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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 माग े 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!  

 

 
 

 

  

शुभेच्छा संिेश… 
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िहाराष्ट्रातील सवग ववद्याथी, 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 दणे्याचा 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 
ववद्यार्थ्ाांचे 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 दतेील 
आणण शिक्षणाची प्रक्रिया सुरु ठेवतील अिी मला आिा आिे. 

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

 
 

 दिनकर पाटील 
    संिालक 
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िनोगत 



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 इां टरनेट 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 देतील 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 करणे आवश्यक आिे त्ाचप्रमाणे शिक्षकाांच्या सूचनेनुसार 
पाठ्यपुस्तकाांचािी वापर आवश्यक आिे. 
      केवळ िैक्षणणक हदनदशििका पुरवल्याने ववद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पूणव िोणार नसून शिक्षकाांनी सतत पालक व 
ववद्यार्थ्ाांच्या सांपकावत रािण े त्ाांच्यािी चचाव करणे, त्ाांना कािी प्रश्न ववचारण े या माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांच े सातत्पूणव 
सवांकर् मलू्यमापन करावे. ववद्यार्थ्ाांवर सतत ऑनलाईन चाचण्याांचा मारा करण ेयोग्य नािी. त्ाचप्रमाण ेलेखी गृिपाठ, 
स्वाध्याय आणण चाचण्यायामळेु ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन कां टाळवाण ेिोणार नािी याचीिी दक्षता शिक्षकाांनी घेण ेआवश्यक 
आिे. त्ाच प्रमाण ेववद्यार्थीवनिाय या वनयोजनामध्ये लवमचकता सुद्धा असावी. 
र्शक्षकासंाठी सूिना : 

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 ववद्याथी व पालक यांच्याकररता  िहत्वाच्या सूिना : 
 

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 ज्येष्ठ 
व्यक्ती, मोठे बिीण-भाऊ शिक्षक याांच्यािी चचाव करावी. 

5. एक पाठ अभ्यासून सांपल्यानांतर त्ावरील स्वाध्याय पूणव करावा व िक्य झाल्यास तो घरातील ज्येष्ठाांकडून 
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 पाठ्यपुस्तकामध्ये 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, िहाराष्ट्र, पुिे 

 
 

 

 

 

 

शैक्षणिक दिनिर्शिका 
िाहे - जून, जुलै, ऑगस्ट २०२० 

 

 

 

 



इयत्ता – पदहली 

िाहे – जून २०२०                             ववषय – िराठी            पाठ्यपुस्तक डाऊनलोड 
आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 01.01.02 
01.01.03 

माझे पान       
( वगवपूवव तयारी 
) 

 
 

येरे्थ क्लिक करा. 
 
 

१.ववद्यार्थी बडबड गीत ऐकतील. 
2.ववद्यार्थी टीव्ही / मोबाईल वरील बडबड गीतावर कृती 
करतील. 
3.ववद्यार्थी गोष्ट ऐकतील. 
4.ववद्यार्थी आजीने , आजोबाने साांवगतलेली गोष्ट ऐकून त्ावर 
कृती करतील. 
5.ववद्यार्थी पररमचत / अपररमचत गाणी / बडबड गीत म्हणतील 

 

िाहे – जुलै २०२०                                      ववषय – िराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 01.01.10 १. 
अग्गोबाई 
ढग्गोबाई 

 

 
येरे्थ क्लिक करा. 
 
 

1.ववद्यार्थी कववता ऐकतील. 
2.ववद्यार्थी ऐकलेली कववता म्हणण्याचा प्रयत्न करतील 
3.ववद्यार्थी ऐकलेल्या कववतेवर कृती करतील. 
4.ववद्यार्थी कववता लक्ष्यपूववक श्वण करतील 
5.ववद्यार्थी पावसात आांनदाने कववतेचा आनद घेतील 

२ 01.01.10 
 

2.बीज 
 

 
 
 
येरे्थ क्लिक करा. 

1.ववद्यार्थी अपररमचत मचत्रावरून गोष्ट साांगतील. 
2.ववद्यार्थी अपररमचत मचत्राांचे वनरीक्षण करतील. 
3.ववद्यार्थी टीव्ही ,मोबाईल च्या साह्याने ध्वनी लक्षपूववक 
ऐकतील. 
4.ववद्यार्थी पररमचत / अपररमचत मचत्राांच्या मदतीने घरातील 
मांडळीना गोष्ट साांगण्याचा प्रयत्न करतील. 
5.ववद्यार्थी घरातील वस्त ू,साहित् याांचे त्ाना आकलन 
झाल्यानुसार नावे साांगतील  

३ 01.01.11 
 

 
3.माझे 
खेळ 

 
 
 
 
 
 

1.ववद्यार्थी मचत्राांच ेवनरीक्षण करतील. 
2.ववद्यार्थी मचत्रातील खळे घरी खळेण्याचा प्रयत्न करतील. 
3.ववद्यार्थी खेळताना ध्वनी ऐकतील. 
4.ववद्यार्थी प्राण्याांचे आवाज काढण्याचा प्रयत्न करतील. 
5.ववद्यार्थी पक्ष्याांच्या आवाजाचा खळे खेळतील आणण 
आवाजावरून पक्ष्याच ेनाव ओळखण्याचा प्रयत्न करतील. 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/101030001.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cHugxy38PWI
https://diksha.gov.in/play/content/do_312584145299234816214286?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312721250449432576119820%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312584145346240512114661?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312721250449432576119820%26utm_campaign%3Dshare_content


 
 
येरे्थ क्लिक करा. 
 
 
 

6.ववद्यार्थी आपल्या घरातील भाांडी ,वस्तू याांच्या नावाांच े
उच्चारण करून त्ामधील ध्वनी आणण अक्षरे ओळखण्याचा 
प्रयत्न करतील. 
७.ववद्यार्थी माहित असणाऱ्या िब्ाांचे उच्चारण करतील. 

४ 01.01.14 4.माझे 
ममत्र  
 
5.माझे 
कुटुांब 

 
 
 
येरे्थ क्लिक करा. 

1.ववद्यार्थी आपल्या कुटुांबातील आई ,बाबा , दादा , ताई ,आजी 
,आजोबा इत्ादींची नावे साांगतील. 
2.ववद्यार्थी स्वतःचा पररचय / माहिती साांगतील. 
3.ववद्यार्थी आपल्या आवडीच ेमचत्र रेखाटून त्ाांना नाव ेदतेील. 
4.ववद्यार्थी रेखाटलेले मचत्र रांगवतील 
5.ववद्यार्थी मचत्र रेखाटण्याच्या पायऱ्या साांगतील. 
6.ववद्यार्थी कुटुांबातील व्यक्ती आणण मचत्र याांचां साम्य साांगतील 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०                                      ववषय – िराठी 
आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 01.01.04 
 
 

 

मुांगळा 
गुळापयांत 
जाईल कसा 
?(कृती 
उपिम )  

 
 

येरे्थ क्लिक करा. 
 
 

1.ववद्यार्थी लिान लिान कृती करून खळे खळेतील. 
2.ववद्यार्थी कृती करताना घरातील मोठ्याांची मदत घेतील. 
3.ववद्यार्थी कागदाच्या साह्याने उपिम तयार करतील. 
4.ववद्यार्थी मुांगळा आणण गळु याची माहिती आपल्या 
िब्ात साांगतील . 

२ 01.01.07 
01.01.11 

क  म आ 
ला ..मचत्र 
बघ .नाव 
साांग , शलिा 
व म्हणा  

येरे्थ क्लिक करा. 
 
 

1.ववद्यार्थी घरातील वस्त ू,पदार्थव बघतील .त्ाांची नाव े
साांगण्याचा प्रयत्न करतील.जसे: लसून , लाडू  
2.ववद्यार्थी मचत्रावरील वनरीक्षण करून नावे साांगतील. 
3.ववद्यार्थी मचत्राच्या नावामधील अक्षरे साांगण्याचा प्रयत्न 
करतील. 
4.ववद्यार्थी मचत्र रेखाटून रांगववण्याचा प्रयत्न करतील 
5.ववद्यार्थी मचत्राचे वणवन स्वतःच्या िब्ात करतील. 
 

३ 01.01.08 6.पाऊस  
येरे्थ क्लिक करा. 
 
 

1.ववद्यार्थी पावसाची कववता ऐकतील. 
2.ववद्यार्थी पावसाचे वणवन स्वतःच्या िब्ात करतील. 
3.ववद्यार्थी पावसाचे इतर गाणी म्हणण्याचा सराव 
करतील. 
4.ववद्यार्थी कववतेतील अक्षरे ओळखण्याचा प्रयत्न करतील. 
5.ववद्यार्थी मचत्रातील प्रसांग आपल्या िब्ात साांगतील. 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312584145368662016214289?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312721250449432576119820%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_30083467?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312721250449432576119820%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3122780696526929922938?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312721250449432576119820%26utm_campaign%3Dshare_content


िाहे – जून २०२०                   ववषय – गणित                पाठ्यपुस्तक डाऊनलोड 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 01.71.02 
वसंू्िा आकार 
आणि लहान 

िोठेपिा 
यानुसार वसंू्िे 

वगीकरि 
करतात. 

 
सभोवतालच्या 
पररसरातील 
ववववध 
पररस्थिती 
आणि संिभग: 
लहान-िोठा, 
आत-बाहेर, 
पुढे-िागे, ई. 
संबोध 
वापरण्यास 
प्रवृत्त करि.े. 

लहान 
- िोठे  

 
    येरे्थ क्लिक करा. 
 
 
 
 
  

लहान-िोठा व वर-खाली 
• घरातनू वगेवगेळया आकारािे बटाटे, कािंे, 

पेन, वह्या, पुस्के इत्यािी जिा करा. 
• आता िोन ताट घ्या. एका ताटात सगळे 

आकाराने िोठे बटाटे ठेवा. िुस-या ताटात 
त्यांच्यापेक्षा आकारान ेलहान बटाटे ठेवा. 

• लहान कांिे परत स्वयंपाकघरात नऊेन 
ठेवा. िोठे कांि ेआईला द्या. 

• लांबीने िोठी पेन िप्तरात ठेवा व लांबीन े
लहान पेन तुिच्या बहीि/भावाला द्या. 

• लांबीने िोठ्या वह्या िाराजवळ नऊेन ठेवा 
व लहान वह्या णखडकीजवळ ठेवा. 

• घरातील िोठे ताट टेबलवर ठेवा तर लहान 
ताट खुिीवर ठेवा. 

• आता लहान बटाटे, लहान कांिे, लहान पने 
एका जागवेर एकवत्रत ठेवा व सवग िोठे 
बटाटे, िोठे कांिे, िोठे पने िुस-या जागेवर 
एकवत्रत ठेवा. 

• लहान वसंू्जवळ तुिच्या लहान 
बहीि/भावाला बसवा व िोठ्या 
वसंू्जवळ तुम्ही बसा. 

• तुिच्या घरातील सवागत िोठ्या भाडं्यातील 
प्यायिे पािी आईला द्या व सवागत लहान 
भांड्यातील पािी तमु्ही प्या. 

• आता खालील चित्रांिधील िोठ्या 
आकारांना √ करा. 

 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1p0Um-scy9kHxEgi60eHt-9SclKwv8oyp/view
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139782016532481213?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312587468364333056116902%26utm_campaign%3Dshare_content


 
आता वरीलपैकी लहान रेषेंभोवती ररिंगि करा. 

 
आपल्या घरातील ववववध वस्तूांचा लिान-मोठे 

ह्या प्रकारे सांच करा. 
उदा- लिान भाांड ेमोठे भाांडे, 

लिान मोठ्या खळेण्या, 
बाटल्या,ग्लास,पातेले,चमचे,कुां ड्या, 
झाडे,दगड,इ.याांसारख्या ववववध वस्त ूवापरून 
त्ाांच्याकडून लिान मोठ्या चा सराव 
पालकाांनी करून घ्यावा. 

२ 01.71.02 
वसंू्िा आकार 
आणि लहान 

िोठेपिा 
यानुसार वसंू्िे 

वगीकरि 
करतात. 

 
सभोवतालच्या 
पररसरातील 

ववववध 
पररस्थिती 

आणि संिभग: 
लहान-िोठा, 
आत-बाहेर, 
पुढे-िागे, ई. 

संबोध 
वापरण्यास 

प्रवृत्त करि.े. 

            
िागे - 
पुढे  

 
येरे्थ क्लिक करा. 
 
 
 
 
 

पालकाांनी ववद्यार्थ्ाांकडून सरावासाठी पुढील 
गोष्टींचा अवलांब करावा.. 
ववद्यार्थी ममत्राांनो आपल्या घरात ववववध वस्तू 
आिेत. त्ा वस्तूांच्या मागे व पुढे काय काय 
आिे ते तुम्ही साांगा.  

उिा-  घरातील टेबल ( टेबलाच्या मागे 
असणाऱ्या वस्त ूव पुढे असणाऱ्या वस्तूांचे नाव 

साांग.) , खूची, कपाट ई. 
याांसारख्या ववववध वस्त ूवापरून त्ाांच्याकडून 

त्ा वस्तूांच्या मागे व पुढे काय आिे ? त े
ववद्यार्थ्ाांना ववचारावे व त्ाचा सराव करून 

घ्यावा. 
सोबति पुढे उडी िार िागे उडी िार हा खेळ 

तुम्हीं मित्रांसोबत खेळा. 
सराव िागे- पुढे 
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खालील चित्र पाहा. त्यावरून प्रश्ांिी उत्तरे 
सांगा. 

एटीएमच्या राांगते वप्रया दाखवा. ती एटीएम 
मिीनपासून राांगेत क्रकतव्या जागेवर उभी आिे 
? राांगते वप्रयाच्या लगेच समोर मेरी आिे. 
मेरीच्या लगेच पुढे रवी उभा आिे. 

वप्रयाच्या लगेच मागे मिबूब आिे. 
मिबूबच्या लगेच माग ेकोण आिे ? 

फावतमाच्या लगेच पुढे मिबूब आिे. 
फावतमाच्या लगेच माग ेकोण आिे ? 

मेरीच्या लगतच माग े वप्रया आिे. रवीच्या 
लगतच पुढे काय आिे ? 

एटीएम मिीनच्या लगेच माग ेकोण आिे ? 
लगेच पुढे कोण आिे ? 

  वर- 
खाली 

 
 
येरे्थ क्लिक करा. 
 
 
 
 
 
 
 

(वर- खाली) 
पुढील कृती ऐका व करून पािा. 
दप्तरातील विी घ्या खुचीवर ठेवा. एक पुस्तक 
घ्या खुचीखाली ठेवा. 
वाटी घ्या ओट्यावर ठेवा. पेला घ्या ओट्याखाली 
ठेवा. 
आता ओट्याखाली ठेवलेला पेला टेबलावर ठेवा 
व ओट्यावर ठेवलेली वाटी खुचीखाली ठेवा. 
खुचीखाली ठेवलेले पुस्तक टेबलावर ठेवा व 
खुचीवर ठेवलेली विी टेबलाखाली ठेवा. 
आता एक दोरी व ववववध रांगाचे मचमटे घ्या.दोरी 
उभी धरा.  
1. दोरीच्या मध्यभागी काळया रांगाचा मचमटा 

लावा. 
2. आता काळया मचमटयाखाली वपवळा रांगाचा 

मचमटा लावा.  
3. काळ्या रांगाच्या मचमट्यावर लाल रांगाचा 

मचमटा लावा. 
4. वपवळ्या रांगाच्या मचमट्यावर हिरव्या 

रांगाचा मचमटा लावा. 
आता खालील प्रश्नाांची उत्तरे द्या. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139785213788161235?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312587468364333056116902%26utm_campaign%3Dshare_content


1. काळ्या रांगाच्या मचमट्याखाली 
कोणकोणत्ा रांगाचे मचमटे आिेत? 

2. हिरव्या रांगाच्या मचमट्यावर कोणकोणत्ा 
रांगाचे मचमटे आिेत ? 

आता खालील कृती करा. 
िात वर करा, खाली करा. 
दप्तर वर उचला, खाली ठेवा. 
पुस्तक टेबल वर ठेव,विी टेबल खाली ठेवा. 
एकावर एक सवव पुस्तके ठेवा. 
सवावत खाली सवावत मोठे पुस्तक ठेवा व सवावत 
वर सवावत लिान पुस्तक येईल अिी सगळी 
पुस्तके ठेवा. 

मणीमाळेवर (माळ उभी धरून)मणी 
वरसरकवा,खाली सरकवा.  

आता  पुस्तकात हदलेले मचत्र पिा. 
मचत्रात झाडाखाली बसलेल्या माकडाला गोल 
करा. 
पुलावर असलेल्या वािनाला गोल करा. 
हदव्याखालील वस्तूला गोल करा. 

 

िाहे – जुलै २०२०                                      ववषय – गणित 
आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 01.71.02 
वसंू्िा आकार 
आणि लहान 

िोठेपिा 
यानुसार वसंू्िे 

वगीकरि 
करतात. 

 
सभोवतालच्या 
पररसरातील 
ववववध 
पररस्थिती आणि 
संिभग: लहान-
िोठा, आत-
बाहेर, आधी - 

आधी - 
नंतर 

येरे्थ क्लिक करा. 
 
 

आधी – नंतर 
• एक पेन, विी, पुस्तक, दप्तर, पेस्थन्सल, 

खोडरबर, मोजपट्टी इ. वस्त ू घ्या व 
एका राांगते खालील सूचनेप्रमाणे ठेवा. 

• सवावत आधी दप्तर ठेवा. आता दप्तराच्या 
मागे विी ठेवा.  

• आता दप्तरानांतर विी ठेवा. 
• आता दप्तर व विी याांच्यामध्ये खोडरबर 

ठेवा. 
• आता विीच्या नांतर मोजपट्टी ठेवा. 
• आता विीच्या नांतर पेन ठेवा. 

आता ठेवलेल्या वस्तूांचा िम लक्षात घेवून साांगा. 
१. सवावत आधी काय ठेवले ? (दप्तर) 
२. दप्तरानांतर काय ठेवले ? (विी) 
३. आता साांगा विीच्या आधी काय ठेवले 
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नंतर पुढे-िागे, 
इ. संबोध 
वापरण्यास प्रवृत्त 
करि.े. 

िोते? (दप्तर) 
४. विीच्या नांतर काय ठेवले िोते? (खोडरबर) 
५. सवावत िेवटी  काय ठेवले िोते? (पेन) 
६. पेनच्या आधी काय ठेवले िोते? (विी) 

• सकाळी झोपीतून उठल्यावर सवावत 
आधी तुम्ही काय करता?त्ानांतर काय 
करता? 

ससा कासवाची गोष्ट साांगुन आधी कोण 
पोिचले?नांतर कोण? 

आधी व नंतर काय होते ते सांगा. 
कळी यणेे , फूल िोण े 

भाकरी र्थापणे , भाकरी भाजणे  
सूयव उगवण े, सूयव मावळणे  

ब्रि करणे , अांघोळ करण े 
२ 01.71.02 

वसंू्िा आकार 
आणि लहान 

िोठेपिा 
यानुसार वसंू्िे 

वगीकरि 
करतात. 

 
सभोवतालच्या 
पररसरातील 
ववववध 
पररस्थिती आणि 
संिभग: लहान-
िोठा, आत-
बाहेर, पुढे-िागे, 
ई. संबोध 
वापरण्यास प्रवृत्त 
करि.े. 

एक - 
अनेक   

येरे्थ क्लिक करा. 
 
 

 
आठवडा क्रिांक १ व २  

एक-अनेक 
• वेगवेगळया वस्त ू (उपलब्ध)मध्यभागी 

ठेवा. त्ाांची नावे साांगा. 
• आता िातात पेन घ्या व म्हणा िी एक 

पेन आिे. 
• आता एकापेक्षा जास्त वस्त ू िातात 

घ्या.आता म्हणा एकपेक्षा जास्त पेन. 
अनेक पेन. 

• याप्रकारे एक विी घ्या. म्हणा एक 
विी. आता अजून कािी वह्या घ्या. 
म्हणा अनेक पेन. 

• याप्रकारे वेगवेगळ्या वस्त ू घ्या व 
सुरुवातील एक घेवून म्हणा.. एक 
वस्तू नांतर एकपेक्षा जास्त घेवून म्हिा 
अनेक वसू् 

ववद्यार्थी ममत्राांनो पुस्तकातील मचत्रे बघा. 
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एका ब्रिभोवती गोल कर. 
अनेक वस्तूांभोवती गोल कर. 
एका फुलाभोवती गोल कर. 

अनेक भोवऱ्याभोवती गोल कर. 
  र्रक 

ओळखा  
 
 

ववद्यार्थी ममत्राांनो पुढील दोन मचत्राांचे बारीक 
वनरीक्षण कर. त्ातील फरक ओळखून साांग. 

३ 01.71.03 
 

वसंू्च्या, 
चित्रांच्या ककिं वा 
चिन्ांच्या 
साहाय्यान े२० 
पयंतच्या 
संख्यांिी नावे 
म्हितात आणि 
िोजतात. 

१ िी 
ओळख 
व लेखन 

 
येरे्थ क्लिक करा. 
 
 
 

िाताच ेएक बोट दाखव. --एक बोट. 
• तुला नाक क्रकती? 
• तोंड क्रकती?  
• एक उडी मार. 
• एक टाळी वाजव. 
• खालील चाांदणीच ेमचत्र पािा. 
•  जेवढे मचत्र तेवढ्या टाळ्या वाजव. 

टाळी वाजव व म्हण एक चाांदणी  
• १ विी दाखव व मोठ्याने म्हण १ विी. 
• १ पांखा व दाखव व म्हण १ पांखा.आता 

पाटीवर शलिी १ व म्हण एक 
• आता पाटीवर मोठ्या अक्षराांत १ काढ व 

म्हण एक. 
  आता , 

एक ढग काढ आणण रांगव. 
एक चाांदणी काढ आणण रांगव. 

पुस्तकातील १ अांकावर वगरव. 
४ 01.71.03 

वसंू्च्या, 
चित्रांच्या ककिं वा 
चिन्ांच्या 
साहाय्यान े२० 
पयंतच्या 
संख्यांिी नावे 
म्हितात आणि 
िोजतात. 

२ िी 
ओळख 
व लेखन 

येरे्थ क्लिक करा. 
 
 

• िाताच े दोन बोटे दाखव . म्हण दोन 
तुला डोळे क्रकती ? (दोन)  

दोन उड्या मार.दोन टाळ्या वाजव. 
खालील चाांदणीच ेमचत्र पािा. जेवढे मचत्र तेवढ्या 
टाळ्या वाजव. टाळी वाजव व म्हण दोन चाांदण्या  
   दोन मचत्रे काढा.दोन गोल काढा.२ अांक वगरव . 
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िाहे – ऑगस्ट २०२०                                      ववषय – गणित 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१  1 ते 9 अंकािा 
वापर करून 
वसू् िोजतो. 

३ िी 
ओळख 
व लेखन 
 

येरे्थ क्लिक करा. 
 
 

३  िी ओळख व लेखन 
• ऐक व करून िाखव. 
• िाताची ३ बोटे दाखव.  
• म्हण तीन बोटे.  
• तीन उड्या मार. 

३ वह्या दाखव व मोठ्याने म्हण ३ वह्या. 
३ पेन दाखव व म्हण ३ पेन. 
आता पाटीवर शलिी ३ व म्हण तीन 
आता पाटीवर मोठ्या अक्षराांत ३ काढ व म्हण  .. 
तीन 

• तीन टाळ्या वाजव. 
• तीन मचत्र ेकाढ. 
• तीन गोल काढ. 

३ अांक वगरव. 
२ 1 ते 9 अंकािा 

वापर करून 
वसू् िोजतो. 

४ िी 
ओळख 
व लेखन 

 

येरे्थ क्लिक करा. 
 
 

४ िी ओळख व लेखन 
• ऐका व करून दाखवा. 

  िाताची ४ बोटे दाखव.  
    म्हण चार बोटे.  
      ४ उड्या मार. 
चार टाळ्या वाजवा. 
चार मचत्र ेकाढा. 
चार गोल काढ. 
४ अांक वगरव. 

३ 1 ते 9 अंकािा 
वापर करून 
वसू् िोजतो. 

५ िी 
ओळख 
व लेखन 

 

येरे्थ क्लिक करा. 
 
 

५ िी ओळख व लेखन 
• ऐक व करून दाखव. 

   िाताची ५ बोटे दाखव      म्हण पाच  बोटे.      
पाच उड्या मार.पाच टाळ्या वाजव. 
पाच मचत्रे काढ. पाच गोल काढ . 
कागदाचे समान खालीलप्रमाण ेतुकडे करा. 
खालील सांख्या पािा. जेवढी सांख्या तवेढे तुकडे 
घ्या व सांख्या मोठ्याने वाचा. 
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 अांक वगरव. 

४ 1 ते 9 अंकािा 
वापर करून 
वसू् िोजतो 

६ िी 
ओळख 
व 
लेखन 

 

येरे्थ क्लिक करा. 
 
 

६  िी ओळख व लेखन 
• ऐका व करून दाखव. 
• िाताची सिा बोटे दाखव. 
• सिा उड्या मार. 
•  सिा  टाळ्या वाजव. 
• खालील चाांदणीचे मचत्र पािा. जेवढे मचत्र 

तेवढ्या टाळ्या वाजव. सिा टाळ्या 
वाजव व म्हण सिा चाांदण्या. 

 
• आता 

पाटीवर शलिी ६ व 
म्हण सिा 

• आता पाटीवर मोठ्या अक्षराांत ६ काढ व 
म्हण सिा. 

 1 ते 9 अंकािा 
वापर करून 
वसू् िोजतो 

७ िी 
ओळख 
व लेखन 
 

येरे्थ क्लिक करा. 
 
 

७  ची ओळख व लेखन 
• ऐका व करून दाखव. 
• िाताची सात बोटे दाखव. 
• सात उड्या मार. 
•  सात टाळ्या वाजव. 
• खालील चाांदणीचे मचत्र पािा. जेवढे मचत्र 

तेवढ्या टाळ्या वाजव. सात टाळ्या 
वाजव व म्हण सात चाांदण्या. 
 
 

• आता पाटीवर शलिी 
७ व म्हण सात 

• आता पाटीवर मोठ्या अक्षराांत ७ काढ व 

म्हण सात.७ 
 1 ते 9 अंकािा 

वापर करून 
वसू् िोजतो 

८ िी 
ओळख 
व लेखन 

 

येरे्थ क्लिक करा. 
 
 

• ऐका व करून दाखवा. 
• िाताची आठ बोटे दाखव. 
• आठ उड्या मारा. 
•  आठ टाळ्या वाजव. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313013979298562048164?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312587468364333056116902%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139793273077761123?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312587468364333056116902%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139793560616961180?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312587468364333056116902%26utm_campaign%3Dshare_content


• खालील चाांदणीचे मचत्र पािा. जेवढे मचत्र 
तेवढ्या टाळ्या वाजव व 
म्हण आठ चाांदण्या 

• आता पाटीवर 
शलिी  ८ व म्हण आठ 

• आता पाटीवर 

मोठ्या अक्षराांत ८ काढ व म्हण आठ.८ 
 1 ते 9 अंकािा 

वापर करून 
वसू् िोजतो 

९ िी 
ओळख 
व लेखन 

 

येरे्थ क्लिक करा. 
 
 

• िाताची नऊ बोटे दाखव. 
• नऊ उड्या मारा. 
•  नऊ टाळ्या वाजव.  
• खालील चाांदणीचे मचत्र पािा. जेवढे मचत्र 

तेवढ्या टाळ्या वाजव व म्हण नऊ 

चाांदण्या. 
• आता पाटीवर शलिी  ९ व म्हण आठ 
• आता पाटीवर मोठ्या अक्षराांत ९ काढ व 

म्हण नऊ.९ 
 शून्य ही 

संकल्पना 
सिजून घेतो. 

० िी 
ओळख 
व लेखन 

 

येरे्थ क्लिक करा. 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  

० ची ओळख व लेखन 
एक पाटी घे. त्ावर ५ पेन घेवून खालील 
मचत्राप्रमाणे ठेव. म्हण ५ सुटे. 

 
एक सुटा उचलून लप व साांग  पाटीवर आता 
क्रकती सुटे हदसतात ? (४) 

 
एक सुटा उचलून लपव की पाटीवर आता क्रकती 
सुटे हदसतात ? (३) 

 
एक सुटा लपव व साांग की पाटीवर आता क्रकती 
सुटे हदसतात ? (२) 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139793803919361204?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312587468364333056116902%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130004993681817601227?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312587468364333056116902%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130004994301460481190?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312587468364333056116902%26utm_campaign%3Dshare_content


 
एक सुटा उचलून लपव व साांग की पाटीवर आता 
क्रकती सुटे हदसतात ? (१) 
 

 
एक सुटा उचलून लपव व साांग की पाटीवर आता 
क्रकती सुटे हदसतात ?  

कािीच नािी 

 
    • कािीच नािी म्हणज े िून्य. िून्य आपण 

० असा शलहितो.  
• आता मणीमाळेवर ५ मणी घे. त्ातील 

एकावेळी एक मणी एका टोकाकड े
सरकव व साांग की प्रते्कवेळी क्रकती 
मणी राहिले ?  

• असे सवव मणी एका टोकाकडे जाईपयांत 
कर. 

• ५ मणी सरकवनू झाल्यानांतर क्रकती मणी 
राहिले याचे उत्तर कािीच नािी म्हणज े० 

• आता शलिी ० 

• मामाने हदले ५ वबक्टस्कट. राजनूे सवव ५ 
वबस्कीट खाल्ले.राजूकड ेउरले वबस्कीट  

• कािीच नािी -० 
• मचिं कूला बाबाांनी ३ वह्या ववकत घेवनू 

हदल्या. तीनिी वह्या शलहून भरल्या. 
आता शलिायमचिं कूकड ेराहिल्या वह्या -० 

बाबूकडे िोती ४ डझन केळी. ती सवव त्ान े
ववकली. आता बाबूकड ेक्रकती डझन केळी राहिली 
? – ० डझन 

 



िाहे – जून २०२०                    ववषय – इंग्रजी      पाठ्यपुस्तक डाऊनलोड 

आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

1 01.17.15 Enjoys 
rhymes, songs and 
poems. 

Introduction 
to “My 
English Book 
one” 

 Download “My English Book 
One” using this link. 

 01.17.04  
Sings / Recites 
poems / rhymes with 
proper rhythm and 
actions 

1.1 Welcome 
song 

 Listen the song and enjoy the 
rhythm 

    Recite the song along with 
video 

2 01.17.05 Listens and 
gives appropriate 
verbal / non-verbal 
responses 

1.2 Greetings  Click here 
 
 

Listen the greetings from the 
video and repeat 

 01.17.08  
Listens to English 
words, greetings, 
polite forms of 
expression, simple 
sentences and 
responds in English 
or mother tongue. 

  Listen the greetings from the 
video and wish your parents/ 
brother/ sister/ friends 

 01.17.01 
Learns and names 
English words for 

familiar objects and 
pictures. 
01.17.19 

Associates words 
with pictures. 

1.3 English 
Words we 
know 

Click here 
 

• Look at the pictures and 
tell their names in your 
own language 

• Look at the video and 
repeat the names of the 
pictures 

 

 

 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/103030001.pdf
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260042809411993623083?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260042810062438413004?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content


िाहे – जुलै                                        ववषय – इंग्रजी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे नाव अध्यय
न 

स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

1 01.17.15 Enjoys rhymes, songs and 
poems. 
 

1.4 Rolly 
Polly 

 

 Listen the song and enjoy 
the rhythm 

 01.17.04 Sings / Recites poems / 
rhymes with proper rhythm and 
actions. 

-||-  Listen the song and repeat 
with actions 

 01.17.07 Carries out simple 
instructions, commands and acts 
accordingly. 

-||-  Listen the words and say 
faster and faster 

2 01.17.10 Uses nouns such as ‘boy’, 
‘sun’ and prepositions like ‘in’, ‘on’, 
‘under’ 
etc. 

-||-  Look at the picture, listen 
the word and repeat. 

 01.17.05 
Listens and gives appropriate verbal 
/ non-verbal responses. 

-||-  • Listen the words and 
repeat. 

Listen the word and tell a 
word with similar sound. 

 01.17.13 Identifies different shapes. -||-  Trace the dots with a 
pencil and draw lines. 

3 01.17.01 
Learns and names English words for 

familiar objects and pictures. 
01.17.19 

Associates words with pictures. 

1.5 
Rhyming 

Words 
 

Click 
here 

Look at the picture and 
tell. 

 01.17.19 
Associates words with pictures. 

-||-  Match the rhyming words. 

 01.17.01 
Learns and names English words for 

familiar objects and pictures. 
01.17.19 

Associates words with pictures. 

1.6 Look, 
listen and 

say 
 

Click 
here 

Look at the picture and tell 
the common sound. 

 01.17.19 
Associates words with pictures. 

-||- Click 
here 

Match the same objects. 

 01.17.02 Recognizes / Identifies -||-  Trace the dots to write the 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31260042811434598423084?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260042811434598423084?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604609241751552112835?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604609241751552112835?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312999575489429504132?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312999575489429504132?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content


letters of the alphabet and their 
sounds correctly. 

letters of the alphabets. 
Tell what sound they 
make. 

4 01.17.09 Speaks about self / 
situations /pictures in English. 
 
01.17.05 Listens and gives 
appropriate verbal /non-verbal 
responses. 

1.7 My 
name 

Click 
here 

• Listen the conversation 
in video and repeat. 

• Listen the question 
carefully and answer 

Family members should 
ask simple questions and 
learners should answer. 

 01.17.05 
Listens and gives appropriate verbal 

/non-verbal responses. 
 

01.17.09 
Speaks about self / situations 
/pictures in English. 

1.8 Fun 
time 

 
 
 
Click 
here 

• Watch the 
conversation in video 
carefully and repeat. 

Ask your friend the same 
questions and answer to 
his/her questions  
 

  -||-  • Look at the picture. 
Think what you will call 
it. 

 

िाहे – ऑगस्ट                                        ववषय – इंग्रजी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे नाव अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

1 01.17.04 Sings / Recites poems 
/ rhymes with proper rhythm 
and actions. 
01.17.15 Enjoys rhymes, songs 
and poems. 
 

Unit 2 
2.1 
Humpty 
Dumpty 

Click 
here 
 

Listen the poem carefully, sing 
along and act 

 01.17.05 Listens and gives 
appropriate verbal /non-verbal 
responses. 
01.17.07 Carries out simple 
instructions, commands and 
acts accordingly.  

-||-  • Listen the words carefully 
and repeat after the video 

Clap if the words in a pair 
rhyme. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312604610871066624112839?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604610871066624112839?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260042812322611213006?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260042812322611213006?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312593969707663360223431?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312593969707663360223431?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content


01.17.16 Responds appropriately 
to commands given by teachers 
etc. 

 01.17.05 Listens and gives 
appropriate verbal /non-verbal 
responses. 
01.17.07 Carries out simple 
instructions, commands and 
acts accordingly.  
 

2.2 Action 
Time 

Click 
here 
 

Listen to the instructions 
carefully, watch what students 
are doing and act accordingly. 

 01.17.07 Carries out simple 
instructions, commands and 
acts accordingly. 
01.17.13 Identifies different 
shapes. 
01.17.19 Associates words with 
pictures. 

-||-  • Trace the dots to complete 
the shape. 

Tell which direction it shows. 

2 01.17.05 Listens and gives 
appropriate verbal /non-verbal 
responses. 
01.17.08 Listens to English 
words, greetings, polite forms of 
expression, simple sentences 
and responds in English or 
mother tongue. 

2.3 Let’s 
talk 

Click 
here 
 

Listen to conversation 
carefully and repeat after it. 

 01.17.01 Learns and names 
English words for familiar 
objects and pictures. 
01.17.19 Associates words with 
pictures. 

-||-  Look at the picture and say its 
name 

 01.17.01 Learns and names 
English words for familiar 
objects and pictures. 
01.17.19 Associates words with 
pictures. 

2.4 Daily 
words 

Click 
here 
 

Look at the picture, listen the 
word and repeat. 

 01.17.15 Enjoys rhymes, songs 
and poems. 
01.17.04 Sings / Recites poems 
/ rhymes with proper rhythm 
and actions. 

2.5 Rain, 
Rain 

Click 
here 
 

Listen the rhyme, sing after it 
and enjoy acting. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31260042829656064013022?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260042829656064013022?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223868159859097621862?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223868159859097621862?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312999575044120576121?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312999575044120576121?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3122314740826357762546?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3122314740826357762546?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content


 01.17.13 Identifies different 
shapes. 

-||- Click 
here 
 

Listen to the words and read 
from the textbook 

3 01.17.01 Learns and names 
English words for familiar 
objects and pictures.  
01.17.19 Associates words with 
pictures. 
01.17.05 Listens and gives 
appropriate verbal /non-verbal 
responses. 

2.6 Look, 
listen and 
say 

 Look at the picture, listen the 
words and tell the common 
sound. 

 01.17.05 Listens and gives 
appropriate verbal /non-verbal 
responses. 

-||-  Listen the words and repeat. 
Tell the common sounds. 

 01.17.05 Listens and gives 
appropriate verbal /non-verbal 
responses. 

-||-  Listen the words and match 
the words with common 
sounds 

 01.17.07 Carries out simple 
instructions, commands and 
acts accordingly. 
01.17.02 Recognizes / Identifies 
letters of the alphabet and their 
sounds correctly. 

-||-  Trace the dots to complete the 
shape. Tell the letter and its 
sound. 

 01.17.01 Learns and names 
English words for familiar 
objects and pictures. 
01.17.19 Associates words with 
pictures. 01.17.16 Responds 
appropriately to commands 
given by teachers etc. 

2.7 Let’s 
find 

Click 
here 
 

• Look at the pictures, listen 
what it’s called and repeat.  

 
 
Circle the word with different 
sound. 

 01.17.05 Listens and gives 
appropriate verbal /non-verbal 
responses. 

-||-  Look at the words on 
textbook, listen how it’s read 
and repeat. 

4 01.17.15 Enjoys rhymes, songs 
and poems. 
01.17.04 Sings / Recites poems 
/ rhymes with proper rhythm 
and actions. 

3.1 This is 
my head 

Click 
here 
 

Listen the song and sing with 
the actions. 

 01.17.08 Listens to English 
words, greetings, polite forms of 

-||-  Listen to the instructions 
carefully, watch the actions 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31223147672035328014292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223147672035328014292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260042815725568013011?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260042815725568013011?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260042816321126413012?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260042816321126413012?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31260522985846374426451%26utm_campaign%3Dshare_content


expression, simple sentences 
and responds in English or 
mother tongue. 
01.17.16 Responds appropriately 
to commands given by teachers 
etc. 

and act accordingly. 

 01.17.17 Uses stock expressions 
in face to face interactions. 
01.17.08 Listens to English 
words, greetings, polite forms of 
expression, simple sentences 
and responds in English or 
mother tongue. 

3.2 
Requests 

Click 
here 
 

• Listen to the conversation 
carefully and repeat.  

Try to speak with elders. 

 01.17.17 Uses stock expressions 
in face to face interactions. 
01.17.08 Listens to English 
words, greetings, polite forms of 
expression, simple sentences 
and responds in English or 
mother tongue. 

-||-  • Listen to the conversation 
carefully and repeat 

Practice the conversation with 
friends. 

 01.17.17 Uses stock expressions 
in face to face interactions. 
01.17.08 Listens to English 
words, greetings, polite forms of 
expression, simple sentences 
and responds in English or 
mother tongue. 

3.3 Let’s 
talk 

Click 
here 
 

• Listen the dialogue 
carefully and repeat. 

Practice the dialogue with 
friends. 

 01.17.17 Uses stock expressions 
in face to face interactions. 
01.17.19 Associates words with 
pictures. 
 

-||- Click 
here 
 

• Look at the picture and 
make your own dialogue 
using the pictures. 

Practice with your friends. 
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इयत्ता  - िुसरी 
 

िाहे – जून २०२०                                      ववषय – िराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 

02.01.08 
02.01.09 

मचत्रवाचन येरे्थ क्लिक करा  
 

मचत्राच ेवनरीक्षण करून मचत्रातील फरक साांगा. 
मचत्र बघून मचत्रात काय काय हदसत ेत ेसाांगा. 
तुझ्या ममत्रासोबत मचत्राववर्यी चचाव करा. 
तू कोण कोणत ेखेळ खळेतोस, त्ाववर्यी साांगा. 
मचत्र बघ,मचत्रातील गोष्टीत िेवटी काय घडले असेल? तो 
ववचार करून गोष्ट पूणव कर. 

२ 

02.01.02 
02.01.03 

2.देवा तुझ े
क्रकती. 

येरे्थ क्लिक करा  
 

दीक्षाअँप क्रकिं वा युट्यूब वरून गणे ऐका. 
गाण्याला स्वतःची चाल लावून म्हणून दाखवा. 
देवा ववर्यीआणखीकािी गाणी ममळवा. 
पृष्ठ  िमाांक ८ वरील मचत्रवाक्य िब् वापरून पुन्हा शलिा. 
मचत्राांसाठी वापरलेल्या िब्ाांची यादी बनवा. 
पृष्ठ िमाांक ९ वरील िेवटच्या अक्षराांची गांमत िी  कृती  करा. 
पूणव कर. 

 

िाहे – जुलै २०२०                                      ववषय – िराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 

०२.०१.०२  
०२.०१.०५  

३.हडिं गोरी येरे्थ क्लिक करा  
 

हडिं गोरी  कववता स्वतःच्या चालीत म्हणा. 
कववतेला वेगवेगळ्या चाली लावून म्हणता येईल का? यासाठी 
दीक्षा अँप, यू टूब चा उपयोग करून वेगवेगळ्या  चालीत  
कववता ऐका व म्हण. 
पृष्ठ िमाांक ११ वरील अक्षरे िमाने शलहून रठपक्याांच्या 
सिाय्याने मचत्र पूणव कर व त्ाला रांग भरा. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&hl=en_IN
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२ 

02.01.0
8 
02.01.09 

४.चतुर 
हिराबाई  

येरे्थ क्लिक करा  
 

प्रत्ेक मचत्रात काय हदसते ते सागा. 
मचत्राच ेवनरीक्षण करून गोष्ट तुझां िब्ाांत साांगा. 
तुला माहित असालेली गोष्ट तझु्या घरच्याांना साांगा.. 
हिराबाई च्या जागेवर त ूअसतात/असतीस तर काय केले 
असतेस?तझु्या बहिणीला/भावाला/ममत्राला साांगा. 
पृष्ठ िमाांक १३ वरील िब् वाच आणण शलहून काढा.. 

३ 

०२.०२.०७ 
०२.०१.०३  

५.फुलपाख
रू  

येरे्थ क्लिक करा  
 

फुलपाखरू िी कववता स्वतःच्या चालीत म्हणा.. 
कववतेला वेगवेगळ्या चाली लावून म्हणता येईल का? यासाठी 
दीक्षा अँप, यू टूब चा उपयोग करून वेगवेगळ्या चालीत कववता 
ऐका व म्हणा. 
कसे ते शलिा. 
*फुलपाखरू रांग कसी रटपते......... 
*फुलपाखरू िसते.............. 
कोठे त ेशलिी. 
*फुलपाखरू दांग िोते............ 
*फुलपाखरू बसते.............. 
प्रत्ेक रांगाच्या वस्तूचे क्रकमान दोन नाव ेशलिा. 
*वनळा ...........    ............. 
*वपवळा ..........    .............. 
*पाांढरा  ...........    ............. 
*हिरवा .............    .............. 
*लाल  .............    ............. 
*काळा ..............    .............. 

४ 

०२.०२.१५  
०२.०१.१६  

६.चांपकला 
िाबासकी 
ममळाली. 

येरे्थ क्लिक करा  
 

गोष्टीच ेवाचन कर. 
तुम्हाला समजलेली गोष्ट तुमच्या आई-
वहडलाांना/भाऊ/बहिणीला साांग. 
जी गोष्ट तुम्ही वाचली आिे, त्ावर आधाररत मचत्र काढा. 
गावाची साफसफाई कोण करत असेल त ेतुमच्या जवळच्याांना 
साांग. 
आपण आपल्या घराची स्वच्छता का ठेवावी? असे तूम्हाला 
वाटते, ते शलिी. 
पृष्ठ िमाांक १५ वरील िब् वाचा आणण विीत शलहून काढा.. 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०                                                            ववषय – िराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ ०२.०१.०५ ७. वडेि येरे्थ क्लिक करा  वडेि असा िब्प्रयोग कोणासाठी केला असेल? तमु्हाला 
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०२.०१.१२   बिरला  काय वाटत?ेत ेशलिा. 
वडेि  बिरला  िा  पाठ वाचा.त्ावर आधाररत प्रश्न पेढी 
तयार करा. 
कोण त ेशलिा. 
१.लापाछापी खेळणारी.... 
२.पाखराांची भार्ा समजणारा......... 
भूरभूर यासारख ेपाठातील िब्ाांची यादी तयार करा. 
पाठातील प्रश्नमचन्ह (?) असलेले वाक्य िोधा व शलिा. 
पृष्ठ  िमाांक १९ वरील कृती वाचून पूणव करा. 

२ 

०२.०१.०८  
०२.०१.०९  

भाज्याांचे 
भाांडण,आ
जीचे जेवण  
मी आिे 
असा. 

 

मचत्राांच्या जागी योग्य िब् वापरून पाठ वाचा. 
वाक्यात हदलेलेया मचत्राांच्या नावाची यादी तयार करा. 
पृष्ठ िमाांक २१ वरील तक्ता बघा व त्ात माहिती भरा. 

३ 
०२.०१.०८  

०२.०१.०९  
मचत्र वाचन  येरे्थ क्लिक करा  

 

मचत्रात कोणकोणती खेळणी हदसत आिे ते साांगा.. 
मचत्रातील कोणकोणती खळेणी तुम्हाला आवडते, त ेसाांगा. 
मचत्रामध्य ेअजून कोणकोणती खळेणी असायला िवी िोती 
असे तुम्हाला वाटते? 

४ 

०२.०१.०१  
०२.०१.०२  

९.िळूच या  
िो िळूच  
या! 

येरे्थ क्लिक करा  
 

कववता चालीवर म्हणा. 
िेवटच्या अक्षराांचा उच्चार सारख्या असणाऱ्या  कववततेील 
िब्ाांच्या जोड्या िोधून पाटीवर शलिा. 
वारा सुटला नसता तर काय झाले असते? तुम्हाला काय 
वाटते? 
कववतेला स्वतःची चाल लावून म्हणा. 
कोठे त ेशलिा. 
१.फुले लपून बसतात ते रठकाण.......... 
२.तऱ्हतेऱ्हचेे रांग............. 
आम्हाला भेटायला िळूच या असे फुले का म्हणाली 
असतील? तुम्हाला काय वाटत?े 

 

िाहे – जून २०२०                                                                  ववषय – गणित 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 
02.71.02 

चला 
िोधूया 
वेगवेग

 
येरे्थ क्लिक करा  
 

ववद्यार्थी खालील शलिंक मधे्य हदलेली कववता समजून 
घेतील  व खालील कृती करतील. 

• पालकाांिी घरातील ववववध भाज्या, फळभाज्या, 

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

येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 

पररसरातील वस्तू  दाखवनू त्ाच्या क्रत्रममतीय 
आकाराबदल चचाव करा. 

• ववद्यार्थी घरातील ववववध वस्तू जमा करून त्ाांचा 
क्रत्रममतीय आकार ओळख  व वस्त ूव त्ाचा 
आकार पालकाांना साांगा. 

क्रत्रममतीय आकार व  त्ा आकाराच्या वस्तूचे गट तयार 
करा . 

२ 

02.71.02 

चला 
िाताळू
या 
भौममवत
क 
आकार 

 
येरे्थ क्लिक करा 
  
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
  
 

पालक ववद्यार्थ्ावकडून खालील कृती करून घेतील. 
• पालक घरातील ववववध भाज्या, फळभाज्या, 

पररसरातील वस्तू  दाखवनू त्ाच्या क्रत्रममतीय 
आकाराबदल तसेच कडा, कोपरे व पृष्ठ याबद्दल 
ववद्यार्थ्ावसोबत चचाव घडवून आणतील. 

• णव्हहडओच्या सिाय्यान ेव पालकाच्या मदतीने वस्तूांचे 
कडा, कोपरे, सपाट पृष्ठे व वि पृष्ठ ेम्हणज ेकाय ? ते 
ववद्यार्थी समजून घेतील. 

• घरातील ववववध वस्तू जमा करून उदा. काडीपेटी, 
ववववध आकाराचे चेंडू, डबे्ब, पाण्याची बाटली इ. 
त्ाांचे कडा, कोपरे, पृष्ठाांची सांख्या मोजा व साांगा . 

• पररसरातील वस्तूचे पृष्ठ ेसपाट पृष्ठे व वि पृष्ठे साांगा. 
• पालक तक्ता काढून देऊन ववववध वस्तूचे कडा, कोपरे, 

सपाट पृष्ठ ेव वि पृष्ठे ववद्यार्थ्ाांकडून  शलहून घेतील. 
• घसरगुांडीच्या सिाय्यान ेकोणते पृष्ठे घसरतात व 

कोणते घरांगळतात ? ते िोधून काढा.कोपरे व कडा 
दोन्ही नसलेल्या वस्तू घसरतात की  घरांगळतात  ?त े
िोधून काढा . 

 

02.71.03 
02.71.04 

गांमत 
रेरे्ची 

येरे्थ क्लिक करा  
 

येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

 

पालक/शिक्षक  ववद्यार्थ्ावकडून खालील कृती करून 
घेतील. 

• पालक वरील ववडीओ बघून ववद्यार्थ्ाांकडून  
दोऱ्याच्या सिाय्याने सरळ रेर्ा व विरेर्ा किा 
वनमावण िोतात? िे करून पिा. 

• ववद्यार्थी विीवर, नोटबुकवर सरळ रेर्ा व वि 
रेर्ाांचा सराव करतील. 

• कागदाला घडी घालून आडवी, उभी व वतरकी 
रेर्ा काढा. 
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https://diksha.gov.in/play/content/do_3128996723793920001794
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076578122137615
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076583250329615
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007656667627521228


येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

• आडवी, उभी, वतरकी व वाकलेली (वि) रेर्ा 
काढा. 

• काडीपेटी, खोके, मोजपट्टी क्रकिं वा कोणतेिी 
साधन न वापरता िाताच्या सिाय्यान ेरेर्ा काढा. 

• सरळ व वि रेर्ाांचा वापर करून राांगोळी,  
वस्तूची मचत्रे काढून वेगवेगळे रांग भर.   उदा. 
चौकोन, क्रत्रकोण,  छत्री, पुस्तक इ. 

 एखादे मचत्र घेऊन त्ातील सरळ व वि रेर्ा 
ओळखतील व त्ाांना वेगवेगळे रांग भर . 

 

िाहे – जुलै २०२०                                                                       ववषय – गणित 

आठ
वडा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

 

१ 

02.71.02 

चला 
ओळखू
या 
भौममवत
क 
आकृ
त्ा 

 
येथे क्लिक करा  
 
येथे क्लिक करा  
 
येथे क्लिक करा  
 
येथे क्लिक करा  
 
येथे क्लिक करा  
 
येथे क्लिक करा  
 
 

 
• ववद्यार्थी घरातील वेगवेगळ्या वस्तू घेऊन 

वस्तूांच्या कडा भोवती पने क्रकिं वा पेस्थन्सल 
क्रफरवून आकृती काढतील व आकृतीचे 
वनरीक्षण करून आकृतीचे नाव शलिा. 

• काढलेल्या आकृतीमधे्य क्रकती बाजू  क्रकिं वा 
कडा आिेत? कडा सरळ आिे क्रकिं वा वि आिे? 
तयार झालेली आकृती क्रत्रकोण, चौकोन, वतुवळ 
या पैकी काय आिे ? त ेपिा. 

• पाटीवर कोणतेिी तुमचे आवडते मचत्र काढा  व 
त्ामधे्य कोन-कोणत ेआकार आिेत? ते पिा. 

• काडीपेटीतील काड्याांचा वापर करून ववववध 
आकार तयार करा. 

•  ववववध वस्तूांचा वापर करून आकृत्ा 
काढण्याचा सराव करा. 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076571407974415
https://diksha.gov.in/play/content/do_312915941237227520194
https://diksha.gov.in/play/content/do_312915941414387712195
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139841800355841184
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129004622591508481686
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076361886924812
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007640943738881223
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007641491865601200
https://diksha.gov.in/play/content/do_312915940593926144186


वरी
ल 
प्रमा
णे 
आ
कार 
घरी 
जमम
नीव

र काढून त्ावर चाला. 
• क्रत्रकोण, चौकोन, वतुवळ याांच्या आकारापासून 

ववववध प्रकारचे प्राणी, पक्षी व वस्तूांची आकार 
करा. उदा. घोडा, सस 

• वरील मचत्र आणण त्ाांची लावलेल्या 
वस्तूांसोबतची जोडी पािा. यातील ज्या वस्त ू
तुमच्या घरी आिेत त्ा पािा. व वरीलप्रमाण े
त्ाांची नाव ेआणण आकार समजून घ्या. 

• खालील वसंू्िधील कोित्या वसू् वरील 
आकारांशी जुळतात ते पाहा. त्यांिी नावे 
सांगा. 

१) काडीपेटी 
२) कपाट 
३) िेंडू 



४) जोकरिी टोपी 

२ 

02.71.01 
सांख्याां
च्या 
जगात 

 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
 
 
 

 

 

गटाने िोजूया 
• एकसारख्या आकाराचे भरपूर मणी, खडे क्रकिं वा 

उपलब्ध छोट्या वस्त ूगोळा करा. 
• आता गोळा केलेले मणी मोजा. क्रकती आिेत 

साांगा. ती सांख़्या अांकात व अक्षराांत तुमच्या 
विी/ पाटीवर शलिा. येर्थे गरज भासल्यास 
मोठा भाऊ, बिीण, आई- वडील याांपैकी 
एकाची मदत घ्या. 

• आता त्ातील १२ मणी बाजूला घ्या. त्ा 
मण्याांचे १ प्रमाणे गट करा. क्रकती गट िोतील? 
साांगा. सवव मणी ममळूांन क्रकती िोतील? 

• छान..  आता त्ाच बारा मण्याांचे २-२ प्रमाण े
गट करा. असे क्रकती गट झाले त ेसाांगा.  

• आता िेच १२ मणी ३ – ३ च्या गटाप्रमाण ेकरा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128098463931596801133
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129003578375290881466
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139842202419201185


 
 
 
 
 

 

• मोजा. िा खळे ५ -५ गट िोईपयांत करा. 
• आता १२ मण्याांची मोजणी करताना १० झाले 

की त्ाचा एक गट करा व तो गट बाजूला 
करून त्ास म्हणा १ दिक आणण २ एकक १२ 
असे वाचा. 

• याप्रमाण े २५ िी सांख्या घ्या. वतच्यात क्रकती 
दिक आिेत त ेसाांगा? (२ दिक)…  
२ दिक म्हणज ेक्रकती सुटे? (२० सुटे)… 
यामधे्य क्रकती एकक आिेत ( ५ एकक) 

म्हणा २ दिक ५ एकक म्हणजेच २० पाच २५ 
(पांचवीस).. 

• पररसरातील खडे, मचिंचोके इ. चा वापर करून 
सांख्या िमाने मोजा. 

• पालक ववद्यार्थ्ाांना १ त े१०० सांख्याांचा तक्ता 
पूणव करण्यासाठी देतील व ववद्यार्थी पालकाच्या 
मदतीने तक्ता पूणव करतील. 

• खडे, मचिंचोके याांच्या सिाय्याने एखादी सांख्या 
हदल्यास त्ा सांख्येनांतर िमाने म्हणजेच 
ओळीन ेपाढे म्हणण्याचा सराव करा. 

• विीवर १ ते १०० पयांतची कोणतीिी सांख्या 
शलहिल्यास ओळखण्याचा सराव करा. 

 



3 

02.71.01 
सांख्या 
वाचू- 
शलहूया 

येथे क्लिक करा  
येथे क्लिक करा  
चित्रांत िाखवलेली संख्या-१ 
येथे क्लिक करा 
 चित्रांत िाखवलेली संख्या-२ 
येथे क्लिक करा  
चित्रांत िाखवलेली संख्या-३ 
येथे क्लिक करा  

• १ त े १०० पयांतच्या सांख़्याांचे सांख्याकाडव 
कागदावर तयार करा.  

• प्रते्क सांख्याकाडावला वेगवेगळे रांग द्या.  
• एकवीस ते िांभर सांख्याांचे अक्षरी लेखन 

करण्याचा सराव दररोज करा. 
• अांकात सांख्या हदल्यास अक्षरात लेखन करा. 

अक्षरात सांख्या हदल्यास अांकात लेखन करा . 

४ 

02.71.01 
गट 
करून 
मोजणी  

येथे क्लिक करा  

येथे क्लिक करा  

येथे क्लिक करा  

येथे क्लिक करा  

येथे क्लिक करा  

येथे क्लिक करा  

येथे क्लिक करा  

येथे क्लिक करा  

येथे क्लिक करा  

येथे क्लिक करा  

येथे क्लिक करा  

 

 

 

 

पालक ववद्यार्थ्ावकडून खालील कृती करून घेतील. 
• पररसरातील कड्याचा, काडीपेटीतील कड्याचा 

वापर करून पालक ववद्याह्यावकडून १, २, ३, . . 
. या पद्धतीने तसेच गट करून मोजणी करून 
घेतील व कोणते सोपे पडते त ेववद्यार्थ्ाांच्या 
लक्षात आणून देईल व ववद्यार्थ्ावकडून दिकाचे 
गट करून मोजणीचा सराव करून घेतील. 

• आपल्या भावांडात वस्तूांची वाटणी करण्यासाठी 
गट करून मोजणी करून वाटे करतील. 

• हदलेल्या वस्त ूक्रकती आिेत? यासाठी सववप्रर्थम 
वस्तूची दिकाचा गट करून क्रकती दिक व 
क्रकती एकक आिे? ते िोधतील व  एकक, 
दिक तक्ता तयार करून सांख्या िोधतील व 
तसा सराव करतील. 

वस्तू वरून गट  करून सांख्या िोधण ेव हदलेले सांख्या 
एवढे वस्तू काढणे याचा सराव करतील . 

 

02.71.01 

मचत्रात 
दाखवले
ली 
सांख्या 

येथे क्लिक करा  
 
येथे क्लिक करा  
 
येथे क्लिक करा  
 
येथे क्लिक करा  
 
 

• हदलेल्या सांख्यातील  एकक व दिक ओळखून 
एककाच्या व दिकाच्या घरात माांडण्याचा 
सराव करा.(३६,५६,६०,१५,९०) 

• वस्तूचे गट करून तक्त्यामधे्य एकक व 
दिकाच्या घरात अांकाची माांडणी करून वस्त ू
सांख्या रुपात शलहिण्याचा करा. 

• सांख्या वाच व तेवढ्या वसू्त दाखव -याचा काडीपेटीतील 
क्रकिं वा इतर कड्याचे गटे्ट व सुटे्ट क्रकिं वा वसू्तचे दिकाचे व 
एककाचे गट तयार करून दाखवा.(२५,१७,३०,६५,५९) 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139842468986881147
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139843979755521148
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139844509122561214
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007643285422081225
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076452845158413
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139844243947521186
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130005127690895361197
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130005128435875841220
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130005128882667521234
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007632281518081201
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076439431577612
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076443279360013
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076448258457613
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076462187315213
https://diksha.gov.in/play/content/do_31292174831108915212788
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129159899950694401174
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139844509122561214
https://diksha.gov.in/play/content/do_31290035908189388811059
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007643285422081225
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076452845158413


िाहे – ऑगस्ट २०२०                                          ववषय – गणित 

आठ
वडा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

 िोन अंकी 
संख्या  

र्लदहताना 
आणि तुलना 

करताना 
िावनक 
ककितीिा 

उपयोग करतो. 
-िोन 

अंकांपासून 
तयार होिारी 
िोठ्यात िोठी 
आणि लहानात 
लहान संख्या 
तयार करतो. 

)दिलेल्या 
अंकाच्या 

आवृत्तीने आणि 
अंकाच्या 
आवृत्ती  

र्शवाय( 

िावन
क 
ककिं ित-
१ 
 
 
 
िावन

क 
ककिं ित-

२ 
 

येथे क्लिक करा  
 
 
 

येथे क्लिक करा  
 

 

िावनक ककिं िततुम्ही अगोिरि १ त े१०० संख़्या 
र्लदहलेली संख्याकाडे तयार केलेली आहेत ती पि 

सोबत घ्या. 
आता कोणतेिी एक सांख्याकाडव उचला. जसे – ४३ 
साांगा ४३ या सांख़े्यतील ४ िी सांख्या कोणत्ा घरात 
शलिाल? ( दिकच्या घरात) 
छान.. आता साांगा ४ दिक म्हणजे क्रकती? )४० एकक  

( 
आता हदसायला सांख्या आिे ४ पण वतची क्रकिं मत 
दिकच्या घरात आिे ४०…  
िशकच्या घरातील ४ च्या या ककिं ितीला आपि 
वतिी िावनक ककिं ित म्हितो. ३ ही संख्या 
एककच्या म्हिजे सुट्ांच्या घरात आहे. म्हिून 
वतिी ककिं ित ४ एकक एवढीि आहे. म्हिजेि ४ 
आहे.  
अशाप्रकारे ५६ या संख्येत ५ िी िावनक ककिं ित 
आहे ५० आणि ६ िी िावनक ककिं ित आहे ६… 
कारि ५ आहे िशकच्या घरात आणि ६ आहे 
एककच्या घरात.आता िनाने अशा वेगवेगळ्या 
संख्या घेवून त्यांच्यातील प्रत्येक अंकािी िावनक 
ककिं ित सांगण्यािा खेळ तुिच्या  भावाबहीिीसोबत 
खेळा. 

२ 

 

ववस्ारर
त रुप-

१ 
 

येथे क्लिक करा  
 
येथे क्लिक करा  
 

संखे्यिे ववस्ाररत रुप 
• आता १० आणि १ असे संख्या 

असलेले काडग भरपूर तयार करा आणि 
आता खालीलप्रिािे खेळ खेळूया. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139845068718081210
https://diksha.gov.in/play/content/do_3128098493807575041134
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139845360680961211
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139845629624321215


 
 
 
 
 

संखे्यिे 
ववस्ारर
त रुप-

२ 
 

 
 

• र्रशीवर िशक आणि एककिी घरे 
आखा. 

• एक संख्या घ्या. सिजा ३२.. 
• सांगा ३२ या संख़े्यत ककती िशक 

आहेत? (३ िशक) 
• छान आता तुम्ही बनवलेले १० िे काडग 

हाती घ्या. सांगा ३ िशक म्हिजे १० ि े
ककती काडग हाती घ्याल? (३ काडग) 

छान आता १० ची िी ३ काडव दिकच्या घरात ठेवा 
आणण म्हणा ३ द्दिक म्हणजे ३०…  

 
आता आपण ३२ िी सांख्या तीस दोन बत्तीस 
म्हणजेच ३ दिक आणण २ एकक अिी शलहितो 
आणण वाचतो. याि संखे्यला आता आपि 
खालीलप्रिािे िांडू व वािू आणि र्लहू. 

 
• ३२ = तीस दोन = तीस आणण दोन= ३० 

+ २ 
• ४५ = चाळीस पाच= चाळीस आणण 

पाच= ४०+५ 
• ६० = साठ िून्य= साठ आणण िून्य= 

६०+० 
आता याप्रमाण े ९९ पयांतच्या सांख्या घ्या. दिक 
एककच्या घरात योग्य पद्धतीने ठेवा. १० आणण १ 
ची काड ेयोग्य घरात ठेवताना क्रकती लागतील िे 
काळजीपूववक़ पािा.  
तुम्ही वनवडलेल्या सवव सांख्या वरीलप्रमाणे + िे 
मचन्हा वापरून माांडा. वाचा व शलिा. 



३ 

 

संख्या 
िोज़ूया

-१ 
 
 
 
 
 

टप्प्प्याने 
संख्या 
िोज़ूया

-२ 
 

येथे क्लिक करा  
 
 

येथे क्लिक करा  
 
 
 

 

 
टप्प्प्याने संख्या िोज़ूया 

• तुम्ही संख्या घेवून ती वेगवेगळ्या गटांत 
िोजून ठेवण्यािा खेळ खेळलाि आहे. 
आता िला तोि खळे आपि पुन् 
खेळू. 

 
• िला र्रशीवर एक लांब सरळ रेष 

काढा. त्या रेषेवर सारख्या अंतरावर ० 
ते २० या संख्यांिी काडे ठेवा. 

 
• आता ० या काडावजवळ उभे रािा. 

प्रते्कवेळी १ घर पुढे जा. ० वरून १ वर 
गेलात ना की म्हणा १ घर पूणव झाले. 
आता १ वरून २ वर गेलात की म्हणा २ 
घरे पणूव झाली. असे जात जात १२ या 
सांख्याकाडावजवळ जावनू र्थाांबा. आता 
साांगा क्रकती घरे पूणव केली? (१२ घरे) 

 
• आता परत ० जवळ र्थाांबा. आता 

प्रते्कवेळी २ घरे पुढे जा. जस े की ० 
वरून २ वर आलात की म्हणा २ घराांचा 
एक टप्पा पूणव झाला. असे करत १२ वर 
जा. २ घराांचे क्रकती टप्पे पूणव केले? (६ 
टप्पे पूणव केले.) 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128098508119900161135
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139845953372161187


 

• आता ० वर उभ े रािा. २० या घरावर 
जायचे आिे. परांत ु प्रते्कवेळी २ च्या 
टप्प्यान ेजा. साांगा क्रकती टप्पे झाले? 

• आता ० वरून २० वर ४ च्या टप्प्याने जा. 
साांगा क्रकती टप्पे झाले? 

• आता ० वरून २० वर ३ च्या टप्प्याने जा. 
जाता येईल का? काय िोते? त ेसाांगा. 

• याप्रकारे ० ते २० मधील वेगवेगळया 
सांख्या वनवडा आणण प्रते्कवेळी १ चा 
टप्पा, २ चा टप्पा असे ५ पयांत टप्प ेकरा.  

• प्रते्कवेळी क्रकती क्रकती टप्प े गेलात त े
साांगा. 

• कोणत्ा सांख्येवर कोणत्ा टप्प्याांनी 
जाता येत नािी िे लक्षात ठेवा. 

 
४ िोन अंकी  

संख्यांच्या 
बेरजेवर 
आधाररत 
िैनंदिन 

जीवनातील 
साधे 
प्रश् /सिस्या 

बेरीज 
गंित-

१ 
 
 

बेरीज 
गंित-

२ 

 
येथे क्लिक करा  

 
 
 

येथे क्लिक करा  
 

येथे क्लिक करा  

बेरीज गंित 
बेरीज करून पुढे िोजून 

९ एकक (सुटे) घ्या. त्यासाठी तुम्ही ििी, बटन 
ककिं वा एकसारख्या आकारािे बारीक खडे घेवू 
शकता. 
एका झाडावर ३ चििण्या बसल्या होत्या. 
थोड्या वेळाने आिखी २ चििण्या येवून 
बसल्या. आता झाडावर एकूि ककती चििण्या 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139846207078401221
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076510204723215
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007651697786881225


सोडववतो बेरीज 
गंित-

३ 
 

 
 
 
 

आहेत? 
 

• िला पाटीवर ३ ठोकळे घ्या. १ ठोकळा 
म्हिजे १ चिििी असे सिजा. तीन 
सुटे पाटीवर घेतले की तेथे र्लहा ३. 

आता झाडावर आल्या आिखी २ चििण्या. 
म्हिून ३ च्या खाली आिखी २ सुटे घ्या.  

पाटीवर र्लहा २. 
आता सगळ्या मिळून ककती चििण्या झाडावर 

आहेत हे पाहण्यासाठी ३ 
सुटे आणि २ सुटे एकत्र करू 

व िोजू. 
 
आता पाटीवर एकूि ककती सुटे दिसतात? 
(पाि)… बरोबर… म्हिजेि ३ चििण्या आणि 
२ चििण्या मिळून एकूि झाल्या ५ चििण्या. 
िला पाटीवर ५ सुट्ांजवळ र्लहा 
५. 
३ िध्य े आपि २ वाढवले, 
मिळवले म्हिजेि आपि बेरीज 
केली. ‘+’ याला बेरजेिे चिन् म्हितात. 

• मिळविे , वाढविे, आिखी टाकले, 
अजून घेतले, मिसळले इ. सारखे शब्द 
आपि बेरजेसाठी वापरतो. 

•  बेरजेसाठी अजून कोिते शब्द तुम्ही 
वापरता ते सांगा. 

• खालीलप्रिािे एक संख्यारेषा 
काढतील. त्यावर सिान अंतरावर 
खुिा करून ० ते ९ अंक र्लहा व 
चित्रात दिसते त्याप्रिािे कृती करा. 

1. िला आपि ४ + ५ ही बेरीज 
संख्यारेषेवर पुढे िोजून करूया. 



 
या संख्यारेषेवर ४ पासून पुढे ५ पाऊले िोजूया. 
४ पासून पुढे ५ घरे िोजल्यास ९ येतात. म्हिून 

४ + ५ = ९ 
 

 

पुढे 
िोजून 
बेरीज-

१ 
 

पुढे 
िोजून 
बेरीज-

२ 
 

येथे क्लिक करा 
 
  
 

येथे क्लिक करा  
 
 
 

पुढे िोजून बेरीज-  
• ४ सुटे घ्या. आता ३ सुटे हातात घ्या. ४ 

पासून पुढे एक एक सुटा ठेवत िोजा.  
• जसे- ५,६,७… याप्रिाि े ४ पासून ३ 

घरे पढेु िोजल्यास मिळतील ७.  
• ४ + ३ =७ ही िांडिी पाटीवर करा. 
• आता एक िोरी व काही चििटे घ्या.  
• िोरीवर अगोिर ५ चििटे लावा व 

सांगा- 
• – “ िोरीवर ककती चििटे लावले 

आहेत?िोज व सागं. – ५ चििटे 
लावले आहेत.  

• ५ च्या पुढे एक एक ने िोजत ते चििटे 
िोरीवर  

•  आिखी ३ चििटे  लाव. 
• असे करताना ५ च्या पुढे िोजा 

• - जसे- ६,७,८…  
 

िाहे – जून २०२०                                                                     ववषय – इंग्रजी 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139849117122561188
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139849371975681222


आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे नाव अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

1 

 

Introduction 
to “My 
English Book 
Two” 

Click 
here 

 

● Download “My English 
Book Two” using this link. 

 
http://cart.ebalbharati.in/B
alBooks/ebook.aspx 

2 The learner ….. 
02.17.01 
recites, sings and 
enjoys listening to 
songs, rhymes with 
actions. 

02.17.09 
listens carefully and 
learns new words of 
the context 

1.1 Bounce a 
Bal  
page 1 

Click 
here 

 
 

● Listen to the song and 
enjoy the rhythm and act. 

Try to recite the poem. 

 02.17.05 
uses stock 
expressions in face 
to face interactions 
in the classroom or 
in the surroundings. 

 
02.17.09 
listens carefully and 
learns new words of 
the context. 
 

1.2 Activity 
Time  

Click 
here 

 
 

● Repeat along with the 
video. 

Use the expression while 
talking with the parents, 
brothers and sisters or 
friends. 

 The learner ….. 
repeats words, 
phrases and 
sentences. 
 

1.3 Let’s 
Speak 

Click 
here 

 

● Listen to the conversation 
from the video and repeat’ 

Try to speak with your 
parents and friends. 

 The learner ….. 1.4 Let’s REVISE  ● See the pictures and  try 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://diksha.gov.in/play/content/do_31287626523481702411962?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312816157237739520115018%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31287626523481702411962?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312816157237739520115018%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31287626747711488011831?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312816157237739520115018%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31287626747711488011831?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312816157237739520115018%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31287626821835980811971?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312816157237739520115018%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31287626821835980811971?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312816157237739520115018%26utm_campaign%3Dshare_content


02.17.01 
recites, sings and 
enjoys listening to 
songs, rhymes with 
actions. 
repeats words, 
phrases and 
sentences. 

Revise  
 

 
 

1.5 Fun with 
Alphabet  

to speak in English with  
your parents/ brother/ 
sister/ friends. 

● Collect more things of 
English names from 
home. 

● Read the letters of English 
alphabet (A to Z ) and 
write them down in your 
note book   

 
 

िाहे – जुलै                                        ववषय – इंग्रजी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

1 The learner ….. 
recites, sings and enjoys 
listening to songs, rhymes 
with actions. 
participates in short 
conversations. 
 

1.6 Activity 
Time  

 
 

1.7  Let’s Speak 

  Click here 
 

Click here 
 

 

● Look at the video 
and repeat.  

 

2 The learner ….. 
participates in short 
conversations. 
reads and understands 
familiar words at sight. 

 
 

 

1.8 Word 
Basket  Click here  

● Look at the pictures 
and repeat. 

● See the words in 
word basket and try 
to read them if you 
can. 

 

3 recites, sings and enjoys 
listening to songs, rhymes 
with actions. 
identifies and tells numerals 
up to 50 

Learning 
Letters  

Click here  

● Count 1 to 10 in 
English and repeat  

Write the letters 'a to g' 
and see the pictures. 
Guess the picture which 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128820199583662081845?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312816157237739520115018%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3128820199583662081845?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312816157237739520115018%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31287626954902732811838?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312816157237739520115018%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3128820208722165761940?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312816157237739520115018%26utm_campaign%3Dshare_content


 starts with the letters 'a 
to g' 

4 The learner ….. 
speaks about themselves. 
participates in short 
conversations. 
 

1.10 Animal 
Song  Click hare  

Listen to the song and 
try to repeat after it. 
Write 1 to 10 in English 
in your note book. 

 

िाहे – ऑगस्ट                                        ववषय – इंग्रजी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे 
नाव 

अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

1 speaks about 
themselves. 
participates in 
short conversations 

eadin
g 
Time  

 

Read the names of the pictures 
in English. 
Draw a picture you like in your 
notebook. 

2 Recites, sings and 
enjoys listening to 
songs, rhymes with 
actions. 
Writes a few words, 
phrases, short 
sentences, in 
response to poems 
and stories. 
 

2.1 
Birds 
can Fly 

Click 
here  

 
 
 

Click 
here 

 

• Listen the song and try to repeat 
after it. 
 

• Listen and enact 
 Fly  
 Swim 
 Jump 
 Walk 
 Run  
Hop 

3 Identify different shapes, 
sizes, colours, weight, 
texture etc. 
Listens carefully and 
learns new words of the 
context. 
Repeats words, phrases 
and sentences. 

2.2 
Activity 
Time 

 

• Play a language game make pictures 
and guess the object 

One will describe the picture by its 
colour, shape and others have to guess 
the name of the picture 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31287627022662860811978?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312816157237739520115018%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31287627125569126411841
https://diksha.gov.in/play/content/do_31287627125569126411841
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130143263004753921273
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130143263004753921273


4 Repeats words, phrases 
and sentences. 
Speaks about 
themselves. 

Participates in 
shorconversations.  

Reads and understands 
familiar words at sight 

2.3 Let’s 
Speak 

Click 
here  

 

• Listen the video and try to repeat 
after it. 

• Complete the question by adding 
your favorite word 

• Where is the ….? 
Where are the…? 

 Uses pronouns related to 
gender like ‘his/her’, 
‘he/she’, ‘it’ and other 
pronouns like ‘this/that’, 
‘here/there’, etc. 
Narrates a story with the 
help of the clues or 
pictures. 
Understands sequence of 
stories and events.  

2.4 The 
Lion and 
The 
Mouse 

Click 
here  

 

• Listen the story. 
• Try to tell the same story to your 

parents in your own mother tongue 
 Look and say 
 Lion 
 Mouse 
 Little 
 Please 
 Sorry  
 Thank you Very Much 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130143263649054721274
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130143263649054721274
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130143264526499841275
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130143264526499841275


इयत्ता – वतसरी 

िाहे – जून २०२०                                      ववषय – िराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 
03.01.0
1 
 
03.01.02 
03.01.03 

रानवेडी 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा 

कववतातालासुरातम्हितील. 
videoद्वारेकववताऐकतील. 
कववतेिे आरोह अवरोहसह गायन करत े
कववतेतील यिक शब्द शोधतील. 
वविारलेल्याप्रश्ांिीउत्तरेिेतील . 

२ 
03.01.0
4 
03.01.0

5  

आम्ही चित्र 
वाितो 

 
पररसरातील ववववध चित्रे पाहून ििाग करतील. 
चित्रािे विगन तोंडी ककिं वा लेखी स्वरुपात करतील. 

 

 

िाहे – जुलै २०२०                                      ववषय – िराठी 

आठव
डा 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन 
वनष्पत्ती िमाांक 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

१ 03.01.0
9  

वासाची क्रकिं मत येर्थे क्लिक करा 
पाठाचे प्रकटवाचन करतील. 

मचत्र व िेजारील मजकूर याांचे वाचन करतील. 
मचत्रावरून गोष्ट 

२ 
03.01.0
1  

03.01.0
2  

पडघमवरती 
रटपरी पडली 

येर्थे क्लिक करा  
येर्थे क्लिक करा 
येर्थे क्लिक करा 

कववता तालासुरात म्हणतील. 
ववववध प्रकारच ेगीतगायन करतील. 
ववववध तालयुक्त िब्ाांचा सांग्रि तयार करणे. 
एकच िब् व अक्षराने सुरु िोणारे िब् शलिा. 

3 03.01.0
4  
03.01.0
6  

आम्ही बातमी 
वाचतो 

 ववववध प्रकारच ेवतवमानपत्र आणण गोष्टीच ेपुस्तके वाचन 
करणे. 
बातमीवर आधारीत प्रश्न क्रकिं वा स्वतःचे मत व्यक्त 
करतील. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312584147089055744214332?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581536899072142681%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31289559510342041615323?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581536899072142681%26utm_campaign%3Dshare_content
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https://diksha.gov.in/play/content/do_312584147099648000114704?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581536899072142681%26utm_campaign%3Dshare_content


03.01.0
7  
03.01.1
0  

वाचलेल्या मजकुराबद्दल आपल्या पालकाांसोबत चचाव 
करतील. 

४ 
03.01.0
8  

03.01.0
9  

03.01.1
0  

आम्ही असे िी 
बोलतो 

 
ववववध साहित् प्रकारात आलेल्या नवीन िब्ाांचा अर्थव 
समजून घेतील . 
ममत्राांबरोबर मजकुरा बाबत चचाव करतील. 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०                                      ववषय – िराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 03.01.0
1  
03.01.0
5  

एकिागिंत
झाली 

येर्थे क्लिक करा  पाठ सिजपूवगक ऐकतील. 
ववववध झाडांिा पानांिा संग्रह करतील. 
पानांि ेआकार,रंग,स्पशग या िदु्दद्यांच्या आधारे ििाग करा. 

२ 03.01.0
1  
03.01.0
2  

दहके्क 
होके्क 
िरांग 
उरस्काट 

येर्थे क्लिक करा  
येर्थे क्लिक करा 

कववतेिे लक्षपूवगक श्रवि करतील. 
तुिच्या बोलीभाषेतील िार ओळींिी कववता तयार करा. 

३ 03.01.0
1  
03.01.0
5  

आम्ही 
कववता 
करतो 

 दिलेल्या शब्दात नवीन शब्दांिी भर घालून कववता तयार करते. 

४ 03.01.0
1  
03.01.11 
02.01.12  

िुग्धार्लहू
लागली 

येर्थे क्लिक करा 
 

तुम्हाला आवडिाऱ्या एखािया खेळािी िादहती िहा ओळीत 
र्लहा. 
पाठािे सिजपूवगक श्रवि करतील. 

 03.01.13  कोि 
बोलतो ते 
आम्ही 
शोधतो 

 ववरािचिन्, स्वल्पववराि ,पूिगववराि, प्रश्चिन्यांिा वापर 
केलेली वाके्य पाठातून शोधतील. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312500564541038592110789?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581536899072142681%26utm_campaign%3Dshare_content
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 03.01.0
1  
03.01.0
2 
03.01.0

3   

ते अिर 
हुतात्मे 
झाले 

येर्थे क्लिक करा  
येर्थे क्लिक करा 

कववता लक्षपूवगक ऐकतील. 
कववतेिे तालासुरात गायन करतील. 
कववतेवर आधारीत प्रश्ांिी उत्तरे िेतील. 

 03.01.0
1  
03.01.0
2  
03.01.0
3  
03.01.0
4  

शेराससवा
शेर 

येर्थे क्लिक करा गोष्टस िजपूवगक ऐकतील. 
स्वतःच्या शब्दात गोष्ट सांगण्यािा प्रयत्न करतील. 
स्वतःिे अनुभव व्यक्त करतील 

 

िाहे – जून २०२०                                    ववषय – गणित 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

१ 03.71.02 
- ववद्यार्थी 
क्रिममतीय 
आकार समजून 
घेतो. 

भौममवत
क 
आकाराां
ची 
ओळख 

 
येरे्थ क्लिक 
करा  
 

1. आपल्या घरात असणाऱ्या आयत, चौरस आणण 
वतुवळाकृती आकाराच्या प्रते्की १०-१० वस्तूांची यादी 
तयार करा. 

2. वापरलेल्या विीचा क्रकिं वा वतवमानपत्राचा एक कागद घ्या. 
त्ाचे ववमान क्रकिं वा जिाज बनवा. आता तो कागद 
उलगडा. कागदावर घड्याांमुळे पडलेल्या रेर्ा बघून क्रकती 
आणण कोणकोणत ेआकार जस े– आयत, चौरस, 
क्रत्रकोण तयार झाले त ेिोधा. आई-बाबा क्रकिं वा मोठ्या 
बहिण क्रकिं वा भावाला दाखवा. 

3. क्रत्रकोण, वतुवळ आणण आयत असे आकार कागदावर 

काढून घ्या, कात्रीन ेकापून घ्या. तयार झालेल्या 
आकाराांनी छान मचत्राांचे आकार बनवून पिा. जस े– घर, 
बाहुली, पक्षी इत्ादी. मोठ्याांना दाखवा. 

२ 03.71.02 
- डॉट ग्रीड 

कागद वापरून, 

भौममवत
क 
आकाराां

 1. आपल्या घरातील आयताकृती वस्तू जस ेकी टेबल, 
णखडकी, पाट, विी िाताळून बघा व वनरीक्षण करा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312584147127328768114705?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581536899072142681%26utm_campaign%3Dshare_content
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घड्या घालून 
तसेच कागद 
कात्रण करून 
सरळ रेरे्च्या 
सिाय्याने 
क्रिममतीय 

आकार तयार 
करतो. 

ची 
ओळख 

त्ाांना क्रकती कडा व कोपरे आिेत? मोठ्याांिी चचाव 
करून उत्तर पडताळून पिा. 

2. आपल्या घरातील क्रत्रकोणाकृती वस्तू िाताळून बघा व 
वनरीक्षण करा. त्ाांना क्रकती कडा व कोपरे आिेत? 
मोठ्याांिी चचाव करून उत्तर पडताळून पिा. 

3. वतुवळाकृती वस्तू िाताळून बघा व वनरीक्षण करा. त्ाांना 
क्रकती कडा व कोपरे आिेत? मोठ्याांिी चचाव करून उत्तर 
पडताळून पिा. 
वापरलेल्या विीतील एक आयताकृती कागद घ्या. 

समोरासमोरील कडाांना घडी घालून जोडून पिा. काय 
समजले त्ावर मोठ्याांिी चचाव करा. आयताच्या 

समोरासमोरील बाज ूसमान असतात याचा अनुभव घ्या. 
 

िाहे – जुलै २०२०                                      ववषय – गणित 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 03.71.02 
- डॉट ग्रीड 
कागद वापरून, 
घड्या घालून 
तसेच कागद 
कात्रण करून 
सरळ रेरे्च्या 
सिाय्याने 
क्रिममतीय 
आकार तयार 
करतो. 

भौममवत
क 
आकाराां
ची 
ओळख 

 आई बाबाांकडून एक चौरसाकृती रुमाल  घ्या. 
समोरासमोरील आणण बाजूच्या  कडाांना घडी घालून 
जोडून पिा. काय समजले त्ावर मोठ्याांिी चचाव करा. 
चौरसाच्या सवव बाज ूसमान असतात याचा अनभुव घ्या. 
तुटलेल्या खराट्याच्या काड्या, अगरबत्तीच्या काड्या 
घेऊन क्रत्रकोण, चौरस, आयत असे आकार तयार करून 
घ्या. विीवर प्रते्काच्या कडा व कोपरे शलहून काढा. 
मोठ्याांना दाखवा. 
११ आडव ेआणण ११ उभ ेअसे राांगोळीचे क्रकिं वा राखेचे 
रठपके फरिीवर काढा. त्ावर वतुवळ, क्रत्रकोण, चौरस 

असे आकार वापरून राांगोळी काढा, रांग असतील तर रांग 
भरा. 
गणणताच्या पाठ्यपुस्तकात दाखवलेला tangram 
च्या आकाराचे तुकड ेवापरलेल्या विीच्या पठु्यावर 
काढून मोठ्याांच्या मदतीने कापून घ्या, तुकड ेजोडून कोण 
लवकर पणूव चौरस बनवतो असा खळे खळेा. 



२ 03.71.01 
अध्ययनार्थी 
तीन अांकी 
सांख्याांवर क्रिया 
करतात. 
९९९ पयांतच्या 
सांख्या स्थावनक 
क्रकमतीचा 
उपयोग करून 
वाचतात आणण 
शलहितात. 

सांख्या
ज्ञान  

 1. १ ते १०० पयांत सांख्या उभ्या माांडणीत दिा-दिा च्या 
ओळीत शलहून काढा. भावाला एक अांक ववचारा 
आणण एक अांक आईला ववचारा. त्ातनू बनलेली 
दोन अांकी सांख्या वरील माांडणीत िोधा, सांख्येचे 

नाव साांगा, त्ाला पसे्थन्सलने ररिंगण करा. 
अश्याप्रकारे अजनू दिा सांख्या तयार करून िोधा. 

2. १ ते १०० सांख्येच्या तक्त्यात अांगठी क्रकिं वा छोटी 
बाांगडी फेका, ज्या सांख्यावर पडली, त्ा सांख्या 
विीवर शलहून त्ाांचे अक्षरी लेखन करा, मोठ्याांना 
दाखवा. 

3. १०० खडे, मणी क्रकिं वा मचिंचोके गोळा करा, त्ाांचे १०-
१० चे गट करा. एक गट म्हणज ेएक दिक, याप्रमाण े
१०० मधे्य क्रकती दिक असतील त ेिोधा. 

२००, ३०० .....याप्रमाणे ९०० सांख्येत क्रकती क्रकती दिक 
असतील याचा अांदाज साांगा. गरज भासल्यास मोठ्याांची 
मदत घ्या. 

3 03.71.01 
अध्ययनार्थी 
तीन अांकी 
सांख्याांवर क्रिया 
करतात. 
९९९ पयांतच्या 
सांख्या स्थावनक 
क्रकमतीचा 
उपयोग करून 
वाचतात आणण 
शलहितात. 

सांख्या
ज्ञान  

येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

1. १०० त े९९९ मधील कोणतीिी एक सांख्या पाटीवर 
क्रकिं वा विीवर शलिा. १ रुपये, १० रुपये आणण १०० 
रुपये याांच्या मदतीन ेतेवढे रुपये कसे दतेा येतील ते 
िोधा. (गरज असल्यास वापरलेल्या विीच्या 
कागदाच्या खोट्या नोटा तयार करून वापरा.) १ 
रुपये म्हणजे १ एकक, १० रुपये म्हणजे १ दिक 

आणण १०० रुपये म्हणज े१ ितक याप्रमाण ेएकक, 
दिक व ितक ओळखा. 

2. ० ते ९ अांकाांच्या कागदाच्या पाच-पाच मचठ्या बनवा. 
डोळे ममटून कोणत्ािी तीन मचठ्या उचला. या तीन 
मचठ्यापासून बनणाऱ्या जास्तीत जास्त सांख्या 
विीवर शलहून काढा, त्ाांची नाव ेसाांगा. (० अांक 
सुरुवातीला आल्यास ती दोन अांकी सांख्या िोईल िे 
लक्षात ठेवा.) 

3. १ ते ९ अांकाांच्या मचठ्या पैकी डोळे ममटून कोणत्ािी 
तीन मचठ्या उचला, त्ापासून एक तीन अांकी 
सांख्या बनवा, विीवर ती सांख्या शलिा, त्ा 
सांख्येच्या मागची व पुढची सांख्या शलिा. िमान े

https://diksha.gov.in/play/content/do_31251483168650854415724
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https://diksha.gov.in/play/content/do_3129160363998167041285


येणाऱ्या पुढील तीन सांख्या िोधा. 
० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या वापरून बनणारी मोठ्यात मोठी 
तीन अांकी सांख्या िोधा, लिानात लिान तीन अांकी 
सांख्या िोधा. मोठ्याांना ववचारून पडताळून पिा.  

४ 03.71.01 
अध्ययनार्थी 
तीन अांकी 
सांख्याांवर क्रिया 
करतात. 
९९९ पयांतच्या 
सांख्या स्थावनक 
क्रकमतीचा 
उपयोग करून 
तुलना करतात. 

सांख्या
ज्ञान  

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 

1. ० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या वापरून दोन ‘तीन अांकी 
सांख्या’ तयार करा. दोन काठ्या घेऊन <,> क्रकिं वा = 
असे मचन्ह तयार करा. मोठ्या सांख्येसाठी उदा. ५ > 
३ आणण लिान सांख्येसाठी उदा.  ४ < ८ आणण 
सारख्या सांख्याांसाठी उदा.  ६ = ६ असे मचन्ह 
वापरा. 

2. हदलेल्या अांकाांपासून तीन अांकी मोठ्यात मोठी 
आणण लिानात लिान सांख्या तयार करा. <, >, = 
यापैकी योग्य मचन्हाांचा उपयोग करा. विीवर शलिा. 
१) ५,४,२   २) ६,९,१ ३) ४,८,७ ४) ५,०,७  

3. ० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या वापरून कोणत्ािी तीन 
‘तीन अांकी सांख्या’ तयार करा. त्ाांचा चढता िम 
तयार करा. उदा. २५६, ४६७, ४८२ ( िम ठरवताांना 
आधी ितकाांचा, नांतर दिकाांचा आणण िेवटी 
एककाांचा िम लक्षात घ्यावा.) 

4. ० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या वापरून कोणत्ािी तीन 
‘तीन अांकी सांख्या’ तयार करा. त्ाांचा उतरता िम 
तयार करा. उदा. ४८२, ४६७, २५६ ( िम ठरवताांना 
आधी ितकाांचा, नांतर दिकाांचा आणण िेवटी 
एककाांचा िम लक्षात घ्यावा.) 

5. हदलेल्या अांकाांपासून मचठ्या वापरून तीन ‘तीन 
अांकी सांख्या’ तयार करा. त्ाांचा चढता आणण 
उतरता िम तयार करा. 

हदलेल्या अांकाांपासून मचठ्या वापरून तीन ‘तीन अांकी 
सांख्या’ तयार करा. त्ाांच्या आधीच्या आणण नांतरच्या 
सांख्या िोधून विीत शलिा.. 
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िाहे – ऑगस्ट २०२०                                     ववषय – गणित 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

१ 03.71.01 
अध्ययनार्थी तीन अांकी 
सांख्याांवर क्रिया 
करतात. 
९९९ पयांतच्या सांख्या 
स्थावनक क्रकमतीचा 
उपयोग करून तुलना 
करतात. 

सांख्याज्ञान   
 
येरे्थ 
क्लिक 
करा  
 
 

1. ० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या तयार करा. डोळे ममटून 
त्ातील कोणत्ािी तीन मचठ्या उचला. अांक विीत 
शलहून घ्या, त्ापासून बनणाऱ्या जास्तीत जास्त ‘तीन 
अांकी सांख्या’ तयार करा. त्ातील मोठ्यात मोठी 
आणण लिानात लिान सांख्या िोधा. मोठ्याांना 
दाखवा. 

2. पुढे हदलेल्या सांख्याांपैकी एकक-दिक-ितक 
ओळखा. १ रुपये म्हणज े१ एकक, १० रुपये म्हणजे १ 
दिक आणण १०० रुपये म्हणजे १ ितक याप्रमाण े
एकक, दिक व ितक ओळखा, आणण ववस्ताररत 
रुपात शलिा, उदा. ५६४ = ५००+६०+४. 
१) ९९८  २) ५३४  ३) २८७  ४) ६९५  

3. ववस्ताररत रूपावरून तयार िोणारी सांख्या शलिा. उदा. 
२००+५०+६ = २५६ ( अमधक स्पष्ट िोण्यासाठी 
कागदाच्या खोट्या नोटा बनवून क्रकती रुपये िोतात? असे 
मोजून पिा. 
4. ७४३ या सांख्येत ७ िा अांक ७०० अिी क्रकिं मत 
दाखवतो, ४ िा अांक ४० िी क्रकिं मत दाखवतो. या 
क्रकमतीलाच स्थावनक क्रकिं मत असे म्हणतात. कोणतीिी 
एक तीन अांकी सांख्या विीत शलिा, त्ातील प्रते्काची 
स्थावनक क्रकिं मत िोधा, मोठ्याांिी चचाव करा. 
5. पुढे हदलेल्या सांख्याांमधील रेर्ा असलेल्या  अांकाांची 
स्थावनक क्रकिं मत िोधा व विीत शलिा. 
८७५ , ४२९ , ६३४ , २६७ , ५१९ 

२ 03.71.01 
अध्ययनार्थी तीन अांकी 
सांख्याांवर क्रिया 
करतात. 
९९९ पेक्षा जास्त बेरीज 
िोणार नािी अिा ३ 

बेरीज 
वबनिातच्या

ची 

 
येरे्थ 
क्लिक 
करा  
 

1. वापरलेल्या विीच्या कागदाच्या खोट्या नोटा तयार 
करून वापरा. (१ रुपये म्हणज े१ एकक, १० रुपये 
म्हणजे १ दिक आणण १०० रुपये म्हणज े१ ितक 
याप्रमाण े) पुढील बेरजा उभ्या माांडणीत विीवर करा. 

   १) २४३ + ५४   २) ३०६ + ४१२  
   ३) ५४० + २९   ४) ४१२ + २२४  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129159604322549761131
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129159604322549761131
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129159604322549761131
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251483172177510415728
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251483172177510415728
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251483172177510415728


अांकी सांख्याांची वबन 
िातच्याची व िातच्याची 
बेरीज व वजाबाकी 
करतात. 

येरे्थ 
क्लिक 
करा  
 
 

2. पुढील तीन सांख्या उभ्या माांडणीत एककाखाली एकक, 
दिकाखाली दिक असे शलहून बेरीज करा. 
   १) १२ + २३+ ४   २) ३१ + ५ + २२  
   ३) २४३ + ११२ + २१३  
3.   पुढील तीन सांख्या कोणत्ािी िमान ेशलहून बेरीज 
करा, आणण िम बदलला तरीिी उत्तर तेच येत असल्याचा 
अनुभव घ्या. मोठ्याांिी चचाव करा. 
     १) ४५१ + २२४ + ११२ 

    २) ३०३ + ४४४ + १२२  
३ 03.71.01 

अध्ययनार्थी तीन अांकी 
सांख्याांवर क्रिया 
करतात. 
९९९ पेक्षा जास्त बेरीज 
िोणार नािी अिा ३ 
अांकी सांख्याांची वबन 
िातच्याची व िातच्याची 
बेरीज व वजाबाकी 
करतात. 

वजाबाकी 
वबन 

िातच्याची  

 
 
 
येरे्थ 
क्लिक 
करा  
 

1. वापरलेल्या कागदाच्या १ रु, १० रु आणण १०० रु च्या 
खोट्या नोटा तयार करून घ्या. खालील माांडणी 
नोटाांची करून घ्या. त्ाखाली अांकाांची माांडणी करून 
घ्या. वजाबाकी करा. 

           ि द ए 
           ४ २ ३  
         - 
           १ १ २ 
-----------------------------------------
--------गरज भासल्यास मोठ्याांची मदत घ्या. 
2. ितक, दिक व एकक अिी माांडणी करून पुढील 

वजाबाकी करा. 
१) ६४९ – ४३७  २) ४५८ – ४५  
३) ९५५ – ३१५  ४) ७४८ – २४४  

3. एककातून एकक, दिकातून दिक आणण ितकातून 
ितक या िमान ेआडवी वजाबाकी करा. 
१) ५४७ – ४०५  २) ७७८ – ३४०  

३) ६२० – २२०  ४) ८९६ – ४२५    
४ 03.71.01 

अध्ययनार्थी तीन अांकी 
सांख्याांवर क्रिया 
करतात. 
पररस्थस्थती/सांदभव याांचे 
ववश्लेर्ण करून 
सांख्यावरील योग्य 
क्रियाांचा वापर करतात. 

गुणाकार  येरे्थ 
क्लिक 
करा 
 
येरे्थ 
क्लिक 
करा  
 
येरे्थ 

1. घरामधे्य जेवढे व्यक्ती असतील त्ा प्रते्काला २-२ 
गोट्या द्या. आता प्रते्काकडून त्ा एका वाटीमधे्य 
गोळा करा. २+२+२......अिी बेरीज करत करत 
एकूण क्रकती गोट्या हदल्या त ेमोजा.  उदा. घरात पाच 
सदस् राितात. प्रते्काला २ याप्रमाण े
२+२+२+२+२ = १० गोट्या वाटल्या. 

यालाच गुणाकार रुपात २×५ = १० (दोन पाचवेळा म्हणजे 
दोन गुणणले पाच बरोबर दिा असे वाचतात.) 
2. एका ओळीत चार फुले घेऊन तीन राांगा तयार करा. 
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क्लिक 
करा  
 
येरे्थ 
क्लिक 
करा  
 
 

बेरीज रुपात आणण गुणाकार रुपात शलहून दाखवा. 
3. एका वाटीत ३ खड ेयाप्रमाण े६ वाट्याांमधे्य क्रकती खड े

िोतील. िे बेरीज रुपात आणण गुणाकार रुपात शलहून 
दाखवा. यालाच ३ ची ६ पट सुद्धा म्हणतात. 

4. काड्याांचे १ ते ९ पैकी एका सांख्येएवढे  सारखे गठे्ठ 
बाांधा, दोन गठे्ठ घेतल्यास क्रकती? तीन गठे्ठ घतेल्यास 

क्रकती? अश्या प्रकारे भावासोबत खळेा. उत्तर 
मोठ्याांना दाखवून पडताळा. 

इयत्ता ३ री च्या गणणत पाठ्यपुस्तकातील पान िमाांक २६ 
वरील तक्ता खडे, गोट्या क्रकिं वा झाडाांची पान ेवापरून 

विीत पणूव करा. 
 03.71.01 

अध्ययनार्थी तीन अांकी 
सांख्याांवर क्रिया 
करतात. 
पररस्थस्थती/सांदभव याांचे 
ववश्लेर्ण करून 
सांख्यावरील योग्य 
क्रियाांचा वापर करतात. 

गुणाकार   
 
येरे्थ 
क्लिक 
करा 
 
 
 
 
येरे्थ 
क्लिक 
करा   
 
 
 

1. २ चा पाढा उभ्या माांडणीत शलिा आणण ४ चा पाढा 
त्ापुढे शलिा दोघाांची आडवी बेरीज करून ६ चा पाढा 
तयार करा. (पृष्ठ ि. २८ प्रमाण)े याचप्रमाण े७ चा 
पाढा कसा करता येईल? 

2. पाढे तयार करण्याच्या पुनःपुन्हा बेरीज, पटीत मोजणे, 
पाढ्याांची बेरीज करणे या पद्धती आिेत. मोठ्याांिी 
चचाव करून अमधक माहिती ममळवा. १ त े१० पयांत 
पाढ्याांचा तक्ता तयार करा. कािी गांमत बघायला 
ममळते का? 

3. गुणाकार मचन्हाचे काडव तयार करा. ० त े९ अांकाांच्या 
मचठ्या तयार करा. डोळे ममटून त्ातील कोणत्ािी 
दोन मचठ्या उचला. अांक विीत शलहून घ्या, आणण 
त्ाांचा गुणाकार करा. 

4. पाढ्याांच्या तक्त्याांच्या सिाय्यान ेपृष्ठ ि.२९ वरील 
तक्ता विीत शलहून पणूव करा. 

5. गुणाकार मचन्हाचे काडव तयार करा. ० त े९ अांकाांच्या 
मचठ्या तयार करा. डोळे ममटून त्ातील कोणत्ािी 
दोन मचठ्या उचला. अांक विीत शलहून घ्या, आणण 
त्ाांची िाब्दब्क उदािरण ेतयार करा. 
उदा. ३ × ५  
मैदानात एका राांगेत ३ मुले उभे आिेत, याप्रमाण े५ 

राांगा असतील तर एकूण क्रकती मुले उभ ेआिेत? 
एकमेकाांना सोडवायला द्या. 
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https://diksha.gov.in/play/content/do_3129160412778823681333
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129160412778823681333


िाहे – जून २०२०                                     ववषय – इंग्रजी 

आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे नाव अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

1 The learner ….. 
03.17.01  
listen attentively for various 
purposes 
 
03.17.04  
recites their own favourite 
poems and songs 
individually in groups and in 
pairs with action.   

Play time  Click 
here 

Download  My English Book 
Three using this link  
You can Install the DIKSHA App 
in your mobile phone.  
 

1) Listen enjoy the song and 
recite it.  

2) Find the ladder, swing, 
see-saw from pictures and 
circle it.  

 
 The learner ….. 

03.17.17  
reads and understands 
English from the 
surroundings. 

Revision  Click 
here   
 

1) Watch the video  
2) Read the names if fruits, 

body and colour, 
vegetables, school and 
things.  

Add new words on your own.  
 03.17.11    

uses meaningful short 
sentences in English orally 
and in writing. Uses of 
variety of nouns, pronouns, 
adjectives and prepositions. 
 

3.Guessing 
Game 
 
 
 

 

Click 
here  

1) Listen and watch video 
carefully and play      the game 
with your friends or family 
members. 
2 ) Add your own words and 
speak with family members.   

  
03.17.07  
reads small texts in English 
silently with comprehension 
and understands the detail 
of English text. 

 
Revision 2 

 
Click 
here 

 
1) Watch the video and say 

the word for picture  
2) Try to find name of 

animals from chart  
Find five and six letter words 
from chart.  

 03.17.21  
quickly thinks of words 
related to a given word or 
picture. 

Spot the 
letter 

Click 
here 

1)Watch the video and try to spot 
the letter from book on page -5  
2) colour  the letter which . 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31223300635861811214829?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223300635861811214829?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223301027674521614832?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223301027674521614832?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223301674989977614843?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223301674989977614843?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223301799771340821081?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223301799771340821081?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223301937227366421084?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223301937227366421084?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content


2 
03.17.19  

writes letters and words 
with proper space  

03.17.21  

quickly thinks of words 
related to a given word or 
picture. 

b-c-p-t- Click 
here 
 

1. Watch and Join the same 
words. 
2. Join the same letters  
3.  Look and find the letter in 
words and join it.  
4. Read the letters with 
pictures.  
5. Trace the letters with pencil 
and finger.  
 
 

 03.17.06  
reads aloud the groups of 
words, short sentences with 
proper pauses, stress, 
intonation, pace and 
expression. 

Priya in the 
village 1  

Click 
here 

1) Listen and repeat after video 
looking into book.  

2) Look and try to name 
pictures on page -8 
 

 
 03.17.06  

reads aloud groups of 
words, short sentences with 
proper pauses, stress, 
intonation, pace and 
expression. 

Riya in the 
City -1  

Click 
here 

1. Listen and repeat after 
video looking into book.  

2. Look and try to name 
pictures on page -9 

 

 

िाहे – जुलै                                        ववषय – इंग्रजी 

आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे नाव अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

1 03.17.17  
reads and understands 
English from the 
surroundings. 

Priya in the 
village 2 

Click 
here 

 
1. Listen and repeat after video 
looking into book.  
2. Look and try to name pictures on 
page -10-and 11 or name the things 
from your kitchen. 

 03.17.17  
reads and understands 
English from the 
surroundings. 

Riya in the 
City -2 

Click 
here 

 
1. Listen and repeat after video 
looking into book.  
2. Try to present any dialogue at 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31223301984553369614851?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223301984553369614851?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223302573294387221094?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223302573294387221094?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223302811903590421097?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223302811903590421097?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223303811246489621110?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223303811246489621110?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223304188290662414889?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223304188290662414889?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content


home ( page -8 to 11 )  
 

2 
03.17.19  

writes letters and 
words with proper 
space  

03.17.21  

quickly thinks of words 
related to a given word 
or picture. 

 

d-f-m-n Click 
here 

1. Watch video and Join the 
same words in the book on 
page -12  

2. Match the same letters with 
line. 

3. Watch and join the letters 
from words.   

4. Watch and read the letter 
with the help of pictures. 
Page -13 

Try to trace the letters in your 
notebook. Page -13 

3 03.17.01  
listen attentively for 
various purposes 
 
03.17.04  
recites their own 
favourite poems and 
songs individually in 
groups and in pairs 
with action.   
 

More  or  
Less  

Click 
here 

1. Watch the video carefully and 
repeat after that. 

 Try to read numbers on calendar.   

 
03.17.04  

recites their own 
favourite poems and 
songs individually in 
groups and in pairs 
with action.   

03.17.19  

writes letters and 
words with proper 
space  

Days of the 
Week  

Click 
here 

1. Sing the poem with video and 
recite it.  

2. Write numbers and dates 
from the calendar. 

Read the calendar and tell days of 
week to your mother / father. Page 
-15 

 03.17.01  
listen attentively for 

Who are you 
?  

Click 
here 

1. Listen the conversation from 
the video and repeat it.  

https://diksha.gov.in/play/content/do_31223304594964480014897?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223304594964480014897?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223304782205747214899?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223304782205747214899?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223305010879692814904?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223305010879692814904?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223305215447859221134?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223305215447859221134?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content


various purposes 
 
03.17.05  

takes part and enjoys 
the role play, short skit 
and dramatization in 
English with 
appropriate 
expressions. 

2. Try to speak with your 
parents and friends.   

3. Tell the names of vegetables 
in English to your mother.  

4. Enact a skit at your home.  
Page – 16 -1 

 

 03.17.05  

takes part and enjoys 
the role play, short skit 
and dramatization in 
English with 
appropriate 
expressions. 

Revision -3 Click 
here 

1. Watch the video and try to 
repeat it.  

2. Enact the sentences with 
your brother / parents.  

3. Try to find out English 
numbers at your home and 
try to write in Marathi.  
Page – 18  

 
 

िाहे – ऑगस्ट                                                                            ववषय – इंग्रजी 

आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे 
नाव 

अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

1 
03.17.04  

recites their own 
favourite poems and 
songs individually in 
groups and in pairs 
with action.   

 

Can 
you 
….. ?  

Click 
here 

1. Listen the song and 
sing with rhythm and 
enjoy it.  

2. Try to recite the song.  
3. Use the expressions 

with your brother, 
sister or parents. 
Page -19    

 
 03.17.07  String Click 

here 
1. Watch the video and 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31223305390405222414916?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223305390405222414916?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223217303628185614530?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223217303628185614530?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3122322200167956482771?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3122322200167956482771?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content


reads small texts in 
English silently with 
comprehension and 
understands the 
detail of English text. 

s of 
Action
s  

repeat . 
2. See the pictures on 

page -20 and try to 
name the action in 
English.  

3. Try to repeat action 
with mime and tell 
brother , sister to 
identify it.  

4. Page -21  
 

2 
03.17.19  

writes letters and 
words with proper 
space  

03.17.21  

quickly thinks of 
words related to a 
given word or 
picture. 

a-e-i  Click 
here 

1. Watch the video and 
underline the first 
letter. 

2. Read the names of all 
pictures.  

3. Trace and write the 
alphabets / letters.  

Read the alphabets loudly. 
Page -22 

3 
03.17.19  

writes letters and 
words with proper 
space  

03.17.21  

quickly thinks of 
words related to a 

o-u  Click 
here 

1. Watch the video and 
underline the first 
letter. 

2. Read the names of all 
pictures.  

3. Trace and write  the 
alphabets / letters. ( a, 
e, I , u )  

4. Read the alphabets 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31223235628808601614650?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223235628808601614650?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223285312159744014735?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223285312159744014735?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content


given word or 
picture. 

 

loudly. Page -23 
 

 
03.17.04  

recites their own 
favourite poems and 
songs individually in 
groups and in pairs 
with action.   

03.17.19  

writes letters and 
words with proper 
space  

Apples 
and 
Banan
as  

Click 
here 

1. Listen the song and 
sing with rhythm and 
enjoy it.  

2. Try to recite the song.  
3. Read the words from 

the circle and write in 
your notebook.  

Page -24   

 03.17.18  
writes all letters 
correctly and 
proportionately. 

We 
can 
read 
and 

write!  
1 

Click 
here 

1. Watch the video and 
repeat after it.  

2. Read loudly and Write 
the words in your 
notebook.  

Page -25  
 03.17.08  

read appropriately to 
chain of instructions 
, requests etc. 

Action 
Time -
1  

Click 
here 

1. Watch the video and 
repeat the action  with 
it and enjoy .  

2. Repeat the actions with 
your brother or sister.  

Page -26  
 03.17.05  

takes part and 
enjoys the role play, 
short skit and 

Let’s 
speak  

Click 
here 

1. Listen the conversation 
and repeat with action 
and enjoy it.   

2. Try to use / enact  it 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312586845247946752216195?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312586845247946752216195?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223301162686873621071?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223301162686873621071?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223302036138393621087?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223302036138393621087?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223153714245632014335?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223153714245632014335?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content


dramatization in 
English with 
appropriate 
expressions. 

with your family 
members.  

3. Do the actions at your 
home with your 
brother or sister.   

Page – 27  
 

03.17.19  

writes letters and 
words with proper 
space  

03.17.21  

quickly thinks of 
words related to a 
given word or 
picture. 

 

h-l-r-
s 

Click 
here 

1. Watch video and name the 
pictures then find the letters 
and circle it.  
2. Spot the letter in the 
words and join it.  
3. Read the letters with help 
of pictures.  
4. Read loudly Trace and 
write the letters in your 
notebook.  
Page -28 -29 

3 03.17.01  
listen attentively for 
various purposes 

03.17.19  

writes letters and 
words with proper 
space  

We 
can 
read 
and 

write!  
2  

Click 
here 

1. Listen and try to write 
first letter of words.  

2. Read loudly and copy 
words in your 
notebook.  

Page -30  

4 03.17.01  
listen attentively for 
various purposes 
 
03.17.06  

Please 
help! 

Click 
here 

1. Watch the video and 
repeat after that.  

2. Try to use it with your 
father, mother. 

3. Try to find English 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31223304011138662414885?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223304011138662414885?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223304337617715221119?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223304337617715221119?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223305627522662414920?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223305627522662414920?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content


reads aloud groups 
of words, short 
sentences with 
proper pauses, 
stress, intonation, 
pace and expression. 

letters and words at 
your home and write it 
in your notebook.  

Page – 31  

 03.17.06  
reads aloud groups 
of words, short 
sentences with 
proper pauses, 
stress, intonation, 
pace and expression. 
 
03.17.05  
takes part and 
enjoys the role play, 
short skit and 
dramatization in 
English with 
appropriate 
expressions. 

 

We 
are all 
togeth
er!  

Click 
here 

1. Listen and enjoy the 
story. 

2. Repeat after video  
3. Try to enact story at 

your home with your 
brother and sister.   

Page -32 ,33 and 34   

 

 िाहे – जुन                                                                  ववषय – पररसर अभ्यास 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

1 03.95.01 1. आपल्या 
अवतीभवती - 

येरे्थ क्लिक करा  तुमच्या अवतीभवती असलेल्या वस्तूांची यादी 
विीत तयार करा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31223305980061286414924?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596598726656142881%26utm_campaign%3Dshare_content
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अवतीभवती नजर 
टाकू 

2 03.95.02 1. आपल्या 
अवतीभवती - मचमणी 
आणण दगड, मचमणी 
आणण दगड यातील 
फरक 

येरे्थ क्लिक करा  तुम्हाला माहिती असलेल्या वनजीव वस्तू 
कोणत्ा? त्ाांची यादी विीत तयार करा. 

 03.95.02 1.आपल्या 
अवतीभवती - 
पररसरातील सवव 
घटकाांचे एकमेकाांिी 
नात े

येरे्थ क्लिक करा  तुम्हाला माहिती असलेल्या सजीव वस्तूांची यादी 
विीत तयार करा. 

 

िाहे – जुलै                                        ववषय – पररसर अभ्यास 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

1 03.95.20 2. अबब !क्रकती प्रकारच े
िे प्राणी  - आमचा सांचार 
कुठे असतो? 

येरे्थ क्लिक करा  पाण्यात रािणाऱ्या प्राण्याांची नावे विीत शलिा.  

 03.95.06 2. अबब !क्रकती प्रकारच े
िे प्राणी  - आमचे रांग 
वनरवनराळे!आम्ही 
आकाराने लिान मोठे! 

अबब  !क्रकती 
प्रकारचे िे प्राणी 
या पाठाच ेवाचन 

तुम्हाला माहिती असलेल्या प्राण्याांची यादी विीत तयार 
करा. 

 03.95.14 2. अबब !क्रकती प्रकारच े
िे प्राणी  - आमची 
िालचाल 
वेगवेगळी!,आम्ही 
उपयोगी!, आम्ही घरगुसे 

अबब  !क्रकती 
प्रकारचे िे प्राणी 
या पाठाच ेवाचन 

पाळीव प्राण्याांची नाव ेविीत शलिा . 

2 03.95.20 2. अबब !क्रकती प्रकारच े
िे प्राणी  - आमची वपल्ल े
दूध वपतात,आम्ही 
उडतो,आम्ही पाण्यात 
राितो, आम्ही सरपटतो 
,आम्हाला कीटक 
म्हणतात 

येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 

तुमच्या आवडत्ा प्राण्याांववर्यी माहिती विीत शलिा .
आवडत्ा प्राण्याचे मचत्र तुमच्या मचत्रकलेच्या विीत 
काढा . 

 03.95.20 2. अबब !क्रकती प्रकारच े
िे प्राणी  - जरा डोके 

अबब  !क्रकती 
प्रकारचे िे प्राणी 

सरपटणारे प्राणी कोणत ेआिेत याच ेउत्तर विीत शलिा? 
दूध देणाऱ्या प्राण्याांची यादी विीत तयार करा . 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31263717424545792022709?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31277365780562739215486%26utm_campaign%3Dshare_content
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https://diksha.gov.in/play/content/do_3124870145135984641220?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31277365780562739215486%26utm_campaign%3Dshare_content
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चालवा या पाठाच ेवाचन 
3 03.95.20 3. वनवारा आपला 

आपला  - घराची गरज 
किासाठी? 

येरे्थ क्लिक करा  वबळात कोणकोणत ेप्राणी राितात? याची यादी विीत 
तयार करा . 

 03.95.03 3. वनवारा आपला 
आपला  - स्वतःसाठी 
वनवारा बनववणारे प्राणी 

वनवारा आपला 
आपला या 
पाठाचे वाचन 

घोडा कुठे राितो? याच ेउत्तर विीत शलिा 

4 03.95.20 3. वनवारा आपला 
आपला  - पररसरात 
आयता वनवारा िोधणारे 
प्राणी 

यरेे्थ क्लिक करा  तुम्हाला कोणता प्राणी पाळायला आवडेल? का? याचे 
उत्तर विीत शलिा . 

 

िाहे – ऑगस्ट                                    ववषय – पररसर अभ्यास 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

1 03.95.05 8. आपली 
पाण्याची गरज  - 
तिान का 
लागते? पाणवठा 

येरे्थ क्लिक 
करा 

जांगली प्राणी पाणी वपण्यासाठी कोठे जातात ? उत्तर विीत 
शलिा .इयत्ता वतसरीच्या पररसर अभ्यासाच्या 
पाठ्यपुस्तकातील पान िमाांक 46 वरील कृती करून पिा .
)तुमच्या घरात साहित् उपलब्ध असेल तरच करा(. 

2 03.95.05 8. आपली 
पाण्याची गरज  - 
पाण्याचे मित्त्व, 
वनस्पतींना 
पाण्याची गरज 

येरे्थ क्लिक 
करा  

तुम्ही पाण्याचा वापर कोणकोणत्ा कामासाठी करता? 
शलहून काढा .इयत्ता वतसरीच्या पररसर अभ्यासाच्या 
पाठ्यपुस्तकातील पान िमाांक 50 वरील कृती करून पिा .
)घरात साहित् उपलब्ध असेल तरच करा( 

3 03.95.05 10. पाण्याववर्यी 
र्थोडी माहिती  - 
पारदिवक व 
अपारदिवक पदार्थव 

येर्थे क्लिक करा  तळ्यातले पाणी स्वच्छ असेल तरच पाण्याचा तळ हदसतो, असे 
का ? उत्तर शलिा 

 03.95.05 10. पाण्याववर्यी 
र्थोडी माहिती  - 
िुद्ध पाण्याचे 
गुणधमव 

पाण्याववर्यी 
र्थोडी माहिती या 
पाठाचे वाचन 

तुम्हाला पाण्याववर्यी काय काय माहिती आिे ते शलिा .इयत्ता 
वतसरीच्या पररसर अभ्यास या पाठ्यपुस्तकातील पान िमाांक 59 
वरील कृती करून पिा) .घरात साहित् उपलब्ध असेल तरच 
करा( 

4 03.95.05 10. पाण्याववर्यी 
र्थोडी माहिती  - 
पाण्याच्या अवस्था 

येर्थे क्लिक करा धुतलेले ओले कपडे वाळत घातले की आपोआप कसे सुकतात? 
उत्तर विीत शलिा. इयत्ता वतसरीच्या पररसर अभ्यासाच्या 
पाठ्यपुस्तकातील पान िमाांक 61 वरील कृती करून पिा  ) घरात 
साहित् उपलब्ध असेल तरच करा( 
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इयत्ता – िौथी 
िाहे – जून २०२०                                      ववषय – िराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 04-01-
03 
40-01-
18 

1.धरतीची 
आम्ही लेकरां 

येरे्थ क्लिक करा  कववता  योग्य चालीत म्हणा . 
िेतीवर आधारीत कववताचा सांग्रि करा . 
िेतीची ववववध काम ेव मित्त्व यावर लेखन करा . 

२ 04-01-
02 

04-01-
04 

2.बोलणारी 
नदी 

येरे्थ क्लिक करा 
 

येरे्थ क्लिक करा  

मजकूराचे वाचन करा . 
सांवाद सादरीकरण करा .. 
खालील ववर्यावर स्वताचे मत माांडा. 
झाडे बोलू लागली तर ... 
पक्षी बोलू लागले तर ... 
नदीच वनरीक्षण करून वतच्यापासून ममळणाऱ्या वस्त ूव िोणारे 
फायदे याची यादी बनवा .. 

 

िाहे – जुलै २०२०                                      ववषय – िराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 04-01-
01 

04-01-
04 

04-01-13 
04-01-17 

3. 
आम्हालािी 
िवाय 
मोबाइल ! 

येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा  

 मोबाईलचे दैनांहदन कामात िोणारे उपयोग यावर मत 
माांडा. 
मोबाईल वापराच ेफायदे व तोटे यावर लेखन व चचाव .  
नाट्यछटा बनवून सादरीकरण करा . 

२ 04-01-
04 

04-01-
18 

4. या 
भारतात 
.... 

येरे्थ क्लिक करा ववद्यार्थ्ाांनी चालीत कववता  सादर करणे . 
सांत तुकडोजी मिाराज्याच्या अांभगाचा सांग्रि करा .. 
नवीन िब् चचाव करून सांग्रि करा. 

3 04-01-
06 

04-01-

5. 
मलाशिकाय
चांय ! 

येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा  

बोली भार्ा व िाळेतील भार्ा यावर स्वताचे मत माांडा  . 
शिक्षणाच ेमित्त्व स्वत: च्या िब्ात माांडा . 
 तुमच्या पररसर बोली भार्ेत सांवाद सादर करा . 
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https://diksha.gov.in/play/content/do_31221312675406643211550?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31249851430215680018906?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_campaign%3Dshare_content


10 
04-01-

16 
04-01-17 

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  

सण समारांभात गायल्या जाणाऱ्या तुमच्या बोलीगीताचा 
सांग्रि करा .. 
स्वतःच ेमत माांडतील . 
तुम्हाला  काय वाटेल त ेसाांगा . 
१.पाऊस आल्यावर ...... 
२.ववववध रांग पाहिल्यावर .. 
३.बागेत गले्यावर . . . . .  
मुद्दद्याांच्या आधारे कर्था पूणव करा .. 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०                                      ववषय – िराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 04-01-01 
04-01-02 
04-01-10 

6. मायचेी 
पाखर 

येरे्थ क्लिक करा मजकुराचे वाचन करा  . 
कमववीर भाऊराव  पाटील याांच्या  कायावची  अमधक माहिती 
ममळवा .  
नवीन िब् व त्ाांचे अर्थव सांग्रि करा  . समाजसुधारकाची  
नावे, मचत्र, माहिती सांग्रि करा   

२ 04-01-03 
04-01-18 

7. 
धूळपेरणी 

येरे्थ क्लिक करा िेतीची ववववध काम ेव माहिती साांगा  
मी िेतकरी  बोलतोय .... यावर स्वतःच ेमत माांडा . 
िेतकऱ्याची मुलाखत घ्या . 
 धरणीला - मोरणीला 
अश्या िब्ाची यादी बनवा  . 

3 04-01-01 
04-01-02 
04-01-03 
04-01-18 

8. 
गुणग्रािक 
राजा 

येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 

करे्थचे वाचन करा . 
खेळाांची यादी  बनवा . 
घरात खेळले जाणारे ... 
वगावत खळेले जाणारे ... 
मैदानात खळेले जाणारे .. 
खेळाच ेशजवनातील मित्त्व साांगा  . 
आवडणाऱ्या खळेाच ेनाव व माहिती शलिा . 
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िाहे – जून २०२०                                    ववषय – गणित 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

१ 04.71.07 
सभोवताली 
आढळणारे 
आकार जाणून 
घेतात . 

भौममवत
क 
आकृत्ा 

 १.स्वयांपाक घरात कोन तयार करणाऱ्या वस्तूांची यादी बनवा . 
२..तुमच्या जवळ असलेल्या ज्या मचत्राांमध्ये कोन हदसतो अिी मचत्रे 
गोळा करा व त्ातील कोन पेन्सीलने दाखवा. 
३.घरातील मभिंतीवरील घड्याळ काढून त्ातील काटे क्रफरवा आणण 
तास काटा व ममवनट काटा यातील कोन िोधा. 
४.जममनीवर क्रकिं वा कागदावर  राांगोळीसारख ेरठपके काढून त्ात 
लघुकोन,काटकोन व वविालकोन दाखवा . 
५.आपल्या पररसरात कोठे कोठे काटकोन बघायला ममळतो त्ाची 
यादी करा. 
६ .कागदाच्या सिायाने नाव,ववमान क्रकिं वा तुम्हाला आवडणारे 
एखाद ेकागद्दकाम करा व नांतर त ेउलगडा आता त्ात क्रकती 
लघुकोन,क्रकती काटकोन व क्रकती वविालकोन तयार झालेत ते 
शलिा.  
७.सारख्या आकाराच्या काड्या क्रकिं वा काडीपेटीच्या काड्या घेऊन 
त्ापासून लघुकोन/काटकोन /वविालकोन यासारखे कोण घेऊन 
सुांदर आकृती तयार करा . 
८.कागदावरती आयत,चौरस व क्रत्रकोण काढा.या प्रत्ेक आकृतीत 
क्रकती कडा व क्रकती कोपरे आिेत त ेशलिा . 

२ 04.71.08 
वतुवळाच ेकें द्र 
क्रत्रज्या व व्यास 
ओळखतात . 

भौममवत
क 
आकृत्ा 

 
 
येरे्थ क्लिक 
करा  
 
 

१.घरामध्ये वतुवळाच्या आकाराच्या कोणकोणत्ा वस्तू आिेत याांची 
यादी करा. 
२.वतुवळाच्या आकाराचे भाांडे उदा.वाटी,बाांगडी,हडि इ. 
घेऊन कागदावर रेखाांकन करा.कात्रीने कापून घ्या.त्ाची मधोमध 
घडी करा.घडीमळेु झालेल्या रेघेला काय म्हणता येईल? त्ा 
वतुवळाकार कागदाच ेचार समान भाग िोतील अिी दुसरी घडी 
घाला .वतुवळाच्या मध्याभागापासून कडेपयांत जाणाऱ्या रेघेला काय 
म्हणता येईल? 
३ .वतुवळाकृती कागद घेऊन त्ाला वतुवळाचे कें द्र सोडून िव्या तश्या 
घड्या घाला नांतर कागद उलगडा आता दोन कडाांना जोडणाऱ्या या 
रेघाांना काय म्हणता येईल? 
४ .कां पासच्या सिायाने वतुवळ काढण्याचा सराव करा.त्ामध्ये 
वतुवळाच ेकें द्र,क्रत्रज्या व व्यास काढून त्ाांना नावे द्या . 
५ .वतुवळाचे लिान मोठे आकार वापरून एक मचत्र तयार करा व त े
रांगवा. 
६ .घरासमोरील अांगणात दोरीच्या व काठीच्या सिाय्याने मोठे वतुवळ 
बनवा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31217917831991296011295?contentType=Resource
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िाहे – जुलै २०२०                                      ववषय – गणित 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 04.71.01 
दैनांहदन जीवनात 
सांख्याांवरील 
क्रियाांचा वापर 
करतात . 

सांख्याज्ञा
न 

 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

               
१.खालील चार अांकापासून पुनरावृत्ती न करता १० सांख्या तयार करा 
व त्ाांचे अक्षरात वाचन व लेखन करा) .५,८,४,६( 
 
२ .खालील चार अांकापासून पुनरावतृ्ती न करता १० सांख्या तयार करा 
व त्ाांचे अक्षरात वाचन व लेखन करा) .४,२,७,९,१( 
 
३.खालील सांख्याांमधील ४ ची स्थावनक क्रकिं मत ओळख . 
६५४२ 
४२५७ 
९४५६ 
६८७४ 
२५८४ 
४ .दीक्षा शलक अभ्यासून खालील हदलेल्या सांख्याांच ेववस्ताररत रूप 
शलिा. 
५४८७ 
६५४९८ 
१००२ 
६०५४७ 
५.खाली हदलेल्या ववस्ताररत रूपावरून सांख्या तयार करा. 
५००००+६०००+०+४०+९ 
८०००+७००+०+६ 
२००००+८०००+६००+७०+० 
४०००+०+५०+३ 

२ 04.71.01 
दैनांहदन जीवनात 
सांख्याांवरील 
क्रियाांचा वापर 
करतात . 

सांख्याज्ञा
न 

 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 

६.कोणतेिी पाच अांक घेऊन त्ाचे अांक काडव तयार करा .प्रत्ेकवळेी 
त्ाांचा िम बदलून तयार िोणारी नवीन सांख्या शलिा व वतचे 
ववस्ताररत रूप शलिा . 
७ . कोणतेिी पाच अांक घेऊन त्ाच ेअांक काडव तयार करा .प्रत्ेकवेळी 
त्ाांचा िम बदलून तयार िोणारी नवीन सांख्या शलिा व त्ाांचा चढता 
व उतरता िम शलिा . 
८.खेळण्यातील क्रकिं वा घरातील १ रु, १0 रु.व १००रु.नाणी / नोट 
घेऊन त्ापासून ववववध तीन अांकी सांख्या तयार करा व शलिा . 
९.कोणतेिी चार अांक काडव घेऊन चार अांकी दोन सांख्या तयार करा व 
त्ातील लिान व मोठी सांख्या शलिा . 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31221692241806131214545?contentType=Resource
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१०.कोणतेिी चार  अांक घेऊन त्ाच ेअांक काडव तयार करा .
प्रत्ेकवेळी त्ाांचा िम बदलून तीन  सांख्या तयार करा व त्ाांचा चढता 
व उतरता िम लावा . 

३ 04.71.02 सम, 
ववर्म सांख्याांचे 
वगीकरण 
करतात . 

सांख्याज्ञा
न 

 
येरे्थ क्लिक करा 
   
 

११.वीस पयांतची कोणतीिी सांख्या शलिा व तेव्हढेच 
मनी/खडे /मचिंचोके घेऊन त्ाांच ेदोन दोनचे गट तयार करा.सवव 
खड्याांच ेदोन दोनचे पूणव गट झाल्यास ती सम सांख्या व सवव खड्याांचे 
दोन दोनचे पूणव गट न  झाल्यास ती ववर्म  सांख्या िोय. 
या प्रमाण ेववववध सांख्या घेऊन सम ववर्म सांख्या ठरववणे िा खळे 
खेळता येईल. 
१२ .1,2,3,4,5,…………याप्रमाण ेसांख्याचीने्ह तुम्ही कोठे कोठे 
पािली आिेत? अिी १ ते १० पयांतची आतरराष्ट्रीय सांख्याचीने्ह व 
देवनागरी सांख्याचीने्ह समोरासमोर शलिा . 

४ 04.71.01 
दैनांहदन जीवनात 
सांख्याांवरील 
क्रियाांचा वापर 
करतात . 

बेरीज येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 

इयत्ता ४र्थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिंक चा वापर करून पान ि.१८ वरील 
उदािरण ेअभ्यासा . 
१.खाली हदलेल्या सांख्याांच्या जोड्याांची उभी व आडवी माांडणी करून 
बेरीज करा . 
२१५४+५४३१ 
६२१४+२७५४ 
२६३१+६२६० 
१२३४+४३२१ 
२.खाली एक िाब्दब्क उदािरण हदलेले आिे तिा प्रकारची पाच 
िाब्दब्क उदािरण ेबनवून सोडवा. 
उदा .बाबाांनी दुकानातून ५४२१ रुपयाचा रटव्ही व २३५४ रुपयाचा 
कुलर ववकत घेतला तर बाबाांना दुकानदाराला क्रकती रुपय ेद्यावे 
लागतील? 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०                                     ववषय – गणित 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 04.71.01 
दैनांहदन जीवनात 
सांख्याांवरील 
क्रियाांचा वापर 
करतात . 

बेरीज  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 

इयत्ता ४र्थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिंक चा वापर करून पान ि.१९ व २० 
वरील उदािरण ेअभ्यासा . 
१.खाली हदलेल्या सांख्याांच्या जोड्याांची उभी व आडवी माांडणी करून  
बेरीज करा . 
६३२५+६५४१ 
८७४५+९६५८ 
३६८७+४५९८ 
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४५८७+६५८९ 
 
२.खाली एक िाब्दब्क उदािरण हदलेले आिे तिा प्रकारची पाच 
िाब्दब्क उदािरण ेबनवून सोडवा. 
उदा .एका गावात ४२८९ पुरुर् व ३८७६ क्टस्त्रया आिेत तर त्ा गावाची 
लोकसांख्या क्रकती? 
३.कोणतेिी दोन अांक घेऊन त्ाच ेदोन अांक काडव बनवा. 
कोणतीिी विी व पेन न वापरता त्ाांची तोंडी बेरीज करा.अांक बदलून 
िाच खळे सुरु ठेवा . 

२ 04.71.01 
दैनांहदन जीवनात 
सांख्याांवरील 
क्रियाांचा वापर 
करतात . 

वजाबा
की 

 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 

इयत्ता ४ र्थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिंक चा वापर करून पान ि.२३ व २४  
वरील उदािरण ेअभ्यासा . 

१.खाली हदलेल्या सांख्याांच्या जोड्याांची उभी व आडवी माांडणी करून 
वजाबाकी करा . 
८७५४-४५३२ 
९८५४-६५२१ 
७८६५-२३१४ 
८६९७-४२३१ 

२.खाली एक िाब्दब्क उदािरण हदलेले आिे तिा प्रकारची पाच 
िाब्दब्क उदािरण ेबनवून सोडवा. 

उदा .ताईला िाळेकडून ८५४६ रु.शिष्यवतृ्ती ममळाली त्ातून ताईने 
३२२१रु.ची पुस्तके  व रशजस्टर खरेदी केले तर ताईजवळ क्रकती रुपये 

शिल्लक राहिले? 
३ 04.71.01 

दैनांहदन जीवनात 
सांख्याांवरील 
क्रियाांचा वापर 
करतात . 

वजाबा
की 

 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 

इयत्ता ४ र्थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिंक चा वापर करून पान ि.२५ व 
२६  वरील उदािरण ेअभ्यासा . 

१.खाली हदलेल्या सांख्याांच्या जोड्याांची उभी व आडवी माांडणी करून 
वजाबाकी करा . 

८२५१-२९८७ 
७२५४-३९७४ 
८३४२-४९७७ 
९५६४-१८६७ 

२ .खाली एक िाब्दब्क उदािरण हदलेले आिे तिा प्रकारची पाच 
िाब्दब्क उदािरण ेबनवून सोडवा. 

उदा .ग्रामपांचायतने या महिन्यात ८२१३रु.लोकवगवणी जमा केली व 
त्ापैकी ६८७४रु. गावातील हदवाबत्तीसाठी वापरले तर 

ग्रामपांचायतकड ेक्रकती लोकवगवणी शिल्लक आिे? 
४      

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 

इयत्ता ४ र्थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिंक चा वापर करून पान ि.२७  
वरील उदािरण ेअभ्यासा . 

१.खाली हदलेल्या सांख्याांच्या जोड्याांची उभी माांडणी करून वजाबाकी 
करा. 

४२७१९ - २१६१८ 
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 ५६८२४ - ३२४६५ 
७८२३५ - ४३७५९ 
३४४२९ – १५२१९ 

२.खाली दोन सांख्या हदलेल्या आिे.त्ाांचा उपयोग करुन िाब्दब्क 
उदािरण तयार करुन सोडवा.  

उदा .१८२१३ ,  १६८७४जरुड गावात १८२१३ पुरुर् व १६८७४ क्टस्त्रया 
आिेत, तर क्टस्त्रयाांपेक्षा पुरुर् क्रकती जास्त आिेत?वरील प्रमाण ेपाच 

िाब्दब्क उदािरण ेबनवून सोडवा. 
३ .३.कोणतेिी दोन अांक घेऊन त्ाच ेदोन अांक काडव बनवा .कोणतीिी 
विी व पेन न वापरता त्ाांची तोंडी वजाबाकी करा.अांक बदलून िाच 

खेळ सुरु ठेवा . 
 

िाहे – जून २०२०                                     ववषय – इंग्रजी 

आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे नाव अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

1 The learner - 
(4.17.3) Enjoys and 
recites poems, songs, 
and rhymes with 
proper actions, 
rhythm, and 
appropriate 
expressions. 

1.An 
Action 
Song  

Click here   

 

Download “My English Book Four” 
using the given link. 

http://cart.ebalbharati.in/BalB
ooks/ebook.aspx 

● Listen to the poem on the 
DIKSHA App link.  

● Watch the video of the 
action song by using Diksha 
App. 

Enjoy and recite poems with proper 
actions, rhythm and appropriate 
expressions. 

2 The learner - 
 (4.17.5) Responds 
and follows simple 
instructions/ 
announcements/ 
requests in English 
and acts 
accordingly 

2.1   
Circles-1 

Click 
here 
  

● Watch the video. 
Listen to the instructions given in 
the video and act accordingly. 

https://diskha.gov.in/play/content/do_31223857683668992021798
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223860942215577621823
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223860942215577621823


 The learner - 
(4.17.17)   
Participates in 
conversations and 
speaks briefly on a 
familiar topic. 

2.2 (Listen 
, learn and 
speak) 

Click here 
  
 

●  Participate in a 
conversation and speak 
briefly on a familiar topic 
with parents. 

● Listen to the English 
dialogues from a variety of 
sources such as T.V., 
Mobile, etc. 

● Talk about day-to-day life 
experiences with parents in 
English language.   

 

िाहे – जुलै                                        ववषय – इंग्रजी 

आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे नाव अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

1 The learner - 
 
(4.17.17) Participates 
in conversations and 
speaks briefly on a 
familiar topic. 
 

3.Words 
from letters  Click 

here  

 

 
● Read the names of letters. 
● Make bookmarks using a 

card sheet. 
● Make pieces of paper and 

write letters on them. By 
using these letters, form 
meaningful words. 

● Write the names of family 
members using the pieces, 
which were made in the 
second activity. 

Collect different words from the 
newspapers or from other resources 
and read aloud. 

2 
The learner - 

(4.17.5) Responds, 
follows simple 
instructions / 
announcements / 
requests in English, 

 4. A garden 
of words 

Click 
here 
  
 
 

● Watch the video of ‘A Garden 
of words.’  
● Write down any ten words, 
which were shown in the video to 
make their own   sentences using 
them. 
Sing any line from any poem they 

https://diskha.gov.in/play/content/do_31223860942215577621823
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223862324139622421827
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223862324139622421827
https://diskha.gov.in/play/content/do_31224064670293196821940
https://diskha.gov.in/play/content/do_31224064670293196821940


and acts 
accordingly. 

know from the words which they 
have learned from this lesson. 

 The learner - 
(4.17.5)   Responds 
and follows simple 
instructions/ 
announcements/ 
requests in English 
and acts accordingly 

5. One at a 
time  

Click 
here 
 
 
 

● Watch the video of ‘One At  
A Time’. 
● Make a chart of ‘One and 
Many’. For e.g. one tree – many 
trees. 
 

3 The learner - 
(4.17.17) 
Participates in 
conversations and 
speaks briefly on a 
familiar topic. 

6.Four 
things about 
me 

Click 
here 
  

Watch the video of “Four Things 
About Me” 
Talk about yourself in front of your 
teacher/ parents/ family members. 
Frame the sentences using the 
phrases as I am__,  
I like__, I have__, I can__, etc. 
 Write the above sentences and say 
aloud. 

4 The learner - 
(4.17.3) Enjoys and 
recites poems, 
songs and rhymes 
with proper actions, 
rhythm and 
appropriate 
expressions. 

 
 
 
 
 
7. Raindrops 
 
 
 
 

 
Click 
here 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Listen to the poem on this 
link.  

● Watch the video of the poem 
using Diksha App 

● Enjoy and recite poems with 
proper actions, rhythm, and 
appropriate expressions. Read 
aloud sound words. 

 

िाहे – ऑगस्ट                                       ववषय – इंग्रजी 

 
 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे नाव अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

1 The learner - 
(4.17.9) Guesses the 
meaning of words, 
phrases, and 

8. A 
Guessing 
Game 

Click 
here 

Watch the video of ‘A Guessing 
Game.’  

● Listen carefully and guess the 
riddles with the help of 

https://diskha.gov.in/play/content/do_31223863569211392015634
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223863569211392015634
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223864321069056015641
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223864321069056015641
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223857648089497615610
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223857648089497615610
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223859503715123215618
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223859503715123215618


sentences from the 
context. 
(4.17.8) Tells/shares 
jokes and riddles in 
English for 
entertainment. 

pictures in the textbook. 
● Try to make riddles and ask 

to your family members in 
English. 

 

2 The learner - 
 
(4.17.4) Participates 
and enacts in role play, 
short skits, playlets 
with interest. 

9. In the 
park 

Click 
here  
  
 

● Watch the video of “ In the 
park” 

• Participate and enact in role 
play, skit. 

 

3 The learner - 

(4.17.4)  Responds 
and follows simple 
instructions/ 
announcements/ 
requests in English 
and acts 
accordingly. 

10. Action 
words 
and 
phrases 

Click 
here  
 
 

● Watch the video of “ Action 
words and phrases” 

Make meaningful sentences using 
words given on page no.14 of the 
textbook. 

4 The learner - 
(4.17.3) Enjoys and 
recites poems, songs, 
and rhymes with 
proper actions, 
rhythm, and 
appropriate 
expressions. 

11. Row 
your boat Click 

here 

  

● Watch the video of “Row your 
Boat” 

●  Enjoy and recite the poem 
with proper actions, rhythm, 
and appropriate expressions. 

● Find rhyming words for words 
used in the poem like row, 
boat, stream, dream, etc. 

Share the rhyming words with your 
friends and family members. 

 

िाहे – जून २०२०                                 ववषय – पररसर अभ्यास १ 

आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

1 04.95A.01 व 
04.95A.07 

प्राण्याांचा 
जीवनिम  - 

येर्थे क्लिक करा  फुलपाखराांचे मचत्र विीत काढा व रांगवा . 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31223859543639654421810
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223859543639654421810
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223859507209830415619
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223859507209830415619
https://diskha.gov.in/play/content/do_31224071907975168015760
https://diskha.gov.in/play/content/do_31224071907975168015760
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248642695712768023939?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581818138624142778%26utm_campaign%3Dshare_content


रुपाांतरण, 
फुलपाखराांमधी
ल रुपाांतरण 

2 04.95A.01 व 
04.95A.07 

प्राण्याांचा 
जीवनिम  - 
फुलपाखराांमधी
ल अवस्था 

येरे्थ क्लिक करा  पालकाांच्या मदतीने फुलपाखरातील वाढीच्या अवस्था 
अभ्यासा . 

 

िाहे – जुलै                                        ववषय – पररसर अभ्यास १ 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

1 04.95A.02 
व 
04.95A.03 

सजीवाांच ेपरस्पराांिी नात े
- ऋतुमानाप्रमाण े
सजीवामध्ये िोत जाणारे 
बदल 

येरे्थ क्लिक 
करा  

1. तुमच्या पररसरातील कोणत्ािी वनस्पतींमध्ये 
ऋतुमानाप्रमाणे कसे बदल िोत जातात याांच्या नोंदी 
करा. 2. पालकाांच्या मदतीने पाठ्यपुस्तकातील पान 
ि.८ वरील प्रयोग करून पिा व विीमध्य ेनोंद ठेवा.  

2 04.95A.05 
व 04.95A.13 

साठवण पाण्याची  - 
साठवण पाण्याची व 
वपण्याच्या पाण्याची 
काळजी 

येरे्थ क्लिक 
करा  

1. पाण्याचा काटकसरीने कसा वापर करता येईल 
याची यादी करा. 2. पालकाांच्या मदतीने 
पाठ्यपुस्तकातील पान ि .१६ वरील करून पिा कृती 
१ व कृती २ करा व विीमध ेनोंद ठेवा .  

3 04.95A.05 
व 04.95A.13 

वपण्याचे पाणी  - वनधोक 
पाणी 

येरे्थ क्लिक 
करा  

1. तुमच्या घरातील वपण्याच ेपाणी अस्वच्छ असेल तर 
ते िुध्द व स्वच्छ करण्यासाठी तुम्ही कोणता उपाय 
कराल? त्ाची नोंद ठेवा  .  2. तुमच्या घरात उपलब्ध 
असलेल्या साहित्ाचा वापर करून पालकाांच्या 
मदतीने पाठ्यपुस्तकातील पान ि .२०, पान ि.२१ व 
पान ि .२२ वरील प्रयोग करून पिा व विीमध्ये नोंद 
ठेवा.  

4 04.95A.05 
व 04.95A.13 

घरोघरी पाणी  - -
वपण्याच्या पाण्याची 
काळजी , गावचा 
पाणीपुरवठा 

येरे्थ क्लिक 
करा  

1. पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी तुम्ही 
कोणती काळजी घेता त्ाची नोंद ठेवा. 2. तुमच्या 
घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्ाचा वापर करून 
पालकाांच्या मदतीने पाठ्यपुस्तकातील पान ि .२९ , 
पान ि .३३ वरील प्रयोग करून पिा व विीमध्य ेनोंद 
ठेवा.  

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31248642695712768023939?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581818138624142778%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248644114177228823951?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581818155008142791%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248644114177228823951?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581818155008142791%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248644118458368023952?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581818138624142776%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248644118458368023952?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581818138624142776%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248640371273728013844?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581818155008142790%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248640371273728013844?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581818155008142790%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31222156597300428811183?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581818130432142773%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31222156597300428811183?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581818130432142773%26utm_campaign%3Dshare_content


          िाहे – ऑगस्ट                                    ववषय – पररसर अभ्यास १ 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

1 04.95A.05 , 
04.95A.13 व 
04.95A.15 

अन्नातील ववववधता  - 
प्रदेिानुसार अन्नातील 
ववववधता 

येरे्थ क्लिक करा  1. ऋतूमानानुसार येणाऱ्या फळाांची यादी करून 
विी मध्ये नोंदवा. 2. तुमच्या घरात उपलब्ध 
असलेल्या साहित्ाचा वापर करून पालकाांच्या 
मदतीने पाठ्यपुस्तकातील पान ि .३६ , पान ि .
३८ वरील कृती करून पिा व विीमध्ये नोंद ठेवा.  

2 04.95A.05 
व 04.95A.13 

आिाराची पौमष्टकता  - 
प्रमुख अन्नपदार्थव, 
अन्नपदार्थावतील 
ववववधता , 
अन्नपदार्थावतील 
पौमष्टकता रटकवण े

 
येरे्थ क्लिक करा  

1.शिजवून खाल्ल ेजाणारे अन्नपदार्थव व कच्चे 
खाल्ल ेजाणारे अन्नपदार्थव याची यादी करून विीत 
नोंद करा . 2. पाठ्यपुस्तकातील पान ि .४६ 
वरील वनरीक्षण करा.  

3 04.95A.05 
व 04.95A.13 

आिाराची पौमष्टकता  - 
अन्नपदार्थावतील 
पौमष्टकता रटकवण े

 
 
यरेे्थ क्लिक करा  

1. अन्नपदार्थावची पौमष्टकता रटकून रािण्यासाठी 
कोणकोणते उपाय करता यतेील त्ाांची यादी 
विीत शलिा .2. तुमच्या घरात उपलब्ध असलेल्या 
साहित्ाचा वापर करून पालकाांच्या मदतीने 
पाठ्यपुस्तकातील पान ि .४७, वरील ववववध 
चवींचा आस्वाद िा प्रयोग करून पिा व विीमध्ये 
नोंद ठेवा.  

4 04.95A.05 
व 04.95A.13 

मोलाच ेअन्न - 
भाकरीची गोष्ट, इतर 
अन्नपदार्थव 

 
 
येरे्थ क्लिक करा  

1. िेतीमध्य ेकोणकोणत्ा प्रकारची काम ेकरावी 
लागतात याववर्यी पालकाांना ववचारुन प्रत्ेक 
कामाची र्थोडक्यात माहिती विीमध्ये शलहून ठेवा . 
2. तुमच्या घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्ाचा 
वापर करून पालकाांच्या मदतीने पाठ्यपुस्तकातील 
पान ि .५२ वरील प्रयोग करून पिा व विीमध्य े
नोंद ठेवा.  

 

िाहे – जून २०२०                                 ववषय – पररसर अभ्यास २ 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

3  शिवजन्मापू
वीचा मिाराष्ट्र 

(शिवजन्मापूवीचा मिाराष्ट्र या 
पाठाचे प्रकटवाचन( 

)पाठाची प्रस्तावना(  

1)पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक १ .शिवजन्मापूवीचा 
मिाराष्ट्र या पाठाच ेवाचन कर .  

2)पाठाची प्रस्तावना पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31248628645400576023745?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581818155008142792%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248642063272345613873?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581818146816142785%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248642063272345613873?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581818146816142785%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248641393460019223917?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581818130432142774%26utm_campaign%3Dshare_content


येरे्थ क्लिक करा  
(शिवाजी मिाराज( 
येरे्थ क्लिक करा  

क्लिक कर. 
3)शिवाजी मिाराज याांच्याबद्दल माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक कर . 

4  शिवजन्मापू
वीचा मिाराष्ट्र 

(वनजामििा आणण 
आहदलििा( 
https://bit.ly/2AGhk
X0  

1)वनजामििा व आहदलििा याबद्दल माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक कर . 
कृती व उपिम 
1)पाठात आलेल्या सुलतानाची यादी कर . 

 

िाहे – जुलै                                     ववषय – पररसर अभ्यास २ 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

1  2. सांताांची कामवगरी  (पाठाचे प्रकटवाचन(  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
(पाठाची प्रस्तावना ( 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
(सांत ज्ञानेर्श्र( 
 
येर्थे क्लिक करा 

1)पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक २ .सांताांची 
कामवगरी िा पाठ वाचन कर  .  

2)पाठाचे प्रकटवाचन ऐकण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक कर . 
3)पाठाची प्रस्तावना पािण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक कर . 
4)सांत ज्ञानेर्श्र याांच्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक कर . 
5)सांत एकनार्थ याांच्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक कर . 

2  2. सांताांची कामवगरी सांत एकनार्थ  
येरे्थ क्लिक करा  
सांत तुकाराम  
येरे्थ क्लिक करा 
सांत रामदास 
येरे्थ क्लिक करा 
सांत नामदवे  
येरे्थ क्लिक करा 

1)सांत रामदास याांच्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक कर . 
2)सांत नामदेव याांच्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक कर . 
कृती व उपिम 
3)पाठात आलेल्या सांताांची नाव ेशलिा  .व या 
सांताांचे जन्स्र्थमळ िोधण्याचा प्रयत्न कर.  

3  ३. मराठासरदार  -
भोसल्याांचे कतवबगार 
घराण े

 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

 

1)पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक ३ .मराठा 
सरदार-भोसल्याांचे कतवबगार घराणे या पाठाच े

वाचन कर . 
2)मराठा सरदार -भोसल्याांच ेकतवबगार घराण े
बद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक 
कर.  

3)पाठाची प्रस्तावना पािण्यासाठी हदलेल्या 

https://bit.ly/3cF9t9o
https://bit.ly/2MFefsF
https://bit.ly/2AGhkX0
https://bit.ly/2AGhkX0
https://bit.ly/2Y5fnLH
https://bit.ly/3gTN23D
https://bit.ly/3eZtYPJ
https://bit.ly/2XCJefv
https://bit.ly/2ALsU2O
https://bit.ly/2XDWX5N
https://bit.ly/3h9PhzY
https://bit.ly/2z92JTv
https://bit.ly/2z92JTv


शलिंकला िीक कर . 

4  ३. मराठासरदार  -
भोसल्याांचे कतवबगार 
घराण े

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

1)िौयावची परांपराबद्दल माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक कर . 
2)ििाजीराजे याांच्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक कर . 
3)वेरुळचे भोसले याांच्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक कर . 
कृती 
1)मिाराष्ट्राच्या नकािात अिमदनगर, 
फलटण,वेरूळ,सुपे िी रठकाण ेदाखव . 
2)या पाठात आलेले राजघराण ेव प्रदेि याांची 
यादी कर .जसे ;जावळीचे -मोरे....  
3)पाठात आलेले सरदार,राजे,सुलतान याांची यादी 
कर. 

 

िाहे – ऑगस्ट                                   ववषय – पररसर अभ्यास २ 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

1 04.95B
.04 

४ .
शिवरायाांचे 
बालपण 

(पाठाच ेप्रकटवाचन(  
येरे्थ क्लिक करा  
(प्रस्तावना -शिवजन्म(  
येरे्थ क्लिक करा  
(शिवरायाांच ेबालपण( 
येरे्थ क्लिक करा  
 

1)पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक ४ .शिवरायाांचे बालपण  िा 
पाठ वाचन कर.  
2)पाठाचे प्रकट वाचन ऐकण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
कर.  
3)प्रस्तावना -शिवजन्म माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक कर.   

3)शिवरायाांचे बालपण बद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक कर . 

2 04.95B
.04 

४ .
शिवरायाांचे 
बालपण 

(ििाजीराजे मुघल 
बदिािीकडे( 
येरे्थ क्लिक करा   
(नव्या वनजामिािीची 
स्थापना( 
येरे्थ क्लिक करा  
(शजजाबाई व शिवराय 
कनावटकात( 
येरे्थ क्लिक करा   
 

1)ििाजीराजे मुघल बादिािीकड ेयाबद्दल माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक कर . 
2)नव्या वनजामिािीची स्थापना बद्दल माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक कर . 
3)शजजाबाई व शिवराय कनावटकात गेले याबद्दल माहिती 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक कर . 
कृती 
1)शिवराय लिानपणी कोणते खळे खेळत िोते ते शलिी . 
2)त ुकोणकोणते खळे खेळतात त्ाांची नावे शलिी . व तझु्या
आवडत्ा खळेाची माहिती शलिी .  

https://bit.ly/2AEOUMV
https://bit.ly/37aqPcX
https://bit.ly/374C4nr
https://bit.ly/3dDpttD
https://bit.ly/2UiFcXo
https://bit.ly/2Y54hpT
https://bit.ly/2XDKFdr
https://bit.ly/2XB76Qs
https://bit.ly/2Ucv7eE


3)त ुआत्तापयांत एखादा क्रकल्ला पहिला असल्यास त्ाची 
माहिती शलिी . 
4)तु दररोजची हदनचयाव कसी असत ेते शलिी  .उदा.क्रकती 
वाजता उठतात.... 
5)तुझ्या वाढहदवसावनममत्त त ुकोणता सांकल्प केला /करिील 
ते शलिी.  

3 04.95B
.04 

५ .
शिवरायाांचे 
शिक्षण 

(प्रस्तावना, 
शिवरायाांच्या शिक्षणास 
प्रारांभ( 
येरे्थ क्लिक करा   
(पुण्याचा कायापालट( 
येरे्थ क्लिक करा   

1)पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक ५ .शिवरायाांचे शिक्षण या 
पाठाचे वाचन कर.  

2)पाठाची प्रस्तावना व शिवरायाांच्या शिक्षणास प्रारांभ याबद्दल 
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक कर. 
3)पुण्याचा कायापालट याबद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक कर . 

4 04.95B
.04 

५ .
शिवरायाांचे 
शिक्षण 

(दादोजी कोंडदेवाची 
कामवगरी, शिवरायाांचे 
शिक्षण( 
येरे्थ क्लिक करा   
(वीरमाता शजजाबाईंची 
शिवरायाांना शिकवण( 
येरे्थ क्लिक करा   
(शिवरायाांचा नवा 
अांमल, शिवरायाांचा 
वववाि( 
येरे्थ क्लिक करा   
 

1)दादोजी कोंडदेवाांची कामवगरी व शिवरायाांचे शिक्षण याबद्दल 
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक कर. 
2)वीरमाता शजजाबाईंची शिवरायाांना हदलेली शिकवण 
याबद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक कर. 
3)शिवरायाांचा नवा अांमल व शिवरायाांचा वववाि याबद्दल 
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक कर. 
4)तु िाळेव्यवतररक्त बािेर कोणत ेशिक्षण घेतो . 
5)लढाई प्रसांगी कोणत्ा प्राण्याांचा उपयोग /वापर िोतो त्ाांची 
यादी कर .  

6)लढाई प्रसांगी कोणते युद्धसाहित् वापरले जात ेत्ाांची यादी 
कर. 
7)पारांपररक खळेाांची यादी कर. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2UgwtFi
https://bit.ly/2Y9eBNE
https://bit.ly/30cCCGa
https://bit.ly/3dzk0nL
https://bit.ly/3cAerEp


इयत्ता – पािवी 
िाहे – जून २०२०                                   ववषय – िराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी 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 िब्सांग्रि'- या 
पाठ्यपुस्तकातील ज्या िब्ाांचा अर्थव मला समजणार 
नािी त्ा िब्ाांचे अर्थव िब्कोिातून िोधून  माझा 
िब् सांग्रि या कृतीमधे्य विीत शलहिणार शलहूया. 

 
 

 

िाहे – जुलै २०२०                                    ववषय – िराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती  

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

1 05.01.01 
05.01.11 

वल्हवा रां 
वल्हवा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 

गाणे तालासुरात म्हणनू समूिावर िेअर करू या. 
हदलेल्या शलिंकिारे 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 िब्ात वणवन करा. 

कृती- तुम्हालािी एखादा खेळ आवडत असेल तर 
तो का आवडतो? त्ाववर्यी दिा ओळीत माहिती 
शलिा. एका छान कृतीिारेतुम्हाला 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 िब्ाची पुस्तकात, सोबत हदलेल्या 
शलिंकिारेओळख करून घेऊया. घरात व पररसरात 
'नाम' या िब्ाची 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 शलिंकिारे पाठात आलेल्या 
वणवनाची माहिती जाणनू घ्या, वनरीक्षण करा. 
तसेच 'अन्नसाखळी' या िब्ाववर्यी सोबत 

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

आलेल्या 'नामाची' यादी करा. 
 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०                                  ववषय – िराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

1 05.01.01 
05.01.07 
05.01.15 

मािेर  
येर्थे क्लिक करा 

कववता सामभनय म्हणतील. कववतेतील ववववध 
िब्ाांचा अर्थव'माझा िब्सांग्रि' 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 िब्ा ववर्यी जाणून घेऊया . पान िमाांक 

यातील नाम व17 सववनाम कोणत ेयाववर्यी समूिावर 
चचाव करूया. 

2 05.01.12 
05.01.13 

अरण्यशलपी  
येर्थे क्लिक करा 

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

कृती-तुमच्या दोन्ही िाताांच्या बोटाांचे ठसे कागदावर 

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 घ्या, त्ाचे वनरीक्षण करा, ठिातील 
सारखेपणा,वेगळेपणा साांगा. 

पान िमाांक 21 त्ातील द वाचून वरील पररचे्छ
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 िारे 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 
िब्ाांत पाठातील एक-एक घटनािम िमाने शलिा. 
समुिावर िेयर करा. त्ानांतर स्वतःच्या िब्ाांत 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 िब्ाांत 

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


िाहे – जून २०२०                          ववषय – गणित 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी 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 त े
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


िाहे – जुलै २०२०                          ववषय – गणित 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी 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 
यार करून  अांकात व अक्षरातत   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 
िोणारी सांख्या अक्षरात शलिा. ( 

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 
 

क्रकमान दिा सांख्या )  
• मचन्हाचा वापर करून पाच अांकी, सिा 

अांकी  व सात अांकी सांख्याांमधील 
तुलना करा. ( प्रत्ेकी 10 उदािरणे )  
जसे : 52522  >  52440 

        254056  >387960  
 

िाहे – ऑगस्ट २०२०                      ववषय – गणित 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी 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  
 

2 05.71.01 =  सांख्याांवरी ई -बालभारती  Link - • पाच  अांकी सांख्या वापरून बेरजेवर 

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


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

ल क्रिया 
-  बेरीज  

http://cart.ebalbharati.i
n/BalBooks/ebook.aspx 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

 
 
 

आधाररत िाब्दब्क 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 िाब्दब्क उदािरणे तयार करा व 
शलिा.  ( क्रकमान १० ) 

• बेरजेवर आधाररत तयार केलेली वरील 
िाब्दब्क 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 िाब्दब्क 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 िाब्दब्क उदािरणे तयार करा व 
शलिा.  ( क्रकमान १० ) 

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

 

4 05.71.01 =  
1000 पेक्षा 
मोठ्या 
सांख्याांवर,  
स्थावनक 
क्रकमती 

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)  
पुढे आपण नमुनादाखल एक उदािरण तयार 
केले आिे. यात  बेरीज आणण वजाबाकी या 

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


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

  
येर्थे क्लिक करा 

  
 

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 िब्ाांना 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


िाहे – जून २०२०                                     ववषय – इंग्रजी 

आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी 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


िाहे – जुलै                                        ववषय – इंग्रजी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentenc

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. 

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. 

 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०                                 ववषय – इंग्रजी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी 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
ul 

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


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


िाहे – जून २०२०                ववषय – पररसर अभ्यास-1 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी 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 वळे 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 िारे 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 िारे सांपकव  साधा. 
 
 
 
 
 
 
 
िवथी व पािवी तार्सका -  भारतीय अांतराळ मोिीम 
सबांमधत शिक्षकाांनी उपलब्ध करून हदलेल्या 
खालीलप्रमाण ेबातमीचे वाचन करून भारतीय अांतराळ 
मोहिमाांबाबत माहिती ममळवा. तसेच प्राप्त माहिती 

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


 
 
 
 
 
 
प्रत्क्ष अनभुव 
 

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. 

 

 

िाहे – जुलै                     ववषय – पररसर अभ्यास-1 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी 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 िारे सांपकव  
साधा. 

 
 
 
 
पुढच्या िार तार्सका - दीक्षा APP मधे्य 
हदल्या प्रमाण ेकृती करा.  
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी 
िारे 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 
पाठ्यपुस्तक पान ि ०८ वर हदलेल्या 
पौणणिमा व अमावास्ा तसेच चाांद्रमास व 

https://tinyurl.com/y7nf4753


 
 
 
 
प्रत्क्ष अनभुव 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
स्वाध्याय 

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

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


4  ३. 
पृथ्वी 
आणण 
जीवसृ
ष्टी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

पृथ्वीच्या वातावरणाचे 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 
प्रते्की पाच वनस्पती व प्राण्याांची माहिती 
विीत शलिा .  
 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०             ववषय – पररसर अभ्यास-1 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी 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  .सरातील सवव घटक ररप
एकमेकाांवर कसे अवलांबून आिेत ते 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 
िारे 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  

 

िाहे – जून २०२०                           ववषय – पररसर अभ्यास-2 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

3 05.95B.
02 
भूतकाळाती
ल व 
वतगिानका
ळातील 
िालीरीती, 
प्रथा ,तंत्रे 
यांच्यातील 
बिलांिा 
नािी, चित्र े
स्मारके 
वसु्संग्रहा
लय ेइत्यािी 
तसेि 
ज्येष्ांशी 
संवाि 
यािधून 
िागोवा 
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 म्हणज े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  वास्तू , मांहदरे ,धाममिक  

स्थळे याांची माहिती पालकाांच्या मदतीन ेघेण्यास 
साांगणे . 

 
गावातील पारांपररक चालीरीती व प्रर्था 

पालकाांच्या मदतीने जाणनू घेण्यास साांगणे. 
 

 

िाहे – जुलै                                ववषय – पररसर अभ्यास-2 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

1  २.इवतिास 
आणण 
कालसांक
ल्पना 

 
 
 
 

(काळाची ववभागणी आणण 

पाठ िमाांक 2 -इवतिास आणण 
कालसांकल्पना िा पाठ वाचण्यास साांगणे. 
 
पाठातील घटक िमाांक 1 काळाची 

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


कालरेर्ा) 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

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) 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 

(कालगणना आणण 
कालगणनेच्या पद्धती) 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

 

घटक िमाांक 2 इसवी सनाचा काळ व 
इसवी सनापवूीचा काळ याबद्दल माहिती 
जाणून घणे्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करून णव्हहडओ पािण्यास साांगणे. 
 
घटक िमाांक 3 कालगणना  आणण 
कालगणनेच्या पद्धधती याबद्दल माहिती 
जाणून घणे्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करून णव्हहडओ पािण्यास साांगणे. 
 
 

3  २.इवतिास 
आणण 
कालसांक
ल्पना 

(इवतिासाची 
कालववभागणी) 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 

(कालमापनाच्या वैज्ञावनक 
पद्धधती आणण कालवनश्चिती) 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

 

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

4  २.इवतिास 
आणण 
कालसांक
ल्पना 

(काळाची ववभागणी आणण 
कालरेर्ा) सराव 

येर्थे 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. 
 

https://bit.ly/3gU3XmF
https://bit.ly/3h6CONx
https://bit.ly/3eZlyYG
https://bit.ly/3h2Eo2y
https://bit.ly/30gvNUi
https://bit.ly/30qMIDN


पाठ्यपुस्तक पान िमाांक 10 वरील हदलेल्या 
माशसक वनयोजनानुसार स्वतःचे ऑगस्ट 
महिन्याचे वनयोजन तयार करण्यास साांगणे. 
 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०                       ववषय – पररसर अभ्यास-2 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

1  ३.पृथ्वीव
रील 
सजीव 

 
 
 

(प्रस्तावना व पृथ्वीची 
उत्पत्ती) 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

 

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

2  ३.पृथ्वीव
रील 
सजीव 

(पृथ्वीवरील प्राणणसृष्टी) 
येर्थे क्लिक करा 

 

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

3  ३.पृथ्वीव
रील 
सजीव 

(पृथ्वीवरील सजीव सृष्टी-
सराव) 

येर्थे क्लिक करा 
 

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

4  ३.पृथ्वीव
रील 
सजीव 

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

 

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


इयत्ता – सहावी 
माहे – जून २०२०                                   ववषय – मराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 

पाठाचे नाव अध्ययन स्रोत ववद्यार्थी कृती 

3 ०६ .०१.१०  

०६.०१.११ 

१ .बलसागर 
भारत होवो .

(गीत)  

 
येर्थे क्लिक करा 

ववद्यार्थी समूहगीत तालासरुात 
म्हणतील . 

स्वतःची चाल लावून म्हणण्याचा 
प्रयत्न करा . 

आपल्या पालकांना ,ममरांना,वगाात 
वैयक्ततक गीत ऐकवा .  

4 ०६ .०१.०५  

०६.०१.१४ 

२ .सायकल 
म्हणते मी 
आहे ना!  

 
येर्थे क्लिक करा 

ववद्यार्थयाांनी आपल्या 
अनुभवववश्वातील वस्तूवंर 

आत्मकर्थनात्मक लेखन करतील . 
उदा  .ररतशा,बस ,रेल्वे,सायकल.इत्यादी.  

सायकलचे ननरीक्षण करा व नतच्या 
भागांची नावे मलहा . 

सायकल मशकतांना तुम्हाला आलेले 
अनुभव आठ ते दहा वातयात मलहा. 
संगणक तुमच्याशी बोलू लागला 
तर ....मलहा कल्पना करा व .  

सायकल व मोटार सायकल यांच्यातील 
संवाद मलहा . 

तुमच्या गावातील सायकल दरुुस्ती 
करणाऱ्या व्यततीची भेट घ्या व 
दरुुस्तीच्या ववववध कामाबद्दल 

माहहती ममळवा . 
शबदांच्या जाती ककती ?कोणत्या ?
याबाबत मशक्षकाशंी चचाा करा .  

नामाचे प्रकार ककती व कोणते 
याबाबत ममर ,स्तक यातून पुपाठ्य

वाळमाहहती मम .  
 

http://is.gd/61A5Tu
is.gd/QszANN


 

 

माहे – जुलै २०२०                                    ववषय – मराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती  

पाठाचे नाव अध्ययन स्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 ०२.०१.०२ 
०२.०१.०५ 

३.डॉ.कलाम यांचे 
बालपण. 

 
येर्थे क्लिक करा 

तुम्ही कोणती पुस्तके वाचली 
आहेत?त्यातील कोणते पुस्तक 
तुम्हाला आवडले?तुम्हाला 
आवडलेल्या पुस्तकातील चार वातय 
मलहा. 
शबदांमध्ये लपलेले शबद शोधा व 
मलहा. 
जसे. 
परवानगी,एकक्जनसीपणा,हजारभर, 
जडणघडण. 
पाठातील सवा जोडाक्षरांची यादी 
तयार करा. 
तुम्ही कोणकोणती वतामानपरे 
वाचता?वतामानपरातील कोणता भाग 
तुम्हाला वाचायला अधधक 
आवडतो?तो भाग का आवडतो? 
तुमच्या आई वडडलाना तुम्ही 
मोठेपणी कोण व्हावे असे वाटते?ते 
होण्यासाठी तुम्ही कोणकोणते प्रयत्न 
कराल? 
आंतरजालाच्या सहायाने 
डॉ.ए.पी.जे.अबदलु कलाम 
यांच्याबद्दल अधधक माहहती 
ममळवून मलहा. 
खालील पक्षयांचे प्रदेश व त्यांची 
वैमशष््ये मशक्षकांच्या मदतीने माहहत 

http://is.gd/qdoI6b


करून घ्या. 
किननतस,हंस,बगळा,गरुड,शहामगृ. 

2 ०६ .०१.०२  

०६.०१.०३ 

४.गवतिुला रे! 
गवतिुला! 

 
येर्थे क्लिक करा 

कववता तालासुरात म्हणा. 
तुम्हाला जमेल तशी चाल लावून 

कववता म्हणा. 
गवतिुले व इतर िुले यांचे 

ननरीक्षण करा.त्यामधील साम्य भेद 
मलहा. 

‘सळसळ’ यासारखे आणखी शबदांची 
यादी करा. 

एखाद्या माळरानावर किरताना 
तुम्ही गवतिुले पाहहली आहेत का? 

ती कोणकोणत्या रंगाची 
असतात?तुम्ही पाहहलेल्या 

गवतिुलाचे धचर काढा व रंगवा. 
वतृ्तपरांमधून ववववध िुलांववषयी 

येणाऱ्या माहहतीची कारणे ममळवा.या 
कारानापासून चीकात्वाही बनवा. 

खाली हदलेल्या कववतेच्या ओळी पूणा 
करा. 

माझी शाळा म्हणते खेळ खेळा 
वेळ,काळ,तुम्ही ननयममत पाळा, 

3 ०६ .०१.०५  
०६ .०१.१२  

५ .बाकी वीस 
रुपयांचं काय?  

 
येर्थे क्लिक करा 

बाकी वीस रुपयांचं काय? 
पाठ वाचून त्यावर आधाररत प्रश्न 
काढा.आपल्या वगाममरांना ववचारा. 
तुम्हाला दसुऱ्यांना मदत करणे 
आवडते का?तुम्ही कोणाकोणाला 

मदत करता?कोणकोणत्या स्वरुपात 
मदत करता? 

तुमच्या कुटंुबातील एखादी व्यतती 
आजारी पडल्यास तुम्ही नतची 

काळजी कशी घेता? 
तुमच्या मनाने उत्तरे मलहा ककंवा 

चचाा करा. 

http://is.gd/N6mHrv
http://is.gd/CVsg7V


‘कोणाच्या वस्तूला हात लावू नका’ 
असे आई तुम्हाला का सांगत 

असेल? 
भुकेलेल्यांना आण ममळावे, म्हणून 

काय-काय करता येईल? 
तुम्हाला कोणाची मैरी आवडते?का? 

तुम्हाला राजूची आई भेटल्यास 
तुम्ही राजूच्या आईला नतच्याजवळ 

काय बोलाल? 
या पाठात तुम्हाला राजूचे 

कोणकोणते गुण हदसून आले ते 
मलहा व चचाा करा. 

या पाठात ई, ता, वा, पणा, आई हे 
प्रत्यय लावून कोणते भाववाचक 
नामे आलेली आहेत.त्यांची यादी 

करा. 
सवानामाच्या प्रकाराबद्दल मोठ्यांशी 

चचाा करा. 
पषृ्ठ क्रमांक २० वरील कोडे सोडवा. 

4 06.01.06 .6पण र्थोडा 
उशीर झाला... 

 
येर्थे क्लिक करा 

 

आपल्या जवळच्या पोस्ट 
कायाालयाची भेट घेणे. पोस्टातील 
पराचा प्रवास कसा होता हे जाणून 
घेणे.  एखाद्या सैननकाची माहहती 

घेऊन त्याचे वणान करा. सैननक जसे 
आपल्या देशाचे रक्षण करता तसे 

तुम्ही कशाचे रक्षण कराल. कारधगल 
या हठकाणाचे ववशेष वणान करताना 
आलेले शबद वणान करा. वातयप्रचार 

मलहा. 
तुम्हाला माहीत असलेले जोडशबद 

मलहा. 
 

 

माहे – ऑगस्ट २०२०                                  ववषय – मराठी 

is.gd/qg2Oke


आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 

पाठाचे नाव अध्ययन 
स्रोत 

ववद्यार्थी कृती 

1 06.01.07 7  आपले 
परमवीर 

 
येर्थे क्लिक 

करा 

परमवीर चक्राची माहहती वाचून तुम्हाला 
कोणती प्रेरणा व स्िूती ममळते? 

परमवीर चक्राची माहहती तुमच्या शबदात 
मलहा. परमवीर चक्र ममळालेल्या 21 
महान परमवीर यांच्या नावाचा ततता 
आपल्या वगाात लावा. परमवीर चक्राचे 

धचर काढा व रंगवा. 
समानार्थी शबद मलहा. शबदसमुहाचा 
वातयात उपयोग करा सवानाम सांगा. 

2 06.01.10 8माय( 
कववता) 

 
येर्थे क्लिक 

करा 

कववता वाचताना तुम्हाला कोण कोणते 
प्रसंग अस्वस्र्थ करतात ते मलहा. माझी 
आई या ववषयावर दहा ते पंधरा ओळी 

ननबंध मलहा. 
वातयप्रचार मलहा. म्हणी मलहा. 

आई या ववषयावरील कववतांचा संग्रह करा. 
कववता तालासुरात म्हणा. 
पुरुष वाचक सवानाम मलहा. 

3 06.01.11 9 वारली 
धचरकला 

 
येर्थे क्लिक 

करा 

ववमभन्न साहहत्यप्रकारात मलहहलले्या 
लेखन साहहत्याचे आरोह- अवरोहासह व 
योग्य रीतीने वाचन करतात. घरदार या 
शबदासारखे पाठातील शबद शोधून मलहा. 
वारली प्रसंग धचर काढा. रंगवा व वगाात 

प्रदशान भरवा. वारली धचराच्या 
कारणापासून  भटे काडा बनवा. शबद 

समुहातील नाम ववशेषण यांचे वगीकरण 
करा. ववशेषणाचे प्रकार सांगा 

4 06.01.14 10 सुगंधी 
सषृ्टी 

 
येर्थे क्लिक 

करा 

पाररजातकाचे िुल तुमच्याशी बोलते आहे 
अशी कल्पना करून आठ ते दहा वातय 
मलहा.  समानार्थी शबद मलहा वातयात 

उपयोग करा. रारी िुलणारी िुले हदवसा 

is.gd/hiIqky
is.gd/hiIqky
is.gd/2f7tRr
is.gd/2f7tRr
is.gd/ApKmuu
is.gd/ApKmuu
is.gd/2YF9XT
is.gd/2YF9XT


िुलणारी िुले यांची यादी तयार करा. 
तुम्हाला आवडणाऱ्या कोणत्याही िुलांची 

धचरे काढा. 
 

माहे – जून २०२०                          ववषय – गणणत 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्रोत ववद्यार्थी कृती 

3 06.71.0
8 
[रेषा, 
रेषाखंड, 
कोन, 
त्ररकोण, 
चौकोन, 
वतुाळ इ. 
भौममनतक 
आकाराचे 
वणान 
भोवताल
ची 
आढळणा
ऱ्या 
उदाहरणां
च्या 
सहायाने 
करतात.]  

1.भूममती
तील 
मूलभूत 
संबोध 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

• पुस्तकातील QR code मदतीने 
 दीक्षा अॅप  च्या सहाय्याने रेषा, रेषाखंड, कोन, 
त्ररकोण, चौकोन, वतुाळ इ. भौममनतक आकार 
समजून घ्या. 

• डॉट पेपर चा वापर करून त्रबदं ू , रेषा, 
रेषाखंड, कोन, त्ररकोण, चौकोन, इ. 
रेखाटण्याचा सराव करा. 

 
• त्रबदं ू , रेषा, रेषाखंड, कोन, त्ररकोण, 

चौकोन, वतुाळ हे भौममनतक आकार 
(ककंवा या सदृश्य वस्तू / बाबी) 
आपल्या दैनंहदन जीवनात कोठे कोठे व 
कोणकोणत्या वस्ततू पहावयास 
ममळतात हे  समजून घ्या आणण 
त्यांची नावे व वणाने मलहा. 

• रेषा, रेषाखंड, मतुत व बंहदस्त 
आकृती,कोन, त्ररकोण, चौकोन, वतुाळ, 
इ. भौममनतक आकार घरात व 
पररसरात कोठे असतात त े आठवून 
यादी करा व याववषयी पालकांशी 
त्यांच्या गुणधमा,िरक याववषयी चचाा 
करा. 

मोजप्टीच्या साहाय्याने ववववध लाबंीचे रेषाखंड 
काढून त्यांच्या अंत्यत्रबदंूंना नावे देण्याचा सराव 
देतील. 

4 06.71.1 1.भूममती  • ककरण-   सवाप्रर्थम या धचराचे 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31243458969216614424281
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140054831185921250


4 
[ककरण, 
प्रतल, 
समातंर 
रेषा या 
मूलभूत 
संबोधाचे 
वणान 
करतात.] 

तील 
मूलभूत 
संबोध 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

ननरीक्षण करा व त्यावरून खालील 
प्रश्न लक्षात घ्या. (1) धचर कशाचे 
आहे? (2) बॅटरीच्या दोन्ही बाजूने 
प्रकाश ममळतो का? याचाच अर्था 
एका बाजूने प्रकाश येणे सुरु होते व 

दसु-
या 
बाजू

ला तो दरूपयांत जातो.  
 
अशाप्रकारे एका बाजूने सुरुवात असणा-या 
परंतु दसु-या बाजूने दरूपयांत वाढू शकणा-या 
सरळ रेषेतील आकारास आपण ककरण असे 

म्हणतो. खालील  ककरणाची पहा 
खालीलप्रमाणे Geogebra सॉफ्टवेअरच्या 

tools चा वापर करून वेगवगेळे  
ककरण,समांतर रेषा काढा. 

प्रतलाचा अनुभव घ्या. 
 
 
 
ककरण, प्रतल, समातंर रेषा  हे भौममनतक 
संबोध(ककंवा या सदृश्य वस्तू / बाबी) आपल्या 
दैनंहदन जीवनात कोठे कोठे व कोणकोणत्या 
वस्तूत पहावयास ममळतात हे समजून घ्या 
आणण त्यांची नावे व वणाने मलहा. 

 

माहे – जुलै २०२०                         ववषय – गणणत  

आठ
वडा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 06.71.15 
[एकरेषीय 
त्रबदं ू

1.भू
ममती
तील 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

• पुस्तकातील QR code मदतीने  
दीक्षा अॅप  च्या सहाय्याने   
एकरेषीय त्रबदं ू हा मूलभूत  
भौममनतक संबोध समजून घ्या. 

A 
B 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140054464266241232
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140054641623041233
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243458969216614424281


ओळखतात.
] 

मूलभू
त 
संबोध 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 

• डॉट पेपर चा वापर करून  
एकरेषीय त्रबदं ू दाखवण्याचा / 
ओळखण्याचा सराव करा. 

एकरेषीय त्रबदं ूहा भौममनतक संबोध(ककंवा 
या सदृश्य वस्तू / बाबी) आपल्या 
दैनंहदन जीवनात कोठे कोठे व 
कोणकोणत्या वस्तूत पहावयास ममळतात 
हे  समजून घ्या आणण त्यांची नावे व 
वणाने मलहा. उदा. आकाशातील चांदण्या 
/ रांगोळीचे हठपके इ. 
 
 
 

• दीक्षा अॅप  च्या सहाय्याने    
एकसपंात त्रबदं ू हा मूलभूत  
भौममनतक संबोध समजून घ्या. 

• डॉट पेपर चा वापर करून 
एकसपंात त्रबदं ू ननक्श्चत करा 
व  एकसंपात रेषा काढा/ सराव 
करा. 

एकसपंात त्रबदं ूहा भौममनतक 
संबोध(ककंवा या सदृश्य वस्तू / बाबी) 
आपल्या दैनंहदन जीवनात कोठे कोठे व 
कोणकोणत्या वस्तूत पहावयास ममळतात 
हे समजून घ्या आणण त्यांची नावे व 
वणाने मलहा. 

2 06.71.09 
[प्रात्यक्षक्षका
द्वारे 
कोनाची 
समज 
दशावतात.] 
06.71.10 
[भोवतालचे 
कोन 
ओळखतात, 
मापानुसार 

2.को
न 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

• आपल्या अवतीभवती असललेे [ 
वेगवेगळ्या वस्तूमधील / 
घड्याळाच्या दोन 
का्यामधील]कोन दाखवा. 

• दोरा / सुतळी, टाचणी/ 
णखळा/खंुटी  इ.  [ अर्थवा 
पेक्न्सल/ हटपरे/ रंगकांड्या इ.] 
च्या सहाय्याने लहान, मोठे, 
मध्यम आकाराचे व वेगवगेळ्या 
हदशेने कोन तयार करा, आणण 
अंदाजाने त े कोन लघुकोन/ 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31243458969216614424281
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140055002726401234
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140057778995201185
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058071203841235
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058303283201186


कोनांचे 
वगीकरण 
करतात, 
450 - 900 
-  1800 

असे कोन  
संदभाासाठी 
घेऊन 
कोनाच्या 
मापाचे 
अंदाज 
करतात.] 

 
 

काटकोन/ ववशालकोन / शून्य 
कोन / सरळ कोन / प्रववशाल 
कोन/ पूणा कोन तोंडी सांगा. 
सुचवलेल्या प्रकारचा कोन 
अंदाजाने बनवून दाखवा. 

• कागदाला घड्या घालून 
सुद्धा वेगवेगळे कोन तयार 
करा. 

• दरवाजा ,कारी ,कंपास व 
ववभाजक यांच्या मध्ये होणाऱ्या 
ववववध कोनाचे ननरीक्षण करा व 
मापांची तुलना करा. 

• पुस्तक,घर -ववववध 
कोपरे,घड्याळाचे दोन का्या 
तील कोन यांचे ननरीक्षण करून 
अंदाजे तुमच्या वहीत नोंदवा. 

पाठ्यपुस्तकातील सराव संच क्र .१ 
सोडवा .  

3 06.71.17 
[हदलेल्या 
कोनाचा 
दभुाजक 
काढतात.] 

2.को
न 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थ ेक्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

कागदाला घड्या घालून वेगवगेळे 
कोन तयार करा व त्याच कोनाचे 
घडी घालून दभुाजक काढा. 
दोरा / सुतळी, टाचणी/ णखळा/खंुटी  इ.  
[ अर्थवा पेक्न्सल/ हटपरे/ रंगकांड्या इ.] 
च्या सहाय्याने कोन व कोन दभुाजक 
बनवून दाखवा. 
 
कंपास च्या सहाय्याने कोन व कोन 
दभुाजक बनवून दाखवा. 
 

4 06.71.17 
[हदलेल्या 
कोनाचा 
दभुाजक 
काढतात.] 

2.को
न 

 मागील आठवड्यातील कोनदभुाजक 
या भौममनतक रचनेचा सराव करा. 
 
पाठ्यपुस्तकातील सराव संच क्र .१ 
सोडवा .  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066045867950081104
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006604661579776151
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006604749168640152
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066240003112961104
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066044740976641103


 

माहे – ऑगस्ट २०२०                      ववषय – गणणत 

आठ
वडा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 06.71.02 
[पूणााकांची 
बेरीज व 
वजाबाकाची 
उदाहरणे 
सोडवतात.] 

3 .
पूणाांक 
संख्या 
(धन 
संख्या , 
शून्य व 
ऋण 
संख्या 
ममळून 
संख्यां 
चा जो 
समूह 
तयार 
होतो, 
त्याला 
पूणाांक 
संख्या 
समूह 
म्हणतात
). 

 

येर्थे क्लिक करा 

 

 

येर्थे क्लिक करा 

 

 

येर्थे क्लिक करा 

 

 

येर्थे क्लिक करा 

 

नैसधगाक संख्या ,पूणा संख्या  व पूणाांक 
झाली ते संख्या यांची गरज कशी ननमााण 

पाठ्यपुस्तकातील चचाा व क्व्हडीओ च्या 
सहाय्याने अभ्यासा व दैनहंदन जीवनात 
आपण या संख्या कोठे वापरतो त्यांची 
यादी करा. 

2 06.71.02 
[पूणााकांची 
बेरीज व 
वजाबाकाची 
उदाहरणे 
सोडवतात.] 

3 .
पूणाांक 
संख्या 
(धन 
संख्या , 
शून्य व 
ऋण 
संख्या 
ममळून 
संख्यां 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

पुस्तकातील QR code च्या मदतीने    धन 
पूणाांक व ऋण पूणाांक व शून्य ममळून पूणाांक 
संख्या तयार होतात हे समजून घ्या . 
पाठ्यपुस्तकातून संख्यारेषेच्या मदतीने 
ववरूद्ध संख्या समजून घ्या. 
 पूणाांक संख्यांच्या लहान मोठेपणाचे खेळ 
खेळा. 
सराव संच क्र .६ सोडवा .  
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058429849601251
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058792837121236
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059348418561233
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059474247681234
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058429849601251
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058792837121236
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059348418561233


चा जो 
समूह 
तयार 
होतो, 
त्याला 
पूणाांक 
संख्या 
समूह 
म्हणतात
). 

 
 
 

3 06.71.02 
[पूणााकांची 
बेरीज व 
वजाबाकाची 
उदाहरणे 
सोडवतात.] 

3 .
पूणाांक 
संख्या 
(धन 
संख्या , 
शून्य व 
ऋण 
संख्या 
ममळून 
संख्यां 
चा जो 
समूह 
तयार 
होतो, 
त्याला 
पूणाांक 
संख्या 
समूह 
म्हणतात
). 

येर्थे क्लिक करा 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

पाठ्यपुस्तकातून  (संख्यारेषेच्या मदतीने )
आणण    दीक्षा अॅप  च्या सहाय्याने पूणाांक 
संख्यांची बेरीज व वजाबाकी  समजून घ्या. 
संख्यारेषेच्या मदतीने पूणाांकाची बेरीज व 
वजाबाकी. 
      1)घरात जममनीवर एक संख्यारेषा 
काढा.  संख्यारेषेवर उजव्या बाजलूा धन 
संख्या तर डाव्या बाजलूा ऋण संख्या दाखवा . 
 2 )पूणाांकाची बेरीज –  
              उदा .( 3 ) +(- 4) = (-1) 
  संख्यारेषेवर “०” वर उभे राहा , 3 ही धन 
संख्या असल्याने उजव्या बाजलूा 3पाऊले    
जाऊन धन 3  वर उभे राहा .आता 3 मध्ये ऋण 
४ ममळवायचे आहेत म्हणून डाव्या बाजूला 
चार पाऊले गेल्यावर तुम्ही ऋण १ वर 
पोहचल अशा प्रकारे ववववध उदाहरण े घेऊन 
बेरजेचा सराव करा . 
3) पूणाांकाची वजाबाकी - 
             उदा. ( 9 ) –  (- 4)  =9  + 4 
 =13 
   आरंभ त्रबदंवूर उभे राहून उजवीकडे 9 
पाऊले जा .आता वजा (  - 4  )करायचे आहेत .  
    आपल्याला माहहत आहे ,तून एखाद्या संखे

संख्या वजा करणे म्हणजे दसुऱ्या दसुरी 
संख्येची ववरुद्ध संख्या ममळववणे.म्हणून 

आपल्याला ऋण 4 ची ववरुद्ध संख्या धन4  
                    

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059474247681234
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059643740161219
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059838464001206
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140067002695681149
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003096090787841117
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000309685665792188
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003097435996161130
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003099002552321131
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003099491368961101


  म्हणजेच अजून उजवीकडे चार पाऊले 
जा .तुम्ही 13वर पोहचललेे असाल .याप्रमाणे    
ववववध उदाहरणे घेऊन संख्या रेषेवर सराव 
करा . 
 

4    पाठ्यपुस्तकातील सराव संच क्र .५ व ६ 
सोडवा .  

 

माहे – जून २०२०                                     ववषय – इंग्रजी 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्रोत ववद्यार्थी कृती 

3 06.17.03 

Understa

nds 

English 

spoken 

in the 

surround

ings. 

Fun and 

Games 

with 

Tara and 

Friends. 

 

येर्थे क्लिक करा 
QR Code on Page No.6 

• Discuss the questions and try to 

answer them in English. 

• Write the smalland capital 

letters in properproportion. 

Practice the conversation. 

4 
06.17.10 

Narrates 

a known 

story. 

 The 

Wild 

Boar and 

the Fox 

 

येर्थे क्लिक करा 

QR Code on Page No. 9 

• Listen the story carefully. 

 Tell the story to your friend/parents in 

English. 

 

माहे – जुलै                                        ववषय – इंग्रजी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 06.17.09 

Describes 

people, 

places, 

 A Letter 

from 

Hingoli 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

• Write letters to different people 

with appropriate expressions. 

• Describe   people, places, 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249649099085414427174?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248650441900851215?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124879455416156162556?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content


processes 

etc. 

06.17.36  

Identifies 

basic types 

of sentences 

(statements,  

exclamation, 

questions 

and 

commands 

/order). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nu-jo’s 

Project 

 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

processes 

 
 
 

OR Code on Page No. 16 

• Find an example of each type of 

sentence from Nu-jo’s story. 

Look at the picture and describe the 

parts of the plant with the help of the 

labels. 

2 
06.17.11  

Develops 

presentation 

skills 

through live 

demonstratio

n,  

elocution 

competitions

, interviews, 

plays etc. 

Are you 

a DIY 

Kid? 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

QR Code on Page No. 27 

• Write a short report about 

yourself  

• Things I can do (at least 5) 

• Things I am learning to do (at 

least 3) 

• Things I want to learn from my 

mother / father (at least 3) 

• Things I am going to learn in the 

vacation. 

Things I love to do. 

3 06.17.05 

Recites and 

shares 

familiar 

songs, 

poems 

effectively. 

Minnie 

and 

Winnie 

(A 

Lullaby) 

 

 

येर्थे क्लिक करा 

QR Code on Page No. 29  

 

• Find the rhyming words 

• Translate the phrases 

Recites and shares familiar songs, 

poems 

4 06.17.01 

Understands 

and enjoys 

simple 

songs, 

poems, skits, 

The 

Lion, the 

Man and 

the 

Statue 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

 

QR Code on Page No.31 

• Read the story aloud along with 

the teacher. 

Read the text and write in your 

notebook what the speakers will say. 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312472291442278400119189?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251541171478528026461?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312467358088839168117307?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312469237509046272118011?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content


plays,  

stories etc.  

 

 

06.17.14 

Reads 

children’s 

literature 

with 

pleasure 

 

 

 

 

 

 

 

 

An 

Invisible 

Bench 

 

 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 

 

 

 

 

QR Code on Page No.33 

• Use the ideas to answer the 

question ‘What are you doing ?’ 

Enact your answers. 

 

माहे – ऑगस्ट २०२०                                 ववषय – इंग्रजी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती क्रमाकं 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 06.17.06 

Participates in 

activities in 

English like 

role play and  

dramatization. 

 

The 

Mouse 

Merchan

t 

 

येर्थे क्लिक करा 

QR Code on Page No.39 

• Present the story of Somadatta in 

the form of a flowchart that 

shows his progress. (Use 5-8 steps.) 

2 
06.17.12 

Reads aloud 

using proper 

pause, pace 

and volume. 

The Man 

who 

Thinks 

he can... 

 

येर्थे क्लिक करा 

QR Code on Page No.43 

• Discuss with examples how your 

‘state of mind’ can help you to 

do something. 

How it helps you to try harder and better 

USING ‘APOSTROPHE’ 

3 
06.17.17 

Reads in order 

to obtain 

information. 

How 

Glass is 

Made 

 

येर्थे क्लिक करा 

QR Code on Page No.46 

• Find out how paper and plastic 

are recycled. 

List where you see the paper and plastic 

are recycled.  

https://diksha.gov.in/play/content/do_312469268637384704118018?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31249067508541030422878?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312471440207470592118824?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31249699286690201627677?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content


4 06.17.02 

Listens 

attentively to 

English 

program like 

news,  

interviews etc. 

 

Ad‘wise

’ 

Custome

rs 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

QR Code on Page No.53 

• Present the information in the 

box ‘My Teacher says’. 

• Translate the box ‘My Teacher 

says’ into your mother tongue. 

Enact the advertisement. 

 

माहे – जून २०२०                  ववषय – ववज्ञान  

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्रोत ववद्यार्थी कृती 

3 ०६ .७२.०१  
 

नैसधगाक 
संसाधने - 
हवा, 
पाणी 
आणण 
जमीन  
 

 
  येर्थे क्लिक करा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

१. नैसधगाक ससंाधनातील ववववध 
घटकांचा वापर आपण आपल्या 
गरजा पूणा करण्यासाठी कसा करतो 
हे अभ्यासा.   
 
१  .दररोजच्या पाण्याच्या वापराची 
कारणे व त्यांचा वापर (लीटरमध्ये) 
यांचा रकाना तयार करा.                                                                                     
२  .पालकांच्या मदतीने परृ्थवीवरील 
पाण्याचे ववतरण दाखववणारा 
आकृनतबंध काढा. 
 
१ .पाण्याचा  काटकसरीने वापर करण्यासाठी 
कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील? 

ते मलहून काढा.                                                                         
२  . पाण्याचा जीव कोणकोणते सोडून मानव

करतात वापर ? ते मलहा . 
 
१. आंतरजाल (internet) च्या मदतीने 

जममनीच्या र्थरांची माहहती संकमलत करा.                                                                                                   
२  .नं पान मदतीने पालकांच्या .वरील ६  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124758055220101121269?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916138106881151?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916138106881151?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916138106881151?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916436459521748?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916566794241267?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916839833601146?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content


(१ .७)पहा करून कृती .  

 
4 ०६ .७२.०१ , 

०६ .७२.१५  

 

नैसधगाक 

संसाधने - 

हवा, पाणी 
आणण 

जमीन  

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

येर्थे क्लिक करा 

१ .आंतरजाल  (internet) च्या मदतीने मदृा 
ननममाती कशी होते हे अभ्यासा.                                                                                                                                                               
२ .नं पान मदतीने पालकांच्या . वरील ७

करा कृती ही पहा करून .  

 
 

कुधर्थत मदृा कशी तयार होते हे अभ्यासा . 
 
 

     १  . प्रमाण घटकांचे ववववध हवेतील
दाखववणारी आकृती काढा.                                                                     
२  . झाले काय तर नसती हवा परृ्थवीवर
असते? ते मलहा . 
 

१. हवेतील वायंूचे उपयोग यांची यादी तयार 

करा.                              २  .वायू  

प्रदषूणाच्या ववववध कारणांची यादी करा.  
 
 

१.  जलचक्र आकृती काढा.        २  .समुद्र , 

महासागराचे पाणी खारट असूनसुद्धा 
उपयुतत कस ेआहे? त ेमलहा.  
 

'ओझोन संरक्षक हदन' याबद्दल माहहती 
मलहा. 
 

१  . आधारे वैमशष््यांच्या कोणकोणत्या
सजीव आपण  ओळखतो हे अभ्यासा.                                           

२.  पान नं  .वरील ९ ( २  .१)  धचरातील ववववध 

घटकांची यादी करून त ेसजीव आहेत की 
ननजीव त ेठरवा . 
 

सजीव व ननजीव िरक स्पष्ट करा . 
 

 

माहे – जुलै                      ववषय – ववज्ञान  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916965990401797?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917087559681157?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186924459458561156?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186924569477121635?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916689510401626?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916299325441156?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31249366373089280024895?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917210767361798?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content


आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 ०६ .७२.०२  

 

सजीव 

सषृ्टी  
 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

कंुडीमध्ये लावलेल्या रोप्याच्या वाढीचे 

ननरीक्षण करा . 
 
 

घरात उपलबध असलेल्या  कोणत्याही 
एका वनस्पतीच्या एका पानाला 
प्लाक्स्टकची वपशवी बांधा . र्थोड्या
वेेळाने त्याचे ननरीक्षण करुन नोंद 

करा . 
 
 

१ .ववववध  सजीवांच्या हालचालींची 
वैमशष््ये दशाववणारा ततता तयार करा.                                       
२. परृ्थवीवर अनेक प्रकारचे प्राणी व 

वनस्पती आजही का हटकून आहेत? ते 
मलहा. 
 
 

१. ववववध प्राणी आणण वनस्पती यांचे 

उपयोग मलहा.                     २ .

National Geographic, Discovery 

या वाहहन्यांवरील कायाक्रम बघून त्यावर 

पालकाशंी चचाा करा . 
 

2 ०६ .७२.०२  

 
 
 
 
 

०६ .७२.०३ ,   

०६ .७२.०२  

 
 
 
 

सजीव 

सषृ्टी  
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 

१  . यांची सजीव बहुपेशीय व एकपेशीय
यादी करा.                         २ .

आंतरजाल (internet) च्या मदतीने 

ववववध सजीवांबद्दल माहहती ममळवा.                      
 
 

प्लाक्स्टकच्या बाटलीत एक रोप लाऊन 

त्यात पाणी टाका व र्थोड्यावेळानंतर 

त्याचे ननरीक्षण करा  .काय  हदसले? 

त्याची नोंद ठेवा . 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917327912961799?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917442273281758?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917572280321759?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917801574401749?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186924757647361157?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140324511580161244?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604667100372992219159?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content


०६ .२७.०२  

 
 
 
 

०६ .७२.०६  

 
 
 
 

०६ .७२.०२  

 

 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

सजीवांची ववववध लक्षण ेउदाहरणासह 

स्पष्ट करा . 
 
 

१ .कंुडीत  ववववध वनस्पतींच्या त्रबया 
लावून त्यापासून रोपे तयार करा.                                     
२. पालकांच्या मदतीने घरच्या घरी 
गुलाबाचे कलम तयार करा . 
 

१. प्राण्यांचे वगीकरण कोणकोणत्या 
ननकषांच्या आधारे करता येईल? ते 
मलहा.                                       २ .

पान नं  . कृती ही पहा करून वरील २३
करा .  

 

3 ०६ .७२.०२ ,   

०६ .७२.०५  

 

०६ .७२.०५  

 
 
 

०६ .७२.०२ ,  

०६ .७२.०५  

 

०६ .७२.०५  

 

सजीवातंी
ल 

ववववधता 
आणण 

पयाावरण  

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

वनस्पतींचे प्रकार सोदाहरण स्पष्ट 

करुन मलहा. 
 
 

वनस्पतीची आकृती काढून त्यात पान, 

िुल, खोड, मूळ, िळ हे भाग दाखवा . 
 

ववववध वनस्पतींचे ननरीक्षण करून 

ममळवलेल्या माहहतीच्या आधारे स्वतंर 

ततता तयार करा . 
 

तुम्हाला माहहत असलेल्या ववववध 

सापांची नावे मलहा.  
 

4 ०६ .७२.०२ ,.  

०६ .७२.०३  

 
 
 
 
 
 
 

०६.७२.०३,  

सजीवातंी
ल 

ववववधता 
आणण 

पयाावरण  

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

१. वनस्पतींचे वगीकरण करताना 
कोणकोणते ननकष ववचारात घेतले 
जातात? ते मलहा.                                  
२.  आंतरजाल )internet) च्या 
मदतीने जगातील ववववध 
वनस्पतींची माहहती ममळवा. 
 

 वनस्पतींचे वेगवेगळे अधधवास व 
त्यांचे उदाहरणे यांचा ततता तयार 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917691064321158?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604667233476608219160?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925448151041803?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925571440641163?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925713489921636?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140327348060161166?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925879459841804?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925993328641160?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content


०६.७२.०५ 

 
 

०६.७२.०३,  

०६.७२.०५ 

 
 
 

०६.७२.०५ 

 
 
 
 

०६.७२.०३ 

 
 
 
 
 
 
 

०६.७२.०२ 

 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

करा. 
 
 

 कोणकोणत्या ननकषांच्या आधारे 
प्राण्यांतील ववववधता स्पष्ट करता 
येईल?ते मलहा. 
 

प्राण्यांचे पेशीरचनेनुसार, पाठीच्या 
कण्यानुसार, पुनरुत्पादन पद्धती व 
अधधवासानुसार वगीकरण ततता 
तयार करा. 
 

१ आंतरजाल )internet) च्या 
मदतीने ववववध प्रकारच्या िुलांची 
माहहती ममळवा.                                            
२. ववववध िुलांचे प्रकार व त्यांचे 
वैमशष््य यांचा ततता तयार करा. 
 

वनस्पतींचे खोडांचे आकार व 
उंचीनुसार, जीवनक्रम 
कालावधीनुसार, अधधवासानसुार 
वगीकरण ततता तयार करा.   

 

माहे – ऑगस्ट २०२०               ववषय – ववज्ञान  

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 ०६ .७२.०२  

 

 

 

 

०६.७२.०२,  

०६.७२.०५ 

सजीवातंी
ल 

ववववधता 
आणण 

पयाावरण  

 
 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 

सजीव सषृ्टीतील ववववधता 
जपण्याचा आपण सवाांनी प्रयत्न 
करणे का गरजेचे आहे, असे 
तुम्हाला वाटते? ते मलहा. 
 
 

प्राण्यांच्या अन्न ममळवण्याच्या व 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186926126530561718?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186926407188481763?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140324644208641245?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31245014414929920017279?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604667241242624219161?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186926290944001637?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
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०६.७२.१० 

 
 
 

०६.७२.१० 

 
 
 

०६.७२.१० 

 
 
 
 
 
 
 
 

आपत्ती 
व्यवस्र्थाप
न  

 

 

 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 
येर्थे क्लिक करा 

 

अन्नग्रहणाच्या पद्धतीनुसार, 

शरीररचनेतील िरकानुसार 
वगीकरण ततता तयार करा.  

 
 

 आंतरजाल )internet) च्या 
मदतीने ववववध भागातील 
महापुर, वादळे व वणवा याववषयी 
माहहती ममळवा.  

 

प्रर्थमोपचार पेटीत कोणकोणते 
साहहत्य असते, त्याची यादी करा.  

 

ववववध आपत्तींच्या उदाहरणांचे 
ननसगाननममात व मानवननममात 
असे वगीकरण करा.  

 

आपत्ती व्यवस्र्थापनासाठी संपका  
क्रमांकांची यादी करा. 

2 ०६.७२.१० 
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०६.७२.१० 

 
 
 
 
 
 
 

०६.७२.१० 

आपत्ती 
व्यवस्र्थाप
न  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

साप चावल्यावर सवाात प्रर्थम 
कोणता प्रर्थमोपचार करावा?, ते 
र्थोडतयात मलहा. 
 

१. प्रर्थमोपचार पेटीतील ववववध 
साहहत्यांची नावे व काये मलहा.                                                                    
२. प्रर्थमोपचाराची आवश्यकता 
पालकांच्या मदतीने समजून घ्या. 
  

१. आपत्ती कशामुळे उद्भवतात 
ते सोदाहरण मलहा.                                                                                                                      
२. ककल्लारी भूकंप, माळीण गाव 
दघुाटना याववषयी माहहती 
ममळवा. 
 

आंतरजाल )internet) च्या 
मदतीने सपाममर कसे काम 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917922570241750?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186918039879681154?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186928981442561165?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186929123409921805?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140327348060161166?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313014032748683264173?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925008486401158?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925117440001272?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
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पदार्थाांचे 

गुणधमा  
 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

करतात, हे अभ्यासा.  

 

१. ववववध आपत्तीं धचर संग्रह 
करा.                                  
२. एखादी आपत्ती ओढवल्यास 
त्याचे ननवारण कसे कराल? हे 
पालकांच्या मदतीने समजून घ्या. 
 

पदार्थाांच्या अवस्र्था व गुणधमा 
यांचा वगीकरण ततता तयार 
करा. 

3 ०६.७२.०३ 

 
 
 

०६.७२.०३ 

 
 
 
 
 
 
 
 

०६.७२.०३ 

 
 
 

०६.७२.०३ 

पदार्थाांचे 

गुणधमा  
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

पदार्थाांची एक अवस्र्था बदलुन 
दसुऱ्या अवस्रे्थत जाणाऱ्या 
पदार्थाांची यादी करा. 
 

 पालकांच्या मदतीने घरातील 
तापमापीच्या )उपलबध 
असल्यासच( सहाय्याने ववववध 
पदार्थाांचे व शरीराचे  तापमान 
मोजा. 
 

पालकांच्या मदतीने पाण्याचे 
उत्कलन )उकळणे( व गोठण 
)बिा ( कक्रया समजावून घ्या.  

 

कापराची वडी हवेत र्थोडावेळ 
ठेवल्यास काय होते याचे 
ननरीक्षण करा. 

4 ०६.७२.०३ 

 

पदार्थाांचे 

गुणधमा  
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

घरातील ववववध पदार्थाांचे त्यांच्या 
गुणधमाानुसार वगीकरण करा. 
 

पालकांच्या मदतीने घरातील 
ववववध पदार्थाांचे गुणधमा तपासून 
पहा.  

 

पालकांच्या मदतीने घरातील 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31245014685124198427227?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312460243180331008112834?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186926599782401164?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186926712504321719?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186926877409281720?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186927009218561273?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186927116124161754?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186927226716161161?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content


येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 

लोखंडी णखळा व लाकडाचा तुकडा 
यांची घनता तपासून पहा. 
 

१. पालकांच्या मदतीने घरातील 
ववववध धातंूचे त्यांच्या 
गुणधमाानुसार वगीकरण करा.                           
२. पान नं. ३९ वरील करून पहा 
ही कृती करा व नोंदी ठेवा. 
 

१. पदार्थाांची घनता कशी 
तपासतात, हे अभ्यासा.              
२. पालकांच्या मदतीने पान नं. 
३८ )५.१२( वरील कृती करून 
नोंदी ठेवा. 
 

तरंगणारे आणण बुडणारे संरे या 
ध्वनी धचरकितीचे ननरीक्षण करुन 
नोंदी करा. 
बिा  पाण्यावर का तरंगतो? या 
ध्वनी धचरकितीचे ननरीक्षण करुन 
नोंदी करा. 
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आ
ठव
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्रोत ववद्यार्थी कृती 

3 06.73H.0

1 

इनतहास 

आणण 

भूगोल 

यांचा 
सहसंबंध 

ओळखतात
. 

१.भारतीय 

उपखंड 

आणण 

इनतहास 

 
 
 

(भारतीय उपखंड 

आणण इनतहास) 

प्रकटवाचन धचरासह 

 

येर्थे क्लिक करा 
 

(इनतहासाची घडण 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 1-भारतीय उपखंड 

आणण इनतहास याचे वाचन करण्यास सांगणे. 
 

पाठातील घटक क्रमांक १.१ इनतहासाची घडण 

आणण वैमशष््ये भाग-१) या घटकाबद्दल माहहती 
घेण्यासाठी हदलेल्या मलकंला क्तलक करून 

क्व्हडडओ पाहण्यास सांगणे. 
इनतहासाची घडण आणण वैमशष््ये भाग-२) या 
घटकाबद्दल माहहती घेण्यासाठी हदलेल्या 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186927385804801721?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186928103751681638?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140330197729281317?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140330342645761246?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140330434887681230?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://bit.ly/3eR1WFK


आणण वैमशष््ये भाग-

१) 

येर्थे क्लिक करा 
 

(इनतहासाची घडण 

आणण वैमशष््ये भाग-

2) 

येर्थे क्लिक करा 
 

मलकंला तलीक करून क्व्हडडओ पाहण्यास सांगणे. 
पाठातील घटक क्रमांक १.२ भारताची भौगोमलक 

वैमशष््ये भाग-१ बद्दल अधधक महहती 
घेण्यासाठी हदलेल्या मलकंला तलीक करून 

क्व्हडडओ पाहण्यास सांगणे. 
 
 

4 06.73H.0

1 

इनतहास 

आणण 

भूगोल 

यांचा 
सहसंबंध 

ओळखतात
. 

१.भारतीय 

उपखंड 

आणण 

इनतहास 

(भारताची भौगोमलक 

वैमशष््ये भाग-१) 

येर्थे क्लिक करा 
 

(भारताची भौगोमलक 

वैमशष््ये भाग-२) 

येर्थे क्लिक करा 
 

(मसधूं-गंगा-ब्रह्मपुरा 
नद्यांचा मैदानी 

प्रदेश) 

येर्थे क्लिक करा 
 

(समुद्रातील बेटे) 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

 पाठातील घटक क्रमांक १.२ भारताची भौगोमलक 

वैमशष््ये भाग-१ बद्दल अधधक महहती 
घेण्यासाठी हदलेल्या मलकंला तलीक करून 

क्व्हडडओ पाहण्यास सांगणे. 
भारताची भौगोमलक वैमशष््ये भाग-१ 

घटकाबद्दल माहहती घेण्यासाठी हदलेल्या 
मलकंला तलीक करून क्व्हडडओ पाहण्यास सांगणे. 
मसधूं-गंगा-ब्रह्मपुरा नद्याचंा मैदानी प्रदेश या 
घटकाबद्दल माहहती घेण्यासाठी हदलेल्या 
मलकंला क्तलक करून क्व्हडडओ पाहण्यास सांगणे. 
समुद्रातील बेटे या घटकाबद्दल माहहती 
घेण्यासाठी हदलेल्या मलकंला क्तलक करून 

क्व्हडडओ पाहण्यास सांगणे. 
कृती व उपक्रम 

तुमच्या पररसरात कोणकोणती वपके घेतली 
जातात त्यांची यादी करण्यास सांगण.े 

तुमच्या पररसरात कोणकोणते व्यवसाय 

आहेत,त्यांची यादी करा. 
पान क्रमांक 4 वरील भारत प्राकृनतक या नकाशात 

हहमालय पवात,र्थरचे वाळवंट,पवूा ककनारप्टी 
दाखवा. 

 

 

 

 

माहे – जुलै                                ववषय – सामाक्जक शास्र 

https://bit.ly/2YdDacy
https://bit.ly/376CYj3
https://bit.ly/2XHC2yR
https://bit.ly/3eOjxOO
https://bit.ly/3cFyAsH
https://bit.ly/30iGENl


आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 06.73H.02 

इनतहासाची 
ववववध 

साधने 

ओळखतात 

आणण त्यांचा 
या 
काळातील 

इनतहासाच्या 
पुनलेखनासा
ठी उपयोग 

स्पष्ट 

करतात. 

 

२.इनतहासा
ची साधने 

 
 
 

(भौनतक साधने) 

 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 

 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक २-

इनतहासाची साधने हा पाठ वाचण्यास 

सांगणे. 
पाठातील घटक क्रमांक २.१ भौनतक साधने 

ववषयी क्व्हडडओ पाहण्यासाठी हदलेल्या 
मलकंला क्तलक करून पाहण्यास सांगण.े 

 

2 06.73H.06 

त्याकाळच्या 
मलणखत 

साधनांमध्ये 

नमूद 

केलेल्या 
बाबी, 
घटना,व्य
तती यांचे 

वणान 

करतात. 

 

२.इनतहासा
ची साधने 

(मलणखत साधने व मौणखक 

साधने) 

येर्थे क्लिक करा 
 

(इनतहास लेखनाबाबत 

घ्यायची काळजी) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 

(इनतहासाची साधने-सराव) 

येर्थे क्लिक करा 
 

घटक क्रमांक २.२ व २.३ मलणखत साधने 

आणण मौणखक साधने याववषयी माहहती 
घेण्यासाठी हदलेल्या मलकंला क्तलक करून 

क्व्हडडओ पाहण्यास सांगणे. 
घटक क्रमांक २.५ इनतहास लेखनाबाबत 

घ्यायची काळजी या ववषयी माहहती 
घेण्यासाठी हदलेल्या मलकंला क्तलक करून 

क्व्हडडओ पाहण्यास सांगणे. 
इनतहासाची साधने या पाठातील प्रश्नोत्तरे 

सराव करण्यासाठी हदलेल्या मलकंला तलीक 

करून प्रश्नांचा सराव करण्यास सांगण े

कृती व उपक्रम 

तुमच्या घरातील आजी-आजोबांच्या 
काळातील वस्तूंची2 यादी करा. 
गावातील एकाद्या जून्या घराची/मंहदराची 
माहहती मलहा. 
आईच्या मदतीने जात्यावरची गाणी यांचा 
संग्रह करा. 
आई-वडील व इतरांकडून ववववध प्रसंगी 

https://bit.ly/374qhFs
https://bit.ly/2Yb3HXX
https://bit.ly/30qOlRV
https://bit.ly/2YdDQP8


गायली जाणारी गीते यांचा संग्रह करा.. 
3 06.73H.20 

व्यतती,कुटंु
ब आणण 

संस्र्था यांचा 
ममळून 

समाज 

बनतो हे 

समजून 

घेणे. 

१.आपले 
समाजजीव
न 

 
 
 
 

(माणसाला समाजाची 
गरज का वाटली?) 

येर्थे क्लिक करा 
 

(माणसातील 

समाजशीलता) 
येर्थे क्लिक करा 
 

नागररकशास्र मधील पाठ क्रमांक १.आपले 
समाजजीवन हा पाठ वाचण्यास सांगण.े 

 

पाठातील घटक क्रमांक १.१ माणसाला 
समाजाची गरज का वाटली? याववषयी 
माहहती जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या मलकंला 
क्तलक करून क्व्हडडओ पाहण्यास सांगणे. 
घटक क्रमांक १.२ माणसातील 

समाजशीलता या बद्दल माहहती 
घेण्यासाठी हदलेल्या मलकंला क्तलक 

करण्यास सांगणे. 
 

चौ
र्था
 
आ
ठ
व
डा 

06.73H.20 

व्यतती,कुटंु
ब आणण 

संस्र्था यांचा 
ममळून 

समाज 

बनतो हे 

समजून 

घेणे. 

१.आपले 
समाजजीव
न 

(आपला ववकास) 

येर्थे क्लिक करा 
 

(समाज म्हणजे काय?) 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

(माणसातील 

समाजशीलता-सराव) 

येर्थे क्लिक करा 
 

घटक क्रमांक १.३ आपला ववकास याबद्दल 

माहहती घेण्यासाठी हदलेल्या मलकंला क्तलक 

करण्यास सांगणे. 
घटक क्रमांक १.४  समाज म्हणजे काय? 

याबद्दल माहहती घेण्यासाठी हदलेल्या 
मलकंला क्तलक करण्यास सांगणे. 
माणसातील समाजशीलता यावर आधाररत 

प्रश्नोत्तराच्या सरावासाठी हदलेल्या मलकंला 
क्तलक करण्यास सांगण.े 

कृती/उपक्रम 

शेतीसाठी लागणाऱ्या अवजारांची यादी करा 
व त्यासाठी कोणाकोणाची गरज भासते ते 
मलहा. 
तुमच्या गावातील समस्या कोणकोणत्या 
आहेत व त्या समस्या गावात कशा प्रकारे 

सोडवल्या जातात. 

तुमच्या घरात एखादा ननणाय घेताना 
तुम्हाला ववचारले आहे,प्रसगं मलहा. 
मानवाच्या मलूभतू गरजांची यादी करा. 

 

 

 

माहे – ऑगस्ट २०२०                       ववषय – सामाक्जक शास्र 

https://bit.ly/3h0guoB
https://bit.ly/2MB4VGA
https://bit.ly/2BFXagf
https://bit.ly/3eUhGYM
https://bit.ly/2YbqxhQ


आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाकं 

पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 06.73H.05 

प्राचीन 

काळातील 

व्यापक 

घडामोडी 
स्पष्ट 

करतो.उदा. 
मशकारी व 

अन्न गोळा 
करणारे हा 
टप्पा ते 
शेतीची 
सुरुवात. 

मसधूं 

संस्कृतीतील 

पहहली नगरे 

इत्यादी.एका 
हठकाणच्या 
घडामोडीचा 
दसुऱ्या 
हठकाणाशी 
संबंध 

जोडतात. 

३.हडप्पा 
संस्कृती 

 
 
 
 

(प्रस्तावना) 
येर्थे क्लिक करा 
 

(घरे आणण नगररचना) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 

 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक ३.हडप्पा 
संस्कृती या पाठाचे वाचन करण्यास सांगण.े 

पाठातील घटक क्रमांक ३.१ हडप्पा संस्कृती 
या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी हदलेल्या 
मलकंला तलीक करून पाहण्यास सांगणे. 
घटक क्रमांक ३.२ घरे आणण नगररचना 
याबद्दल माहहती घेण्यासाठी हदलेल्या 
मलकंला क्तलक करून क्व्हडडओ पाहण्यास 

सांगणे. 
 

2 06.73H.05 

 
३.हडप्पा 
संस्कृती 

(मुद्रा-भांडी व 

महासन्नानगहृ) 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

(लोकजीवन व व्यापार) 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

(ऱ्हासाची कारणे) 

घटक क्रमांक ३.३ व ३.४ मुद्रा-भांडी व 

महासन्नानगहृ याववषयी माहहती 
घेण्यासाठी हदलेल्या मलकंला तलीक करून 

क्व्हडडओ पाहण्यास सांगणे. 
घटक क्रमांक ३.५ व ३.६ लोकजीवन व 

व्यापार बद्दल माहहती घेण्यासाठी हदलेल्या 
मलकंला तलीक करून क्व्हडडओ पाहण्यास 

सांगणे. 
घटक क्रमांक ३.७ हडप्पा संस्कृती ऱ्हासाची 
कारणे याववषयी माहहती घेण्यासाठी 

https://bit.ly/2XE0cKh
https://bit.ly/374QVhq
https://bit.ly/3eOkgzw
https://bit.ly/3gVZsbj


येर्थे क्लिक करा 
 

हदलेल्या मलकंला तलीक करून क्व्हडडओ 

पाहण्यास सांगणे. 
कृती व उपक्रम 

पान क्रमांक 10 वरील हडप्पा संस्कृती या 
नकाशात हडप्पा संस्कृतीची हठकाणे 
दाखवा. 
तुमच्या गावतील घरे कोणत्या प्रकारची 
आहेत?उदा. कौलारू, धाबयाची,उतरत्या 
छपराची. 
तुमच्या गावातील सांडपाण्याची व्यवस्र्था 
कसी आहे ते मलहा. 
मातीची भांडी तयार करण्यासाठी 
कोणकोणती साधने लागतात,त्यांची यादी 
करा. 
तुमच्या गावातील वपके व िळांची यादी 
करा. 
गावातील लोक कोणत्या प्रकारचे कपडे व 

दाधगने वापरतात त्यांची यादी करा. 
हडप्पा कालीन खेळणी व सध्याच्या 
काळातील खेळणी यांची यादी करा. 

3  ४.वैहदक 

संस्कृती 
(वैहदक वाङमय) 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

(यजुवेद संहहता) 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 

(ब्रह्माणग्रंर्थ) 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

(कुटंुबव्यवस्र्था व दैनंहदन 

जीवन) 

येर्थे क्लिक करा 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक ४.वैहदक 

संस्कृती या पाठाचे वाचन करण्यास सांगण.े 

घटक क्रमांक ४.१ वैहदक संस्कृती बद्दल 

माहहती घेण्यासाठी हदलेल्या मलकंला 
तलीक2 करुन क्व्हडडओ पाहण्यास सांगणे. 
यजुवेद संहहता बदल माहहती घेण्यासाठी 
हदलेल्या मलकंला तलीक करून क्व्हडडओ 

पाहण्यास सांगणे. 
ब्रह्माणग्रंर्थ ववषयी माहहती घेण्यासाठी 
हदलेल्या मलकंला तलीक2 करून क्व्हडडओ 

पाहण्यास सांगणे. 
घटक क्रमांक ४.२ कुटंुबव्यवस्र्था व दैनंहदन 

जीवनाबद्दल माहहती घेण्यासाठी हदलेल्या 
मलकंला तलीक करून क्व्हडडओ पाहण्यास 

सांगणे. 
4  ४.वैहदक 

संस्कृती 
(वेदकालीन लोकांचा 

आहार) 

वेदकालीन लोकांचा आहाराववषयी माहहती 
घेण्यासाठी हदलेल्या मलकंला तलीक करून 

https://bit.ly/2MDrIBe
https://bit.ly/2zdowtg
https://bit.ly/3eZNYBN
https://bit.ly/378LoX7
https://bit.ly/2z7VD1q


येर्थे क्लिक करा 
 

(शेती व पशपुालन) 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

(धमाकल्पना) 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

(शासनव्यवस्र्था) 
येर्थे क्लिक करा 

 

क्व्हडडओ पाहण्यास सांगणे. 
घटक क्रमांक ४.३ शेती व पशपुालन या 
ववषयी माहहती घेण्यासाठी हदलेल्या मलकंला 
तलीक करून क्व्हडडओ पाहण्यास सांगणे. 
घटक क्रमांक ४.४ धमाकल्पना बद्दल 

अधधक माहहती जाणून घ्या6 हदलेल्या 
मलकंला तलीक करून क्व्हडडओ पाहण्यास 

सांगणे. 
घटक क्रमांक ४.५ शासनव्यवस्र्था याववषयी 
माहहती घेण्यासाठी हदलेल्या मलकंला क्तलक 

करून क्व्हडडओ पाहण्यास  सांगणे. 
कृती 
पाठात आलेले नवीन शबद व त्यांचे अर्था  
यांची यादी करा. 
तुम्हाला माहहती असलेल्या ग्रंर्थांची यादी 
करा. 
वेदकालीन वाद्ये व आजच्या काळातील 

वाद्ये यांची यादी करा. 
पूवीच्या काळातील मनोरंजनाची साधने व 

आताच्या काळातील मनोरंजनाची साधने 

यांची यादी करा. 
 

िाहे – जून २०२०                          ववषय – भूगोल 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

3 इयत्ता ५वी 
– पररसर 
अभ्यास भाग 
-१  
05.95A.11  
  

पूवव तयारी  
(इयत्ता 
५वी – 
पररसर 
अभ्यास  
भाग -१ 
पाठ ०९  
नकािा : 
आपला 

दीक्षा APP 
  

येर्थे क्लिक करा 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती करा.  
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी 
िारे सांपकव  साधा. 
 
 
 
 

https://bit.ly/2ALKMKW
https://bit.ly/2UboXvp
https://bit.ly/2Ue0QfG
https://bit.ly/2MyDEV3
https://tinyurl.com/y6vy8ey3


सोबती) 
4 इयत्ता ५वी 

– पररसर 
अभ्यास भाग 
-१  
05.95A.11  
  

पूवव तयारी  
(इयत्ता 
५वी – 
पररसर 
अभ्यास  
भाग -१ 
पाठ ०९  
नकािा : 
आपला 
सोबती) 

प्रत्क्ष अनभुव  १) साांकेवतक घुणा व मचने्ह याांचा 
वापर करून घरापासून िाळे 
पयांतचा नकािा काढा.  

२) साांकेवतक घुणा व मचने्ह याांचा 
वापर करून घरापासून स्वत:चे 
िेत / गावातील दवाखाना / 
क्रकिं वा अन्य मित्वाचे रठकाण 
दिवववणारा नकािा काढा. अडचण 
आल्यास शिक्षकाांसोबत दरूध्वनी 
िारे सांपकव  साधा. 

 
 

िाहे – जुलै २०२०                          ववषय – भूगोल 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

1 पाठ्यपुस्त
कातील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती ि 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ १. 
पृथ्वी 
आणण वृत्त े 

 दीक्षा APP  
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी 
िारे सांपकव  साधा. 

2 पाठ्यपुस्त
कातील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती ि 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ १. 
पृथ्वी 
आणण वृत्त े 

प्रत्क्ष अनभुव घरच्या एका खोलीतील फिी क्रकिं वा टाईल्स 
असल्यास त्ाच्या उभ्या आडव्या रेर्ाांना 
अक्षवृत्त व रेखावतृ्त समजून खोलीतील 
ववववध वस्तूांचे स्थान वनश्चिती करा. आपल्या 
घरी मातीचे तळ (फ्लोररिंग) असल्यास 
त्ावर खडू / चुना / कोळसा याांच्या 
सिाय्याने त्ाच्या उभ्या आडव्या रेर्ाां 
आखून त्ाांना अक्षवतृ्त व रेखावृत्त समजून 
खोलीतील ववववध वस्तूांचे स्थान वनश्चिती 

https://tinyurl.com/ybqr8l4v
https://tinyurl.com/y8g65zcv
https://tinyurl.com/ycwf8zml


करा. 
3 पाठ्यपुस्त

कातील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती ि 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ १. 
पृथ्वी 
आणण वृत्त े 

प्रत्क्ष अनभुव पुस्तकातील पान ि. ०९ वर 
दिवववल्याप्रमाणे एक मोठा चेंडू घेऊन 
त्ावर तार क्रकिं वा धागा मचकटवून वृत्तजाळी 
तयार करा.  
मोबाईलवर गुगल अर्थवच्या सिाय्याने 
स्वत:च्या घराचे अक्षवृत्तीय व  रेखावतृ्तीय 
स्थान वनश्चित करा. 

4 पाठ्यपुस्त
कातील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती ि 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ १. 
पृथ्वी 
आणण वृत्त े 

स्वाध्याय  पुस्तकातील पान ि. ०८ व ०९ वरील 
स्वाध्याय सोडवा. अडचण आल्यास 
शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव  साधा.  

 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०                        ववषय – भूगोल 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

1 पाठ्यपुस्त
कातील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती ि 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ २  
चला वृत्ते 
वापरुयात!   

प्रत्क्ष अनभुव 
 
 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 

पदहली तार्सका : पुस्तकातील पान ि. १२ 
वरील आकृती ि २.४ : मित्वाची वृत्ते या 
आकृतीचे वनरीक्षण करून, स्वत:च्या 
विीमधे्य िी आकृती काढा.  
 
 
िुसरी तार्सका : यु-ट्यूब वरील णव्हडीओ 
पाहून पाठ्याांि समजून घ्या. 

2 पाठ्यपुस्त
कातील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती ि 
०१, ०२, ०३, 

पाठ २  
चला वृत्ते 
वापरुयात!   

 दीक्षा APP  
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी 
िारे सांपकव  साधा.  

https://tinyurl.com/y9g9j68t
https://tinyurl.com/yalwbfzl


०४ व ०५  येर्थे क्लिक करा 
 

3 पाठ्यपुस्त
कातील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती ि 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ २  
चला वृत्ते 
वापरुयात!   

स्वाध्याय  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्वाध्याय 

पाठ्यपुस्तक पान ि १२ व १३ वर हदलेल्या 
‘आपण कािी मित्त्वाच्या वूत्ताांचा पररचय 
करून घेऊ.’ चे वाचन करा.  त्ा आधारे 
खालील प्रश्नाांची उत्तरे ममळवा -  
कोणत्ा वतृ्तास ‘ककव वृत्त’ म्हणतात? 
कोणत्ा वतृ्तास ‘मकरवृत्त’ म्हणतात? 
कोणत्ा वतृ्तास ‘आक्टििक वृत्त’ म्हणतात? 
कोणत्ा वतृ्तास ‘अांटाक्टििक वृत्त’ म्हणतात? 
कोणत्ा वतृ्तास ‘मूळ रेखावृत्त’ म्हणतात? 
 
 
पुस्तकातील पान ि. १४  व १५ वरील 
स्वाध्याय सोडवा. अडचण आल्यास 
शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव  साधा. 

4 पाठ्यपुस्त
कातील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती ि 
३७, ३८ व ३९  

पाठ ३ 
पृथ्वीगोल, 
नकािा 
तुलना व 
के्षत्रभेट    

 दीक्षा APP  
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 

 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी 
िारे सांपकव  साधा.  

 

 

 

  

https://tinyurl.com/yalwbfzl
https://tinyurl.com/yadx4psg
https://tinyurl.com/y6vk8ov8
https://tinyurl.com/ydfp9fwj


इयत्ता – सातवी 
िाहे – जून २०२०                                               ववषय – िराठी 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे नाव तअध्ययन स्त्रो ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 

07.01.04 
 

07.01.09 

1.जय जय 
मिाराष्ट्र 
माझा  

 
येरे्थ क्लिक करा  

 
 
 

येरे्थ क्लिक करा  
 

1.ववद्यार्थी गीताचे श्वण करतील . 
2.ववद्यार्थी गीतामधील कठीण िब् ऐकून श्ुतलेखन 
करतील. 
3.ववद्यार्थी देिभक्तीपर गीताच ेश्वण करतील. 
4. ववद्यार्थी गीताचा आिय स्वतःच्या िब्ात लेखन 
करतील. 
5.ववद्यार्थी गीताचा अर्थव स्वतःच्या िब्ात लेखन करून 
त्ाच ेघरातील भाऊ,बहिण क्रकवा ममत्र याांचेसमोर प्रकट 
वाचन करतील. 
 

दुसरा 
आठवडा 

    

 

िाहे – जुलै २०२०                                                                ववषय – िराठी 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 

07.01.17 
 

07.01.18 
 

1.जय जय 
मिाराष्ट्र 
माझा  
 

 
 
येथे क्लिक करा  

 
 

 
येरे्थ क्लिक करा  

1.ववद्यार्थी कववतचेा /गीताचा आिय आपल्या वगवममत्रास 
वणवन करतील. 
2.ववद्यार्थी कववतेच्या / गीताच्या तालावर नृत् सादर 
करतील. 
3.ववद्यार्थी कववतेमधील / गीतामधील वणवन आपल्या 
स्वतःच्या भार्ेत लेखन करतील. 
4.ववद्यार्थी लेखन केलेला आिय / वणवन घरातील मोठ्या 
बहिण ,भाऊ ,आई,वडील याांचेसमोर प्रकटवाचन करतील. 
5.ववद्यार्थी कववता / गीत यामधील पात्राच ेघरी सादरीकरण 
करतील . 
 
 

दुसरा 
आठवडा 

07.01.01 
 

2.स्वप्न 
ववकणारा 

 
येथे क्लिक करा  

1.ववद्यार्थी पाठाचे प्रकट वाचन करतील. 
2.ववद्यार्थी पाठाच ेसमजपूववक वाचन करतील. 

http://cart.ebalbharti.in/BalBooks/pdfs/701020001.pdf
https://bit.ly/3bOB9Jr
http://cart.ebalbharti.in/BalBooks/pdfs/701020001.pdf
https://bit.ly/3bOB9Jr
http://cart.ebalbharti.in/BalBooks/pdfs/701020001.pdf


07.01.02 
07.01.25 
 

माणूस  
 

 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  

3.ववद्यार्थी पाठाचा आकलन झालेला आिय स्वतःच्या 
िब्ात लेखन करतील. 
4.ववद्यार्थी आियािी सांबांमधत स्वतःच्या अनुभवाच ेलेखन 
करतील. 
5.ववद्यार्थी पाठातील यमक जुळणारे िब् िोधून लेखन 
करतील 

वतसरा 
आठवडा 

07.01.09 
 

07.01.12 
 

07.01.16 
 

 

3.तोडणी 
 

 
येथे क्लिक करा  

 
 

येथे क्लिक करा  
 
 
 
 

येथे क्लिक करा  
 

1.ववद्यार्थी पररसरातील ,िेजारील ,घरातील मचत्राच ेवनरीक्षण 
करतील. 
2.ववद्यार्थी मचत्रात हदलेला आिय स्वतःच्या िब्ात घरातील 
आई ,वडील,भाऊ ,बहिण याना साांगतील. 
3. ववद्यार्थी तोडणी या िब्ाचा अर्थव घरातील मोठ्या 
व्यक्तींकडून समजून घेतील. 
4.ववद्यार्थी पाठाच्या आियािी सांबांमधत गोष्ट तयार करतील. 
5.ववद्यार्थी तोडणी कामगाराांचा क्रकवा त्ाने अनुभवलेल्या 
क्रकवा वनरीक्षणात आलेल्या मजुराचा सांवाद स्वतःच्या िब्ात 
लेखन करतील 
7..ववद्यार्थी मजूरासोबत सांवाद साधून त्ाांचे मत जाणून 
घेतील . 
8.ववद्यार्थी पाठाचे समजपूववक वाचन करतील. 
9.ववद्यार्थी शलिंक च्या साह्याने णव्हडीओ पाहून आिय समजून 
घेतील.व समजलेला आिय लेखन करतील. 
10.ववद्यार्थी पाठावर आधाररत प्रश्न तयार करून त्ाच ेउत्तर 
स्वतःच्या भार्ेत लेखन करतील . 
11.ववद्यार्थी पाठातील कठीण / अर्थव न समजणारे िब् िोधून 
त्ाचा अर्थव िब्कोि ,मोबाईल,इत्ादीच्या मदतीने 
िोधतील. 
12.शलिंक च्या साह्याने णव्हहडओ मध्ये पाठातील ववचारलेल्या 
प्रश्नाांची उत्तरे िोधतील.  
 

चौर्था 
आठवडा 

07.01.12 
 

07.01.20 
 

07.01.26 

3.तोडणी 
 

 
येथे क्लिक करा  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

1ववद्यार्थी पाठातील सांवाद घेऊन नाट्यीकरण करतील. 
2.ववद्यार्थी शलिंकच्या साह्याने पाठाच्या आियािी सांबांमधत 
उतारे वाचन आणण प्रश्न उत्तरे याांचा सराव करतील. 
3.ववद्यार्थी मजुराच्या कामाबाबत वनबांध स्वतःच्या िब्ात 
लेखन करतील. 
4.ववद्यार्थी समान अर्थावच ेआणण ववरुद्ध अर्थावच ेिब् िोधून 
वाचन करतील .त्ापासून वाक्य तयार करतील. 
5.ववद्यार्थी पाठातील नाम ,सववनाम.क्रियापद,वविेर्ण 
इत्ादी िोधतील.त्ापासून वाक्य तयार करतील 

http://bit.ly/3ePVboz
http://youtu.be/4NdSViHLmvE
http://cart.ebalbharti.in/BalBooks/pdfs/701020001.pdf
http://youtu.be/9AUQnbAuOK4
http://cart.ebalbharti.in/BalBooks/pdfs/701020001.pdf


 

िाहे – ऑगस्ट  २०२०                                       ववषय – िराठी 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 

07.01.09 
07.01.17 

4.श्ावणमा
स 
(कववता) 

 
येथे क्लिक करा  

 
येथे क्लिक करा  

 
 

1.ववद्यार्थी कववता लक्षपूववक ऐकतील. 
2.ववद्यार्थी कववतेमधील िब्ाांचा अर्थव िोधून त्ाच ेलेखन 
करतील. 
3.ववद्यार्थी कववतेचा आिय समजून घेण्याचा प्रयत्न करतील. 
4.ववद्यार्थी पावसाचा मानवी जीवनावर िोणारा पररणाम 
याबाबत स्वतःच्या िब्ात आपले ववचार लेखन करतील . 
5.ववद्यार्थी कववतवेर आधाररत प्रश्न वनमावण करून त्ाचे उत्तर 
लेखन करतील. 

दुसरा 
आठवडा 

07.01.08 
07.01.16 

5.भाांड्या
च्या दवुनयेत 

 1.ववद्यार्थी घरातील भाांड्याची यादी करून त्ाच ेउपयोग 
साांगतील. 
2.ववद्यार्थी घरातील आधुवनक आणण परांपरागत भाांडी 
यामधील भेद साांगतील आणण त्ाच ेलेखन करतील. 
3.ववद्यार्थी पाठाच ेलेखन करून पाठाचा आिय स्वतःच्या 
िब्ात साांगतील. 
4.ववद्यार्थी पाठातील कठीण िब् िोधून त्ाच ेअर्थव 
िोधतील. 
5.ववद्यार्थी पाठाच्या आियावर आपले मत शलणखत स्वरूपात 
व्यक्त करतील 

वतसरा 
आठवडा 

07.01.02 
07.01.07 

6.र्थोराांची 
ओळख  

येथे क्लिक करा  
 

येथे क्लिक करा  
 

 

1.ववद्यार्थी पाठाचे समज पूववक वाचन करतील. 
2.ववद्यार्थी पाठातील यमक जुळणारे िब् िोधतील. 
3.ववद्यार्थी र्थोर पुरुर्ाचे चररत्र वाचतील.त्ाबाबत आपले मत 
स्वतःच्या िब्ात लेखन करतील. 
4.ववद्यार्थी स्वतःच्या कल्पनेने गोष्ट तयार करून प्रकट वाचन 
करतील. 

चौर्था 
आठवडा 

  
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JBD4BNY5kl
bit.ly/2MFRqoK
http://youtu.be/Gifsn12ROGs
bit.ly/2AOoF6W


िाहे – जून २०२०                                          ववषय – गणित 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठव
डा 

07.71.15 
भौममवतक 
रचना  

येथे क्लिक करा  
 

येथे क्लिक करा  
 

सराव- 
मागील इयत्तेत झालेल्या कोन दुभाजक कसा 
काढावा याचा सराव वेगवेगळ्या प्रकारचे कोन 
काढून त्ाांचे कोन दुभाजक काढा . 
कोणत्ािी मापाचा कोन काढून कोनाच्या 
मधे्य एक क्रकरण काढून तो त्ा कोनाचा 
दुभाजक आिे क्रकिं वा नािी िे पडताळून पिा . 

 

 
भौममवतक 
रचना 

 
येथे क्लिक करा  

 
 
 

येथे क्लिक करा  
 

रिना/कृती- 
एक मोठा कोणत्ािी मापाचा क्रत्रकोण काढून 
त्ाच्या प्रते्क कोनाचा कोन दुभाजक 
काढा,कोन दुभाजक काढताांना क्रत्रकोणाच्या 
अांतभावगात तीनिी कोन दुभाजक एका वबिंदूांत 
येतील एवढे लाांब काढा. 
क्रत्रकोणाच्या ज्या एका वबिंदूांत िे तीनिी कोन 
दुभाजक एकत्र आले तेर्थनू प्रते्क बाजूवर 
लांब काढा व नांतर आकृतीचे वनरीक्षण करा.व 
वनरीक्षणे विीत शलिा . 
 

 

  

येथे क्लिक करा  
 

येथे क्लिक करा  
 

कृती- 
 वरील प्रमाण ेकृतीचा सराव करा.  

 

  

येथे क्लिक करा  
 

येथे क्लिक करा  
 

कृती/रिना- 
कोन दभुाजकाप्रमाण ेक्रत्रकोणाच्या तीनिी 
बाजूांचे दुभाजक काढणे व वरीलप्रमाणेच कृती 
करणे. 
सूिना- कोन िुभाजक व बाजू िुभाजक 
यांिा सराव करण्यापूवी िीक्षा aap वरील 
या संिभागतील णिकडओ पिा . 

दुसरा 
आठव
डा 

07.71.1
6 

भौममवतक 
रचना-
क्रत्रकोण 
रचना 

येथे क्लिक करा  
 

येथे क्लिक करा  
 

सराव- 
कािी कोन व बाजूांच्या मापाांवरून वेगवेगळे 
क्रत्रकोण काढण्याचा सराव करा व कािी 
क्रत्रकोण काढताांना येणाऱ्या अडचणी नोंदवा व 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31286297692781772814920?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31256978953029222421018?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129450738964561921459?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006605697843200193?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006605779738624194?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006605956218880194?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066068493271041100?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006606951399424156?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006607017197568196?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066071269294081101?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content


त्ाववर्यी ववचार करा.कािी क्रत्रकोण तयार 
कारताांना बाजूांचे माप तर कािी क्रत्रकोण तयार 
करताांना कोनाचे माप आवश्यक असल्याचे 
जाणववले असेल.त्ावर ववचार करा  तुमच्या 
शिक्षकाांिी चचाव करा . 

 

  

येथे क्लिक करा  
 
                               
 
येर्थे क्लिक करा  

 
कृती-तुमच्या पुस्तकातील पान नां.२ नुसार 
पुढील कृती करा . 
१. एक क्रत्रकोण काढून त्ाच्या तीनिी कोनाचे 
कोन दभुाजक काढा व त्ावरून  त्ा 
क्रत्रकोणाचा अांतर  
 मध्य काढा. 
२. एक क्रत्रकोण घेऊन त्ाच्या वतन्ही बाजूांचे 
दुभाजक काढून त्ा क्रत्रकोणाचा  परीमध्य  
काढा.  

 

  

येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

सूिना- 
१.क्रत्रकोणाच्या तीनिी बाजूांची लाांबी हदली 
असता क्रत्रकोण काढा . 
२.क्रत्रकोणाच्या दोन बाजू व एक कोन हदला 
असता क्रत्रकोण काढा . 
३.क्रत्रकोणाचे दोन कोन एक बाज ूहदली 
असता क्रत्रकोण काढा . 
 ४. काटकोन क्रत्रकोणातील कणव व एक भुजा 
याांची लाांबी हदली असता क्रत्रकोण काढा . 
वरील रचना पाठ्यपुस्तकात हदलेल्या 
सूचनेप्रमाणे करा.त्ासाठी तुमच्या कां पास 
पेटीतील साहित् वापरा व त्ासाठी दीक्षा 
aap मधील णव्हहडओ चा वापर करा . 

 

  

येरे्थ क्लिक करा  
 
                                  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 

सराव- 
खालील माहितीच्या आधारे क्रत्रकोण काढा. 
१.एक बाजू 4 सेंटीमीटर दुसरी बाजू 7 सेंटीमीटर व 
वतसरी बाजू 10 सेंटीमीटर 
२..एक बाजू 3 सेंटीमीटर दसुरी बाजू 6 सेंटीमीटर व 
एक कोन60 अांि 
३.एक कोन ५० अांि,दुसरा कोन ७० अांि व त्ाांनी 
सामाववष्ट केलेली एक बाजू ५ सेंटीमीटर 
४.काटकोन क्रत्रकोणातील कणव ७ सेंटीमीटर व एक 
भुजा ४ सेंटीमीटर 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066072251269121102?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066072875499521108?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140116056227841210?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140116323205121211?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140116574699521241?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140116759592961254?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content


  िाहे – जुलै २०२०                                                                  ववषय – गणित 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 

07.71.17 

भौममवत
क 
रचना-
रेर्ाखांड 
एकरूप
ता 

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

रेषाखंडािी एकरूपता  
कृती- 
१.घरातील व पररसरातील एकमेकाांिी तांतोतांत 
जुळणाऱ्या वस्तूांची यादी करा. 
२.विीवर दोन रेर्ाखांड काढून रेर्ाखांड एकमेकाांिी 
जोडून ते तांतोतांत आिेत की नािी िे ठरवा. 
३.विीवर एकमेकाांिी तांतोतांत जळुणारी दोन रेर्ाखांड 
काढा. 
४.कोणतािी एक खोका घेऊन त्ा खोक्याच्या 
प्रते्क कडे ची लाांबी मोजा ती सारखीच वाटते क्रकिं वा 
नािी िे बघा. 
५.एका कोऱ्या कागदावर पेस्थन्सलच्या सािाय्याने 
वेगवेगळ्या प्रकारचे  २० रेर्ाखांड काढा व नांतर कां पास 
पेटी मधील करकटकाच्या साह्याने त्ाांची लाांबी 
मोजून त्ातील क्रकती रेर्ाखांड एकरूप आिेत त े
शलिा. 

   

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

कोनािी एकरूपता  
कृती - 
१.विीवर दोन क्रत्रकोण  काढून त ेएकमेकाांिी जोडून 
तांतोतांत जुळतात  की नािी िे ठरवा.त ेक्रत्रकोण जर 
एकमेकाांिी तांतोतांत जळुत नसतील तर त्ाचे कारण 
शलिा. 
२.एका कोऱ्या कागदावर एकमेकाांिी तांतोतांत 
जुळणारे 2 क्रत्रकोण काढा. 
३. कोऱ्या कागदा वर १० छोटे छोटे क्रत्रकोण काढून 
त्ाांच्यातील एकमेकाांिी तांतोतांत जळुणारे क्रत्रकोण 
क्रकती ते शलिा. 
४. दोन क्रत्रकोण िे एकमेकाांिी तांतोतांत जळुतात िे 
तुम्ही किा प्रकारे ठरवू िकता.  
 

    
येरे्थ क्लिक करा  
 

वतुगळािी  एकरूपता  
कृती - 
१.कागदाची  वेगवेगळ्या आकाराची पाच वतुवळे काढा 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140116957347841255?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140126060544001243?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140126194401281244?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140129427046401224?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140129755709441267?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content


व  कापून घ्या.ती सवव करतोय समान िोण्यासाठी 
तुम्ही काय कराल ते शलिा. 
 
२. दोन समान वतुवळे तयार करण्यासाठी आम्हाला 
काय कराव ेलागले ते शलिा व त्ाांना समान 
करण्यासाठी कोणत ेपर्थ् तुम्हाला पाळावे लागले ते 
शलिा. 
३. दोन वतुवळे एक रूप आिेत िे तुम्ही किावरून 
ठरवाल.  
४.घर अर्थवा पररसरातील असे एकूण वतुवळे तुम्हाला 

कुठे बघायला ममळतात. 
सूिना - 
GEOGEBRA िा वापर करून ववववध 
आकारािे वत्रकोि व वतुगळे काढा व त्यांिी 
एकरूपता तपासा. 
वरील प्रते्क कृतीनांतर तुमच्या पाठ्यपुस्तकात 
हदलेला सराव सांच तुमच्या विीमधे्य सोडवा . 

दुसरा 
आठवडा 

07.71.01 

पूणाांक 
सांख्याां
चा 
गुणाका
र व 
भागाका
र 

 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

इयत्ता सहावीिध्ये झालेल्या भागावर सराव करा. 
सांख्यारेर्ेच्या मदतीने पूणाांकाची बेरीज व वजाबाकी . 
      1)घरात जममनीवर एक सांख्यारेर्ा काढा.  
सांख्यारेर्ेवर उजव्या बाजूला धन सांख्या तर डाव्या बाजूला 
ऋण सांख्या दाखवा .2(पूिांकािी बेरीज उदा .( 3 ) +
(- 4) = (-1) 
  सांख्यारेर्ेवर “०” वर उभे रािा , 3 िी धन सांख्या 
असल्याने उजव्या बाजूला 3पाऊले    जाऊन धन 3 वर 
उभे रािा.आता 3 मध्य ेऋण ४ ममळवायच ेआिेत म्हणून 
डाव्या बाजूला चार पाऊले गेल्यावर तुम्ही ऋण १ वर 
पोिचल अिा प्रकारे ववववध उदािरण े  घेऊन बेरजेचा 
सराव करा . 
3) पूणाांकाची वजाबाकी  
उदा. ( 9 ( –  )- 4(  =9  + 4   = 13 
   आरांभ वबिंदूवर उभे राहून उजवीकड े9 पाऊले जा.आता 
वजा  )  - 4  (करायचे आिेत . 
    आपल्याला माहित आिे,एखाद्या सांखेतून दुसरी सांख्या 
वजा करणे म्हणजे दुसऱ्या सांखे्यची ववरुद्ध सांख्या 
ममळववणे.म्हणून आपल्याला ऋण 4 ची ववरुद्ध सांख्या 
धन  4                      
  म्हणजेच अजून उजवीकडे चार पाऊले जा .तुम्ही 13वर 
पोिचलेले असाल.याप्रमाण े  ववववध उदािरणे घेऊन 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31256979224913510411066?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31291537916158771219710?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129450767928852481509?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content


सांख्या रेर्ेवर सराव करा . 
 
सोडवा-  
1  9+8= 
2.  12+(-9)= 
3.  (-6)+14= 
4. (-11)+(-7)= 
5. (+8)-(-4)= 
6. (-8)+(    ) =5 
7. (+12)+(    ) =5 
8. (   )+( 15 ) =5 
9. (-5)+(    ) =5 
10.(   )+(-10) =5 

 

  

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

िोन पूिांकांिा गुिाकार 
खालील तक्त्याच ेवनरीक्षण करा . 

5 × 3 = 15 3 × 5 = 15 ( - 2 ) × 5 = ( - 10 ) 

5 × 2 = 10 2 × 5 = 10 ( - 2 ) × 4 = ( - 8 ) 

5 × 1 =   5 1 × 5 =  5 ( - 2 ) × 3 = ( - 6 ) 

5 × 0  =  0  0 × 5 =  0 ( - 2 ) × 2 = ( - 4 ) 

*5 × ( -1 ) = ( 
- 5 ) 

*( - 1 ) × 5 = ( 
- 5 ) 

( - 2 ) × 1 = ( - 2 ) 

5 × ( -2 ) = ( - 
10 ) 

( -2 ) × 5 = ( - 
10 ) 

( - 2 ) × 0 = ( 0 ) 

  ( - 2 ) × ( - 1 ) = ( 2 ) 

  ( - 2 ) × ( - 2 ) = ( 4 ) 

 
वरील तक्त्याचे वनरीक्षण करा .वनरीक्षण ेनोंदवा.त्ातील 
आकृवतबांध िोधा व पूणाांकाच्या गणुाकाराचा वनयम 
शिक्षकाांिी चचाव करून तयार करा. 
 
 

 

  

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

खालील पूिांकाच्या गुिाकारािा आकृवतबंध पूिग 
करा. 
(-7) ⨉0 = 0 
(-7)⨉ 1 = -7 
(-7) ⨉2 = -14 
(-7)⨉ 3 = -21 
(-7) ⨉4 = -28 
(-7) ⨉5 = -35 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003195972403201117?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003195972403201117?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000320003637248198?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003200426721281132?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000320126910464199?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003201933803521144?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content


येरे्थ क्लिक करा  
 

(-7)⨉(- 5) = 35 
(-7) ⨉(−4) = 28 
(-7)⨉(- 3) = 21 
(-7) ⨉(-2) = 14 
(-7) ⨉(-1) = 7 
वनयम पडताळून पिा . 

 

  

येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

पूिांकािा  भागाकार यावर आधाररत उिाहरिे 
सोडवा. 

1. 64÷16 
2. (-64)÷16 
3. (-64)÷(-16) 
4. 64÷28 
5. (-64)÷48 

 (-64)÷(-8) 
 
 
 
 
 
 
वतसरा 
आठवडा  
 
 
 
 
 
 
 

07.71.18 
मसावी 
- 
लसावी 

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

 
िागील इयत्तेत झालेल्या भागावर सराव 
– 

1. 1 त े100 पयांतच्या सांख्या विीवर शलहून 
त्ामधील  मूळ सांख्याांना वतुवळ करा. 

 
2. 1 त े100 सांख्याांमधील सिमूळ व जोडमूळ 

सांख्या शलिा. 
 

3. खालीलपैकी गटात न बसणारी सांख्याांची 
जोडी िोध व गटात का बसत नािी ते 
सकारण शलिा. 

     (२,३)    (३,५)    (५,७)    (११,१३)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  

1. खालील सांख्याांचे उभी माांडणी व आडवी 
माांडणी या दोन्ही पद्धतीने मूळ अवयव पाडा. 
28,   64,    84,    12,    96, 
 

2. खालील सांख्याांचा उभी माांडणी करून 
मसावी काढा. 
12, 18 
 
32, 48 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003098118225921118?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140119967498241263?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140120142970881264?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140150847569921217?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140151167795201289?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312528209295843328153323%26utm_campaign%3Dshare_content
https://youtu.be/Aw-AeKUXAz0
https://youtu.be/VbrVdXxUAIc
https://youtu.be/il_RcIKftPw
https://youtu.be/2-yZaIRDlJ4


 
 
 
 
 
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

 
64, 96 
 
75, 125 
 
24,  42,  94 
 

3. खालील सांख्याांचा आडवी माांडणी करून 
मसावी काढा. 
18,  54, 
 
35,  85 
 
20,  90 
 
102,   216 
 
26,   78,   144 
 

4. खालील सांख्याांचा भागाकार पद्धतीने 
मसावी काढा. 
24, 42 
 
68, 48 
 
64, 144 
 
75, 55 
 
56,  78,  108 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 

1. खालील सांख्याांचे पाढे शलहून लसावी काढा. 
8,  12 
 
9,  15 
 

           12,  18 

https://youtu.be/dLEocLksddM
https://youtu.be/dLEocLksddM
https://youtu.be/lHgm6_Cq8E0
https://youtu.be/BWOVy0dgeyg


 
 
 
 
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 

• िीक्षा च्या content 
र्लिंक-  

          
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

 
2. खालील सांख्याांचा आडवी माांडणी करून 

लसावी काढा. 
12,  15 
 
9,  15,  33 
 
25,  55,  75 
 

3. खालील सांख्याांचा उभी माांडणी करून 
लसावी काढा. 
15,  25 
 
14,  35,  77 
 
13,  65,  91 
 

4. खालील सांख्याांचा मसावी व लसावी काढा 
व नांतर त्ा दोन सांख्याांचा गुणाकार व 
मसावी व लसावी याचा गुणाकार करा काय 
साम्य हदसत ेत ेशलिा. 
16,  28 
 
24,  42 
 
8,   12 
 
 

5. कोणत्ािी दोन सांख्याांचा गुणाकार िा 
त्ाच्या मसावी व लसावी याांच्या गुणाकारा 
एवढा असतो याचा पडताळा कोणत्ािी 
पाच सांख्याांच्या जोड्या घेऊन पडताळून 
पिा. 

र्थोडा ववचार करा... 
1. मणी/गोट्या मचिंचोके याांच्या सािाय्याने वस्तूांचे गट 

करून सांख्याांचा मसावी काढण्यास साांगणे).ववडीओ 
पिा( 

https://youtu.be/BfVC2gO7MiU
https://igot.gov.in/play/content/do_31289482171515699214755
https://youtu.be/Q9jTu2mheCo
https://bit.ly/2YfKpSy


2. केवळ वनरीक्षणाने सांख्याांचा मसावी काढणे. 
*जर तुम्ही ६ हदवसाांनी कॅरम व ७ हदवसाांनी बुमद्धबळ 
खेळायचे ठरववले असेल तर तुम्ही िे दोनी खळे कोणत्ा 
हदविी खळेाल त ेतुमच्या शिक्षकाांना साांगा या चचाव 
करा).याकररता तुम्ही १ ते १०० सांख्या तक्त्याचा वापर 
करू िकाल(. 
*तुमच्याकड े१५ सफरचांद व ४५ केळी आिेत.केळी व 
सफरचांद तुम्हाला रुग्ाांना समान सांखे्यत वाटायची 
आिेत.तर ज्यास्तीत ज्यास्त क्रकती रुग्ाांना वाटता 
येतील?उत्तर िोधा . 

 

  

येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

 
1. खालील वाक्यातील ररकाम्या जागी 

काय येईल ते र्लहा. 
 
1. फक्त एक िा सामाईक अवयव असणाऱ्या 
सांख्याांचा मसावी -------असतो. 
2. दोन िमवार ववर्म सांख्याांचा मसावी --
---िा असतो. 
3. हदलेल्या सांख्याांपैकी जेव्हा मोठ्या 
सांखेच्या इतर सांख्या ववभाजक असतात 
तेव्हा त्ा सांख्याांचा लसावी िा -------
असतो. 
 
2. दोन सांख्याांचा मसावी व लसावी आणण 

त्ा दोन सांख्यापैकी एक सांख्या हदली 
असता दुसरी सांख्या 
िोधणे.अिाप्रकारची पाच उदािरण े
सोडवा . 

 
3. पाठ्यपुस्तकात हदल्या सवव उदािरणाांचा 

सराव दीक्षा app मधील णव्हडीओ 
बघून करा . 

 
 
 
 

चौर्था 
आठवडा  

07.71.10 
 

कोन व 
कोना
च्या 
जोड्या-
कोणा
चा 

 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 

1. विीवर एक कोन काढून त्ाला नाव 
देतात. व त्ा कोणाचे नाव, शिरोवबिंदूचे 
नाव,भुजाांची नावे व भुजेवर असलेल्या 
वबिंदूांची नावे साांगा . 

 
 

https://youtu.be/zds8DPt8ajQ
https://youtu.be/HhNfKMJjVpA
https://youtu.be/E42HTFWkkb0


 अांतभावग 
व 
बहिभावग   

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 

2. दीक्षा app मधील णव्हहडओ बघून 
कोनाच्या आांतभावगातील 
वबिंदू,बह्याभागातील वबिंदू व कोणावरील 
वबिंदू कोणते ते अभ्यासा . 

 
 
3. विीवर एक कोन काढून त्ा कोनाला 

मधील बाजूस एक क्रकरण काढून एका 
कोनाचे तयार िोणारे दोन कोन दिववा  
व ते दोन कोन एकमेकाांचे सांलग्न कोन 
म्हणजेच लगतचे कोन आिे िे 
अभ्यासा . 

4. कोनाच्या आांतभावगातील 
वबिंदू,बाह्यभागातील वबिंदू व रेरे्वरील 
वबिंदू तसेच सांलग्न कोन यासांबांधी 
पाठ्यपुस्तकात हदलेली सवव उदािरणे 
सोडवा . 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०                                                                 ववषय – गणित 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 
१ ऑगस्ट ते  

४ ऑगस्ट 

 
 
 
  

कोटीकोन 

येरे्थ क्लिक करा  
 

 
5. विीवर एक काटकोन काढून त्ाच्या 

आांतभावगात कोणतािी एक वबिंदू घेऊन तो 
जोडा.आता दोन कोन तयार झाले 
असतील त्ा दोघाांच्या कोनाच्या मापाची 
बेरीज ९० अांि येते यावरून ते एकमेकाांचे 
कोटीकोन आिेत िे लक्ष्यात ठेवा.यावरून 
ते कोटीकोनाचा गुणधमव विीत शलिा . 

 
6. शिवाय कोणत्ािी दोन कोनाच्या मापाांची 

बेरीज जवे्हा ९० अांि असते तवे्हा ते कोन 
परस्पराांचे कोटीकोन असतात िे समजून 
घ्या.कोटीकोन हि सांकल्पना समजून 
घेण्यासाठी दीक्षा app चा वापर करा . 

https://youtu.be/SlpzCJsUdDQ
https://igot.gov.in/play/content/do_313006605060063232184
https://youtu.be/gSB5y5eCxlE


 
7. कोटीकोनावर आधाररत पाठ्यपुस्तकातील 

उदािरण ेसोडवा . 
 

 
 

५ त े९ ऑगस्ट   पूरक 
कोन 

येरे्थ क्लिक करा  
 

8. विीवर एक सरळ रेर्ा काढून रेरे्वरील 
वबिंदुतून रेरे्च्या एका बाजूस एक क्रकरण 
काढा. आता दोन कोन तयार झाले 
असतील त्ा दोघाांच्या कोनाच्या मापाची 
बेरीज १८० अांि येत ेयावरून त ेएकमेकाांचे 
पूरक कोन आिेत िे समजून घ्या.. 
यावरून त ेपूरककोनाचा गुणधमव विीत 
शलिा. 

 
9. शिवाय कोणत्ािी दोन कोनाच्या मापाांची 

बेरीज जवे्हा १८० अांि असते तेव्हा त ेकोन 
परस्पराांचे पूरककोन असतात िे लक्ष्यात 
ठेवा. 

 
10. तुमच्या विीत कोणत्ािी मापाचे पूरक 

कोण काढा . 
 
11. पुरककोनावर आधाररत पाठ्यपुस्तकातील 

उदािरण ेसोडवा . 
१० ते १८  
ऑगस्ट  
 

 ववरुद्ध 
कोन व 
रेर्ीय 

जोडीतील 
कोन 

 

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ववरुद्ध क्रकरण किाला म्हणतात.िे 
पाठ्यपुस्तकात हदलेल्या आकृतीवरून 
अभ्यासा व विीत ववरुद्ध क्रकरणाची 
आकृती काढा . 

 
13. सारख्या आकाराच्या सरळ काड्या क्रकिं वा 

माचीसच्या काड्या घेऊन पाठ्यपुस्तकात 
दाखववल्याप्रमाणे रेर्ीय जोडी तयार 
करा.तयार िोणारे दोन कोन िे एकमेकाांचे 
रेर्ीय जोडीतील कोन आिेत िे 
ओळखतात.रेर्ीय जोडीतील कोन अजून 
चाांगल्याप्रकारे स्पष्ट िोण्यासाठी दीक्षा 

https://youtu.be/-5eFEk0q0Tc
https://igot.gov.in/play/content/do_313006605125648384193


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 

app चा वापर करा . 
 
14. रेर्ीय जोडीतील कोणाचा गुणधमव विीत 

शलिा. 
 
15. दोन रेर्ा एकमेकाांना एका वबिंदूत जवे्हा 

छेडतात तवे्हा चार कोन तयार 
िोतात,त्ातील प्रते्क कोणाच्या ववरुद्ध 
बाजूस एक कोन तयार झालेला हदसतो 
त्ास त्ा कोणाचा ववरुद्ध कोन असे 
म्हणतात .ववरुद्ध कोन अजून 
चाांगल्याप्रकारे स्पष्ट िोण्यासाठी दीक्षा 
app चा वापर करा . 

 
16. ववरुद्धकोनाचे गुणधमव आकृतीच्या 

सिाय्याने स्पष्ट करा व विीत नोंद करा . 
 

17. ववरुद्ध कोनावर आधाररत 
पाठ्यपुस्तकातील उदािरण ेसोडवा . 

 
१९  ऑगस्ट ते  
२४ ऑगस्ट 

07.71.2
0  

 

 

18.बहुभूजाकृवतच्या आांतर कोनाच्या मापाांची बेरीज 
काढण्यासाठी किाप्रकारे क्रत्रकोणाच्या तीनिी कोनाच्या 
मापाांच्या बेरजेचा उपयोग िोतो िे पडताळून पिा . 

 
19.ववववध बहुभूजाकृतींच्या आांतकोनाांच्या मापाांची बेरीज 
किाप्रकारे बदलते,िे जाणतात व त्ावर आधाररत ववशिष्ट 
सूत्र स्वतः वनरीक्षणातून तयार करा व तुमच्या शिक्षकाांिी 
चचाव करा . 
 
20.पाठ्यपुस्तकात हदलेल्या सारणीच े)पृष्ठ ि.३१(वनरीक्षण 
करून योग्य वनष्कर्व काढा . 

२५ ऑगस्ट त े 
३१ ऑगस्ट 

07.71.19 क्रत्रकोणा
चा 
बाह्यकोण 

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा   
 

21.क्रत्रकोणाचा बाह्यकोन किाला म्हणतात ते ओळखतात. 
क्रत्रकोणाचा बाह्यकोन समजून घेण्यासाठी दीक्षा app चा वापर 
करा. 
22.क्रत्रकोणाच्या बाह्याकोनाचे गुणधमव अभ्यासा व त्ावर आधाररत 
उदािरणे सोडवा.क्रत्रकोणाचा बाह्याकोन व त्ाचे दुरस्थ आांतरकोन 
याचा सांबांध अभ्यासा.व तुमच्या विीत आकृती काढून सदर गुणधमव 
पडताळून पिा. 
23.पाठ्यपुस्तकातील सरावसांच सोडवा. 

https://igot.gov.in/play/content/do_3130140126194401281244
https://igot.gov.in/play/content/do_313006605586718720154
https://igot.gov.in/play/content/do_313006605663051776198


            िाहे – जून २०२०                                               ववषय – इंग्रजी 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

वतसरा 
आठवडा 

The learner….. 
07.17.23 reads 
aloud meaningful 
chunks, stories 
and recites poems 
with appropriate 
pauses, 
intonations and 
Pronunciations. 
07.17.29 infers the 
meaning of 
unfamiliar words 
by reading 
them in context. 
 

1.1 
It’s a 
small 
worls
..... 

 
Click Here 

1) Download DIKSHA app in your mobile 
phones using the link provided by your 
teacher and complete poem and activity 
on it.  

2) Read, sing poem. 
3) Note down rhyming words from poem  
4) Guess the meaning. 
5) Prepare conversation among two or more 
from given expressions.   

चौर्था 
आठवडा 

07.17.02 responds 
to different kinds 
of instructions, 
requests, 
and directions in 
varied contexts. 
07.17.61 frames 
appropriate 
questions to seek 
information, 
guidance. 
07.17.70 identifies 
and uses verbs 
(main/auxiliary 
/transitive / 
intransitive/singul
ar and plural 
forms). 

1.2 
War
m up 
with 
Tara 
and 
Frien
ds 

 
Click Here 

1) Click on given link. Then listen carefully to 
the given guidelines and follow the 
instructions and complete (fill the gaps) 
activities.  

2) Perform all games and try to read and 
communicate. Also try to complete 
sentences using auxiliaries and prepare 
questions / complete questions. 

3) Write down the list of Parts of Speech 
from the poem.  

 

 

https://diksha.gov.in/get/dial/XIQLB7?textbook=do%20312526596777246720241023
https://diksha.gov.in/get/dial/XIZHCU?textbook=do_3130159357768581121283


िाहे – जुलै                                        ववषय – इंग्रजी 

आठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 

07.17.19 describes 
things, people, 
situations, emotions etc 
broadly. 
07.17.23 reads aloud 
meaningful chunks, 
stories and recites 
poems with appropriate 
pauses, intonations and 
Pronunciations.  
07.17.26 reads simple 
passages on familiar 
topics with 
comprehension 07.17.29 
infers the meaning of 
unfamiliar words by 
reading 
them in context, 
07.17.53 uses 
appropriate 
grammatically forms in 
communication (for 
example, noun, 
pronoun, verb, 
determines, time and 
tense). 

1.3 
Little 
Girls 
Wiser 
than 
Old 
Peopl
e 

 
Click Here 

1) Use the given links and listen to 
the introduction and try to read 
the lesson and complete the 
task.  

2) Read the lesson, classify 
reasons, try to guess the 
meaning of words and describe 
things by using your own 
imagination.   

3) Answer the questions.  

दुसरा 
आठवडा 

The learner ….. 
07.17.39 writes as 
directed – one-word 
answers, choosing 
only one correct option, 
writing in complete 
sentences, writing no 
fewer/more lines than 
expected, etc. 
07.17.53 uses 

1.3 
Little 
Girls 
Wiser 
than 
Old 
Peopl
e 

 
Click Here 

1) Answer the questions. 
2) Read and write types of nouns 

and examples.  
3) Write the verb form.  
4) Complete TOW activity.  
 

https://diksha.gov.in/get/dial/XJ9DEH?textbook=do_3130164211101450241496
https://diksha.gov.in/get/dial/XJ9DEH?textbook=do_3130164211101450241496


appropriate 
grammatically forms in 
communication (for 
example, noun, 
pronoun, verb, 
determines, time and 
tense). 

वतसरा 
आठवडा 

07.17.04 finds specific 
details/facts/informati
on in the form of a 
speech, dialogue or 
story. 
07.17.07 thinks 
critically, compares and 
contrasts characters, 
events, ideas, themes 
and relates them to life. 
07.17.66 enriches 
vocabulary through 
reading. 
 
 

1.4 
Journ
ey to 
the 
West 

 
 
Click Here 

1) Read the story, find new words 
and write them.  

2) List all the characters from 
story.  

3) Write right / wrong on page -21, 
complete diagram also.  

4) Complete the phrases, read 
Prefix and suffix find some 
examples.  

5 ) Read and write examples of 
Common noun – Language Study 
–page no .22  

चौर्था 
आठवडा 

07.17.19 describes 
things, people, 
situations, emotions 
etc. 
broadly. 
07.17.65 translates 
literary and non-literary 
pieces from 
mothertongue into 
English and English into 
mother tongue. 

1.5 
Childr
en are 
gong 
to 
schoo
l 

 
 
 
Click Here 

1) Read and sing the poem. 
1) Describe occasions in your 

words. 
2) Answer the questions. 
3) List verbs from poem that have 

‘s’ suffix.  
4) Write twenty related words to – 

school, road, and tree. 
 

 

https://diksha.gov.in/get/dial/XJI9G5?textbook=do_3130164327881932801421
https://diksha.gov.in/get/dial/XVWHWP?textbook=do_3130164328193228801473


िाहे – ऑगस्ट                                                ववषय – इंग्रजी 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 
 

07.17.26 reads 
simple passages 
on familiar 
topics with 
comprehension  
07.17.40 fills 
forms by 
writing in 
appropriate 
boxes/Columns
/spaces. 

1.6 In a Class 
of their own ! 

 
Click Here 

3) Listen and watch the video 
carefully.  

4) Find difficult words and their 
meanings.  

5) Answer the questions.  
6) Write if the statements are 

right or wrong  
Translate statements from 
English to Marathi  

दुसरा 
आठवडा 

07.17.40 fills 
forms by 
writing in 
appropriate 
boxes/Columns
/spaces 

1.6 In a Class 
of their own ! 

Click Here 

1) Write dialogues on given 
topics. 
2) Complete Live English Activity 
3) Read and learn Common Noun 
and write examples.  
4) Write related words for  - light 
, earth, turban, sleepy, pigeons 

वतसरा 
आठवडा 

The learner ….. 
07.17.67 finds 
required 
information, 
pictures, video 
clips, films etc. 
on the 
computer/inter
net. 
 
07.17.23 reads 
aloud 
meaningful 
chunks, stories 
and recites 
poems with 

2.1 We shall 
overcome   

 
 
Click Here 

1) Read and sing the poem.  
2) Read and complete the activity 

-2 from the book. 
3) Complete activities no.3, 4, 5, 

6 from the book. 
 

https://diksha.gov.in/get/dial/XW6DYC?textbook=do_do_3130164331575050241462
https://diksha.gov.in/get/dial/XW6DYC?textbook=do_do_3130164331575050241462
https://diksha.gov.in/get/dial/XWF9ZZ?textbook=do_3130164355363307521401


appropriate 
pauses, 
intonations and 
Pronunciations.  
 
07.17.51 
attempts 
creative writing 
in different 
forms stories, 
poems, skits, 
dialogues, 
cartoons, jokes, 
playlets etc. 

चौर्था 
आठवडा 

07.17.07 thinks 
critically, 
compares and 
contrasts 
characters, 
events, ideas, 
themes and 
relates them to 
life. 
 
07.17.21 reads 
familiar 
words/phrases 
at a glance. 
Reads 
different 
handwritings, 
scripts, fonts 
etc.  
 
07.17.24 
understands the 
English text 
seen in the 
surroundings. 
07.17.28 reads 

2.2 Two Fables 

 
Click Here 

1) Read and find favorite 
stories. 

2) Write maximum related 
words for - Village, City, 
Forest. (Within two minutes)  

3) Listen and answer.  
4) Complete English Workshop 

– Activities no. 1,2,3,4  
5) Complete Language Study. 
6) Complete Activity - Live 

English. 
 

https://diksha.gov.in/get/dial/XWP62M?textbook=do%203130164363772805121402


to seek 
information in 
print, notice 
board, sign 
boards in public 
places, 
newspaper, 
hoardings. 

 

 

िाहे – जून २०२०                                       ववषय – ववज्ञान 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

वतसरा 
आठवडा 

07.72.01 
 

सजीव सृष्टी 
:अनुकूलन व 

वगीकरि 
 

येरे्थ क्लिक करा  

काश्मीर व राजस्थान या प्रदेिात 
आढळणारे प्राणी व वनस्पती एकाच 
प्रकारच्या आिेत का ? त्ामध्य े
कोणता फरक आिे त ेशलहून काढा . 
 

 07.72.04 
 

 

येरे्थ क्लिक करा 

वनवडूांग बाभूळ व इतर वाळवांटी 
वनस्पती कमी पाण्याच्या प्रदेिात 
सिज का जगू िकतात? ववचार करून 
उत्तर शलहून काढा. 

 07.72.01 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 

 07.72.02 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

वृक्ष ,झुडूप,रोपे आणण गवत या 
प्रकारातील वनस्पतींच ेमचत्र ेकाढा., 
 

 07.72.02 
 

 

येरे्थ क्लिक करा 

1) बेडूक पाण्यात असताना किािारे 
र्श्सन करतो? 2)बदक पाण्यात 
असताना ओले का िोत नािी? 
याप्रश्नाांची उत्तरे शलिा. 

चौर्था 
आठवडा 

07.72.01, 
07.72.02 
 

सजीव सृष्टी 
:अनुकूलन व 

वगीकरि 
 

येरे्थ क्लिक करा 

िवेत सांचार  करणारा पक्षी आणण 
ववमान याांचे मचत्र काढून त्ाांच्यातील 
साम्य शलहून काढा . 
 

 07.72.03 
 

 येरे्थ क्लिक करा वाळवांटी प्रदेिात आढळणाऱ्या 
कोणत्ािी एका प्राण्याांच ेमचत्र काढा?  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186943933399041724?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186944164904961631?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186944052756481768?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31244980245541683227176?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186944441876481163?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186944559677441152?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186944674938881807?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content


 
 
 

07.72.02 
 

 

येरे्थ क्लिक करा 

तुम्हाला माहित असलेल्या  एका 
प्राण्याांमध्ये अन्नग्रिणसाठी िरीरामध्ये 
झालेले अनुकूलन कोणते ते शलहून 
काढा? 
 

 07.72.15 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 

 07.72.03 
 

 

येरे्थ क्लिक करा 

वनस्पतींच्या वगीकरणाच ेवनकर् लावून 
त्ाांच्या आधारे तक्ता तयार करा व त्ात 
तुम्हाला माहित असलेल्या वनस्पतींची 
नावे शलिा. 
 

 

िाहे – जुलै                                                                  ववषय – ववज्ञान 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 

7.72.01 
 

वनस्पती- 
रिना व 
कायग 
 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 
 

7.72.03 
 

  
येरे्थ क्लिक करा 

एका कुां डीत वाटाणा ,मोिरी, ज्वारी ,धने 
याांचे गाणे रोपे वीतभर उांचीची 
झाल्यानांतर अलगत उपटून मुलाांच े
काळजीपूववक वनरीक्षण करा व कोणत्ा 
वनस्पती आिे त ेपिा. 
 

 7.72.03 
  येरे्थ क्लिक करा 

खोडाचे  ववववध भाग दिववणारी आकृती 
काढून त्ाांना नाव ेद्या . 
 

दुसरा 
आठवडा 

7.72.03 
 

वनस्पती 
रचना व 
कायव  :पान  
 

येरे्थ क्लिक करा 

आपल्या अांगणातील ववववध झाडाांची 
पाने गोळा करून त्ाांच्या प्रकाराांच े
वनरीक्षण करा . 
 

 7.72.03 
 

वनस्पती 
रचना व 
काये :फळे 

येरे्थ क्लिक करा 
तुमच्या घरात असणाऱ्या ववववध फळे व 
त्ाांच्यातील वबयाांच ेवनरीक्षण करा . 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186944786104321164?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186944898908161167?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186945020559361168?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186945134428161169?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31295197318267699211?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31295197427074662412?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31295197534942003213?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31295197618266931212?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content


फुले व 
वबया 
 

वतसरा 
आठवडा 

7.72.17 
 

नैसमगिक 
संसाधनािे 
गुिधिग 
 

येरे्थ क्लिक करा 

िवे मध्य ेकोण कोणते वाय ूअसतात ते 
शलहून काढा . 
 

 7.72.05 
  येरे्थ क्लिक करा 

चांद्रावर वातावरणाचा दाब असेल का? 
ववचार करा व उत्तर शलिा . 
 

 7.72.04,
7.72.15 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 

 7.72.04 
 

 येरे्थ क्लिक करा 

उन्हाळ्यात ओले कपड ेचटकन वाळतात 
पण पण पावसाळ्यात मात्र ते लवकर 
वाढत नािीत असे का घडते? त ेशलिा . 
 

चौर्था 
आठवडा 

7.72.05 
 

नैसमगिक 
संसाधनािे 
गुिधिग 
 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 7.72.05,
7.72.06 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 

 7.72.17,7
.72.18 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 

 

िाहे – ऑगस्ट                                                    ववषय – ववज्ञान 

आठवडा 
अध्ययन 

वनष्पत्ती क्रिांक 
पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 

7.72.03 
सजीवातील 

पोषि 
 

येरे्थ क्लिक करा वनस्पती स्वतःचे अन्न स्वतः कसे 
तयार करतात त ेशलिा . 

दुसरा 
आठवडा 

7.72.06 
 

सजीवातील 
पोषि 

 
येरे्थ क्लिक करा 

अन्न प्रकारानुसार िाकािारी प्राणी, 
माांसािारी प्राणी, ममश्ािारी प्राणी 
असे तुम्हाला माहित असलेल्या 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313018694854860800187?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186948698112001728?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018694881058816188?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186948932157441774?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186949044961281172?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186949165137921643?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312940822734635008192?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186949429493761729?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31249366373089280024895?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content


प्राण्याांचे वगीकरण करून त्ाांचा 
तक्ता तयार करा . 

 

वतसरा 
आठवडा 

7.72.05 
 

अन्नपिाथां
िी सुरक्षा 

 
येरे्थ क्लिक करा 

आपल्या आिारात कोण कोणत्ा 
अन्नघटकाांचा समावेि असतो त ेशलिा 

क्रकिं वा त्ाच ेमचत्र काढा . 
 

 
7.72.06 

  येरे्थ क्लिक करा 

भाज्या, फळे क्रकिं वा धान्य खराब 
क्रकिं वा क्रकडलेले असल्यास काय 
िोईल ते पालकाांच्या मदतीने 

ववचारून शलिा . 
 

 
7.72.05 

  येरे्थ क्लिक करा 
अन्न वबघाड :कारणीभूत घटकाांची 

यादी करा 
 

 
 

7.72.06 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 

अन्न वाया जाऊ नय े,अन्नाची नासाडी 
िोऊ नये यासाठी तुमची भूममका 

काय असेल त ेशलहून काढा . 
 

चौर्था 
आठवडा 

7.72.06 
 

अन्नपिाथां
िी सुरक्षा 

 
येरे्थ क्लिक करा  

 
7.72.06 

  येरे्थ क्लिक करा 
अन्न रक्षणाच्या ववववध पद्धतींची यादी 

करा. 
 

 
7.72.10 

  येरे्थ क्लिक करा 
भेसळ युक्त पदार्थाांची तुम्हाला मािीत 

असलेली उदािरण ेशलिा 
 

 
7.72.10 

  येरे्थ क्लिक करा 

आत्ताच पाहिलेल्या णव्हहडओिारे 
अन्नपदार्थावतील भेसळ किी िोधाल 

ते शलहून काढा . 
 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186946630369281771?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186946975662081165?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186946866544641279?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186946975662081165?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018694709321728185?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186947202416641280?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018694731841536186?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186947427205121772?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581859311616240510%26utm_campaign%3Dshare_content


िाहे – जून २०२०                                                 ववषय – सािार्जक शास्त्र 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

वतसरा 
आठव
डा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
व  
 
 
 
 
 
चौर्था 
आठव
डा  

१.इवतिासाची 
साधने 

१. मध्ययुगीन 
भारतीय 
इवतिासाची 
साधने 
ओळखता 
येणे. 
२. 
ऐवतिाशसक 
साधनाांच े
वगीकरण 
करता येणे. 
३. 
ऐवतिाशसक 
साधनाांच े
इवतिास 
लेखनातील 
मित्व 
ओळखता 
येणे. 
४. 
ऐवतिाशसक 
साधनाांच्या 
जतनाचे प्रयत्न 
करणे. 

(प्रस्तावना) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
(शलणखत साधने भाग 
१)येरे्थ क्लिक करा 
 
(शलणखत साधने भाग २)  
येरे्थ क्लिक करा 
 
(भौवतक साधने भाग १) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
(भौवतक साधने भाग २) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
(मौणखक साधने) 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
(ऐवतिाशसक साधनाांचे 
मूल्यमापन)  
येरे्थ क्लिक करा 
 
(इवतिासाची साधने: 
सराव)  
येरे्थ क्लिक करा 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक १.इवतिासाची 
साधने िा पाठ वाचण्यास साांगणे. 
इवतिासाची साधने या पाठाची प्रस्तावना 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
शलणखत साधनाांबद्दल माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
शलणखत साधने भाग २ ववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
भौवतक साधने भाग २ ववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
भौवतक साधने भाग २ ववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
मौणखक साधनाांववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
ऐवतिाशसक साधनाांच ेमूल्यमापन बद्दल माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
इवतिासाच्या साधनाांच्या प्रश्नोत्तराच्या 
सरावासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास 
साांगणे. 
कृती व उपिम 
प्राचीन काळापासून कवडी,दमडी, धेला, 
पै,पैसा, आणा, रुपया िी नाणी प्रचशलत िोती. 
नाण्याांवरून कािी म्हणी, वाक्प्रचार,प्रचशलत 
झाले आिेत त्ाांची यादी करा. उदािरणार्थव:- 
एक फुटकी कवडी दणेार नािी. 
पोवाडे व आहदवासी गीत ेयाांचा सांग्रि करा. 
पाठातील मचत्राांच ेवनरीक्षण करून 
शलणखत,भौवतक व मौणखक साधनाांत वगीकरण 
करा. 

 

 

http://tiny.cc/8yxeqz
http://tiny.cc/pzxeqz
http://tiny.cc/u0xeqz
http://tiny.cc/o1xeqz
http://tiny.cc/l2xeqz
http://tiny.cc/w3xeqz
http://tiny.cc/j5xeqz
http://tiny.cc/05xeqz


िाहे – जुलै                                                               ववषय – सािार्जक शास्त्र 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठव
डा 
 
 
 
 
 
 
व  
 
 
 
दुसरा 
आठव
डा 

१. शिवपूवव 
काळातील 
भारतातील 
ववववध सत्ताांचे 
मिाराष्ट्राच्या 
जीवनावर 
झालेले पररणाम 
साांगता यणेे. 
२. मुघलकालीन 
घटनाांचे 
मिाराष्ट्रावर 
झालेल्या 
पररणामाांच े
ववशे्लर्ण करता 
येणे. 

२.शिवपूवव
कालीन 
भारत 

(ववजयनगरच ेराज्ये) 
येर्थे क्लिक करा 
  
(शिवपूववकालीन राजसत्ता 
भाग १) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 (शिवपूववकालीन राजसत्ता 
भाग २) 
येर्थे क्लिक करा 
 
(वायवे्यकडील आिमण े
भाग १) 
येर्थे क्लिक करा 
 
(वायवे्यकडील आिमण े
भाग१:उत्तरेकडील 
सुलतानिािी) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 (बिामनी राज्ये) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 (मिाराणा प्रताप) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 (आिोमाांिी सांघर्व) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 (ववजयनगरचे कृष्णदेवराय) 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
(मुघल सत्ता) 
येर्थे क्लिक करा 
 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक २.शिवपूववकालीन भारत 
या पाठाच ेवाचन करण्यास साांगणे. 
ववजयनगरचे राज्य ेयाबद्दल माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
शिवपूववकालीन राजसत्ता भाग १ बद्दल माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 
साांगणे. 
शिवपूववकालीन राजसत्ता भाग २ बद्दल माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 
साांगणे. 
वायवे्यकडील आिमणे भाग १ बद्दल माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 
साांगणे. 
 
वायवे्यकडील भाग २:उत्तरेकडील सुलतानिािी ववर्यी 
माहिती पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
 
 
बिामनी राज्यववर्यी माहिती पािण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
 
मिाराणा प्रताप याांच्याववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
आिोमाांिी सांघर्व  पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास साांगणे. 
 
ववजयनगरचे कृष्णदेवराय याांच्याबद्दल माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 
साांगणे. 
मुघल सत्तेववर्यी माहिती पािण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
राजपुताांिी सांघर्व पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास साांगणे. 
कृती व उपिम 
पाठात आलेल्या सम्राट, राजा, राणी,बादििा याांची 

http://tiny.cc/67xeqz
http://tiny.cc/67xeqz
http://tiny.cc/67xeqz
http://tiny.cc/z8xeqz
http://tiny.cc/z8xeqz
http://tiny.cc/z8xeqz
http://tiny.cc/p9xeqz
http://tiny.cc/39xeqz
http://tiny.cc/eayeqz
http://tiny.cc/dbyeqz
http://tiny.cc/kbyeqz
http://tiny.cc/kbyeqz
http://tiny.cc/kbyeqz
http://tiny.cc/ndyeqz
http://tiny.cc/vdyeqz
http://tiny.cc/meyeqz


 
(राजपुताांिी सांघर्व) 
येर्थे क्लिक करा 
 

नावे शलिा. 

वतसरा 
आठव
डा 
 
 
 
 
व  
 
 
 
चौर्था 
आठव
डा  

१. सांववधान 
सभेच्या 
कायवपद्धतीत 
ववरोधी मताांचा 
उमचत आदर 
केला गेल्याच े
समजून घेणे. 
२. सांववधानाच्या 
वनममितीत डॉिर 
बाबासािेब 
आांबेडकराांच्या 
योगदानाच ेमित्त्व 
जाणणे. 
३. न्याय स्वातांत्र्य 
समता व बांधुता 
या मलू्याांच्या 
आधारे नव्या 
समाजाची 
वनममिती करणे िे 
सांववधानाच ेउहद्दष्ट 
िोते िे जाणणे. 
४. लोकिािी 
मूल्यानुसार 
आचरण करण े

१.आपल्या 
सांववधाना
ची ओळख 

 
(प्रस्तावना-सांववधान) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 (सांववधानातील तरतुदी) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 (सांववधानाची आवश्यकता) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 (राज्यकारभार म्हणजे 
काय?) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 (डॉ. बाबासािेब 
आांबेडकराांच ेयोगदान) 
येर्थे क्लिक करा 
 

नागररकिास्त्र मधील पाठ िमाांक १.आपल्या 
सांववधानाची ओळख िा पाठ वाचण्यास साांगणे. 
पाठाची प्रस्तावना व सांववधान बद्दल माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 
साांगणे. 
सांववधानातील तरतुदींववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
सांववधानाची आवश्यकता का आिे ?िे समजण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
राज्यकारभार म्हणजे काय िे जाणून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
सांववधान वनममितीत डॉ.बाबासािेब आांबेडकराांचे योगदान 
ववर्यी माहिती पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
कृती व उपिम 
सांववधान सभेसाठी ववववध सममत्ाांची स्थापना 
झाली,त्ाांच्याववर्यी माहिती ममळवा व सममतीच्या 
नावाांचा तक्ता तयार करा. 
सांववधान सभेतील सदस्ाांच्या फोटोंचा सांग्रि करा. 

 

िाहे – ऑगस्ट                                                        ववषय – सािार्जक शास्त्र 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 
 
 
 

१.सांताां
च्या 
शिकवणु
कीतील 
साम्य 

३.धाममिक  
समनव्य 

 
(प्रस्तावना) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 (भक्ती चळवळ भाग १) 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक ३.धाममिक समनव्य  या 
पाठाचे वाचन करण्यास साांगणे. 
धाममिक समन्वय या पाठाची प्रस्तावना पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 
भक्ती चळवळ भाग १ बद्दल  माहिती पािण्यासाठी 
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दुसरा 
आठवडा 

ओळखता 
येणे. 

येर्थे क्लिक करा 
 
 (भक्ती चळवळ भाग २)  
येर्थे क्लिक करा 
 
(मिानुभाव पांर्थ) 
येर्थे क्लिक करा 
 
(सुफी पांर्थ) 
येर्थे क्लिक करा 
 

हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास साांगण े
भक्ती चळवळ भाग २ माहिती पािण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला िीक करण्यास साांगण े
मिानुभाव पांर्थ ववर्यी माहिती पािण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 
 
सुफी पांर्थ बद्दद्दल माहिती पािण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 
कृती व उपिम 
पाठात आलेल्या सांताांची/धमवसुधारकाांची नाव ेशलिा. 
मिाराष्ट्रातील सांताांची यादी करा. 
तुम्हाला माहिती असलेल्या सांताांचे अभांग, दोिे, वचने 
शलिा. 

वतसरा 
आठवडा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
चौर्था 
आठवडा 

१. 
शिवपूवव
कालीन 
समाजजी
वन स्पष्ट 
करता 
येणे. 
२. 
आहदलिा
िी व 
वनजामिा
िी 
काळाती
ल ववववध 
ऐवतिाशस
क घटना 
स्पष्ट 
करता 
येणे. 
३. 
शिवपूवव
कालीन 
सामाशज
क 
राजकीय 
व आमर्थिक 
पररस्थस्थती

४.शिवपूवव
कालीन 
मिाराष्ट्र 

 
(प्रस्तावना) 
येर्थे क्लिक करा 
 
(गाव-मौजा) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 (परगणा) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 (वारकरी पांर्थाचे काये) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 (सांत नामदेव) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 (सांत ज्ञानेर्श्र) 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 (सांत तुकाराम) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 (रामदास स्वामी) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 (सांत कायावची फलश्तुी) 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक ४.शिवपूववकालीन 
मिाराष्ट्र या पाठाच ेवाचन करण्यास साांगणे. 
शिवपूववकालीन मिाराष्ट्र या पाठाची प्रस्तावना 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास 
साांगणे. 
गाव-मौजा किास म्हणतात िे जाणून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 
परगणा बद्दल माहिती पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
िीक करण्यास साांगणे. 
वारकरी पांर्थाचे काय ेजाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 
सांत नामदवे याांच्याववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 
सांत ज्ञानेर्श्र याांच्या बद्दल माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 
सांत तुकाराम याांच्या बद्दल माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 
 
रामदास स्वामी याांच्याबद्दल माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 
 
सांत कायाांची फलश्तुी जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 
कृती व उपिम 
वारकरी हदिं डी कोणकोणत्ा प्रसांगी काढतात. 
पाठातील सांताांची नावे शलिा. 
पांढरपूरच्या वारीववर्यी माहिती शलिा. 
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ची 
कारणमी
माांसा 
करता 
येणे. 

येर्थे क्लिक करा 
 

गाव-कसबा-परगणा याची तुलना गाव-तालुका-
शजल्हा याांच्याबरोबर करता येईल का?असल्यास 
किी? 

 

िाहे – जून २०२०                                   ववषय – सािार्जक शास्त्र-भूगोल 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

वतसरा 
आठव
डा 
 
 
 
 
 
 
 

इयत्ता ६वी – 
पाठ्यपुस्तका
तील अध्ययन 
वनष्पत्ती ि २१ 
ते २४  

पूवव तयारी  
(इयत्ता ६वी 
– भूगोल  
पाठ ०८ 
नैसवगिक 
सांसाधने) 

प्रत्क्ष अनभुव 

एक हदवस सकाळी झोपतेून उठल्यापासून 
रात्री झोपे पयांत कोणकोणत्ा नैसवगिक 
सांसाधनाांचा वापर करतो याचे वनरीक्षण 
करून यादी करा. 
 
आपल्या अवतीभवती पाणी व इतर 
नैसवगिक सांसाधनाचा अपव्यय किा प्रकारे 
िोतो याचे वनरीक्षण करून यादी करा. 
 

चौर्था 
आठव
डा 

इयत्ता ६वी – 
पाठ्यपुस्तका
तील अध्ययन 
वनष्पत्ती ि २१ 
ते २४  

 
पूवव तयारी  
(इयत्ता ६वी 
– भूगोल  
पाठ ०८ 
नैसवगिक 
सांसाधने) 

येरे्थ क्लिक करा  

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी 
िारे सांपकव  साधा. 

 

िाहे – जुलै                                                     ववषय – सािार्जक शास्त्र-भूगोल 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठव
डा 
 
 
 

पाठ्यपुस्तकाती
ल अध्ययन 
वनष्पत्ती ि ०१, 
०२  

पाठ १. 
ऋतूवनममिती 
(भाग – १)    

 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे 
सांपकव  साधा. 
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येरे्थ क्लिक करा 
 
 
येरे्थ क्लिक करा 

दुसरा 
आठव
डा 

पाठ्यपुस्तकाती
ल अध्ययन 
वनष्पत्ती ि ०१, 
०२  

पाठ १. 
ऋतूवनममिती 
(भाग – १)    

प्रत्क्ष अनभुव पाठ्यपुस्तकातील पान ि. ०१ वरील तक्त्यामधे्य 
नोंदी करा. 

वतसरा 
आठव
डा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पाठ्यपुस्तकाती
ल अध्ययन 
वनष्पत्ती ि ०१, 
०२  
 
 
 
 
पाठ्यपुस्तकाती

ल अध्ययन 
वनष्पत्ती ि ०१, 

०२ 

पाठ १. 
ऋतूवनममिती 
(भाग – १)  
 
   

प्रत्क्ष अनभुव 
 
 
 
 
स्वाध्याय 

पाठ्यपुस्तकातील पान ि. ०२ वरील ‘करून पिा’ 
प्रमाणे कृती करा. 
 
 
 
दुसऱ्या व वतसऱ्या आठवड्यात केलेल्या कृतींच्या 
आधारावर व वनरीक्षणावर आधाररत १२ त े१५ 
ओळी शलखाण करा. अडचण आल्यास 
शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव  साधा 

चौर्था 
आठव
डा 

पाठ्यपुस्तकाती
ल अध्ययन 
वनष्पत्ती ि ०१, 
०२, ०३, ०४ व 
०५  

पाठ २  सूयव, 
चांद्र व पथृ्वी    

येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनीिारे 
सांपकव  साधा. 
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िाहे – ऑगस्ट                                                    ववषय – सािार्जक शास्त्र-भूगोल 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 
 
 
 
 
 
 
 

पाठ्यपु
स्तकाती
ल 
अध्ययन 
वनष्पत्ती 
ि ०१, 
०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ २  
सूयव, चांद्र व 
पृथ्वी    

प्रत्क्ष अनभुव पाठ्यपुस्तकातील पान ि. ०५ वरील ‘करून पिा’ 
या अांतगवत सुचववलेली कृती ववजेरी, छोटा व मोठा 
चेंडू याांच्या मदतीन ेकरा. वनरीक्षण करून 
‘सूयवग्रिण’ समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. अडचण 
आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनीिारे सांपकव  साधा. 

दुसरा 
आठवडा 

पाठ्यपु
स्तकाती
ल 
अध्ययन 
वनष्पत्ती 
ि ०१, 
०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ २  
सूयव, चांद्र व 
पृथ्वी    

स्वाध्याय  पाठ्यपुस्तकातील पान ि. ०५ व ०६ वरील ‘करून 
पिा’ या अांतगवत सुचववलेली कृती ववजरेी, छोटा व 
मोठा चेंडू याांच्या मदतीने करा. वनरीक्षण करून 
‘चांद्रग्रिण’ समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. अडचण 
आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव  
साधा. 

वतसरा 
आठवडा 
 
 
 
 
 
 

पाठ्यपु
स्तकाती
ल 
अध्ययन 
वनष्पत्ती 
ि ०१, 
०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ २  
सूयव, चांद्र व 
पृथ्वी    

स्वाध्याय  पुस्तकातील पान ि. ०८ वरील स्वाध्याय सोडवा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनीिारे 
सांपकव  साधा. 

चौर्था 
आठवडा 

पाठ्यपु
स्तकाती
ल 
अध्ययन 
वनष्पत्ती 
ि ०९   

पाठ ३ 
भरती 
ओिोटी     

 दीक्षा APP  
(पाठ३भरती ओिोटी ) 

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



इयत्ता – आठवी 
िाहे – जून २०२०                                                                ववषय – िराठी 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

3 08-01-
08 
08-01-12 

1. भारत देि 
मिान 

येरे्थ क्लिक करा 
 

प्रस्तुत गीत ववद्यार्थी तालासुरात म्हणतील व याबाबतच्या 
समूि गीताांच्या ध्ववनक्रफती ऐकतील 

4 08-01-
04 

 
08-01-
09 
08-01-12 
08-01-14 
08-01-15 

2. माझ्या 
देिावर माझे 
पे्रम आिे 

येथे क्लिक करा 
 

मजकुराचे वाचन करा सांवाद सादरीकरण करा. 
 खालील ववर्यावर बोला मी केलेला सांकल्प.. 
िाळेसांबांधी ववद्यार्थ्ाांची कतवव्य कोणती या ववर्यी चचाव 
करा.. 
आपल्या कायावतून देिावर आणण  देिातील लोकाांवर पे्रम 
करणाऱ्या पररसरातील व्यक्तींची माहिती ममळवा व ती 
माहिती शलहून काढा.. 
 

 

िाहे – जुलै २०२०                                                                 ववषय – िराठी 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 

08-01-01 
08-01-05 
08-01-06 
08-01-12 
08-01-15 

 

५. 
सुराांचीजादु
वगरी येथे क्लिक करा 

 
 

दैनांहदन जीवनात सकाळच्या वळेी तुमच्या कानावर 
पडणाऱ्या आवाजाांचे वगीकरण करा यामध्ये ऐकावेसे 
वाटणारे आवाज व त्रासदायक वाटणारे आवाज याांची यादी 
करून लेखन करा. 
ववशिष्ट आवाज व त्ा सांदभावतील तुमच्या आठवणी याबाबत 
लेखन व चचाव करा. 
नाट्यछटा बनवून सादरीकरण करा. 

दुसरा 
आठवडा 

08-01-08 
08-01-14 

08-01-17 

10. 
शलओनादोदा
णव्हिंची 

येरे्थ क्लिक करा 
 

हदलेला पाठ वाचून शलओनादो द णव्हिंची याांच्या मध्य े
असलेल्या गुणाांची यादी तयार करा. 
पाच भारतीय मचत्रकाराांची आांतरजालावरून माहिती ममळवा 
आणण शलिा. 
माझी आवडती कला या ववर्यावर चचाव करून मत नोंदवा. 
 

वतसरा 08-01-01 5. स्वामी येरे्थ क्लिक करा स्वामी वववेकानांदाांच्या राष्ट्रभक्ती ववचारा बाबत आपले 

https://diksha.gov.in/dial/LZ6C4A
https://diksha.gov.in/dial/LZF85X
https://diksha.gov.in/dial/M17VAV
https://diksha.gov.in/dial/M2IAJ4
https://diksha.gov.in/dial/M2S6KR


आठवडा 08-01-03 
08-01-05 

08-01-08 

वववेकानांदाां
ची भारत 
यात्रा 

 स्वमत शलिा. 
“ काम करत असताना एखाद ेसांकट आले की माणूस 
जागरूक राहून काम करतो ‘ याववर्यी तुमचा अनुभव कर्थन 
करा. 

चौर्था 
आठवडा 08-01-01 

08-01-03 
08-01-05 

08-01-08 

5. स्वामी 
वववेकानांदाां
ची भारत 
यात्रा 

येरे्थ क्लिक करा 
 

स्वामी वववेकानांदाांच्या राष्ट्रभक्ती ववचारा बाबत आपले 
स्वमत शलिा. 
“ काम करत असताना एखाद ेसांकट आले की माणूस 
जागरूक राहून काम करतो ‘ याववर्यी तुमचा अनुभव कर्थन 
करा. 

 

िाहे – ऑगस्ट  २०२०                                                         ववषय – िराठी 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
िमाांक 

पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पहिला 
आठवडा 

08.01.01 
08.01.03 
08.01.15 

08.01.16 

3. 
लाखाांच्या.
.. 
कोटींच्या 
गप्पा 

येरे्थ क्लिक करा 
 

 
 

 
1गाडीतील प्रवािाांच्या कृती बाबत लेखन करा. 
2.ववनोदी साहित् शलहिणाऱ्या साहित्यत्काांची 
नावेआांतरजालाच्या सािाय्याने ममळवा व त्ाांची यादी तयार 
करा. 
3.ववद्यार्थी पाठाच ेलेखन करून पाठाचा आिय स्वतःच्या 
िब्ातसाांगतील. 
4.ववद्यार्थी पाठातील कठीण िब् िोधून त्ाच ेअर्थव 
िोधतील. 
5.ववद्यार्थी पाठाच्या आियावर आपले मत शलणखत स्वरूपात 
व्यक्त करतील. 

दुसरा 
आठवडा 

08.01.10 
08.01.12 

4. नव्या 
युगाच ेगाणे 
( कववता) 

येरे्थ क्लिक करा 
 

1.ववद्यार्थी कववता लक्षपूववकऐकतील. 
2.ववद्यार्थी कववतेमधील िब्ाांचा अर्थव िोधून त्ाच ेलेखन 
करतील. 
3.ववद्यार्थी कववतेचा आिय समजून घेण्याचा प्रयत्न करतील. 
4.ववद्यार्थी  पावसाचा मानवी जीवनावर िोणारा पररणाम 
याबाबत स्वतःच्या िब्ात  आपले ववचार लेखन करतील . 
5.ववद्यार्थी कववतवेर आधाररत प्रश्न वनमावण  करून त्ाच ेउत्तर 
लेखन करतील. 

वतसरा 
आठवडा 08.01.02 

08.01.09 
08.01.10 

08.01.12 

6. असा 
रांगारीश्ाव
ण ( 
कववता) 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

1.ववद्यार्थी कववतचेे समजपूववक वाचन करतील. 
2.ववद्यार्थी कववत ेमधील यमक जुळणारे िब् िोधतील. 
3.ववद्यार्थी वनसगावतील ववलोभनीय बदलाबाबत आपले मत 
स्वतःच्या िब्ात लेखन करतील. 
4.ववद्यार्थी स्वतःच्या कल्पनेने कववता तयार करून प्रकट 
वाचन करतील. 

चौर्था 08.01.01 7. अण्णा येरे्थ क्लिक करा 1.अण्णाभाऊ साठे याांच ेव्यवक्तमत्व वविेर्याबाबत अमधक 

https://diksha.gov.in/dial/M2S6KR
https://diksha.gov.in/dial/LZP47K
https://diksha.gov.in/dial/LZXZ98
https://diksha.gov.in/dial/M1GRCI
https://diksha.gov.in/dial/M1QME6


आठवडा 08.01.03 
08.01.04 
08.01.05 

 

भाऊां ची भेट  माहिती ममळवून, चचाव करून, लेखन करा. 
2. अण्णाभाऊ साठे याांची स्मिानातील सोनां  िी कर्था 
ममळवा व या करे्थचे वाचन करा. 
3.ववद्यार्थी पाठाच ेलेखन करून पाठाचा आिय स्वतःच्या 
िब्ात साांगतील. 
4.ववद्यार्थी पाठातील कठीण िब् िोधून त्ाच े अर्थव 
िोधतील. 
5.ववद्यार्थी पाठाच्या आियावर आपले मत शलणखत स्वरूपात 
व्यक्त करतील.. 

 

िाहे – जून २०२०                                                                     ववषय – गणित 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठा
िे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठव
डा 

08.71.0
1 
08.71.02 
 

पररमे
य व 
अपरर
मेय 
सांख्या 

दीक्षाअॅपचावापर (QR code),चाटव 
पेपर,कागद,आलेख कागद ,डॉट पेपर,लाांब 
मोजपट्टी,काडी /  लाकडाची 
पट्टी,Geogebraसॉफ्टवेअर tools 
चावापर , 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 

1.पुस्तकातील QR code मदतीने घरातील 
मोठ्या व्यक्तीच्या मागवदिवनात व वनदिवनात 
ववद्यार्थी दीक्षा AAP च्या सािाय्याने सांख्याांच े
प्रकार,पररमेय व अपररमेय सांख्या,पररमेय 
सांख्यातील िमसांबांध,तुलना,दांिाांि 
रूप,अपररमेय सांख्या,सांख्यारेर्ेवर अपररमेय 
सांख्या दाखववण ेइत्ादी समजून घ्या. 
2.घरी चाटव पेपरवर सांख्याांचे प्रकार शलहून 
प्रकारानुसार सांख्या समूि शलिा. क्रकिं वा सांख्या 
समूिानुसार कागदाच्या पट्ट्या तयार करून 
सांख्याांचे प्रकार समजून घ्या . 
3.मोजपट्टी क्रकिं वा घरी उपलब्ध लाकडाची पट्टी 
क्रकिं वा काडीचावापर करून सांख्यारेर्ा तयार 
करा,समान अांतरावर  चाटवकागदाचा वापर 
करून पूणाांक सांख्या तयार करून दाखवा 
,यानुसार सांख्यातील  िमसांबांध ,तुलना,करा. 
कां पास पेटीच्या सिाय्याने आलेख कागदाचा 
क्रकिं वा डॉट पेपर चा वापर करून अपररमेय 
सांख्या दाखवा. 

दुसरा 
आठव
डा 

08.71.0
1 
08.71.02 
 

पररमे
य व 
अपरर
मेय 
सांख्या 

 

सराव करा.पुढील पररमेय सांख्या सांख्यारेर्ेवर 
दाखवा. 1/2, 2/3, 5/8 इ. 
यासाठी आपण वेगवेगळ्या तीन दो-या व 
मचमटे घेवून या तीनिी पररमेय सांख्या दोरीवर 
दाखवू. त ेपुढीलप्रमाणे हदसेल. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313000320249602048198?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003203378462721145?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007802348503041247?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007802759086081246?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000780325150720120?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000780350971904119?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000780350971904119?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content


 
•वरीलप्रमाणेच सांख्यारेर्ेवर या पररमेय सांख्या 
फलकावर सांख्यारेर्ा काढून माांडून दाखवतील. 
त्ानांतर फलकावर एक खुली सांख्यारेर्ा 
काढतील. त्ात आरांभवबिं द ू 0 दाखवून 
डावीकड ेऋण पूणाांक व उजवीकडे धन पूणाांक 
सांख्या शलहितील. या सांख्यारेर्ेवर एक धन 
पररमेय व एक ऋण पररमेय सांख्या दाखवतील. 
त्ासाठी चचेतून पररमेय सांख्या कोणत्ा दोन 
पूणाांक सांख्याांच्या दरम्यान येत ेयाच े वनरीक्षण 
करा. त्ानांतरच पररमेय सांख्या सांख्यारेर्ेवर 
दाखवा. पुढीलप्रमाण े 5/3 व -5/3 या 
पररमेय दाखवा. 
 

 
•वरील
प्रमाणे 
सांख्यारे
र्ेवर 
सराव करा. येरे्थ एक बाब लक्षात घेतील की, 
हदलेल्या पररमेय सांखे्यचा जो छेद आिे तोच 
अांि असेल तर त्ाची क्रकिं मत 1 यतेे. 

 

 

 

 



िाहे – जुलै २०२०                                           ववषय – गणित 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 

 
08.71.19 
 
 

समाांतर 
रेर्ा व 
छेहदका 

दीक्षाअॅपचावापर (QR code),रेस पेपर 
,कागद,आगपेटीच्या काड्या,क्रकिं वा इतर 
काड्या, 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 

दीक्षा AAP  
च्या 
सािाय्याने 
दोन समाांतर 
रेर्ाांच्या 

छेहदकेमुळे  तयार िोणाया कोनाच्या 
जोड्याचे गणुधमव  पडताळून पिा.  
जोडो स्ट्रॉिारे दोन समाांतर रेर्ा तयार 
करून त्ाांना एका छेहदकेने छेदण्याची 
प्रवतकृती ववद्यार्थ्ाांना करायला 
लावतील. िी प्रवतकृती पुढीलप्रमाण े
हदसेल. 
 
 
 
 वरीलप्रमाण े,को-या कागदावर दोन 
रेर्ा व याांची छेहदका  घड्या घालून 
तयार करा.छेहदकेमळेु तयार िोणारे 
सांगतकोन, ववरुद्ध कोन, आांतर कोन 
वेगवेगळ्या रांगाने दिववा व 
कोनमापकाच्या  सिाय्याने सवव कोन  
मोजा व तुमच्या विीत नोंदवा.व 
पडताळा घ्या. 
दोन रेर्ा समाांतर असतील प्रत्ेक रेर्ा 
उववररत दोन रेर्ची छेहदका िोऊ 
िकते. िे पडताळून पिा.     
 ग्रीड कागदावर दोन समाांतर रेर्ा व 
त्ाांची छेहदका काढा. सांगत कोनाया 
जोड्या व वु्यत्क्रम  कोनाच्या जोड्या  
एकरूप  आिेत. िे कोनमापकाने 
पडताळून पिा. 
आांतरकोनाया मापाची बेरीज िे 
180˚असते िे कोनमापकाया सिायाने 
पडताळून पाितील. 
दोनपेक्षा जास्त समाांतर रेर्ा व त्ाांची 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007793858887681242?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007794353766401216?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000779479252992118?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006606659977216180?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_contenthttps://diksha.gov.in/play/content/do_313006606728478720181?referrer=utm_source%3Ddiksh
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006624084688896188?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000779292590080117?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content


छेहदका काढून साांगत कोण वु्यत्क्रम 
कोण व आांतरकोनाांच्या जोड्याांच े
गुणधमव पडताळून पिा. 
समाांतर रेर्ा व  छेहदका 
दाणखवण्यासाठी आलेख कागद/डॉट 
पेपर,/ग्रीड  पेपर चा वापर करा.  
रेस पेपरचा वापर करून 
आांतरकोन,सांगत कोन व वु्यत्क्रम कोन 
याांचे गुणधमव पडताळून पिा. 
पररसरात  आढळणारे कोन, रेर्ीय  
जोडीतील कोन, समाांतर रेर्ा व 
छेहदका यामळेु तयार िोणारे कोन व 
कोनाच्या जोड्या  याांच ेवनरीक्षण व 
तुमच्या शिक्षकाांिी चचाव करा. 

दुसरा आठवडा 08.71.19 समाांतर 
रेर्ा व 
छेहदका 

 
येरे्थ क्लिक करा 
 
येथ ेक्लिक करा 
 

समाांतर रेर्ा व  छेहदका 
दाणखवण्यासाठी आलेख कागद/डॉट 
पेपर,/ग्रीड  पेपर चा वापर करा.  
रेस पेपरचा वापर करून 
आांतरकोन,सांगत कोन व वु्यत्क्रम कोन 
याांचे गुणधमव पडताळून पिा. 
 

वतसरा 
आठवडा 

08.71.19 समाांतर 
रेर्ा व 
छेहदका 

पाठ्यपुस्तक 
पाठ्यपुस्तकातील  सराव सांच २.१ 
तुमच्या विीत सोडवा. 

चौर्था आठवडा 08.71.23 हदले
ल्या 
रेर्ेला 
समाांतर 
रेर्ा 
काढणे. 

पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तकात हदल्या प्रमाणे वतन्ही 
रीत वापरून तुमच्या विीत एक 
समाांतर रेर्ा काढून त्ा रेर्ेला दुसरी 
समाांतर रेर्ा काढा. 
सराव सांच २.३ सोडवा. 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०                                                        ववषय – गणित 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 08.71.03

, 

घाताांक 
व 
घनमूळ 

मागील इयत्तेच ेपाठ्यपुस्तक  
 

येथे क्लिक करा 

दीक्षा AAP   च्या सािाय्याने घन व 
घनमूळ म्हणजे काय? 
1.एकाच सांखे्यचा त्ाच सांखे्यिी 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313006624084688896188?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000779292590080117?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312585424010838016115810


 
 
08.71.04 

 
 

येथे क्लिक करा 
 

येथे क्लिक करा 
 
 

 

केलेला पुन्हा पुन्हा गणुाकार म्हणजे 
त्ा सांखे्यचा घात करण ेिी सांकल्पना 
जोडो ब्लॉक्सच्या मदतीने/क्रकवा 
घरातील वस्त ूयाांच्या सिाय्याने 
गुणाकार सांबोधाचा आधार घेऊन 
समजून घ्या. 
 
2.उदा. 2 चा वगव म्हणजेच2 ×

2 = 22िोय यासाठी 2 जोडो 
ब्लॉक्सचा/वस्तू (दोन 
पेन)एकगटकरून 1 वेळा 2 
म्हणजे1 × 2 = 2 = 21िा 
सिसांबांध स्पष्ट करतील. 
 
3.आता 2 चा गट 2 वेळा घेण े
म्हणजेच 

2 × 2 = 22 = 4असा 
सिसांबांध लक्ष्यात घ्या..  

4.यामध्ये 2 िा पाया व त्ावर 
शलहिलेला 2 म्हणजे त्ाचा घात िोय 
िे साांगतील. अशा पाया व घात 
असलेल्या संख्येला घातांककत 
संख्या असे म्हितात. 

• येथे22 = 4 िी एक 
घाताांक्रकत सांख्या आिे. 

 तसेच मागील इयत्तेमध्य ेअभ्यासलेले  
घाताांक च ेववववध वनयम अभ्यासा व 
विीत नोंदवा. 

दुसरा आठवडा 

08.71.03
,04 

घाताांक 
व 
घनमूळ  

दीक्षाअॅपचावापर (QR code),चाटवपेपर,घन 
आकाराच्या वस्तू,CUBOID 

येथे क्लिक करा 
 

 
येथे क्लिक करा 
 
t 
येथे क्लिक करा 
 

पूणाांक सांख्येंच ेघन,पूणव घन 
सांख्या,घनमूळ व पूणव घन सांखे्यचे 
घनमूळ व वगवमूळ काढण ेपुढील 
VIDEO च्या माध्यमातून अभ्यास व 
तुमच्या विीत नोंदी करा. 
 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313006608004128768183?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006608082657280177?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_conten
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006608004128768183?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006608082657280177?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_conten
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006608082657280177?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_conten
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006608082657280177?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066081469890561110?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content


:  
येथे क्लिक करा 
 
:  
येथे क्लिक करा 

वतसरा 
आठवडा 

08.71.03
,04 

घाताांक 
व 

घनमूळ 
घाताांक 
पररमेय 
सांख्या 
असले
ल्या 
सांख्याां
चा अर्थव  

 

सांखे्यचा घाताांक ½,1/3,1/4 
…1/n या रूपातील पररमेय सांख्या 
असेल तर ... 

• आता एखाद्या सांखे्यचे 
वगवमूळ व घनमूळ िे मचन्ह 
वापरून शलहिण्याची पद्धत 
खालील प्रमाण े
अभ्यास.उदा. 4 चवेगांमूळ 
2 िे 
√4 = 2असे शलहितात 

उदा. 8 चेघनमळू 2 
िीसांख्या √8

3
= 2 

64 चे घनमूळ 4 िीसांख्या√64
3

=

4असे शलहितात. 
• एखाद्या सांखे्यच ेवगवमूळ 

शलहिण्याची अजून एक 
पद्धत आिे. जसे 9 चे 
वगवमूळ 3 िे आपण 

√9 = 3
2  आपण 9

1

2 =

3 असे  िी शलहू िकतो. 
येरे्थ घाताच्या रठकाणी ½ 
असा अपूणाांक हदसतो. 
घाताच्या रठकाणी ½ 
म्हणजेच वगवमूळ िे लक्षात 
घ्या. तर घाताच्या रठकाणी 
1/3 म्हणजे घनमूळ, ¼ 
म्हणजे चौरे्थ मूळ, 1/5 
म्हणजे 5 व ेमळू िा 
आकृतीबांध लक्षात ठेवा. 

 
चौर्था आठवडा  सांखे्यचा 

घाताांक 
 सांखे्यचा घाताांक m/n या रूपातील 

पररमेय सांख्या असेल तर 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066082439004161104?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006608524779520184?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content


m/n  
या 
रूपाती
ल 
पररमेय 
सांख्या 
असेल 
08.7
1.03,
04त 

जसे½ला आपि वगगिूळ  
असे म्हितो तर घातात 
3/2 आला तर काय 
म्हिावे? 

• लक्षात घ्या- की घातात 
3/2 आला तर याचा अर्थव 
िोतो अगोदर हदलेल्या 
सांखे्यचे वगवमूळ काढून नांतर 
आलेल्या वगव मळूाचा 3 रा 
घात (घन) घेतात. उदा. 
4

3

2 काढताना अगोदर 4 चे 
वगवमूळ काढावे (जेआिे 2) 
व नांतर आलेल्या वगवमूळाचा 
घन करावा. ( येरे्थ वगवमूळ 
आिे 2 म्हणून 2 चा घन 

िोतो 8) म्हणून 4
3

2 याची 
क्रकिं मत येत े8. 

• याचे वाचन 4 च्या 
वगवमूळाचा वतसरा घात असे 

िी करतात. यावरून 9
3

2 
याचे वाचन कसे कराल? ( 
9 च्या वगवमूळाचा वतसरा 
घात)  

• 4
3

2 याचचे वाचन अजून 
एका प्रकारे करता येईल- 
जसे की,  4 च्या वतस-या 
घाताचे दुसरे मूळ 
(वगवमूळ)असे िी वाचन 
करता येते. म्हणून या 
सांखे्यची क्रकिं मत देखील 
िोईल- 4 चावतसराघात = 
64 आणण 64 च ेवगवमूळ 
= 8 

• र्थोडक्यात 4
3

2 अिा 
सांख्याांचे वाचन दोन प्रकारे 



करता येते. 
1) 4 च्या वगवमूळाचा 

(दुस-यामुळाचा) 
वतसरा घात 

2) 4 च्या वतस-या 
घाताचे दुसरे मूळ 

अिा प्रकारे वगवमूळ, घनमूळ, चौरे्थ 
मूळ इ. ववववध मळेू असलेल्या 
सांख्याांचे त्ाांच्या घाताांसहित वाचन 
करण्याचा सराव करा. त्ानांतर 
पाठयपुस्तकातील उदािरणाांचा 
सरावसांच ३.१,३.२ सोडवा. 

 

िाहे – जून २०२०                                     ववषय – इंग्रजी 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

वतसरा 
आठवडा 

The learner….. 
• communic

ates 
appropriat
ely. 

• participate
s in 
spoken 
English 
activities. 

learns new words, 
expressions and 
enriches 
vocabulary. 

Unit 
one  

1.1 Be the 
Best 

 
Introduct
ory 
Activities. 

Chit Chat 
Activity. 

Download 
DIKSHA App 
and 8th Std. 

English 
Textbook 

येथे क्लिक करा 
 
 
 
 
 

 

Use DIKSHA App &Scan the QR Code 
given on page no. 5 or click on the 
given link. 

• Listen to the song and sing it with 
actions. 

Tell your experience about the first day 
of school to your mother. 

चौर्था 
आठवडा 

The learner….. 
recites/ sings 
some songs and 
poems with 
action. 

understands the 

Unit 
one 

1.1 Be the 
Best 

(poem) 
English 
Worksho

येथे क्लिक करा 
 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR Code 
given on page no. 5 or click on the 
given link. 

• Watch the videos. 
• Find out the rhyming words from 

the poem. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129754369045463041525
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129754369045463041525
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604624874258432219011


main idea of 
poem. 

participates in 
language games 

p Write an appreciation of the poem with 
the help of given points on page no. 5 

 

िाहे – जुलै                                                                  ववषय – इंग्रजी 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 

The 
learner….. 

communicates 
appropriately. 

enjoys story. 

participates with 
joy 

Unit 
one 

1.2 
Androcles
, and the 
Lion 

Chit 
Chat 

Activit
y Unit 

one 
1.2 
Androcles
, and the 
Lion 
Chit Chat 
Activity 

येथे क्लिक करा 
 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

• Watch the videos. 

Tell the names of five stories about 
bravery to your friends. 

दुसरा 
आठवडा 

The learner 
….. 

learns new words, 
expressions and 
enriches 
vocabulary 
through reading. 

understands the 
story . 

understands 

Unit 
one 

1.2 
Androcles
, and the 
Lion 
(Story) 

येथे क्लिक करा 
 
 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

• Watch the videos. 
• Find out the opposite words 

from the lesson. 

Narrate the story to your parents 
or friends in your own words. 
 
 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31260133673195929613200
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260133673195929613200


moral of the 
story. 

narrates a story. 

 
 
 

वतसरा 
आठवडा 

The learner ….. 
enjoys the story. 

completes the 
given task. 

Unit 
one 

1.2 
Androcles
, and the 
Lion 
English 
workshop 

Language 
Study 

येथे क्लिक करा 
 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

• Watch the videos. 

Find out an auxiliary verb from the 
lesson and use it in your own 
sentences.  

चौर्था 
आठवडा 

The 
learner 
….. 

enjoys chit-chat 
activity. 

communicates 
properly. 

enriches 
vocabulary. 

writes meaningful 
phrases. 

Unit 
One 
1.3 

Treesa
re the 
Kindes

t 
Things  

  I 
Know 

Chit-chat 
activity. 

Poem 

 
येथे क्लिक करा 
 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

• Watch the videos. 
• Write down four phrases 

which describe anything that 
is beautiful in the Nature. 

• Tell the importance of tree 
plantation to your parents 
or friends. 

Recite the poem with rhythm and 
action. 

 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313006482084118528119
https://diksha.gov.in/play/content/do_312593969024704512223425?contentType=Resource


िाहे – ऑगस्ट                               ववषय – इंग्रजी 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 

The learner ….. 
understands the 
main idea of the 
poem. 

understands the 
benefits of trees. 

enjoys the poem 
with interest. 

communicates 
properly. 

completes the 
given task . 

Unit 
One 
1.3 

Trees 
are the 
Kindes

t 
Things  

  I 
Know 

English 
Workshop 

Language 
Study 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

• Watch the videos. 
• Find out the describing words 

from the poem. 
• Find out the rhyming words 

from the poem. 
• Tell the importance of trees to 

your neighbour. 
• Write down your views about 

Halloween festival. 

Complete the table of degree given 
on page no. 16. 

दुसरा 
आठवडा The 

learner
….. 

enjoys Chit-chat 
activity. 

participates in 
language study 
actively. 

participates in 
writing task. 

Unit 
one 
1.4 

Miss 
Slipper

y 
Chit-chat 
Activity 

येरे्थ क्लिक करा 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

• Watch the videos. 

Write in your own words, about 
your favorite personality. Give 
reasons. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130341512491827201715?contentType=ExplanationResource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604625119748096219012?contentType=Resource


वतसरा 
आठवडा 

The learner….. 
enjoys the story 

learns new words, 
expressions and 
enriches 
vocabulary. 

gets engaged in 
conversation. 

narrates a story/ 
incident. 

evaluates whether 
something is true 
or false, relevant, 
etc.  

Unit 
one 
1.4 

Miss 
Slipper

y 
Lesson 

Part - 1 

येरे्थ क्लिक करा 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

• Watch the videos. 
• Read the lesson carefully and 

describe ‘Miss Slippery’ to 
your friends. 

Find out the meanings of new words 
from the lesson with the help of a 
dictionary. 

चौर्था 
आठवडा 

The learner….. 
enjoys the story 
learns new words, 
expressions and 
enriches 
vocabulary. 
gets engaged in 
conversation. 
narrates a story/ 
incident. 
evaluates whether 
something is true 
or false, relevant, 
etc 

Unit 
One 
1.4 

Miss 
Slipper

y 
Lesson 

Part -2 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

Use DIKSHA App & Scan the QR 
Code given on page no. 11 or click 
on the given link. 

• Watch the videos. 
• Tell this story to your friends 

or parents. 
• What message do you get 

from the story? 

How did Sayali overcome such a 
critical condition? 

 

िाहे – जून                                                ववषय – ववज्ञान 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

वतसरा 
आठवडा 

08.72.01  , 
08.72.02 आणण 
08.72.09 
 

सजीव सृष्टी 
व 
सूक्ष्मजीवाांचे 

 
येरे्थ क्लिक करा 
 

या पाठात आलेल्या ववववध सुक्ष्मजीवाांची मचत्र े
इांटरनेट वरून ममळावा व विीत सांग्रि करा. 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130305734604308481391?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130305734604308481391?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129754369196113921914


 वगीकरण 
 08.72.09 

 
 

  
येरे्थ क्लिक करा 
 

मासा, ऊां ट, शसिंि, याक या ववववध प्रदेिातील 
प्राण्याांमधील साम्य व भेद शलिा. 
 

 08.72.01 आणण 
08.72.02 
 

  
येरे्थ क्लिक करा 
 

कोणत्ािी पाच वनस्पती व प्राण्याांची िास्त्रीय 
नावे इांटरनेटचा वापर करून िोधा व ती विीत 
शलहून काढा . 
 

 08.72.01 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 

कालव शलनीअस, िेकेल, चॅटन, कोपलँड याांची 
वगीकरण पद्धत तक्त्याच्या स्वरूपात माांडून चाटव 
तयार करा . 
 

 08.72.09 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 

णव्हटाकर याांच्या पांचसृष्टी वगीकरण पद्धतीचा 
तक्ता / चाटव तयार करा  
 

चौर्था 
आठवडा 

08.72.01 आणण 
08.72.02 
 

सजीव सृष्टी 
व 
सूक्ष्मजीवाांचे 
वगीकरण 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

पुढील कृती करून पिा :-  वाचा क्रकिं वा पा
भाकरीचा तुकडा र्थोडासा ओलसर करा व एक 
डबीत ठेवून वतला झाकण लावा  .दोन - तीन 

हदवसानांतर डबी उघडून पिा .आपली वनरीक्षण े
विीत नोंदवा . 
 

 08.72.09 
 

  
येरे्थ क्लिक करा 
 

णव्हटाकर याांच्या वगीकरण पद्धतीच ेगणु - दोर् 
विीत रटपून ठेवा .  

 
 08.72.01 आणण 

08.72.02 
 

  
येरे्थ क्लिक करा 
 

शजवाणूांच ेप्रकार, पॅरामेशिअम, बॅिेररओफेज, 
बुरिी याांची अचूक व नामवनदशेित आकृती 
विीत  काढा . 
 

 08.72.01 आणण 
08.72.02 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 
 

ववववध जीवाणू , ववर्ाणू व त्ामळुें िोणारे रोग 
याांचा माहिती तक्ता बनवा. 
 

 

िाहे – जुलै                                                                ववषय – ववज्ञान  

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 

08.72.07 
 

सजीव सृष्टी 
व 

 
येथे क्लिक करा 

कोणत्ािी एका आजाराची माहिती 
देणारी, जनजागतृी करणारी मभत्तीपत्रक / 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128736030894899201596
https://diksha.gov.in/play/content/do_3128736075453890561640
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186990613954561740
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186990738554881296
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186990853980161663
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186990968668161181
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991083520001784
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991202304001741
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006482246352896121


सूक्ष्मजीवाांचे 
वगीकरण 

 चाटव तयार करा .  
 

 08.72.01 
 

 येथे क्लिक करा 
 
 
 

वनयममतपणे व्यायाम करा, सांतशुलत 
आिार घ्या . 
 

 08.72.01 
 

 येथे क्लिक करा 
 
 
 

हिवताप, िेग, कुष्ठरोग या रोगाांची 
माहिती ममळवा व कारक, सांिमण 
माध्यम, लक्षणे, उपाययाांचा तक्ता / चाटव 
करा 
 

 08.72.07 
 

  
येथे क्लिक करा 
 
 

WHO जागवतक आरोग्य सांघटनेची 
माहिती इांटरनेटच्या मदतीने िोधा व ती 
विीत शलहून ठेवा . 
 

 08.72.02 
 

 येथे क्लिक करा 
 
 
 

घरातील मोठ्या व्यक्तींसोबत फुलदाणी, 
कूलर, टायर, िास्टस्टक बाटली इ  .मध्य े
साचलेले पाणी स्वच्छ करून कोरडा हदन 
पाळा . 
 

 08.72.02 
 

  
येथे क्लिक करा 
 
 

राष्ट्रीय ववर्ाणू ववज्ञान सांस्था )NIV), 
पुणे यासांसे्थची माहिती इांटरनेटवरून 
िोधा . 
 

दुसरा 
आठवडा 

08.72.02 
 

सजीव सृष्टी 
व 
सूक्ष्मजीवाांचे 
वगीकरण 

येथे क्लिक करा 
 
 
 

एड्स च ेप्रवतबांधात्मक उपाय शलिा. 
 

 08.72.01 
 

  
येथे क्लिक करा 
 
 

प्राण्याांच्या रािण्याच्या जागा, वपिंजरे िे 
स्वयांपाकघर व जेवणाच्या रठकाणी का 
असू नये याची माहिती ममळावा व विीत 
शलहून ठेवा . 
 

 08.72.02 
 

 येथे क्लिक करा 
 
 
 

अवतप्रमाणात जांकफूड उदा  .वडापाव , 
वपझ्झा इ . खाण्याचे दषु्पररणाम ववर्यी 
कुटुांबातील सदस्याांच्यािी चचाव करा व 
माहिती विीत शलिा . 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991314370561817
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991416197121646
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991541207041762
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991664168961297
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991814492161785
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186991936307201664
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186992054190081665
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186992172564481182


 
 08.72.02 

 
 येथे क्लिक करा 

 
 
 

इांटरनेटवर मधुमेिाची माहिती देणारे 
ववववध णव्हडीओ पिा . 
 

 08.72.01 
 

  
येथे क्लिक करा 
 
 

तुमच्या घरी असणाऱ्या और्धाांची नावे व 
त्ातील घटक शलिा व त्ाांची यादी करा 
 

 08.72.02 
 

  
येथे क्लिक करा 
येथे क्लिक करा 
 
 
 

या शलिंकवर क्रकल्क करून िा णव्हडीओ 
अवश्य पिा 

वतसरा 
आठवडा 

08.72.01 
 

बल व दाब  
येथे क्लिक करा 
 
 

कागदाचे तुकडे आणण कणग्याची कृती 
करून असांपकव  बलाचे अध्ययन करा 
` 

 08.72.01 
 

 येथे क्लिक करा 
 
 
 

चुांबक आणण लोखांडी वस्तू घेऊन सांपकव  
बलाचे अध्ययन करा 
 

 08.72.04 
 

  
येथे क्लिक करा 
 
 

5 चे क्रकिं वा 10 चे नाण व कागदाच्या 
सिाय्याने जडत्वाचे अनुभव घ्या 
 

 08.72.03 
 

 येथे क्लिक करा 
 
 
 

मुांड चाकू आणण धारदार चाकूच्या 
सिाय्याने एखाद ेफळ कापून पिा 
 

 08.72.03 
 

  
येथे क्लिक करा 
 
 

पाण्याची खाली बॉटल आणण फुग्याची 
कृती करून पिा 
 

 08.72.03 
 

  
येथे क्लिक करा 
 

फुग्याच्या सािाय्याने कृती करून पिा 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186992299704321182
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186992541777921183
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186992424550401298
https://youtu.be/v--PtOyHv5Q
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186992670392321786
https://diksha.gov.in/play/content/do_31286152558428979213870
https://diksha.gov.in/play/content/do_31286153623057203213915
https://diksha.gov.in/play/content/do_31286152885784576013898
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186995963412481667
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129344867758407681116


 
 08.72.13 

 
 येथे क्लिक करा 

 
 
 

िावकबल म्हणजे काय? कृती िारे 
अध्ययन करा 
 

 08.72.03 
 

 येथे क्लिक करा 
 
 
 

स्वाध्याय मधील उदािरण ेसोडवा 
 

चौर्था 
आठवडा 

08.72.13 
 

धाराववद्युतआ
णण चुांबकत्व 
 

येथे क्लिक करा 
 
 
 

T V च्या ररमोट मध्य ेववद्युत घटाांची 
जोडणीच ेवनरीक्षण करा 
 

 

िाहे – ऑगस्ट                                                       ववषय – ववज्ञान 

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 

 अणूचे 
अांतरांग 

 
येरे्थ क्लिक करा 
 

पाठयपुस्तकातील तक्ता ि 5.1 पूणव करून 
विीत शलिा 
 

 08.72.09 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 
 

डाल्टनचा अणशूसद्धाांत व र्थॉमसन िम पुहडिं ग 
अणु प्रारूप यामधील फरक शलिा 
 

 08.72.09 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 
 

र्थॉमसनव रुदरफोडव याांच्या अणुप्रारूपा मध्ये 
धनप्रभाराच ेववतरण व इलेक्ट्रॉनच्यास्थस्थती 
सांबांधात काय वेगळेपणा आिे, ते शलिा ? 
 

 08.72.09 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 

डाल्टनचा अणशुसद्धाांत, र्थॉमसन िम पुहडिं ग 
अणु प्रारूप, रुदरफोडवच ेकें द्रकीय अणुप्रारूप, 
बोरचे स्थायी कक्षा अणुप्रारूप याांची 
नामवनदेशित आकृती कडून तक्ता / चाटव तयार 
करा 
 

 08.72.02 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 

प्रोटॉन, न्यूरॉन, इलेक्ट्रॉनच्या गुणधमावतील 
फरक स्पष्ट करणारा तक्ता / सारणी 
तयारकरा. 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129344867758407681116
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186996558151681160
https://diksha.gov.in/play/content/do_312519009416749056110064
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186997432320001187
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186997560360961162
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186997672755201163
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186997825781761669
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186997936947201183


 08.72.02 
 

  
येरे्थ क्लिक करा 
 

पाठयपुस्तकातील पान नां .32 वरील जरा 
डोके चालवा या कृतीतील प्रश्नाांची उत्तरे शलिा . 
 

दुसरा 
आठवडा 

08.72.02 व 
08.72.11 
 

अणूचे 
अांतरांग 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

काबवन) 6), ऑक्सीजन) 8), वनऑन ) 
10), सोहडअम) 11), िोरीन) 17) या 
मूलद्रव्याांच्या अणूांची इलेक्ट्रॉन सांरूपण 
रेखाटा . 
 

 08.72.02 व 
08.72.11 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 

मूलद्रवे्य अणअुांक 1 त े18 याांचे इलेक्ट्रॉन 
सांरूपण शलिा वत्ावरून त्ाांची सांयुजा 
ठरवा. 
 

 08.72.02 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 

पाठयपुस्तकातील पान नां .36 वरील जरा 
डोके चालवा या कृतीतील प्रश्नाांची उत्तरे शलिा . 
 

 08.72.02 व 
08.72.11 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 

जड पाणी म्हणजे काय ती माहिती इांटरनेट 
वरून ममळवा व ती विीत शलिा . 
 

 08.72.02 
 

  
येरे्थ क्लिक करा 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 

 
 
या शलिंकवर क्रकल्क करून िा णव्हडीओ अवश्य 
पिा 
 

वतसरा 
आठवडा 

08.72.03 व 
08.72.11 
 

द्रव्याचे 
सांघटन 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

पाठयपुस्तकातील पान नां 39 मोिरीच्या 
दाण्याांची िालचाल िी कृती करून पिा . 
 

 08.72.02 
 
 

  
येरे्थ क्लिक करा 
 

1) मूलद्रव्य व सांयुग यातील फरक शलिा .2) 
दूध िे ममश्ण आिे िे सकारणशलिा 
 

 08.72.03 व 
08.72.11 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 
 

लोखांडी णखळा, ताांब्याची तार घ्या  .िी वस्तू 
सँडपेपरने घासून ममळालेला ताजा पृष्ठभाग 
पिा . तुमच ेवनरीक्षण नोंदवा, यावरून धातूांचा 
कोणता गुणधमव लक्षात येत ेत ेशलिा 
 

 08.72.03 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 
 

पाठपुस्तकातील पान नां 42 वरील सांयुगाांचे 
प्रकार िी कृती करून पिा. 
 

 08.72.02 
 

  
येरे्थ क्लिक करा 

सांयुगाांच्याप्रकाराांच ेतक्ता तयार करून 
उदािरण ेशलिा 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998048440321184
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998159851521670
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998278881281647
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998402088961301
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998563143681166
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186998690283521185
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https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186999213834241764
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186999554048001189


  
चौर्था 
आठवडा 

08.72.01 
08.72.01 
 

द्रव्याचे 
सांघटन 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

ममश्णाचेवशैिष्ट्य ेउदािरणाांसि शलिा 
 

 08.72.04 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 

द्रावणाच ेववववध प्रकार उदािरणाांसि तक्ता / 
चाटव करा 
 

 08.72.06 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 

पुढेहदलेल्या रेणुसूत्राांवरून त्ा सांयुगातील 
घटक मूलद्रव्याांची नावे, सांज्ञा शलिा वत्ाांच्या 
सांयुजा शलिा .HBr, Na2S, BaCl2, 
CCl4 
 

 08.72.02 
 

 येरे्थ क्लिक करा 
 

पाठयपुस्तकातील पान नां .46 वरील जरा 
डोके चालवा या कृतीतील प्रश्नाांची उत्तरे शलिा . 
 

 

िाहे – जून २०२०                                     ववषय – सािार्जक शास्त्र 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

वतसरा 
आठवडा 
 
व  
 
चौर्था 
आठवडा 

08.73H.01 
इवतिासाची ववववध 
साधने ओळखतात 
आणण त्ाांचा या 
काळातील 
इवतिासाच्या 
पुनलेखनासाठी 
उपयोग स्पष्ट करतात. 

१.इवतिासाची 
साधने 

 
(इवतिासाची साधने-
प्रस्तावना) 
येथे क्लिक करा 
 
 (इमारती व वास्त ू
भाग-2) 
येथे क्लिक करा 
 
 (शलणखतसाधने) 
येथे क्लिक करा 
 
 (नकािेवआराखडे) 
येथे क्लिक करा 
 
 (मौणखकसाधने) 
येथे क्लिक करा 
 
 (ध्वनीमुहद्रत-

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक१.इवतिासाची 
साधने िा पाठ वाचण्यास साांगणे. 
इवतिासाची साधने पाठाची प्रस्तावना 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
इमारती व  वास्त ूभाग 2 ववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
शलणखत साधने ववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
नकािे व आराखड ेववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
मौणखक साधने ववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
ध्वनीमुहद्रत-रेकॉडव क्टस्वर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
 
दृक, श्ाव्य आणण दृक-श्ाव्य साधने ववर्यी 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186999327457281745
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186999438213121302
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186999673241601789
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186999790632961303
http://tiny.cc/uczeqz
http://tiny.cc/fdzeqz
http://tiny.cc/qdzeqz
http://tiny.cc/8dzeqz
http://tiny.cc/nezeqz


रेकॉडवस्) 
येथे क्लिक करा 
 
 (दृक, 
श्ाव्यआणणदृक-
श्ाव्यसाधने) 
येथे क्लिक करा 
 
 

माहिती पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास  साांगणे. 
कृती व उपिम 
सध्याच्या काळातील वतवमानपत्राांची यादी करा. 
तुम्हला माहिती असलेल्या दृक, श्ाव्य आणण 
दृक-श्ाव्य साधनाांची यादी तयार करा. 
क्रकल्ले ,राजवाडे व ऐवतिाशसक मांहदरे याांची 
यादी करा. 
पाठातील भौवतक, शलणखत व  मौणखक 
साधनाांचा तक्ता तयार करा. 
 

चौर्था 
आठवडा 

    

 

 

िाहे – जुलै                                           ववषय – सािार्जक शास्त्र 

आठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठवडा 
 
व  
 
 
 
 
दुसरा 
आठवडा 

08.73H.03 
वब्ररटि ईस्ट इांहडया िी 
कां पनी सवावमधक 
बलिाली सत्ता  किी 
बनली िे स्पष्ट 1 करतात. 

२.युरोप 
आणण भारत 

 
(प्रस्तावना) 
येथे क्लिक करा 
 
 (प्रबोधन युग भाग२) 
येथे क्लिक करा 
 
 (धमवसुधारणा 
चळवळ) 
येथे क्लिक करा 
 
 (युरोपातील वैचाररक 
िाांती) 
येथे क्लिक करा 
 
अमेररकन स्वातांत्र्य 
युद्ध) 
येथे क्लिक करा 
 
 (फ्रें च राज्यिाांती) 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक २.युरोप आणण 
भारत या पाठाच ेवाचन करण्यास  साांगणे. 
युरोप आणण भारत पाठाची प्रस्तावना 
पािण्यासाठी हदलेल्या   शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
प्रबोधन युग भाग२ बद्दल माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
धमवसुधारणा चळवळ ववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंक ला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
युरोपातील वैचाररक  िाांती ववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
अमेररकन स्वातांत्रयुद्ध या ववर्यी माहिती  
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंक ला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
फ्रें च राज्यिाांतीबद्दल माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
भाांडवलिािीबद्दल माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

http://tiny.cc/afzeqz
http://tiny.cc/hfzeqz
http://tiny.cc/0fzeqz
http://tiny.cc/kgzeqz
http://tiny.cc/rgzeqz
http://tiny.cc/nhzeqz
http://tiny.cc/cizeqz


येथे क्लिक करा 
 
 (भाांडवलिािीचा 
उदय) 
येथे क्लिक करा 
 
 
(साम्राज्यवाद) 
येथे क्लिक करा 
 
 (बांगालमध्ये वब्ररटि 
ईस्ट इांहडया कां पनीच्या 
सत्तेचा पाया) 
येथे क्लिक करा 
 
 (इांग्रज-मै्हसूर सांघर्व) 
येथे क्लिक करा 
 
 (युरोप आणण भारत) 
येथे क्लिक करा 
 
 

साम्राज्यवादबद्दल  माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
बांगालमध्य ेवब्ररटि ईस्ट इांहडया कां पनीच्या  
सत्तेचा पायाबद्दल माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
 
 
इांग्रज-मै्हसूर सांघर्व पािण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
युरोप आणण भरायया पाठातील प्रश्नाांचा सराव 
करण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 

वतसरा 
आठवडा 
 
 
 
व 
 
 
 
चौर्था 
आठवडा  

 १.सांसदीय
िासन 
पद्धतीची 
ओळख 

(प्रस्तावना) 
येथे क्लिक करा 
 
 (सांसदीय िासन 
पद्धती भाग१) 
येथे क्लिक करा 
 
 (सांसदीय िासनपद्धती 
भाग२) 
येथे क्लिक करा 
 
 (अध्यक्षीय 
िासनपद्धती) 
येथे क्लिक करा 
 
 

नागररकिास्त्र मधील पाठ िमाांक१.सांसदीय 
िासन पद्धतीची ओळख या पाठाचे वाचन 
करण्यास साांगणे. 
पाठाची प्रस्तावना पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास साांगणे. 
सांसदीय िासन पद्धती भाग१बद्दल माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 
साांगणे. 
सांसदीय िासन पद्धती भाग २ बद्दल माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या  शलिंकला क्लिक करण्यास 
साांगणे. 
 
अध्यक्षीय िासन पद्धती बद्दल माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंक ला क्लिक करण्यास 
साांगणे. 
कृती  व उपिम 
जगातील लोकिािी, हुकूमिािी असलेल्या 
राष्ट्राांची यादी करा. 
सांसदीय व अध्यक्षीय िासन पद्धती असणाऱ्या 
राष्ट्राांची यादी करा. 

http://tiny.cc/qizeqz
http://tiny.cc/5jzeqz
http://tiny.cc/lkzeqz
http://tiny.cc/olzeqz
http://tiny.cc/5lzeqz
http://tiny.cc/0mzeqz
http://tiny.cc/pnzeqz
http://tiny.cc/nozeqz
http://tiny.cc/dpzeqz
http://tiny.cc/aqzeqz


 िाहे – ऑगस्ट                                                    ववषय – सािार्जक शास्त्र 

आठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला 
आठव
डा 
 
व 
 
 
दुसरा 
आठव
डा  

08.73H.04 
ववववध प्रदेिातील वब्ररटि 
कृर्ी धोरणाां मधील फरक 
स्पष्ट करून 
साांगतात.उदा.,वनळी चा 
उठाव 
08.73H.08 
वब्ररटि सत्तेच्या काळात 
प्राचीन,नागरी व व्यापारी 
कें द्रे िस्तव्यवसाया वर 
आधाररत उद्योगलयाला 
जाऊन नवीन  नागरी 
व्यापारी कें द्रे आणण 
उद्योगधांदे ववकशसत कसे 
झाले या गोष्टीचे ववशे्लर्ण 
करतात 

३.वब्ररटिसत्तेचेप
ररणाम 

 
(प्रस्तावना) 
येथे क्लिक करा 
 
 
(तैनाती फौजा) 
येथे क्लिक करा 
 
 (छत्रपती प्रताप 
शसिंि) 
येथे क्लिक करा 
 
 (वब्ररटिसत्तेचे 
भारतावरील 
पररणाम: दुिेरी 
राज्यव्यवस्था) 
येथे क्लिक करा 
 
 
(मुलकी 
नोकरिािी) 
येथे क्लिक करा 
 
इांग्रजाांची आमर्थिक 
धोरण)े 
येथे क्लिक करा 
 
 (नव्या जमीन 
मिसूल व्यवसे्थचे 
पररणाम) 
येथे क्लिक करा 
 
 (वाितूक व 
दळणवळण 
व्यवसे्थत सुधारणा) 
येथे क्लिक करा 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक३.वब्ररटिसत्तेचे 
पररणाम िा पाठ वाचण्यास साांगणे. 
पाठाची प्रस्तावना पािण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
तैनाती  फौजबद्दक माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंक ला क्लिक करण्यास साांगणे. 
छत्रपती प्रताप शसिंि याांच्या बद्दल माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
वब्ररटि सत्तेच ेभारतावरील पररणाम:दुिेरी राज्य 
व्यवस्था पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
 
 
 
मुलकी नोकरिािी या ववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
 
इांग्रजाांची आमर्थिक धोरण ेपािण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास  साांगणे. 
नव्या जमीन मिसूल व्यवसे्थच ेपररणाम 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
वाितूक वदळणवळण व्यवसे्थत सुधारणा 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
 
सामाशजक व साांसृ्कवतक पररणाम पािण्यासाठी 
हदलेल्या  शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
कृती 
तुमच्या काळातील वाितुक वदळणवळण 
साधनाांची यादी करा. 
आजच्या काळातील शिक्षण पद्धती ववर्यी 
माहिती शलिा. 

http://tiny.cc/frzeqz
http://tiny.cc/rrzeqz
http://tiny.cc/xszeqz
http://tiny.cc/ltzeqz
http://tiny.cc/4tzeqz
http://tiny.cc/muzeqz
http://tiny.cc/fvzeqz
http://tiny.cc/vvzeqz


 
 (सामाशजक व 
साांसृ्कवतक 
पररणाम) 
येथे क्लिक करा 

http://tiny.cc/kwzeqz


वतसरा 
आठव
डा 
 
व  
 
चौर्था 
आठव
डा 

08.73H.05 
एकोणणसाव्या ितकातील 
आहदवासी समाजाच्या 
रचना आणण त्ाांच े
पयाववरणािी असलेले नाते 
याांचे वणवन करतात. 
08.73H.06 
आहदवासी समाजाच्या 
सांदभावतील वब्ररटिाांच्या 
प्रिासकीय धोरणाांच े
स्पष्टीकरण देतात. 
08.73H.07 
१८५७च्या स्वातांत्र्यलढ्याचा 
उगम,स्वरूप आणण ववस्तार 
तसेच त्ा पासून घेतलेला 
बोध याांचे स्पष्टीकरण 
देतात. 
 

४.१८५७चास्वातां
त्र्यलढा 

 
(प्रस्तावना) 
येथे क्लिक करा 
 
 (१८५७पूवी च ेलढे) 
येथे क्लिक करा 
 
 (पाईकाांचा उठाव) 
येथे क्लिक करा 
 
 (राजकीय कारण)े 
येथे क्लिक करा 
 
 (तात्काशलक 
कारण) 
येथे क्लिक करा 
 
 (लढ्याची व्याप्ती) 
येथे क्लिक करा 
 
 (वबमोड) 
येथे क्लिक करा 
 
 (लढा अयिस्वी 
िोण्या चीकारण े
भाग१) 
येथे क्लिक करा 
(लढा अयिस्वी 
िोण्याची कारण े
भाग२) 
येथे क्लिक करा 
(स्वातांत्र्य लढ्याच े
पररणाम भाग१) 
येथे क्लिक करा 
(स्वातांत्र्य लढ्याच े
पररणाम भाग२) 
येथे क्लिक करा 
 
 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक४.१८५७चा 
स्वातांत्रलढाया पाठाच ेवाचन करण्यास साांगणे. 
या पाठाची प्रस्तावना पािण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास  साांगणे. 
१८५७पूवीच ेलढे या ववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंक ला क्लिक करण्यास साांगणे. 
पाईकाांचा उठाव पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्या ससाांगणे. 
१८५७च्या उठावाची राजकीय कारणे 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंक ला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
१८५७च्या उठावाची तात्काशलक कारणे 
पािण्यासाठी हदलेल्या  शलिंकला  क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
१८५७च्या उठावाची  व्याप्ती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
१८५७च्या उठावा चा वबमोड पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 
१८५७च्या उठाव अयिस्वी िोण्याची कारणे 
भाग१ पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
 
 
१८५७च्या उठाव अयिस्वी िोण्याची कारणे 
भाग२ पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
 
१८५७च्या स्वातांत्र्यलढ्याचे पररणाम भाग१ 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंक ला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
 
१८५७च्या स्वातांत्र्यलढ्याचे पररणाम भाग २ 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
कृती व उपिम 
पान िमाांक १८ व  तील १८५७ चा स्वातांत्र्य लढा 
या नकािात इांग्रजाांच्या ताब्यातील 
प्रदेि,लढ्यातील मित्वपूणव रठकाण े
पिा/दाखवा. 
१८५७च्या स्वातांत्र्यलढ्यातील सिभागी महिलाांची 

http://tiny.cc/4wzeqz
http://tiny.cc/uxzeqz
http://tiny.cc/1xzeqz
http://tiny.cc/3xzeqz
http://tiny.cc/nyzeqz
http://tiny.cc/8yzeqz
http://tiny.cc/uzzeqz
http://tiny.cc/t0zeqz
http://tiny.cc/01zeqz
http://tiny.cc/52zeqz
http://tiny.cc/m3zeqz


नावे शलिा. 
१८५७च्या स्वातांत्र्यलढ्यातील सिभागी 
सैवनकाांची/नेत्ाांची नावे शलिा. 
१८५७चा लढा यिस्वी िोण्यासाठी तुम्ही काय 
केले असते त े शलिा. 

 

िाहे – जून २०२०                                     ववषय – सािार्जक शास्त्र-भूगोल 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

वतसरा 
आठवडा 

इयत्ता ७ वी – 
पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती ि 
०६  

पूवव तयारी  
 

 
येरे्थ क्लिक करा  

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी 
िारे सांपकव  साधा. 

चौर्था 
आठवडा 

इयत्ता ७ वी – 
पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती ि 
०६  

पूवव तयारी  
 

प्रत्क्ष अनभुव  
 
 
मिाराष्ट्राचा नकािा  

इयत्ता ८वी च्या पाठ्यपुस्तकातील पान ि 
४९ वरील आकृती ७.५ चे वनरीक्षण करून 
खालील प्रश्नाांची उत्तरे िोधा.  
प्रश्न १ – मिाराष्ट्रातील १००० पेक्षा अमधक 
लोकसांख्येची घनता असलेल्या शजल्ह्ह्याची 
नावे शलिा. 
प्रश्न २ – मिाराष्ट्रातील सवावत कमी 
लोकसांख्येची घनता असलेल्या शजल्ह्ह्याांची 
नावे शलिा. 
प्रश्न ३ – एका व्यक्तीने मिाराष्ट्रातील अिा 
शजल्ह्ह्यात नवीन कारखाना उभारला आिे की, 
त्ा शजल्ह्ह्याला कनावटक राज्याची सीमा लागुल 
आिे, त्ा शजल्ह्ह्यातील लोकसांखे्यची घनता १०० 
ते २५० दरम्यान आिे व तो शजल्हा अरबी 
समुद्रालगत आिे तर त्ा व्यक्तीने कोणत्ा 
शजल्ह्ह्यात कारखाना उभारला त ेओळखा.    

https://tinyurl.com/y76v4sf5


      िाहे – जुलै                                             ववषय – सािार्जक शास्त्र-भूगोल 

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला  
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती ि 
०१, ०२  

पाठ १. 
स्थावनक 
वेळ व 
प्रमाण वळे     

दीक्षा APP  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाण ेकृती करा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दरूध्वनी 
िारे सांपकव  साधा.  

दुसरा  
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती ि 
०१, ०२  

पाठ १. 
स्थावनक 
वेळ व 
प्रमाण वळे     

प्रत्क्ष अनभुव सांपलेली लेखणी / पेन यास लाकडी 
फळीवर क्रकिं वा जाड कागदावर उभे मचकटवा 
/ स्थस्थर करा. त्ानांतर त े साधन अांगणात 
अिा प्रकारे उभ े ठेवा  की त्ावर सतत 
प्रकाि रािील व त्ाची सावली हदसेल. 
सूयोदय ते सूयावस्त दर अधाव तासान े
सावलीच्या स्थस्थतीवर खुणा करा व तवे्हाची 
घड्याळी वळे शलिा. वविेर्त: जेव्हा पेन / 
लेखणी याांची सावली दपुारी हदसणार नािी 
(सावली पूणवत: पायामधे्य असेल) तेव्हा 
स्थावनक वळेे प्रमाणे दुपारचे १२:०० वाजले 
आिे व िी स्थावनक वेळ आिे िे समजून 
घ्या. 

https://tinyurl.com/yd6xkejo
https://tinyurl.com/yc97dacy
https://tinyurl.com/y6ws3p7r
https://tinyurl.com/y7njgklm
https://tinyurl.com/y7d2tpqq
https://tinyurl.com/y8gsx7pc
https://tinyurl.com/y7nzkepl
https://tinyurl.com/y8dgfvqj
https://tinyurl.com/y9u3wvxn
https://tinyurl.com/y926m9c4


वतसरा 
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती ि 
०१, ०२  

पाठ १. 
स्थावनक 
वेळ व 
प्रमाण वळे     

प्रत्क्ष अनभुव 
 
 
 
स्वाध्याय  

सांपलेली लेखणी / पेन व लाकडी फळीवर 
क्रकिं वा जाड कागदावर याांच्या सिाय्यान े
बनववलेल्या सावलीच्या घडाळ्याच्या 
उपयोग करून ‘स्थावनक वेळ’ व ‘प्रमाण 
वेळ’ यातील तफावत िोधा. 
पाठ्यपुस्तकातील पान ि. ०५ वरील 
‘प्रमाण वळे’ या बाबतचा पाठ्याांि वाचून व 
पान ि. ०६ वरील आकृती १.४ चे वनरीक्षण 
करून ‘प्रमाण वेळेची गरज’ याबाबत १० 
ओळीत माहिती शलिा. 
 
पाठ्यपुस्तकातील पान ि. ०४ वरील 
आकृती १.३ चे वनरीक्षण करून  ‘जागवतक 
प्रमाणवळे’ व ‘ रेखावतृ्त व वळे याांचा सि 
सबांध’ समजून घ्या. त्ा आधारावर १० 
ओळीत माहिती शलिा. अडचण आल्यास 
शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव  साधा.      

चौर्था 
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती ि 
०३ 

पाठ २  
पृथ्वीचे 
अांतरांग     

दीक्षा APP  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी 
िारे सांपकव  साधा. 

 

 

 

https://tinyurl.com/y8nrpoc9
https://tinyurl.com/ybvynxhd
https://tinyurl.com/ycwzhgje
https://tinyurl.com/y7hp6caj
https://tinyurl.com/y8pqpbyx
https://tinyurl.com/y72johde
https://tinyurl.com/y72johde
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िाहे – ऑगस्ट                                           ववषय – सािार्जक शास्त्र-भूगोल  

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पहिला  
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती ि 
०३ 

पाठ २  
पृथ्वीचे 
अांतरांग     

प्रत्क्ष अनभुव 
 
 

पाठ्यपुस्तकातील पान ि. १० वरील 
आकृती २.१ चे वनरीक्षण करा. तसेच ती 
आकृती विीमधे्य काढा 

दुसरा  
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती ि 
०३ 

पाठ २  सूयव, 
चांद्र व पथृ्वी    

प्रत्क्ष अनभुव 
 
 
 
 
 
 
स्वाध्याय 

कृती िे क्रकिं वा गव्हाचे पीठ (कणणक) – 
भूकवच दिवववण्यासाठी, दाळीचे पीठ 
(बेसन)  - प्रावरण दिवववण्यासाठी व लाल 
मातीचा गोळा – अांतगावभा दिवववण्यासाठी 
वापरून पाठ्यपुस्तकातील पान ि. ११ 
वरील पथृ्वीचे अांतरांग समजून घेण्यासाठी 
हदलेली कृती करा. वनरीक्षणे विीमधे्य 
नोंदवा.   
 
पुस्तकातील पान ि. १५ वरील स्वाध्याय 
सोडवा. अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत 
दूरध्वनी िारे सांपकव  साधा. 

वतसरा 
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती ि 

०३, ०४ व ०५  

पाठ ३ 
आद्रता व 
ढग      

दीक्षा APP  
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा 
  

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी 
िारे सांपकव  साधा. 

https://tinyurl.com/y8x7c5u2
https://tinyurl.com/y8x7c5u2
https://tinyurl.com/y8x7c5u2
https://tinyurl.com/ybdx6hyg
https://tinyurl.com/y8c25uof
https://tinyurl.com/yd5tl4l3
https://tinyurl.com/y9x5uavb
https://tinyurl.com/yajmuz5o
https://tinyurl.com/y7gycm9t
https://tinyurl.com/y8h7kxqz
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चौर्था 
आठवडा 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती ि 

०३, ०४ व ०५  

पाठ ३ 
आद्रता व 
ढग      

प्रत्क्ष अनभुव 
 
 

पाठ्यपुस्तक पान ि १९ वरील ‘करून पिा’ 
तील आकुती ३.५ मधे्य सुचववलेली कृती 
घरातील वडीलधारी मांडळी याांचे उपस्थस्थतीत 
करा. त्ा अनभुवाच्या आधारावर वनरीक्षण े
विीत नोंदवा.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 इयत्ता – नववी 
िाहे – जून २०२०                                   ववषय – िराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

३ श्वण क्षमतेचा ववकास 
ववनोद, गाणे, कर्था, 
कववता, सांवाद ऐकून 

आनांद घतेा येण े

वांद्य 
वांदेमातरम 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

सदर गीत तालासुरात म्हणावे. 

ववववध देिभक्तीपरगीताांचेश्वण 
करावे व त्ामधील रस ओळखावा. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक २ 
वरील ग.हद.माडगूळकर याांच्या 

ववर्यीची माहिती वाचावी व त्ाांचे 
लेखन साहित् ममळवनू त्ाांच्या 

लेखनाची वशैिषे्ट्य समजून घ्यावीत. 

४ अलांकार ओळखता येणे व 
त्ाचा लेखनाांत उपयोग 

करता येणे. 

 

 

 

 

 

सांतवाणी 

जैसा वृक्ष नेण े

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

अभांगवाणीच्या खाली देण्यात 
आलेला स्वाध्याय पूणव करा. 

अभांग तालासुरात म्हणा. 

वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनिरे िा 
क्रकिं वा यासारखे पयाववरणाचे मित्त्व 

साांगणारे अभांग िोधनूतेवाचा. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक५ वरील 
रूपक अलंकार समजून घ्या व त्ाची 

उदािरण ेिोधून विीत शलिा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129754371794616321835?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
http://youtu.be/f1e0jAHTi0U
https://youtu.be/UiuIj5eBGqs


               िाहे – जुलै २०२०                                    ववषय – िराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ अलांकार ओळखता येणे 
व त्ाचा लेखनाांत 

उपयोग करता येणे. 

सांतवाणी 

ब. धररला 
पांढरीचा चोर 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

अभांग तालासुरात म्हणा 
पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पणूव करा. 

दोन्ही अभांगातील काव्यसौंदयव भार्ा व 
रचना इत्ादी वैशिषे्ट्य ओळखा. 

इांटरनेट, ग्रांर्थालय, शिक्षक क्रकिं वा 
पालकाांिी सांवाद साधून सांत कवमयत्रींची 

माहिती ममळवा. 

२ ववववध 
बोलीभार्ासमजपूववक व 
लक्षपूववक ऐकता येणे. 

ववववध साहित् 
प्रकाराच्या 

सादरीकरणाचे 
मूल्यमापन करता येण.े 

कीती 
कठीयाचा 

दृष्टाांत 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

पाठ काळजीपूववक वाचा. 

त्ा खालील स्वाध्याय पूणव करा. 

अभांग व दृष्टाांत यातील साम्य भेद िोधा. 

प्रमाणभार्ा, बोलीभार्ा क्रकिं वा प्राचीन 

भार्ा याांचे वेगळेपण िोधा. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक 9 वरील 
व्यवतरेक अलंकार समजून घ्या व त्ाची 

उदािरण ेविीमधे्य शलिा. 

३ घटना प्रसांग यावर 
आधाररत मचक्रकत्सक 
ववचार करून लेखन 

करता येणे. 

 

हदलेल्या ववर्यावर 
स्वतांत्रपणे ववचार करून 

नात्ाांची घट्ट 
वीण 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

सवव णव्हहडओ काळजीपूववक ऐका. 

आपल्या कुटुांबातील सदस् व नातेवाईक 
याांच्यातील सांबांधाववर्यी ववचार 

करा.पाठातील आिय व स्वतःच्या 
सांबांधाने नात्ाची वीण दिवववणारा तक्ता 

तयार करा. 

लेणखकेने पाठात वापरलेले भार्ासौंदयव 

https://youtu.be/MPD989xM1k8
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251329442622668813859?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://youtu.be/cfYClgRQiA0
https://diksha.gov.in/play/content/do_312457495345889280111746?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content


लेखन करता येण े  

 

 

 

 

(उदा. वाक्प्रचार, म्हणी, बोलीभारे्तील 

िब्, अलांकाररक भार्ा इत्ादी) 

ओळखा व शलिा. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक १२ वरील 
स्वित या मधे्य हदलेल्या ववर्यावरती 

लेखन करा. 

प्रस्तुत पाठ क्रकमान दोन वेळा 
काळजीपूववक वाचा 

४ हदलेल्या उताऱ्याच्या 
आियाची मध्यवती 

कल्पना, ववचार, साराांि 
समजावून घेऊन लेखन 

करता येणे. 

एक िोती 
समई 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 

पाठाचे आरोि -अवरो िासि वाचन करा. 

पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पणूव करा. 

समाजातील ववववध घटकाांसाठी काम 
करणाऱ्या व्यक्ती क्रकिं वा सांस्था याांच्या 

कायावची माहिती ममळवा. क्रकिं वा शिक्षण 
समाजापयांत पोिोचववण्यासाठी काम 
करणाऱ्या महिला समाजसुधारकाांची 

मुलाखतघ्या. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ ि.१६वरील 
दृष्टांत अलंकार समजून घ्या व या 
अलांकाराांची उदािरणे िोधून विीत 

शलिा. 

 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312934447008841728198?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://youtu.be/O3FUhnG7Jbs


िाहे – ऑगस्ट २०२०                                  ववषय – िराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ ववववध सामाशजक समस्ा 
व्यांगमचत्राांच्या माध्यमातून 

माांडता येणे. 

अलांकार ओळखता येणे व 
त्ाचा लेखनाांत उपयोग 

करता येणे. 

िास्मचत्राांतली  

मुलां 
(स्थूलवाचन) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पाठ दोनवळेा काळजीपूववक वाचा. व 

त्ाच्या खालील स्वाध्याय सोडवा. 

आपल्या ममत्राचे मचत्र काढण्याचा 
प्रयत्न करा. वृत्तपत्रातील व्यांगमचत्राांचे 

कात्रण ेममळवनू त्ातील सांवाद 
वाचा. 

कोणकोणत्ा वृत्तपत्राांतून व्यांगमचत्रे 
प्रकाशित िोतात याची माहिती 

ममळवा. 

आतापयांत िोऊन गेलेल्या 
व्यांगमचत्रकाराांची माहिती इांटरनेटच्या 

साह्यान ेममळवा. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक 21 
वरील िेतनगुिोक्ती अलंकार 

अभ्यासा व चेतनगुणोक्ती अलांकाराची 
उदािरण ेविीत शलिा. 

२ गीत, समूिगीते, कववता 
वक्त्याांचीभार्ण ेव ववववध 

साहित् प्रकाराांच्या ध्ववनक्रफती 
समजपूववक ऐकता यणेे. 

कववता ऐकून आनांद घेता यणे े

 

म्हणी, वाक्प्रचार, िब्समूि, 
सुभावर्त ेयाांचा वापर करून 

या झोपडीत 
माझ्या 
कववता 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

हदलेल्या शलिंक वर क्लिक करून 
कववता काळजीपूववक ऐका. 

कववतेत आलेले यमक साधणारे िब् 
विीत शलिा. 

पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पणूव 
करा. 

पाठ्य पुस्तकातीलझोपडी व 

https://youtu.be/QGHfZZBjZuo
https://youtu.be/larBg0DqVe4
https://diksha.gov.in/play/content/do_312785709922787328112331?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content


प्रभावी लेखन करता येण े

ववववध साहित्ाच ेसमजपूववक 
वाचन करून त्ाचा आस्वाद 

घेता येण े

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

मिालयाांच्यातील सांवादाची कल्पना 
करून सांवादलेखन करा. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक 24 
वरीलम्हि िी सांकल्पना समजावनू 
घ्या व या पाठात आलेल्या क्रकिं वा 

तुम्हाला माहित असलेल्या म्हणींचा 
सांग्रि करा. 

राष्ट्रसांत तुकडोजी मिाराज याांचे 
ग्रामगीता िे पुस्तक ममळवनू त ेवाचा. 

३ ववववध साहित्ाचे 
समजपूववक वाचन करून 
त्ाचा आस्वाद घेता येण.े 
योग्य आरोि-अवरोि व 
ववराममचने्ह याांची दखल 

घेऊन अर्थवपूणव प्रकट वाचन 
करता येणे. 

घर व पररसरातील 
अनौपचाररक ववर्याांवरील 

सांवाद ऐकता येणे. 

घटना, प्रसांग यावर आधाररत 
मचक्रकत्सक ववचार करून 

त्ाबाबत लेखन करता येणे. 

नवरस ओळखता येणे व 
त्ाांचा लेखनात उपयोग 

करता येणे. त्ाांचा आस्वाद 

घेता येणे. 

दुपार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

सोबतची शलिंक क्लिक करून पाठ 
काळजीपूववक ऐका. 

पाठाखालील स्वाध्याय पणूव करा. 

िेतकरी नोकरदार ववद्यार्थी गृहिणी 
याांच्या आयुष्यातील दुपारच्या 

अनुभवाांचीमाहितीममळवा. 

हदवसाच्या ववववधप्रिरातीलघटनाांचे 
वनरीक्षणे नोंदवा. 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक 29 
वरीलभाषा अभ्यास यामधे्य 

हदलेलीरसवविार िी सांकल्पना 
समजावून घ्या. 

इयत्ता नववीमधे्य आत्तापयांत 
अभ्यासलेल्या कववतेमधून प्रकट 

िोणारे रस कोणते ते शलिा. 

४ ववववध साहित् प्रकाराच्या 
माध्यमातून आपले ववचार 
व्यक्त करता येणे क्रकिं वा 
साहित्ातील ववचार 

अमभयांत्ाचे 
दैवत डॉ. 
ववरे्श्र्श्रय्या 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

प्रस्तुत पाठ लक्षपवूवक ऐका. 

आरोि-अवरोि सि काळजीपूववक 
वाचन करा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312785711684583424114196?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527730570854426579?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://youtu.be/WOj3P3ysIgE
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243106668779929613062?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243106667800166422975?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://youtu.be/GZ3L4IJsTP8
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248448408046796813081?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content


समजावून घेता येणे. 

हदलेल्या उताऱ्यातील 
आियाचीमध्यवती कल्पना, 

साराांि, ववचार समजून 

घेऊन लेखन करता येणे. 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

चररत्र या साहित् प्रकाराचे वैशिषे्ट्य 
नोंदवा. 

स्वाध्याय पणूव करा. 

प्रस्तुत पाठातनू तुम्हालाकोणता 
ववचार क्रकिं वा सांदेि ममळाला तो 

सववस्तर शलिा. 

पृष्ठ िमाांक 33 वरील भार्ाभ्यास िी 
चौकट काळजीपूववक समजावनू घ्या. 

 

िाहे – जून २०२०                       ववषय – गणित भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता ववधाने 
अभ्यासावीत. 

सांच प्रस्तावना 

सांच – 
सांकल्पनासांच 

शलहिण्याच्या पद्धती 

१)यादी पद्धत 

सांच शलहिण्याच्या 
पद्धती 

२) गुणधमव  पद्धत 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

दैनहदन जीवनातील सांचाची ५ व सांच नसलेले 
५ समूि उदािरण ेशलिा 

तसेच नैसवगिक, पूणव, पूणावक, पररमेय व 
अपररमेय सांख्या तसेच वास्तव सांख्या सांच 

शलिा. 

पाठ्यपुस्तक पान िमाांक १ वरील सांचाांच ेसांच 
आिे क्रकिं वा नािी याप्रकारात वगीकरण 

करा.णव्हडीओ पहिल्यानांतर पुढील सांच यादी 
पद्धतीने शलिा. 

१)आठवड्याच ेवार 

२)इांद्रधनुष्यातील रांग 

३)स्वतःच्या नावातील इांग्रजी अक्षरे 

४)आई क्रकिं वा वहडलाांच्या मोबाईल 
िमाांकातील अांक 

https://youtu.be/2A081AnFjAI
https://youtu.be/av7EIhr6c80
https://youtu.be/BHXj_rTUpWU


५)वर्ावचे महिने 

सराव सांच १.१ मधील प्रश्न िमाांक १ व ४ 
सोडवा 

२ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता ववधाने 
अभ्यासावीत. 

भूममती मधील 
मूलभूत सांकल्पना 
प्रस्तावना वबिं दु, रेर्ा 

आणण प्रतल 
 वबिं दचूे वनदेिक 
आणण त्ातील 

अांतर 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

•भूममती या िब्ाचा अर्थव, उगम समजून घ्या. 

•प्राचीन काळच्या भूममतीच्या वापरासांबांधी 
जाणून घ्या. अमधक माहितीसाठी Google 

वापरुन पिा. 

 

•वबिं दु,रेर्ा, आणण प्रतल या सांकल्पना 
उदिरणाने समजून घ्या. तुमच्या विीत 

आकृत्ा काढून नावे द्या. 

•आजूबाजच्या पररसरात वरील कोणत्ा 
गोष्टी आढळतात त्ाांची यादी करा. 

•GeoGebra नावाच ेसॉफ्टवेअर मोबाईल 
वर डाउनलोड करा. 

www.geogebra.org 

•वरील घटकावर आधाररत छोटी चाचणी 
सोडवा. 

•सांख्या रेर्ा काढा आणण त्ावर कमीत कमी 
पाच वबिं दु ओळीने दाखवा. त्ाांना नावे द्या. 

वबिं दु चे वनदेिक शलिा. 

•सांख्या रेर्ेवर दाखवलेल्या दोन वबिं दुमधील 
अांतर सूत्र वापरुन काढा. 

•प्रश्नसांग्रि १.१ मधील पहिला प्रश्न सोडवा. 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562524413952173
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243459217896243224284
https://diksha.gov.in/play/content/do_31297543720928870411023


िाहे – जुलै २०२०                       ववषय – गणित भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

सांच -सांचाचे 
प्रकार १)एकघटक 

सांच 

२) ररक्त सांच 

३) साांत सांच 

४) अनांत 
सांचसमान सांचवेन 

आकृती 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

णव्हडीओमध्ये हदलेल्या सांचाच ेसांचाांच्या 
प्रकारात वगीकरण करा.. तसेच सराव 

सांच १.२ सोडवा.णव्हडीओमध्य ेसांकल्पना 
समजावून साांगण्यासाठी हदलेली 

उदािरण ेतसेच सरावासाठी घेतलेली 
उदािरण ेलक्षपूववक समजावून घ्या व 
स्वतःच्या कल्पनेन समान सांचाची २ व 

असमान सांचाची २ उदािरण ेतयार 
करा.णव्हडीओमध्ये सांकल्पना समजावून 
साांगण्यासाठी हदलेली उदािरण ेतसेच 

सरावासाठी घेतलेली उदािरण ेलक्षपूववक 
समजावून घ्या व स्वतःच्या कल्पनेने 

कोणतेिी ५ सांच वेन आकृतीच्या 
सिाय्याने दाखवा. 

२ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

भूममती मधील 
मूलभूत 

सांकल्पना- 
दरम्यानता 

 

 

रेर्ाखांड, एकरूप 
रेर्ाखांड 

एकरूप रेर्ाखांडाच े 
गुणधमव 

रेर्ाखांडाचा 
मध्यवबिंद ू

 

रेर्ाखांड, क्रकरण 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

• आधी काढलेली सांख्या रेर्ा 
काढा. त्ात कोणते वबिं द ुकोणत्ा दोन 

वबिं दूच्या मध्ये आिेत त ेशलिा. 

• घरातील कोणतेिी दोन कोपरे 
लक्षात घ्या. त्ाांच्या दरम्यान कोणतीिी 
एक वस्त ुठेवा . पावलां मोजून दरम्यानता 

तपासा. 

• Video मधील उदािरणे 
लक्षपूववक पिा आणण तुम्ही सोडवायचा 

प्रयत्न करा. 

• प्रश्न सांग्रि १.१ सोडवायचा 
प्रयत्न करा. 

• रेर्ाखांड िी सांकल्पना समजून 
घ्या. तुमच्या विीत दोन रेर्ाखांड काढा. 

त्ाांची लाांबी मोजा. 

https://youtu.be/O1aPbFRYWTQ
https://youtu.be/Tg-E2VELE8A
https://youtu.be/IQDyhxFluGE
https://youtu.be/HKXPH99myXc
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562555338752173
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562555338752173


याांचा लांब गुणधमव 

वबिं दुच ेरेर्े पासूनचे 
अांतर 

 

 

 

 

 

 

 

 

• विीच्या दोन्ही कडाांची लाांबी 
मोजा व त्ा एकरूप आिेत का त े

तपासा. आता मोबाईल ची कडा मोजा व 
त्ातील लिान मोठेपणा ठरवा. 

• पावलाांच्या आधारे तुमच्या 
खोलीचा मध्यवबिंदू ठरवा. 

• तुमच्या विीत लांब रेर्ाखांड , 
क्रकरण काढा.ते मचन्हां वापरुन शलिा 

• Video पुन्हा पिा त्ातील 
व्याख्या गणुधमव विीत शलिा. 

• प्रश्नसांग्रि १.२ सोडवा. 

३ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

सांच -ववर्श्सांच 

पूरकसांच 

उपसांच 

सांचावरील क्रिया 

छेद क्रिया 

ववमभन्न सांच 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

णव्हडीओच्या सिाय्याने ववद्यार्थ्ाांनी 
ववर्श्सांच व पूरकसांच ह्या सांकल्पना 
समजावून घ्या. तसेच सरावासाठी 
घेतलेले उदािरण समजावून घेऊन 

त्ाआधारे सराव सांच १.३ मधील प्रश्न 
िमाांक २,३,५,६ व ७ सोडवा. 

णव्हडीओच्या सिाय्याने ववद्यार्थ्ाांनी 
उपसांच िी सांकल्पना समजावून घ्या. 

सरावासाठी असलेली उदािरण े
समजावून घ्या. तसेच सराव सांच १.३ 

मधील प्रश्न िमाांक १ व ४ सोडवा. 

णव्हडीओच्या सिाय्याने ववद्यार्थ्ाांनी छेद 
क्रिया  समजावून घ्या. छेद क्रिया किी 

करतात िे सरावासाठी असलेल्या 
उदािरणाांच्या सिाय्याने  समजावून घ्या. 

छेद क्रियचेे गणुधमव समजावून 
घ्या.प्रत्ेक गुणधमावकररता स्वतःच्या 
मनाने एक-एक उदािरण तयार करा. 

णव्हडीओमध्ये हदलेल्या उदािरणाांच्या सिाय्याने 
ववद्यार्थ्ाांनी ववमभन्न सांच िी सांकल्पना समजावून 

घ्या. ववमभन्न सांच सांकल्पना समजावून 
घेतल्यानांतर ववमभन्न सांचाची ५ उदािरणे स्वतःच्या 

मनाने तयार करून शलिा. 

https://youtu.be/ukZeN0bYktw
https://youtu.be/J1nN-LvHzhw
https://youtu.be/nZii24Yb2oA


४ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

भूममती मधील 
मूलभूत 

सांकल्पना- सितव 
ववधाने आणण 

व्यत्ास 

 

 

यूक्लिड गृहितक 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

णव्हडीओच्या सिाय्याने ववद्यार्थ्ाांनी दोन 
सांचाांचा सांयोग सांच  क्रिया  समजावून 
घ्या. सांयोग क्रिया किी करतात िे 

सरावासाठी असलेल्या उदािरणाांच्या 
सिाय्याने  समजावून घ्या. प्रश्नसांच १ 

मधील प्रश्न िमाांक ७ सोडवा. 

णव्हडीओच्या सिाय्याने सांयोग क्रियेच े
गुणधमव समजावून घ्या. प्रत्ेक 

गुणधमावकररता स्वतःच्या मनाने एक-
एक उदािरण तयार करा. 

 

सांचातील घटकाांची सांख्या म्हणजे काय 
ते णव्हडीओच्या सिाय्याने समजावून घ्या 

व पुढील सूत्र कसे आले याबाबतच े
उदािरण अभ्यासा. 

n (AUB) = n (A) + n (B) – 
n(A B) 

सरावसांच १.४ मधील उदािरण िमाांक ५ 
सोडवा. 

णव्हडीओमध्ये हदलेली दोन िाब्दब्क 
उदािरण ेसमजावून घ्या व नांतर सराव 

सांच १.४ मधील उदािरण िमाांक 
१,२,३,४ सोडवा. 

 

           िाहे – ऑगस्ट २०२०                   ववषय – गणित भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

सांच – 

सांचावरील क्रिया 

येरे्थ क्लिक करा 

 

णव्हडीओच्या सिाय्याने ववद्यार्थ्ाांनी 
दोन सांचाांचा सांयोग सांच  क्रिया  

समजावून घ्या. सांयोग क्रिया किी 

https://youtu.be/kMozQsu8TmA
https://youtu.be/sksGW7r5JRg
https://youtu.be/Hh1HDuecRSM
https://youtu.be/kMozQsu8TmA


दोन सांचाांचा सांयोग 

 

१)सांयोग सांचाचे 
गुणधमव 

२)सांचातील 
घटकाांची सांख्या 

सांचावर आधाररत 
िाब्दब्क उदािरण े

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

करतात िे सरावासाठी असलेल्या 
उदािरणाांच्या सिाय्याने  समजावून 

घ्या. प्रश्नसांच १ मधील प्रश्न िमाांक ७ 
सोडवा. 

णव्हडीओच्या सिाय्याने सांयोग क्रियेच े
गुणधमव समजावून घ्या. प्रत्ेक 

गुणधमावकररता स्वतःच्या मनाने एक-
एक उदािरण तयार करा. 

 

सांचातील घटकाांची सांख्या म्हणजे 
काय ते णव्हडीओच्या सिाय्याने 

समजावून घ्या व पुढील सूत्र कसे 
आले याबाबतच ेउदािरण अभ्यासा. 

n (AUB) = n (A) + n (B) – 
n(A B) 

सरावसांच १.४ मधील उदािरण 
िमाांक ५ सोडवा. 

णव्हडीओमध्ये हदलेली दोन िाब्दब्क 
उदािरण ेसमजावून घ्या व नांतर 
सराव सांच १.४ मधील उदािरण 

िमाांक १,२,३,४ सोडवा 

२ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

भूममती मधील 
मूलभूत सांकल्पना-
१.९  यूक्लिड च्या 

व्याख्या 

 

 

१.१० प्रत्क्ष शसद्धता 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

•यूक्लिड च्या वबिं दु, रेर्ा याांची 
पररणाम ेसमजून घ्या. 

•हदलेल्या शसद्धतचेा अभ्यास करा. 
आणण तुमच्या विीत पुन्हा शलिा. 

•कोणकोणत ेगुणधमव वापरले त े
सुद्धा शलिा. 

•शसद्धता शलिण्याची सवय करा. 

•उदािरणे सोडवून पिा. 

•सांकीणव प्रश्न सांग्रि सोडवा. 

https://youtu.be/sksGW7r5JRg
https://youtu.be/Hh1HDuecRSM
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003161831424001139
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003162454425601127
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185626044497921568
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185625693552641714


३ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

2.वास्तव सांख्या  - 
१)प्रस्तावना 

(पररमेय सांख्या) 

 

२)अखांड आवती 
दिाांि रूपातील 

पररमेय सांख्या p/q 
या रुपात माांडणे. 

१) सांख्यारेर्ेवरील 
पररमेय व अपररमेय 

सांख्या 

२)अपररमेय व 
वास्तव सांख्या 

१)अपररमेय सांख्या 
दिाांि रुपात 

माांडणे. 

२)सांख्या पाय ची 
क्रकिं मत काढण े

३) एखादी सांख्या 
िी अपररमये सांख्या 
आिे िे शसद्ध करणे. 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

णव्हडीओच्या आधारे पररमेय सांख्याांचे 
गुणधमव व्यवस्थस्थत पणे समजावून 

घ्या. 

तसेच सरावासाठी हदलेल्या 
उदािरणाच्या सिाय्याने सराव सांच 

२.१ सोडवा. 

णव्हडीओच्या आधारे अपररमेय सांख्या 
सांख्यारेर्ेवर किा दाखवायच्या िे 

समजावून घ्या. तसेच एखादी सांख्या 
िी अपररमये सांख्या आिे िे 

णव्हडीओत हदलेल्या उदािरणाच्या 
सिाय्याने समजावून घ्या. त्ाआधारे 

सरावसांच २.२ मधील उदािरण 
िमाांक १,३,५ सोडवा. 

णव्हडीओच्या आधारे वगवमुळात २ व ३ 
या सांख्या दिाांि रुपात किा 

माांडाव्यात िे समजावून घ्या. व त्ा 
प्रमाणे वगवमुळात ५ व ६ या सांख्या 

दिाांि रुपात माांडून दाखवा. 

पाय ची क्रकमत म्हणजे वतुवळाचा 
परीघ व व्यास याांच ेगुणोत्तर असत ेिे 
णव्हडीओत हदलेल्या कृतीच्या आधारे 
समजावून घ्या. णव्हडीओतील कृती 

स्वतः घरी करा. व पायच्या 
क्रकमतीचा पडताळा घ्या. 

सराव सांच २.२. मधील उदािरण 
िमाांक २ सोडवा 

https://you.be/jN7iGBIBEdk
https://you.be/LiPWMsJ8OIc
https://you.be/ir3Baa5etD8
https://you.be/xn2e107EJt8
https://you.be/FfMLm-wHfUY
https://you.be/M34yPjw6jF4


४ ववद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 

ववधाने अभ्यासावीत. 

२. समाांतर रेर्ा 

२.१ समाांतर रेर्ा 
आणण छेदीका 

२.२ दोन रेर्ा आणण 
छेदीका याांनी तयार 
िोणाऱ्या कोनाांच्या 

जोड्या 

२.३ मित्वाचे 
गुणधमव 

२.४ आांतर कोनाच े
प्रमेय. 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

•समाांतर रेर्ा म्हणजे काय? िे 
समजून घेणे. 

•समाांतर रेर्ेची व्याख्या शलिा व  
त्ाांची आकृवत काढा. 

•घरात आढळणाऱ्या समाांतर रेर्ा 
िोधा. 

•दोन रेर्ा आणण छेदीका याांनी िोणारे 
कोन काढा त्ाांना िमाने नांबर द्या. 

त्ाांच्या जोड्या तयार करा. 

•दोन रेर्ा आणण त्ाची छेहदका याांनी 
तयार झालेले कोन मोजा. एकूण 

आठ कोन ममळतील. 

•त्ाांच्यातील सांबांध िोधा. 

•पुस्तकात हदलेली कृती पान १४ 
करून पिा. 

•आांतर कोनाचे प्रमेयाचा video 
पिा. 

•पुस्तकात पाहून प्रमेय समजून घ्या. 

•तुमच्या विीत आकृती काढून शलहून 
पिा. 

 

       Month – June 2020                               Subject – English 

 

W
E 

E 

K 

Learning Outcome 

 

Name Of 
the 

Lesson 

Learning 
Resourse 

Student Activity 

 

1 

 

Listening: 

1) Listen attentively 

1.1 Walk a 
little 

Click Here 1. Listen the poem from Diksha 
app. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31243459782326681624287
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003167461376001115
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562451554304169
https://diksha.gov.in/play/content/do_31250364052328448022382?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


to an entire speech, 
poem and 

programme .etc. 

Speaking : 

Read aloud a poem 
highlighted its rhyme 

and rhythm. 

2)  Describe real or 
imagined things, 

people, situations, 
emotions, etc. in 

detail. 

Reading: 

1) Understand the 
overall structure of a 
literary piece: stanzas 
and refrain in a song, 
stanzas and rhyme 
scheme in a verse, 

the various threads in 
a story/play, etc. 

2) Understand the 
nature of the piece of 
writing – informative, 

advertising, and 
emotional 

(appealing), 
imaginative, 
persuasive, 

argumentative, etc. 

Slower... 2. Read the poem and write new 
words from the poem. 

3) Try to use dictionary and write 
the meaning of the new words 

into mother tongue. 

4. Complete the Chit chat 
Questions. 

 

 

2 Writing: 

• Express ones 
feelings/emotions 
using appropriate 

1.1 Walk a 
little 

Slower 

My 
English 

Textbook 
Standard 

1) Finds implied of the particular 
lines in the poem. 

2. Frame sentences using your 



language. 

 

 

Study Skills: 

Compile lists of 
useful words, 

expressions, idioms, 
definitions, formulas 

etc. Paraphrase 
word/ phrase. 

Language Study: 

Vocabulary and 
Word Building : 

Compound words-
Changing word class 

Nine own ideas. 

3. Write the summary. 

4. Scan Diksha app QR code from 
your book for more videos on 

this poem. 

 

 

Month – July 2020                                   Subject – English 

W
E 

E 

K 

Learning Outcome 

 

Name Of 
the 

Lesson 

Learning 
Resourse 

Student Activity 

 

1 Listening: 1) Listen 
attentively to an entire 
speech, story, poem, 

programme, etc. 

2)  Tally/Verify the 
information/ 

experiences being 
presented with his/ her 

own observations/ 
experiences/ previous 

1.2 The 
fun they 

Had 

Click Here 1. Complete the Chit chat 
Questions. 

2. Listen the part of a 
lesson from Diksha app. 

3. Read the lesson and 
write new words from 
the story. Try to use 

dictionary and write the 
meaning of the new 
words into mother 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249854200631296018932?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


knowledge. 

Speaking: 
Communicate pleasure, 

appreciation, and 
support politely. 

Writing: Compare and 
contrast: one’s own 

experiences with those 
of others. 

Study Skills: 

1. Use facilities like 
online applications, 
know how to make 

online payments, etc. 

Language Study: 
1.Parts of Speech 

2. Sentence structure. 

• Speech: Stress and 
Intonation 

tongue. 

4. The students aware 
that the change in the 
meaning according to 
change in the context 
gives rise to humour. 

5. Get information about 
online shopping and 

steps of online shopping 

6. Read news from 
newspapers and about 

different online shopping 
ads but learn that they 
have to take care while 
doing online shopping. 

7. Try to do online 
shopping and online 

learning. 

2 Listening:  1. 
Understand implied 

meaning. 

2. Appreciate an 
effective presentation, 

understand what 
makes it effective. 

Speaking: 

1. Articulate one’s ideas 
cogently. 

2. Discuss/talk about 
the characters, 

situations, plots, 
themes, etc. of a 

1.3 ‘Hope’ 
is the 

thing with 
feathers 

Click Here 1. Listen the poem from 
Diksha app. 

2. Read the poem and 
write new words from 

the poem. 

3. Try to use dictionary 
and write the meaning of 

the new words into 
mother tongue. 

4. Complete the Chit 
chat Questions and show 

to your parents. (The 
questions are about 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249189824738099223840?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


literary piece. 

Writing: Write formal 
letters and applications 
in the expected format, 

as well as informal 
letters. 

Write independently 
and creatively using 
different formats. 

Study Skills: Compile 
lists of useful words, 
expressions, idioms, 
definitions, formulas, 

etc. 

2. Remember and recall 
necessary information 

(and the way it is 
organized) with the 

help of personal notes. 

3.Use reference 
materials such as 

different dictionaries, 
encyclopedias, etc. 

effectively 

Language Study: 
1.Figures of Speech and 

stylistic devices. 
personification 

2. Sentence structure. 

parents’ Hard work they 
do for their children). 

5. Write the describing 
words from the poem.   
Write some nouns and 
find out the similarity. 

6. Write and learn the 
adjective in degree form. 

7. Write a related words 
to Nature. 

8. Write own experience 
about unexpected 

success 

 

3 Listening: Listen 
attentively to an entire 
speech, story, poem, 

programme, etc. 

1.4 The 
Story of 

Tea 

Click Here 

 

1. Complete the Chit chat 
Questions. 

2. Listen the part of a 
lesson from Diksha app. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249155912577024023669?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


Speaking: Describe 
real or imagined things, 

people, situations, 
emotions, etc. in detail. 

 

3. Read the lesson and 
write new words from 
the story. Try to use 

dictionary and write the 
meaning of the new 
words into mother 

tongue. 

4. Make a list of 
Geographical places. 

 

4 Reading: Relate and 
evaluate the information 
against one’s previous 
knowledge and develop 
further insight. (social 

media) 

 

Writing: Use quotations, 
idiomatic expressions, 
etc. appropriately in 

writing. 

Study Skills: 

Language Study: 

1.4 The 
Story of 

Tea 

My English 
Textbook 

Standard Nine 

5. Makes smaller words. 

6.  Try to use dictionary 
and write the meaning of 

the new words into 
mother tongue. 

7. Prepares flow chart. 

8. Learn concept of 
compound words and 

infinitives. 

 

 

      Month – August 2020                            Subject – English 

W
E 

E 

K 

Learning Outcome 

 

Name Of 
the 

Lesson 

Learning 
Resourse 

Student Activity 

 

1 

 

Listening: Listen 
attentively to an entire 
speech, story, poem, 

1.5 The 
Necklace 
(part I) 

Click Here 1.Complete the Chit chat 
Questions. 

2. Listen the part of a lesson 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249544174880358426015?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


programme, etc. 

Speaking: 
Discuss/talk about the 
characters, situations, 
plots, themes, etc. of a 

literary piece. 

Reading: Learn new 
words, expressions 
and enrich his/her 

vocabulary through. 

 

Writing: Attempt 
using different styles 

of writing and 
different literary 

devices in creative 
writing. 

Study Skills: Frame 
probing questions to 

find additional 
information, to find 
precise answers to 

one’s query. 

from Diksha app. 

3. Read the lesson and write new 
words from the story. Try to use 

dictionary and write the 
meaning of the new words into 

mother tongue. 

4. Prepares a formal invitation. 

5. Recognize a determiners. 

2 

 

Listening: Listen 
attentively to an entire 
speech, story, poem, 

programme, etc. 

Speaking: 
Discuss/talk about the 
characters, situations, 
plots, themes, etc. of a 

literary piece. 

Reading: Learn new 
words, expressions 

1.5 The 
Necklace 
(part II) 

My 
English 

Textbook 
Standard 

Nine 

1. Complete the Chit chat 
Questions. 

2. Develop story. 
3. Learns five forms of 

verbs. 
 



and enrich his/her 
vocabulary through 

Speaking: 
Discuss/talk about the 
characters, situations, 
plots, themes, etc. of a 

literary piece. 

Study Skills: 
Prepare/compile 

bilingual glossaries, 
and other reference 
materials including 

graphics 

Writing: Attempt 
using different styles 

of writing and 
different literary 

devices in creative 
writing. 

3 

 

Listening: Listen 
attentively to an entire 
speech, story, poem, 

programme, etc. 

Speaking: Contribute 
meaningfully to a 

conversation. 

Reading: Learn new 
words, expressions 
and enrich his/her 
vocabulary through 

reading. 

• Understand new 
constructions through 

reading. 

2.1 
Comparis

ons 

Click Here 1. Listen the poem from Diksha 
app. 

2. Read the poem and write new 
words from the poem. 

3) Try to use dictionary and 
write the meaning of the new 
words into mother tongue. 

4. Complete the Chit chat 
Questions. 

5.Learn Figures of Speech : 
Antithesis 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249190944790937623849?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


Speaking: Read aloud 
a poem highlighting 

its rhyme and rhythm. 

Study Skills: Compile 
lists of useful words, 
expressions, idioms, 
definitions, formulas, 

etc. 

Writing: Prepare a 
conversation/dialogue 

individually. 

Language Study: 

•  Vocabulary and 
Word Building : 

Compound words - 
Changing word class 

4 

 

Writing: Attempts 
using different styles 

of writing and 
different literary 

devices in creative 
writing. 

Revision My 
English 

Textbook 
Standard 

Nine 

Page 
no.13 

 

1) Learns advantages and 
disadvantages of online 

shopping 
2) Learns to prepare do’s and 

don’ts and also takes care of 
himself. 

3) Learns write on current 
issues. 

4) Learns to prepare flow chart 
with given information. 

 

Write a conversation between 
you and parents/ friend about 

online shopping. 

Writes do’s and don’ts about 
covid19. 

Write advantages and 
disadvantages of online 



shopping. 

 

Write advantage and 
disadvantages of lockdown. 

Page no. 22 

5) Prepare a flow chart. 

 

िाहे – जून २०२०             ववषय – ववज्ञान व तंत्रज्ञान भाग १ व भाग २ 

आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रिांक पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ गवतववर्यक समीकरणे माांडणे 
व त्ा आधारे गणणतीय उदािरणे 

सोडवता येणे. 

ववस्थापन व वेग, अांतर, वळे व 
वेग याांच्या आधारे आलेखवरून 

सुत्राांची वनममिती करता यणेे. 

दैनांहदन जीवनातील ववववध 
घटनाांमागील गती व 

गवतववर्यक वनयमाांच्या 
कायवकारण सांबांधाचा पडताळा 

घेता येणे. 

1. गतीच े
वनयम 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

गवतमान वस्तूांची दिा उदािरणे आपल्या 
विीत शलिा . 

तुम्ही िाळेत जाताना जो रस्ता वापरता 
त्ाचा अांदाजे मागव विीत काढा  .अांतर 

आणण ववस्थापन वेगवेगळ्या रांगाने 
दिववा  .स्थापन याांच्या अांदाजे अांतर व वव

क्रकिं मती काढा .  

चाल व वेगाची सूत्र ेविीत शलिा  .वरील 
मागावचा ववचार करून तुमची चाल व वेग 

काढा .िाळेत  जाण्यासाठी लागणारा 
कालावधी सेकां दाांत रूपाांतररत करून 

वापरा . 

चाल व हदिेचा वेगावर िोणारा पररणाम 
उदािरण देऊन स्पष्ट करा . 

एकरेर्ीय एकसमान व नैकसमान गती 
याांची प्रत्ेकी दोन उदािरण ेशलिा. 

त्वरणीत गतीची दोन उदािरण ेविीत 
शलिा. 

पाठ्यपुस्तक पृ  .ि . 5 व 6 वरील 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028075560961796
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028203028481200
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028311982081749
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028428472321209
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028542750721686
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028711096321313
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028828815361687
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187028939653121797


आलेख पूणव करा . 

सांबांधीत आलेख ि .1.7 व 1.8 याांच े
वनरीक्षण करून वनरीक्षण ेविीत नोंदवा . 

२ गवतववर्यक समीकरणे माांडणे 
व त्ा आधारे गणणतीय उदािरणे 

सोडवता येणे. 

ववस्थापन व वेग, अांतर, वळे व 
वेग याांच्या आधारे आलेखवरून 

सुत्राांची वनममिती करता यणेे. 

दैनांहदन जीवनातील ववववध 
घटनाांमागील गती व 

गवतववर्यक वनयमाांच्या 
कायवकारण सांबांधाचा पडताळा 

घेता येणे. 

1. गतीच े
वनयम 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

गतीववर्यक समीकरणे िमाने विीत 
शलिा. 

ववस्थापन - काल आणण ववस्थापन - 
वेग सांबांधाची समीकरणे ममळवण्याची 

पद्धत विीत शलिा.  

वतुवळाकार गतीची चार उदािरण ेशलिा. 

घरातील खराब झालेल्या सीडीपासून 
चकती तयार करा  .त्ा चकतीला वेगाने 
क्रफरवून त्ावर नाण ेटाका  .नाण्याच्या 

गतीची हदिा ठरवा .  

न्यूटनच्या गतीववर्यक पहिल्या वनयमची 
दोन उदािरण ेशलिा . 

न्यूटनच्या गतीववर्यक पहिल्या 
वनयमाची दोन उदािरणे शलिा. 

न्यूटनच्या गतीववर्यक दुसऱ्या वनयमाची 
दोन उदािरण ेशलिा . 

न्यूटनच्या गतीववर्यक वतसऱ्या वनयमाची 
दोन उदािरण ेशलिा . 

सांवेग अक्षय्यतेचा शसद्धाांताची गणणती 
माांडणी विीत शलहून काढा . 

सोडवून हदलेली उदािरण ेसमजून घेऊन 
विीत शलहून काढा . 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029050163201201
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029166243841688
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029291008001314
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029433466881652
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029552578561827
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029716254721828
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029829713921689
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031674060801692
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031784898561318
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187029941288961690


िाहे – जुलै                 ववषय – ववज्ञान व तंत्रज्ञान भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ वनस्पतींचे 
वगीकरण करता 

येणे. 

लक्षणाांवरून 
वनस्पती ओळखता 

येणे. 

6. 
वनस्पतींचे 
वगीकरण 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

आजूबाजूच्या बागेला भेट द्या . 
तेरे्थ आढळलेल्या सवव वनस्पतींची नोंद करा . 

आकारानुसार त्ाांच ेववववध गट करा . 

 

 

डबके /तलाव /  ओलसर बुळबळुीत जागी 
ममळणाऱ्या हिरव्या िेवाळाांच ेनमुने गोळा करा, 

मभिंग घेऊन त्ाांच्या रचनाांचा अभ्यास करा . 
 पावाचा / भाकरीचा तुकडा  3-4 हदवस बांद 
डब्यात ठेवा, नांतर त्ावर येणाऱ्या बुरिीच्या 

तांतूांच ेवविालन मभिंगाने वनरीक्षण करा . 

 

 

जुन्या ओलसर मभिंती, ववहिरीजवळ हदसणाऱ्या 
हिरव्यागार गालीच्यासारख्या वनस्पती िोधा. 

वविालन मभिंगाने त्ाांच्या भागाांच ेवनरीक्षण करा . 
बागेत हदसणाऱ्या नेच ेवनस्पतीची रचना 
अभ्यासा  .पणणिकाांच्या मागील बाजूला  

असणाऱ्या बीजाणूधान्या बघा. 

 

पररसरात आढळणाऱ्या णिसमस री, मोरपांखी, 
सुरु, सायकस अिा वनस्पतींची रचना, वबजपत्रे 

अभ्यासा . 

 

२ वनस्पतींचे 
वगीकरण करता 

6. 
वनस्पतींचे 

येरे्थ क्लिक करा 

 

सपुष्प वनस्पतींचे नमुने पाहून त्ाांचे 
एकबीजपत्री व क्रिवबजपत्री असे गट करा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187047525826561805
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187047638958081700
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045978193921654
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187046083051521323
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260467149353779213


येणे. 

लक्षणाांवरून 
वनस्पती ओळखता 

येणे. 

वगीकरण  

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

त्ाांच्या वशैिष्ट्याांच्या नोंदी करा. 

 

वरील कृतींमध्ये पाहिलेल्या नमुन्याांच्या 
आकृत्ा काढा व तुम्हाला हदसलेली  वशैिष्ट्ये 

शलिा. 

 

पानाांचे प्रकार, फाांद्याांची माांडणी, पणवधारा, 
फुलाांची ववववध प्रकार असे नमुने िोधा, त्ाांच्या 

आकृत्ा काढा . 

 

वतवमानपत्राांच्या घड्याांमध्ये कोवळ्या फाांद्या, 
पाने ठेवून 'िबेरीअम िीट्स' तयार करण्याची 

प्रक्रिया इांटरनेटच्या मदतीने शिका . 

३ कायव आणण ऊजाव 
याांचा परस्ट् पर सांबांध 
स्ट् पष् ट करून दनैांहदन 

जीवनातील 
कायावचा प्रकार 
ओळखता येणे. 

दैनांहदन जीवनातील, 
कायव, ऊजाव व 

िक्तीवर आधाररत 
उदिरणाांमधील 

कारणमीमाांसा स्पष्ट 
करता येणे. 

2. कायव 
आणण उजाव 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

कायव व ऊजाव याांच् या व् याख् या व एकके विीत 
शलहून काढा . 

४ 

 

 

 

 

कायव आणण ऊजाव 
याांचा परस्ट् पर सांबांध 
स्ट् पष् ट करून दनैांहदन 

जीवनातील 
कायावचा प्रकार 
ओळखता येणे. 

2. कायव 
आणण उजाव 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

पाठ्यपुस्ट् तक पृष् ठ िमाांक 21 वरील कृती करून 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31260467148736921612
https://diksha.gov.in/play/content/do_312999575422418944131
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187047410155521176
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187030057205761798
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187030180413441829
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187030499983361315
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187030293954561174
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031902208001693


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दैनांहदन जीवनातील, 
कायव, ऊजाव व 

िक्तीवर आधाररत 
उदिरणाांमधील 

कारणमीमाांसा स्पष्ट 
करता येणे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

पिा. 

 

सोडवलेली उदािरण ेसमजावून घेऊन विीत 
शलहून काढा . 

 

 

 

 

गवतज ऊजेचे समीकरण ममळवण् याची गणणतीय 
पद्धत शलहून काढा . 

 

 

 

 

 

 

 

 

आपल्ह् या घरातील ऊजावरुपाांतरणाची पाच 
उदािरण ेशलिा . 

 

 

पाठ्यपुस्ट् तक पृष् ठ िमाांक 25 वरील कृती करून 
पिा. 

 

https://phet.colorado.edu/sims/
html/energy-skate-park-

basics/latest/energy-skate-park-

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187030616555521316
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187030735011841210
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187030849945601317
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018703096979456199
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031084646401691
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031204085761799
https://diksha.gov.in/play/content/do_31280206686932172812071
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

 

basics_en.html  

या शलिंकवरील शसम् युलेिन अभ् यासा. 

 

 

सोडवलेली उदािरण ेसमजावून घेऊन विीत 
शलहून काढा 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०          ववषय – ववज्ञान व तंत्रज्ञान भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ दैनांहदन जीवनातील 
ववद्युतधारेवर चालणारी 

उपकरण ेओळखता 
येणे. 

दैनांहदन जीवनातील 
ववभवाांतर, रोध, 
ववद्युतधारा याांवर 

आधाररत 
उदिरणाांमधील 

3. धाराववद्यूत येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

व् िोल्ह् टा या िास्ट् त्रज्ञाचा चररत्रात् मक णव्हडीयो 
िोधून पिा. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=O74K90DFirQ 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031318282241830
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031449600001831
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187031564042241800
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187032244060161801
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187032367759361175
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187032533565441653
https://www.youtube.com/watch?v=O74K90DFirQ
https://www.youtube.com/watch?v=O74K90DFirQ
https://www.youtube.com/watch?v=O74K90DFirQ
https://www.youtube.com/watch?v=O74K90DFirQ


कारणमीमाांसा स्पष्ट 
करता येणे. 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पाठ्यपुस्ट् तक पृष् ठ िमाांक 35 वरील कृती 
करून पिा. 

 

 

 

 

 

सोडवलेली उदािरण ेसमजावून घेऊन 
विीत शलहून काढा . 

 

सोडवलेली उदािरण ेसमजावून घेऊन 
विीत शलहून काढा . 

 

सोडवलेली उदािरण ेसमजावून घेऊन 
विीत शलहून काढा . 

२ दैनांहदन जीवनातील 
ववद्युतधारेवर चालणारी 

उपकरण ेओळखता 
येणे. 

दैनांहदन जीवनातील 
ववभवाांतर, रोध, 

3. धाराववद्यूत येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोडवलेली उदािरण ेसमजावून घेऊन 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187032646615041695
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187035347517441696
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187035484405761203
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187035626127361174
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187035768422401211
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187035886059521100
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187036061286401175
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187041848606721213
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187038758830081697
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187039000002561176


ववद्युतधारा याांवर 
आधाररत 

उदिरणाांमधील 
कारणमीमाांसा स्पष्ट 

करता येण े

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

विीत शलहून काढा . 

 

तुमच् याा घरातील ववद्यतु जोडणीचा नकािा 
तयार करा . 

 

३ 1.अन्नसाखळी,उजाव 
मनोरा याांच्यातील 

आांतरसांबांधाचे ववश्लेर्ण 
करता येणे.2.नैसवगिक 

चि बदलाांमागील 
कारणाांचा िोध घेता 

येणे. 

7. 
पररसांसे्थतील 

उजावप्रवाि 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

१ .सभोवतालच्या  पररसांसे्थतील ववववध 
भक्षक स्तर ओळखा व त्ाची नोंद तुमच्या 

विीत करा . 

१ .तुमच्या  पररसरातील कोणत्ािी तीन 
अन्नासाखळ्या विीत शलिा .२.घरी जेवताना 
ताटातील ववववध पदार्थव अन्नासाखळीतील 
क्रकतव्या टप्प्यातील आिेत िे ओळखा . 

उजाव मनोरा ची आकृती विीत काढून उजेच े
िस्ताांतरण कसे िोते िे समजून घ्या. 

इांटरनेट च्या सािाय्याने जैव -भू-सायवनक रा
चिे समजून घ्या .  

इांटरनेट वर काबवन चि िोधून त्ाच े
अवलोकन करा .व त्ाची आकृती विीत 

रेखाटा . 

इांटरनेट वर ऑक्लक्सजन िोधून त्ाच े
अवलोकन करा व त्ाची आकृती विीत 

रेखाटा . 

इांटरनेट वर नायरोजन चि िोधून त्ाच े
अवलोकन कराव त्ाची आकृती विीत 

रेखाटा . 

४ 1.प्रवतजैववकाांच्या 
वनममितीत असणारे 

सूक्ष्मजीवाांचे उपयोग 
साांगता येणे. 

2.सजीवाांमधील ववववध  
जीवनप्रक्रिया  व 

8. उपयुक्त व 
उपद्रवी 

सूक्ष्मजीव 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

इांटरनेटवर ववववध सूक्ष्मजीवाांच्या आकृत्ा 
पिा. 

पुस्तकातील सूक्ष्मजीवाांच्या आकृत्ा 
काढण्याचा सराव करा . 

दुधापासून दिी, ववरजण, ताक, लोणी, तूप 
बनववण्याच्या प्रक्रिया स्वत  :करून बघा .  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187041709178881212
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187038880563201750
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187047795834881215
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187046315212801833
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187047904296961806
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187051044536321179
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187046201507841101
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187046315212801833
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187046572195841766
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187046687866881102
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187051160371201658
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187046804520961103
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187046922731521803
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187047027998721767
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187047293337601207
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187048023490561177
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187048171520001324


सूक्ष्मजीव 

याांच्यातील  कायवकारण 
सांबांध स्पष्ट  करता येणे. 

3.िानीकारक 
सूक्ष्मजीवाांमुळे उद्भवणारे 

रोग व 

त्ाांवरील  उपाययोजना 
स्पष्ट करुन स्वत:ची  व 

समाजाच्या आरोग्याची   
काळजी घेता येणे. 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

 

पाठ्यपुस्तकात हदलेली यीस्टची कृती घरात 
करून पिा. 

जैव उपचाराांसांबांधी जास्त माहिती 
इांटरनेटच्या मदतीने ममळवा . 

इांटरनेटच्या मदतीने ववववध रोग व त्ाांना 
कारणीभूत असणाऱ्या सूक्ष्मजीवाांची माहिती 

ममळवा. त्ा रोगाांना प्रवतबांध करण्याच े
उपाय िोधा व त्ाबद्दल इतराांना साांगा . 

मेर्थी/ वाटाणा याांच्या झाडाांच्या मुळावर 
असणाऱ्या गाठी िोधा . 

शिजववलेले अन्न, धान्ये, कडधान्ये व इतर 
खाद्यपदार्थव खराब िोऊ नयेत म्हणून तुमच्या 
घरात कोणकोणत ेउपाय योजतात, त्ाांची 

माहिती ममळवा  .िी त्ाांचा सूक्ष्मजीवाां
असलेला सांबांध ठरवा . 

 

 

िाहे – जून २०२०                         ववषय – इवतहास व राज्यशास्त्र 

आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 

व 

२ 

 

१.ऐवतिाशसक साधनाांचे 
वगीकरण करता येणे. 

२.ऐवतिाशसक साधनाांच्या 
अभ्यासात तत्कालीन 

घटनाांची कल्पना करता 
येणे व अांदाज बाांधता येणे. 

3.ऐवतिाशसक सांदभावचे 
योग्य वाचन करून त्ाचा 

अर्थव साांगता येणे. 

१.इवतिासाची 
साधने 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक 
१.इवतिासाची साधने िा पाठ 

वाचण्यास साांगणे. 

पाठाची प्रस्तावना व शलणखत साधने 
याववर्यी माहिती पािण्यासाठी 

हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 
साांगणे. 

शलणखत साधने भाग-२ याववर्यी 
माहिती पािण्यासाठी हदलेल्या 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187048290959361655
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187048537702401179
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187047140556801804
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187048417771521178
http://tiny.cc/wj0eqz
http://tiny.cc/jk0eqz
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४.ऐवतिाशसक वस्त,ू 
कागदपत्रे,पुस्तके,नाणी व 
इलेक्ट्रॉवनक माहिती गोळा 

करून सांग्रि करता 
येणे.तसेच त्ाांच ेवगीकरण 
वेगवेगळ्या पद्धतीने करता 

येणे. 

५.ऐवतिाशसक घटनाांचा 
अर्थव वस्तुवनष्ठ रीतीने 

लावता येणे. 

येरे्थ क्लिक करा शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

वृत्तपत्र ेयाववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 

साांगणे. 

पे्रस रस्ट ऑफ इांहडया याववर्यी 
माहिती पािण्यासाठी हदलेल्या 

शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

भौवतक साधने याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

 

टपाल वतक्रकटे याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

मौणखक साधने याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

पाठाचा साराांि र्थोडक्यात  
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

कृती व उपिम 

शलणखत साधने, भौवतक साधने व 
मौणखक साधने याांचा तक्ता तयार करा. 

दृक-श्ाव्य साधनाांची यादी करा. 

 

िाहे – जुलै                              ववषय – इवतहास व राज्यशास्त्र 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

http://tiny.cc/fp0eqz


१ 

व 

२ 

१. भारताच्या 
स्वातांत्र्यानांतरच्या 

वाटचालीतील ऐवतिाशसक 
घटनाांचा िम योग्य 

पद्धतीने साांगता येणे. 

२.भारत:१
९६० 

नांतरच्या 
घडामोडी 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक २.भारत:१९६० 
नांतरच्या घडामोडी िा पाठ वाचण्यास साांगणे. 

१९६० चे दिक याववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

१९७० चे दिक याववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

१९८० चे दिक भाग १ याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

१९८० चे दिक भाग २ याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

 

१९९० नांतरचे बदल याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

भारतीय अर्थवव्यवस्था याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

 

ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

सामाशजक के्षत्रातील बदल याववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

 

जागवतकीकरण याववर्यी माहिती पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

 

उपग्रि वापर याववर्यी माहिती पािण्यासाठी 

http://tiny.cc/fp0eqz
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हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

कृती व उपिम 

दुग्ध उत्पादनातून कोणते व्यवसाय चालतात 
त्ाांची यादी करा. 

भारत-पाक्रकस्तान युद्धात परािम गाजवलेल्या 
भारतीय जवानाांची नाव े,माहिती ममळवा. 

आत्तापयांत झालेल्या प्रधानमांत्रीची यादी करा. 

३ 

व 

४ 

 

१.िस्त्रास्त्र स्पधेमुळे 
आांतरराष्ट्रीय िाांततेला 

धोका वनमावण िोतो याची 
जाणीव िोणे. 

२. िीतयुद्धोत्तर काळातील 
जागवतक घडामोडींचे 
ववशे्लर्ण करता येणे. 

३. जागवतकीकरणाला 
भारताने हदलेल्या 

प्रवतसादाची माहिती करून 
घेणे. 

४. जागवतकीकरणाच्या 
सांदभावत ववववध देिाांचे 

परस्परावलांवबत्व जाणून 
घेऊन त्ाबाबत चचाव 

करणे. 

१. 

मिा- 

युद्धोत्तर 
राजकीय 
घडामोडी 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

राज्यिास्त्र पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक 
१.मिायुद्धोत्तर राजकीय घडामोडी िा पाठ 

वाचण्यास साांगणे. 

पाठाची प्रस्तावना जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

मिायुधोत्तर राजकीय घडामोडी पूवीची पार्श्वभूमी 
बद्दल माहिती जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 

शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

पहिल्या मिायुद्धाबद्दल माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 

साांगणे. 

दुसऱ्या मिायुद्धा बद्दल माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 

साांगणे. 

 

िीतयुद्धाबद्दल माहिती जाणून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

जगाचे क्रिध्रुवीकरण बद्दल माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 

साांगणे. 

िस्त्रास्त्र स्पधावबद्दल माहिती जाणून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

 

अशलप्तवादी चळवळीबद्दल माहिती जाणून 

http://tiny.cc/sv0eqz
http://tiny.cc/hw0eqz
http://tiny.cc/3w0eqz
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येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 
साांगणे. 

िीतयुध्दाखेर घडलेल्या घटना बद्दल माहिती 
जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

िीत युद्धानांतरच ेजग कसे बनले िे  जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 

साांगणे. 

कृती व उपिम 

पहिल्या मिायुद्धातील ममत्र राषे्ट्र व मध्यगत राषे्ट्र 
याांचा तक्ता तयार करा. 

दुसऱ्या मिायुद्धातील ममत्र राषे्ट्र व अक्ष राषे्ट्र याांचा 
तक्ता तयार करा. 

पान िमाांक ५९ वरील जग-राजकीय (प्रमुख 
देि) याांची खांडवनिाय यादी करा. 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०                      ववषय – इवतहास व राज्यशास्त्र 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 

व 

२ 

 

३. भारतासमोरील 
अांतगवत आव्हानाांचा 

मचक्रकत्सक 
अभ्यास करता 

येणे. 

३.भारतापुढील 
अांतगवत आव्हाने 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक ३.भारतापुढील 
अांतगवत आव्हाने िा पाठ वाचण्यास साांगणे. 

पाठाची प्रस्तावना व पांजाबमधील असांतोर् 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

ऑपरेिन बु्लर स्टार ववर्यी माहिती 
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 

करण्यास साांगणे. 

ईिान्य भारत समस्ा पािण्यासाठी हदलेल्या 

http://tiny.cc/110eqz
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येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

ममझोरम समस्ा जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

 

नागालँड समस्ा जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

अरुणाचलप्रदेि समस्ा जाणून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

 

जमातवाद समस्ा जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

प्रदेिवाद समस्ा जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास साांगणे. 

कृती व उपिम 

घटकराज्ये/कें द्रिाशसत प्रदेि व त्ाांच्या 
राजधान्या याांचा तक्ता तयार करा व पान िमाांक 

१४ वरील नकािात पिा. 

पुढील सांशक्षप्त रूपाचे पूणव रूप िोधण्याचा प्रयत्न 
करा. 

१)MNF(२)NNC(३)PLGA 

३ 

व 

४ 

१. परराष्ट्र 
धोरणाचा अर्थव 
साांगता यणेे. 

२. परराष्ट्र 
धोरणाच्या 

उहद्दष्टांबाबत बाबत 
आदर बाळगणे. 

३. स्वतांत्र भारताचे 
परराष्ट्र धोरण 

ववववध घटनाांच्या 
सािाय्याने स्पष्ट 

२.भारताच्या 
परराष्ट्र 

धोरणाची 
वाटचाल 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

राज्यिास्त्र पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक 
२.भारताच्या परराष्ट्र धोरणाांची वाटचाल िा पाठ 

वाचण्यास साांगणे. 

पाठाची प्रस्तावना व परराष्ट्र धोरण:अर्थव व मित्व 
ववर्यी माहिती जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 

शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 

राष्ट्रीय हितसांबांध ववर्यी माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास 

साांगणे. 

परराष्ट्र धोरण वनश्चित करणारे घटक जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास 
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करता येणे. 

४. भारत 
आांतरराष्ट्रीय 
िाांतता व 

सुरशक्षततेस  
नेिमीच प्राधान्य 
देतो िी जाणीव 
ववकशसत करणे. 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

येरे्थ क्लिक करा 

 

 

 

साांगणे. 

 

परराष्ट्र धोरणावर पररणाम करणारा अर्थवववर्यक 
घटकाची माहिती जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या 

शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 

परराष्ट्र धोरणावर पररणाम करणारा राजकीय 
नेतृत्व घटकाची माहिती जाणून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 

भारताचे परराष्ट्र धोरण जाणून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास साांगणे. 

 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील दुसरा टप्पा 
भाग१:१९९१ त ेआजपयांत ववर्यी माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास 

साांगणे. 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील दुसरा टप्पा 
भाग२:१९९१ त ेआजपयांत ववर्यी माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास 

साांगणे. 

 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील पहिला टप्पा 
भाग:१९४७  त े१९९० पयांत  माहिती जाणून 

घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास 
साांगणे. 

कृती व उपिम 

प्राचीन काळात भारताच ेकोणकोणत्ा देिािी 
सांबांध िोत ेत्ाांची यादी करा. 

BRICS-मधील सिभागी देिाांची यादी करा. 

 

http://tiny.cc/wo1eqz
http://tiny.cc/aq1eqz
http://tiny.cc/xq1eqz
http://tiny.cc/xr1eqz
http://tiny.cc/xs1eqz
http://tiny.cc/kt1eqz
http://tiny.cc/cu1eqz
http://tiny.cc/vu1eqz


िाहे – जून २०२०                                      ववषय – भूगोल 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ इयत्ता ८ वी – 
पाठ्यपुस्तकाती

ल अध्ययन 
वनष्पत्ती ि २३, 

२४ व २५ 

 

 

इयत्ता ७ वी – 
पाठ्यपुस्तकाती

ल अध्ययन 
वनष्पत्ती ि ०६ 

पूवव तयारी 

(इयत्ता ८ वी – 
भूगोल पाठ ९ 

नकािाप्रमाण) 

येरे्थ क्लिक करा 

  

 

 

 

 

प्रत्क्ष अनभुव 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती 
करा. (इयत्ता ८ वी – भूगोल  पाठ ८ 
नकािावाचन ) अडचण आल्यास 

शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे  सांपकव  साधा. 

 

 

स्वत:च्या घराचा िब् प्रमाण क्रकिं वा 
साांख्य प्रमाण क्रकिं वा रेर्ा प्रमाण या पैकी 
कोणतेिी एक प्रमाण वापरून नकािा 

काढा. 

२ पाठ्यपुस्तकाती
ल अध्ययन 

वनष्पत्ती ि ०१, 
०२ व ०३ 

पाठ १. ववतरणाचे 
नकािे 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती 
करा. अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत 

दूरध्वनी िारे सांपकव  साधा. 

  

  

https://tinyurl.com/ya7yqom6
https://tinyurl.com/ycejxljb
https://tinyurl.com/y7pmj5ku
https://tinyurl.com/y8xk9uxt
https://tinyurl.com/y8e7fdu9
https://tinyurl.com/yaef5sz6
https://tinyurl.com/yc8s4fdg
https://tinyurl.com/ycptfptp
https://tinyurl.com/y97l93a5
https://tinyurl.com/ya9swd4x
https://tinyurl.com/y6uh9u22


िाहे – जुलै                                         ववषय – भूगोल 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ पाठ्यपुस्तकाती
ल अध्ययन 

वनष्पत्ती ि ०१, 
०२ व ०३ 

पाठ १. 
ववतरणाचे 
नकािे 

स्व अध्ययन / 
पाठ्यपुस्तक 

 

पाठ्यपुस्तकातील पान ि ०१ वरील उद्देिात्मक 
नकािा व ववतरणाचे नकािा याचे तीन प्रकार या 
बद्दल हदलेला आिय वाचा. त्ानांतर आकृती १.१, 

१.२ (अ) व १.२ (ब) या आकृत्ाांचे वनरीक्षण 
करा. सबांमधत नकािावर आधाररत प्रश्नाांची उत्तरे 

शलिा. 

२ पाठ्यपुस्तकाती
ल अध्ययन 

वनष्पत्ती ि ०१, 
०२ व ०३ 

पाठ १. 
ववतरणाचे 
नकािे 

स्व अध्ययन / 
पाठ्यपुस्तक 

 

 

स्वाध्याय 

पाठ्यपुस्तकातील आकृती १.३, १.४ व १.५ या 
आकृत्ाांचे वनरीक्षण करा. सबांमधत नकािावर 

आधाररत प्रश्नाांची उत्तरे शलिा. 

 

पाठच्या िेवटी हदलेला स्वाध्याय सोडवा. अडचण 
आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनीिारे सांपकव  

साधा. 

३ 

पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता 

ववधान ि ०३ 

पाठ २  
अांतगवत 

िालचाली 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे 

सांपकव  साधा. 

https://tinyurl.com/y9taj7wm
https://tinyurl.com/yc6m2enh
https://tinyurl.com/yakkweam
https://tinyurl.com/ycbhwsry
https://tinyurl.com/yd2ktym9
https://tinyurl.com/y7bfh4vb
https://tinyurl.com/yafv88cc
https://tinyurl.com/ya5sq8jw
https://tinyurl.com/y8jyrpwg
https://tinyurl.com/y7w7hvx2


येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

४ पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता 

ववधान ि ०३ 

पाठ २  
अांतगवत 

िालचाली 

स्व अध्ययन / 
पाठ्यपुस्तक 

 

पाठ्यपुस्तकातील पान ि. ०९ वरील आकृती २.१ 
(बातमी) चे वाचन करून त्ावर आधाररत प्रश्नाांची 

उतरे विीमधे्य शलिा. 

पान ि ०९ वरील ‘करून पिा’ (टेबलावर वस्तू 
रचण्याची कृती) व पान ि ११ वरील ‘करून पिा’ 

(कागदीपट्टीची कृती) ह्या कृती करा. 
वनरीक्षणाच्या नोंदी विीमधे्य घ्या. 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०                                  ववषय – भूगोल 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रिांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ पाठ्यपुस्तका
तील क्षमता 
ववधान ि ०३ 

पाठ २  
अांतगवत 

िालचाली 

स्व अध्ययन / 
पाठ्यपुस्तक 

 

पान ि १२ वरील ‘करून पिा’ (पातळ कागदाच्या 
पट्टीची कृती); पान ि १३ वरील ‘करून पिा’ (तीन 
वह्याांची कृती) व पान ि. १६ वरील आकृती २.१४ व 
२.१५ मधे्य सुचववलेल्या कृती करा. वनरीक्षणाच्या 
नोंदी विीमधे्य घ्या. तसेच पाठ्यपुस्तकातील पान 
ि २२ वर हदलेला उपिम ‘आांतरजालच्या मदतीन े

मागील १० वर्ावत भारतात झालेल्या भूकां पाची 
माहिती ममळवून’ हदलेल्या नमुन्यात नोंदी घ्या. 

२ पाठ्यपुस्तका
तील क्षमता 
ववधान ि ०४ 

पाठ ३ 
बाह्य 

प्रक्रिया 
भाग – १ 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे कृती करा. अडचण 
आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव  साधा. 

https://tinyurl.com/y725gxw2
https://tinyurl.com/yckeao5b
https://tinyurl.com/yanjtu89
https://tinyurl.com/yao4jfrt
https://tinyurl.com/ycdqunss
https://tinyurl.com/ycxa9ugj
https://tinyurl.com/yc66r4y8
https://tinyurl.com/yaurlxpf


येरे्थ क्लिक करा 

येरे्थ क्लिक करा 

३ पाठ्यपुस्तका
तील क्षमता 
ववधान ि ०४ 

पाठ ३ 
बाह्य 

प्रक्रिया 
भाग – १ 

प्रत्क्ष अनभुव पाठ्यपुस्तक पान ि २६ वरील ‘करून पिा’ तील 
खडू व पाणी िी कृती (खडू न ममळाल्यास चुन्याचे 
तुकडे) व णखळे ओल्या रुमालात बाांधनू ठेवण्याची 
कृती करा. त्ा अनभुवाच्या आधारावर वनरीक्षण े

विीत नोंदवा 

४ पाठ्यपुस्तका
तील क्षमता 
ववधान ि ०४ 

पाठ ३ 
बाह्य 

प्रक्रिया 
भाग – १ 

स्व अध्ययन / 
पाठ्यपुस्तक 

 

पाठाचे वाचन करा. आिय लक्षात येण्या कररता 
पुस्तकातील मचत्राांचे वनरीक्षण करा. आांतरजालच्या 

मदतीने पूरक माहिती व मचत्र ेममळवा. अडचण 
आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव  साधा. 

 

पुस्तकातील पान ि. २९ वरील स्वाध्याय सोडवा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव  

साधा. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y7wzjlwv
https://tinyurl.com/ybgrvuuf


इयत्ता – िहावी 
िाहे – जून २०२०                                                             ववषय – िराठी 
आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

३ १) श्वण- काव्य या 
साहित् प्रकारातील भावार्थव 
समजून घेणे. 
२) गीताची ध्ववनफीत ऐकून 
त्ातील स्वराघात,आरोि 
अवरोि या वैशिष्ट्याांची जाण 
िोणे. 
३) भार्ण-सांभार्ण-
पद्यप्रकाराांना चाली लावून 
त्ाांचे सादरीकरण करता 
येणे.   

जय जय 
भारत देिा 
  
 
 
 
 
 
व्याकरण 
घटकाांची 
उजळणी-
समास   

 
येर्थे क्लिक करा 

•णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 
•सदर गीत तालासुरात म्हणाव.े 
•ववववध देिभक्तीपर गीताांचे श्वण 
करावे व त्ामधील भावर्क सौंदयव 
(रस,अलांकार,प्रवतमा) समजून 
घ्यावे. 
•देिभक्तीपर गीताांचा सांग्रि करणे. 
•अपररमचत िब्ाांचे अर्थव 
िब्कोिातून िोधणे. 
•गद्य पाठातील सामाशसक 
िब्ाांचा सांग्रि करण े
 

४ श्वण-पररसरात बोलल्या 
जाणाऱ्या ववववध बोलीभार्ा 
ऐकून त्ाांच्या,ववववध 
साहित्ातील भावार्थव 
समजून घेणे. पररसरात 
बोलल्या जाणाऱ्या ववववध 
बोलीभार्ा ऐकून 
वैशिष्ट्यानुसार तुलना करता 
येणे. 
वाचन- या के्षत्रातील सवव 
अध्ययन क्षमता. 
अध्ययन कौिल्य- 
सांदभावसाठी िब्कोि 
पािता येण े
 
 

गद्य- बोलतो 
मराठी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 
मराठी भारे्तील इतर बोली 
भार्ाांची माहिती घ्या. 
क्रिअर्थी क्रियापदाांची दिा वाक्य 
तयार करा. 
 पाठातील क्रिअर्थी िब् िोधा  
मराठी भारे्ची  इतर प्रादेशिक 
भारे्िी असलेला साम्य भेद 
शिक्षकाांच्या मदतीने िोधा  
गटचचाव - मराठी भारे्चे सांवधवन-
याववर्यावर ममत्राांिी चचाव करा. 
 
 
 
 
णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 

http://is.gd/W1I0xE
http://is.gd/YTq7o0
http://is.gd/sEEOrI
http://is.gd/e0MY09


 
 
 
 
 
 
ववववध साहित्ाचा अर्थव 
समजून घेणे. 
व्यवक्तमचत्र या साहित् 
प्रकाराची ओळख करून  
घेणे. 
साहित्ाची समीक्षा करून 
त्ाबाबत आपले मत व्यक्त 
करता येणे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
गद्य- आजी 
कुटुांबाची 
आगळ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

तुलना करणे-एकत्र कुटुांब/ववभक्त 
कुटुांब फायदे तोटे. 
ववश्लेर्ण करणे- ’कुटुांबातील 
आजीचे मित्व’ आपले मत लेखी 
व्यक्त करा. 
व्यष्टी अभ्यास-पाठाच्या  आजीची 
स्वभाव वैशिष्ट्य साांगा. 
वगीकरण करा.बैठे खेळ-मैदानी 
खेळ पाठाच्या  सिकारिील 
अध्ययन-िीर्वकाच्या समपवकते 
बाबत ममत्रािी चचाव करा. 
प्रकल्प-गावाकडचे खळेाांववर्यी 
माहिती ममळवा. 
 
 
 

 

 

िाहे – जुलै २०२०                                      ववषय – िराठी 
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१ ववववध साहित् प्रकारच्या 
माध्यमातून आपले मत 
व्यक्त  करता येण.े 
साहित्ातील सौंदयावचा 
आस्वाद घतेा येणे. 
कववता तालासुरात म्हणता 
येणे. 
वाचलेल्या साहित्ाच्या 
आियातील मध्यवती 
ववचाराांचा कल्पनाचा 
ववस्तार करता येण े

पद्य-उत्तम 
लक्षण  
 
 
 
प्रत्य व 
उपसगव घटीत 
िब् 

 
येर्थे क्लिक करा 

 

णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 
आरोिावरोिसि पद्याचे  
काळजीपूववक वाचन करा.   
तुलना करणे- प्रमाणभार्ा, 
बोलीभार्ा क्रकिं वा प्राचीन भार्ा याांचे 
वेगळेपण िोधा. 
 समर्थव रामदासाांनी साांवगतलेल्या 
मनुष्याच्या उत्तम लक्षणाांिी तुम्ही 
सिमत आिात का? कसे त ेस्पष्ट 
करा.  
कववतेतील सौंदयव स्थळे िोध 
(उत्कट िब्,ववचार प्रवतवक 

http://is.gd/X1JgbM
http://is.gd/jpQcBT
http://is.gd/Re4yZe


काव्यपांक्ती,प्रवतमा,वृत्त) 
प्रते्क पाठातील उपसगव व 
प्रत्यघटीत िब् िोधणे. 

२ ववववध साहित्ातील 
भावार्थव समजून घणेे.योग्य 
गतीने व ववराम मचन्हाांची 
दाखल घेऊन अर्थवपूणव 
प्रकट वाचन करता येणे 
येणे.वाचलेल्या 
साहित्ाच्या आियातील 
मध्यवती  ववचाराांचा 
कल्पनाांचा ववस्तार करता 
येणे. समीक्षणात्मक 
पाठाची ओळख करून 
घेणे. 

वसांतह्र्दय चैत्र ------------ वणवनात्मक वनबांधाची वशैिषे्ट्य 
समजून घ्या. 
लेणखकेने पाठात वापरलेले 
भार्ासौंदयव (उदा. वाक्प्रचार, म्हणी, 
बोलीभारे्तील िब्, अलांकाररक 
भार्ा इत्ादी) ओळखा व शलिा. 
 पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ िमाांक १२ 
वरील स्वमत या मधे्य हदलेल्या 
ववर्यावरती लेखन करा. 
प्रस्तुत पाठ क्रकमान दोन वेळा 
काळजीपूववक वाचा. 
‘माझा आवडता ऋतू’या ववर्यावर 
लेखन करा. 
गटचचाव-वसांत ऋतूतच झाडाांना 
पालवी का फुटते,ममत्राांिी चचाव करा. 
प्रकल्प-पाठात आलेल्या वृक्षाांची 
वैशिष्ट्याांची मचकट शलिा व मचकट 
विीत मचकटवा. 

३  बालसाहि
त्यत्का 
वगरीजा कीर 

 
येर्थे क्लिक करा 
 

णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 
पाठाचे आरोि-अवरोिासि वाचन 
करा. 
पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पणूव 
करा. 
तुलना करा-पाठात आलेल्या 
साहित्ाची वैशिषे्ट्य. 
पाठातील स्वाध्याय सोडवा. 
डॉ.ववजया वाड याांच्या मुलाखतचे 
िब्ाांकन तुमच्या िब्ातकरा. 
तुम्ही वाचलेल्या कोणत्ािी एका 
पुस्तकाची समीक्षा करा. 
 

४ हदलेल्या उताऱ्याच्या 
आियाची मध्यवती 

कल्पना, ववचार, साराांि 

गद्य-गोष्ट 
अरुणणमाची 
–व्यवक्तमचत्र 

 णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 
अरुणणमाच्या जीवनातील प्रसांगाचे 
तुमच्या िब्ात िब्ाांकन करा. 

http://is.gd/9jChNg


समजावून घेऊन लेखन 
करता येणे.समीक्षण या 
साहित् प्रकारची ओळख 

करून घेण.े 
सांदभावसाठी िब्कोि  

पािता येणे. 
ववववध साहित्प्रकाराच्या 
माध्यमातून स्वत:चे ववचार 
माांडता येणे.मुलाखतीचे 
िब्ाांकन करून अिवाल 
शलहिता येणे. 

एव्हरेस्ट शिखर मोिीम पार पडलेल्या 
कोणत्ािी एका व्यक्तीची मुलाखत 
घ्या.  
प्रकल्प-एव्हरेस्ट शिखर मोिीम पार 
पडलेल्या कोणत्ािी  व्यक्तींच्या 
मोहिमाांचे सांकलन करा. 
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१ १) श्वण- काव्य या 
साहित् प्रकारातील भावार्थव 
समजून घेणे. 
२)गीताची ध्ववनफीत ऐकून 
त्ातील स्वराघात,आरोि 
अवरोि या वैशिष्ट्याांची जाण 
िोणे. 
३) भार्ण-सांभार्ण-
पद्यप्रकाराांना चाली लावून 
त्ाांचे सादरीकरण करता 
येणे.    

 
पद्य-  वस्त ू  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

येर्थे क्लिक करा 

•णव्हडीओ लक्षपूववक 
ऐका.हदलेले स्वाध्याय सोडा. 
•मुक्तछां दातील रचना त्ाप्रमाण े
प्रकट वाचन करा. 
•पद्यातील भावार्थव समजून 
त्ामधील भावर्क सौंदयव 
(रस,अलांकार,प्रवतमा) समजून 
घ्यावे. 
•अपररमचत िब्ाांचे अर्थव 
िब्कोिातून िोधा.  
•तुमच्या आवडत्ा वस्तूची तुम्ही 
किी काळजी घेता ते शलिा. 
•आवडत्ा वस्तूांचा सांग्रि करा.  
•पाठ्यपुस्तकातील उपिम 
ममत्राच्या मदतीन ेकरा. 

२ श्वण- औपचाररक  व 
अनौपचाररक सांवाद व 

गद्य- गवताचे 
पात े–रूपक 

 
 

 

http://is.gd/6VbH9A


सांभार्ण ऐकून मचक्रकत्सक 
ववचारासि त्ात सिभागी 
िोणे.  
भार्ण-सांभार्ण-ववववध 
साहित् प्रकाराांच्या 
मूल्यमापनाचे वनकर् ठरवून  
ते साांगता येणे.  
वाचन- या के्षत्रातील सवव 
अध्ययन क्षमता. 
अध्ययन कौिल्य- 
सांदभावसाठी िब्कोि 
पािता येण े
 
 
 
 
 
 
 
 

कर्था 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 

गटचचाव - गवताचे पात ेव 
झाडावरील गळून पडणाऱ्या पान 
यापैकी तुम्हाला कोणाचे म्हणणे 
अमधक  पटले याची चचाव गटात 
करा . 

रूपक कर्था या कर्था प्रकारची 
वैशिष्ट्याप्रमाण ेप्रस्तुत कर्थेत 
वैशिषे्ट्य शलिा . 

वव .स .खाांडेकर याांच्या इतर 
कर्थाांचे वाचन करा .  

अपररमचत िब्ाांसाठी 
िब्कोि /िाववर्श्कोि प .  

पाठातील गवताचे पाते व 
झाडाचे पान यामधे्य हदसून 
येणारी व्यक्तीवशैिषे्ट्य यावर 
ममत्रािी सांवाद साधा. 
 
 
 

३ ववववध साहित्ाचा अर्थव 
समजून घेणे. 
साहित्ाची समीक्षा करून. 
ववववध साहित्ातील भावार्थव 
समजून घेणे.भार्ण –
साहित्ाची समीक्षा करून 
त्ाबाबत आपले मत व्यक्त 
करता येणे. 
वाचन- सवव अध्ययन 
क्षमता. 
लेखन-घटना, 
प्रसांग,स्वानुभव याांचे लेखन 
करता येणे. 
 

गद्य - वाट 
पािताना 

 
 
येर्थे क्लिक करा 

•णव्हडीओ लक्षपूववक ऐका. 
•तुलना करा.-लिानपणीचे  
वाट पिाणे/मोठे झाल्यानतरचे 
वाट पिाण्याचे घटक. 
•गटचचाव –इांटरनेटच्या काळात 
पोस्टमनचे मित्व गटात चचाव 
करा.  
•पोस्टमन केलेली कृतीिी तुम्ही  
सिमत आिात का?आपले मत 
स्पष्ट शलिा. 

http://is.gd/PlwoeU
http://is.gd/dEL6Bc


 
४ ववववध साहित् प्रकारच्या 

माध्यमातून आपले मत व्यक्त  
करता येणे.ववववध 
साहित्ातील भावार्थव 
समजून घेणे. 
साहित्ातील सौंदयावचा 
आस्वाद घतेा येणे. 
कववता तालासुरात म्हणता 
येणे. 
वाचलेल्या साहित्ाच्या 
आियातील मध्यवती 
ववचाराांचा कल्पनाचा ववस्तार 
करता येणे. 

पद्य-  
आर्श्ासक मचत्र 

 
 
येर्थे क्लिक करा 

•णव्हडीओ लक्षपूववक 
ऐका.आरोिावरोिसि पद्याचे  
काळजीपूववक वाचन करा.   
•तुलना करणे-प्रस्तुत कववतेत 
मुक्तछां द या वृताची हदसून 
येणारी लक्षण शलिा .  
•कववतेतील सौंदयव स्थळे िोध 
(उत्कट िब्,ववचार प्रवतवक 
काव्यपांक्ती,प्रवतमा,वृत्त) 
•गट चचाव-स्री-पुरुर् समानता 
या कल्पनेची गटात चचाव करा. 
•कववतेतील आियाबाबत तुमचे 
मत व्यक्त करा. 
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३ 

िाब्दब्क 
उदािरणाांची 
उकल 
काढण्यासाठी 
क्रकती चालाांचा 
वापर करावा 
लागेल िा वनणवय 
घेता येणे. 

दोन चलातील रेर्ीय 
समीकरण - पूववज्ञान 
सराव  
दोन चलातील 
एकसामामयक 
समीकरणे अर्थव व 
उकलचलाचा लोप 
करून समीकरण े
सोडववण े
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

दोन चलातील समीकरणाांचे स्वरूप 
जाणून घ्या समीकरणातील चले व 
सिगुणक ओळखा.हदलेले समीकरण 
दोन चलातील रेर्ीय समीकरण आिे 
क्रकिं वा नािी िे ओळखण्याचा सराव करा  
 
एकसामामयक समीकरणे स्वरूप याांचा 
अर्थव समजून घ्या.एका समीकरणाच्या 
असांख्य उकली असतात परांतु दोन 
एकसामामयक समीकरणाची एकच 
सामान्य उकल असते िे समजून 
घ्या.समीकरणे ax+by+c=0 या 
सामान्य रुपात शलहून चलाच्याहदलेल्या 
क्रकिं मती समीकरणाची उकल आिे क्रक 

http://is.gd/qhyViC
https://youtu.be/ZYBFLaxGOvs
https://youtu.be/sgtjkhd3Fso
https://youtu.be/ejxiL6rrijs
https://youtu.be/ejxiL6rrijs


नािी याचा पडताळा घ्या.  
४ समरूप 

क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव ,एकरूप 
क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव व 
पायर्थागोरसचे 
प्रमेय याांचा 
उपयोग करून 
उदािरण े
सोडववता येण े

समरूपता -चलाचा 
लोप करून 
समीकरणे 
सोडववणे.  
क्रत्रकोणाचे के्षत्रफळ  
दोन क्रत्रकोणाांच्या 
के्षत्रफळाांचे गुणोत्तर 
गुणधमव  
दोन क्रत्रकोणाांच्या 
के्षत्रफळाांचे गुणोत्तर 
गुणधमव  

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 

पाया व ऊां ची हदली असता क्रत्रकोणाचे 
के्षत्रफळ काढण्याच ेसूत्र लक्षात घ्या 
.हदलेल्या णव्हहडओ च्या मदतीने प्रत्क्ष 
कृती करून क्रत्रकोणाच ेके्षत्रफळ याची 
उजळणी करा  
क्रत्रकोणाच्या के्षत्रफळाच ेसूत्र लक्षात घ्या . 
दोन क्रत्रकोणाच्या के्षत्रफळचे गणुोत्तर माांडा 
त्ावरून गणुोत्तराचा गणुधमव सोधा. पाया 
वा ऊां ची समान असल्यास काय आढळते ते 
अभ्यासा । तसेच पाया ,ऊां ची दोन्ही समान 
असल्यास कोणता गणुधमव ममळतो ते िोधा 
.  
णव्हहडओ बघून गणुधमव समजून घ्या  
क्रत्रकोणाच्या के्षत्रफळाच्या गणुोत्तरच्या 
गुणधमावचे उपयोजन कसे करता येईल िे 
उदिरणाांच्या मदतीने समजून घ्या उदािरणे 
स्वत सोडवण्याचा प्रयत्न करा. 
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अध्ययन 
वनष्पत्ती  

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ िाब्दब्क 
उदािरणाांचे 
रुपाांतर दोन 
चलाांमधील 
समीकरणात 
करून उकल 
काढता यणेे. 

दोन चलातील 
रेर्ीय समीकरण े-
सराव 
दोन चलातील 
रेर्ीय 
समीकरणाांचा 
आलेख 

पाठ्यपुस्तक पान 4-5 
  
 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

 

सरावसांच 1.1सोडवा .हदलेली कृती पूणव 
करा .हदलेली उदािरणे वनरसन पद्धतीन े
सोडवा.  
हदलेल्या समीकरणाचा आलेख 
काढण्यासाठी एका चलाची क्रकिं मत ठेऊन 
दुसऱ्या चलाची क्रकिं मत पणूाांक 
ममळवण्याचा अमधक सराव करा.दोन्ही 
समीकरणाचे वबिंद ूस्थावपत करून आलेख 
स्वरूप अभ्यासा.आलेखावरून 
समीकरणाांची उकल काढण्याचा प्रयत्न 
करा.  

https://www.youtube.com/watch?v=7tGFRqSVdoY
https://www.youtube.com/watch?v=WJ_bc-qbPhQ
https://youtu.be/LuilDFn7Qvo


२ समरूप 
क्रत्रकोनाांची 
रचना करता 
येणे. 

समरूपता - 
प्रमाणाचे मूलभूत 
प्रमेय  
कोनदुभाजक 
काढणे  
सराव 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

सरावसांच 1.1 सोडवा  
प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेयच ेववधान वाचा . 
त्ावरून पक्ष साध्य याची जुळणी करा 
आकृती काढा त्ावरून पक्ष साध्य शलिा 
कोणती रचना करावी लागेल याचा ववचार 
करा व कृती करा प्रमेयची शसद्धता समजून 
घ्या  
प्रमेयचा व्यत्यास ववधान अभ्यासा  
कोनमापक पट्टी पेस्थन्सल कपास याांच्या 
सिाय्याने एक कोन काढा . त्ा कोनाचा 
कोनदुभाजक काढण्यासाठी योग्य त्ा कृती 
करा यासाठी हदलेल्या णव्हहडओ चे वनरीक्षण 
करा त्ाची मदत घ्या . रचना करा 

३ िाब्दब्क 
उदािरणाांची 
उकल 
काढण्यासाठी 
क्रकती चालाांचा 
वापर करावा 
लागेल िा 
वनणवय घेता 
येणे. 

दोन चलातील 
रेर्ीय समीकरण े-
दोन चलातील 
रेर्ीय 
समीकरणाांचा 
आलेख  
व समीकरणाांची 
उकल काढण्याची 
पद्धती  
सराव 

 
येर्थे क्लिक करा  
 
 

एकसामामयक समीकरणाांच्या आलेखासाठी 
आवश्यक क्रकती वबिं द ूममळववले पाहिजेत याचा 
सखोल वाचन करून आलेख काढा व 
आलेखावरून उकल काढण्याचा सराव 
अमधक सराव करा.अक्षाांची नावे व एकक 
शलहिण्याचा सराव करा.  
सरावसांच 1.2 सोडवा.समीकरणावरून वबिं दू 
व आलेख याांचा अभ्यास करून उकल काढा 
तसेच उकलीचे स्वरूप अभ्यासा . 

४ समरूप 
क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव 
,एकरूप 
क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव व 
पायर्थागोरसचे 
प्रमेय याांचा 
उपयोग करून 
उदािरण े
सोडववता येण.े 

कोनदुभाजक 
कोनदुभाजकाचे 
प्रमेय  
तीन समाांतर रेर्ा 
छेदीका गुणधमव 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 

आता पुस्तकातील पान िमाांक 8 वरील 
कृती करण्यासाठी कोनदभुाजक 
काढण्याच्या कृतीचा उपयओग करा. व 
त्ानुसार सवव कृती आपल्या विीत करा . 
हदलेली अांतरे मोजा गु णोत्तरे काढा 
त्ातील सांबांध ओळखा  
कोनदुभाजकाचे प्रमेयचे ववधान वाचा 
त्ावरून आकृवत काढा पक्ष साध्य शलिा 
व शसद्धता समजून घ्या शसद्धता शलिा . 
त्ाचा व्यत्यास व गुणधमव अभ्यासा  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O5o99sF_gj0&t=294s
https://www.youtube.com/watch?v=3Eov7JdTf8Q
https://www.youtube.com/watch?v=q_OQSzWHTwM
https://youtu.be/ejxiL6rrijss
https://www.youtube.com/watch?v=Q_DLbrOss1s
https://www.youtube.com/watch?v=3Eov7JdTf8Q
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आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती  पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ िाब्दब्क 
उदािरणाांची 
उकल 
काढण्यासाठी 
क्रकती चलाांचा 
वापर करावा 
लागेल िा 
वनणवय घेता येण े

1.दोन चलातील 
रेर्ीय समीकरण 
वनश्ययक पद्धतीन े
समीकरणे सोडववण े
िेमरचा वनयम व दोन 
चलातील रेर्ीय 
समीकरणे सोडववण े
सराव 

 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

 
 

 

वनियक शलहिण्याची पद्धती अभ्यासा 
तसेच त्ाची क्रकिं मत वनयम अभ्यासा. 
वनश्यायाकाची क्रकिं मत काढण्याचा सराव 
करा .  
िेमरचा वनयम वापरण्यासाठी 
समीकरणाांच ेस्वरूप ax+by=c 
वापरतात याचा अमधक सराव करून D 
,Dx,Dy ह्या क्रकिं मती काढण्याचा सराव 
करा व दोन चलातील रेर्ीय समीकरणे 
सोडवा. 
पाठ्यपुस्तकातील कृती काळजीपूववक 
अभ्यासा िेमरच्या वनयमाचा उपयोग 
करून सरावसांच 1.3 सोडवा. 

२ समरूप 
क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव 
,एकरूप 
क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव व 
पायर्थागोरसचे 
प्रमेय याांचा 
उपयोग करून 
उदािरण े
सोडववता येण.े 

1. समरूपता सराव 
क्रत्रकोणाच्या 
स्मरूपतेच्या कसोट्या  
 
सराव उपयोजन 

 
 
येर्थे क्लिक करा 

दोन क्रत्रकोण समरूप असल्यास 
त्ाांच्या सांगत घटक व त्ातील 
गुणधमव लक्षात घ्या ते सांगत घटक 
शलिा या गुणधमाववर आधाररत 
उदािरण ेसमजून घणे्याकररता 
णव्हहडओ चे वनरीक्षण करा टी उदािरण े
विीत सॉडवण्याचा प्रयत्न करा . 
सोडववलेली उदािरणे अभ्यासून 
वनरीक्षण क्षमता वाढवा व हदलेली 
समीकरणे नवीन दोन चलाांचा वापर 
करून दोन चलातील एकसामामयक 
समीकरणाांत रुपाांतर करून सोडवा 
.नवीन वापरलेल्या चलाांच्या 
पुनस्थाववपत करून मूळ 
समीकरणाच्या उकल शलिा.  
हदलेल्या स्वरूपातील समीकरणाांच्या 
वनरीक्षणावरून दोन चलाच्या 
सामान्य रुपात रुपाांतरीत करून 

https://youtu.be/zcYPdojMkSE
https://youtu.be/Xop6VSbpqFM
https://youtu.be/yzJiZkgDNYg


सरावसांच 1.4 सोडवा. 
 
िाब्दब्क उदािरणाांच्या सरावासाठी 
पाठ्यपुस्तकातील पान 20 ते 25 
व्यवस्थस्थत अभ्यासा .उदािरणात 
हदलेल्या अटीनुसार चलाची योग्य 
वनवड करून समीकरणे शलहिण्याचा 
प्रयत्न करा.  

३ समरूप 
क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव 
,एकरूप 
क्रत्रकोणाांचे 
गुणधमव व 
पायर्थागोरसचे 
प्रमेय याांचा 
उपयोग करून 
उदािरण े
सोडववता येण.े 

1. समरूपता समरूप 
क्रत्रकोणाच्या 
के्षत्रफळाचे प्रमेय  

 
येर्थे क्लिक करा 
  
 
येर्थे क्लिक करा 
 

दोन क्रत्रकोण समरूप असल्यास 
त्ाांच्या के्षत्रफळाांच्या गुणधमाववर 
आधाररत प्रमेयचा अभ्यास 
करण्याकररता प्रमेयची शसद्धता 
समजून घ्या . व्हीहडओत हदलेल्या 
क्रत्रकोणाव्यातीररक्त दूसरा क्रत्रकोण 
काढा वा शसद्धता शलिा  
समरूप क्रत्रकोणाच्या के्षत्रफळावर 
आधाररत उदािरणे वनरीक्षण करा व 
स्वत सोडवा  
सरावसांच 1.3आपल्या विीत सोडवा  

४ िाब्दब्क 
उदािरणाांची 
उकल 
काढण्यासाठी 
क्रकती चलाांचा 
वापर करावा 
लागेल िा 
वनणवय घेता 
येणे. 

1.दोन चलातील 
रेर्ीय समीकरण 
उपयोजन :िाब्दब्क 
उदािरणाांची उकल 
काढण्यासाठी चलाांचा 
वापर करण े 
सराव 

 
 
येर्थे क्लिक करा 

िाब्दब्क उदािरणाांची उकल 
काढण्यासाठी क्रकती चलाांचा वापर 
करावा लागेल याचा वनणवय घेऊन 
हदलेल्या अटीनुसार एकसामामयक 
समीकरणे शलहिण्याची पद्धती 
अभ्यासा.  
िाब्दब्क उदािरणात हदलेल्या 
अटीवरून योग्य क्रियेसाठी दोन चले 
वनवडून समीकरणे तयार करा व तुम्ही 
अभ्यासलेल्या कोणत्ािी एका 
पद्धतीने सोडवून सराव सांच 1.5 
सोडवा  
पाठ्यपुस्तकाचा उपयोग करून 
सांकीणव 1 मधील बहुपयावयी प्रश्न 
सोडवा . 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJULqV182ao
https://www.youtube.com/watch?v=3Eov7JdTf8Q
https://youtu.be/EXooBd42MgI


 

Month – June 2020                               Subject – English 

W
E 
E 
K 

Learning Outcome Name 
Of the 
Lesson 

Learning 
Resource 

Student Activity 

3 Listening: 1. Note the 
pronunciation and usage 

of new 
words/expressions. 

2. Understand implied 
meaning. 

Speaking:  
Sum  up/paraphrase a 
given text. 

Understand the overall 
structure of a literary 

piece. 
Reading : Understand 
and appreciate use of 

literary devices of figures 
of speech, etc. 

 Writing  : Write 
coherently and precisely 

while responding to 
questions. 

Study Skills: Translate 
literary 

pieces from mother 
tongue into English and 

English into mother 
tongue. 

2.Use reference materials 
such as different 

dictionaries, 
encyclopedias, etc. 

effectively  
 Language Study 
:Figures of Speech and 
stylistic devices 

Unit 1.1  
A 
Teenager’s 
Prayer 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

1.Listen the poem from 
Diksha app.  

2. Read the poem and  write  
new words from the poem. 
Try to use dictionary and 

write the meaning of the new 
words into mother tongue. 
4. Complete the Chit chat 

Questions .   
5. Take an Interview   of your 
mother . OR of your Friend 

from phone. Prepare an 
Interview Questions set.  

6.Write a  very short prayer 
to praise your God to save all 

of us . You can write poem 
too if you can or else write in 
mother tongue and translate . 

 7.Solve the activity from 
page no. 6. 

8. Scan Diksha app QR code 
from your book for  more 
videos on this poem. 
 
 

4 Listening: Listen 
attentively to an entire 

Unit 1.2 
An 

येर्थे क्लिक करा Students  Activity:  
1.Complete the Chit chat 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129754376228945921842?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600058380288143016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124869995975065601198?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600058380288143016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186728574566401616?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600058380288143016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006480978731008124?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600058380288143016%26utm_campaign%3Dshare_content


speech, story, poem, 
programme, etc. 

Speaking: Communicate 
pleasure, appreciation, 
and support politely 
 

Reading :Relate and 
evaluate the information 

against one’s previous 
knowledge and develop 

further insight. 
Writing : Compare and 

contrast : one’s own 
experiences with those of 

others. 
Study Skills: 1.Make 

notes for personal 
references while listening 

/reading.  2.Use 
reference materials such 
as different dictionaries, 

encyclopedias, etc. 
effectively  

Language Study: 1.Parts 
of Speech  

2. Sentence structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listening:  1. 
Understand implied 
meaning. 
2.Appreciate an 
effective presentation, 
understand what 
makes it  
 

Encount
er of a 
Special 
Kind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 1.3 
Basketfu
l of 
Moonlight 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येर्थे क्लिक करा 

Questions .  
2. Listen the part of a lesson  
from Diksha app . 
3. Read the lesson  and write 
new words from the poem. 
Try to use dictionary and 
write the meaning of the new 
words into mother tongue. 
4. Read the story and mark 
the sentences from page no. 
13. Rearrange them as per the 
story sequence. 
5. Read the paragraph or 
stories of birds and write 9 
lines on Birds and Animals.  
6. Read  news from news 
paper and write a short news 
about your  School Tour. 
7. Scan Diksha app QR code 
from your book for  more 
videos on this lesson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249197340471296013882?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600058380288143016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186728724725761617?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600058380288143016%26utm_campaign%3Dshare_content


Speaking:  
1.Articulate one’s ideas 
cogently.  
2.Discuss/talk about 
the characters, 
situations, plots, 
themes, etc. of a 
literary piece. 
Reading: Understand 
the overall structure of 
a literary piece. 
Writing: 1. Write 
formal letters and 
applications in the 
expected format, as 
well as informal letters.  
2.Write independently 
and creatively using 
different formats. 
Study Skills:  1. 
Compile lists of useful 
words, expressions, 
idioms, definitions, 
formulas, etc. 
2. Remember and recall 
necessary information 
( and the way it is 
organized ) with the 
help of personal notes. 
  
 Language Study: 1. 
Figures of Speech and 
stylistic devices. 
2. Sentence structure. 
 

 

 

 

 
 
Listen the poem from Diksha 
app.  

2. Read the poem and write 
new words from the poem. 
Try to use dictionary and 

write the meaning of the new 
words into mother tongue. 
4. Complete the Chit chat 

Questions and show to your 
parents (The questions are 

about parents Hard work they 
do for their children) .   

5. Write the describing words 
from the poem.   Write some 

nouns and find out the 
similarity. 

6.Write the words ends with 
……ful  

7. Write a letter to moon for 
appreciating his beauty.  

8. write the list of wishes that 
you want to do after your 10th 

Exam.  
9. Compose a poem or few 

lines on Moon or Moonlight.  
10. Scan Diksha app QR code 

from your book for more 
videos on this poem. 

 

 

 

 



Month – July 2020                                   Subject – English 

W
E 
E 
K 

Learning Outcome Name Of 
the 

Lesson 

Learning 
Resource 

Student Activity 

1 Listening: 1. Think critically 
about the information being 

presented. 
2.Emphathise with people’s 
experiences, likes, dislikes, 
points of view. 

 
 

Speaking: 1. Speak clearly 
and confidently. 2. Choose 

appropriate 
vocabulary/expression in 
various formal/informal 

situations. 
Reading: Relate a literary 
piece of writing to one’s own 
experience. 

 
Writing: Express one’s own 
thoughts, feelings, emotions 

and ideas coherently and 
effectively using appropriate 

language. 
2.Attempt using different 
techniques to make his/her 
writing more effective.  

   Study Skills:  Use 
resources from other 

language while speaking/ 
writing in English.  

2. Present information of a 
concise, lucid manner, and 

choose appropriate graphics 
to do so. 

Language Study:   
1. Parts of Speech   

   2. Speech  

Unit 1.4  
Be Smart…! 

 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
येरे्थ क्लिक करा 
 
 
 
 
 

 

Students Activity 1. 
Listen the poem from 

Diksha app.  
2. Read the poem and 
write new words from 
the poem. Try to use 
dictionary and write the 
meaning of the new 
words into mother 
tongue 

2 Listening:  Summarize a Unit 1.5  Students  Activity 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186728426209281145
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497993261056155
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994498115485696158


story , conversation , play  
informative speech or 

debate. 
2.Reflect on what is 
heard/presented. 
Speaking: 1. Use 

complete sentences in 
speech ,when required. 

2.Use idiomatic 
expressions appropriately 
with ease and confidence. 

Reading :  
1.Identify 
verbosity, 
ambiguity, lack of 
organization , 
inconsistency 
disparity and other 
defects in written 
communication . 
2.Learnabout 
other cultures and 
develop a 
humanistic, liberal 
mindset..  

 
Writing : 1 Write 

independently and 
creatively using different 

formats. 
 

Study Skills: 1.Plan a 
survey, carry it out and 

present the report and the 
findings in short. 
2. Paraphrase a 
word/phrase.  

Language Study:  1. 

His First 
Flight 

येरे्थ क्लिक करा 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 
 
येरे्थ क्लिक करा 

1.Listen the poem 
from Diksha app.  

2. Read the poem and  
write  new words from 
the poem. Try to use 
dictionary and write 
the meaning of the 
new words into 
mother tongue 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186728879308801144
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186728879308801144
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994498019074048156
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976726261761437
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186728879308801144


Parts of Speech 
 2.  Vocabulary and word 
building 

3 Listening: 1. Note the 
pronunciation and usage 

of new 
words/expressions.  

Speaking: Sum  
up/paraphrase a given 
text. Understand the 
overall structure of a 

literary piece. 
 

Reading : 
Understand and 
appreciate use of 
literary devices of 
figures of speech, 
etc. 2. Judge/ find 
the authenticity 
/source of a piece 
of writing ( Social 
media ) 

 
 Writing: 1.Prepare a 

conversation/dialogue 
individually. 2. Use 

quotations, idiomatic 
expressions, etc. 

appropriately in writing. 
  Study Skills: 1. Identify 
and correct if necessary, 
the influence of mother 

tongue on his/her 
English. 2. Use the 

computer/internet for the 
purpose of translation 

/transcription. 

Unit 2.1 
You Start 
Dying 
Slowly… 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

Students  Activity 
1.Listen the poem 
from Diksha app.  

2. Read the poem and  
write  new words from 
the poem. Try to use 
dictionary and write 
the meaning of the 
new words into 
mother tongue 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976599285761404


Language Study:   
1 Parts of Speech  

2. Figure of Speech and 
stylistic devices. 

4 Listening: 1. Predict the 
next part of a narration, 

conversation, description 
and story. 

Speaking: Communicate 
displeasure 

,disagreement, difference 
of opinion politely but 

firmly .  
Reading: 1. 
Understand and 
appreciate wit and 
humour and 
writing . 2. Read 
literature for 
pleasure. 

 
Writing:   Write 

correctly. (Avoiding 
mistakes in spelling, 

grammar, etc.) 
Study Skills: Revise 
(increasingly larger) 

chunks of information 
mentally. 

Language Study:   
1.Punctuation 2.Sentence 
structure  
 
 
 
 
 
 

Listening: Analyse the 

 Unit 2.2 
The Boy 
Who Broke 
The Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students  Activity 
1.Listen the poem 
from Diksha app.  
1. Read the poem 

and  write  new 
words from the 
poem. Try to 
use dictionary 
and write the 
meaning of the 
new words into 
mother tongue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497826676736188
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497797496832150
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944977806704641103
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944977243258881438
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497741471744183
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944977534648321102
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944977673666561439
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186729042411521744


content /argument being 
presented.  

Speaking: Explain a 
concept, problem . 

Reading : 1. 
Understand and 
appreciate wit and 
humour and 
writing . 2. Read 
literature for 
pleasure. 
 

 
   Writing : 1.Expand on a 
theme.  2.Express one’s 
own thoughts , feelings, 

emotions and ideas 
coherently and effectively 

using appropriate 
language 

Study Skills: Translate 
different types of 

informative texts and 
literary pieces from 
mother tongue into 

English and English into 
mother tongue. 

Language Study:  
1.Figure of speech and 

stylistic devices. 2.Idioms 
and proverbs ,usage.   

 

Unit 2.3 
The Twins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 
 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 
 

येरे्थ क्लिक करा 
 
 

 
येरे्थ क्लिक करा 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students  Activity 
1.Listen the poem 
from Diksha app.  

2. Read the poem and  
write  new words from 
the poem. Try to use 
dictionary and write 
the meaning of the 
new words into 
mother tongue 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312994498223128576192
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994498239684608159
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944982663577601443
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994498210349056191


Month – August 2020                            Subject – English 

W
E 
E 
K 

Learning Outcome Name Of 
the Lesson 

Learning 
Resource 

Student Activity 

1 Listening:  .Think 
critically about the 
information being 

presented. 
  

Speaking: Describe 
things, people , 

situations 
,emotions,etc. in 
minute detail . 

Reading : Develop 
respect for one’s 

identity as an Indian. 
Writing :  Review 
and if necessary 

correct his/her own 
work as a matter of 

habit.  
  

Study Skills: Be 
aware of proper and 
responsible use of 

social media. 
Language Study:  
1.Vocabulary and 
word-building 2. 

Sentence structure 
 

Unit 2.4 
An Epitome 
of Courage 

येरे्थ क्लिक 
करा 

 
 

येरे्थ क्लिक 
करा 

 
येरे्थ क्लिक 

करा 
 

 
येरे्थ क्लिक 

करा 
 

येरे्थ क्लिक 
करा 

 
 

येरे्थ क्लिक 
करा 

 
 

येरे्थ क्लिक 
करा 

 
 

 

Students  Activity 1.Listen the 
poem from Diksha app.  

2. Read the poem and  write  
new words from the poem. Try 
to use dictionary and write the 
meaning of the new words into 
mother tongue 

2 Listening:  
1.Understand simple 

spoken English 
without any help ( 
visual or other.)  

2.Summarize a story 

Unit 2.5 
Book Review 
– Swami 
and 
Friends 

 
येरे्थ क्लिक 

करा 
 
 

येरे्थ क्लिक 

Students  Activity 1.Listen the 
poem from Diksha app.  

2. Read the poem and  write  
new words from the poem. Try 
to use dictionary and write the 
meaning of the new words into 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312994498019074048156
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994498019074048156
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497936097280196
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497936097280196
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497949368320187
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497949368320187
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497922244608186
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497922244608186
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497912250368153
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497912250368153
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497834991616185
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497834991616185
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497899929600152
https://diksha.gov.in/play/content/do_312994497899929600152
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976340664321414
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976340664321414
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976482385921436


, conversation , play  
informative speech 

or debate 
Speaking:  .1. Use 
complete sentences 

in speech ,when 
required. 2.Make 
efforts to improve 

his/her own 
pronunciation and 

speech. 
Reading : 1. 
Understand 
and 
appreciate wit 
and humour 
and writing . 
2. Read 
literature for 
pleasure. 

 
Writing :  Review a 
book/a film/ a TV 

programme/ a play, 
etc.  

Study Skills: . 
Present information 

of a concise, lucid 
manner, and choose 
appropriate graphics 

to do so. 
  

Language Study: 
Sentence structure , 
Idioms and proverbs 

,usage. 
  

 

करा 
 
 

 
येरे्थ क्लिक 

करा 
 

mother tongue 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976482385921436
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976599285761404
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976599285761404


3 Listening:   Predict 
the next part of a 

narration, 
conversation, 

description and 
story. 

Speaking: 
Communicate 

displeasure 
,disagreement, 

difference of opinion 
politely but firmly 

  Writing :  1.Relate 
and evaluate the 

information against 
one’s previous 
knowledge and 
develop further 
insight.  2.Write 

independently and 
creatively using 

different formats. 
 

Study Skills:  Use 
reference materials 

such as different 
dictionaries, 

encyclopedias, etc. 
effectively 

Language Study:   
1. Sentence structure 
2. Vocabulary and 
word building. 

Unit 2.6 
World 
Heritage   

 
येरे्थ क्लिक 
करा 

 
Students  Activity 1.Listen the 

poem from Diksha app.  
2. Read the poem and  write  
new words from the poem. Try 
to use dictionary and write the 
meaning of the new words into 
mother tongue 

4 Study Skills: 1.Use 
facilities like online 

applications, know how 
to make online payments, 

create a blog. etc.2. Be 
aware of proper and 

responsible use of social 
media.  

Live English     

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976340664321414
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129944976340664321414


         िाहे – जून २०२०             ववषय – ववज्ञान व तंत्रज्ञान भाग १ व भाग २ 

आ
ठ 
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 

पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

३ 
 

गुरुत् वाकर्वण 
व गतीच् या 
सांबांधाांवरून 
ववववध 
घटनाांमागील 
िास्ट् त्रीय 
कारणमीमाांसा 
स्ट् पष् ट करता 
येणे.  
गुरुत् वाकर्वण 
व गती 
सांबांधावरील 
माांडणी करून 
त् या आधारे 
ववववध 
गणणतीय 
उदािरण े
सोडवता येणे. 

ववज्ञान व तांत्रज्ञान 
भाग १ 
 
1. गुरुत्वाकर्वण 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

इांटरनेटवर न्यूटनचा चररत्रात्मक णव्हडीओ 
िोधून पिा.  
 
ववववध ग्रिाांच्या गुरुत्वीय बलाांची माहिती 
गोळा करा.  
 
एखादा धागा घेऊन एका टोकाला खोड रबर 
बाांधा  .दुसरे टोक िातात धरून  
गोफणीप्रमाण ेक्रफरवा  .बोटाांना जाणवणाऱ्या 

बलाचा अनुभव घ्या .गती वाढवल्यास 
बलावर कोणता पररणाम िोतो ते नोंदवा.  
 
 
https://youtu.be/0maahsJQOJ
E या शलिंक वरील ववहडओ पाहून 
लांबवतुवळाची रचना करून पिा.  कागदाचा 
िांकू तयार करून आकृती 1.3 मध्य े
दाखववल्याप्रमाणे कापा व तयार झालेल्या 
लांबवतुवळाचे वनरीक्षण करा.  
 
न्युटनचा वशै्चर्श्क गुरुत्वाकर्वणाचा शसद्धाांत 
शलिा व आकर्वण बल F काढण्याच ेसूत्र 
शलहून समजावून घ्या.  
 
 
 
 
अमभकें द्री बल आणण कके्षची क्रत्रज्या याांचा 
सांबांध दिवववणारी गणणती पद्धत समजून 
घेऊन विीत शलहून काढा.  
 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187088281436161216?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187088409804801227?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187088557015041217?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187088671703041111?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187088847749121827?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187088966942721228?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187089085562881767?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187089202135041339?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://youtu.be/0maahsJQOJE
https://youtu.be/0maahsJQOJE
https://youtu.be/0maahsJQOJE
https://youtu.be/0maahsJQOJE
https://youtu.be/0maahsJQOJE
https://youtu.be/0maahsJQOJE


 
सोडवलेले उदािरण समजून घेऊन 
पाठाच्या िेवटी हदलेली सांबांमधत 
उदािरण ेविीत सोडवा. 
 
 
 
 
सोडवलेले उदािरण समजून घेऊन 
पाठाच्या िेवटी हदलेली सांबांमधत 
उदािरण ेविीत सोडवा. 
 
 

४ गुरुत् वाकर्वण 
व गतीच् या 
सांबांधाांवरून 
ववववध 
घटनाांमागील 
िास्ट् त्रीय 
कारणमीमाांसा 
स्ट् पष् ट करता 
येणे.  
गुरुत् वाकर्वण 
व गती 
सांबांधावरील 
माांडणी करून 
त् या आधारे 
ववववध 
गणणतीय 
उदािरण े
सोडवता येणे. 

ववज्ञान व तांत्रज्ञान 
भाग १ 
 
1. गुरुत्वाकर्वण 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 

पृथ्वी आणण इतर ग्रि गुरुत्वीय बल याांची 
तुलना दिवववणारा तक्ता तयार करा.  
सोडवलेले उदािरण विीत शलहून घ्या .  
 
पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील गुरुत्व त्वरणाचे 
)g) मूल्य दिवववणारे सूत्र शलिा  .सूत्रातील 
प्रत्ेक रािीच ेएकक शलिा .   

 
पृथ्वीच्या आत जात असताना g च ेमूल्य 
कमी िोत जात ेिे सूत्राच्या आधारे स्पष्ट 
करा.  
 
वजन  िी सहदि तर वस्तुमान िी अहदि 
रािी िे उदािरण देऊन स्पष्ट करा .   
वजन आणण वस्तुमान याांची एकके विीत 
शलिा.  
 
पेनचे टोपण आणण रबरी चेंडू समान 
उांचीवरुन खाली सोडून वनरीक्षण करा. 
दोिोंपैकी कोणती वस्तू आधी पोिोचते? 
अिीच कृती वेगवेगळ्या वस्तुमानाच्या वस्तू 
वापरुन करा.  
 
 
सोडवलेले उदािरण समजून घेऊन पाठाच्या 
िेवटी हदलेली सांबांमधत उदािरण ेविीत 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187089439457281768?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187089656381441830?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187089787944961188?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187089908858881229?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187090141265921720?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187090509987841669?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187093200814081831?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205


 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

सोडवा .  
 
https://phet.colorado.edu/sim
s/html/gravity-force-lab-
basics/latest/gravity-force-lab-
basics_en.html या शलिंक वर जाऊन 
सांबांमधत शसम्युलेिनचा सराव करा.  
 
पृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलावर मात करण्यासाठी 
लागणारा मवुक्तवेग काढण्याचे सूत्र कसे 
ममळवाल ते शलिा.  
 
m वस्तुमान असलेल्या वस्तूची ऊजाव 
दिवववणारी गणणतीय माांडणी विीत शलहून 
घ्या.  
 

 

 

िाहे – जुलै                   ववषय – ववज्ञान व तंत्रज्ञान भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 1.अनवुांिासांदभावत 
िास्त्रीय माहितीचे 
 ववश्लेर्ण करून 
नवीन वनमावण 
करता 
 येणाऱ्या सांकररत 
प्रजाती ववर्यी मते 
माांडणे. 
2. सजीवाांची 
उत्क्राांतीववर्यक 
माहिती 
 जाणनू सजीवाांची 
वैशिषे्ट्य स्पष्ट 

1. 
अनुवांशिकता 
व उत्क्राांती 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 

https://youtu.be/DwAFZb8ju
MQ 
 
 
 
वर हदलेल्या शलिंक्सवर जाऊन सांबांमधत 
णव्हहडओ बघा व सांकल्पना समजून घ्या.  
 
उत्क्राांतीची सांकल्पना तुमच्या िब्ात माांडा . 
 
उत्क्राांतीववर्यक पुराव ेस्पष्ट करा . 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266765850465075212999?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187093320499201232?dialCode=H6GNY1&l1Parent=do_31279023588705894411205
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab-basics/latest/gravity-force-lab-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab-basics/latest/gravity-force-lab-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab-basics/latest/gravity-force-lab-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab-basics/latest/gravity-force-lab-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab-basics/latest/gravity-force-lab-basics_en.html
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124884296515584002762
https://diksha.gov.in/play/content/do_31268748757399961615942
https://diksha.gov.in/play/content/do_31268749116163686416083
https://diksha.gov.in/play/content/do_31268749261552844815944
https://youtu.be/DwAFZb8juMQ
https://youtu.be/DwAFZb8juMQ


करता येणे.  
 
 
 
 
 
 

 

 

२ 1.अनवुांिासांदभावत 
िास्त्रीय माहितीचे 
 ववश्लेर्ण करून 
नवीन वनमावण 
करता 
 येणाऱ्या सांकररत 
प्रजाती ववर्यी मते 
माांडणे. 
2. सजीवाांची 
उत्क्राांतीववर्यक 
माहिती 
 जाणनू सजीवाांची 
वैशिषे्ट्य स्पष्ट 
करता येणे. 

1. 
अनुवांशिकता 
व उत्क्राांती 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

डावविनचा नैसवगि क वनवडीचा शसद्धाांत 2 
उदािरणाांसि स्पष्ट करा. 
 
लॅमाकव वाद म्हणजे काय ? 2 उदािरणे द्या . 
 
आनुवांशिकता म्हणजे काय ? 
 
 
अविेर्ाांग ेम्हणजे काय ते साांगून मानवी 
िरीरातील 3 अविेर्ाांगाांची नावे शलिा.  
 
प्रवतलेखन, भार्ाांतरण व स्थानाांतरण याांच्या 
व्याख्या शलिा . 
 

३ मूलद्रव्याांच्या 
माांडणीचे वनकर् 
स्पष्ट करून त्ाांचे 
स्थान स्पष्ट करता 
येणे 

2. 
मूल्यद्रव्याचे 
आवती 
वगीकरण 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 

डोबेरायनरची क्रत्रके, न्यूलँडच्या अष्टकाचा 
वनयम, मेंडशेलव्हचे आवती वनयम , 
आधुवनक आवती वनयम याांचा सराव करा . 
 
मेंडेशलव्ह च्या आवतवसारणीतील त्रुटी 
आधुवनक आवतवसारणीत कसे दूर झाले ते 
उदािरणासि स्पष्ट करा. 
 
मूलद्रवे्य व सांयुग याांच्या रेणूांमध्ये काय 
फरक असतो? 
 
पुढे हदलेला गट िा डोबेरायनरचा क्रत्रके आिे 
का ते स्पष्ट करा .Ca ( 40.1), 
Sr(87.6), Ba(137.3) 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187111721943041224
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187111827537921731
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187111945830401225
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187112051343361226
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187112346828801194
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006481473708032127
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129754376344944641525
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187082488381441717
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187082619371521765


 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

पाठ्यपुस्तकातील पान न 16 वरील साांगा 
पाहू िी कृती विीत शलहून पूणव करा . 
 
न्यूलँड्सच्या अष्टकाचा वनयमाच्या त्रुटी 
उदािरणाांसि स्पष्ट करा. 
 
पाठ्यपुस्तकातील पान न 19 वरील ववचार 
करा या कृतीतील प्रश्नाांची उत्तरे विीत 
शलिा. 
 
मेंडेशलव्हच्या आवतवसारणीचा उपयोग करून 
पुढील मूलद्रव्याांच्या ऑक्साइडची रेणुसूत्र े
काय असतील त ेशलिा .Na, Si, Ca, C, 
Rb , P, Ba, Cl, Sn 
 
मेंडेशलव्हच्या आवतवसारणीच्या त्रुटीं शलिा व 
ते उदािरणाांसि स्पष्ट करा. 
 

४ मूलद्रव्याांच्या 
माांडणीचे वनकर् 
स्पष्ट करून त्ाांचे 
स्थान स्पष्ट करता 
येणे 

2. 
मूल्यद्रव्याचे 
आवती 
वगीकरण 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 

मेंडेशलव्हची आवतवसारणी व आधुवनक 
आवतवसारणी यातील फरक शलिा 
 
आधुवनक आवतवसारणीतील 4 खांड ववर्यी 
माहिती शलिा . 
 
खालील मूलद्रव्याांच ेइलेक्ट्रॉन सांरूपण 
शलहून ते कोणत्ा गणात मोडतात ते शलिा .

)कां सात - अणूअांक(- Mg (13),  Be 
(4), F(9), O (8), Ne(10) 
 
खालील मूलद्रव्याांच ेइलेक्ट्रॉन सांरूपण 
शलहून ते कोणत्ा आवतीत मोडतात ते 
शलिा ) .कां सात - अणूअांक(- Si (14),  
Li (3), P(15), O (8), Ne(10) 
 
पहिल्या 20 मूलद्रव्याांच ेइलेक्ट्रॉन सांरुपण 
शलिा व  त्ाांची सांयुजा शलिा   
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187082743726081667
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187082889134081718
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187083086397441185
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187083193876481766
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187083301928961225
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187083301928961225
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187083589304321186
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187083717263361824
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187083845468161668
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187086550220801215
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187086664335361825


 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

आधुवनक आवतवसारणीमध्ये डावीकडून 
उजवीकडे जाताना अणकू्रत्रज्या कमी िोत 
जाते  .ते उदािरणाांसि स्पष्ट करा.  
 
Al(13), Si(14), Na(11) , Mg(12) , 
S(16) याांच्यापैकी सवावमधक धातू गणुधमव 
असलेले मूलद्रव्य कोणत ेत ेस्पष्ट करा . 
 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०           ववषय – ववज्ञान व तंत्रज्ञान भाग १ व भाग २ 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 1) दोन घटकाांमधे्य 
झालेल्या 
रासायवनक 
अमभक्रियेचा प्रकार 
ओळखता येणे।                     
2) अपूणव माांडणी 
केलेली अर्थवा 
चुकीची हदलेली 
रासायवनक 
अमभक्रिया दरुुस्त 
करून माांडता येणे. 

3. रासायवनक 
अमभक्रिया व 
समीकरणे 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 

भौवतक व रासायवनक बदल यातील फरक 
स्पष्ट करा.  
 
हदलेल्या कृतीचा वनरीक्षण तक्ता पूणव करून 
विीत शलिा  .पुस्तकातील वनरीक्षण तक्ता  
3.3 
 
रासायवनक समीकरणाच ेलेखन वनयम 
उदािरणाांसि विीत शलिा.  
 
दैनांहदन जीवनातील शसल्ह्व्हर नायरेटचे 
उपयोग विीत शलिा. 
 
पुढील रासायवनक समीकरण 
पायरीपायरीने सांतशुलत करणे .     सल्फर 
डाय ऑक्साइड  +िायड्रोजन सल्फाइड  --
----> सल्फर  +पाणी   
 
पुढील अमभक्रियामध्य ेअमभकारके व 
उत्पाहदते कोणती ती शलहून त्ाांच्या भौवतक 
अवस्था शलिा  2Ag + 2HCl ------> 
2AgCl + H2 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187086775746561719
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187086892728321188
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187086892728321188
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187093446901761112
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187093573058561722
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187093698396161832
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187093573058561722
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187093984296961189


 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

 
पुढील अमभक्रिया पूणव करून ते स्पष्ट करा.                 
CuSO4 + Pb --------> -------
----- + ----------- 
 
पुढील अमभक्रिया पूणव करून ते स्पष्ट करा.                 
CuSO4 + Pb --------> -------
----- + ----------- 
 
 
पुढील अमभक्रिया पूणव करून ते स्पष्ट करा.                 
CuSO4 + Pb --------> -------
----- + ----------- 
 
 
NaOH पाण्यात ममसळण ेव CaO 
पाण्यात ममसळणे या दोन घटनाांमधील 
साम्य व भेद शलिा . 
 
 
जलदगतीने व मांदगतीने  घडणाऱ्या 
अमभक्रियाांची उदािरणे शलिा. 
 
 
 
ििाबादी फरिीचे तुकड ेHCl मध्य ेनािीसे 
व्हावयास वेळ लागते पण फरिीचा चुरा 
मात्र लवकर नािीसा िोतो  .का त ेस्पष्ट  
करा. 
 
पाण्याच्या टाक्या साफ करताना पोटॅशिअम 
परमँगनेट का करतात याची माहिती ममळवा 
व विीत शलिा 
 
पुढील अमभक्रियते क्षपणक कोण आिे ?  
तसेच कोणत्ा अमभकारकाच ेक्षपण झाले 
आिे?  CuO+H2 --------> Cu + 
H2O 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187094102016001770
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187096930222081723
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187097047859201724
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187097163366401771
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187097277726721725
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187099986984961833
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187100106997761233
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187100231352321234


 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

 

काळपटलेली चाांदीची आणण हिरवट 
झालेली वपतळयाची भाांडी किी स्वच्छ 
करतात, याची माहिती ममळवा.   
 
 
खाद्यतेल दीघवकाळ साठववण्यासाठी िवाबांद 
डबा वापरणे योग्य ठरत ेका त ेस्पष्ट करा. 
 
 

२ 1.पेिी उपयुक्तता व 
वैद्यकीय सुववधाांची 
माहिती 
 गोळा करून पेिी 
ववज्ञानाचे मित्व 
स्पष्ट करण.े 
 
2.ववववध 
जैवघटकाांच्या 
वनममितीची प्रक्रिया 
समजून 
 प्रयोगाांच्या आधारे 
त्ाची वैज्ञावनक 
शसद्धता  
दाखववता येणे. 
 

2. 
सजीवाांतील 
जीवनप्रक्रिया 
भाग- 1 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

पोर्ण, पेशिस्तरावरील र्श्सन , 
ग्लायकोलीसीस, याांच्या व्याख्या शलिा . 
 
ऑक्लक्सर्श्सन व ववनॉक्लक्सर्श्सन याांतील 
फरक स्पष्ट करा . 
 
खूप वेळ व्यायाम केल्यावर आपल्याला 
र्थकल्यासारख ेका वाटते ? 
 
 
अममनो आम्ाांपासून आपल्या िरीरात 
कोणकोणती प्रमर्थने तयार िोतात ? त्ाांचे 
उपयोग शलिा.  
 
िेब चिाला सायररक आम् चि असे का 
म्हणतात ? 
 
 
 
 
पेिीववभाजन क्रियेच ेमित्व स्पष्ट करा. 
 
 
 
आिारात तांतुमय पदार्थाांचा समावेि का 
असावा ? 
 
https://youtu.be/6-

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187100350873601235
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187100516515841342
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006481767776256128
https://diksha.gov.in/play/content/do_31276389256787558415247
https://diksha.gov.in/play/content/do_312756819390570496110672
https://diksha.gov.in/play/content/do_31277443610163609619336
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187112467660801849
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187112577269761192
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187112688844801673
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187112808448001227
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187112919285761674
https://youtu.be/6-D1oes63_U


 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

D1oes63_U 
 
 
 
https://youtu.be/f_LvyD-q4eo 
 
 
https://youtu.be/7WnpSB14n
DM 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/DwAFZb8ju
MQ 
 
 
 
https://youtu.be/aZl5l20XjU8 
या शलिंक वर जाऊन सांबांमधत प्रक्रियाांचा 
अभ्यास करा . 
 

३ 1.ऊजेवर आधाररत 
उपकरणाांची 
वनममिती, वापर तसेच 
दुरूस्ट् ती करता येण.े  
ववद्युतधारेच्या 
पररणामाांवर 
आधाररत ववववध 
वनयमाांचा पडताळा 
घेऊन वनष्कर्व माांडता 
येणे, ववववध 
गणणतीय उदािरणे 
सोडववता येण.े 
2. दनैांहदन 

4. ववद्युतधारेचे 
पररणाम 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 
घरातील ववद्युत ऊजेवर चालणा -या 

 िोणाउपकरणाांमध् ये-या ववद्युत  ऊजेच् या 
स्ट् र्थानाांतरणाचे वनरीक्षण करा .  
 
ववद्यतु धारेच् या औस्थष्णक पररणामावर 
आधाररत पाच उदािरणे शलिा.  
 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113033318401850
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113156771841238
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113267937281228
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113381232641775
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113485844481193
https://youtu.be/6-D1oes63_U
https://youtu.be/f_LvyD-q4eo
https://youtu.be/7WnpSB14nDM
https://youtu.be/7WnpSB14nDM
https://youtu.be/DwAFZb8juMQ
https://youtu.be/DwAFZb8juMQ
https://youtu.be/aZl5l20XjU8
https://youtu.be/aZl5l20XjU8
https://youtu.be/aZl5l20XjU8
https://youtu.be/aZl5l20XjU8
https://youtu.be/aZl5l20XjU8
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187104325959681344
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187104442040321221
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187104561479681236
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187104680017921672


जीवनातील ववद्युत 
धारेवर आधाररत 
ववववध उपकरणाांचे 
वनरीक्षण करून 
त्ाांच्या कायावचे 
स्पष्टीकरण सकारण 
देता येणे. 

 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

 
 
ववद्यतु धारेच् या चुांबकीय पररणामावर 
आधाररत पाच उदािरणे शलिा.  
 
 
 
 
 
 
 
 
फ्लेममिंगच् या डाव् या िाताचा वनयमाची 
स्ट् वतःच्या डाव् या िाताचा वापर करून 
उजळणी करा.   
 
https://youtu.be/lUYty-n1QZg 
िी कृती पाहून ववद्युत मोटार तयार करा.   
 
फ्लेममिंगच् या उजव् या िाताचा वनयमाची 
स्ट् वतःच्या उजव् या िाताचा वापर करून 
उजळणी करा.   
ववद्यतु जवनत्राची आकृती काढा.  
 

४ 1. मानवी प्रजनन 
सांस्थेववर्यी 
जाणीवपूववक उपयुक्त 
माहिती गोळा करून 
वतचे समाजधारणेवर 
िोणारे पररणाम 
स्पष्ट करता येण.े 
2. समाजातील 
गैरसमज व अवनष्ट 
चालीरीती दरू 
करण्यास प्रयत्न 
करता येणे. 

3. 
सजीवाांतील 
जीवनप्रक्रिया 
भाग- 2 

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 

अलैंवगक प्रजनन व लैंवगक प्रजनन याांतील 
फरक शलिा . 
 
अममबातील बहुववभाजन आकृतीसि स्पष्ट 
करा. 
 
सपुष्प वनस्पतींत िोणारे  क्रिफलन स्पष्ट 
करा. 
 
https://youtu.be/HP21hIVJhWI 
https://youtu.be/bUjVHUf4d1I 
 
 
https://youtu.be/VN_p20dDr
nY 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187104811745281191
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187104942571521222
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187105058324481847
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187105215774721113
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187105324974081774
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187105549352961192
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187105669120001772
https://youtu.be/lUYty-n1QZg
https://youtu.be/lUYty-n1QZg
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113604218881194
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113713745921852
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113827205121773
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187113941155841774
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187114051092481195
https://youtu.be/HP21hIVJhWI
https://youtu.be/HP21hIVJhWI
https://youtu.be/HP21hIVJhWI
https://youtu.be/HP21hIVJhWI


 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

 
 
 
मानवी पुरुर् व स्त्री प्रजनन सांसे्थच्या 
आकृत्ा काढा . 
 
https://youtu.be/Rppq_j33J5A 
https://youtu.be/dq3MdeSDD
C4 
 
 
या शलिंक वर जाऊन सांबांमधत सांकल्पनाांचा 
अभ्यास करा . 
मानवी बाळाची शलिं गवनश्चिती दाांपत्ामधील 
पुरुर्ावर ठरत े - ववधान  स्पष्ट करा . 
 
माशसक पाळीच्या काळात स्त्री िरीर 
अपववत्र असते - िे ववधान योग्य  आिे  का 
? सकारण स्पष्ट करा . 
 
जुळ्याांच ेप्रकार कोणते ? 
 

 

िाहे – जून २०२०                                                 ववषय – सािार्जक शास्त्र 

 

आ
ठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

३ व 
४ 

१. इवतिास लेखनाची 
परांपरा स्पष्ट करणे. 
२. इवतिास लेखनाचे 
िास्त्र ववकशसत 
िोण्यात अनेक 
पािात्त्य ववचारवांत 
याांचा िातभार 

१.इवतिास 
लेखन : 
पािात् परांपरा 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक 
१.इवतिासलेखन:पािात् परांपरा िा पाठ 
वाचण्यास साांगणे. 
 
 
पाठातील इवतिासलेखनाची 
परांपरा,आधुवनक इवतिास 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187116763709441776
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187116931153921732
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187117040435201839
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187117145702401853
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187117257850881775
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187117370654721840
http://tiny.cc/vm2eqz
http://tiny.cc/in2eqz


लागला िे जाणून 
घेणे. 

 लेखन,युरोपातील वैज्ञावनक दृमष्टकोनाचा 
ववकास आणण इवतिासलेखन व मित्वाच े
ववचारवांत याांच्याबद्दल माहिती जाणून 
घेण्यासाठी1 हदलेल्या शलिंकला िीक 
करण्यास साांगणे. 
 
इवतिासलेखनाची परांपरा ववर्यी माहिती 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक 
करण्यास साांगणे. 
 
 
कृती व उपिम 
खालील घटकाांववर्यी माहिती ममळवा. 
1)पेनचा इवतिास 
2)मुद्रणकलेच इवतिास  
3)सांगणकाचा इवतिास 
युरोपातील मित्वाच्या ववचारवांताांची यादी 
करा. 

 

िाहे – जुलै                                                           ववषय – सािार्जक शास्त्र 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१
व
२ 

१. भारतीय इवतिासातील 
ववववध कालखांडाचा 
मचक्रकत्सक,तुलनात्मक 
अभ्यास करता यणेे. 
२. भारतात तसेच जगात 
झालेल्या ऐवतिाशसक 
सांिोधनाची माहिती 
ममळवता यणेे. 
३. इवतिासाचा िास्त्रिुद्ध 
अभ्यास ववर्य आिे िे 
साांगता यणेे. 

२.इवतिासले
खन:भारतीय 
परांपरा 

(इवतिासलेखन: 
भारतीय परांपरा) 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 
 
 
(इवतिासलेखन: 
भारतीय परांपरा) 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक 
२.इवतिासलेखन:भारतीय परांपरा िा पाठ 
वाचण्यास साांगणे. 
भारतीय इवतिासलेखनाची वाटचाल व 
ववववध तास्टत्वक प्रणाली ववर्यी माहिती 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
 
 
 
पाठाचा र्थोडक्यात साराांि पािण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करण्यास 
साांगणे. 
 

http://tiny.cc/4n2eqz


 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 

कृती व उपिम 
वब्ररटि इवतिालेखनकाराांची यादी तयार 
करा. 
भारतीय इवतिासकाराांची यादी करा. 
पान िमाांक१४ वरील सांकल्पना मचत्र 
पूणव करा. 

३ 
व 
४ 

१. सांववधानामुळे 
भारतातील लोकिािी जोड 
झाली िे जाणून घेणे. 
२. सांववधानाची वाटचाल 
सामाशजक पररवतवनाच्या 
हदिेने िोत असल्याच े
साांगता यणेे. 

१.सांववधाना
ची वाटचाल 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

पाठ्यपुस्तकातील राज्यिास्त्र मधील 
पाठ िमाांक १.साांववधानाची वाटचाल या 
पाठाचे वाचन करण्यास साांगणे. 
सांववधानाांची वाटचाल या पाठाववर्यी 
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास साांगणे. 
सांववधानाांची वाटचाल या पाठाचा 
र्थोडक्यात साराांि पािण्यासाठी व 
सरावासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगणे. 
कृती व उपिम 
अल्पसांख्याक ववद्यार्थ्ाांसाठी िासन 
कोणत्ा सोइ-सवलती देत ेत्ाांची यादी 
करा. 
आपल्या पररसरातील स्थावनक 
िासनसांसे्थमध्ये प्रवतवनमधत्व करणाऱ्या 
महिला प्रवतवनधींची यादी करा. 
पान िमाांक ७२ वरील टक्त्याचे वनरीक्षण 
करून प्रश्नाांची उत्तरे द्या. 

 

             िाहे – ऑगस्ट २०२०                           ववषय – सािार्जक शास्त्र 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ 
व 
२ 

१. उपयोशजत इवतिासाची 
सांकल्पना साांगता येणे. 
२. इवतिासाच ेववववध 
ववर्यात व जीवनात 
िोणारी उपयोजन समजून 
घेणे व आचरणात 
आणणे. 

३.उपयोशजत 
इवतिास 

येर्थे क्लिक करा 
 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक 
३.उपयोशजत इवतिास िा पाठ 
वाचण्यास साांगणे. 
उपयोशजत इवतिास पाठाची अमधक 
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास साांगणे. 
कृती व उपिम 

http://tiny.cc/mo2eqz
http://tiny.cc/vo2eqz
http://tiny.cc/np2eqz
http://tiny.cc/fq2eqz


३. ऐवतिाशसक घटनाांच े
समकालीनत्व ओळखता 
येणे. 
४. ऐवतिाशसक लेखन 
आतील ववववध ववचार 
प्रवािाांची ओळख करून 
घेणे. 

भारताच्या नकािा आराखड्यात 
वारसास्थळे दाखवा. 
भारतातील जागवतक वारसा स्थळाांची 
(नैसवगिक,साांसृ्कवतक व ममश् 
स्वरूपाची) यादी करा. 
इवतिासाच्या साधनाांच ेजतन व्हाव े
यासाठी १० उपाय सुचवा. 
 

३ 
व 
४ 

१. भारतातील ववववध 
कलाांची माहिती साांगता 
येणे. 

४.भारतीय 
कलाांचा इवतिास 

येर्थे क्लिक करा पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक 
४.भारतीय कलाांचा इवतिास िा पाठ 
वाचण्यास साांगणे. 
भारतातील लशलत व अांवगक कला 
परांपरा बद्दल माहिती जाणून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक 
करण्यास साांगणे. 
पाठातील ववववध मचत्राांचे वनरीक्षण 
करून त्ाांची नाव ेविीत शलिा. 
भारतातील युनेस्कोने जािीर केलेल्या 
जागवतक वारसास्थळाांची नावे शलिा. 
तुम्ही पाहिलेल्या मचत्रकला, 
स्थापत्कला,शिल्पकला याांबद्दल 
माहिती शलिा. 
पान िमाांक ३१ वरील तक्ता पूणव करा. 

 

 

िाहे – जून २०२०                                      ववषय – भूगोल 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती  पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

३ इयत्ता ९ वी – 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
ववधान ि ि १९ व २०   

पूवव तयारी  
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे 
कृती करा. अडचण आल्यास 
शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे  
सांपकव  साधा. 
 

http://tiny.cc/4q2eqz
https://tinyurl.com/yckytdlw


४ इयत्ता ९ वी – 
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
ववधान ि ि १९ व २०   

पूवव तयारी  
 

प्रत्क्ष अनभुव 

 
 
 
 

पाठ्यपुस्तकातील पान ि १० 
वरील भारताच्या राजकीय 
नकािाचे वनरीक्षण करून 
खालील प्रश्नाांची उत्तरे िोधा.  

• भारताच्या सीमेलगत 
क्रकती देि आिेत? त्ाांची 
नावे शलिा. 

• भारताच्या दशक्षण 
सीमेवरील सवावत िेवटचे 
रठकाण कोणत?े 

• भारतातील क्रकती 
राज्याांची एक सीमा िी 
देिाची अांतरराष्ट्रीय सीमा 
आिे? त्ाांची नावे शलिा.  

• या नाक्षाचे प्रमाण क्रकती 
आिे? / या नकािातील 
१ सेंटीमीटर म्हणजे क्रकती 
क्रकलोमीटर अांतर आिे? 

• कोणते अक्षवृत्त 
भारताच्या मध्यातून गेले 
आिे? 

या बाबीचा भारतीय िवामानावर 
काय पररणाम िोत असेल? 
 
 

 

िाहे – जुलै २०२०                                                             ववषय – भूगोल 

आठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती  पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ पाठ्यपुस्तकातील अध्ययन 
वनष्पत्ती ि ३२,३३ व ३४    

पाठ १. 
के्षत्रभेट       

येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 

दीक्षा APP मध्ये हदल्या प्रमाण े
कृती करा. अडचण आल्यास 
शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे 
सांपकव  साधा. 

२ पाठ्यपुस्तकातील अध्ययन 
वनष्पत्ती ि ३२,३३ व ३४    

पाठ १. 
के्षत्रभेट       

स्व अध्ययन  
पाठ्यपुस्तक 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ ि ०१ 
मधे्य हदलेले ववद्यार्थी शिक्षक 

https://tinyurl.com/ydhcq3g9
https://tinyurl.com/y9qwr6ws


 सांवाद वाचा. 
३ पाठ्यपुस्तकातील अध्ययन 

वनष्पत्ती ि ३२,३३ व ३४    
पाठ १. 
के्षत्रभेट       स्व अध्ययन 

पाठ्यपुस्तक 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ ि ०१ 
मधे्य हदलेले ववद्यार्थी शिक्षक 
सांवाद आधारावर के्षत्रभेट 
अिवाल शलिा. 

४ पाठ्यपुस्तकातील अध्ययन 
वनष्पत्ती ि ३२,३३ व ३४    

पाठ १. 
के्षत्रभेट       

स्वाध्याय िाळेने मागील वर्ी केलेल्या 
के्षत्राभेटीचा अिवाल शलिा. 

 

िाहे – ऑगस्ट २०२०                                   ववषय – भूगोल 

 

आठव
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती  पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

१ पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
ववधान ि ०१, ०२ व ०३ 

पाठ २  स्थान 
– ववस्तार      

 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 

दीक्षा APP मधे्य हदल्या प्रमाणे 
कृती करा. अडचण आल्यास 
शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव  
साधा. 

२ पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
ववधान ि ०१, ०२ व ०३ 

पाठ २  स्थान 
– ववस्तार      

स्व अध्ययन 
पाठ्यपुस्तक 

 

पाठ्यपुस्तकातील आिय वाचन 
करून भारत व ब्राझील या दोन 
देिाांबाबत माहिती ममळवा. 

३ पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
ववधान ि ०१, ०२ व ०३ 

पाठ २  स्थान 
– ववस्तार      

स्व अध्ययन 
पाठ्यपुस्तक 

आांतरजालच्या मदतीन ेभारत व 
ब्राझील या दोन देिाांबाबत अमधक 
माहिती ममळवा. 

https://tinyurl.com/ycwfg6mp
https://tinyurl.com/y99urxba
https://tinyurl.com/yb9mk84m


४ पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
ववधान ि ०१, ०२ व ०३ 

पाठ २  स्थान 
– ववस्तार      

स्व अध्ययन 
पाठ्यपुस्तक 

पाठ्यपुस्तकातील आिय वाचन 
करून व आांतरजालच्या मदतीन े
अमधक माहिती ममळवून भारत व 
ब्राझील या दोन देिाांची खालील 
मुद्दद्याांच्या आधारे तुलना करून 
विीत शलिा.  

१) देिाचे नाव – 
   २) देिाचे स्थान –  
   ३) देिाचा ववस्तार –  
   ४) देिाची वशैिषे्ट –  
   ५) राजधानी –  
   ६) लगतचे समुद्र –  
   ७) ऐवतिाशसक पार्श्वभूमी- 
   ८) प्रमुख वपके – 

 

                                      धन्यवाि ! 

 


