The Orchid School
Baner
Syllabus Overview 2015- 2016
Std X
Subject : Marathi

Month

Week

(23-28 march)

Lesson /
Content / Name of the Book

Expected Learning Objective

1)वंलाद , वलवंलाद
2)ळाश्लत शळषण वंऩती ल दोन्शी
धड्मालय आधारयत रेखन.

3) अऩूला बेट तवेच त्मा धड्मालय
आधारयत प्रश्नांची उत्तये ल वभानाथी
(30 March-2 April) वलरुद्धाथी अवे व्माकयण

(6-10 April)

MARCH/APRIL

वंतलाणी अ आ
अ ) आक्ज
वोननमाचा हदलव
आ ) कृऩा कयी
ऩंढयीनाथ तवेच भागीर धड्मालय
उजऱणी.

वंलादाच्म वलवलध प्रकायाफदडर भाहशती व्शाली .
शळषक शीच खयी वंऩती शे कऱाले

Activities/FAs Planned

वलद्मार्थमाांळी चचाा

एका भशान व्मक्ततभत्लाची ओऱख व्शाली .
एका भशान व्मक्ततभत्लाची ओऱख व्शाली .

वंताच्मा

आबांगाद्लाये त्माचे वलचाय कऱालेत

वलद्माथाांळी चचाा

वंत ते वाभान्म ह्मातीर पयक
कऱाला

(13-18 April)

शळकलरेल्मा अबंगलाणीलय आधारयत
फशुतेक भुरांना अबंग लाणी लयीर उत्तयातीर भुद्दे
प्रश्न उत्तये ल व्माकयण शरशून दे णे. वांगता मेतीर.

हदरेल्मा ओऱींचा आथा वलद्माथी
शरहशतीर.

(20-23 April)

अबंग ककती शे वुख स्थर
ु लाचन धडानातलडाव ऩत्र

वलद्माथी ऩोस्टवा फनलतीर. Group
Project.

वंताच्मा आबांगाद्लाये त्माचे वलचाय कऱालेत.
ननवगााने हदरेल्मा गोषटींची काऱजी घ्माली

Summer Break( 24th April-2nd June)

(3-6 June)

JUNE

धडा नातलंडाव ऩत्र रेखन ल ग्रुऩने
वादयीकयण

नेवर्गाक वाधन वंऩत्ती कळी लाऩयरी ऩाहशजे शे
वला वलद्मार्थमाांना कऱाले

ग्रुऩने नेइवर्गाक स्त्रोतांचे जतन
ह्मालय वादयीकयण.

(8-12 June)

कवलता क्जथे याफती शात ल रेखन.
व्माकयण लातमांचे प्रकाय.ल गोषट.

(15-20 June)

लातम रुऩांतय . धड्मांलय ल कवलतेलय
आधरयत उजऱणी.

श्रभाचे भशत्त्ल कऱाले फशुतेक भुरांना कवलते
वलद्माथी कवलता प्रत्मष ऐकतीर .
लयीर उत्तयातीर भुद्दे वांगता मेतीर. भुद्द्मालरून भुरे लातम रुऩांतय ल गोषट शरहशतीर.
गोषट शरहशता माली
लातमांचे वलवलध प्रकाय
कऱालेत
फशुतेक वलद्मार्थमाांना वांर्गतरेल्मा प्रकायात लातम
भर
रुऩांतय कयता माले.
ु े लातम रुऩांतय कयतीर.

FA 1 PEN PAPER TEST.

वला भर
ु ांना आह्माव करून ऩेऩय शरहशता माला.

वलद्माथी ऩेऩय शरहशतीर.

(22-29June)

Test 1- Indivi.project- हदरेल्मा वंतलाणीचा

FA 1

JULY

अथा तवेच त्मा वंताची भाहशती ल पोटो रालणे., Test 2Group project- ननवगााच्मा वाधन वंऩत्तीच्मा
गोषटींलय
ग्रुऩने ऩोस्टवा फनलून त्माचे वादयीकयण कयणे., Test 3 - pen pepar test portion- धडा १,२, ३. कवलता -क्जथे याफती शात. व्माकयण - गोषट , लातम रुऩांतय.
धड्मालय आधारयत व्माकयण.

(1-3 July)

धडा-भास्तय आणण भी तवेच
त्मालयीर प्रश्न ल उत्तये .

नायामण वुलच्
ें मा जीलनातीर भशत्त्लाचे प्रवंग
कऱालेत तवेच उत्तयाचे भुद्दे वांगता मालेत.

(6-11 July)

धडा हशभारम धडा
उत्वल

भनारा भोहशनी घारणाये हशभारमाचे दळान घडाले
जे उत्वल आऩण वाजये कयतो त्मात काशी
धडा लाचा धड्मालय चचाा
वलचाय ऩूलक
ा फदर कयालेत शे वभजने.

ऩरयलतानाचे

धड्मालय चचाा

JULY

(13-17 July)

धडा ऩरयलतानाचे उत्वल रेखन
कवलता भाझ्मा घयट्मात

(20-25 July)

स्थर
ू रेखन धडाप्रती वयकाय ल त्माचे रेखन.

(27-31July)

ळबदांच्मा जाती ल व्माकयण ह्मालयीर
उजऱणी.

(3-8 Aug)

(10-15 Aug)

व्माकयण वंलाद रेखन
वंलाद शरशून घेणे

व्माकयण - शरंग फदरा , लचन फदरा
, धड्मालय आधारयत वभानाथी
वलरुद्धाथी ळबद

AUG
(17-22 Aug)

धडा लारूऱ
धडा लारूऱ रेखन

(24-28 Aug)

वलवलध

धड्मलयीर उत्तयातीर भुद्दे वला भुरांना वांगता
मेतीर. बौनतक श्रीभंतीऩेषा ह्रदमाची श्रीभंती
अर्धक भशत्लाची अवते शे कऱाले
वाताया क्जल्ह्मातीर
कऱाली
वलद्माथी
फाग्तीर.

प्रतीवयकायची

बशू भका

प्रश्नवंछातीर प्रश्न वोडलामरा

कवलतेचा अथा वभजून घेतीर ल
हदरेल्मा ओऱींचा अथा शरहशतीर.

भर
ु े धडा लाचतीर.
वलद्माथी

प्रश्नवंच वोडलतीर.

वंलाद कवा अवतो, कभीतकभी ळबदात तो कवा
शरहशतात ते कऱाले

हदरेरा वंलाद भर
ु े ऩण
ू ा कयतीर.

}धड्मालयीर व्माकयण
व्माकयण वभजाले

धड्मालय आधरयत प्रश्नवंच वोडलतीर.

कऱाले. धड्मालयीर

ह्मा ऩाठच्मा आधाये लारूऱा वलऴमी भुंग्मांची
बालना तवेच ऩमाालयणा वलऴमी आस्थेचा
दृषटीकोण कऱाला

धड्मालय चचाा

प्रश्नांची उत्तये भुरे शरहशतीर.

उत्तयांचे रेखन भुरे कयतीर.

Test1-Individual Project, ,Test2- Group Project, Test 3- Pen paper Test

FA 2

SEPT

(1-5 Sept)

धडा - उरुवाचे हदलव. व्त्मालयीर
रेखन

(7-12 Sept)

अबंग ककती शे वख
ु ल आजी
वोननमाचा हदलव ह्मा अबंगाची
उजऱणी
लातम रुऩांतय . धड्मांलय ल कवलतेलय
आधरयत उजऱणी.

अबंग लाणीचा अथा वलद्माथी

वभजन
ू घेतीर.

फशुतेक वलद्मार्थमाांना वांर्गतरेल्मा प्रकायात लातम
रुऩांतय कयता माले.

14-18 Sept)

(21-26Sept)

(28-30 Sept)

SA 1

रूव कवा वाजया कयतात ते कऱाले हशंद ू
भुक्स्रभ ऎतमाचे प्रनतक अवरेरा उरूव वभजाला

Syllabus- धडे १ ते

गोषट ,ळबदांच्मा जातीलय तवेच वंलाद
लय आधारयत उजऱणी.

ऩेऩय वाठी तमायी ल ऩेऩय

६ , कवलता - वंतलाणी

व्माकयणाची ननत उजऱणी भर
ु ांची व्शाली.
हदरेल्मा धडा व्कावलतेलय भुरांची उजऱणी
शोऊन ऩेऩय चांगरा वलद्मार्थमाांनी शरशाला.

वलवलध वणल ल त्मच्मा स्लरूऩालय
चचाा

वलद्माथी उत्तये शरहशतीर.

वलद्माथी प्रश्न वोडलतीर.

वलद्माथी प्रश्न वोडलतीर.
SA 1 PAPER

अ आ ल इ , क्जथे याफती शात., कवलता -भाझ्मा घयट्मात. व्माकयण- धड्मांलय आधारयत, ळबदांच्मा जाती ,
गोषट, वंलाद रेखन. उतयलाचन
ू प्रश्नांची उत्तये शरशा.

वभाज वेलकाची भाहशती कऱाली

एका वभाजवेलकाची भाहशती
शरहशणे आजची स्त्री वफर कक
अफरा ह्मालय ननफंध

(12-17 Oct)

धडा ननवगा लेध
कवलता
गाल ल त्माचे रेखन.

गालाफद्दरची ओढ कऱाली

ळशयात ल गालाकडच्मा ननवगा
वौदमााची ओढी फद्दर वलद्मार्थमाात
चचाा.

(19-23 Oct)

कवलता आऩण धयणी ग त्माचालयीर
रेखन.

स्त्री जीलनाची कुचंफणा कऱाली ऩण नतने आता
त्मा वलरुद्ध वज्ज व्शाले शे करले.

आजची स्त्री वफर कक अफरा
ह्मालय ननफंध

ऩुस्तक कवे वांबाऱामचे ते कऱाले भोठे ऩणी आई
लडडरांना वांबाऱाले ,वभजून घ्माले शे कऱाले

पाटतमा ऩुस्तकाचे आत्भलत्त
ृ शरहशणे

लेगलेगळ्मा गालाची वंस्कृती वभाजाने आऩल्मा
दे ळातीर वलवलधता कऱाली

भाझा बायत दे ळ शा ननफंध
शरशून घेणे ननफंध रेखन कौळल्म

(5-10 Oct)

कवलता प्ररम
भाणुवकीचा झया

धडा
ल त्माचे रेखन.

OCT

धडा
(26-31 Oct)

(2-4 Nov)

काम याल ऩुस्तक याल
फाफूजी

धडा

कवलता एकत्लाचे गीत भशान स्थर
ू
लाचन गालाची वंस्कृती शे गालाचे
व्मक्ततभत्ल
भुरांचे स्लप्न
व्माकयण ननफंध रेखन प्रमोग ऩत्र

Diwali Break (5th-15th Nov)

NOV
(16-21 Nov)

भुरांचे स्लप्न व्माकयण ननफंध रेखन
रेखन प्रमोग- कभाणी ,बाले, कतायी
प्रमोग. PPT

(23-30 Nov)

FA 3

आई फाफांना
वलद्माथी
फघतीर.

भदत कयण्माची लत्त
ृ ी ठे लणे शे
कऱाले

धड्मालय आधारयत चचाा.

प्रश्नवंछातीर प्रश्न वोडलामरा
प्रमोगाफद्दर चचाा.

Test1-Individual Project, ,Test2- Group Project, Syallabus- धडा ७, ८, ९
कवलता- ४, ५
स्थर
ू लाचन- ३
व्माकयण- ळबदांच्मा जाती, प्रमोग, काऱ, शरंग, लचन, उताऱ्मालयीर प्रश्न उत्तये , ननफंध,

(1-4 Dec)
प्रमोग रुऩांतय.

(7-12 Dec)

भुरे कतायी प्रमोग हदरा अवेर तय त्माचे रुऩांतय
कभाणी बाले प्रमोगात कयतीर.

ऩत्र रेखन -भागणी ऩत्र ल तक्राय ऩत्र. ऩत्र कवे शरहशतात ते भुरांना
वभजेर.

प्रश्नवंच

वोडलणे.

प्रत्मष ऩत्ररेखन कयणे

ऩत्र रेखन -भागणी ऩत्र ल तक्राय ऩत्र.

DEC
(14-19 Dec)

(21-26 Dec)

भागणी ऩत्र ल तक्राय ऩत्र शरहशता माले.

धड्मांलय आधारयत उजऱणी.

वलद्मार्थमाांची धड्मालयीर तमायी व्शाली

तक्राय ऩत्र ल भागणी ऩत्र शरहशणे

धड्मालयीर प्रश्नवंच वोडलणे

Christmas Break (28th-2nd Jan)

(4-8 Jan)

(11-14 Jan)

JAN
(18-22 Jan)

(25-29 Jan)

कवलतेलय आधारयत उजऱणी

व्माकयणालय आधारयत उजऱणी

ऩयीषेवाठी तमायी.

ऩयीषेवाठीची तमायी.

वलद्मार्थमाांची धड्मालयीर तमायी व्शाली

वलद्मार्थमाांची धड्मालयीर तमायी व्शाली
वलद्मार्थमाांची धड्मालयीर तमायी व्शाली तवेच ऩेऩय
भधीर प्रश्न नीट वोडलता मालेत

वलद्मार्थमाांची धड्मालयीर तमायी व्शाली तवेच ऩेऩय
भधीर प्रश्न नीट वोडलता मालेत

वलद्माथी प्रश्वंच वोडलतीर.
व्माकयणालय आधारयत प्रश्नवंच
वोडलणे

प्रश्नवंच वोडलणे

प्रश्नवंच वोडलणे

FA 4

FEB

SA 2

Test1-Individual Project, ,Test2- Group Project, Test 3- Pen paper Test

(1-6 Feb)

धड्मांलय आधारयत उजऱणी.ल
ळंकाननयवन

(8-12 Feb)

कवलतेलय आधारयत उजऱणी.ल
ळंकाननयवन

वला कवलतांचा आथा भुरांना ननईत वभजाला ल तो
शरहशता माला.

(15-19 Feb)

व्माकयणालय आधारयत ळंका ननयवन.

वलद्मार्थमाांचे व्माकयण अर्धक चांगरे व्शाले

वलद्माथाांची उजऱणी फयोफय ळंका दयू शोणे
.

(As Announced By CBSE)

जुने ऩेऩय वोडलतीर.

जुने ऩेऩय वोडलतीर.

जुने ऩेऩय वोडलतीर.

