
KCT’S KRISHNA SCHOOL, KARAD 

Annual Pedagogical Plan 2021-22 

Subject : Marathi 

Grade-9 

 

 

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 व्याकरण-शब्ाांच्या 
जाती  

उद्गामी Making flash 
cards  

व्याकरण घटकाांची माहिती 
घेवून तयाांचा लेखनात वापर 
करतात . 
 

Games 

Week-3 4 सांतवाणी ह्ग््शशन व 
स्पष्टीकरण  

अभांग गायन  काव्यलेखनाची शैली 
ओळखतात . सांत 
साहितयाचा पररचय करून 
घेतात  

सांतवाणी वर 
M.C.Q Test 

ववववध सांताांचे 
अभांग ममळवून 
गायन  

Week-4 5 .बेटा मी ऐकतो आिे  

 

ह्ग््शशन व 
स्पष्टीकरण 

ववववध सांगीत 
वाद्याांची व 
रागाांची माहिती 
ममळववणे  

ववववध कलाांमध्ये वापरल्या 
जाणाऱ्या भाषेचा उ्ा. 
सांगीत .सजशनातमक वापर 
करतात  

Objective ques 
test  

Week-5 4 व्याकरण –काळ व 
उपप्रकार  

उद्गामी पाठातील काळाांची 
वाक्ये शोधा  

कथा लेखन करताना 
काळाांचा ववचार करतात . 

Quiz 

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



 

3 June [21]       
  

Week-2 
6 जी.आय.पी.रेल्वे ह्ग््शशन व 

स्पष्टीकरण 

आधुननक 
साधनापैकी 
कोणतयािी एका 
साधनाचा इनतिास 
शोधा व मलिा  

पूवीच्या रेल्वेसां्भाशत 
अधधक माहिती 
ममळवण्यासाठी इांटरनेट चा  
वापर करतात . 
 

Dictation test  

Week-3 
 

6 व्िेननस  ह्ग््शशन व 
स्पष्टीकरण 

प्रवास वणशनपर 
ननबांध मलिा  

घटना ,प्रसांग यावर 
आधाररत सुसांगत ववचार 
करून लेखन करता येणे , 

वस्तुननष्ठ प्रश्न 
तयार करणे  

Week-4 6 व्यायामाचे मह्त्त्व ह्ग््शशन व 
स्पष्टीकरण 

 
GROUP 
DISCUSSION  

 

व्यायामाचे मि्व या 
ववषयावर गटचचाश . 

 

कववता पाठ करणे  

Week-5 6 Writing skill  

unseen passage 

 

स्पष्टीकरण व 
चचाश 

-- ह्लेल्या उताऱ्याच्या 
आशयाची मध्यवती 
कल्पना ,साराांश,ववचार 
समजून घेवून लेखन करता 
येणे.  

passage वरील 
QUE,सोडवणे . 

Week-5 2 Seen passage  स्पष्टीकरण व 
चचाश 

. 
 . 

ह्लेल्या उताऱ्याच्या 
आशयाची मध्यवती 
कल्पना ,साराांश,ववचार 
समजून घेवून लेखन करता 
येणे.  

passage वरील 
QUE,सोडवणे . 

4 July  [25] 
1st to 3th  July  
 

 PERIODIC TEST -1 

1st to 3th  July  

 

    



  
Week-2 

6 व्याकरण-समास  

 
उद्गामी  पाठातील 

सामामसक शब् 
शोधणे  

अव्ययीभाव व द्वांद्व 
समास ओळखता येतात व 
तयाांचा लेखनात उपयोग 
करता येतो  

Quiz- समासाचा 
प्रकार ओळखा  

Week-3 6 सखू आजी  स्पष्टीकरण  
व कथन  

ग्रामीण भाषेतील 
शब्,म्िणी याांचा 
सांग्रि करतो. 

ववववध बोलीभाषा समजून 
घेतो.स्वत:च्या आजीवर 
ननबांध मलहितो.स्वत:च्या 
पररसरातील लोककथा, 
लोकगीते याववषयी माहिती 
साांगतो  

स्वताच्या 
आजीबद््ल १ 
ममननट बोलणे. 

Week-4 4 व्याकरण  Test पाठात आलेल्या 
शब्ाांच्या जाती 
शोधतो.  

उभयान्वयी अव्यय व 
शब्योगी अव्यय यातील 
फरक लक्षात घेऊन लेखन 
करतात  

उतारयातील 
नाम,सवशनाम, 
अव्यये  शोधणे 

Week-5 6 व्याकरण –समास  

 द्वांद्व समास व तयाचे 
प्रकार  उजळणी  

उद्गामी  पाठातील 
सामामसक शब् 
शोधतो. 

वेगवेगळ्या उद््ेशानुसार 
मलिीताना सामामसक 
शब्ाांचा योग्य वापर करतो 

GAME—
सामामसक शब्ाांचा 
समास ओळखा  

5 August [24] 

 
      

 Week-1   
 

6 ऑमलांवपक वतुशळाचा 
गोफ  

स्पष्टीकरण व 
चचाश  

स्वत;च्या नावाचा 
,ध्येया चा LOGO 
तयार करतात  

ऑमलांवपक स्पधाांची माहिती 
समजून घेतात. घडलेले 
प्रसांग, कायशक्रम याांच्यावर 
लेखन करता येते . 

भारतातील  
ऑमलांवपक ववजेतया 
खेळाडूांची माहिती 
सांकमलत करणे  

Week-2   

 

 

6 व्याकरण –समास  

द्ववगु समास व 
अव्ययीभाव समास  

उद्गामी  पाठातील 
सामामसक शब् 
शोधतो. 

वेगवेगळ्या उद््ेशानुसार 
मलिीताना सामामसक 
शब्ाांचा योग्य वापर करतो 

GAME—
सामामसक शब्ाांचा 
समास ओळखा  



Week-3   4 ग्रामर ---वाक्याांचे प्रकार  उ्गामी  पाठातील वाक्याांचे 
प्रकार शोधणे 

ववववध वाक्याांचे अथाशनुसार 
प्रकार ओळखतात व 
रुपाांतर करतात . 

स्वाध्याय व सराव 

Week-4   6 Revision  Open book 
test 

मुकवाचन करून 
प्रश्न सोडवणे. 

वाचलेल्या साहितयाच्या 
आशयावरून  प्रश्नाांची उत्तरे 
मलहिता येतात 

स्वाध्याय व सराव 

 Week-5 2 कथालेखन  कथन ,चचाश  वतशमानपत्रातील 
बोधकथा वाचतात. 

ह्लेल्या ववषयावर 
स्वतांत्रपणे ववचार माांडतात  

 मुद्द्याांच्या 
आधारे कथालेखन  

6 September[24] 

 
      

  
Week-1   

4 ह्व्याच्या शोधामागचे  
ह्व्य 

चचाश, 
स्पष्टीकरण  

वाचलेल्या 
पुस्तकातील ववचार 
व्यक्त करतात. 

प्रतयक्ष जीवनात वैज्ञाननक 
दृष्ष्टकोनाचा वापर करतात, 

अष्ग्नपांख िे 
आतमचररत्र  वाचा  

Week-2   5  Story writing  कथन  वतशमानपत्रातील 
कथा वाचून सांग्रि 
करतात  

कथा मलिताना भूतकाळाचा 
वापर करतात .कथेला 
शीषशक व तातपयश मलितात 
. 

ह्लेल्या 
मुद्द्यावरून कथा 
पूणश करा. 

Week-3   5 आभाळातल्या 
पाऊलवाटा 

ह्ग््शशन ,चचाश  गट चचाश --- 
मनुष्य प्राणी व 
पक्षी जीवनातील 
साधम्यश  

पक्षयाांच्या ह्नचये बद््ल 
माहिती ममळवतात. 
वतशमानपत्रातील कात्रणाांचा 
सांग्रि करतात . 

ननबांध –मी पक्षी 
झालो तर  

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

2 ननबांधलेखन –
कल्पनाप्रधान  

चचाश ,लेखन  अवाांतर वाचन 
करतात  

सजशनशील ववचारप्रक्रक्रयेचा 
वापर करून ननबांध 
मलितात . 

ह्लेल्या मुद््या 
वरून ननबांध 
लेखन  

Week-5 
 

 PERIODIC TEST -2 

22/09/2021  
    



22/09/2021  
To 28/09/2021 

To 28/09/2021 

7 October  [23]       
  

Week-1    
1 नतफन  स्पष्टीकरण  शेतकऱ्याच्या 

जीवनाबद््ल मत 
व्यक्त करतात . 

श्रममक जीवनाचे मि्व 
समजावून घेतात. 
  ववववध बोलीभाषामधील 
फरक समजतात. 

कववतेतील ग्रामीण 
शब्ाांचा अथश 
शोधून स्वत:च्या 
भाषेत मलिा . 

Week-2  6 नतफन  चचाश ,प्रश्नोत्तर शेतकऱ्याच्या 
जीवनाबद््ल मत 
व्यक्त करतात . 

स्वत;च्या ववचाराांची भर 
घालून आशय स्पष्ट 
करतात .  

आशय स्पष्ट करा  

Week-3   5 पत्रलेखन – मागणी पत्र  चचाश  - ववद्याथी प्रारूपानुसार 
पत्रलेखन करतात. 

ह्लेल्या ववषयावर 
पत्र मलहिणे . 

Week-4   5 पत्रलेखन – तक्रार पत्र  स्पष्टीकरण  - स्वत:चे ववचार स्पष्टपणे 
माांडतात. 

ह्लेल्या ववषयावर 
पत्र मलहिणे  

Week-5 6 उजळणी  open book 
test 

मुकवाचन करून 
प्रश्न सोडवणे. 

वाचलेल्या साहितयाच्या 
आशयावरून  प्रश्नाांची उत्तरे 
मलहिता येतात 

स्वाध्याय व सराव 

8 November [13]       

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

      

 Week-3 
 

5 Unseen poem and 
Seen poem 

स्पष्टीकरण व 
चचाश 

अपठीत उतारे 
ममळवतात व 
आकलन करतात  

ह्लेल्या कववतेच्या  
आशयाची मध्यवती 
कल्पना ,साराांश,ववचार 
समजून घेवून लेखन करता 
येणे.  

कववतेवरील 
QUE,सोडवणे . 

 Week-4 
 

6 माझे मशक्षक व सांस्कार  स्पष्टीकरण व 
चचाश  

माझे आवडते 
मशक्षक या 

मशक्षकाांप्रती कृतज्ञता 
व्यक्त करतात  

ननबांध –मी मशक्षक 
झालो तर  



ववषयावर बोलतात 
. 

 Week-5 
 

2 व्याकरण उजळणी  उद्गामी  पाठातील शब्ाांच्या 
जाती, सामामसक 
शब् वाक्याांचे 
प्रकार शोधणे . 

शुद्धलेखनाच्या ननयमाांचा 
लेखनात उपयोग करता 
येतो  

ह्लेल्या 
worksheets 
सोडवणे . 

9 December [20]       
 Week-1 

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

1 PERIODIC TEST-3 
1st to 3rd  Dec 

 

    

Week-2 
 

6 शब्ाांचा खेळ ह्ग््शशन 
,स्पष्टीकरण 

िेलेन केलरच्या 
जीवनावरील 
पुस्तकाचे वाचन  

ह्व्याांगाांच्या समस्या 
जाणून घेवून सिानुभूती 
्ाखवतात.   

पाठातील 
शब्योगी अव्यये 
शोधून मलिा . 

  Week-3 
 

6 उजाड उघडे माळरानिी ह्ग््शशन 
,स्पष्टीकरण 

ववववध ऋतूमध्ये 
घडून येणाऱ्या 
ब्लाांकडे लक्ष 
ठेवून तयावर 
लेखन करतात. 

सषृ्टीची सुां्रता कायम 
रािण्यासाठी उपाय 
सुचवतात व तयाचे पालन 
करतात  

कववता तालासुरात 
पाठ करणे  

  Week-4 
 

4 ASL Exam प्रश्नोत्तर  ध्वननफीत ऐकून 
प्रश्न सोडवणे  

लावलेली ध्वननफीत 
लक्षपूवशक ऐकतात  

अवाांतर वाचन  

Winter Break-27/12/2021 to 

 01/01 /2022 

      

10 January [23 ]       
  

Week-1 
6 ननबांध लेखन  स्पष्टीकरण,

चचाश  

वतशमानपत्रातील 
लेख  वाचतात. 
आतमचररत्र 

ह्लेल्या ववषयावर 
स्वतांत्रपणे ववचार माांडतात  

 मुद्द्याांच्या 
आधारे ननबांध 
लेखन करणे  



 

 

वाचतात  

 Week-2 5 कथालेखन  कथन,चचाश  गोष्टीांची पुस्तके 
वाचतात. 

कथेचा प्रारांभ अथवा शेवट 
ह्ला तरी कथा पूणश 
करतात . 

मुद्द्याांच्या आधारे 
कथालेखन  

 Week-3 6  भाषण- सांभाषण 
कौशल्य  

चचाश, ह्ग््शशन  ह्लेल्या ववषयावर 
उस्फुतशपणे 
बोलतात . 

प्रसांगानुरूप सांवा् साधून 
स्वत;चे मत प्रभावीपणे 
माांडतात. 

वाचन  

 Week-4 5 Activity Group 
discussion  

जीवनातील 
मशक्षकाांचे स्थान , 
२०२० ने आम्िाला 
काय मशकवले  

ह्लेल्या ववषयावर गटचचाश 
करतात . 

 

 Week-5 1 उजळणी  व्याकरण –
शब्ाांच्या जाती  

उद्गामी  पाठातील 
नाम,सवशनाम, 
ववशेषणे असलेली 
उ्ा. सोडवणे  

म्िणी, वाक्प्रचार 
,अलांकाररक शब् याांचा 
लेखनात वापर करता येणे  

Quiz 

11 February [23 ]       

 Week-1  5 Revision   व्याकरण उद्गामी  -- ---- वाचन  

Week-2 6 Revision  
Seen passage  

स्पष्टीकरण व 
चचाश 

ववववध उतारे 
ममळवून सांकलन 
करणे  

उताऱ्यावरील प्रश्न  
सोडवतात . 

passage वरील 
QUE,सोडवणे . 

Week-3  6 ASL Exam प्रश्नोत्तर  ध्वननफीत ऐकून 
प्रश्न सोडवणे  

लावलेली ध्वननफीत 
लक्षपूवशक ऐकतात  

 

   Week-4 6 Practice Test     

 March        

 Week 1 and Week 2  Annual Exam   4th March  to 10th March   



 

 

 

 

 

 

 

 


