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जीवनातील ववववध समस्ाांना सामोरे जाताना शिक्षणाची ज्योत तेवत ठेवणाऱ्या असांख्य बालकाांसमोर कोववड-

१९ मुळे एक नवीन आव्हान उभे राहिले आिे. सवव पालक, शिक्षक, शिक्षणपे्रमी याांच्यापुढे भववष्यातील शिक्षणाच्या 

व्यवसे्थबाबत प्रश्न वनमावण झाले आिेत. पण पुरोगामी मिाराष्ट्र या अडचणीतूनिी मागव काढून ववद्यार्थी व शिक्षक याांच्या 

आरोग्याला प्राधान्य देऊन ववद्यार्थ्ाांच ेशिक्षण िोत रािील यासाठी प्रयत्न करत रािील आणण शिक्षणातिी मागे रािणार नािी 

याची मला खात्री आिे. 

     आरोग्याला प्राधान्य देऊन शिक्षण चालू ठेवता येईल काय यावर िासन पातळीवर बरीच चचाव िोऊन िाळा बांद 

असल्या तरी मुलाांच्या शिकण्याची प्रक्रिया कायम ठेवण्यासाठी िालेय शिक्षण ववभाग 'िैक्षणणक हदनदशििका' घेऊन येत 

आिे. शिक्षण ववभागाच्या या प्रयत्नाांना सवव शिक्षक, ववद्यार्थी,िाळा व्यवस्थापन सममती व पालकाांनी सकारात्मक प्रवतसाद 

द्यावा असे आवािन मी या वनममत्ताने करते. 

     सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या िुभेच्छा!  
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महाराष्ट्रातील सवग ववद्यार्थी, पालक आणि र्शक्षकांना नवीन शैक्षणिक वषागच्या हादििक शुभेच्छा! 
 
कोववड-१९ च्या प्रादुभाववामुळे मागील कािी हदवसाांपासून आपण अनेक सांकटाांचा सामना करत आिोत. आरोग्य 

आणण दैनांहदन उदरवनवाविाचा प्रश्न असणाऱ्या असांख्य बालकाांना पररस्थस्थतीमळेु शिक्षण सोडण्याची वळे येऊ नय े तसेच 
शिक्षणािी, शिक्षकाांिी त्ाांचा सांबांध तुटू नय ेयासाठी मागील २ महिन्याांपासून आम्ही 'िाळा बांद, पण शिक्षण आिे…' िी 
अभ्यासमाला सुरु ठेवली िोती आणण त्ाला मिाराष्ट्रभरातून प्रचांड प्रवतसाद ममळाला. िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्ये १५ 
जूनपासून सवव मिाराष्ट्रात प्रत्क्ष िाळा सुरू करण्यात अनेक अडचणी आिेत. त्ामुळे आपण हडशजटल माध्यमातून शिक्षण 
देण्याचा वनणवय घेतला आिे. या पार्श्वभूमीवर राज्य िैक्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण पररर्देने िैक्षणणक हदनदशिि केची वनममिती 
केली आिे. या िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर शिक्षक, पालक याांनी अत्ांत ववचारपूववक करून ववद्यार्थ्ाांच ेशिकण ेअमधक 
समृद्धकरणे आवश्यक आिे. प्रत्क्ष िाळा सुरु िोत नािीत तोपयांत ववद्यार्थी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करून आपल्या 
सवडीनुसार आणण वेळेनुसार शिक्षण घेऊ िकणार आिेत. यामध्ये अध्ययन पूरक साहित्, कृती, स्वाध्याय याांचा अांतभावव 
करण्यात आला आिे. आम्ही दीक्षा, रेहडओ, टेशलणव्हजन, अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली (LMS) इत्ादी माध्यमातून 
ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिोचण्यासाठी प्रयत्निील असून त्ाचाच एक भाग म्हणून  िैक्षणणक हदनदशििका तयार करण्यात आली 
आिे. या उपिमास शिक्षक, पालक व ववद्यार्थी सकारात्मक प्रवतसाद देतील आणण शिक्षणाची प्रक्रिया सुरु ठेवतील अिी 
मला आिा आिे. 

िैक्षणणक हदनदशिि केचा प्रमुख उदे्दि िा या सांकटाच्या कालावधीमध्ये देखील ववद्यार्थी शिक्षणप्रवािात रिावा िाच 
आिे. आरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांच ेशिक्षण िे िी मित्वाच ेआिे. यासाठीच घरी बसून देखील ववद्यार्थी िैक्षणणक हदनदशिि केचा 
वापर करून त्ाच्या वळेेनुसार शिकू िकणार आिे. िाळा बांदच्या कालावधीमध्ये नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या प्रारांभीच्या 
अनुर्ांवगक कृती तसेच अध्ययन अनुभव पूणवतः देण े िक्य िोणार नािी पण कािी अध्ययन अनुभव िे या उपलब्ध ई-
साहित्ाच्या माध्यमातून दणेे नक्कीच िक्य िोणार आिे. 

 
 

 दिनकर पाटील 
    संचालक 
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मनोगत 



शैक्षणिक दिनिर्शिका 
 

नमस्कार ववद्यार्थी ममत्रिो, 
     सध्या कोववड-१९ या रोगामुळे सांपूणव जग ववववध समस्ाांना सामोरे जात आिे. त्ाला शिक्षणके्षत्रिी अपवाद नािी. 
जगभरातील िाळा-मिाववद्यालये अवनश्चित काळासाठी बांद आिेत. शिक्षक, ववद्यार्थी, पालक िे सववजण िाळा कधी सुरू 
िोणार याववचारात आिेत. िाळा सुरू करता येत नसल्या तरी शिकणे जास्तीत जास्त समृद्ध  करता येऊ िकेल का याचा 
ववचार िासनपातळीवरिी िोत आिे.  
      िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्य ेववद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेहडओ, टेशलणव्हजन,अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली 
(LMS) याांचा वापर करण्यासाठी सुद्धा िासन प्रयत्निील आिे. त्ाचाच एक भाग म्हणून दीक्षा ऍप्लिकेिनचा वापर 
मुलाांच्या अध्ययनासाठी करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपात आम्ही करत आिोत. िैक्षणणक 
हदनदशििका स्माटव पीडीएफ रूपात असून यामध्य े हदलेल्या अध्ययन स्त्रोताांवर स्पिव केल्यास सांबांमधत ई-साहित् 
आपल्यासमोर णव्हहडओरूपामध्ये हदसेल. िैक्षणणक हदनदशििका पािताना इांटरनेट कनेक्टिणव्हटीची समस्ा जाणवत 
असल्यास रेंज आिे अिा रठकाणी जाऊन सांबांमधत ई-साहित् दीक्षा ऍिीकेिनवरून आपण डाऊनलोड करु िकतो व 
इांटरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकाणी ऑफलाईन वापरू िकतो. 
     मिाराष््ट राज्यातील सववच ववद्यार्थी व पालक सिजपणे वापर करू िकतील असा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या 
महिन्याांसाठीचा अध्ययन साहित्स्त्रोताांचा सांच िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपामध्ये आपणा सवाांसाठी उपलब्ध करून देत 
आिोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत उपलब्ध अध्ययन स्रोताांच्या मदतीने तयार केलेल्या िैक्षणणक हदनदशिि केस शिक्षक, पालक व 
ववद्यार्थी सकारात्मक प्रवतसाद दतेील असा ववर्श्ास वाटतो. िैक्षणणक हदनदशिि केचा उपयोग आपल्या पाल्याच ेक्रकिं वा आपल्या 
ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन सुकर करण्यासाठी नक्कीच िोईल अिी आिा आिे.  
    िैक्षणणक हदनदशििका ववद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शिक्षकाांच्या मागवदिवनाखाली वापरावयाची आिे.तसेच शिक्षकाांनी फोन 
कॉल,  व्हाट्सअप या माध्यमातून ववद्यार्थी आणण पालक याांच्या सांपकावत राहून  िैक्षणणक हदनदशिि केच्या साह्याने मुलाांचे 
शिक्षण आनांददायी कसे िोईल यासाठी प्रयत्न करावयाचा आिे. ववद्यार्थ्ाांनी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करत असताना 
पालक आणण घरातील इतर वडीलधारी मांडळी तसेच मोठे बिीण-भाऊ याांच्या देखरेखीखाली अध्ययन साहित् वापरावे. 
िैक्षणणक  हदनदशिि केमध्ये अध्ययनस्त्रोत म्हणून दीक्षा ॲप वरील सांबांमधत घटकाांचे ई साहित् हदले आिे. या साहित्ाचा 
वापर सांदभव म्हणून करण्यापूवी शिक्षकाांिी चचाव करण े आवश्यक आिे त्ाचप्रमाण े शिक्षकाांच्या सूचनेनुसार 
पाठ्यपुस्तकाांचािी वापर आवश्यक आिे. 
      केवळ िैक्षणणक हदनदशििका पुरवल्याने ववद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पूणव िोणार नसून शिक्षकाांनी सतत पालक व ववद्यार्थ्ाांच्या 
सांपकावत रािणे त्ाांच्यािी चचाव करणे, त्ाांना कािी प्रश्न ववचारण ेया माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांचे सातत्पूणव सवांकर् मलू्यमापन 
करावे. ववद्यार्थ्ाांवर सतत ऑनलाईन चाचण्याांचा मारा करणे योग्य नािी. त्ाचप्रमाणे लेखी गृिपाठ, स्वाध्याय आणण 
चाचण्यायामुळे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन कां टाळवाण ेिोणार नािी याचीिी दक्षता शिक्षकाांनी घेणे आवश्यक आिे. त्ाच प्रमाणे 
ववद्यार्थीवनिाय या वनयोजनामध्य ेलवमचकता सुद्धा असावी. 
र्शक्षकासंाठी सूचना : 

1. िैक्षणणक हदनदशििका सवव शिक्षकाांनी आपल्या सवव ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिचवावी. 
2. िैक्षणणक हदनदशििका ववद्यार्थ्ाांनी वापरायला सुरू करण्यापूवी शिक्षकाांनी सवव वापरकत्ाव ववद्यार्थ्ाांिी व 

पालकाांिी फोन, णव्हडीओ कॉल, ग्रुप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल  करून सांवाद साधावा आणण िैक्षणणक हदनदशििका 
वापरून अभ्यास कसा करावा याबद्दल मागवदिवन करावे. 

3. वगवशिक्षकाांनी ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फक्त अभ्यासबद्दल बोलू नये. िा सांवाद अनौपचाररक असावा. 
ववद्यार्थी, कुटुांब, सध्याची हदनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाच े
मत याबद्दल चचाव करून शिक्षक - ववद्यार्थी सांबांध दृढ िोतील याची काळजी घ्यावी. 



4. वगवशिक्षकाांनी, ववर्यशिक्षकाांनी पाठ शिकताना पुस्तकाचा कसा वापर कसा करावा याबद्दद्दल सूचना द्याव्यात. 
5. प्रत्ेक पाठाच ेई-साहित् बघण्यापूवी व बमघतल्यानांतर काय करावे याबद्दलिी ववद्यार्थ्ाांना साांगावे. 
6. त्ाचप्रमाणे पाठातील ई-साहित्ािी सांबांमधत समाांतर उपिम आणण स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद 

साधावा. 
7. वनयममत अभ्यासाला पयावय म्हणून आपण दीक्षा ऍपचा वापर आपण करत नािी आिोत तर शिक्षक आणण ववद्यार्थी 

याांच्यातील आांतरक्रियतेून जे ववद्यार्थ्ाांच ेअध्ययन घडत ेत्ाला पूरक साहित् क्रकिं वा िैक्षणणक साहित् म्हणून ई -
साहित्ाचा वापर करण ेअपेशक्षत आिे. 

8. िैक्षणणक हदनदशिि केमध्य े दणे्यात आलेल्या कृतीशिवाय शिक्षकाांनी आपल्या स्तरावर इतर आवश्यक कृती व 
उपिम ववद्यार्थ्ाांना पुरववण्यास िरकत नािी. 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका वापरण्यासाठी ववद्यार्थी व पालक यांच्याकररता  महत्वाच्या सूचना : 
 

1. िैक्षणणक हदनदशििका म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील पाठाांवर आधाररत वनयोजन असून त्ाचा उदे्दि ववद्यार्थ्ाांचे 
अध्ययन सुलभ करणे िा आिे. 

2. िैक्षणणक हदनदशिि केनुसार अध्ययन करताना यावर्ी आपल्याला पुरवलेल्या नवीन पाठ्यपुस्तकाांचा उपयोग 
करावा. 

3. दीक्षाऍप पािण्यापूवी एकदा पाठ्यपुस्तकातून सांबांमधत पाठ वाचावा. त्ाचप्रमाण ेई-साहित् पाहिल्यानांतरिी ई-
साहित्ातील अध्ययन घटक पुन्हा वाचणे अमधक फायदेिीर ठरेल. 

4. पाहिलेल्या आणण वाचलेल्या अध्ययन घटकाांत कािी समस्ा असल्यास ती आपले पालक, घरातील ज्यषे्ठ व्यक्ती, 
मोठे बिीण-भाऊ शिक्षक याांच्यािी चचाव करावी. 

5. एक पाठ अभ्यासून सांपल्यानांतर त्ावरील स्वाध्याय पूणव करावा व िक्य झाल्यास तो घरातील ज्यषे्ठाांकडून तपासून 
घ्यावा. 

6. दररोज प्रत्ेक ववर्याचा अभ्यास करण्याची सवय लावून घ्या. 
7. ठराववक कालावधीनांतर शिक्षकाांनी पाठवलेल्या चाचण्यािी सोडवा. 
8. ई-साहित् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सावनध्यातच रिा.  
9. ई-साहित् सलगपण ेन पािता प्रत्ेक ववर्य सांपल्यानांतर र्थोडी ववश्ाांती घ्या. मोबाईल क्रकिं वा इलेक्ट्रॉवनक गॅजेट 

कािी वेळासाठी दूर ठेवा. 
10. इ.१ ली व २ रीच्या ववद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप व पाठ्यपुस्तक घरातील वडीलधाऱ्या मांडळींच्याच मदतीने वापरायचे 

आिे. 
11. आवश्यक तेरे्थ साांवगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिं वा उपिम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मांडळींना त्ाची कल्पना द्या अर्थवा 

त्ा कृती क्रकिं वा उपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.  
12. िैक्षणणक हदनदशिि केमधील शलिंक open िोत नसल्यास सदर घटकािी सांबांमधत ई-साहित् DIKSHA APP 

च्या माध्यमातून आपणास पािता येईल. यासाठी DIKSHA APP आपल्या मोबाईल मध्ये DOWNLOAD 
करून घ्यावे. तसेच पाठ्यपुस्तकामध्य ेदणे्यात आलेल्या QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून िी 
पािता येईल. 

 
DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी  येरे्थ क्लिक करा 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&hl=en_IN


 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुिे 

 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका 
(इयत्ता पाचवी) 

माहे - जून, जुलै, ऑगस्ट २०२० 
 

            
             

 

 

 

 

 

 
 

  



इयत्ता – पाचवी 
माहे – जून २०२०                                   ववषय – मराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठाचे नाव अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्यार्थी कृती 

3 05.01.01 माय मराठी! 
( गाणे ) 

 
येर्थे क्लिक 

करा 

 गाणे सामभनय म्हणण्याचा प्रयत्न करतात. गाण्यास 
लावलेल्या ववववध चाली समूिावर िेअर करतात.  

4 05.01.07 
05.01.08 

बांडूची इजार येर्थे क्लिक 
करा 

पाठाचे अमभवाचन करूया.  'माझा िब्दसांग्रि'- या 
पाठ्यपुस्तकातील ज्या िब्दाांचा अर्थव मला समजणार 
नािी त्ा िब्दाांचे अर्थव िब्दकोिातून िोधून  माझा 
िब्द सांग्रि या कृतीमधे्य विीत शलहिणार शलहूया. 

 
 

 

माहे – जुलै २०२०                                    ववषय – मराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती  

पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 05.01.01 
05.01.11 

वल्हवा रां 
वल्हवा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 

गाणे तालासुरात म्हणनू समूिावर िेअर करू या. 
हदलेल्या शलिंकद्वारे कोकणातीलवनसगवसौंदयावचा 

पररचय करून घ्या. 
नौका, लाटा, समुद्र याववर्यी दोन -दोन वाक्यात 

समजलेली माहिती शलिा.- या मचन्हा ववर्यी चचाव 
करतात 

 
2 05.01.06 

05.01.08 
05.01.10 

सावरपाडा 
एक्सप्रेस: 
कववता 
राऊत 

 
 

येर्थे क्लिक करा 

पाठाचे मुकवाचन करा, पाठातील मला समजलेली 
'कववता' तुमच्या िब्दात वणवन करा. 

कृती- तुम्हालािी एखादा खेळ आवडत असेल तर 
तो का आवडतो? त्ाववर्यी दिा ओळीत माहिती 
शलिा. एका छान कृतीद्वारेतुम्हाला आवडणाऱ्या 

file:///D:/scert%20book/std%201st/is.gd/Sr33Fr
file:///D:/scert%20book/std%201st/is.gd/Sr33Fr
https://youtu.be/08vXrPUjWdk
https://youtu.be/08vXrPUjWdk
http://is.gd/eihbqf
file:///D:/scert%20book/std%201st/is.gd/H5WS4k


खेळाांचे , इतरिी वैयवक्तक व सामूहिक खेळाांचे 
वतवमानपत्रातनू फोटो व त्ा ववर्यीची माहिती याांचे 

कात्रण जमा करून सांग्रहित करा. वरील सवव 
माहिती समूिावर िेअर करा. 

'नाम' या िब्दाची पुस्तकात, सोबत हदलेल्या 
शलिंकद्वारेओळख करून घेऊया. घरात व पररसरात 
'नाम' या िब्दाची ओळख करून देणाऱ्या वस्तूांचे 

नावे शलहून समूिावर िेअर करूया. 
3. 
+ 
4
. 

05.01.02 
05.01.12 
05.01.13 

 

मुांग्याांच्या 
जगात 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

पाठाचे मूकवाचन करू या. मुांग्याांचे कोणते गुण 
तुम्हाला आत्मसात करावेसे वाटतात त ेशलिा. 

सोबत हदलेल्या शलिंकद्वारे पाठात आलेल्या 
वणवनाची माहिती जाणनू घ्या, वनरीक्षण करा. 
तसेच 'अन्नसाखळी' या िब्दाववर्यी सोबत 

हदलेल्या शलिंक द्वारे माहिती करून घ्या. 
समूिावर वरीलमाहितीची चचाव करा. पाठात 

आलेल्या 'नामाची' यादी करा. 
 

 

माहे – ऑगस्ट २०२०                                  ववषय – मराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 05.01.01 
05.01.07 
05.01.15 

मािेर  
येर्थे क्लिक करा 

कववता सामभनय म्हणतील. कववतेतील ववववध 
िब्दाांचा अर्थव'माझा िब्दसांग्रि' मधे्य शलिा व समजून 

घ्या. 
कृती -पररसरात असलेल्या ववववध मातीचे नमुन ेगोळा 

करा. तसेच नागपांचमीची गाणी याांचा सांग्रि करा. 
जमवलेल्या मातीचा नमुना पासून आवडीची खळेणी 

क्रकिं वा क्रकल्ला बनवा. समूिावरफोटोिेअरकरा. 
'सववनाम  'या िब्दा ववर्यी जाणून घेऊया . पान 

िमाांक यातील नाम व17 सववनाम कोणते याववर्यी 
समूिावर चचाव करूया. 

2 05.01.12 
05.01.13 

अरण्यशलपी  
येर्थे क्लिक करा 

तुम्हाला कळलेला 'अरण्यशलपी' या िब्दाचा अर्थव 
शलिा. समुिावर िेअर करा. 

http://is.gd/Ay1Ioi
https://youtu.be/6sWxlvr1mgk
https://youtu.be/zv-sl88ZyOw
file:///D:/scert%20book/std%201st/is.gd/DHYs7W
file:///D:/scert%20book/std%201st/is.gd/kTV0ah


05.01.10 कृती-तुमच्या दोन्ही िाताांच्या बोटाांचे ठसे कागदावर 
घ्या, त्ाचे वनरीक्षण करा, ठिातील 

सारखेपणा,वेगळेपणा साांगा. 
पान िमाांक 21 वरील पररचे्छद वाचून त्ातील  

सववनामाांची यादी तयार करा. यादी तयार करताना ती 
कोणत्ा नामासाठी आलेली आिे त ेशलिा. 

 
 
 
 
 

3 05.01.01 
05.01.02 
05.01.08 
05.01.15 

वप्रय बाई...  
येर्थे क्लिक करा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 

पत्राचे प्रकट वाचन व मूक वाचन करा. सोबत हदलेल्या 
शलिंक द्वारे क्रकिं वापाठाखालील स्वाध्याययातील 'एका 
वाक्यात उत्तरे द्या 'यावरून पत्राची सांकल्पना समजली 

का? प्रश्न असतील तर समुिावर िेअर करा . 
कोरोना काळातटीव्हीवरील कोणकोणते कायविम 
तुम्ही घरच्याांसोबत बमघतले आिेतते तुम्हाला का 
आवडले ,कारण शलिा .तसेच या काळात तुम्हाला 
तुमच्या नातेवाईकाांना भेटता आले नािी, तवे्हा तुम्ही 

त्ाांच्यािी कोण कोणत्ा माध्यमातून सांवाद साधला 
तो शलिा( मचत्ररूपात). 

तुम्ही वाचलेल्या पत्रात बाईंनी उममिलाचे पत्र वाचून 
काय उत्तर पाठवले असेल याची कल्पना करा व तसे 

पत्र शलिा. 
पाठात आलेल्या नाम व सववनाम याांची यादी करा. 

 
4 05.01.01 

05.01.11 
05.01.13 

 

जनाई  
येर्थे क्लिक करा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

पाठाचे प्रकट वाचन व मूक वाचन करा. स्वतःच्या 
िब्दाांत पाठातील एक-एक घटनािम िमाने शलिा. 
समुिावर िेयर करा. त्ानांतर स्वतःच्या िब्दाांत कर्था 
साराांि रुपात साांगा. पाठात आलेल्या वाक्प्रचाराांचा 
तुम्हाला समजलेला अर्थव शलिा समुिावर िेयर करा. 
पान िमाांक 28 वर हदलेली कृती 'आपण समजून 

घेऊया' यात'-'सांयोग मचन्हया मचन्हाची ओळख करून 
घेऊया व ते का वापरतात िे स्वतःच्या िब्दाांत 

साांगूया.तसेचपाठात आलेल्या नामाांची व सवव नामाांची 
यादी करा. 

 

file:///D:/scert%20book/std%201st/is.gd/StwDdZ
https://youtu.be/HoijdkJjU
file:///D:/scert%20book/std%201st/is.gd/xXrszs
file:///D:/scert%20book/std%201st/is.gd/LpB1ZV
https://youtu.be/IQLuhzpHZSw


 

माहे – जून २०२०                          ववषय – गणित 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

3 - रोमन 
सांख्यामचने्ह 

 
ई -बालभारती  Link - 

http://cart.ebalbha
rati.in/BalBooks/e

book.aspx 
 
 
 
 
 
- 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• समान आकाराच्या काड्या क्रकिं वा िक्य 
असल्यास आईक्टिमचे चमचे जमवा. 
विीवर खालील आकार या 
काड्या/चमच्याांपासून तयार करून 
मचकटवा. 

 
 

• अक्षरे तयार झाली की त्ाांची नाव े
खालीलप्रमाण ेसमजून घ्या. 

 
• सांख्यालेखनाच्या या पद्धतीला रोमन 

सांख्यामचने्ह म्हणतात. 
• घड्याळामधे्य वेळेचे आकडे या मचन्हाांनी 

दाखवतात िे तुम्ही पािीले असेल. 
• रोमन सांख्यामचन्हाांचे खालील वनयम वाचून 

समजून घ्या. 
• सांख्यालेखनाच्या या पद्धतीला रोमन 

सांख्यामचने्ह म्हणतात. 
• घड्याळामध्ये वळेेच े आकडे या मचन्हाांनी 

दाखवतात िे तुम्ही पािीले असेल. 
• रोमन सांख्यामचन्हाांच े खालील वनयम वाचून 

समजून घ्या. 
 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/t6jOolOLUG4
https://youtu.be/Zfoxk6PipE0


 
 
 
 

 
• आता खालील सांख्या काड्याांच्या मदतीने व 

वरील वनयमाांच्या मदतीने शलहिण्याचा सराव 
करा. 
12, 48, 122, 356, 999,  

• रोमन सांख्यामचन्हाांमध्य े 0 का शलिीत 
नािीत? क्रकिं वा 0 साठी कोणतेिी मचन्ह का 
नािी? या प्रश्नाांची उत्तरे इांटरनेट वापरून 
google वर िोधा. 

• आपल्या  मोबाईलमधील playstore 
मध्ये रोमन सांख्यामचन्हाांवरील एखादा गेम 
डाऊनलोड करून तो खेळा व मोठमोठया 
सांख्या किा वाचतात व शलहितात ते समजून 
घ्या. 

• िेवटी पाठ्यपुस्तकातील उदािरणे सोडवा. 
• 1 ते 20 या सांख्या देवनागरी, आांतरराष्ट्रीय 

व रोमन शलपीत तुमच्या विीत शलिा. 
•  तुमच्या पररसरात रोमन सांख्या कोठे कोठे 

हदसतात ? त्ाांची यादी करा. 
 

4 - रोमन 
सांख्यामचने्ह 

ई -बालभारती  Link - 
http://cart.ebalbha
rati.in/BalBooks/e
book.aspx 
 
  
येर्थे क्लिक करा 
 
येर्थे क्लिक करा 

 
• 1 ते 20 यामधील रोमन सांख्यावापरून 

बेरीज आणण वजाबाकीची उदािरणे तयार 
करून सोडवा. 

• पुठ्ठा, छोट्या काड्या वापरून रोमन सांख्या 
दिवववणारे घड्याळ प्रवतकृती तयार करा. 

 

 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/YSupqTcQm7Q
https://youtu.be/GuODLJPMssA


माहे – जुलै २०२०                          ववषय – गणित 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 05.71.01 = 
मोठ्या 
सांख्याांवरील 
उदािरण े
सोडवतात.  
पररसरातील 
1000 पेक्षा 
जास्त 
क्रकमतीच्या 
सांख्या 
वाचतात व 
शलहितात.  
  
   

सांख्याज्ञान 
( 
आांतरराष्ट्री
य 
सांख्यामचने्ह
)  

ई -बालभारती  Link - 
http://cart.ebalbh
arati.in/BalBooks
/ebook.aspx 
 
येर्थे क्लिक करा 
  

 
 

• आांतरराष्ट्रीय सांख्यामचने्ह वापरून 1 ते 
100 ची अांक सारणी शलिा. 

• 0  ते 9 िे अांक वापरून दोन  अांकी 
वीस  सांख्या तयार करून  अांकात व 
अक्षरात  शलिा. 

•  0  त े9 िे अांक वापरून तीन  अांकी 
वीस  सांख्या तयार करून  अांकात व 
अक्षरात  शलिा. 

• 0  ते 9 िे अांक वापरून चार अांकी 
वीस  सांख्या तयार करून  अांकात व 
अक्षरात  शलिा . 

0  ते  9 िे अांक वापरून पाच अांकी वीस   
सांख्या तयार करून  अांकात व अक्षरात  शलिा . 

2 05.71.01 = 
मोठ्या 
सांख्याांवरील 
उदािरण े
सोडवतात.  
पररसरातील 
1000 पेक्षा 
जास्त 
क्रकमतीच्या 
सांख्या 
वाचतात व 
शलहितात.  
  
  
   

सांख्याज्ञान 
( सिा 
अांकी 
सांख्याांची 
ओळख)  

ई -बालभारती  Link - 
http://cart.ebalbh
arati.in/BalBooks
/ebook.aspx 
 
  
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

• 0  ते 9 िे अांक वापरून सिा अांकी 
वीस  सांख्या तयार करून  अांकात व 
अक्षरात  शलिा. 

• 1,00,000 .......9,00,000 
अिा लक्षच्या पटीतील सांख्या अांकात 
व अक्षरात लेखन करा. 

• 1,11,111  . . . . . .  .9,99,999 
अिा सिा अांकी सांख्या अांकात व 
अक्षरात लेखन करा.   

• कोणत्ािी सिा अांकी सांख्या हदलेल्या 
सारणीत शलहून  साांगून 
सांख्यावाचनाचा सराव करा.  

• ( क्रकमान दिा सांख्या )  

ल
क्ष  

दिि
जार  

िजा
र  

ित
क  

दि
क  

एकक 

2 4 6 5 0 7 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/8oyiFr1kWWw
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/oezsrHT5JCs
https://youtu.be/gMqLKguNGBM


दोन लक्ष िेिेचाळीस िजार पाचिे सात 
 

3 05.71.01 = 
मोठ्या 
सांख्याांवरील 
उदािरण े
सोडवतात.  
पररसरातील 
1000 पेक्षा 
जास्त 
क्रकमतीच्या 
सांख्या 
वाचतात व 
शलहितात.  
  
  
   

सांख्याज्ञान 
( सात 
अांकी 
सांख्याांची 
ओळख)  

ई -बालभारती  Link - 
http://cart.ebalbh
arati.in/BalBooks
/ebook.aspx 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
  

 
 

• 0  ते 9 िे अांक वापरून सात अांकी 
वीस  सांख्या तयार करून  अांकात व 
अक्षरात  शलहिण्यास साांगाव्यात. 

• 10,00,000 .......90,00,000 
अिा दिलक्षच्या पटीतील सांख्या 
अांकात व अक्षरात लेखन करण्यास 
साांगावे.  

• 11,11,111  . . . . . .  .99,99,999 
अिा सिा अांकी सांख्या अांकात व 
अक्षरात लेखन करण्यास साांगावे.   

• कोणत्ािी सात अांकी सांख्या 
हदलेल्या सारणीत शलहिण्यास साांगून 
सांख्यावाचनाचा सराव घ्यावा. ( 
क्रकमान दिा सांख्या )  

दि
लक्ष 

ल
क्ष  

दिि
जार  

ि
जा
र  

ि
त
क  

दि
क  

ए
क
क 

1 2 4 0 4 1 0 

बारा लक्ष चाळीस िजार चारिे दिा  
 

4 05.71.01 =  
 1000 पेक्षा 
मोठ्या 
सांख्याांवर,  
स्थावनक 
क्रकमती 
जाणून घेऊन 
चार मुलभूत 
अांकगणणती 
क्रिया 
करतात.  
  
   

सांख्याज्ञान 
( सांखे्यचे 
ववस्ताररत 
रुप व 
अांकाची 
स्थावनक 
क्रकिं मत )  
( सांखे्यचा 
लिान 
मोठेपणा ) 

ई -बालभारती  Link - 
http://cart.ebalbh
arati.in/BalBooks
/ebook.aspx 
 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

• कागदाचे काडव तयार करून त्ावर 
रांगीत पेनने खालील सांख्या शलिा. 
प्रत्ेक सांखे्यसाठी असे भरपूर काडव 
तयार करा. 
1, 10, 100, 1000, 10,000, 

1,00,000 
10,00,000 

• सिा व सात अांकी सांख्या  तयार 
करून त्ाांचा ववस्तार सारणीमध्ये 
स्थानानुसार ववस्तार करा.  

• सिा व सात अांकी सांख्या तयार करून 
त्ाांचा ववस्तार बेरजेच्या रूपात शलिा.  

• प्रर्थम कोणतीिी सांख्या ववस्ताररत 
रुपात माांडून  त्ा ववस्तारावरून तयार 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/fUA6dPQp0RA
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/E7eJ2AH99c8
https://youtu.be/OcFLKaqAWv8


 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

िोणारी सांख्या अक्षरात शलिा. ( 
क्रकमान दिा सांख्या )  

• मचन्हाचा वापर करून पाच अांकी, सिा 
अांकी  व सात अांकी सांख्याांमधील 
तुलना करा. ( प्रत्ेकी 10 उदािरणे )  
जसे : 52522  >  52440 

        254056  >387960  
 

माहे – ऑगस्ट २०२०                      ववषय – गणित 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 05.71.01 = 
मोठ्या 
सांख्याांवरील 
उदािरण े
सोडवतात.  
पररसरातील 
1000 पेक्षा 
जास्त 
क्रकमतीच्या 
सांख्या 
वाचतात व 
शलहितात.  
  
   

सांख्याज्ञा
न 
( कोटीची 
ओळख )  
 

ई -बालभारती  Link - 
http://cart.ebalbharati.i
n/BalBooks/ebook.aspx 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 

• 0  ते 9 िे अांक वापरून आठ अांकी वीस  
सांख्या तयार करून  अांकात व अक्षरात  
शलिा . 

• 1,00,00,000 .......9,00,00,000 
अिा कोटीच्या पटीतील सांख्या अांकात व 
अक्षरात लेखन करा. 

• 1,11,11,111  . . . . . .  .9,99,99,999 
अिा आठ अांकी सांख्या अांकात व अक्षरात 
लेखन करा.   

• कोणत्ािी आठ अांकी सांख्या हदलेल्या 
सारणीत शलहिण्यास साांगून 
सांख्यावाचनाचा सराव करा . ( क्रकमान 
दिा सांख्या )  

को
टी 

दि
ल
क्ष  

ल
क्ष  

द
ि 

ि
जा
र  

ि
जा
र  

ि
त
क  

द
ि
क  

ए
क
क 

3 9 2 4 6 5 1 7 

तीन कोटी ब्याण्णव लक्ष िेिेचाळीस  

िजार पाचिे सतरा  
 

https://youtu.be/PAfJSAzMMWs
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/YlNhALTrW98


2 05.71.01 =  
1000 पेक्षा 
मोठ्या 
सांख्याांवर,  
स्थावनक 
क्रकमती 
जाणून घेऊन 
चार मुलभूत 
अांकगणणती 
क्रिया 
करतात. 
मोठ्या 
सांख्याांवरील 
उदािरण े
सोडवतात.  
 

सांख्याांवरी
ल क्रिया 
-  बेरीज  

ई -बालभारती  Link - 
http://cart.ebalbharati.i
n/BalBooks/ebook.aspx 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

 
 
 

• पाच  अांकी सांख्या वापरून बेरजेवर 
आधाररत िाब्दब्दक उदािरणे तयार करा व 
शलिा.  ( क्रकमान १० )  

जसे :  वरदने पूरग्रस्ताांसाठी 24,650 रुपय ेदेणगी 
हदली.  अररिंजयने 15,000 रुपय ेदणेगी हदली. तर 
दोघाांची ममळून एकूण दणेगी क्रकती झाली?  

• सिा अांकी सांख्या वापरून बेरजेवर 
आधाररत िाब्दब्दक उदािरणे तयार करा व 
शलिा.  ( क्रकमान १० ) 

• बेरजेवर आधाररत तयार केलेली वरील 
िाब्दब्दक उदािरण ेमाांडणी करून ( घरे 
आखून ) सोडवा.  

 

3 05.71.01 =  
1000 पेक्षा 
मोठ्या 
सांख्याांवर,  
स्थावनक 
क्रकमती 
जाणून घेऊन 
चार मुलभूत 
अांकगणणती 
क्रिया 
करतात. 
मोठ्या 
सांख्याांवरील 
उदािरण े
सोडवतात.  
 

सांख्याांवरी
ल क्रिया 
-  
वजाबाकी 

ई -बालभारती  Link - 
http://cart.ebalbharati.i
n/BalBooks/ebook.aspx 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

 
येर्थे क्लिक करा 
 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

• पाच  अांकी सांख्या वापरून वजाबाकीवर 
आधाररत िाब्दब्दक उदािरणे तयार करा व 
शलिा.  ( क्रकमान १० )  

जसे :  शिष्यवतृ्ती परीके्षसाठी एका  शजल्ह्ह्यातून 
16,875 ववद्यार्थ्ाांनी नोंदणी केली. त्ापैकी 
16,760 ववद्यार्थी परीके्षला बसले. तर क्रकती 
ववद्यार्थी परीके्षला बसू िकले नािीत?  

• सिा अांकी सांख्या वापरून वजाबाकीवर 
आधाररत िाब्दब्दक उदािरणे तयार करा व 
शलिा.  ( क्रकमान १० ) 

• वजाबाकीवर आधाररत तयार केलेली 
वरील िाब्दब्दक उदािरण ेमाांडणी करून ( 
घरे आखून ) सोडवा.  

 

4 05.71.01 =  
1000 पेक्षा 
मोठ्या 
सांख्याांवर,  
स्थावनक 

सांख्याांवरी
ल क्रिया 
–  
ममश् 
उदािरण े 

• ई-बालभारती Link - 
http://cart.ebalb
harati.in/BalBook
s/ebook.aspx 

ममश् उदािरणे तयार करू या.  
• कािी उदािरणाांमध्ये एकापेक्षा अमधक 

सांख्याांवरील क्रिया कराव्या लागतात. ( बेरीज , 
वजाबाकी, गणुाकार, भागाकार)  

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/8ZnFVP36W40
https://youtu.be/y0JRYpHMjoo
https://youtu.be/Ugc0bds6Z9s
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/5J5tF7uKYVA
https://youtu.be/nqLN6e22NMQ
https://youtu.be/UltL7N5m34Y
https://youtu.be/3HHujHngPrk
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx


क्रकमती 
जाणून घेऊन 
चार मुलभूत 
अांकगणणती 
क्रिया 
करतात. 
मोठ्या 
सांख्याांवरील 
उदािरण े
सोडवतात.  
 

 
  
येर्थे क्लिक करा 

  
 

पुढे आपण नमुनादाखल एक उदािरण तयार 
केले आिे. यात  बेरीज आणण वजाबाकी या 
दोन्ही क्रिया एकक्रत्रत कराव्या लागतील.   

उदा. आमोदने बागेत एकूण 570 रोपे लावली .
त्ापैकी 200 रोपे गुलाबाची व 120 रोपे  

जास्वांदीची आिेत .उरलेली रोपे मोगऱ्याची आिेत .
तर ओळख पाहू ,मोगऱ्याची  रोपे क्रकती असतील ? 

आता वरील उदािरण सावकाि वाचा. मुख्य अांक व 
क्रियादिवक िब्दाांना अधोरेणखत करा. नेमक्या 
कोणत्ा क्रिया कराव्या लागतील याचा ववचार करा. 
आता आपण 
उदािरण सोडवू या .  
 
 

 
 
 
 

 
 

           200        गुलाबाची रोपे 
       +  120        जास्वांदीची रोपे  
          ------ 
            320    दोन्ही ममळून झालेली रोपे 
 
 
आता एकूण रोपाांमधून म्हणजेच 570 मधून 320 
रोपे वजा केल्यास आपल्याला मोगऱ्याची रोपे 
ममळतील.  

570   एकूण रोपे  
- 320      गुलाब आणण जास्वांदीची ममळून रोपे  

--------- 
   250     मोगऱ्याची रोपे   
 

• आता अिाच प्रकारची बेरीज आणण 
वजाबाकी या दोन्ही क्रिया एकक्रत्रत करता 
येतील अिी ममश् उदािरण ेतयार करा. 
आणण माांडणी करुन सोडवून पिा.  ( 
क्रकमान 10 )  

 

एकूण रोपे 

गुलाबाची 
रोपे 200  जास्वंदीची 

रोपे 120  

उरलेली 

रोपे     ?  

https://youtu.be/gKRvepzw0fM


 

माहे – जून २०२०                                     ववषय – इंग्रजी 

आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

3 05.17.20 
Recites/Sings 

some songs and 
poems with 

action. 
 
 
 
 
 

05.17.15 Reads 
and 

understands 
maps, charts 

and other 
graphics 

Songs 
and 

Greeting
s 
 
 
 
 
 
 
 

'A' to 'Z' 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

 
Use DIKSHA App & Scan QR Code 

given on page no. 1 or click on given 
link. 

• Listen & learn the song. 
Sing it with actions. 

 
 
 
 
 

QR Code on Page No. 3 
Watch the videos and Observe the 

picture and find words for the letters A 
to Z 

4 05.17.18 Enjoys 
short skits and 

plays. 
 

05.17.21 
Participates in 

skits and 
playlets with 

interest. 
05.17.18 Enjoys 
short skits and 

plays. 
05.17.16 Writes 

numbers in 
figures as well 

as in words 

  
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

 
QR Code on Page No. 4 

• Listen the dialogue and match 
the dialogue with proper picture. 

Listen again and practice it. 
 

 
 
 
 

QR Code on Page No. 6 
• Listen the story and from it, note 

down four numbers in figures. 
• Read the numbers aloud. 

Make a big chart of numbers 1 to 100 
written in words. 

https://diksha.gov.in/get/dial/UYKH39?textbook=do_312526596706672640241007
https://diksha.gov.in/get/dial/uyud4w?textbook=do_312526596706664448241002
https://diksha.gov.in/get/dial/uz496j?textbook=do_312526596706656256240995
https://diksha.gov.in/get/dial/uzd587?textbook=do_312526596706639872240983


माहे – जुलै                                        ववषय – इंग्रजी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 05.17.20 
Recites/Sings 
some songs 
and poems 
with action. 

Unit 
one – 
Revisio
n 
 
B-I-N-
G-O 
 

(Text Book & DIKSHA 
App) 
QR Code on Page No.8 

 
येरे्थ क्लिक करा 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code or  click on given link. 

• Listen & learn the song. 
Sing it with actions. 

2 05.17.08 
Reads silently 
with 
comprehensi
on. Writes 
event in 
logical order. 

Vanishin
g 
Sentenc
es 

QR Code on Page No.8 
 

येरे्थ क्लिक करा 

• Read the first sentence 
carefully. 

• Read next sentences saying 
missing word without 
watching it from previous 
sentence. 

• Read the whole sentence 
from memory without 
watching. 

Do the same activity with any 
other sentence from your 
textbook. 

3 05.17.15 
Reads and 
understands 
maps, charts 
and other 
graphics. 
 
 
05.17.09 
Writes 
dictation of 
words, 
phrases and 

Talking 
about 
Things - 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code on Page No.9 
 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 

QR Code on Page No.10 
 

येरे्थ क्लिक करा 

 
• Name each picture. 

Make meaningful phrases using 
the names and words given. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://diksha.gov.in/get/dial/UZM19U?textbook=do_312526596706664448241000
https://diksha.gov.in/get/dial/uzvwbh?textbook=do_312526596706631680240980
https://diksha.gov.in/get/dial/vca5s2?textbook=do_312526596706648064240989
https://diksha.gov.in/get/dial/vcj1tp?textbook=do_312526596706639872240986


sentences for 
different 
purposes 
such as lists, 
paragraphs, 
dialogues etc. 

Sentenc
e Race 

• Watch the videos. 

Complete the set of sentences in 
each track using new word / 
words. 

4 05.17.06 
Frames 
different 
questions on 
various 
topics and 
situations. 

Say ‘Yes’ 
or ‘No’ ! 

QR Code on Page No.11 
 
येरे्थ क्लिक करा 

• Complete the sentences and 
make meaningful questions. 

• Read aloud the words in each 
set. 

Ask these questions to someone 
who can answer. 

 

 

माहे – ऑगस्ट २०२०                                 ववषय – इंग्रजी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 05.17.11 
Writes 
paragraph
s in 
English 
from 
verbal, 
visual 
clues with 
appropria
te 
punctuati
on marks. 
Writes a 
continuou
s and 
meaningf

Talking 
about 
Things - 
2 

QR Code on Page 
No.12 

 
येरे्थ क्लिक करा 

• Read the sentences aloud. 
• Replace the colourful word and read 

again. 

Observe the pictures and frame sentences 
for each of these words. 

https://diksha.gov.in/get/dial/vcswvc?textbook=do_312526596706623488240976
https://diksha.gov.in/get/dial/vd2swz?textbook=do_312526596706623488240977


ul 
passage. 

2 05.17.04 
Understan

ds 
questions, 
requests, 
command

s in 
games 

and 
sports, 
etc and 

acts 
accordingl

y. 

Unit 
one 
– 

Revi
sion 

 
Action 
Time 

(Text Book & DIKSHA 
App) 
QR Code on Page 
No.13 
 
येरे्थ क्लिक करा 

Use DIKSHA App & Scan the QR Code or  
click on given link. 
• Watch the videos and listen the 

commands. 
• Read the words from Box A & B and 

Write down five or more meaningful 
commands. 

Name the object in the picture and say 
what all you can do with it. 

3 05.17.09 
Writes 
dictation 
of words, 
phrases 
and 
sentences 
for 
different 
purposes 
such as 
lists, 
paragraph
s, 
dialogues 
etc. 

Words 
We 
Know 

QR Code on Page 
No.14 
 
येरे्थ क्लिक करा 

• Read each word. 
• Preapare a card for each word. Put 

the word cards in alphabetical order. 
• Find rhyming words. 
• Find the words that begin with ‘h’ 

and ‘t’ 

Find the words that end with ‘e’ and ‘y’ 

4 05.17.20 
Recites/Si
ngs some 
songs and 
poems 
with 
action. 

Cuckoo QR Code on Page 
No.15 
 
येरे्थ क्लिक करा 

• Listen the song and repeat it. 
• Recite and sing it. 
• Find rhyming words in the poem. 
• List the names of months from the 

poem. 

Copy the names of months. Write in 
Marathi alongside. 

https://diksha.gov.in/get/dial/vdbnym?textbook=do_312526596706623488240975
https://diksha.gov.in/play/content/do_312468646393937920117763
https://diksha.gov.in/get/dial/vdug2x?textbook=do_312526596706631680240978


  

माहे – जून २०२०                ववषय – पररसर अभ्यास-1 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

3  पूवव तयारी  
(इयत्ता 
४र्थी – 
पररसर 
अभ्यास  
भाग -१ 
पाठ १३. 
हदिा व 
नकािा) 

 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
प्रत्क्ष अनभुव  

पदहल्या तीन तार्सका - सूयव उगवताना व 
मावळताना वनरीक्षण करून स्वत:च्या घराच्या चारिी 
हदिा वनश्चित करा. त्ानांतर कागदाच्या वरच्या बाजूला 
उत्तर हदिा येईल या प्रकारे घराचा नकािा कागदावर 
काढा.  
 
िुसऱ्या तीन तार्सका - सलग तीन हदवस रोज सूयोदय 
व सूयावस्तच्या वेळ याांची नोंद करा. त्ा आधारावर 
हदवस क्रकती काळ व रात्र क्रकती काळ सध्या आिे िे 
िोधा. 
त्ानांतर मे महिन्यात सूयोदय व सूयावस्त याांची वळे 
कोणती िोती? या बाबत आठवून, असे िक्य न 
झाल्यास घरातील वाडीलधारी मांडळी याांची मदत घेऊन 
मे महिना व जून महिना या तील हदवस व रात्रीचा 
कालावधी यातील तफावत िोधा. 
तसेच ‘मे महिन्यातील हदवस व रात्र तसेच जून 
महिन्यातील हदवस व रात्र यातील जाणवणारा फरक.’ 
या बद्दल पाच वनरीक्षण ेनोंदवा.  अडचण आल्यास 
शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकव  साधा. 

4 05.95A.
06 

पाठ १. 
आपली 
पृथ्वी  - 
आपली 
सूयवमाला  

दीक्षा APP  
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 

पदहल्या तीन तार्सका -  दीक्षा APP मधे्य हदल्या 
प्रमाणे कृती करा. अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत 
दूरध्वनी द्वारे सांपकव  साधा. 
 
 
 
 
 
 
 
चवर्थी व पाचवी तार्सका -  भारतीय अांतराळ मोिीम 
सबांमधत शिक्षकाांनी उपलब्ध करून हदलेल्या 

https://tinyurl.com/ycpdgdju
https://tinyurl.com/ycluz87w
https://tinyurl.com/yc25tutl


 
 
 
 
 
 
 
 
प्रत्क्ष अनभुव 
 

खालीलप्रमाण ेबातमीचे वाचन करून भारतीय अांतराळ 
मोहिमाांबाबत माहिती ममळवा. तसेच प्राप्त माहिती 
बाबत ९ ते १० ओळीत माहिती शलिा. 
 
सहावी तार्सका -सलग एक आठवडा चांद्र कलेचे 
वनरीक्षण करून; त्ाचे दरोरोज मचत्र काढा. त्ा 
आधारावर आपली वनरीक्षण ेनोंदवा. 

 

 

माहे – जुलै                     ववषय – पररसर अभ्यास-1 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रमांक 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 05.95A.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.95A.06 

पाठ १. 
आपली 
पृथ्वी  
- 
आपली 
सूयवमा
ला  
 
 
 
 
 
पाठ २  
पृथ्वीचे 
क्रफरण े

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

दीक्षा APP  
 

 
येर्थे क्लिक करा 

पदहल्या िोन तार्सका - 
पुस्तकातील पान ि. ०२ वरील 
सुयावमाल आकृतीचे वनरीक्षण करून 
पान ि. ०३ वरील साांगा पाहू या 
प्रश्नाांची उत्तरे द्या. अडचण आल्यास 
शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकव  
साधा. 

 
 
 
 
पुढच्या चार तार्सका - दीक्षा APP मधे्य 
हदल्या प्रमाण ेकृती करा.  
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी 
द्वारे सांपकव  साधा. 

2 05.95A.06 पाठ २  
पृथ्वीचे 
क्रफरणे   

स्वाध्याय 
 
 
 
 

पदहली एक तार्सका -  मािे जुनच्या 
वतसऱ्या आठवड्यात चांद्र कलेचे वनरीक्षण 
करून; त्ाचे दरोरोज काढलेले मचत्र व 
पाठ्यपुस्तक पान ि ०९ वर हदलेल्या 
चांद्राच्या ववववध कला याांची साांगड घालून 

https://tinyurl.com/y7nf4753


 
 
 
 
 
 
प्रत्क्ष अनभुव 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
स्वाध्याय 

पाठ्यपुस्तक पान ि ०८ वर हदलेल्या 
पौणणिमा व अमावास्ा तसेच चाांद्रमास व 
वतर्थी याची माहिती वाचा. त्ा आधारावर 
प्राप्त माहिती बाबत ९ ते १० ओळीत माहिती 
शलिा.    
 
िुसरी व वतसरी तार्सका -  चेंडू 
(िक्यतोवर मोठा) क्रकिं वा फुगा घेऊन 
त्ावर एका बाजून ेप्रकाि येईल (उदा. 
णखडकीतनू / दारातून / ववद्युत हदवा/ 
ववजेरी ) अिी व्यवस्था करा. त्ा चेंडूवर 
रटकली मचकटवा. िी रटकली म्हणज ेआपण 
पृथ्वीवर आिोत ते रठकाण असे गृिीत धरा. 
त्ानांतर तो चेंडू अगदी िळुवार गोल क्रफरवा 
त्ा आधारावर हदवस व रात्र किा प्रकारे 
िोते िे समजून घ्या. 
 
चौर्थी ते सहावी तार्सका -  मािे जूनच्या 
चौर्थ्ा आठवड्यात केलेल्या सूयोदय व 
सूयावस्त याांच्या वळेेच्या नोंदी तसेच या 
आठवड्यात सूयोदय व सूयावस्त याांची वेळ 
या नोंदी घेऊन पुस्तकातील पान ि. ०८ 
वरील ‘माहित आिे का तुम्हाला’ अांतगवत 
हदलेली माहिती समजून घ्या. 

3 05.95A.06  
 

३. 
पृथ्वी 
आणण 
जीवसृ
ष्टी  

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

तुम्हाला पाणी कोठून ममळत े? तुमच ेघर 
कोणत्ा आधारावर बाांधलेले आिे? तुम्हाला 
र्श्सन करण्यासाठी किाची गरज असते ? या 
प्रश्नाांची उत्तरे विीत शलिा .  
 
 
पववत, डोंगर , दरी , णखिं ड , मैदान इत्ादी 
भूरुपाांची मचत्रे काढा,   
 
 
१. पथृ्वीवर पाण्याचे साठे कोणकोणत्ा 
स्वरूपात आढळतात त्ाांची यादी करा. २.  
सवावत मोठा पाण्याचा स्त्रोत कोणता त े
विीत शलिा. ३. तुमचा गावाजवळ नदी 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312486596386758656168?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581836365824240497%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312486596386758656168?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581836365824240497%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312486596386758656168?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581836365824240497%26utm_campaign%3Dshare_content


असेल तर त्ा नदीचे नाव शलिा. ४. 
पृथ्वीवरील मिासागराांची नावे शलिा. 

4  ३. 
पृथ्वी 
आणण 
जीवसृ
ष्टी 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

पृथ्वीच्या वातावरणाच ेववववध र्थर कोणते .
यादी करा .   

 
 
जलचिाची आकृती विीत काढा . 
 
 
जममनीवर, पाण्यात आणण िवेत 
आढळणाऱ्या सवव वनस्पती व प्राण्याांची 
यादी बनवा  .जास्तीत  जास्त नाव ेआठवून 
िक्य तेवढी मोठी यादी करा  .त्ापैकी  
विीत शलिा .  

 
 

माहे – ऑगस्ट २०२०             ववषय – पररसर अभ्यास-1 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 05.95A.0
6 
 

४. 
पयाववरणा
चे सांतुलन  

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

आपल्या आजूबाजूला असलेल्या सजीवाांच े
वनरीक्षण करा  .त्ाांची मचत्रे काढून त्ाांचा  
आकार , रांग याबाबत आपले वनरीक्षण नोंदवा .  

 
तुमच्या घराजवळच्या सजीव व वनजीव 
वस्तूांची यादी बनवा  .पररसरातील सवव  
घटक एकमेकाांवर कसे अवलांबून आिेत त े
विीत शलिा .  

2 05.95A.0
9  

४. 
पयाववरणाच े
सांतुलन  
 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

नाकतोडा गवत खातो, नाकतोड्याला पक्षी 
खातात .हि साखळी दाखववणारे मचत्र काढा.  
 
 
जलचि, वायुचि, अन्नजाळे, आदींच्या आकृत्ा 
काढा .   
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312486596386758656168?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581836365824240497%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312486596386758656168?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581836365824240497%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312486596386758656168?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581836365824240497%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248569209559449623505?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581836382208240504%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248569209559449623505?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581836382208240504%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248569209559449623505?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581836382208240504%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248569209559449623505?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581836382208240504%26utm_campaign%3Dshare_content


3 05.95A.0
9  

५. 
कुटुांबातील 
मुल्ये  

दीक्षा APP 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती करा.  
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दरूध्वनी 
द्वारे सांपकव  साधा. 
 

4 05.95A.0
9  

५. 
कुटुांबातील 
मुल्ये  

स्वाध्याय  खालील प्रते्क ववर्याांवर १० ओळी शलिा. 
त्ाचा फोटो काढून शिक्षकाांना पाठवा. 
घरामधे्य आजी –आजोबा व वृद्ध मांडळी याांचे 
मित्व. 
माझी कौटुांवबक जबाबदारी  
माझ्या लिान / मोठे बहिण-भाऊ याांचे 
ववर्यी माझी जबाबदारी  

 

माहे – जून २०२०                           ववषय – पररसर अभ्यास-2 

आठ
वडा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

3 05.95B.
02 
भूतकाळाती
ल व 
वतगमानकाळा
तील 
चालीरीती, 
प्रर्था ,तंते्र 
यांच्यातील 
बिलांचा 
नािी , चचते्र 
स्मारके 
वसु्तसंग्रहाल
ये इत्यािी 
तसेच 
ज्येष्ांशी 
संवाि 
यामधून 
मागोवा 
घेतात. 

१.इवतिास 
म्हणजे काय? 

 
(इवतिास प्रस्तावना)  

येर्थे क्लिक करा 
 

(इवतिासाची िास्त्रीय 
पद्धती) 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 

पररसर अभ्यास भाग 2 मधील पाठ िमाांक 1 इवतिास 
म्हणजे काय? याचे वाचन करण्यास साांगणे. 

 
पाठातील घटक िमाांक १.१ इवतिास :भूतकाळातील 
घटनाांचे ज्ञान करून देणारे िास्त्र याववर्यी  प्रस्तावना 
ऐकण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करून णव्हहडओ 

पािण्यास साांगण े
 

पाठातील घटक िमाबक १.२ इवतिासाची िास्त्रीय पद्धती 
याववर्यी माहिती जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 

करून णव्हहडओ पािण्यास साांगणे. 
 
 

https://tinyurl.com/ydc6u2na
https://bit.ly/2UgKDpW
https://bit.ly/2XB6vyo


4  १.इवतिास 
म्हणजे काय? 

(इवतिास आणण आपण) 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

(भूतकाळ आणण 
भववष्यकाळ) 

येर्थे क्लिक करा 
 

(पुरातत्व) 
येर्थे क्लिक करा 

 
सराव(Interactive) 

येर्थे क्लिक करा 
 

पाठातील घटक िमाांक १.३ इवतिास आणण आपण 
याववर्यी माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करून णव्हहडओ पािण्यास साांगणे. 
 

घटक िमाांक १.४ भूतकाळ आणण भववष्यकाळ या 
घटकाबद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला करून 

णव्हहडओ पािण्यास साांगणे. 
पुरातत्व बद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करून णव्हहडओ पािण्यास साांगणे. 
 

प्रश्नोत्तरे सरावासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करून सराव 
करण्यास साांगणे. 

 
कृती 

पान िमाांक 2 वरील इवतिासातील भाांडी ,ताम्रपट,ग्रांर्थ  व 
िस्तशलणखते ,नाणी  या मचत्राांचे  वनरीक्षण करण्यास साांगणे . 
गावातील  ऐवतिाशसक  वासू्त, मांहदरे ,धाममिक  स्थळे याांची 

माहिती पालकाांच्या मदतीने घेण्यास साांगणे . 
 

गावातील पारांपररक चालीरीती व प्रर्था पालकाांच्या मदतीने 
जाणून घेण्यास साांगणे. 

 
 

माहे – जुलै                                ववषय – पररसर अभ्यास-2 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1  २.इवतिास 
आणण 
कालसांक
ल्पना 

 
 
 
 

(काळाची ववभागणी आणण 
कालरेर्ा) 

येरे्थ क्लिक करा 
 

 

पाठ िमाांक 2 -इवतिास आणण कालसांकल्पना 
िा पाठ वाचण्यास साांगणे. 
 
पाठातील घटक िमाांक 1 काळाची ववभागणी 
आणण कालरेर्ा यासांबांधी माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करून णव्हहडओ 
पािण्यास साांगणे. 
 

2  २.इवतिास 
आणण 
कालसांक
ल्पना 

(इसवी सनाचा काळ व 
इसवी सनापूवीचा काळ) 

येरे्थ क्लिक करा 
 

घटक िमाांक 2 इसवी सनाचा काळ व इसवी 
सनापूवीचा काळ याबद्दल माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करून 
णव्हहडओ पािण्यास साांगणे. 

https://bit.ly/3cCCi6f
https://bit.ly/3dGnTHv
https://bit.ly/37hyIxz
https://bit.ly/2z9rXkx
https://bit.ly/3gU3XmF
https://bit.ly/3h6CONx


 
 
 

(कालगणना आणण 
कालगणनेच्या पद्धती) 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

 

 
घटक िमाांक 3 कालगणना  आणण 
कालगणनेच्या पद्धधती याबद्दल माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करून 
णव्हहडओ पािण्यास साांगणे. 
 
 

3  २.इवतिास 
आणण 
कालसांक
ल्पना 

(इवतिासाची 
कालववभागणी) 
येरे्थ क्लिक करा 

 
 
 
 

(कालमापनाच्या वैज्ञावनक 
पद्धधती आणण कालवनश्चिती) 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

 

घटक िमाांक 4 इवतिासाची कालववभागाांनी 
याबद्दल माहिती जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करून णव्हहडओ पािण्यास 
साांगणे. 
 
घटक िमाांक 5  कालमापनाच्या वैज्ञावनक 
पद्धधती आणण कालवनश्चिती याबद्दल माहिती 
जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करून णव्हहडओ पािण्यास साांगणे. 
 
 

4  २.इवतिास 
आणण 
कालसांक
ल्पना 

(काळाची ववभागणी आणण 
कालरेर्ा) सराव 

येरे्थ क्लिक करा 

पाठातील आलेल्या ववववध सांकल्पनेचा सराव 
करण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करून 
प्रश्नोत्तराचा सराव करण्यास साांगणे. 
 
स्वतःची जन्मापासून अत्तापयांतच्या मित्वपूणव 
घटनाांची कालरेर्ा तयार करण्यास साांगणे. 
 
पाठ्यपुस्तक पान िमाांक 10 वरील हदलेल्या 
माशसक वनयोजनानुसार स्वतःच ेऑगस्ट 
महिन्याच ेवनयोजन तयार करण्यास साांगणे. 
 

 

 

 

 

https://bit.ly/3eZlyYG
https://bit.ly/3h2Eo2y
https://bit.ly/30gvNUi
https://bit.ly/30qMIDN


माहे – ऑगस्ट २०२०                       ववषय – पररसर अभ्यास-2 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1  ३.पृथ्वीवरी
ल सजीव 

 
 
 

(प्रस्तावना व पृथ्वीची 
उत्पत्ती) 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

 

पाठ िमाांक 3-पृथ्वीवरील सजीव िा पाठ 
वाचण्यास साांगणे. 
 
पाठ िमाांक 3 पृथ्वीवरील सजीव मधील घटक 
िमाांक ३.१ पृथ्वीची उत्पत्ती व घटक िमाांक 
३.२ पृथ्वीवरील सजीवाांची वनममिती याबद्दल 
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करून णव्हहडओ पािण्यास साांगणे. 

2  ३.पृथ्वीवरी
ल सजीव 

(पृथ्वीवरील प्राणणसृष्टी) 
येरे्थ क्लिक करा 

 

घटक िमाांक ३.३ पृथ्वीवरील सजीवसृष्टी या 
बद्दल माहिती जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करून णव्हहडओ पािण्यास 
साांगणे. 

3  ३.पृथ्वीवरी
ल सजीव 

(पृथ्वीवरील सजीव सृष्टी-
सराव) 

येरे्थ क्लिक करा 
 

पृथ्वीवरील सजीव सृष्टी या पाठातील 
प्रश्ननोत्तराचा सराव करण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करून सराव करण्यास साांगणे. 

4  ३.पृथ्वीवरी
ल सजीव 

उपिम उपिम 
ववववध आकाराच्या चेंडूच्या सािाय्याने 
सूयवमालाची प्रवतकृती तयार करण्यास साांगणे. 
 
तुमच्या पररसरातील प्राण्याांची यादी करण्यास 
साांगणे. 

 

धन्यवाि ! 

https://bit.ly/3cFLcjg
https://bit.ly/2YdCe82
https://bit.ly/3eWRn49

