
MARATHI ACTIVITIES  

GRADE  9 [2020] 

केवळ पुस्तकी ज्ञान म्हणजे शिक्षण नव्हे .तर म.गाांधीजीांच्या ववचाराप्रमाणे बालकाचा िरीर 
,मन,व आत्मा याांचा सवाांगीण ववकास घडवून आणणे म्हणजे शिक्षण . यासाठी सहिालेय 
उपक्रमाांचे महत्त्व अत्ळूनीय आहे. ववद्यार्थयाांमध्ये अवाांतर वाचनाची गोडी ननमााण करणे ,सुप्त 
गुणाांना वाव देणे ,सजानिीलतेला चालना देणे यासाठी िालेय अभ्यासासह ववववध उपक्र्म 
राबवले जातात . 

                            ‘अभांग गायन उपक्रम  

महाराष्ट्राला सांताांची परांपरा लाभली आहे. या सांतसाहहत्याचा अभ्यास होण्यासाठी या उपक्रमाचे 
आयोजन करण्यात आले . हे वैश्ववक सांदेि देणारे, साऱ्या ववववाच्या भल्यासाठी प्रार्ाना  
करणारे अक्षर वाड:मय आहे. त्यामुळे त्याला भाषा,धमा, जात, पांर् ककां वा प्राांत अिा कोणत्याही 
बांधनात बाांधता येत नाही. याची प्रचीती देणारा हा उपक्रम , 

अनतिय श्रवणीय ,चचांतनीय असा उपक्रम. ववद्यार्थयाांनी वेिभूषेसहहत ,वाद्याांचा [पेटी,तबला, 
टाळ]वापर करत अनेक लोकवप्रय अभांगाांचे भश्ततभावपूवाक ,तालबद्ध,बहारदार सादरीकरण 
केले. 

LEARNING OUTCOMES ---  

ववद्यार्थयाांना सांताांची, सांतसाहहत्याची माहहती शमळाली .श्रााःईईट्य़ाःआ अभ्यास करता आला. 
महाराष्ट्राला लाभलेला हा वारसा आपणही पुढे चालवावा ही भावना ववकशसत झाली.  

                             LOGO MAKING प्रनतक चचन्ह बनवणे  

इ .९ वी ह्या पाठ्यपुस्तकातील ऑशलश्म्पक वतुाळाचा गोफ या पाठावारून स्वत;च्या नावाचा 
अर्ा साांगणारा लोगो तयार करणे हा उपक्रम राबववण्यात आला. ववद्यार्थयाांनी कुप्च कल्पकता 
वापरून प्रनतकचचन्हे बनववली 

LEARNING OUTCOMES --- 

यातून सजानिीलता वाढली. कल्पकता ननमााण झाली . आपल्या नावाला काही अर्ा आहे व 
आपण तो सार्ा ठरववला पाहहजे हा बोध शमळाला.  

 . 

    

 



              ART INTEGRATED  ACTIVITY  [महाराष्ट्र आणण ओररसा]  

भारताचे पहहले पांतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल याांच्या जयांतीननशमत्त तत्कालीन पांतप्रधान 
श्री. नरेंद्र मोदी याांनी.  एक भारत शे्रष्ट्ठ भारत ची घोषणा केली.या अांतगात इयत्ता १० वी च्या 
ववद्यार्थयाांनी ओररसा मधील प्रशसद्ध स्र्ळे  या ववषयावर उपक्रम केला. त्याांनी Video , PPT 
च्या  माध्यमातून ओररसामधील पयाटन स्र्ळाांचा  पररचय करून देण्याचा अल्पसा प्रयत्न  
केला. 

 

LEARNING OUTCOMES --- 

ववववधतेत एकता जपण्याचा प्रयत्न करतात. दोन वेगवेगळ्या राज्यातील ववद्यार्ी परस्पर 
राज्यातील सांस्कृती ,परांपरा आणण साहहत्याचे ज्ञान शमळवतात . 

                               वतततृ्व  

 ववद्यार्थयााबा ऐनवेळी ववषय देवून त्यावर बोलण्यास प्रवतृ्त करणे.  

अिा अनेक उपक्रमाांच्या  सहाय्याने  ववद्यार्थयाांच्या  श्रवण,आकलन ,लेखन ,सांभाषण या 
कौिल्याांचा ववकास करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.   

 

 

 

                                            

 



  

  

  

  



  

                                          

 

  


