
K.C.T’s Krishna School, Karad 

Annual Pedagogical Plan 2021-22 

Grade : 6  

Subject : Marathi 

 

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 –
भारतमाता,व्याकरण  

स्पष्टीकरण  कविता पठण  *विद्यार्थी गाणे तालासुरात, 
आनंददायी पध्दतीने 
म्हणतात. 
*देशप्रेमाची भािना 
जोपासतात. 
*विद्यार्थी कविता तालासुरात 
म्हणतात. 
 

कविता पाठ करणे 
ि तालासुरात 
म्हणणे .  

Week -3 3 गद्य – माझा अनुभि   कर्थन  *तुम्ही 
अनुभिलेल्या 
एखाद्या प्रसंगाचे 
अनुभिकर्थन/लेखन 
करा. 

*विद्यार्थी तयांनी  
अनुभिलेल्या प्रसंगाचे कर्थन 
करतात.  

*ददलेल्या विषयांिर घोषिाक्ये 
तयार करतात. 
 

Worksheet  

Week -4  4  व्याकरण –शबदांच्या 
जाती 
लेखन – ननबंध  

उद्गामी  

 

चचाा  

 --- *विद्यार्थयाांना शबदांच्या जाती 
ि तयांचा िाक्यातील योग्य 
िापर याविषयी आकलन होते.  

*विद्यार्थी ददलेल्या 
विषयाबाबतचे विचार 
स्ितःच्या शबदात मांडतात. 
 

अधोरेखखतशबदांच्या 
जाती ओळखा.  



Week-  5 4 पद्य –पाऊस 
आला!पाऊस आला! 
प्रकटिाचन  

स्पष्टीकरण  -- *पािसािरील गाणी ममळिून 
िगाात सादर करतात.  

* समजपूिाक प्रकट िाचन 
करतात. 
 

प्रश्न  

Summer Vacation 03.05.2021 to 05.06.2021 

June – 21 
Week -2 

4  गद्य – मादहती 
घेऊया   

स्पष्टीकरण  *आंतरजालाचा 
उपयोग करून 
शास्रज्ञाची  
मादहती ममळिणे  

 

*विद्यार्थी आंतरजालाचा 
उपयोग करून ददलेल्या 
विषयाची मादहती ममळितात. 
 

गोिारीकराबद्दल  
मादहती  

 Week - 3 5 गद्य – सुगरणीचे 
घरटे   

कर्थन  

िणान   
-- *ितामानपरातील 

बालसाहीतयाचे समाजपूिाक 
िाचन करून आस्िाद घेतात. 
 

Worksheet  

Week – 4 5 लेखन – कर्थालेखन  

      व्याकरण  
चचाा , 
स्पष्टीकरण  

-- *ददलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे 
कर्था मलदहण्याचा प्रयतन 
करतात. 

कर्था मलदहणे. 

Week – 5 5   

पद्य-हे खरे खरे 
व्हािे  

लेखन – चचरिणान   

स्पष्टीकरण 

िणान   
ननसगा कवितांचे 
सकंलन ि िाचन  

*कवितेतील संकल्पना 
समजून घेतात. 
*कवितेतील शेिट समान 
असणारे शबद मलदहतात. 

कविता पठण 

July – 25 
Week - 1 

 
Periodic Test 1( 01.07.2021 to 03.07.2021) 

 

 



Week -2 3  गद्य- उद्यानात 
भेटलेला विद्यार्थी  

 कर्थन  आंतरजालािरून 
ददलेल्या विषयाची 
मादहती ममळिणे  

*विद्यार्थी डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर यांच्या कायााविषयी 
िेगिेगळ्या ितृ्तपरात आलेल्या 
मादहतीची कारणे गोळा 
करतात.तयांचे िाचन करतात. 
* डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा 
आदशा बाळगतात. 
 

िाक्प्रचारांचा 
िाक्यात उपयोग 
करा. 

Week -3 5 व्याकरण – 
विरामचचन्हे,प्रतयय  

आकलन – अपठीत 
उतारा   

स्पष्टीकरण  -- *ददलेल्या उताऱ्याचे 
समजपूिाक िाचन करून 
योग्य  उत्तरे देतात.  

 

*विरामचचन्हांचा योग्य िापर 
करतात. 

. उतारा िाचून 
तयाखालील 
प्रश्नांची उत्तरे 
मलहा. 

Week – 4 3  लेखन – कर्थालेखन  

व्याकरण –काळ  
चचाा  

स्पष्टीकरण  
---  *ददलेल्या मुद्यांच्या आधारे 

कर्थालेखन करतात. 
*कर्थालेखन करताना काळाचा 
विचार करतात. 

मुद्द्यांच्या अधारे 
कर्था मलहा. 

Week – 5 5 िाचन,व्याकरण 
उजळणी,शु्रतलेखन  

प्रकटिाचन  --- *विद्यार्थी आरोह – 
अिरोह्युक्त िाचन करतात. 

-- 

August – 24 
Week – 1 

5  िाचन – अिांतर 
िाचन  

व्याकरण – 
शुद्धलेखनाचे ननयम  

स्पष्टीकरण  िाचलेली कर्था 
िगाात सांगणे  

*ितामानपरातील 
बालसाहीतयाचे समाजपूिाक 
िाचन करून आस्िाद 
घेतात.*विद्यार्थी योग्य 
गतीसह समाजपूिाक 

Worksheet  



प्रकटिाचन ि मुकिाचन 
करतात. 
*ममरांसमिेत गटचचेत 
सहभागी होऊन आपले मत 
मांडतात.. 

 Week - 2   5 व्याकरण – 
क्रियाविशेषण अव्यय 

अनुलेखन  

 

उद्गामी  -- *पररच्छेदाचे अचूक अनुलेखन 
करतात. 
*क्रियाविशेषण अव्यय 
ओळखतात. 

प्रश्न  

  
Week – 3 

3 आकलन – 
उताऱ्यािरील 
प्रश्न,प्रकटिाचन  

 

चचाा  --- *उताऱ्याचे समजपूिाक िाचन 
करतात.  

*उताऱ्यािरील प्रश्नांची योग्य 
उत्तरे देतात. 

उताऱ्यािरील प्रश्न  

 Week - 4 5 गद्य – कंुदाचे साहस  

लेखन – संदेश लेखन 
कर्थन 

  
भ्रमणध्िनीिरील 
संदेश मलदहणे. 

*पाठातील पररच्छेदाचे 
अनुलेखन ि शु्रतलेखन 
करतात. 
*विनोद िाचून तयांचा आनंद 
घेतात 

प्रश्न  

Week – 5 2 परलेखन  स्पष्टीकरण, 
ददग्दशान  

पर  *विद्यार्थी ददलेल्या विषयािर 
परलेखन करतात. 

परलेखन  

September – 24 
Week – 1 

3 व्याकरण-शबदयोगी 
अव्यय  

 

उद्गामी  -- *व्याकरण घटकांची मादहती 
घेतात ि तयांचा योग्य िापर 
करतात. 

Worksheet  



Week – 2  5 विरामचचन्हे  

उजळणी  
 स्पष्टीकरण  

ददग्दशान  

  

 -- *ददलेल्या िाक्यात योग्य 
विरामचचन्हांचा िापर करतात. 
*विचारलेल्या प्रश्नांची योग्य 
उत्तरे देतात. 

िोक्शीत  

Week -3  

 
4 लेखन – ननबंध  

प्रकटिाचन , 
चचाा  

प्रकटिाचन  
--- *ददलेल्या विषयािरील स्ितःचे 

विचार मांडतात. 
*पाठाचे समजपूिाक 
प्रकटिाचन करतात. 

ननबंध मलदहणे  

 
 
 

 
Week – 4 2 पद्य –घर  

लेखन – चचरांचा 
सहसंबंध लािून गोष्ट 
तयार करणे  

स्पष्टीकरण  कविता पठण  * विद्यार्थी गाणे तालासुरात, 
आनंददायी पध्दतीने 
म्हणतात. 
*विद्यार्थी ददलेल्या चचरांचा 
सहसंबंध लािून गोष्ट तयार 
करतात. 
 

तोंडी प्रश्न  

22 to 28th 
September 
Week -5   

Term 1 Examination (22.09.2021 to 28.09.2021) 

October -  23 
Week – 1 

1 ननबंधलेखन  चचाा  -- *विद्यार्थी ददलेल्या विषयािर 
ननबंधलेखन करतात. 

ननबंधलेखन  

 
Week – 2 

5  विरामचचन्ह  

 

स्पष्टीकरण 
,ददग्दशान  

---- *विरामचचन्हांचा योग्य िापर 
करतात. 

ददलेल्या 
पररच्छेदात योग्य 
विरामचचन्हेघाला. 



Week – 3 4 गद्य- बाबांचं पर  

लेखन – परलेखन  
कर्थन 

स्पष्टीकरण   
परलेखन  *विद्यार्थी ममरांना/मैत्ररणींना 

अमभनंदन करणारा संदेश 
मलदहतात. 
*ददलेल्या विषयांिर 
अनौपचाररक परलेखन 
करतात. 

 आकृती पूणा करा. 

Week – 4 4 गद्य – ममनूचा 
जलप्रिास  

व्याकरण – काळ 

 

 कर्थन 

 प्रश्नोत्तर  
-- *विद्यार्थी पाठातील 

िाक्प्रचार, म्हणींचा जीिन 
व्यिहारात उपयोग करतात. 
*समुद्रातील माशांची मादहती 
ममळिून िगाात सादर करतात. 
 

Worksheet  

Week -5 5  उभयान्ियी अव्यय , 
विरामचचन्ह  

उद्गामी  --- *ददलेल्या उताऱ्यातील 
उभयान्ियी अव्यये अचूक 
ओळखतात. 
 

Worksheet  

Diwali Vacation 01.11.2021 to 13.11.2021 

November – 13 
Week – 3 

4 पद्य –चंद्रािरची 
शाळा  

स्पष्टीकरण  चंद्रािरच्या शाळेचे 
चचर तुमच्या 
कल्पनेने काढून 
रंगिा. 

*किीची कल्पना समजून 
घेतात. 
*कवितेतील शेिटचे अक्षर 
समान असणारे शबद 
मलदहतात. 

कविता म्हणणे  



Week – 4 5 गद्य –मोठी आई , 
गद्य –अप्पाजींचे 
चातुया  

 

 

स्पष्टीकरण,  
मातभृूमीिरील 
कविता ममळिून 
िगाात िाचन 
करतात. 

चातुयाकर्था सांगणे. 

*विद्यार्थी मातभृूमीचे महति 
जाणतात ि मातभृूमीबद्दल 
आदरभाि बाळगतात. 
*ददलेल्या विषयांिर प्रश्नािली 
तयार करतात 

*विद्यार्थी स्ितःला आिडलेली 
चातुया कर्था िगाात सदर 
करतात. 
 

 Worksheet  

Week – 5 2 व्याकरण – 
विरामचचन्हे 

 

स्पष्टीकरण,ददग्दशान  -- *योग्य विरामचचन्हांचा िापर 
करतात. 

ददलेल्या िाक्यात 
योग्य विरामचचन्हे 
घाला ि मलहा. 

December - 20 
 
Week – 1 

 

Periodic Test – 2 (01.12.2021 to 03.12.2021)  

Week- 2 3 पद्य – होळी आली 
होळी  

 

स्पष्टीकरण  ---- *पयाािरण रक्षणाचा दृष्टीकोन 
अंचगकारतात  

*विद्यार्थी िकृ्षाचे महत्त्ि 
जाणतात ि िकृ्षांचे जोपासना 
करतात. 

आकृती पूणा करा. 

Week – 3  5 लेखन –सूचना  लेखन  

प्रकटिाचन  
ददग्दशान  ----- *विद्यार्थी पाठाचे समजपूिाक 

प्रकटिाचन करतात. 
*पयाािरण विषयक सूचना 
मलदहतात. 

िाचन  



Week – 4 4 व्याकरण उजळणी, 
परलेखन  

स्पष्टीकरण  -- *ददलेल्या विषयािर परलेखन 
करतात. 

-- 

Winter Vacation – 27.12.2021 to 01.01.2022 

January -23 
Week – 1 

1 शु्रतलेखन  प्रकटिाचन  पुस्तकाचे अिांतर 
िाचन करतात  

*विद्यार्थी ऐकलेली िाक्ये 
लेखनननयमांनुसार मलदहतात. 

-- 

 
Week – 2  

5 विरामचचन्हे 
,शुद्धलेखनाचे ननयम  

स्पष्टीकरण , 
ददग्दशान  

-- * लेखनननयमांनुसार ददलेल्या 
पररच्छेदाचे लेखन करतात. 

शु्रतलेखन  

Week- 3 4  गद्य –मुक्या 
प्राण्यांची कैक्रियत  

स्पष्टीकरण  

चचाा 
 शबदकोडे  *विद्यार्थी िाठातील संिादाचे 

िगाात सादरीकरण करतात. 
*प्राण्यांविषयी दयाभाि 
बाळगतात. 
 

 Worksheet  

Week- 4 

 
5  पद्य – पाणपोई  

व्याकरण –शबदांच्या 
जाती  

स्पष्टीकरण  --- *विद्यार्थी पाण्याचे ि 
पाणपोईचे महत्त्ि जाणतात. 
*सहकाया हे मूल्य जोपासतात. 

प्रश्न  



Week- 5 5 गद्य –आपण हे 
करुया.  

स्पष्टीकरण गटचचाा  *ददलेल्या विषयािर गटचचेत 
सहभागी होतात. 

िाचन  

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

-- 

February- 23 
Week- 1 

4 घोषिाक्य लेखन  

शुद्धलेखन  
स्पष्टीकरण  

ददग्दशान  
 *ददलेल्या विषयािर घोषिाक्य 

तयार करून मलदहतात. 
 

 --- 

Week- 2 5 कर्थालेखन  

प्रकटिाचन  
चचाा  --- *ददलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे 

कर्था मलदहतात. 
कर्थालेखन  

Week – 3 4 शुद्धलेखन  स्पष्टीकरण  

ददग्दशान  
--- *लेखनननयमानुसार लेखन 

करतात. 
शु्रतलेखन  

Week – 4 ,5 6 Revision For Term 2 Exam 

March- 25 
1st to 3rd March  

2 Revision For Term 2 Exam 

4th to 10th March – Term 2 Examination 

 


