
KCT’S KRISHNA SCHOOL ,KARAD 

Annual Pedagogical Plan 2021-22 

Subject : Marathi 

Grade - 10 

Sr. 

No. 

Month ,week and 

Number of days 

 

No.  of 

periods 
Topic/ subtopic Method 

Sub-

enrichment 

activity 

Learning outcomes Assesment 

1 April [20]       

 Week-2 
 

6 Introduction of syllabus  

.संतवाणी १ 
Explainanation  
Discussion 

अभंग गायन   पद्यप्रकाराना चाली 
लावून म्हणता येणे  

Questions and 
answers –
objective ques  

Week-3 4 .संतवाणी २ Explainanation  
Discussion 

अभंग गायन  पद्यप्रकाराना चाली 
लावून म्हणता येणे  

Questions and 
answers –
objective ques  

Week-4 5 2.शाल  Explainanation  
Discussion 

 Write a letter 
to corona 
warriors 

 ननर्जीव वस्तूशी ननगडीत 
संदभाातून संवेदनशशलतेचे 
ववकसन  

Dictation test  

Week-5 5  Writing skills --1_Essay 
writing vaNa-naa%mak 
inabaMQa 
2.Letter writing –
demand letter and 
complaint letter  
 

 Discussion  
 

वतामानपत्रातील 
कात्रणांचा संग्रह  

स्वत:चे अनुभव स्वत:चे 
अनुभव स्वत:च्या 
भाषाशैलीत शलहतात 
उदा. ननबंध –सरृ्जनात्मक 
लेखन करतात.  

ददलेल्या 
ववषयावर पत्र 
शलदहणे  

2 May  
Summer vacation  
 03/05/2021 to 
05/06/2021 

      



 

 

 

3 June [21]       
  

Week-2 
6 उपास  स्पष्टीकरण 

,ददग्दशान  

पु.ल.देशपांडे 
यांच्या ववनोदाचे 
सादरीकरण  

सादहत्यप्रकाराचे वाचन 
करून त्यांचा आस्वाद 
घेतात . 

Find out types 
of sentences  
 

Week-3 
 

6 मोठे होत असलेल्या 
मुलानो  

स्पष्टीकरण 
,चचाा  

Frame M.C…Q  

Questions  

वाचलेल्या सादहत्यावर 
चचतंन करून अचधक 
चांगल्या प्रकारे आकलन 
होण्यासाठी वस्तुननष्ठ 
प्रश्न तयार करतात  

Reading 

Week-4 6 दोन ददवस  स्पष्टीकरण 
,चचाा  

नारायण सुवे 
यांच्या कववताचा 
संग्रह  

सामाजर्जक प्रश्नावर 
अभ्यासपूवाक लेखन 
करता येणे  

उदरननवााहाच्या 
धडपडीमागची 
अगनतकता समर्जावून 
घेणे.  

Objective 
Que. 

Week-5 6 व्याकरण –वाकयांचे 
प्रकार  

उदगामी  पाठ्यपुस्तकातील 
ववववध प्रकारची 
वाकये शोधणे. 

ववववध वाकयप्रकारांचा 
योग्य दठकाणी उपयोग 
करतो  

Game 

4 July  [25]  PERIODIC TEST- 1     



 
 
 

1st to 3rd July  

 

  
Week-2 

6  भाषण- संभाषण 
कौशल्य  

चचाा, ददग्दशान  ददलेल्या 
ववषयावर 
उस्फुतापणे 
बोलतात . 

प्रसंगानुरूप संवाद साधून 
स्वत;चे मत प्रभावीपणे 
मांडतात. 

वाचन  

Week-3 6 फूटवप्रटं्स स्पष्टीकरण 
,चचाा  

Speech.. 

1.ग्लोबल वाशमिंग  

2.माझा आवडता 
लेखक  

3. माझे स्वपन  

 
  
 

 पयाावरण संवधानाचे 
महत्त्व समर्जणे .ग्लोबल 
वाशमिंग ववषयी गटचचाा 
करता येणे.  

पाठातील 
अपरीचीत शब्द 
शलदहणे  

Week-4 4 व्याकरण –समास  उद्गामी  पाठातील 
सामाशसक शब्द 
शोधतो. 

वेगवेगळ्या उद्देशानुसार 
शलहीताना सामाशसक 
शब्दांचा योग्य वापर 
करतो 

GAME—
सामाशसक 
शब्दांचा समास 
ओळखा  

Week-5 6 चुडीवाला  स्पष्टीकरण 
,चचाा  

तपोवन व 
आनंदवन यांची 
मादहती interet 
च्या सहाय्याने 
शमळवणे . 

मुलाखातीसारख्या 
उपक्रमांच ेआयोर्जन 
करून सहभागी होता 
येणे.सामाजर्जक बांचधलकी  

,संवेदनशील वतृ्ती  

¸माणुसकी या मुल्यांची 
रुर्जवणकू होणे.  

Brief questions  



5 August [24] 

 
      

 Week-1   
 

6 उर्जााशकतीचा र्जागर  ददग्दशान, 
स्पष्टीकरण,
चचाा  

र्जीवनातील 
शशक्षकाचंे स्थान 
–गटचचाा  

२.सामाजर्जक 
समस्याववषयी परखड 
मत मांडता येते. 
 

वस्तुननष्ठ प्रश्न 
सोडवणे.  

Week-2   

 

 

6 वाचन , शु्रतलेखन  वाचन  ऐकून 
शलदहण्याचा 
सराव सरतात  

अनुवाददत सादहत्य 
वाचतात. 
सादहत्याप्रकारांच्या 
ध्वननफफती ऐकून आरोह 
अवरोह यांची र्जाण होते  

पाठांचे वाचन  

Week-3   4 औक्षण कथन ,चचाा  सैननकाववषयी 
कववता 
शलहणे/वतामानप
त्रातील कात्रणाचा 
संग्रह करणे  

देशसेवा हीच ईश्वरसेवा 
हे मूल्य र्जोपासण्यास 
मदत  

सैननकाववषयी 
/देशभकताववषयी 
कृतज्ञता  व्यकत 
करतात. 

कववतेचे गेय 
पाठांतर  

Week-4   6 व्याकरण –प्रयोग  
[उर्जळणी] 

उद्गामी  P.P.T. बनववणे  फक्रयापदाच्या रूपावरून 
प्रयोग ओळखता येणे.  

class test 

 Week-5 2 वाचन , शु्रतलेखन  वाचन  ऐकून 
शलदहण्याचा 
सराव सरतात  

ववववध 
सादहत्याप्रकारांच्या 
ध्वनीफफती ऐकून 
त्यातील स्वराघात 

पाठांचे वाचन  



र्जाणून घेतात.  

6 September [24] 

 
      

  
Week-1   

4 उर्जळणी  प्रश्नोत्तर  ASL औपचाररक व 
अनौपचाररक संवाद 
ऐकून स्वत;चे मत 
ननजश्चत करतात  

उर्जळणी 

Week-2   5 उर्जळणी  

 
 
 
 

open 
book test 

--- वाचलेल्या सादहत्याच्या 
आशयावरून  प्रश्नांची 
उत्तरे शलदहता येतात 

स्वाध्याय व 
सराव 

Week-3   5 रंग सादहत्याचे चचाा  कोणत्याही एका 
पुस्तकाचे 
परीक्षण करण े 

,e-books चे 
वाचन करतात   

 सादहत्यप्रकार व 
वैशशष्ट्ये याचंी 
आंतरर्जालावरून मादहती 
शमळवणे o.ववववध 
सादहत्यप्रकारांशी मैत्री 
करणे  

 

Game—
सादहजत्यकांची 
,लेखकांची नावे  

Week-4 
P.T.2 Exam  
22/09/2021  
To 28/09/2021 

2 उर्जळणी  प्रश्नोत्तर  ववववध वाकयप्रकारांचा 
योग्य दठकाणी उपयोग 
करतो 

Quiz 

Week-5 
P.T.2 Exam  
22/09/2021  
To 28/09/2021 

  
PERIODIC TEST -2 
22/09/2021  
To 28/09/2021 

    



7 October  [23]       
  

Week-1    
1  

व्याकरण उर्जळणी 
स्पष्टीकरण व 
चचाा 
उद्गामी   

.  

शब्दांचा ववग्रह 
करतात.वाचनात 
आलेल्या सामाशसक 
शब्दांचा प्रकार सांगतात 

अध्ययनातून 
प्रसंगावधान व 
मुल्यसंवधानाचे  महत्त्व 
समर्जणे.  

पाठातील 
सामाशसक शब्द  
शोधण े

Week-2  6 स्वप्न करू साकार  

 

स्पष्टीकरण व 
चचाा 

शेतकऱ्याच्या 
र्जीवनावर 
.त्याच्या 
सामाजर्जक 
स्थानाबद्दल 
चचाा करतात. 

कृषी संस्कृती 
,श्रमप्रनतष्ठा ,एकर्जुटीचे 
सामर्थया या मूल्यांचे 
मह्त्तत्त्व समर्जते. 

शेतकरी नसता 
तर...... ननबंध 
लेखन  

Week-3   5 उर्जळणी  open 
book test 

--- वाचलेल्या सादहत्याच्या 
आशयावरून  प्रश्नांची 
उत्तरे शलदहता येतात 

स्वाध्याय व 
सराव 

Week-4   5 खरा नागररक  

 

स्पष्टीकरण व 
चचाा 
  

आदशा 
ववद्यार्थयााची 
गुण वैशशष्ठ्ये 
,नागररकाची 
कताव्ये या 

अध्ययनातून 
प्रसंगावधान व 
मुल्यसंवधानाचे  महत्त्व 
समर्जणे. 

संववधान म्हणून 
घेणे  

 



ववषयावर बोलण े

 

Week-5 6 उर्जळणी ,  गटचचाा  आर्जचे शशक्षण  

वाचनाचे महत्त्व  

ददलेल्या ववषयावर 
आपले ववचार मांडतात . 

स्वाध्याय व सराव 

8 November [13]       

Diwali Vacation— 
1/11/2021 to 13/11/2021 
 

      

 Week-3 
 

5 ननबंध लेखन  चचाा  अवांतर वाचन  सर्जानशील ववचार 
प्रफक्रयेचा ववकास  

कववतेवरील 
QUE,सोडवणे . 

 Week-4 
 

6 व्युत्पत्ती कोश  ददग्दशान ववचारलेली 
मादहती शोधणे  

व्युत्पत्ती कोशाचा उपयोग 
व वापर कसा करावा ते 
समर्जते  

काही शब्दाचंी 
व्युत्पत्ती कशी 
झाली हे 
श्ध्ण्यास सांगणे  

 Week-5 
 

2 पत्रलेखन – मागणी पत्र  चचाा  - ववद्याथी प्रारूपानुसार 
पत्रलेखन करतात. 

ददलेल्या 
ववषयावर पत्र 
शलदहणे . 

9 December [20]       
 Week-1 

1st to 3rd  Dec  
P.T.3 Exam  

1 PERIODIC TEST -3  
1st to 3rd  Dec 

    

Week-2 
 

6 उर्जळणी  व्याकरण –
शब्दांच्या र्जाती  

उद्गामी  पाठातील नाम, 
सवानाम, 
ववशेषणाचंी 
वाकये शोधणे  

 

म्हणी ,वाकप्रचार, 
अलंकाररक शब्द यांचा 
लेखनात उपयोग करतात  

Quiz  

  Week-3 6 ASL Exam प्रश्नोत्तर  ध्वननफीत ऐकून लावलेली ध्वननफीत कववता तालासुरात 



 प्रश्न सोडवणे  लक्षपूवाक ऐकतात  पाठ करणे  

  Week-4 
 

4 ननबंध लेखन   चचाा  वतामानपत्रातील 
लेखातून 
अलंकाररक 
वाकये शोधतात  

स्वत:चे अनुभव 
स्वत;च्या भाषाशैलीत 
शलहतात  

ददलेल्या 
मुद्द्यावरून 
ननबंध शलहतात  

Winter Break-27/12/2021  to 
 01/01 /2022 

      

10 January [23 ]       
  

Week-1 
6 पत्रलेखन – तक्रार पत्र  स्पष्टीकरण   स्वत:चे ववचार स्पष्टपणे 

मांडतात. 
ददलेल्या 
ववषयावर पत्र 
शलदहणे  

 Week-2 5 class test प्रश्नोत्तर  - संदभा सादहत्याचा वापर 
करतात 

वाचन  

 Week-3 6 Seen passage  स्पष्टीकरण 
व चचाा 

 ददलेल्या उताऱ्याच्या 
आशयाची मध्यवती 
कल्पना ,सारांश,ववचार 
समर्जून घेवून लेखन 
करता येणे.  

passage वरील 
QUE,सोडवणे . 

 Week-4 5 लेखन कौशल्य  

ननबंध [वणानात्मक 
आत्मवतृ्तपर 
,कल्पनात्मक] 

चचाा ,लेखन  ववववध 
ववषयावरील 
लेखांचे वाचन  

बारकाईने वाचन करून 
अनुमान काढतात  

ननबंध लेखन  

 Week-5  1 Revision- समास  उद्गामी  पाठातील 
सामाशसक शब्द 

वेगवेगळ्या उद्देशानुसार 
शलहीताना सामाशसक 

GAME—
सामाशसक 



 

 

शोधतो. शब्दांचा योग्य वापर 
करतो 

शब्दांचा समास 
ओळखा  

11 February [23 ] 
 

      

 Week-1  5 व्याकरण –उर्जळणी  

वाकयाचे  प्रकार  

उदगामी  पाठातील ववववध 
वाकयांचे 
पररवतान करतात   

ववववध वाकयाचंे 
अथाानुसार प्रकार 
ओळखतात व रुपांतर 
करतात . 

स्वाध्याय व 
सराव 

Week-2 6 कथालेखन  कथन ,चचाा  वतामानपत्रातील 
बोधकथा 
वाचतात. 

ददलेल्या ववषयावर 
स्वतंत्रपणे ववचार मांडतात  

 मुद्द्यांच्या 
आधारे कथालेखन  

Week-3  5 कथालेखन  कथन,चचाा  गोष्टींची 
पुस्तके 
वाचतात. 

कथेचा प्रारंभ अथवा शेवट 
ददला तरी कथा पूणा 
करतात . 

मुद्द्यांच्या आधारे 
कथालेखन  

 Week-4 6 self study     

 Week -5 1 self study     

12 March   Board Exam AS PER 
CBSE NORMS 

    

        


