
KCT’S KRISHNA SCHOOL, KARAD 

Annual Pedagogical Plan 2021-22 

Subject : Marathi 

Grade - 8 

 

Sr. 

no. 

Month , Week 

and No. of 

days 

No. of 

periods 

Topic/ subtopic Method Sub- Enrichment activity Learning outcomes Assessment 

 

1 April [20] 

 

      

 Week-2 

 

5 व्याकरण --- शब्ाांच्या 

जाती 

 

उद्गामी Making flash cards  व्याकरण घटकाांची माहिती 

घेवून त्ाांचा लेखनात वापर 

करतात 

उदा. सातवीपरं्यत 

अभ्यासलेल्र्या 

घटकाांची उजळणी 

Games  

Week-3 3 व्याकरण ---काळ  व 

उपप्रकार 

 

उद्गामी पाठातील काळाांची वाके्य शोधा कथालेखन करताना काळाचा 

हवचार करतात. 

Quiz 

Week-4 4 Writing skill— 

हनबांधलेखन 

कथालेखन 

चचाा 

,स्पष्टीकरण 
---- लेखनाचे हवहवध प्रकार व शैली 

र्याांचा उपर्योग करून अनुभव 

लेखन करतात 

हदलेल्र्या हवषर्यावर हनबांध 

लेखन 

Week-5 4 प्राथाना.आम्ही चालवू िा पुढे 

वारसा 

 

चचाा 

,स्पष्टीकरण 

Poem  recetetion मराठीभाषेची वैहशष्ट्ये जाणून 

घेतात.उदा. कहवतेची गेर्यता 

Poem recetetion 

2 May  

Summer 

vacation  

 03/05/2021 to 

05/06/2021 

 ------- ----------    

3 June  [21] 

 

      



 Week-2 

 

5 मी हचत्रकारकसा झालो ! स्पष्टीकरण 

,चचाा 

कोणत्ािी ५ हचत्रकाराांची हचते्र 

हचकटवणे व माहिती हमळवून 

हलहिणे . 

हवद्याथी हवहवध कलामधे्य 

वापरल्र्या  जाणारर्या भाषेचा 

सजानात्मक वापर करतात . 

हवहवध झाडापासून रांग 

तर्यार केले जातात त्ाची 

आांतरजालाच्या मदतीने 

माहिती हमळवा 

Week-3 5 प्रभात 

 

स्पष्टीकरण 

,चचाा 

कहवतागार्यन –तालासुरात कहवता 

म्हणणे. 

कहवता वाचून स्वत;च्या भाषेत 

आशर्य स्पष्ट करतात . 

कहवता पाठ करणे 

Week-4 5 Writing skills 

Reading 

 

Letter 

writing  
Reading 

Creative writing  

स्वराघात, हवरामहचन्ाांचा 

वापर करून वाचन करणे 

सृजनात्मक लेखन करतात 

अवाांतर वाचन करतात 

पत्रलेखन 

पाठाांचे वाचन 

Week-5 2  
unseen passage and seen 

passage 
 

स्पष्टीकरण व 

चचाा 

हवहवध उतारे हमळवून सांकलन 

करतात 

हदलेल्र्या उताऱ्र्याच्या आशर्याची 

मध्यवती कल्पना 

,साराांश,हवचार समजून घेवून 

लेखन करता रे्यणे.  

passage वरील 

QUE,सोडवणे . 

4 July  [25] 

1st to 3rd July  

 

 PERIODIC TEST -1 

1st to 3rd July  
 

    

  

Week-2 

5 आपण सारे एक भूहमकाहभनर्य पाठाचे नायीकरण व 

सादरीकरण 

पाठाचे नायीकरण करताना 

भूहमकेनुसार मुखवटेबनवतात . 

भूहमकेनुसार मुखवटे 

बनवणे. उदा.नाहसका 

,जीव्हाताई 

Week-3 5 हनबांधलेखन चचाा 

,स्पष्टीकरण 

वतामानपत्रातील लेख वाचतात हनबांध हलिताना स्वत:च्या 

हवचाराांची भर घालून पुनलेखन 

करतात 

अवाांतर वाचन 

Week-4 3 बातमीलेखन चचाा 

,स्पष्टीकरण 

हदलेल्र्या हवषर्यावर बातमी तर्यार 

करा .[ करोनाचा वाढता प्रसार , 

ONLINE सू्कल] 

वतामानपत्रातील बातम्या 

वाचतात .स्वत;च्या भाषेत 

बातमी तर्यार करतात. 

बातमी वाचून प्रशनाांची 

उत्तरे हलिा . 

Week-5 5 उजळणी open book test मुकवाचन करून प्रशन सोडवणे. वाचलेल्र्या साहित्ाच्या 

आशर्यावरून प्रशनाांची उत्तरे 

हलहिता रे्यतात 

स्वाध्यार्य व सराव 

5 August [24] 

 

      

 Week-1   

 

5 निबंध लेखि  

कल्पिा प्रधाि  

चचाा 
,स्पष्टीकरण  

अवांतर वाचि , वतामािपत्रातील वाक्ये 
,पुस्तकातील सुववचार यांची 

ववववध ववषयावर निबंध 
लेखि  



वणािात्मक  

आत्मवतृ्त पर  

कात्रणे करूि त्याचा लेखिात 
वापर करतात  

 

 

Week-2   

 

 

5 घाटात घाट वरांधाघाट हदग्दशान  

,स्पष्टीकरण 

आांतजाालाच्या मदतीने  

मिाराष्टर ातील  घाटाांची माहिती 

हमळवा 

पावसाळ्यात घाटात हिरार्यला 

जाताना दुसरर्याला त्रास िोणार  

नािी र्याची काळजी घेतात.  

माझी वषाासिल ..र्या 

हवषर्यावर हनबांध हलिा 

Week-3   3 गटचचाा चचाा दुरावत चाललेले आजी -आजोबा 

,हनसगाातून आपण कार्य घ्यावे 

सामाहजक मूल्र्याांहवषर्यी 

भान ठेवतात . 

माझे आजोबा  र्या 

हवषर्यावर हनबांध हलिा. 

Week-4   5 सांतवाणी२ कथन, 

स्पष्टीकरण 

सांताांचे सामाहजक स्थान र्या 

हवषर्यावर चचाा करतात 

अभांगातील आशर्य समजून 

घेतात. सांतसाहित्ाचाआस्वाद 

घेतात 

कोणत्ािी एका सांताांचा 

अभांग पाठ करणे. 

Week-5 1 व्याकरण  ---वाक्याांचे 

प्रकार—आज्ञाथी, 
हवधानाथी वाक्य 

उदगामी पाठातील वाक्याांचे प्रकार शोधणे हवहवध वाक्याांचे अथाानुसार 

प्रकार ओळखतात व रुपाांतर 

करतात . 

स्वाध्यार्य व सराव 

6 September[24] 

 

      

  

Week-1   

3 व्याकरण ---वाक्याांचे 

प्रकार—प्रशनाथी ,उद्गाराथी 

वाक्य 

उदगामी पाठातील वाक्याांचे प्रकारशोधणे हवहवध वाक्याांचे अथाानुसार 

प्रकार ओळखतात व रुपाांतर 

करतात . 

स्वाध्यार्य व सराव 

Week-2   4 आभाळाची आम्ही लेकरे चचाा 

,स्पष्टीकरण 

जातीभेद , वणाभेद मानावा का ? 

र्या हवषर्यावर गटचचाा करतात . 

हवहवध सांवेदनशील मुद्द्याहवषर्यी 

आपले हमत्र व हशक्षकाांबरोबर 

चचाा करतात. 

हदलेल्र्या पांक्तीचा आशर्य 

स्पष्ट करा 

Week-3   4 नातवांडासपत्र चचाा 

,स्पष्टीकरण 

आजी –आजोबार्याांचीकशी 

काळजी घ्यावी ? र्या हवषर्यावर 

बोलणे. 

हवद्याथी पाठातील पत्र वाचून 

अनुमान काढतात . 

साहित्ाचाआस्वाद घेतात . 

आजोबाांना पत्र हलिा . 

Week-4 

Term -1 Exam  

22/09/2021  

To 28/09/2021 

1 उजळणी open book test मुकवाचन करून प्रशन सोडवणे वाचलेल्र्या साहित्ाच्या 

आशर्यावरून प्रशनाांची उत्तरे 

हलहिता रे्यतात 

स्वाध्यार्य व सराव 

Week-5 

Term-1 Exam  

22/09/2021  

To 28/09/2021 

 Term-1 Exam  

 

    

7 October  [23]       



  

Week-1    

1 कथालेखन कथन ,चचाा वतामानपत्रातील  बोधकथा 

वाचतात. 

हदलेल्र्या हवषर्यावर स्वतांत्रपणे 

हवचार माांडतात 

मुद्द्याांच्या आधारे 

कथालेखन 

Week-2  5 व्याकरण उजळणी उद्गामी शब् शुद्धकरणे, हवरामहचन्ाांचा 

वापर करणे. 

कथालेखन करताना 

भूतकाळाचा वापर करतात िे 

समजावून घेतात. 

शुद्ध शब् शोधून हलिा 

Week-3   4 उजळणी 

Dictation test  

चचाा 

 

वाचन 

हवहवध बोलीभाषा समजपूवाक 

ऐकण्याचा प्रर्यत्न करतात 

पाठाांचे वाचन करतात 

आवशर्यकतेनुसार 

हशक्षकाांची मदत घेतात. 
 

सराव 

Week-4   4 सांतवाणी  १ कथन, 

स्पष्टीकरण 

हवहवध सांताांचे अभांग अवगत 

करतात 

तालासुरात अभांग गार्यन 

करतात 

सांताच्या शे्रष््ठकथा 

पुस्तकातील गोष्टी वाचणे 

Week-5   5 व्याकरण –शब्ाांच्याजाती –

नाम –उपप्रकार 

उद्गामी नामाच्या उपप्रकाराांची वाके्य 

हलहिणे . 

सामान्यनाम ,हवशेषनाम व 

भाववाचक नाम र्यातील िरक 

ओळखतात. 

Quiz  

8 November [13]       

 Diwali 

Vacation— 

1/11/2021 to 

13/11/2021 

 

---- 
 

     

Week-3 

 

5 हगर्याारोिणाचाअनुभव हदग्दशान 

,स्पष्टीकरण 

पररसरातील हगर्याारोिण 

हठकाणाांची माहिती हमळवणे 

हगर्याारोिणाची इतर माहिती 

हमळवतात .हगर्याारोिण सांस्थाना 

भेट देतात 

पाठाखालील प्रशनाांची 

उत्तरे हलहिणे . 

Week-4 

 

3 Orals -- प्रशनोत्तर एका वाक्यातील उत्तराांचे प्रशन 

,व्याकरणावरील प्रशन तर्यार 

करतात  

हवचारलेल्र्या प्रशनाांची उत्तरे 

देतात 

भाहषक खेळ 

Week-5 

 

3 भाहषकखेळ प्रशनोत्तर इांग्रजीतील वाके्य ,शब् मराठीतून 

साांगणे . 

दैनांहदन जीवनातील वाके्य 

,शब् शुद्ध मराठीतून बोलतात. 

भाषीक खेळ 

9 December [20]       

 Week-1 

1st to 3rd  Dec 

P.T.2 Exam  

 PERIODIC TEST -2 

1st to 3rd  Dec 

 

    

Week-2 

 

5 झुळूक चचाा 

,स्पष्टीकरण 

मला कार्य व्हावेसे वाटते? र्या वाचलेल्र्या साहित्ातील नवीन 

शब् ,सुभाहषते र्याांचा आस्वाद 

 

हनबांध ---मला कार्य 



 हवषर्यावर उसु्फतापणे बोलतात 

 
घेतात. लेखनाची शैली 

ओळखतात 

व्हावेसे वाटते ? 

  Week-3 

 

5 आम्ही िवेआिोत का ? हदग्दशान ,चचाा, 
स्पष्टीकरण 

गटचचाा – परीसरात पाहिलेल्र्या 

मुक्या जनावरासाठी तुम्ही कार्य 

कराल? 

पाठातील सामाहजक मुल्र्याांची 

चचाा करतात. रस्त्यावर 

हदसलेल्र्या भटक्या जनावराांना 

खार्यला देतात ,घरी नेऊन 

त्ाची देखभाल करतात 

जैवहवहवधतेची 

गरज...हनबांधलेखन 

  Week-4 

 

3 Seen passage  स्पष्टीकरण व 

चचाा 

---- हदलेल्र्या उताऱ्र्याच्या आशर्याची 

मध्यवती कल्पना 

,साराांश,हवचार समजून घेवून 

लेखन करता रे्यणे.  

passage वरील 

QUE,सोडवणे . 

Winter Break-

27/12/2021   to 

 01/01 /2022 

      

10 January [23 ]       

  

Week-1 

5 उजळणी –वाचन चचाा अवाांतरवाचन .उदा. 

वतामानपत्रातील मुलाांसाठी 

असलेले पुरवणी वाचन 

हवहवध प्रकारचे साहित् 

समजपुवाक वाचतात. 

पाठाांचेवाचन 

Week-2 4 उजळणी –वाक्याांचेप्रकार उद्गामी पाठातील हवहवध प्रकारची वाके्य 

शोधणे व काड्ास बनवणे 

व्याकरण घटकाांची माहिती 

घेवून लेखनात वापर करतात . 

Solve the worksheet  

Week-3 5 कथालेखन कथन ,चचाा वतामानपत्रातील बोधकथा 

वाचतात. 

हदलेल्र्या हवषर्यावर स्वतांत्रपणे 

हवचार माांडतात 

मुद्द्याांच्या आधारे 

कथालेखन 

Week-4 4 जीवनगाणे स्पष्टीकरण जीवन र्या हवषर्यावर स्वत:च्या 

शब्ात कहवता करणे . 

 

दैनहदन जीवनातील 

वैहशष्ट्यपूणा ,स्स्थती ,घटना 

र्यावर चचाा करतात 

 

कहवता गेर्य स्वरुपात 

म्हणण्याचा सराव करणे. 

Week-5 1 भाषणकौशल्र्य चचाा पाठ्यपुस्तकातील घटकाांवर चचाा 

करणे. 

हवहवध हवषर्याबाबत आपली 

आवड ,हनष्कषा माांडतात 

 

हदलेला स्वाध्यार्य सोडवणे.  

 

11 February [23 ] 

 

      

 Week-1  4 शब्कोश चचाा, हदग्दशान हदलेले शब् वणामालेनुसार  

लावणे.  

एखादा मजकूर वाचताना तो 

समजून घेण्यासाठी सांदभा 

शब्कोशातून अथा 

पािण्याचा सराव करणे 



साहित्ाची  [शब्कोश] 

मदतघेतात 

Week-2 5 उजळणी open book test मुकवाचन करून प्रशन सोडवणे. वाचलेल्र्या आशर्यावरून 

प्रशनाांची उत्तरे हलहिता रे्यतात 

स्वाध्यार्य व सराव 

Week-3 4 व्याकरणउजळणी उद्गामी पाठातीलशब्ाांच्या जाती, वाक्याांचे 

प्रकार शोधणे . 

शुद्धलेखनाच्या हनर्यमाांचा 

लेखनात उपर्योग करता रे्यतो 

हदलेल्र्या worksheets 

सोडवणे . 

Week-4 5 व्याकरणउजळणी उद्गामी पाठातील हवहवध काळातील 

वाकरे्य शोधणे . 

शुद्धलेखनाच्या हनर्यमाांचा 

लेखनात उपर्योग करता रे्यतो 

हदलेल्र्या worksheets 

सोडवणे . 

 Week-5 1 Writing skills Letter 

writing  

Creative writing  सृजनात्मक लेखन करतात पत्रलेखन 

12 March       

    4th March to 10th 

March  Term 2 exam  

    

       

        

 

 

 


