
KCT’s KRISHNA SCHOOL, KARAD 

Annual Pedagogical Plan 2021-22 

Subject : Marathi 

Grade : 5  

 

Month, Week 

and No. of 

days 

No. of 

periods 
Topic/Sub topics Method 

Subject 

Enrichment 

Activity 

Learning Outcomes 

 

Assessment 

 
April – 20 
Week - 2 

5 पद्य – नाच रे मोरा   स्पष्टीकरण  कविता पठण  *विद्यार्थी कविता तालासुरात 
म्हणून कवितेचा आस्िाद घेतात. 
 

कविता पाठ 
करणे ि 
तालासुरात 
म्हणणे .  

Week - 3 3  गद्य –हत्तीचे चातुयय  

प्रकटिाचन   

कर्थन  

 

कर्था साांगणे  *चचत्ाांच्या सहाय्याने कर्था साांगतात. 
*गोष्टीच्या पुस्तकातील करे्थचे 
िाचन करतात. 

कर्था साांगणे  

Week - 4 4    व्याकरण – शबदाांच्या 
जाती (नाम,सियनाम) 

उद्गामी  -- *व्याकरण घटकाांची माहहती घेतात 
ि तयाांचा योग्य िापर करतात. 

Worksheet  

Week- 5 4  लेखन-ननबांध, गद्य –
खेळूया शबदाांशी  

गद्य – ही वपसे 
कोणाची?    

चचाय  

प्रश्नोत्तर 

कर्थन   

-- *विद्यार्थी हदलेल्या विषयाबाबतचे 
विचार स्ितःच्या शबदात माांडतात. 
*प्रामाणणकपणा हा गुण अांगी 
बाळगतात. 
*शबदखेळत उतसाहाने सहभागी 
होतात. 

ननबांधलेखन  

Worksheet 

Summer Vacation 03.05.2021 to 05.06.2021 

June- 21 
Week- 2 

5  पद्य –डराि डराि  स्पष्टीकरण  --- *विद्यार्थी कविता तालासुरात 
म्हणतात. 
*कवितेचे आरोह-अिरोहयुक्त िाचन 

कविता पठण  



Week- 3 5 गद्य-ऐकूया. खेळूया . 
गद्य-खेळत खेळत 
िाचूया   

स्पष्टीकरण  सापशशडी तयार 
करणे  

*भावषक खेळत सहभागी होतात. 
*विनोद िाचून तयाांचा आस्िाद 
घेतात. 

--- 

Week- 4 5 व्याकरण उजळणी  प्रश्नोत्तर  -- *हदलेल्या िाक्याांतील नामे ि 
सियनामे ओळखतात. 

Worksheet  

Week- 5 2 गद्य- प्रकटिाचन  प्रकटिाचन  पुस्तक  *विद्यार्थी पाठाचे आरोह 
अिरोहयुक्त िाचन करतात  

-- 

July- 25 
Week - 1 

Periodic test 1 ( 1st July to 3rd July ) 

Week- 2 5 पद्य –कोणापासून काय 
घ्यािे? 

स्पष्टीकरण    -- * कवितेचा आशय समजून घेतात. 
*कविता तालासुरात म्हणतात. 

कविता म्हणणे  

Week- 3 5   गद्य – शसांह आणण 
बेडूक  

अांकलेखन  

 कर्थन  

हदग्दशयन  
एकाच शबदाचे 
दोन अर्थय 
असलेले शबद 
शोधणे . 

*विद्यार्थी तयाांना माहहत असलेली 
चतुययकर्था िगायत साांगतात. 
*हदलेल्या िेळेत योग्य गतीने 
समजपूियक मुकिाचन करतात. 

अांक अक्षरात 
शलहा. 

Week- 4 3  व्याकरण – काळ 

आकलन – अपठीत 
उतारा  

स्पष्टीकरण  -- *हदलेल्या उताऱ्याचे समजपूियक 
िाचन करून यीग्य उत्तरे देतात. 
*कर्थालेखनात काळाचा विचार 
करतात. 

उताऱ्यािरील 
प्रश्न  

Week- 5 5   लेखन – ननबांध  

िाचन – प्रकटिाचन  
चचाय  

प्रकटिाचन  
----- *हदलेल्या विषयािरील विचार 

स्ितःच्या शबदात माांडतात . 
*पाठाचे योग्य गतीने,आरोह – 
अिरोह्युक्त िाचन करतात. 

पाठ िाचन  



August- 24 
Week- 1 

5 पद्य – बैलपोळा  

शबदकोडे  
चचाय , लेखन शबदकोड्यातील  

फुलाांची नािे 
शोधा ि शलहा. 

*बैलाांविषयी कृतज्ञता बाळगतात. 
*शुद्धलेखनासह सुिाच्य अक्षरात  

सुविचार शलहहतात. 

यमक जुळणारे 
शबद 

Week- 2  5 गद्य –इांधनबचत  

लेखन – सांिाद लेखन  
स्पष्टीकरण  --- *इांधन ि बचतीचे महत्त्ि जाणतात. 

*इांधन बचतीचे विविध उपाय 
सुचितात. 

Worksheet  

Week- 3 3  गद्य-बोलािे कसे ? 

व्याकरण –क्रियापद  
स्पष्टीकरण   सादरीकरण  *बोलण्यातील शशष्टाचाराांचे पालन 

करतात. 
*िाक्यातील क्रियापदाचे कायय 
ओळखतात. 

ररकाम्या जागी 
योग्य क्रियापद 
शलहा. 

Week- 4 5  लेखन – घोषिाक्य 

गद्य – अनुभि  – १  
कर्थन  --- *स्ितःचे अनुभि स्ितःच्या शबदात 

साांगतात. 
*घोषिाक्य शलहहतात. 

िाक्प्रचाराांचा 
िाक्यात उपयोग   

Week- 5  2 गद्य –चचत्सांदेश  स्पष्टीकरण  शाळेत शभांतीिर 
लािता येतील 
अशा सूचना 
तयार करणे  

*साियजननक हठकाणच्या सूचना 
समजपूियक िाचतात. 

सांदेश लेखन  

September- 24 
Week- 1 

3  व्याकरण – विशेषण  

प्रकटिाचन  
स्पष्टीकरण  ----  *व्याकरण घटकाांची माहहती घेऊन 

तयाांचा योग्य िापर करतात. 
Worksheet  

Week- 2 

 
5   पद्य –नदीचे गाणे, अांक 

लेखन  
िणयन , 
स्पष्टीकरण  

--- *निीन शबदाांचा अर्थय समजून 
घेतात. 
*यमक जुळणारे शबद ओळखतात. 

कविता िाचन  

 
 
 

 



Week- 3 4  लेखन –चचत्िणयन  

अांकलेखन  
िणयन  ---- *हदलेल्या चचत्ाचे ननरीक्षण करून 

िणयन शलहहतात. 
अांक अक्षरात 
शलहा. 

Week- 4  2  शु्रतलेखन ,िाचन  प्रकटिाचन  ---- *ऐकलेल्या शबदाांचे ि िाक्याांचे 
अचूक लेखन करतात. 

--- 

 
Week -4 

 

 
                                        Term 1 Examination ( 22nd September to 28th September ) 

Week- 5 2  

गद्य-मी नदी बोलते  
स्पष्टीकरण  ---- *पाण्याच्या बचतीचे महत्त्ि 

जाणतात. 
*पाणी जपून िापरण्याचा दृष्टीकोन 
बाळगतात. 

 

October- 23 
Week- 1 

1 व्याकरण उजळणी  प्रश्नोत्तर  -- *विद्यार्थी व्याकरणािर आधाररत 
प्रश्नाांची योग्य उत्तरे देतात. 

-- 

Week- 2 5  गद्य – आमची सहल  

लेखन – ननबांध  
कर्थन  

चचाय  
 ----- *सहलीचा अनुभि िगायत साांगतात. 

*विद्यार्थी विविध िस्तूांचे भाि 
माहहत करून घेतात. 
 

तोंडी प्रश्न  



Week- 3 4  गद्य –पैशाांचे व्यिहार  स्पष्टीकरण  चचत्ातील 
िस्तूांच्या क्रकमती 
माहहत करून 
घेणे ि शलहहणे. 

*बँकेत चालणाऱ्या पैशाांच्या 
व्यिहाराबद्दल जाणून घेतात. 
*विनोद िाचून तयाांचा आनांद घेतात. 
 

 

जोड्या जुळिा  

Week- 4 5  व्याकरण  प्रश्नोत्तर --- *हदलेल्या िाक्यातील शबदाांच्या 
जाती ओळखतात. 

Worksheet  

Week- 5  5 गद्य – अनुभि दोन   कर्थन  अनुभि कर्थन  *विद्यार्थी स्ितःला आलेले िगेिेगळे 
अनुभि िगायत सदर करतात. 
*सहकायायची भािना जोपासतात 

िाक्प्रचाराांचा 
िाक्यात उपयोग 
करा  

 
Diwali vacation ( 01.11.2021 to 13.11.2021 ) 

November- 13 
Week- 3 

4 गद्य – गमतीदार पत्  कर्थन  

स्पष्टीकरण  
कोऱ्या पत्ाचे 
प्रातयक्षक्षक करून 
दाखविणे. 

*विद्यार्थी पाठातील उताऱ्याचे 
अचूक लेखन करतात. 
 
 
 

 

 शु्रतलेखन 

Week- 4 5  व्याकरण – विरामचचन्हे 

लेखन -पत्लेखन  

गद्य – िाचूया 
.शलहूया. 

 स्पष्टीकरण  

हदग्दशयन  
----- *हदलेल्या िाक्याांत योग्य 

विरामचचन्हाांचा िापर करतात. 
*पत्लेखनाच्या ननयमाांनुसार लेखन 
करतात.  

*शलहहलेल्या िाक्याांचे समाजपूियक  
प्रकटिाचन करतात. 

पत्लेखन  



*विद्यार्थी शबदकोडे सोडितात. 
 
 

 

Week- 5 2  पद्य –छोटेसे 
बहीणभाऊ  

 

स्पष्टीकरण  ---- *कविता तालासुरात म्हणतात. 
*ध्िननफीत समाजपूियक ऐकतात. 
*विद्यार्थी हदलेल्या चचत्ाांशी सांबांचधत 
िाक्ये शलहहतात. 
 

हदलेल्या 
चचत्ाांसांबांधी 
माहहती 
शलहहतात. 

 
Periodic Test- 2 ( 1st December to 3rd December ) 

 
December-  20 
Week- 2 

5 गद्य – प्रामाणणक 
इस्त्ीिाला  

व्याकरण – शलांग  

कर्थन  

स्पष्टीकरण  
----- *पाठाचे आरोह अिरोहयुक्त िाचन 

करतात. 
*प्रामाणणकपणा हा गुण अांगी 
बाळगतात. 

तोंडी प्रश्न  

Week- 3 5  ऐका.पहा.करा. 
गद्य_ मालतीची 
चतुराई  

हदग्दशयन 

कर्थन   
मुखिटा तयार 
करणे   

*म्हणी, िाक्प्रचार याांचा शलखाणात 
योग्य हठकाणी िापर करतात. 
*टाकाऊ कागदाांचा िापर करून 
िस्तू, भेटकाडय बनितात. 
 

 

ररकाम्या जागा  

िाक्प्रचार  

Week- 4 

 
4   पद्य –पतांग  

व्याकरण  
स्पष्टीकरण  --- *कविता तालासुरात, आनांददायी 

पद्धतीनी म्हणतात. 
*कवितेतील शेिट समान असणारे 
शबद शलहहतात. 

कविता म्हणणे  



 
Winter vacation ( 27th December 2021 to 1st January 2022 ) 

January – 23 
Week - 1 

1 प्रकटिाचन  प्रकातिचन  पुस्तक  *विद्यार्थी आरोह – अिरोह्युक्त 
िाचन करतात. 

-- 

January- 23 
Week- 2 

5 ननबांध लेखन  

व्याकरण  
चचाय  -- *योग्य सुस्पष्ट शबदाांचा िापर 

करून ननबांधलेखन करतात. 
 

ननबांध  

Week- 3 4 गद्य – महषी विठ्ठल 
रामजी शशांदे  

अांक्लेखन  

कर्थन   ---- *समाजकायय करणाऱ्या व्यक्तीांची 
माहहती शमळितात. 
*िगायत माहहतीचे समाजपूियक  
प्रकटिाचन करतात. 
 

Worksheet  

Week- 4 5  गद्य – फुलपाखरू 
आणण मधमाशी  

समानार्थी,विरुद्धार्थी 
शबद  

कर्थन   फुलपाखराचे चचत्  

काढून रांगिा. 
*समाजकायय करणाऱ्या व्यक्तीची  
माहहती शमळितात. 
*िगायत माहहतीचे समज पूियक 
प्रकटिाचन करतात. 
*विद्यार्थी पाठातील सांिादाांचे िगायत 
सादर करतात. 

Worksheet  

Week- 5 5 शुद्धलेखन  

प्रकटिाचन  
स्पष्टीकरण  

हदग्दशयन  
--- *लेखनननयमानुसार लेखन करतात. -- 

Week - 6 1 व्याकरण  उजळणी  --- *व्याकरणािर आधरीत प्रश्नाांची 
उत्तरे देतात. 

-- 



February – 23 
Week -1 

4 पत्लेखन  स्पष्टीकरण , 
हदग्दशयन  

पत्  *विद्यार्थी हदलेल्या विषयािर 
पत्लेखन करतात. 

-- 

Week - 2 5 उजळणी – व्याकरण  प्रश्नोत्तर -- *व्याकरणािर आधाररत प्रश्नाांची 
योग्य उत्तरे शलहहतात. 

worksheet 

Week - 3 4 शुद्धलेखनाचे ननयम  स्पष्टीकरण  -- *लेखन ननयमाांनुसार लेखन करतात. -- 

Week – 4 5 Revision For Term 2 Exam (lekhan) 

Week - 5 1 Revision For Term 2 Exam  

March – 25 
Week - 1 

2 Revision For Term 2 Exam 

4th to 10th March – Term 2 Examination 

 


