
K.C.T’s Krishna School, Karad 

Annual Pedagogical Plan 2021-22 

Subject: Marathi 

Grade : 7 

 

Month, Week 

and No. of 

days 

No. of 

periods 
Topic/Sub topics Method 

Subject 

Enrichment 

Activity 

Learning Outcomes 
Assessment 

 

एप्रिल-20  

 Week - 2 
 

5 
 

पद्य – िार्थना  

व्याकरण –शब्ाांच्या 
जाती  

स्पष्टीकरण  

उद्गामी  

कप्रिता पठण  

-- 
*प्रिद्यार्ी शाळेप्रिषयी 
कृतज्ञतेची भािना जोपासतात. 
*प्रिद्यार्थयाांना शब्ाांच्या जाती ि 
तयाांचा िाक्यातील योग्य िापर 
याप्रिषयी आकलन होते. 

कप्रिता पाठ 
करणे ि 
तालासुरात 
म्हणणे .  
Worksheet  

Week -3 3   गद्य-श्यामचे बांधुिेम  कर्न  भाषण – माझे 
भािांड  

*प्रिद्यार्ी स्ितःच्या भािांडाप्रिषयी 
काही िसांग, अनुभि िगाथत 
साांगतात.भाषा समदृ्धीसाठी 
बालसाहीतयाचे िाचन करतात. 
*श्यामची आई या पुस्तकातील 
िाचलेल्या ि आिडलेल्या कर्ा 
ममत्र-मैत्रत्रणीांमध्ये आपल्या शब्ात 
साांगतात. 

कर्ा साांगणे  

Week -4 4 लेखन-ननबांध  चचाथ  -- *प्रिद्यार्ी द्लेल्या प्रिषयाबाबतचे 
प्रिचार स्ितःच्या शब्ात 
माांडतात. 

ननबांधलेखन  

Week -5 4 उजळणी – व्याकरण  िश्नोत्तर  -- *व्याकारण प्रिषयीच्या सांकल्पना 
दृढ होतात. 

िाक्यातील 
शब्ाांच्या जाती 



Summer Vacation 03.05.2021 to 05.06.2021 

 June – 21 
 
Week -2  

 

4 पद्य – माझ्या 
अांगणात  

स्पष्टीकरण  शेतकऱ्याच्या 
मुलाखतीसाठी 
िश्नािली तयार 
करणे  

*प्रिद्यार्ी कप्रिता तालासुरात 
म्हणतात. 
*शेतकराच्या मुलाखतीसाठी 
िश्नािली तयार करतात. 
*कप्रितेचे आरोह-अिरोहयुक्त 
िाचन 

शेतकऱ्याांच्या 
कष्टाप्रिषयी 
बोलणे. 

Week -3 5 लेखन – कर्ालेखन, 

व्याकरण  
चचाथ ,स्पष्टीकरण  -- *द्लेल्या मुद्द्याांच्या आधारे 

कर्ा मलदहण्याचा ियतन करतात. 
कर्ा मलदहणे. 

Week -4 5 व्याकरण  

कालिाचक,स्र्लिाचक 
क्रियाप्रिशेषण अव्यये , 
िाचन   

उद्गामी  -- *कालिाचक ि स्र्लािाचक 
क्रियाप्रिशेषण अव्यये ओळखतात. 
* समाजपूिथक िकट िाचन ि 
मुकिाचन करतात. 

िगीकरण  

Week -5 3 लेखन – कर्ालेखन , 

व्याकरण  
चचाथ ,स्पष्टीकरण  -- *द्लेल्या मुद्द्याांच्या आधारे 

कर्ा मलदहण्याचा ियतन करतात. 
कर्ा मलदहणे. 

July – 25 
Week - 1 

Periodic Test – 1(01.07.2021 to 03.07.2021) 

Week -2 2 व्याकरण –रीनतिाचक 
ि पररमाणिाचक 
अव्यये  

उद्गामी   -- *व्याकरण घटकाांचा योग्य िापर 
करतात. 

द्लेल्या 
अव्ययाांचा 
िाक्यात उपयोग 
करा. 

Week -3 5  गद्य –गोपालचे शौयथ 
,पाठिाचन 

 कर्न  नै.आपत्ती ि 
मानिननममथत 
आपत्ती यािर 
चचाथ 

*नै.आपत्ती ि मानिननममथती 
आपत्ती कोणतया हे समजून 
घेतात. तयादृष्टीने स्ितःची 
जबाब्ारी ओळखतात. 
*द्लेल्या िेळेत योग्य गतीने 

िाक्िचाराांचा 
िाक्यात उपयोग 
करा. 



सामजपूिथक मुकिाचन करतात. 

Week -4 3 व्याकरण – 
प्रिरामचचन्हे,ितयय  

आकलन – अपठीत 
उतारा   

स्पष्टीकरण  -- *द्लेल्या उताऱ्याचे समजपूिथक 
िाचन करून यीग्य उत्तरे ्ेतात. 
*प्रिरामचचन्हाांचा योग्य िापर 
करतात. 

. उतारा िाचून 
तयाखालील 
िश्नाांची उत्तरे 
मलहा. 

Week - 5 5  गद्य – ्ा्ास पत्र , 
सूचनाफलक 

कर्न , िणथन  शब्कोडे  *सािथजननक दठकाणच्या सूचना 
समजपूिथक िाचतात. 

सूचनाफलकाच्या 
आधारे िश्नाांची 
उत्तरे मलहा 

August – 24 
Week - 1 

5 लेखन – सुप्रिचार  

व्याकरण – उजळणी  

िकटिाचन 

चचाथ , लेखन सुप्रिचार लेखन *योग्य गतीसह समजपूिथक 
िकटिाचन करतात. 
*शुद्धलेखनासह सुिाच्य अक्षरात  

सुप्रिचार मलदहतात. 

Worksheet  

 Week -2  5 पद्य –टप ्टप ्पडती  

 

 

स्पष्टीकरण  कप्रिता पठण *कप्रितेतील ना्मय शब् 
ओळखतात. 
*ननसगाथत घडणाऱ्या प्रिप्रिध 
ब्लाांचे ननरीक्षण करून िगाथत 
साांगतात. 

यमक जुळणारे 
शब् मलहा. 

 Week -3 3 लेखन – सांिा्लेखन , 
िाक्यडोंगर  

उताऱ्याचे िकटिाचन  

 

स्पष्टीकरण  द्लेल्या 
शब्ापासून िाक्य 
डोंगर तयार 
करणे  

*भाप्रषक खेळामध्ये उतसाहाने 
सहभागी होतात. 
*उताऱ्याचे समजपूिथक िाचन 
करतात.  

सांिा्ािरील 
िश्न  



 Week -4 5 गद्य – आजारी 
पडण्याचा ियोग  

कर्न  --- *आिडलेल्या िसांगाचे  सामभनय 
सा्रीकरण करतात. 
*ितथमानपत्रे, मामसके यामध्ये 
आलेल्या प्रिप्रिध कर्ाांचा सांग्रह 
करून समजपूिथक िकटिाचन 
करतात. 
 

िश्न  

Week - 5 2 िाचन,व्याकरण 
उजळणी,शु्रतलेखन  

िकटिाचन  --- *प्रिद्यार्ी आरोह – अिरोह्युक्त 
िाचन करतात. 

 

September – 24 
Week – 1  

4  व्याकरण-शब्योगी 
अव्यय  

सां्ेश लेखन  

उद्गामी,  

द्ग््शथन  
पाटयाांिरील 
मजकूर तयार 
करणे. 

*सािथजननक दठकाणच्या सूचना 
समजपूिथक िाचतात. 

Worksheet  

Week -2  5 िाक्िचार ि म्हणी  

िाचन – प्रिनो् 
,व्याकरण उजळणी  

स्पष्टीकरण  ितथमानपत्रातील 
प्रिनो्ाांचे सांकलन  

*आिडलेल्या कर्ा प्रिनो् याांचे 
सामभनय सा्रीकरण  

*प्रिनो् िाचून तयाांचा आनां् 
घेतात. 

िाक्िचाराांचा 
िाक्यात उपयोग  

Week -3  

 
4 जादहरात लेखन  

 
द्ग््शथन, 
स्पष्टीकरण  

--- *जादहरातीिरील िश्नाांची उत्तरे 
्ेतात. 

Worksheet  
 
 
 

 



Week -4 2  िस्तुननष्ठ िश्न – 
उजळणी  

 

िश्नोत्तर  ---- *प्रिचारलेल्या िश्नाांची अचूक उत्तरे 
्ेतात. 

अांक अक्षरात 
मलहा. 

Week -5 2 Revision for term 2 examination 

Week -5   
Term 1 Examination (22.09.2021 to 28.09.2021) 

October – 23 
Week - 1 

1 ननबांधलेखन  चचाथ  -- *प्रिद्यार्ी द्लेल्या प्रिषयािर 
ननबांधलेखन करतात. 

ननबांधलेखन  

 
Week - 2 

5 पत्रलेखन, शु्रतलेखन 
,िाचन 

स्पष्टीकरण , 
द्ग््शथन,िकटिाचन  

पत्रलेखन  *द्लेल्या प्रिषयानुसार पत्रलेखन 
करतात. 
* उताऱ्याचे मलखन ननयमाांनुसार 
लेखन करतात. 

पत्रलेखन  

Week - 3 4 अांकलेखन,शुद्धलेखनाचे 
ननयम  

द्ग््शथन  -- *लेखनननयमानुसार उताऱ्याचे 
लेखन करतात. 

-- 

Week - 4 5 पद्य – शब्ाांचे घर  स्पष्टीकरण  शब्कोडे  *प्रिद्यार्ी भाप्रषक खेळासां्भाथत 
मादहती साांगतात  

*कप्रितेचे आरोह-अिरोहयुक्त 
िाचन 

शब्कोडे 
सोडिणे  



Week - 5 5 प्रिरामचचन्ह, व्याकरण  
 

स्पष्टीकरण 
,द्ग््शथन  

---- *प्रिरामचचन्हाांचा योग्य िापर 
करतात. 

द्लेल्या 
पररच्छे्ात 
योग्य 
प्रिरामचचन्हेघाला. 

November - 13  
Diwali Vacation 01.11.2021 to 13.11.2021 

Week - 3 4 गद्य – िाचनाचे िेड  कर्न  अिाांतर िाचन  *प्रिद्यार्थयाांमध्ये अिाांतर  
िाचनसादहतयाच्या िाचनाचे आिड 
ननमाथण होणे. 
 

आिडलेल्या 
पुस्तकाबद््ल 
साांगा. 

Week -4  5 उभयान्ियी अव्यय , 
प्रिरामचचन्ह, आम्ही 
बातमी 
िाचतो,शुद्धलेखन 

उद्गामी, 
स्पष्टीकरण 

--- *प्रिद्यार्ी प्रिप्रिध 
िसारमाध्यमाांद्िारे िसाररत 
होण्याऱ्या बातम्याांचे श्रािण/ 
िाचन करतात. 
 

Worksheet  

द्लेल्या 
बातमीच्या 
आधारे िश्नाांची 
उत्तरे मलहा. 

Week - 5 2 व्याकरण – प्रिरामचचन्हे 

 
स्पष्टीकरण,द्ग््शथन  -- *योग्य प्रिरामचचन्हाांचा िापर 

करतात. 
द्लेल्या 
िाक्यात योग्य 
प्रिरामचचन्हे 
घाला ि मलहा. 

December – 20 
Week -1 

Periodic Test -2 (01.12.2021 to 03.12.2021) 

 

Week - 2 5 गद्य – पांडडता रमाबाई 
रानडे  

कर्न  

स्पष्टीकरण  
महाराष्रातील 
िेरणा्ायी 
मदहलाांप्रिषयी 
मादहती ममळिणे. 

*प्रिद्यार्ी तयाांना(हिी असलेली ) 
मादहती आांतरजालाच्या सहायाने 
शोधतात.(द्लेल्या प्रिषयाची) 
 
 

 Worksheet  



 

 
Week - 3 4 शब्खेळ – चौकटीत 

लपलेल्या म्हणी 
ओळखा  

केिलियोगी अव्यय  

सांिा्लेखन  

उद्गामी  ----- *योग्य सुस्पष्ट शब्ाांचा िापर 
करून सांिा्लेखन करतात. 
 

सांिा्ािरील 
िश्न  

Week - 4 4 पद्य – लेक  

 
स्पष्टीकरण  मुलगा मुलगी 

समानता या 
प्रिषयािर गटचचाथ 
करतात  

*प्रिद्यार्ी टाकाऊ िस्तूांपासून 
दटकाऊ िस्तू बनिू शकतात.. 
*मुलगा-मुलगी समानता 

आकृती पूणथ 
करा. 

Winter Vacation 27.12.2021 to 01.01.2022 

January – 23 
Week - 1 

1 शु्रतलेखन  िकटिाचन  पुस्तक  *प्रिद्यार्ी ऐकलेली िाक्ये 
लेखनननयमाांनुसार मलदहतात. 

-- 

 
Week - 2 

5 व्याकरण उजळणी  

िकटिाचन  
िश्नोत्तर  ----- *पाठाचे आरोह अिरोहयुक्त 

िाचन करतात. 
Worksheet  

Week - 3 4 गद्य – रोजननशी  

ननबांध लेखन  

व्याकरण 

स्पष्टीकरण  

चचाथ 
रोजननशी मलदहणे  *प्रिद्यार्ी रोजननशी मलदहण्याचे 

फाय्े जाणतात. 
*म्हणी, िाक्िचार याांचा 
मलखाणात योग्य दठकाणी िापर 
करतात. 
 

ननबांध  



Week - 4 

 
5 गद्य – अ्लाब्ल कर्न  --- *आिडतया ममत्र-मैत्रत्रणी याप्रिषयी 

योग्य शब्ात बोलतात. 
*ऐकलेल्या, िाचलेल्या 
मादहतयाच्या आशयािरील िमुख 
मुद््े स्ितःच्या शब्ात मलदहतात. 

िश्न  

Week -5 5 ननबांध लेखन  

व्याकरण  
चचाथ  -- *योग्य सुस्पष्ट शब्ाांचा िापर 

करून ननबांध लेखन करतात. 
 

ननबांध  

February – 23 
Week -1 

4 पद्य – सांतिाणी  स्पष्टीकरण  अभांग 
सा्रीकरण  

*सांत सादहतयाबद््ल जाणून 
घेतात. 
*सांताांबद््ल मादहती ममळितात 

सां्भथ 
स्पष्टीकरण  

Week -2 5 कर्ालेखन  

िकटिाचन  
चचाथ  --- *द्लेल्या मुद्द्याांच्या आधारे 

कर्ा मलदहतात. 
कर्ालेखन  

Week - 3 4  शुद्धलेखन   

स्पष्टीकरण  

द्ग््शथन  

--- *लेखनननयमानुसार लेखन 
करतात. 

शु्रतलेखन  

Week-4  4 Revision For Term 2 Exam 

March – 25 
Week - 1 

3 Revision For Term 2 Exam 

4th March to 10th March – Term 2 Examination 

 

 


