणते िे मि
ु यंनय

ओळखण््यस सयंगणे.
प्रमयणणत नमन
े य संबध
ं समजन
ु च
ू घेऊन दििेल््य
प्रमयण िय समप्रमयणयत आिे फकं वय नयिी
ओळखण््यस लशकववणे.
उिय. 2 : 6 = 4 : 12
3:6=5:8

5. िै नंदिन

िियि, सूट, मुद्िि, सरळव््यज,

व््वियरीक गणणत
(िोन दिवस)

पररकल्पनय समजयवन
ू घेतीि.

जीवनयतीि

व््यजयचय िर इ. व््वियरीक

1) तोंडी दिशोब
2) मि
ु यंचय बयजयर / मॅदिक सभय

बयजूिय दििेल््य उपक्रमयंचय वयपर करून

मयदिती लमळववणे.
4) संभयषण भलु मकय

उपक्रम ननवडून रयबववणे.

3) बँकेिय भेट िे वून बँक व््वियरयबद्िि

व््वियरीक गणणतयंचय कौशल्् ववकलसत करणे.
(आपल््य शयळय व स्थयननक पररसरयिय ्ोग््

6. एक चिपियची
रे षी् समीकरणे
सोडववणे
(1 दिवस)

बैजजक पियविी

वरीि मुळ फक्र्य
(2 दिवस)

दििेल््य सरळ समीकरणयमध््े
बैजजक रयशींचय फकं मत शोधणे

बैजजक पियवल््यंची बेरीज आणण
वजयबयकी

सलमकरण लिदििेिे फ्िॅ श कयडि

x + 7 = 10
m – 3 = 7

10a – 5 = 0

5c = 15

ववद््यथी फ्िॅ श कयडिचय वयपर करून बैजजक
बैजजक रयशींचय खेळ
सजयती् आणण ववजयती् पिे लिदििेिे बैजजक
रयशींचे फ्िॅ श कयडिचय वयपर

रयशींची फकं मत कयढतीि
एकय पेटीमध््े 30 ते 40 बैजजक पिे लिदििेिे
कयडि घयिणे. ननदिि ष्ठ वेळेत ववद््र्थ्यंनी शक््
िोईि नततके कयडि ननवडून बेरीज आणण

वजयबयकी करण््यस सयंगणे. जयस्तीत जयस्तय
बरोबर दिशोब केिेल््य ववद््यथयंिय ववजेतय
म्हिणुन घोवषत करणे.
जव्ि रे खयकृती

आणण जव्ि कोन
(2 दिवस)

एक जोड समयंतर सरळ रे षय एक

छे दित रे षयंनी छे द्ल््यस्स ननमयिण

प्रय्ोचगक उपक्रम

िोणयऱ््य ववववध कोणयंच््य जोड्यंनय

बयजुच््य चचत्रयमध््े ियखववल््यप्रमयणे िोन

कोनमयप कयढून घेणे. ्य िोन्िी कोनमयपकयंनय
समयंतर वेगयने चयिववण््यसयरखे OHP प्रतची

ियखववणे.

्यिी आ्तयकयर अथवय वगिमूळयकयरयने जोडणे.
कोनमयपकयच््य केंद्रयमधीि OHP प्रतची

्यिीवर एक छे िन रे षय ओडणे. आतय एक

कोनमयपक बयजूिय केल््यवर छे िन रे षय िोन्िी

कोनमयपकयंवर समयन कोन ननमयिण िोतयत. िी
फक्र्यमुळे 6 प्रकयरचे कोनयंची जोडी ननमयिण
प्रय्ोचगक भूलमती

1. भूलमतीच््य कंपयस

पेटीमधीि उपकरण वयपरुन
कौशल्् लशकणे

भूलमतीच््य कंपयस पेटीमधीि उपकरण

िोतयत
ियखववतय आणण
्ेत.े कंपयसच््य सियय््यने
1. तेमोजमयपक

ननदिि ष्ट मोजमयपने रे खयखंड रचणे.
2. कंपयसयच््य सियय््यने वतळ
ुि तसेच कंस
रचने.

3. प्िॅ श कयडिमध््े ियखवविेल््य कोनची
मोजमयप कोनमयपकयच््य सियय््यने

मोजणे.
4. बत्रकोण मयपकच््य सिय््यने समयंतर
1. िंब, कोन, बत्रकोणयंची
रचनय

कयगि, भलू मतीच््य कंपयस पेटीमधीि उपकरण

आणण िंबरे षय ओडने.

1. कयगि िम
ु डून िंब आणण कोन रे षय

ियखववणे.
2. कंपयसयच््य सियय््यने िंब आणण कोन
रचणे.
3. दििेल््य मयपयवरुन ्ोग्् पय्रीचय

समरुप आकृतींचे

1. बत्रकोण, चौकोन, आ्त,

क्षेत्रिळ शोधणे.
(3 दिवस)

क्षेत्रिळ प्र्ोगयव्ियरे

पष्ृ टिळ आणण

वतुळ
ि यचे पररघ आणण

जजओ बोडिचय वयपर, पष्ृ टिळ आणण क्षेत्रिळयंचे
सूत्रयंची ्यिी.

शोधणे. ्य मोजमयपयंनय

वयपर करुन बत्रकोण रचणे.

जजओ बोडिमध््े िोरय फकं वय रब्बर ब््यंड

वयपरुन दििेल््य समरुप आकृती रचणे. ्य

आकृत््यंचय पररघ मोजून त््यचे क्षेत्रिळ आणण
पष्ृ टिळ समजन
ू घेणे. समतियकृतीची ियंबी,

संबंधीत सूत्रयच््य सियय््यने

रुं िी, बत्रजय, व््यसयंची मोजमयप ्ोग्् सूत्रयच््य

उत्तर पडतयळून पियणे.

सियय््यने उत्तर पडतयळय करुन घेणे.

2) आकृती पयिून पष्ृ टिळ आणण क्षेत्रिळ
सयंगणे.

सरळ घनयकृतींचे
पररच्
(2 दिवस)

1. घनयकृतींचे बयज,ू लशरोबबंि ू
आणण पररघयंची संख्य

घनयकृतींचे नमुनय

ओळखून सयंगतीि

खडू िे ऊन, घनयकृतींचे बयज,ू लशरोबबंि ू आणण
पररघयवर खडूने खुनय करुन त््यंची संख्य
मोजून लिदिण््यस सयंगणे.

दिसल््यप्रमयणे रचनय करय.

रयंकेने जोडून ठे विेल््य वस्तू मि
ु यंनी वेगवेगळ््य

पेटी, आईसफक्रम कोन, पयण््यची टयकी, चें डू

त््यपुढीि दृष्टीकोन ठे वून त््य आकयरयच््य चचत्र

घनयकृतींनय संबंधीत वस्तु ( वीट, ियसय, ट््ूब,
इत््यिी.)
3. 3- D आकयरयच््य पष्ृ टभयग

प्रत््ेक ववद््यर्थ्यििय एकेक घनयकृती नमुनय व

1. चौकोन घन, घनय्त, शंकू, वत्त
ृ चचत्ती ्यंचे
पष्ृ टभयगयंचे कयगिी कयत्रणे

घनयकृतींची आकृती कयढतीि

दिशेने बघन
ू , त््यवरीि िष्ॄ टीकोन, पयर्शवि दृष्टीकोन,
कयढण््यस प्रवत्त
ृ करणे.

तुम्हियिय दििेल््य पष्ृ टभयग पयंढऱ््य कयगियवर

कयढय आणण बय््रे षयप्ंत कयपून त््यंनय ्ोग््

ररतीने िम
ु डून घनयकृती त्यर करण््यस ियवणे.

भूलमती पेटीतीि उपकरणयच््य सियय््यने
घनयकृती कसे कयढय्चे िे ववद््यर्थ्यंनय
लशकववणे.

