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Month

Lesson /
Content / Name of the Book

Expected Learning Objective

Activities/FAs Planned

गाळाकडीऱ ऩषाटे चे ळणणन कलाळे.
दे ळ
दे ळलात नशून, दे ळ कष्
टकरी प्रामाणणक
माणशातच अशतो षा शंदेऴ ममलाळा

कवळता मऱषा व्त्याचे चचत्र काढा.

ळकणबुक शोडळताना धड्याचे दृढीकरण षोईऱ

मुऱे ळकणबुक शोडळतीऱ

.ळर्कबुर्. र्वळता उव:र्ाऱ

र्वळतेचे धध
ृ ीर्रण व्षाळे.

मुऱे ळर्कबुर् शोडळतीऱ

र्वळता उव:र्ाऱ ऱेखन

वळद्याथी प्रशनाांची उत्तरे दे ण्याचा प्रयत्न
र्रतीऱ.

NO CLASS.
उव:काऱ
माणशातऱा दे ळ

MARCH .ळकणबुक. धडा माणशातऱा दे ळ.
-APRIL

NO CLASS.

JUNE

मऱ
ु े उत्तरे लऱहषतीऱ.

JUNE

वळद्याथी व्तयाकरणाळर आधाररत प्रोजेक्ट
FA -GROUP PROJECT. व्यार्रणकरताना ्यांचा आभ्याश व्तषाळा.
नाम ,शळक नाम , वळऴेवण ,क्रियाऩद.
र्वळताजिर्डे ततर्डे ऩाणीच ऩाणी
जिर्डे ततर्डे ऩाणीच ऩाणी
ऱेखान.

ऩाळशाचे ळणकन र्लाळे.
वळद्याथी ऱेखन करतीऱ

मुऱे प्रोजेक्ट करतीऱ.
ऩाळशाचे चचत्र र्ाढणे ळ ऩाळशाचे
चचत्र र्ाढणे ळ
त्
याचे ळणकन र्रणे तशेच
मुऱांची तयारी व्तषाळी

FA 1

NO PERIOD.

नीऱेऴचे शाषश

एका मुऱाने दाखळऱेऱे प्रशंळधान ्
यांचे
अतुऱनीय धैयण,ऴौयण कलाळे

नीऱेऴचे शाषश धडा ऩूणण करणे ळ

मुऱे प्रशनांची उत्तरे दे ताना ्यांना मुद्दे शांगता
याळेत.

ळकणबक
ु .

ळकणबक
ु शोडळताना धड्याचे दृढीकरण षोईऱ

JULY ऱेखन.

एखादी शाषशी कथा शांगणे

वळद्याथी उत्तरांमध्ये शषभाग
घेतीऱ.

मऱ
ु े ळकणबक
ु शोडळतीऱ

JULY

वळवळध प्रोजेक्ट मुऱे आब्याश व्तषळा.

मुऱे FA 2 दे तीऱ.

FA 2 घेतऱी जाईऱ.

Founder,s day practice.

कवळता गौरळगान
याकवळतेळरीऱ ऱेखन ळ ळकणबुक

AUG

भारताची गौरळ गाथा कऴी ळणणैऱी आषे ते
कलाळे वळद्या्याांची प्रशनोत्तराची तयारी
व्तषाळी.
वळद्या्याांची प्रशनोत्तराची तयारी
व्तषाळी.
ळकणबुक शोडळताना धड्याचे दृढीकरण षोईऱ

झेंडयाचे चचत्र ळ एका राष्
रभक्ती
माहषती मऱहषणे मऱ
े
प्रशनोत्तरे
ु
मऱहषतीऱ वळद्याथी उत्तरांमध्ये
शषभाग घेतीऱ.
मुऱे ळकणबुक शोडळतीऱ

कवळता गौरळ गान ळकणबुक
मऴकळऱेल्या धड्याळर उजलणी.

धड्यांचे दृढीकरण व्तषाळे.

मुऱे धडे ळाचतीऱ.

FA 2

गोष्ट

गोष्ट

SEPT

वळद्यार्थयाांना गोष्ट र्ऴी लऱहषतात ते र्लणे

हदऱेल्या वळवयाळर गोष्ट लऱहषताना मुद्दे र्शे
लऱषाळेत ते र्लाळे..

हदऱेल्या वळवयाळर मुऱे गोष्ट
लऱहषतीऱ.
हदऱेल्या वळवयाळर मुऱे गोष्ट
लऱहषतीऱ.

SEPT

TEST FA 2 घेतऱी िाईऱ.

मऱ
ु ाांचा धड्याळरीऱ आब्याश व्षाळा.

मऱ
ु े ऩेऩर लऱहषतीऱ.

धडे ळ र्वळता उिलणी

मुऱाांचा अभ्याश व्षाळा

मुऱे ऩेऩर लऱहषतीऱ.

SA1- PAPER

ऩेऩरची तयारी व्तषाळी

मुऱे ऩेऩर लऱहषतीऱ.

SA 1

आगली ळेगली हदळाली

माणशणे एर्मेर्ाांना मदत र्रणे शांर्टात
धाळन
ू िाणे षीच खरी मानळ शेळा आषे .

धड्याळर आधररत चचाक.

आगली ळेगली हदळाली ऱेखन.

धड्याांचे दृढीर्रण व्षाळे.

मुऱे उत्तरे दे ण्याचा प्रयत्न र्रतीऱ.

आगली ळेगली हदळाली ऱेखन ळ
ळर्कबुर्

धड्याांचे दृढीर्रण व्षाळे ळ ळर्कबुर् मधीऱ
प्रवाांची उिलणी व्षाळी.

मऱ
ु े ळर्कबर्
ु शोडळतीऱ

OCT

र्वळता.माझा गाळ

माझा गाळ ऱेखन

NOV

गाळाचे शौदयक र्लाळे

धायाचे दृढीर्रण व्षाळे.

र्वळतेळर आधाररत चचाक.

मुऱे उत्तरे दे तीऱ

NOV
माझा गाळ ळर्कबुर्.
ऩेऩरशाठी उिलणी.

ळर्कबर्
ु शोडळताना धड्याचे दृढीर्रण षोईऱ

मुऱे ळर्कबुर् शोडळतीऱ

ऩेऩाशाणतीचे तयारी व्तषाळी.
हदऱेल्या ळेलेत ऩेऩर मऱहषतीऱ.

FA 3

NO CLASSS.
हदनच
ू ी कमाऱ, ऱेखन, ळकणबक
ु ळ
व्तयाकरण

शंकटात धाळन
ू जाणे षीच खरी मानळ शेळा
आषे .

धड्याळर आधररत चचाण.

DEC
हदनच
ू ी कमाऱ ऱेखन,

ऱेखन, ळकणबक
ु ळ व्तयाकरण

उत्तरे दे ताना मऱ
ु े मद्
ु दा शांगतीऱ

मऱ
ु े उत्तरे दे तीऱ

DEC

JAN

ऩत्र

ऩत्राची तयारी व्तषाळी

मऱ
ु े ऩत्र मऱहषतीऱ

ऩत्र

ऩत्राची तयारी व्तषाळी

मऱ
ु े ऩत्र मऱहषतीऱ

ननबंध

ननबंधाची तयारी व्तषाळी

मुऱे ननबंध मऱहषतीऱ

ननबंध

ननबंधाची तयारी व्तषाळी

मुऱे ननबंध मऱहषतीऱ

FA 4

आभालाची आम्षी ऱेकरे

FEB

आभालाची आम्षी ऱेकरे
ऱेखन

ळकणबक
ु - आभालाची आम्षी ऱेकरे

कष्टकरी ळ ऴेतकरी माणशाचे कष्
ट
मानळतेशाठी अशतात षे कलाळे

ऴेतक-यांचे जीळन शमजणे गाळ
खेडयातीऱ ऱोकांचे जीळन
शमजणे.

ऱेखन करताना मुऱांना कवळता चांगऱी शमजेऱ मुऱे उत्तरे दे तीऱ
ळकणबुक शोडळताना कवळतेचे दृढीकरण षोईऱ

मुऱे उत्तरे दे तीऱ ळ ळकणबुक
शोडळतीऱ

FEB

मऱ
ु ाांची र्वळतेची तयारी व्षाळी.

वळद्ताथी र्वळता ऩाठ र्रतीऱ.

मुऱाांचा धड्याळरीऱ आब्याश व्षाळा.

मुऱे धडे ळाचन र्रतीऱ.

मुऱाांची र्वळतेची तयारी व्षाळी.

वळद्ताथी र्वळता ऩाठ र्रतीऱ.

व्यार्रणाची तयारी व्षाळी.- अव्यय.

अव्ययाांचे धहृ दर्रण व्षाळे.

वळवळध उदाषरणे हदऱी अशता
मुऱे अव्यय ओलखतीऱ.

तनबांधाची तयारी व्षाळी.

वळद्याथी तनबांधाचे मुद्दे शाांगतीऱ.

तनबांध लऱहषतीऱ.

sa 1 paper

ऩेऩरशाठी धड्याांची ळ शळक व्यार्रणाची तयारी
व्षाळी.

वळद्याथी ऩेऩर हदऱेल्या ळेलेत
शोडळतीऱ.

उजलणी
धड्याांळर आधाररत उिलणी.

र्वळतेळर आधाररत

MAR

SA 2

उिलणी.

