
Academic Year : 2019-2020 Teaching Plan 

Stream: Science and CommerceSubject: Marathi Subject Code: 02

Standard: 11th Division: Science A, B, C and Commerce B                                                           

Name of Faculty: Mr. Pradeep Kasar

Lesson No. Lesson and Poem nameName of the topic/ content Media/ Teaching Aid

Date of 

commencing the 

topic 

Date of 

Completion of 

Topic Remark

पाठ / कविता

1 मामू माणुसकीचे विलोभनीय दर्शन कथन पद्धती 16-08-2019 16-08-2019

मामूचे िणशन

मामूचे बहुरूपी िणशन 19-08-2019 19-08-2019

पाठातील महत्वाचे मुदे्द

2 व्याकरण र्ब्दर्क्ती 1. अवभधा स्पष्टीकरण पद्धती 22-08-2019 22-08-2019

                       2. लक्षणा फळ्याचा िापर

                       3. वं्यजना

काव्यगुण 23-08-2019 23-08-2019

िाक्यसंशे्लषण 1. केिल िाक्य

                              2. वमश्र िाक्य

                              3. संयुक्त िाक्य

काळ 1. ितशमानकाळ 26-08-2019 26-08-2019

            2. भूतकाळ

            3. भविष्यकाळ

र्ब्दभेद 29-08-2019 29-08-2019

पाररभावषक 30-08-2019 30-08-2019

3 प्राणसई (कविता) पािसाळया पूिीच्या तयारीचे िणशन वनसगश छायावचते्र 5/9/2019 5/9/2019

जलसंिधशन गाभाघटक कथन पद्धती

पयाशिरण संरक्षण गायन

रे्तकरी आवण ग्रामीण जीिनाचा पररचय 

करून देणे 6/9/2019 6/9/2019



रे्तकर्याचे िास्ति जीिन विद्यार्थ्ाांना 

समजािून देणे

4 अर्ी पुस्तकं पुस्तकाचे महत्व िणशन करणे स्पष्टीकरण पद्धती 20-09-2019 20-09-2019

जगण्याची वहंमत िाढितात आवण पे्ररणा 

देणारी पुस्तके विविधा पुस्तके 

गाभाघटक श्रमप्रवतष्ठा, आर्ािाद 23-09-2019 23-09-2019

5

झाडांच्या मनात 

जाऊ (कविता) विद्याथाांमधे्य वनसगशपे्रम वनमाशण करणे पयशटनाची मावहती 27-09-2019 27-09-2019

झाडांना ही संिेदना असतात हा विचार 

रुजिणे लघु वचत्रपट

जगवतककरणाचा वनसगाशिर होणारा 

दुष्पररणाम विद्यार्थ्ाशच्या नजरेस आणून 

द्यािा गायन

मानि आवण वनसगश यांच्यातील सुसंिाद 

कायमस्वरूपी कसं राखता येईल ही हमी 

द्यािी

6 उपयोवजत मराठी सूत्रसंचालन विविध िृतपतरातील नमुने 30-09-2019 30-09-2019

1. स्वरूप स्पष्टीकरण पद्धत

2. सूत्रसंचालनाची के्षते्र वजिंत उदाहरण 

3. पूिशतयारी 3/10/2019 3/10/2019

4. आिाजाची जोपासना

5. प्रत्यक्ष सूत्रसंचालन करताना 4/10/2019 4/10/2019

7 पररमळ

बवहणाबाई चौधरी यांच्या काव्य प्रवतमेची 

ओळख फळ्याचा िापर 7/10/2019 7/10/2019

खेड्यातील समूहजीिन गायन पद्धत

खानदेर्ी बोलीचा गोडिा

8 सावहत्यप्रकार हसिाफसिी विविध िृतपत्रातील विनोदी कथा 10/10/2019 10/10/2019

कृष्णराि हेरंबकर यांचा मंुबई पयांतचा 

प्रिास स्पष्टीकरण पद्धत

कृष्णराि यांच्या सत्कारचे स्वरूप 11/10/2019 11/10/2019

कजशतचा प्रिास 

9

दिांत आलीस 

भल्या पहाटी 

(कविता) पे्रमभािनेचे अतं्यत संयवमत वचत्र स्पष्टीकरण पद्धत 4/11/2019 4/11/2019

अंतकरणातील भािना प्रकट होत नाही



पे्रमातील वनष्ठा, सात्वत्वकता या भािनेचे 

दर्शन घडते

10 माणूस बांधूया

मोबाइल इंटरनेटचे माणसािर झालेले 

दुष्पररणाम प्रयोवगक पद्धत 11/11/2019 11/11/2019

हृदय संिादाचा आग्रह स्पष्टीकरण पद्धत

निवनवमशतीच्या पे्ररणेची कायश फळ्याचा िापर

मनुष्य हा पे्रमाच्या आधारािर जगू र्कतो 15-11-2019 15-11-2019

11 सावहत्यप्रकार ध्यानीमनी स्पष्टीकरण पद्धत 18-11-2019 18-11-2019

व्यािसावयक रंगभूमीिर एक दजेदार 

नाटक

स्त्रीच्या मनात उठणारे भािवनक आंदोलने

मानवसक िादळ 21-11-2019 21-11-2019

र्ालूची स्वभाि िैवर्षे्ट

पुत्रपे्रम

12

ऐसी अक्षरे रवसके 

(संतकिी) संत ज्ञानेश्वर यांचा पररचय स्पष्टीकरण पद्धत 22-11-2019 22-11-2019

मराठी भाषेविषयच अवभमान फळ्याचा िापर

रसाळ बोलीभाषा 

लोक कल्याणकारी उदे्दर् 

ज्ञानेश्वरीचररत्र, समाधीचे अभंग

मराठी भाषेची थोरिी

13 उपयोवजत मराठी अनुिाद स्पष्टीकरण पद्धत 28-11-2019 28-11-2019

भाषांतर फळ्याचा िापर

रूपांतर

अनुिादाच्या वभन्न रूपातील फरक

सै्वर अनुिाद 29-11-2019 29-11-2019

अनुिादाचे व्यत्वक्तमत्व कौर्ल्य

अनुिादाचे कायशके्षते्र 2/12/2019 2/12/2019

14

िवहनीचंा सुसाट 

सल्ला प्रसंगवनष्ठ विनोद, कल्पनावनष्ठ विनोद कथन पद्धत 5/12/2019 5/12/2019

हास्य मानिीजीिनाला व्यापणारे प्रसंग



15 उपयोवजत मराठी अनुवदनी (ब्लॉग) लेखन स्पष्टीकरण पद्धत 6/12/2019 6/12/2019

संकल्पना ि स्वरूप 

अनुवदनीचा इवतहास

अनुवदणीची के्षते्र, िैवर्षे्ट आवण प्रकार 16-12-2019 16-12-2019

16 र्ब्द (कविता) किीच्या जीिनातील र्ब्दांची भूवमका गायन पद्धत 19-12-2019 19-12-2019

किीला भोिताळच्या जगात विषमताचे 

जाळे आढळतात

मानिी जीिनातील र्ब्दांचे 

अनन्यासाधारण महत्व

17 उपयोवजत मराठी मुवितर्ोधन स्पष्टीकरण पद्धत 20-12-2019 20-12-2019

स्वरूप प्रयोवगक पद्धत

महत्व

भूवमका 30-12-2019 30-12-2019

साधन सामग्री

मुवितर्ोधनाचे तंत्र

18

िाडमयीन 

लेण्याचा वर्ल्पकार

वर्क्षण र्ास्त्रज्ञ आवण प्रवतभा संपन्न 

सावहत्याकांचा पररचय स्पष्टीकरण पद्धत 2/1/2020 2/1/2020

मानिी जीिनातील जवटल प्रश्न युदं्धने 

सुटत नाही फळ्याचा िापर

र्ांती आवण पे्रमाच्या मागाशने सुटतात 3/1/2020 3/1/2020

वलओ टॉलस्टॉय कोिळ्या ियातील 

विलक्षण र्क्ती

टॉलस्टॉयचे पररश्रम 6/1/2020 6/1/2020

19 उपयोवजत मराठी रेवडयोजॉकी रेवडयोचा िापर 9/1/2020 9/1/2020

पाश्वशभूमी स्पष्टीकरण पद्धत

संकल्पना आवण स्वरूप

भावषक कौर्ल्य 10/1/2020 10/1/2020

वनिेदनाची िैवर्षे्ट

के्षते्र

20 पैजण (कविता)

सामावजक आवण कौटंुवबक बंधनाचे 

अडथळे गायन पद्धत 13-01-2020 13-01-2020

स्त्रीच्या आत्मविकासाचा दृढ वनधाशर



रसग्रहण 23-01-2020 23-01-2020

21 सावहत्यप्रकार संुदर मी होणार स्पष्टीकरण पद्धत 24-01-2020 24-01-2020

स्वतंत्रपूिश काळात आपल्या देर्ातील 

अनेक संस्थाने

राजिड्यातील नाटके 27-01-2020 27-01-2020

महाराजांची स्वभाि िैवर्षे्ट 3/2/2020 3/2/2020

मुलांचे वचमणे विश्व 6/2/2020 6/2/2020

श्री. प्रदीप कासार सौ. रु्भांगी कदम

मराठी प्राध्यापक रै्क्षवणक समन्वयक प्राचायश, एस. बी.पी.सी. एस.सी

श्री. एस. एन. पाटील



Division: Science A, B, C and Commerce B                                                           


