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शुभेच्छा संिेश
संिेश…
कोविड-१९ मुळे उद्भिलेल्या जागविक महामारीने आपण मागील िर्षभरापसून अद्याप
शाळा प्रत्यक्षपणे पूणष क्षमिेने सुरु करु शकलो नाही. विद्यार्थ्ाांना शशक्षणाशी जोडण्याकरीिा
आपण अनेक प्रयत्न करीि आहोि. शाळा बंद असल्या िरी शशक्षण सुरु राहण्यासाठी आपण
अनेक पयाषयांचा नििंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन घेिला त्यामुळे महाराष्ट्रािील कानाकोपऱ्यािील
िाडी-िस्त्ांिरील मुलांना सेिू अभ्यासक्रमाच्या माध्यमािून आणण सिाांच्या प्रयत्नाने आपण
शशकिे ठे िू शकलो याचा मला आनंद िाटिो.
मुलांचे आरोग्य ि सुरशक्षििा यांना प्राधान्य देिन
ू मुलांना शशकिे करण्यासाठी राज्य
शैक्षणणक संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्द महाराष्ट्र ,पुणे गििर्ीप्रमाणे यािर्ीही ‘शैक्षणणक
ददनदशशि का’ घेऊन येि आहे. या शैक्षणणक ददनदशशि केस आपण सिष शशक्षक, विद्यार्थी, शाळा
व्यिस्थापन सममिी ि पालकांनी सकारात्मक प्रविसाद दयािा असे आिाहन मी या वनममत्ताने
करिे.
सिाांना चालू शैक्षणणक िर्ाषच्या मनस्वी शुभेच्छा!

प्रा.वषाग गायकवाड
मंत्री

शालेय र्शक्षि ववभाग
मिाराष्ट्र राज्य

मनोगत
महाराष्ट्रािील सिष विद्यार्थी,पालक आणण शशक्षकांना निीन शैक्षणणक िर्ाषच्या हाददि क शुभेच्छा !
मागील संपूणष िर्ष आपण कोविड-१९ च्या संकटाला िोंड देि आहोि. त्याची संसगषजन्यिा लक्षाि घेिा
गेली अठरा मदहने आपण प्रत्यक्ष शाळाच सुरु करू शकलो नाही. पण शाळा जरी बंद ठे िाव्या लागल्या िरी अशा
आपत्कालीन परीस्थस्थिीमुळे मुलांना शशक्षण प्रिाहाि रटकिून ठे िण्यासाठी मागील िर्षभरापासून राज्य शैक्षणणक
संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्देमार्षि दूरदशषन, रेडीओ, स्माटष र्ोन, गुगल क्लास रूम यांच्या माध्यमािून िेगिेगळे
उपक्रम सुरु केले.ज्यामुळे विद्यार्थी घरी राहूनही शशक्षण घेि रादहली. या संदभाषि शशक्षकांचे कायष सुद्धा अविशय
कौिुकास्पद आहे . दूर दुगषम, िाड्या, िस्त्ा, िांडे िसेच शहरी भाग सिषत्र घरी राहून ही मुले शशकिी रहािी म्हणून
शशक्षकांनी ऑनलाईन ि ऑर्लाईन पद्धिीने जमेल त्या मागाषने शशक्षण विद्यार्थ्ाांपयांि पोहचविण्याचा प्रयत्न
वनरं िर करीि आहेि.
िर्थावप या सिष प्रयत्नाि सिषच विद्यार्थ्ाांना त्या त्या इयत्तांच्या सिषच विर्यांच्या क्षमिा संपाददि होण्यामध्ये
अडचणी वनमाषण झाली असण्याची शक्यिा नाकारिा येि नाही. त्या अडचणी सोबि घेिून िे पुढील शैक्षणणक
िर्ाषमध्ये प्रविष्ट झाले असिील िर पुढील इयत्तांच्या क्षमिा प्राप्त करण्यामध्ये सुद्धा त्यांना अडचणी वनमाषण होऊ
शकिाि. हे गृहीि धरून आपण ४५ ददिसाचा सेिू अभ्यासक्रम सुद्धा सुरु केला. १४ ऑगस्ट रोजी हा अभ्यासक्रम
संपल्यानंिर मागील िर्ीप्रमाणे या िर्ीही राज्य शैक्षणणक संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्देने शैक्षणणक ददनदशशि केची
वनममि िी केली आहे .या ददनदशशि केचा उपयोग करून विद्यार्थी आपल्या सिडीनुसार,िेळेनुसार अभ्यास करू
शकणार आहेि. यामध्ये अध्ययन पूरक विविध कृिी, सरािासाठी प्रश्न यांचा अंिभाषि करण्याि आला आहे . शाळा
बंद असल्या िरी विद्यार्थी घरी बसून या शैक्षणणक ददनदशशि केचा उपयोग करून सहजपणे आपला अभ्यास करू
शकणार आहेि.
मागच्या िर्ी शैक्षणणक ददनदशशि केचा विद्यार्थी,शशक्षक,पालक यांनी प्रभािी िापर केला आहे . त्याचा
उत्तम पररणाम ददसून आला आहे . यािर्ी सुद्धा या उपक्रमास शशक्षक,पालक, ि विद्यार्थी सकारात्मक प्रविसाद
देिील ि शशक्षणाची प्रक्रक्रया सुरु ठे ििील अशी मला आशा आहे .
एम. डी. र्सिं ि (भा.प्र.से.)
संिालक

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि
पररषि, मिाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
नमस्कार विद्यार्थी ममत्रहो,

सध्या कोविड-१९ या रोगामुळे संपूणष जग विविध समस्ांना सामोरे जाि आहे. त्याला शशक्षणक्षेत्रही अपिाद नाही.

जगभरािील शाळा-महाविद्यालये अवनश्चिि काळासाठी बंद आहेि. शशक्षक, विद्यार्थी, पालक हे सिषजण शाळा कधी सुरू
होणार या विचाराि आहे ि. शाळा सुरू करिा येि नसल्या िरी शशकणे जास्तीि जास्त समृद्ध करिा येऊ शकेल का याचा
विचार करून मागील शैक्षणणक िर्ाषप्रमाणे या शैक्षणणक िर्ाषमध्ये देखील शैक्षणणक ददनदशशि का उपलब्ध करून देण्याि येि
आहे.

शैक्षणणक िर्ष २०२०-२१ मध्ये विद्यार्थ्ाांच्या शशक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेदडओ, टे शलणिजन,यु ट्यूब ऑनलाईन िाशसका,

अध्ययन व्यिस्थापन प्रणाली (LMS) यांचा िापर देखील विद्यार्थी शशक्षणासाठी केला गेला. याचाच एक भाग म्हणून दीक्षा
ऍप्लिकेशनचा िापर मुलांच्या अध्ययनासाठी करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न शैक्षणणक ददनदशशि केच्या स्वरुपाि मागील

शैक्षणणक िर्ाषपासून आम्ही करि आहोि. सदर शैक्षणणक ददनदशशि का स्माटष पीडीएर् रूपाि असून यामध्ये ददलेल्या अध्ययन

स्त्रोिांिर स्पशष केल्यास संबंमधि ई-सादहत्य आपल्यासमोर णिदडओ स्वरूपामध्ये ददसेल. शैक्षणणक ददनदशशि का पाहिाना
इं टरनेट कनेक्टिणिटीची समस्ा जाणिि असल्यास रेंज आहे अशा रठकाणी जाऊन संबमं धि ई-सादहत्य दीक्षा

ऍिीकेशनिरून आपण डाऊनलोड करु शकिा ि इं टरनेट कनेक्टिणिटी नसलेल्या रठकाणी ऑर्लाईन पद्धिीने अभ्यासू
शकिा.

महाराष्ट्र राज्यािील सिषच विद्यार्थी ि पालक सहजपणे िापर करू शकिील असा या शैक्षणणक िर्ाषिील प्रर्थम सत्रािील

ऑगस्ट, सप्ट ेंबर ि ऑिोबर २०२१ या मदहन्यांसाठीचा अध्ययन सादहत्यस्त्रोिांचा संच शैक्षणणक ददनदशशि केच्या रूपामध्ये

आपणा सिाांसाठी उपलब्ध करून देि आहोि. िसेच शैक्षणणक िर्ाषच्या सुरुिािीस शैक्षणणक पूिषियारी ि सेिू
अभ्यासक्रमाच्या माध्यमािून विद्यार्थ्ाषस अध्यायन स्त्रोि उपलब्ध करून देण्याि आलेला होिा. प्राप्त पररस्थस्थिीि उपलब्ध
अध्ययन स्रोिांच्या मदिीने ियार केलेल्या शैक्षणणक ददनदशशि केस शशक्षक, पालक ि विद्यार्थी सकारात्मक प्रविसाद देिील
असा विश्वास िाटिो. शैक्षणणक ददनदशशि केचा उपयोग आपल्या पाल्याचे क्रकिंिा आपल्या विद्यार्थ्ाांचे अध्ययन सुकर
करण्यासाठी नक्कीच होईल अशी आशा आहे.

शैक्षणणक ददनदशशि का विद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शशक्षकांच्या मागषदशषनाखाली िापराियाची आहे. िसेच शशक्षकांनी र्ोन

कॉल, िाट्सअप या माध्यमािून विद्यार्थी आणण पालक यांच्या संपकाषि राहून शैक्षणणक ददनदशशि केच्या साह्याने मुलांचे
शशक्षण आनंददायी कसे होईल यासाठी प्रयत्न कराियाचा आहे. विद्यार्थ्ाांनी शैक्षणणक ददनदशशि केचा िापर करि असिाना

पालक आणण घरािील इिर िडीलधारी मंडळी िसेच मोठे बहीण-भाऊ यांच्या देखरेखीखाली अध्ययन सादहत्य िापरािे.
शैक्षणणक ददनदशशि केमध्ये अध्ययनस्त्रोि म्हणून दीक्षा ॲप िरील संबंमधि घटकांचे ई-सादहत्य ददले आहे. या सादहत्याचा

िापर संदभष म्हणून करण्यापूिी शशक्षकांशी चचाष करणे आिश्यक आहे त्याचप्रमाणे शशक्षकांच्या सूचनेनुसार
पाठ्यपुस्तकांचाही िापर आिश्यक आहे.सदर ददनदशशि का शशक्षकांनी आपल्या सिष विद्यार्थ्ाांपयांि पोहोचिािी.त्यांचे
whatsapp ग्रुप करून क्रकिंिा प्रत्यक्ष गृहभेटीद्वारे विद्यार्थ्ाांना मागषदशषन करािे आणण ददनदशशि केिील विद्यार्थी कृिी
समजािून सांगाव्या.

केिळ शैक्षणणक ददनदशशि का पुरिल्याने विद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पूणष होणार नसून शशक्षकांनी सिि पालक ि विद्यार्थ्ाांच्या

संपकाषि राहणे त्यांच्याशी चचाष करणे, त्यांना काही प्रश्न विचारणे या माध्यमािून विद्यार्थ्ाांचे साित्यपूणष सिांकर् मूल्यमापन

करािे. विद्यार्थ्ाांिर सिि ऑनलाईन चाचण्यांचा मारा करणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे लेखी गृहपाठ, स्वाध्याय आणण

चाचण्यायामुळे विद्यार्थ्ाांचे अध्ययन कंटाळिाणे होणार नाही याचीही दक्षिा शशक्षकांनी घेणे आिश्यक आहे. याचबरोबर
शासनामार्षि शशक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्याि आलेल्या विविध माध्यमांचा देखील िापर करिा येईल. त्याच प्रमाणे
विद्यार्थीवनहाय या वनयोजनामध्ये लिमचकिा सुद्धा असािी.

र्शक्षकांसाठी सूिना :
1. शैक्षणणक ददनदशशि का सिष शशक्षकांनी आपल्या सिष विद्यार्थ्ाांपयांि पोहचिािी.

2. शैक्षणणक ददनदशशि का विद्यार्थ्ाांनी िापरायला सुरू करण्यापूिी शशक्षकांनी सिष िापरकत्याष विद्यार्थ्ाांशी ि

पालकांशी र्ोन, णिडीओ कॉल, ग्रुप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल करून संिाद साधािा आणण शैक्षणणक ददनदशशि का
िापरून अभ्यास कसा करािा याबद्दल मागषदशषन करािे.

3. राज्य शैक्षणणक संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्द, महाराष्ट्र यांचे मार्षि यापूिीच एकूण ४५ ददिसांचा सेिू अभ्यासक्रम
उपलब्ध करून देण्याि आलेला होिा. सदरचा अभ्यासक्रम राज्यािील विद्यार्थ्ाांसाठी ददनांक १ जुलै २०२१ िे १४

ऑगस्ट, २०२१ या कालािधीमध्ये उपलब्ध करून देण्याि आलेला होिा.त्याचा विद्यार्थ्ाांच्या क्षमिा प्राप्तीमध्ये
उपयोग करािा.

4. िगषशशक्षकांनी विद्यार्थ्ाांशी संिाद साधिाना र्क्त अभ्यासाबद्दल बोलू नये. हा संिाद अनौपचाररक असािा.
विद्यार्थी, कुटुं ब, सध्याची ददनचयाष ि घराि सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थिीबाबि त्याचे
मि याबद्दल चचाष करून शशक्षक - विद्यार्थी संबंध दृढ होिील याची काळजी घ्यािी.

5. िगषशशक्षकांनी, विर्यशशक्षकांनी पाठ शशकिाना पुस्तकाचा कसा िापर कसा करािा याबद्दद्दल सूचना द्याव्याि.
6. प्रत्येक पाठाचे ई-सादहत्य बघण्यापूिी ि बमघिल्यानंिर काय करािे याबद्दलही विद्यार्थ्ाांना सांगािे.

7. त्याचप्रमाणे पाठािील ई-सादहत्याशी संबंमधि समांिर उपक्रम आणण स्वाध्याय ह्याबाबिीि विद्यार्थ्ाांशी संिाद
साधािा.

8. वनयममि अभ्यासाला पयाषय म्हणून आपण दीक्षा ऍपचा िापर आपण करि नाही िर शशक्षक आणण विद्यार्थी
यांच्यािील आंिरक्रक्रयेिून जे विद्यार्थ्ाांचे अध्ययन घडिे त्याला पूरक सादहत्य क्रकिंिा शैक्षणणक सादहत्य म्हणून ई सादहत्याचा िापर करणे अपेशक्षि आहे.

9. शैक्षणणक ददनदशशि केमध्ये देण्याि आलेल्या कृिीशशिाय शशक्षकांनी आपल्या स्तरािर इिर आिश्यक कृिी ि
उपक्रम विद्यार्थ्ाांना पुरविण्यास हरकि नाही.

10. सदर ददनदशशि का इयत्तावनहाय ि विर्यवनहाय स्विंत्र pdf स्वरुपाि उपलब्ध करून देण्याि येि आहे ि त्यामुळे
विद्यार्थ्ाांपयांि पोहोचविण्यास सोपे होणार आहे.

11. शशक्षकांनी शैक्षणणक ददनदशशि केमध्ये ददलेल्या सिष चाचण्या / स्वाध्याय विद्यार्थ्ाांनी सोडविण्याविर्यी सुचना
द्याव्याि.
शैक्षणिक दिनिर्शि का वापरण्यासाठी ववद्याथी व पालक यांच्याकररता मित्वाच्या सूिना :
1. शैक्षणणक ददनदशशि का म्हणजे पाठ्यपुस्तकािील पाठांिर आधाररि वनयोजन असून त्याचा उद्देश विद्यार्थ्ाांचे
अध्ययन सुलभ करणे हा आहे.

2. शैक्षणणक ददनदशशि केनुसार अध्ययन करिाना यािर्ी आपल्याला पुरिलेल्या निीन पाठ्यपुस्तकांचा उपयोग
करािा.

3. दीक्षाऍप पाहण्यापूिी एकदा पाठ्यपुस्तकािून संबंमधि पाठ िाचािा. त्याचप्रमाणे ई-सादहत्य पादहल्यानंिरही ईसादहत्यािील अध्ययन घटक पुन्हा िाचणे अमधक र्ायदेशीर ठरेल.

4. पादहलेल्या आणण िाचलेल्या अध्ययन घटकांि काही समस्ा असल्यास िी आपले पालक, घरािील ज्येष्ठ व्यक्ती,
मोठे बहीण-भाऊ शशक्षक यांच्याशी चचाष करािी.

5. एक पाठ अभ्यासून संपल्यानंिर त्यािरील स्वाध्याय पूणष करािा ि शक्य झाल्यास िो घरािील ज्येष्ठांकडू न िपासून
घ्यािा.

6. दररोज प्रत्येक विर्याचा अभ्यास करण्याची सिय लािून घ्या.

7. ठराविक कालािधीनंिर शशक्षकांनी पाठिलेल्या चाचण्याही सोडिा.
8. ई-सादहत्य िापरिाना घरािील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सावनध्यािच रहा.

9. ई-सादहत्य सलगपणे न पाहिा प्रत्येक विर्य संपल्यानंिर र्थोडी विश्ांिी घ्या. मोबाईल क्रकिंिा इलेक्ट्रॉवनक गॅजेट
काही िेळासाठी दूर ठे िा.

10. इ.१ ली ि २ रीच्या विद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप ि पाठ्यपुस्तक घरािील िडीलधाऱ्या मंडळींच्याच मदिीने िापरायचे
आहे.

11. आिश्यक िेर्थे सांवगिलेल्या कृिी, प्रयोग क्रकिंिा उपक्रम करण्यापूिी िडीलधाऱ्या मंडळींना त्याची कल्पना द्या अर्थिा
त्या कृिी क्रकिंिा उपक्रम त्यांच्या मदिीनेच करा.

12. ददनांक 23 /०७/२०२१ च्या शासन वनणषयानुसार शैक्षणणक िर्ष २०२१ साठी कोिीड-१९ या कोरोना विर्ाणूच्या

प्रदुभाषिाच्या पाशषभूमीिर इयि १ ली िे १२ िी चा पाठू यक्रम २५% कमी करण्याि आलेला आहे. िरीही विद्यार्थ्ाांनी
सदर शासन वनणषयानुसार कमी केलेला पाठ्यक्रमाचे अिलोकन करािे. या पाठ्यक्रमाचे स्वयंअध्ययन
करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकािील सिष घटकांचा समािेश ददनदशशि केि करण्याि आलेला आहे.

13. शैक्षणणक ददनदशशि केमधील शलिं क open होि नसल्यास सदर घटकाशी संबंमधि ई-सादहत्य DIKSHA APP

च्या माध्यमािून आपणास पाहिा येईल. यासाठी DIKSHA APP आपल्या मोबाईल मध्ये DOWNLOAD
करून घ्यािे. िसेच पाठ्यपुस्तकामध्ये देण्याि आलेल्या QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून ही
पाहिा येईल.

14. प्रत्येक विर्यािील प्रत्येक घटका नंिर त्या घटकािर आधाररि चाचणी / स्वाध्याय देण्याि आली आहे . सदर
चाचणी / स्वाध्याय विद्यार्थ्ाांनी स्विः सोडिािी. शशक्षकांनी या सिष चाचण्या सोडविण्याविर्यी विद्यार्थ्ाांना सूचना
द्याव्याि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, मिाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
मािे – ऑगस्ट,सप्टेंबर,ऑक्टोबर, २०२१

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी येर्थे क्लक्लक करा

माहे : ऑगस्ट २०२१ ववषय : मराठी
अध्ययन
वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

कालावधी

क्रमांक

अध्ययन

ववद्यार्थी कृती

अध्यापन स्त्रोत

१.ववद्यार्थी बडबड र्ीत ऐकतील.

2.ववद्यार्थी टीव्ही / मोबाईल वरील बडबडर्ीतावर कृती

माझे पान
01.01.02
01.01.03

( वर्गपूवग
तयारी )

करतील.

पहिला व दुसरा

3.ववद्यार्थी र्ोष्ट ऐकतील.

4.ववद्यार्थी आजीने, आजोबाांनी साांवर्तलेली र्ोष्ट ऐकून त्यावर

आठवडा

कृती करतील.

5.ववद्यार्थी पररचित / अपररचित र्ाणी / बडबड र्ीत म्हणतील.

01.01.10

1.ववद्यार्थी कववता ऐकतील.

१.

अग्गोबाई
ढग्गोबाई

वतसरा आठवडा

2.ववद्यार्थी ऐकलेली कववता म्हणण्यािा प्रयत्न करतील.
येर्थे क्लिक करा.

3.ववद्यार्थी ऐकलेल्या कववतेवर कृती करतील.
4.ववद्यार्थी कववता लक्षपूवगक श्रवण करतील.

5.ववद्यार्थी पावसात आनांदाने कववतेिा आनद घेतील.
01.01.10

2.बीज

िौर्था आठवडा

1.ववद्यार्थी अपररचित चित्रावरून र्ोष्ट साांर्तील.

2.ववद्यार्थी अपररचित चित्राांिे वनरीक्षण करतील.
येर्थे क्लिक करा.

3.ववद्यार्थी टी.व्ही ,मोबाईलच्या साह्याने ध्वनी लक्षपूवगक
ऐकतील.

4.ववद्यार्थी पररचित / अपररचित चित्राांच्या मदतीने घरातील
मांडळीना र्ोष्ट साांर्ण्यािा प्रयत्न करतील.

5.ववद्यार्थी घरातील वस्तू ,साहित्य याांिे त्याांना आकलन
झाल्यानुसार नावे साांर्तील
01.01.11

िौर्था आठवडा

1.ववद्यार्थी चित्राांिे वनरीक्षण करतील.

3.माझे खेळ

2.ववद्यार्थी चित्रातील खेळ घरी खेळण्यािा प्रयत्न करतील.
येर्थे क्लिक करा.

3.ववद्यार्थी खेळताना ध्वनी ऐकतील.

4.ववद्यार्थी प्राण्याांिे आवाज काढण्यािा प्रयत्न करतील.
5.ववद्यार्थी पक्ष्ाांच्या आवाजािा खेळ खेळतील आणण

आवाजावरून पक्ष्ािे नाव ओळखण्यािा प्रयत्न करतील.
6.ववद्यार्थी आपल्या घरातील भाांडी ,वस्तू याांच्या नावाांिे

उच्चारण करून त्यामधील ध्वनी आणण अक्षरे ओळखण्यािा
प्रयत्न करतील.

७.ववद्यार्थी माहित असणाऱ्या शब्ाांिे उच्चारण करतील.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

01.01.14

4.माझे चमत्र

पािवा आठवडा

1.ववद्यार्थी आपल्या कुटुां बातील आई, बाबा, दादा, ताई, आजी,
येर्थे क्लिक करा.

आजोबा इत्यादंिी नावे साांर्तील.

2.ववद्यार्थी स्वतःिा पररिय / माहिती साांर्तील.

3.ववद्यार्थी आपल्या आवडीिे चित्र रेखाटू न त्याांना नावे देतील.
4.ववद्यार्थी रेखाटलेले चित्र रां र्वतील
5.माझे कुटुां ब

5.ववद्यार्थी चित्र रेखाटण्याच्या पायऱ्या साांर्तील.

6.ववद्यार्थी कुटुां बातील व्यक्ती आणण चित्र याांिे साम्य साांर्तील.

इयत्ता:- पहहली
माहे : सप्टेंबर २०२१
आठव

अध्ययनवनष्प

डा

त्ती क्रमांक

पहिला

01.01.04

आठवडा

पाठाचेनाव
मुांर्ळा र्ुळापयंत
जाईल कसा ?

(कृती उपक्रम )

ववषय : मराठी
अध्ययन स्त्रोत
येर्थे क्लिक करा

ववद्यार्थीकृती
1.ववद्यार्थी लिान लिान कृती करून खेळ खेळतील.
2.ववद्यार्थी कृती करताना घरातील मोठ्ाांिी मदत
घेतील.

3.ववद्यार्थी कार्दाच्या साह्याने उपक्रम तयार करतील.
4.ववद्यार्थी मुांर्ळा आणण र्ूळ याांबद्दलिी माहिती
आपल्या शब्ात साांर्तील .

दुसरा

आठवडा

01.01.07

01.01.11

क म आ ला

चित्र बघ. नाव साांर्,
ललिा व म्हणा.

येर्थे क्लिक करा

1.ववद्यार्थी घरातील वस्तू ,पदार्थग बघतील. त्याांिी नावे
साांर्ण्यािा प्रयत्न करतील.जसे: लसूण, लाडू

2.ववद्यार्थी चित्रावरील वनरीक्षण करून नावे साांर्तील.

3.ववद्यार्थी चित्राच्या नावामधील अक्षरे साांर्ण्यािा प्रयत्न
करतील.

4.ववद्यार्थी चित्र रेखाटू न रां र्ववण्यािा प्रयत्न करतील.
5.ववद्यार्थी चित्रािे वणगन स्वतःच्या शब्ात करतील.
वतसरा

आठवडा

01.01.08

6.पाऊस

येर्थे क्लिक करा

1.ववद्यार्थी पावसािी कववता ऐकतील.

2.ववद्यार्थी पावसािे वणगन स्वतःच्या शब्ात करतील.
3.ववद्यार्थी पावसािे इतर र्ाणी म्हणण्यािा सराव
करतील.

4.ववद्यार्थी कववतेतील अक्षरे ओळखण्यािा प्रयत्न
करतील.

5.ववद्यार्थी चित्रातील प्रसांर् आपल्या शब्ात साांर्तील.

िौर्था

01.01.02

आठवडा

01.01.05

01.01.09

पाठ ७.झोपाळा र्ेला

येर्थे क्लिक करा

उडू न

पान क्र 20,21

1. ववद्यार्थी पाठातील चित्राांिे वनरीक्षण करतील.

2. ववद्यार्थी आवडीिे चित्र रेखाटतील, रां र् देतील.

3. ववद्यार्थी आवडलेली र्ोष्ट स्वतःच्या शब्ात साांर्तील.

4. ववद्यार्थी बेडकािी माहिती स्वतःच्या शब्ात साांर्तील.
5. ववद्यार्थी पाठातील सोपे अक्षरे वािण्यािा प्रयत्न
करतील.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

येर्थे क्लिक करा
िौर्था

आठवडा

01.01.09
01.01.10

पाठ ८.माझी शाळा

1. ववद्यार्थी पान क्र. 22 वरील चित्राांिे वनरीक्षण
करतील.

2. ववद्यार्थी पान क्र.22 वरील चित्राांिी माहिती

स्वतःच्या शब्ात साांर्ण्यािा प्रयत्न करतील.

पान क्र 22

3. ववद्यार्थी पररसरातील चमत्राांिी नावे साांर्तील.
4. ववद्यार्थी शाळे िे चित्र रेखाटतील.

5. ववद्यार्थी घरातील चित्राांिी माहिती साांर्तील.
1. ववद्यार्थी घरातील वस्तूांिे नाव साांर्तील.

पािवा

आठवडा

पाठ ९.इ,घ,र,ई चित्र
01.01.09

येर्थे क्लिक करा

बघ .नाव साांर्ा ,ललिा
व म्हणा पान

क्र24,25,26,27

येर्थे क्लिक करा

2. ववद्यार्थी माहित असलेल्या अक्षराांिा उच्चार
करतील.

3. ववद्यार्थी इ िे अक्षर वर्रवतील.

4. ववद्यार्थी पाठ्पुस्तकातील शब्ामधून इ, घ, र
,ई िे अक्षरे शोधतील, त्याांच्याभोवती र्ोल
करतील.

5. ववद्यार्थी ऐकलेल्या शब्ाांमधील अक्षरे
येर्थे क्लिक करा

माहे : ऑक्टोबर २०२१
आठव
डा

व

दुसरा

दुसरा

इयत्ता:- पहहली

ववषय : मराठी

अध्ययन
वनष्पत्ती
क्रमांक

पहिला

ओळखण्यािा प्रयत्न करतील.

पाठाचेनाव

ववद्यार्थीकृती
1. ववद्यार्थी पान क्र. 33 वरील चित्राांिे वनरीक्षण करतील.

पाठ ११.माझे
01.01.13

2. ववद्यार्थी पान क्र. 33 वरील चित्राांिे वनरीक्षण करून चित्राांिी

शब् माझे चमत्र.

नावे साांर्तील.

ललहूया वािूया,

3. ववद्यार्थी पेन्सिलच्या मदतीने शब् वर्रवतील.

पान क्र 33

5. ववद्यार्थी पान क्र. 35 वरील शब्कोडेमधून शब् शोधतील

शब् शोधुया.

4. ववद्यार्थी सोपे शब् वाितील.
आणण लेखन करतील.

येर्थे क्लिक करा

1. ववद्यार्थी पान क्र. 37 वरील चित्राांिे वनरीक्षण करतील.

पाठ - ए, ि, ळ,

येर्थे क्लिक करा

3. ववद्यार्थी घरातील साहित्यािा उपयोर् साांर्तील.

37 , 38

येर्थे क्लिक करा

01.01.14 ि, झ पान क्र

2. ववद्यार्थी चित्राांिे वनरीक्षण करून त्याांिी नावे साांर्तील.
4. ववद्यार्थी ए, च, ळ, ह, झ िी अक्षरे वर्रवतील.

5. ववद्यार्थी पररिीत अक्षराांना मात्रा जोडू न लेखन करतील.

येर्थे क्लिक करा
वतसरा

01.01.13

ललहूया वािूया
,शब् शोधुया

येर्थे क्लिक करा

पान क्र. 39
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

1. ववद्यार्थी पान क्र. 39 वरील मुळाक्षरे वाितील.

2. ववद्यार्थी अक्षराांना काना , वेलाांटी ,ऊकार ,मात्रा जोडू न लेखन
करतील.

3. ववद्यार्थी सोपे शब् तयार करतील .

4. ववद्यार्थी अक्षरे ओळखण्यािा खेळ खेळतील.
5. ववद्यार्थी शब् शोधतील.
िौर्था

प्रर्थम सत्र
सांकललत

मूल्यमापन

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

इयत्ता – पहहली
माहे – ऑगस्ट २०२१

ववषय – गणित

आ अध्ययन

पाठाचे

अध्ययन

ठ

वनष्पत्ती क्रमांक

नाव

स्त्रोत

01.71.02

लहान -

पाठ्यपुस्तक डाऊनलोड
ववद्यार्थी कृती

व
डा
3

वस्तंचा आकार
आणि लहान

मोठे

येथे क्लिक

लहान-मोठा व वर-खाली


करा.

मोठे पिा

पुस्के इत्यादी जमा करा.



करतात.
सभोवतालच्या
पररसरातील
ववववध
पररस्थिती
आणि संदभभ:

लहान-मोठा,

बटाटे ठे वा.






संबोध
वापरण्यास

प्रवृत्त करिे..



आईला द्या.

लांबीने मोठी पेन दप्तरात ठे वा व लांबीने लहान पेन तुमच्या
बहीि/भावाला द्या.
लांबीने मोठ्या वह्या दाराजवळ नेऊन ठे वा व लहान वह्या
णखडकीजवळ ठे वा.
घरातील मोठे ताट टे बलवर ठे वा तर लहान ताट खुचीवर
आता लहान बटाटे , लहान कांदे, लहान पेन एका जागेवर

एकवित ठे वा व सवभ मोठे बटाटे , मोठे कांदे, मोठे पेन दुसया जागेवर एकवित ठे वा.




लहान वस्तंजवळ तुमच्या लहान बहीि/भावाला बसवा व
मोठ्या वस्तंजवळ तुम्ही बसा.

तुमच्या घरातील सवाभत मोठ्या भांड्यातील प्यायचे पािी
आईला द्या व सवाभत लहान भांड्यातील पािी तुम्ही प्या.



राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

लहान कांदे परत स्वयंपाकघरात नेऊन ठे वा. मोठे कांदे

ठे वा.

आत-बाहेर,

पुढे-मागे, ई.

आता दोन ताट घ्या. एका ताटात सगळे आकाराने मोठे

बटाटे ठे वा. दुस-या ताटात त्यांच्यापेक्षा आकाराने लहान

यानुसार वस्तंचे
वगीकरि

घराततन वेगवेगळया आकाराचे बटाटे , कांदे, पेन, वह्या,

आता खालील चचिांमधील मोठ्या आकारांना √ करा.

आता वरीलपैकी लहान रे षेंभोवती ररिं गि करा.

आपल्या घरातील विविध िस्ततूंचा लहान-मोठे ह्या प्रकारे
सूंच करा.
उदा- लहान भाूंडे मोठे भाूंडे,
लहान मोठ्या खेळण्या,
बाटल्या,ग्लास,पातेले,चमचे,कुूंड्या,
झाडे,दगड,इ.याूंसारख्या विविध िस्तत िापरून त्ाूंच्याकडत न
लहान मोठ्या चा सराि पालकाूंनी करून घ्यािा.
01.71.02

वस्तंचा आकार
आणि लहान
मोठे पिा

मागे पुढे

येथे क्लिक
करा.

पालकाूंनी विद्यार्थ्ाांकडत न सरािासाठी पुढील गोष्टींचा
अिलूंब करािा..
विद्याथी
ममत्ाूंनो

यानुसार वस्तंचे

आपल्या

वगीकरि

घरात विविध

करतात.
सभोवतालच्या
पररसरातील
ववववध

पररस्थिती
आणि संदभभ:

लहान-मोठा,

िस्तत आहेत.
मागे ि पुढे काय काय आहे ते तुम्ही साूंगा.

त्ा िस्ततूंच्या
उदा- घरातील टे बल ( टे बलाच्या मागे असणाऱ्या िस्तत ि
पुढे असणाऱ्या िस्ततूंचे नाि साूंग.) , खतची, कपाट ई.

याूंसारख्या विविध िस्तत िापरून त्ाूंच्याकडत न त्ा िस्ततूंच्या
मागे ि पुढे काय आहे ? ते विद्यार्थ्ाांना विचारािे ि त्ाचा

आत-बाहेर,
पुढे-मागे, ई.
संबोध

वापरण्यास

प्रवृत्त करिे..
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

सराि करून घ्यािा.
सोबतच पुढे उडी मार मागे उडी मार हा खेळ तुम्हीं
ममिांसोबत खेळा.
सराि मागे- पुढे

खालील चचि पाहा. त्यावरून प्रश्ांची उत्तरे सांगा.

एटीएमच्या राूंगेत वप्रया दाखिा. ती एटीएम मशीनपासतन

राूंगेत ककतव्या जागेिर उभी आहे ? राूंगेत वप्रयाच्या लगेच समोर
मेरी आहे. मेरीच्या लगेच पुढे रिी उभा आहे.

वप्रयाच्या लगेच मागे महबतब आहे . महबतबच्या लगेच मागे

कोण आहे ?

फावतमाच्या लगेच पुढे महबतब आहे . फावतमाच्या लगेच मागे

कोण आहे ?

मेरीच्या लगतच मागे वप्रया आहे. रिीच्या लगतच पुढे काय

आहे ?

एटीएम मशीनच्या लगेच मागे कोण आहे ? लगेच पुढे
कोण आहे ?

वर- खाली

(वर- खाली)
येथे क्लिक
करा.

पुढील कृती ऐका ि करून पाहा.

दप्तरातील िही घ्या खुचीिर ठे िा. एक पुस्तक घ्या खुचीखाली
ठे िा.

िाटी घ्या ओट्यािर ठे िा. पेला घ्या ओट्याखाली ठे िा.

आता ओट्याखाली ठे िलेला पेला टे बलािर ठे िा ि ओट्यािर
ठे िलेली िाटी खुचीखाली ठे िा.

खुचीखाली ठे िलेले पुस्तक टे बलािर ठे िा ि खुचीिर ठे िलेली
िही टे बलाखाली ठे िा.

आता एक दोरी ि विविध रूं गाचे मचमटे घ्या.दोरी उभी धरा.

1. दोरीच्या मध्यभागी काळया रूं गाचा मचमटा लािा.

2. आता काळया मचमटयाखाली वपिळा रूं गाचा मचमटा लािा.
3. काळ्या रूं गाच्या मचमट्यािर लाल रूं गाचा मचमटा लािा.
4.

वपिळ्या रूं गाच्या मचमट्यािर हहरव्या रूं गाचा मचमटा

लािा.

आता खालील प्रश्ाूंची उत्तरे द्या.
1. काळ्या रूं गाच्या मचमट्याखाली कोणकोणत्ा रूं गाचे मचमटे
आहे त?

2. हहरव्या रूं गाच्या मचमट्यािर कोणकोणत्ा रूं गाचे मचमटे
आहे त ?

आता खालील कृती करा.

हात िर करा, खाली करा.

दप्तर िर उचला, खाली ठे िा.

पुस्तक टे बल िर ठे ि,िही टे बल खाली ठे िा.
एकािर एक सिव पुस्तके ठे िा.

सिावत खाली सिावत मोठे पुस्तक ठे िा ि सिावत िर सिावत लहान
पुस्तक येईल अशी सगळी पुस्तके ठे िा.

मणीमाळे िर (माळ उभी धरून)मणी िरसरकिा,खाली
सरकिा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

आता पुस्तकात हदलेले मचत् पहा.

मचत्ात झाडाखाली बसलेल्या माकडाला गोल करा.
पुलािर असलेल्या िाहनाला गोल करा.
हदव्याखालील िस्ततला गोल करा.

आ

ठव
डा

३

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे

01.71.02

आधी -

क्रमांक

वस्तंचा आकार
आणि लहान

नाव

नंतर

अध्ययन स्त्रोत

येथे क्लिक करा.

ववद्यार्थी कृती
आधी – नंतर


मोजपट्टी इ. िस्तत घ्या ि एका राूंगेत खालील

मोठे पिा

सतचनेप्रमाणे ठे िा.

यानुसार वस्तंचे



वगीकरि



करतात.




सभोवतालच्या
पररसरातील
ववववध

पररस्थिती आणि
संदभभ: लहान-

एक पेन, िही, पुस्तक, दप्तर, पेन्सिल, खोडरबर,



सिावत आधी दप्तर ठे िा. आता दप्तराच्या मागे िही ठे िा.
आता दप्तरानूंतर िही ठे िा.

आता दप्तर ि िही याूंच्यामध्ये खोडरबर ठे िा.
आता िहीच्या नूंतर मोजपट्टी ठे िा.
आता िहीच्या नूंतर पेन ठे िा.

आता ठे िलेल्या िस्ततूंचा क्रम लक्षात घेितन साूंगा.
१. सिावत आधी काय ठे िले ? (दप्तर)
२. दप्तरानूंतर काय ठे िले ? (िही)

३. आता साूंगा िहीच्या आधी काय ठे िले होते? (दप्तर)

मोठा, आत-

४. िहीच्या नूंतर काय ठे िले होते? (खोडरबर)

नंतर पुढे-मागे,

६. पेनच्या आधी काय ठे िले होते? (िही)

बाहेर, आधी इ. संबोध

वापरण्यास प्रवृत्त
करिे..

५. सिावत शेिटी काय ठे िले होते? (पेन)


सकाळी झोपीततन उठल्यािर सिावत आधी तुम्ही काय
करता?त्ानूंतर काय करता?

ससा कासिाची गोष्ट साूंगुन आधी कोण पोहचले?नूंतर कोण?
आधी व नंतर काय होते ते सांगा.
कळी येणे , फतल होणे

भाकरी थापणे , भाकरी भाजणे
सतयव उगिणे , सतयव मािळणे

ब्रश करणे , अूंघोळ करणे

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

चाचिी – गणित – इयत्ता १ ली (आठवडा ३)

घटक – लहान मोठा ,वर-खाली, आधी- नंतर - गुि – १०
प्र. १ ला -

लहान चचिाखाली √ कर.

२ गुि

प्र. २ रा -

मोठ्या चचिाखाली √ कर.

२ गुि

प्र. ३ रा -

खालील सतचना वाचतन रटक करा.
१. खुचीवर असलेल्या

चचिाखाली √ कर.

२. शशडीखाली असलेल्या

चचिाला √ कर.

प्र. ४ र्था -

आधी काय होईल? या चचिाखाली √ कर. २ गुि

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

२ गुि

प्र. ५ वा -

सांमगतल्याप्रमािे चचि काढ.

२ गुि

१. लहान आणि मोठा चेंडत

२. कळी आणि फतल

४

01.71.02

वस्तंचा आकार
आणि लहान

एक अनेक

येथे क्लिक करा.

आठवडा क्रमांक ३ व ४
एक-अनेक

मोठे पिा



यानुसार वस्तंचे

िेगिेगळया िस्तत (उपलब्ध)मध्यभागी ठे िा. त्ाूंची
नािे साूंगा.

वगीकरि



करतात.

हातात

ही एक पेन

पररसरातील

आहे.

ववववध



पररस्थिती आणि

आता

एकापेक्षा

संदभभ: लहान-

जास्त

मोठा, आत-

िस्तत

हातात घ्या.आता म्हणा एकपेक्षा जास्त पेन. अनेक

बाहेर, पुढे-मागे,

पेन.

ई. संबोध



करिे..



वापरण्यास प्रवृत्त

याप्रकारे एक िही घ्या. म्हणा एक िही. आता अजतन
काही िह्या घ्या. म्हणा अनेक पेन.

याप्रकारे िेगिेगळ्या िस्तत घ्या ि सुरुिातील एक घेितन

म्हणा.. एक िस्तत नूंतर एकपेक्षा जास्त घेवतन म्हिा
अनेक वस्त

विद्याथी ममत्ाूंनो पुस्तकातील मचत्े बघा.
एका ब्रशभोिती गोल कर.

अनेक िस्ततूंभोिती गोल कर.
एका फुलाभोिती गोल कर.

अनेक भोिऱ्याभोिती गोल कर.
फरक

विद्याथी ममत्ाूंनो पुढील दोन मचत्ाूंचे बारीक वनरीक्षण कर.

१ ची

हाताचे एक बोट दाखि. --एक बोट.

ओळखा
01.71.03

पेन

घ्या ि म्हणा

सभोवतालच्या

४

आता

ओळख

व लेखन

त्ातील फरक ओळखतन साूंग.
येथे क्लिक करा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे



तुला नाक ककती?

वस्तंच्या,



चचिांच्या ककिंवा



चचन्ांच्या



साहाय्याने २०



पयंतच्या



संख्ांची नावे

तोंड ककती?

एक उडी मार.

एक टाळी िाजि.

खालील चाूंदणीचे मचत्
जेिढे

मचत्

तेिढ्या

पाहा.

टाळ्या िाजि.

टाळी िाजि ि म्हण एक चाूंदणी

म्हितात आणि



मोजतात.



१ िही दाखि ि मोठ्याने म्हण १ िही.

१ पूंखा ि दाखि ि म्हण १ पूंखा.आता पाटीिर ललही १
ि म्हण एक


आता ,

आता पाटीिर मोठ्या अक्षराूंत १ काढ ि म्हण एक.

एक ढग काढ आणण रूं गि.

एक चाूंदणी काढ आणण रूं गि.
पुस्तकातील १ अूंकािर वगरि.
01.71.03
वस्तंच्या,

चचिांच्या ककिंवा
चचन्ांच्या

साहाय्याने २०
पयंतच्या

संख्ांची नावे

२ ची

येथे क्लिक करा.



ओळख

व लेखन

हाताचे दोन बोटे दाखि . म्हण दोन तुला डोळे ककती ?
(दोन)

दोन उड्या मार.दोन टाळ्या िाजि.

खालील चाूंदणीचे मचत् पाहा. जेिढे मचत् तेिढ्या टाळ्या िाजि.
टाळी िाजि ि म्हण दोन चाूंदण्या

दोन मचत्े काढा.दोन गोल काढा.२ अूंक वगरि.

म्हितात आणि
मोजतात.

चाचिी – गणित – इयत्ता १ ली

घटक – एक- अनेक, १ ची ओळख, २ ची ओळख - गुि – १०
प्र.१ ला -

एक चेंडत असलेल्या चचिासमोर √ कर. (२ गुि)

प्र.२ रा -

२ फुगे असलेल्या चचिासमोर √ कर. (२ गुि)

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

प्र. ३ रा -

चचिात ककती चचमण्या आहेत. मोज व शलही. (२ गुि)

प्र. ४ र्था -

चचिे पाहा. मोज व संख्ा शलही. (४ गुि)

माहे - सप्टेंबर २०२१
आ

अध्ययन

पाठाचे

ठ

वनष्पत्ती क्रमांक

नाव

1 ते 9 अंकाचा

३ ची

व

– ववषय – गणित
अध्ययन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

येथे क्लिक करा.

३ ची ओळख व लेखन

डा
१

वापर करून

वस्त मोजतो.

ओळख

व लेखन






ऐक व करून दाखव.
हाताची ३ बोटे दाखि.
म्हण तीन बोटे .
तीन उड्या मार.

३ िह्या दाखि ि मोठ्याने म्हण ३ िह्या.
३ पेन दाखि ि म्हण ३ पेन.

आता पाटीिर ललही ३ ि म्हण तीन
आता पाटीिर मोठ्या अक्षराूंत ३ काढ ि म्हण .. तीन




तीन टाळ्या िाजि.
तीन मचत्े काढ.
तीन गोल काढ.

३ अूंक वगरि.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

२

1 ते 9 अंकाचा

वापर करून
वस्त मोजतो.

४ ची

ओळख

येथे क्लिक करा.

४ ची ओळख व लेखन


व लेखन

ऐका ि करून दाखिा.

हाताची ४ बोटे दाखि.
म्हण चार बोटे .
४ उड्या मार.

चार टाळ्या िाजिा.
चार मचत्े काढा.
चार गोल काढ.
४ अूंक वगरि.
1 ते 9 अंकाचा

वापर करून
वस्त मोजतो.

५ ची

ओळख
व लेखन

येथे क्लिक करा.

५ ची ओळख व लेखन


ऐक ि करून दाखि.

हाताची ५ बोटे दाखि

म्हण पाच बोटे .

पाच उड्या मार.पाच टाळ्या िाजि.
पाच मचत्े काढ. पाच गोल काढ.
कागदाचे समान खालीलप्रमाणे तुकडे करा. खालील सूंख्या
पाहा. जेिढी सूंख्या तेिढे तुकडे घ्या ि सूंख्या मोठ्याने िाचा.

अूंक वगरि.
चाचिी – गणित – इयत्ता १ ली

घटक – ३, ४ आणि ५ ची ओळख व लेखन - गुि – १०
प्र. १ ला -

३ संख्ा दाखविा-या चचिांसमोर √ कर.

प्र. २ रा -

४ संख्ा दाखविा-या चचिांसमोर √ कर.

प्र. ३ रा -

५ संख्ा दाखविा-या चचिांसमोर √ कर.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

प्र. ४ र्था -

संख्ा पाहा व तेवढ्या उभ्या रे षा समोर काढ. (२ गुि)

३

३

५

प्र. ५ वा -

चचिे पाहा. मोज व संख्ा शलही.

1 ते 9 अंकाचा

६ ची

वापर करून
वस्त मोजतो

४

येथे क्लिक करा.

६ ची ओळख व लेखन

ओळख



ऐका ि करून दाखि.

व



हाताची सहा बोटे दाखि.

लेखन



सहा उड्या मार.



सहा टाळ्या िाजि.



खालील चाूंदणीचे मचत् पाहा. जेिढे मचत् तेिढ्या टाळ्या
िाजि. सहा टाळ्या िाजि ि म्हण सहा चाूंदण्या.


आता पाटीिर ललही ६ ि

म्हण सहा


आता

अक्षराूंत ६ काढ ि म्हण सहा.
1 ते 9 अंकाचा

वापर करून

वस्त मोजतो

७ ची

ओळख

व लेखन

येथे क्लिक करा.

७ ची ओळख ि लेखन





राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

ऐका ि करून दाखि.

हाताची सात बोटे दाखि.
सात उड्या मार.
सात टाळ्या िाजि.

पाटीिर

मोठ्या



खालील चाूंदणीचे मचत् पाहा. जेिढे मचत् तेिढ्या टाळ्या
िाजि. सात टाळ्या िाजि ि म्हण सात चाूंदण्या.



आता पाटीिर ललही ७ ि म्हण सात



आता पाटीिर मोठ्या अक्षराूंत ७ काढ

ि म्हण सात.
1 ते 9 अंकाचा

वापर करून
वस्त मोजतो

८ ची

ओळख

येथे क्लिक करा.

व लेखन

७



ऐका ि करून दाखिा.



हाताची आठ बोटे दाखि.



आठ उड्या मारा.



आठ टाळ्या िाजि.



खालील चाूंदणीचे मचत् पाहा. जेिढे मचत् तेिढ्या टाळ्या
िाजि ि म्हण आठ चाूंदण्या


म्हण आठ


आता पाटीिर ललही ८ ि
आता

पाटीिर

मोठ्या

८

अक्षराूंत ८ काढ ि म्हण आठ.
1 ते 9 अंकाचा

वापर करून
वस्त मोजतो

९ ची

ओळख

येथे क्लिक करा.

व लेखन



हाताची नऊ बोटे दाखि.



नऊ उड्या मारा.



नऊ टाळ्या िाजि.



खालील चाूंदणीचे मचत् पाहा. जेिढे मचत् तेिढ्या टाळ्या
िाजि ि म्हण नऊ चाूंदण्या.
 आता

पाटीिर

ललही ९ ि म्हण आठ
 आता

ि म्हण नऊ.९
४

शतन्य ही
संकल्पना
समजतन घेतो.

० ची

ओळख

येथे क्लिक करा.

पाटीिर

मोठ्या अक्षराूंत ९ काढ

० ची ओळख ि लेखन
एक पाटी घे. त्ािर ५ पेन घेितन खालील मचत्ाप्रमाणे ठे ि. म्हण

व लेखन

५ सुटे.
येथे क्लिक करा

एक सुटा उचलतन लप ि साूंग पाटीिर आता ककती सुटे हदसतात
? (४)
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

एक सुटा उचलतन लपि की पाटीिर आता ककती सुटे हदसतात ?
(३)

एक सुटा लपि ि साूंग की पाटीिर आता ककती सुटे हदसतात ?
(२)

एक सुटा उचलतन लपि ि साूंग की पाटीिर आता ककती सुटे
हदसतात ? (१)

एक सुटा उचलतन लपि ि साूंग की पाटीिर आता ककती सुटे
हदसतात ?



काहीच नाही

काहीच नाही म्हणजे शतन्य. शतन्य आपण

० असा

ललहहतो.


आता मणीमाळे िर ५ मणी घे. त्ातील एकािेळी एक
मणी एका टोकाकडे सरकि ि साूंग की प्रत्ेकिेळी
ककती मणी राहहले ?



असे सिव मणी एका टोकाकडे जाईपयांत कर.



५ मणी सरकितन झाल्यानूंतर ककती मणी राहहले याचे
उत्तर काहीच नाही म्हणजे ०

०



आता ललही



मामाने हदले ५ वबस्किट. राजतने सिव ५ वबिीट
खाल्ले.राजतकडे उरले वबिीट


राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

काहीच नाही -०



मचिं कतला बाबाूंनी ३ िह्या विकत घेितन हदल्या. तीनही

िह्या ललहून भरल्या. आता ललहायमचिं कतकडे राहहल्या
िह्या -०

बाबतकडे होती ४ डझन केळी. ती सिव त्ाने विकली. आता
बाबतकडे ककती डझन केळी राहहली ? – ० डझन
चाचिी – गणित – इयत्ता १ ली

घटक – ७ ते ९ व ० ची ओळख व लेखन - गुि – १०
प्र.१ ला -

चचि पाहा व तेवढ्या चौकटी रं गव. (२ गुि)

प्र.२ रा -

८ वतुभळांसमोर √ कर. (२ गुि)

प्र. ३ रा -

संख्ा पाहा व जोडी लाव. (२ गुि)

९
८
७
प्र.४ र्था -

चचिांमध्ये ० ही संख्ा हदसते त्यासमोर √ शलही. (२ गुि)

प्र.५ वा -

हदलेली संख्ा पतिभ करण्यासाठी लागिारी वतुभळे काढ. (२ गुि)
७

८

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

९

(सन २०२१ -२२ )

( ऑक्टोबर २०२१ )

आ

अध्यय

घटका

अध्ययन -

आठवडावनहाय प्रस्ाववत अध्ययन कृती (शशक्षकांच्या मदतीने

ठव

न

चे नाव

अध्यापन

पालकांनी करावयाचे मागभदशभन) वावषि क वनयोजनानुसार एका

डा

वनष्पत्ती

स्त्रोत

आठवडयात पतिभ करावयाचा आशय

१

०१.७१.

कमी

०२.

–

येथे क्लिक
करा

जास्
येथे क्लिक
करा

आठवडा क्रमांक १
कमी-जास्


६ पेन, ४ वाट्या, २ पुस्के , ३ वह्या, ८ कांदे, ९ मिी घ्या



आता एका रांगेत सवभ पेन मांडा.



पेनच्या खाली ४ वाट्या रांगेत मांडा.



वाट्यांच्याखाली २ पुस्के, त्याच्याखाली ३ वह्या,
त्याच्याखाली ८ कांदे, त्याच्याखाली ९ मिी एका रांगेत
मांडा.



आता प्रत्येक पेनसोबत वाट्यांच्या जोड्या बनवा.



ककती जोड्या बनल्या?



जोड्या तयार केल्यानंतर कोित्या वस्त उरल्या? ककती?
(पेन उरल्या- २)



असे का झाले? (वाट्यांपेक्षा पेन जास् होत्या.)



जोड्या बरोबर करण्यासाठी काय करशील? (२ वाट्या
आिखी घ्याव्या लागतील.)



अजतन काय करता येईल? (२ पेन कमी करून घेतल्या
की वाट्यांसोबत बरोबर जोड्या बनतील.)



येर्थे लक्षात घ्या की,
1. पेन जास् आहेत वाट्यांपेक्षा
2. वाट्या कमी आहेत पेनपेक्षा



आता याप्रमािेच उरलेल्या प्रत्येक वस्तच्या जोड्या इतर
वस्तंशी लावा.



कोि जास्? कोि कमी? हे सांगा.



बरोबर संख्ा होण्यासाठी काय करता येईल हे सांगा?

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

चढता

चढता-

-

उतरता

उतरता

क्रम

क्रम

येथे क्लिक
करा

येथे क्लिक
करा

चढता- उतरता क्रम


कागदाचे/पुठ्ठ्ठ्याचे एकसारखे भरपतर तुकडे घ्या.



आता त्यातील ३ तुकडे पहहल्यांदा घ्या.



३ तुकड्यांनंतर २ तुकडे घ्या.



आता ८ तुकडे घ्या.



सवाभत कमी कोिते तुकडे आहेत ते एक रांगेत मांडा.



आता खाली र्थोडी जागा सोडतन सवाभत जास् कोिते
तुकडे आहेत ते एका रांगेत मांडा.



आता उरलेले तुकडे मध्ये सोडलेल्या जागेत मांडा.



तुम्ही असे केले आहे का?तुमची मांडिी पाहा व सांगा.



असे मांडले असेल तर तुम्ही लहानाकडतन मोठ्याकडे
असे मांडले आहे हे लक्षात घ्या. याला चढता क्रम
म्हित.



आपि खालतन वर पाय-या चढत जािे हे चढता क्रम
आहे .



तुम्ही चढत्या क्रमाने मांडलेल्या संख्ा शलहा.

२, ३, ८





आता वरील तुकडे नव्या पद्धतीने मांडत.

अगोदर सवाभत जास् तुकडे लावा. (८)
त्याखाली र्थोडी जागा सोडा.
आता त्याखाली सवाभत कमी असलेले तुकडे लावा.(२)

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे



मध्यभागी जागा सोडलेल्या रठकािी उरलेले तुकडे
लावा. (३)



आता तुमची मांडिी खालीलप्रमािे हदसते का पाहा.



असे केले असेल तर तुम्ही मोठ्याकडतन लहानाकडे अशी
मांडिी केलेली आहे. याला आपि उतरता क्रम म्हित.


तुम्ही उतरत्या क्रमाने

मांडलेल्या संख्ा शलहा.

८, ३, २



आता

खालील

संख्ांच्या ररकाम्या जागी योग्य संख्ा शलहा.

 ४ ___ ६
 हा कोिता क्रम आहे? (चढता क्रम)
 ९___ ७
 हा कोिता क्रम आहे? (उतरता क्रम)
 आता ररकाम्या जागी अशा संख्ा मांडा
की उतरता क्रम होईल.
८,_,_,_,_,_,_,_



पुस्कातील उदाहरिे सोडवा

चाचिी - इयत्ता १ ली –गणित –
घटक - कमी – जास्, चढता – उतरता क्रम
गुि – १०

प्र.१ ला -

खालील चचिे पाहा व त्यातील जास् असिा-या चचिाला √ कर. (२ गुि)

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

प्र. २ रा -

खालील रे घा मोज व त्यापेक्षा कमी रे घा त्यापुढे हदलेल्या जागेत काढ. (१ गुि)
-

पुढील विकोि मोज व त्यापेक्षा २ जास् विकोि काढ. (१ गुि)
प्र. ३ रा -

खालील संख्ा चढत्या क्रमाने शलही. (२ गुि )

१) ५ , ९ , ३ - ______________________________
२) ०, ८, ६ - _______________________________

प्र.४ र्था -

खालील संख्ा उतरत्या क्रमाने शलही. (२ गुि )
१) ८, ५, ९ - __________________
२) ३, ७, ८ - __________________

प्र.५ वा -

ररकाम्या जागी योग्य संख्ा शलही. (२ गुि )
१) ७, ____, ९
२) ८ , ____, ६

२

वस्त
वापरून
९

पयंतच्य
ाा

संख्ांच्
या,

बेरजांची
रचना

बेरीज

चला

आठवडा क्रमांक २

बेरीज

चला बेरीज करूया

करूया

येथे क्लिक



करा

येथे क्लिक
करा

९ एकक (सुटे) घ्या. त्यासाठी तुम्ही मिी, बटन ककिंवा
एकसारख्ा आकाराचे बारीक खडे घेवत शकता.



एका झाडावर ३ चचमण्या बसल्या होत्या. र्थोड्या वेळाने
आिखी २ चचमण्या येवतन बसल्या. आता झाडावर
एकति ककती चचमण्या आहेत?

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

करतात

येथे क्लिक

. उदा.

करा



३+३ हे
उदाहरि

ठोकळे घ्या. १ ठोकळा

म्हिजे

१

चचमिी असे समजा.

सुटे

पाटीवर घेतले की तेर्थे

तीन
येथे क्लिक

३ च्या

करा

पायऱ्या

येथे क्लिक

मोजतन

करा

पुढे ३

चला पाटीवर ३

शलहा ३.

३+३=६
असा
वनष्कषभ

येथे क्लिक
करा



आता

झाडावर

आल्या आिखी २

चचमण्या. म्हितन ३ च्या खाली आिखी २ सुटे घ्या.

काढता

पाटीवर शलहा २.

त.


आता सगळ्या ममळत न ककती चचमण्या झाडावर आहेत हे
पाहण्यासाठी

३ सुटे

आणि २ सुटे

एकि करू व मोजत.


आता पाटीवर एकति

ककती

सुटे

हदसतात? (पाच)… बरोबर… म्हिजेच ३ चचमण्या
आणि २ चचमण्या ममळत न एकति झाल्या ५ चचमण्या.
चला पाटीवर ५ सुट्यांजवळ शलहा ५.



३ मध्ये आपि २ वाढवले, ममळवले म्हिजेच आपि
बेरीज केली.




+ याला बेरजेचे चचन् म्हितात.
ममळवले , वाढवले, आिखी टाकले, अजतन घेतले,
ममसळले इ. सारखे शब्द आपि बेरजेसाठी वापरतो.



बेरजेसाठी अजतन कोिते शब्द तुम्ही वापरता ते सांगा.



खालीलप्रमािे एक संख्ारे षा काढतील. त्यावर समान
अंतरावर खुिा करून ० ते ९ अंक शलहा व चचिात हदसते
त्याप्रमािे कृती करा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

1. चला आपि ४ + ५ ही बेरीज संख्ारे षेवर पुढे मोजतन
करूया.



या संख्ारे षेवर ४ पासतन पुढे ५ पाऊले मोजतया.

 ४
पासतन

पुढे ५
घरे
मोजल्यास ९ येतात. म्हितन ४ + ५ = ९
पुढे मोजतन बेरीज

४ सुटे घ्या. आता ३ सुटे हातात घ्या. ४ पासतन पुढे एक
एक सुटा ठे वत मोजा.



जसे- ५,६,७ याप्रमािे ४ पासतन ३ घरे पुढे मोजल्यास
ममळतील ७.



४ + ३ =७ ही मांडिी पाटीवर करा.



आता एक दोरी व काही चचमटे घ्या.



दोरीवर अगोदर ५ चचमटे लावा व सांगा-



– दोरीवर ककती चचमटे लावले आहेत?मोज व सांग. –
५ चचमटे लावले आहेत.



५ च्या पुढे एक एक ने मोजत ते चचमटे दोरीवर



आिखी ३ चचमटे लाव.



असे करताना ५ च्या पुढे मोजा



- जसे- ६,७,८

चाचिी - इयत्ता १ ली –गणित राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

घटक – चला करूया बेरीज , पुढे मोजतन बेरीज
प्र.१ ला

गुि – १०

एकति ककती होतील ते शलही. (२ गुि)
१)

२)
प्र.२ रा -

एकति ककती ते शलही . (३ गुि )
२ + ३ = ____

४ + ४ = ____
८ + १ = ____
प्र. ३ रा -

चचि पाहा. त्यांच्यापुढे २ मोजतन एकति ककती होतात ते शलही. (३ गुि )

प्र. ४ र्था-

पुढे मोजतन बेरीज कर. (२ गुि )
१) ५ + ० = ____
२) ४ + ५ = ____

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

३

वस्त
वापरून

येथे क्लिक

आठवडा क्रमांक ३

करा

चला, वजाबाकी शशकत

१ ते ९
अंकांच्या

येथे क्लिक

मदतीने

करा

बाकी

करा

वजा

येथे क्लिक

करतात.

येथे क्लिक

उदा. ९

करा

वस्तं च्या

येथे क्लिक

समतहाततन

करा

३ वस्त

येथे क्लिक

बाजतला

करा

काढतात

येथे क्लिक

आणि
उरलेल्या
वस्त
मोजतन
९-३=६
असा
वनष्कषभ
काढतात.

करा



सोनतजवळ 5 रुपये आहेत. त्याने त्यातील 2 रुपये खचभ
केले आता त्याच्याजवळ ककती रुपये शशल्लक राहहले?

5 सुटे
सुटे
टाका. ककती सुटे उरले ते सांगा ? (३ सुटे)


घ्या.

5

सुट्याततन

2

त्याततन काढतन

पाटीवर सुटे ठे वतन हे उदाह्रि करा.सुटे ठे वत ककती सुटे
ठे वले ते शलहा.



5 सुटे ठे वा व शलहा ५ त्याततन 2 कमी करायचे आहेत
म्हितन खाली 3 शलहा.



कमी करायचे म्हितन वजाबाकीचे चचन् काढा.



5 मधतन 2 कमी केले की शशल्लक राहतात 3. हे 3 खाली
शलहा.

.



(-) याला वजाबाकीचे चचन् म्हितात.



राजतकडे ५ रुपये आहेत व ववजतकडे ३ रुपये
आहेत.कुिाकडे ककती रुपये जास् आहेत? कुिाकडे
ककती रुपये कमी आहेत?

यासाठी वरील चचि पाहून कृती करा.
1. यासाठी ५ सुटे व ३ सुटे घ्या.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

2. सुट्यांच्या जोड्या तयार करा. ककती जोड्या झाल्या? (३
जोड्या)
3. म्हिजे सांगा कोिाकडे जास् रुपये आहेत?
राजतकडे ववजतपेक्षा २ रुपये जास् आहेत.
4. कोिाकडे कमी रुपये आहेत.
ववजतकडे राजतपेक्षा २ रुपये कमी आहेत.
१ ते २०

7

१० ची

पयंतच्य

ओळख व

ाा

लेखन

१० ची ओळख व लेखन (दशक समजतन घेवत)


संख्ांव

तुकडे) वापरून मांडा.

र कृती

येथे क्लिक

करतात

करा

.

एका पाटीवर १ ते ९ पयंत संख्ा सुटे (चौकट कागदाचे



चला पाटीवर १ सुटा ठे वा. १ शलहा. त्यानंतर खालील
चचिांप्रमािे ९ पयंत मांडा.

येथे क्लिक
करा

९



दशक

सुट्यांत

समजतन

आिखी

घेवत

सुटा घेतला
की
दहा.

होतात
दहा

झाले

की

आपि

या

१० सुट्यांचा
बांधतन त्यांना बंद करू.


एक

गठ्ठा

सांगा बरं हे १० एकक बंद केल्यावर यांपैकी कुिासारखे
हदसतात ?



बरोबर. १० एककांना बंद करून गठ्ठा बांधल्यास एक
दशक दांडा तयार होतो.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे



१० एककांना बंद केल्यास १ दशक ममळतो.



एककाच्या घरातील १० एकक बंद करून त्यांचा दशक

तयार केला व तो दुस-या पाटीवर आितन ठे वला तर
एककच्या पाटीवर काय शशल्ल्क राहहल ? ( काहीच
नाही. )


छान ! काहीच नाही म्हिजेच ---- ०



अगदी बरोबर. म्हितन एककाच्या पाटीवर ० शलहू. सांगा
बरं ककती दशक दांडे दशकच्या घरात हदसतात ? ---१ दशक दांडा.



म्हिजेच १ दशक व ० एकक म्हिजेच १० होय.



लक्षात घ्या की, १० एकक झाले की त्यांचा १ दशक
तयार होतो.



हे चचि खालीलप्रमािे हदसेल.

१०

मण्यांची

माळ

बनवा.
पाटीवर १०
शलहा.

चाचिी - इयत्ता १ ली –गणित
घटक – चला, वजाबाकी करू – दशकची ओळख
गुि – १०

प्र. १ ला -

खालील चचिाततन १ कमी केल्यास ककती राहतात ते पुढील चौकटीत शलही. (३ गुि )

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

प्र. २ रा -

चचि पाहा व वजाबाकी करून चौकटीत शलही. (२ गुि )

६- २ =

५–४ =
प्र. ३ रा -

प्र. ४ र्था-

पुढील चचिांवरून वजाबाकी मांड. (२ गुि )

पुढील चचिांततन १० चे गठ्ठे ककती तयार होतात ते चौकटीत
शलही. (३ गुि )

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

अध्ययन वनष्पत्ती

स्रोत
(Resources
Online) ईबालभारती PDF

आठवडावनहाय प्रस्ाववत अध्ययन कृती (शशक्षकांच्या मदतीने

LINKS आणि

पालकांनी करावयाचे मागभदशभन) वावषि क वनयोजनानुसार एका

DIKSHAA

आठवडयात पतिभ करावयाचा आशय

APP
CONTENT
LINKS
वस्तंच्या,
चचिांच्या
ककिंवा
चचन्ांच्या
साहाय्याने

११ ते २० ची
ओळख
येथे क्लिक करा

आठवडा क्रमांक ४
११ ते २० ची ओळख व लेखन


काही मिी व एक दोरा घेवतन त्यात एक – एक मिी ओवा

२० पयंतच्या

व १० मिी झाले की त्याची माळ तयार करून दशक तयार

संख्ांची नावे

करा. ककिंवा

तुम्ही चौकट पानाच्या चौकटी

म्हितात आणि

तुकड्यांना

वापरा.

आता २

पाट्यांच्या मदतीने ११ ते १९

मोजतात .



पयंत खालीलप्रमािे ‘आिखी एक खेळ घेत संख्ामांडिी,
वाचन व लेखन करुया.


मुलांनो, या पाटीवर कोिती संख्ा हदसते ? ---( १ दशक
० एकक म्हिजेच १०)



बरोबर.. चला आता उजवीकडील एककच्या पाटीवर
आपि आिखी एक एकक ठे व.त चला बरं .. तुम्हीदेखील
पाटीवर मी मांडतो तसे सुटे (एकक) मांडा व माझ्यासोबत
म्हिा व शलहा.



१ दशक १ एकक - ११

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे



१ दशक २ एकक - १२



१ दशक ३ एकक - १३



१ दशक ४ एकक - १४



आता एकोवीस म्हिजे १ दशक ९ एकक झाले. बरोबर ना
? मग उजवीकडील एककच्या पाटीवर ९ एकक आहेत त्यात
‘आिखी एक एकक घेवत .मग एककच्या घरांत आता
ककती एकक होतील ? --- (दहा एकक) बरोबर.मग
सांगा की, १० एकक झाल्यावर आपि काय करतो ? –



( १० एकक झाले की आपि १ दशक दांडा घेतो व तो
दशकच्या पाटीवर ठे वतो.)



बरोबर.. मग आपि आता एककच्या घरात



आिखी एक एकक घेवत .

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे



आता एककाच्या घरातील १० एकक बंद करून
त्यांच्याऐवजी एक दशक दांडा आपि दशकच्या घरात ठे वत
या.



२ दशक ० एकक म्हिजेच २० .



ववद्यार्थी पाटीवर संख्ा मांडतील व म्हितील २ दशक ०

एकक म्हिजेच २०.
दशक उडी
येथे क्लिक करा

दशक उडी


संख्ांवर जायचे आहे. चला तर मग त्याला मदत करा.

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

मुलांनो बेडकाला खालील रे षेवरून उड्या मारत पुढील



फरशीवर एक लांब सरळ रे घ ओढा. वतच्यावर सारख्ा
अंतरावर खालीलप्रमािे १ ते २० संख्ा शलहा.

चला तर बेडतकमामा आता ० वर उभा आहे व त्याला १० वर जायचे
आहे तर तो कसा उड्या मारत जाईल ? ते तुम्ही एक मिी घेवन
त करा
व त्याला १० वर जाण्यास मदत करा.
तुम्ही त्याला खालीलप्रमािे मदत केली का ते पाहा.

आता बेडकाने केली गंमत. त्याने एकच मोठी उडी घेतली व सरळ १०
वर जाऊन पोहोचला.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

बेडकाच्या या मोठ्या उडीला १० ची उडी म्हिजेच दशकची उडी
म्हित.
आता बेडकाला १२ वर जायचे आहे व तो एक मोठी १० ची उडी

मारिार आहे व एक एकच्या दोन लहान उड्या पुढे मारिार आहे.
चला आता अशीच दशक उडी वापरून बेडकाला १७ वर पोहचवा.
आता बेडकाला १९ वर पोहचवा.
बेडतक ० वर उभा आहे. त्याला सरळ २० वर जायचे आहे. दशक
उड्या ककती वेळा तो मारे न हे तुम्ही करुन पाहा व सांगा. त्याचे वहीत
चचि काढा.

१ ते २० पयंतच्या
संख्ांवर कृती
करतात.

नािी व नोटा

नािी व नोटा

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

येथे क्लिक करा


तुम्ही दुकानात कधी चॉकलेट आिायला गेला होतात का?



मग सोबत पैसे नेले असतील ना? हे पैसे तुमच्या बाबांनी,
आईने, मामाने कुिीतरी हदले असिार. आज आपि
अशाच नोटा तयार करून दुकान दुकान खेळत.



चला कागदाच्या नोटा बनवा. त्यामध्ये १ रुपयाची, २
रुपयाची, ५ रुपयाची, १० रुपयाची व २० रुपयाची नोट
बनवा

चला बरं आईला १० रुपये द्यायचेत पि फक्त १ रुपयाचीच नोट
वापरा. सांगा बरं १ रुपयाच्या ककती नोटा लागतील?

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

आता बाबाने १० रुपये मामगतले. त्यांना २ च्या नोटा वापरून १०
रुपये द्यायचे आहेत. २ रुपयाच्या ककती नोटा लागतील?

१५ रुपये वेगवेगळ्या कोित्या नोटा देवतन तयार करता येतील ?

५ रुपयांच्या ककती नोटा वापरून २० रुपये बनतील?



आता पाठ्यपुस्कातील उदाहरिे सोडवा.

२१ ते ३० ची ओळख व लेखन



तुम्ही २ दशक म्हिजे २० हे शशकला आहात ना. आता
आपि आिखी एकचा खेळ खेळत आणि त्याच्यापुढे काय
ममळते ते पाहू.



चला चौकट वहीतील कागदाच्या छोट्या छोट्या चौकटी
कापतन घ्या. त्यातील १० चौकटींचा एकच मोठा तुकडा
कापा. असे भरपतर तुकडे करा.

२१ ते ३० ची
ओळख



दोन पाट्या घ्य. पाट्या नसतील तर दोन फरशा वापरा.
उजवीकडील पाटी एककची पाटी आहे तर डावीकडील पाटी
दशकची आहे. चला प्रत्येकाने २० ही संख्ा पाटीवर

येथे क्लिक करा
[a1]

मांडावी.


२ दशक दांडे दशकच्या पाटीवर ठे वा व ‘आिखी एक एकक
एककाच्या घरात ठे वा व म्हिा २ दशक म्हिजे २० आणि १
एकक.. ममळत न झाले २१ (एकवीस). यानंतर पाटीवर २
दशक दांडे १ एकक असताना आिखी एक ठे वा व म्हिा २
दशक २ एकक म्हिजे २२. याप्रमािे २३, २४, २५ असे २९

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

पयंत वस्त मांडिी व लेखन करा व त्यांची नावे म्हिा.
तेवीस,चोवीस,एकोितीस ...

 २९
नंतर

आिखी एक सुटा घेतला की एककच्या घरात १० सुटे
होतील.


२९ मध्ये १ दशक ममळवला की ३ दशक होतील. यावेळी
एककच्या घरात ‘काहीच नाही म्हिजे ० राहतात.

म्हिजे ३ दशक ० एकक होतात ३० (तीस)
आता २१ ते ३० संख्ा शलहा व त्यांची नावे अक्षरांत शलहून मोठ्याने
म्हिा.

चाचिी - इयत्ता १ ली –गणित
घटक – ११ ते ३० संख्ा व नािी-नोटा
गुि – १०
प्र. १ ला -

प्र. २ रा –

कोिती संख्ा हदसते ती चौकटीत शलही. (२ गुि )

हदलेली संख्ा पतिभ करण्यासाठी संख्ा चौकटीत शलही . ( २ गुि )

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

२५ -

३३ –

प्र . ३ रा-

पुढील संख्ा ओळख व चौकटीत शलही. (२ गुि )

प्र.४ र्था-

नोटा पाहा व रक्कम ओळख. (२ गुि )

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

प्र. ५ वा -

नोटांची संख्ा शलही. (२ गुि )
१) १६ रुपये होण्यासाठी २ रुपयांच्या ककती नोटा लागतील ? _________

२) ५ रुपयांच्या ककती नोटा ममळत न २५ रुपये होतील ? __________

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

विषय – इं ग्रजी

इयत्ता – १ ली

माहे – ऑगस्ट ते नोव्हें बर

पाठ्यपुस्तक डाऊनलोड

UNIT ONE
आठिडा

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

पाठाचे नाि

अध्ययन

विद्यार्थी कृती

स्त्रोत
01.17.15 Enjoys rhymes,

Introduction to

Download “My English Book One”

songs and poems.

“My English

using this link.

Book one”
August
Week -3

01.17.04

Click here

Sings / Recites poems /

1.1 Welcome

rhymes with proper rhythm

Listen the song and enjoy the rhythm
Recite the song along with video

song

and actions
August

01.17.05 Listens and gives

Listen the greetings from the video

Week -3

appropriate verbal / non-

and repeat

verbal responses
August
Week -3

Click here

01.17.08

1.2 Greetings

Listens to English words,

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

greetings, polite forms of

sister/ friends

expression, simple sentences
and responds in English or
mother tongue.
August

01.17.01

1.3 English

Week -3

Learns and names English

Click here



Words we know

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

words for familiar objects



and pictures.

Look at the video and repeat the
names of the pictures

01.17.19
Associates words with
pictures.

विषय – इं ग्रजी
आठिडा

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

पाठाचे नाि

UNIT ONE
अध्ययन

विद्यार्थी कृती

स्त्रोत
01.17.15 Enjoys rhymes,

Click here

Listen the song and enjoy the rhythm

songs and poems.
01.17.04 Sings / Recites

Listen the song and repeat with actions

poems / rhymes with

August

Week 3

proper rhythm and actions.
01.17.07 Carries out simple
instructions, commands
and acts accordingly.

1.4 Rolly

Listen the words and say faster and faster.

Polly

01.17.10 Uses nouns such as

Look at the picture, listen the word and

‘boy’, ‘sun’ and prepositions

repeat.

like ‘in’, ‘on’, ‘under’
etc.
01.17.05



Listen the words and repeat.

Listen the word and tell a word with similar
sound.

Listens and gives
appropriate verbal / nonverbal responses.
01.17.13 Identifies different
shapes.

August

Week 4

Trace the dots with a pencil and draw lines.

( For SELF STUDY )

01.17.01

1.5

Learns and names English

Rhyming

words for familiar objects

Words

Click here

Look at the picture and tell.

and pictures.
01.17.19
Associates words with
pictures.
01.17.19

-||-

Match the rhyming words.

Associates words with
pictures.
01.17.01

Click here

Learns and names English

Look at the picture and tell the common
sound.

words for familiar objects
and pictures.

August

Week 4

01.17.19
Associates words with
pictures.

1.6 Look,
listen and

01.17.19

say

Click here

Match the same objects.

Associates words with
pictures.
01.17.02 Recognizes /

Trace the dots to write the letters of the

Identifies letters of the

alphabets. Tell what sound they make.

alphabet and their sounds
correctly.

August

Week 4

01.17.09 Speaks about self /

1.7 My

situations /pictures in

name

Click here



Listen the conversation in video and
repeat.

English.



Listen the question carefully and answer

Family members should ask simple
01.17.05 Listens and gives

questions and learners should answer.

appropriate verbal /nonverbal responses.
01.17.05
Listens and gives

August

Week -

1.8 Fun



time

and repeat.

appropriate verbal /nonverbal responses.

4

01.17.09
Speaks about self /
situations /pictures in
English.

Watch the conversation in video carefully

Ask your friend the same questions and
Click here

answer to his/her questions


Look at the picture. Think what you will
call it.

Activity sheet – Unit One
Que -1

Que -2

Look at the pictures and tell .

Trace the dots.

Que
the rhyming

-3
words.

Match

Que -4

Match the same objects.

Que -5

Look at the picture. Find a good name for each.

विषय – इं ग्रजी

इयत्ता – १ ली

माहे – ऑगस्ट ते नोव्हें बर

Unit Two
आठिडा

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

पाठाचे नाि

अध्ययन

विद्यार्थी कृती

स्त्रोत
01.17.04 Sings / Recites

Listen the poem carefully, sing along and

poems / rhymes with

act

proper rhythm and
actions.
01.17.15 Enjoys rhymes,

August

Week -4

songs and poems.

Unit 2
2.1 Humpty

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

Dumpty

Click here


Listen the words carefully and repeat
after the video

Clap if the words in a pair rhyme.

01.17.16 Responds
appropriately to
commands given by
teachers etc.
01.17.05 Listens and

Listen to the instructions carefully, watch

gives appropriate verbal

what students are doing and act

/non-verbal responses.

accordingly.

01.17.07 Carries out
simple instructions,
commands and acts
accordingly.
Septemb
er
Week -1

2.2 Action
01.17.07 Carries out

Time

Click here

simple instructions,



Trace the dots to complete the shape.
Tell which direction it shows.

commands and acts

For SELF STUDY

accordingly.
01.17.13 Identifies
different shapes.
01.17.19 Associates
words with pictures.
01.17.05 Listens and

Listen to conversation carefully and repeat

gives appropriate verbal

after it.

/non-verbal responses.
01.17.08 Listens to
English words,
greetings, polite forms
Septemb
er
Week -1

of expression, simple
sentences and responds
in English or mother

2.3 Let’s
talk

Click here

tongue.
01.17.01 Learns and

Look at the picture and say its name

names English words
for familiar objects and
pictures.
01.17.19 Associates
words with pictures.
Septemb
er
Week -1

01.17.01 Learns and

2.4 Daily

names English words

words

Click here

Look at the picture, listen the word and
repeat.

for familiar objects and
pictures.
01.17.19 Associates
words with pictures.
01.17.15 Enjoys rhymes,

Click here

songs and poems.
Septemb
er
Week -2

01.17.04 Sings / Recites
poems / rhymes with
proper rhythm and

Listen the rhyme, sing after it and enjoy
acting.

2.5 Rain,
Rain

actions.
01.17.13 Identifies
different shapes.

Click here

Listen to the words and read from the
textbook

01.17.01 Learns and

Look at the picture, listen the words and tell

names English words

the common sound.

for familiar objects and
pictures.
01.17.19 Associates
words with pictures.
01.17.05 Listens and
gives appropriate verbal
/non-verbal responses.
01.17.05 Listens and
Septemb
er
Week -2

gives appropriate verbal
/non-verbal responses.

Listen the words and repeat. Tell the

2.6 Look,

common sounds.

listen and
say

01.17.05 Listens and

Listen the words and match the words with

gives appropriate verbal

common sounds

/non-verbal responses.
01.17.07 Carries out

Trace the dots to complete the shape. Tell

simple instructions,

the letter and its sound.

commands and acts
accordingly.
01.17.02 Recognizes /
Identifies letters of the
alphabet and their
sounds correctly.
01.17.01 Learns and



names English words

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

for familiar objects and
pictures.
01.17.19 Associates
Septemb
er
Week -2

words with pictures.
01.17.16 Responds

Circle the word with different sound.
2.7 Let’s

appropriately to

find

Click here

commands given by
teachers etc.
01.17.05 Listens and

Look at the words on textbook, listen how

gives appropriate verbal

it’s read and repeat.

/non-verbal responses.

Activity sheet
Unit Two
Que -1

Trace the dots.

Que -2

Look and say .

3

Que -

the picture and tell.

Que -4

Look at

Que -5

Circle the odd man out.

विषय – इं ग्रजी

Trace the dots.

इयत्ता – १ ली

माहे – ऑगस्ट ते नोव्हें बर

Unit Three
01.17.15 Enjoys rhymes,

Listen the song and sing with the

songs and poems.

actions.

01.17.04 Sings / Recites
poems / rhymes with proper
rhythm and actions.
Septemb
er
Week -3

01.17.08 Listens to English
words, greetings, polite

3.1 This is
my head

Click here

Listen to the instructions carefully,
watch the actions and act accordingly.

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

Septemb
er
Week -3

expressions in face to face
interactions.
01.17.08 Listens to English
words, greetings, polite
forms of expression, simple

3.2
Requests

Click here



Listen to the conversation carefully
and repeat.
Try to speak with elders.

sentences and responds in
English or mother tongue.
01.17.17 Uses stock



expressions in face to face

Listen to the conversation carefully
and repeat

interactions.

Practice the conversation with friends.

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

Click here



expressions in face to face

Listen the dialogue carefully and
repeat.

interactions.

Practice the dialogue with friends.

01.17.08 Listens to English
words, greetings, polite
Septemb
er
Week -3

forms of expression, simple
sentences and responds in



own dialogue using the pictures.

3.3 Let’s

English or mother tongue.

Practice with your friends.

talk

01.17.17 Uses stock

Look at the picture and make your

Click here

expressions in face to face

2. Practice the same question using

interactions.

the following things.

01.17.19 Associates words

FOR SELF STUDY

with pictures.

कालािध

पाठाचे

ीी

नाि

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

अध्ययन

विद्यार्थी कृती

अध्यापन स्त्रोत

01.17.04 Sings / Recites poems /



rhymes with



Proper rhythm and actions.

Listen and repeat the song.
Sing the song and enact.

01.17.15 Enjoys rhymes, songs and
poems.

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

Septemb
er
Week -3

3.4

Happy
Birthday

(As per revised syllabus Only for self-study -

01.17.03 Differentiates between small
and Capital letters in print.
01.17.01 Learns and names English
words for familiar objects and

Not for assessment)
Click here 1



Click here -2



Colour the words to make a Birthday greeting
card.

Look at the picture, listen the name and repeat.

pictures.

01.17.19 Associates words with
pictures.
(As per revised syllabus Only for self-study Not for assessment)


01.17.13 Identifies different shapes.
01.17.14 Counts numbers up to 10.

Septemb
er
Week -4

3.5 My
Fruit

Basket

pictures.

01.17.19 Associates words with
pictures.



2) Colour the Words.



Tell the name of the shape.

( FOR SELF STUDY)

01.17.01 Learns and names English
words for familiar objects and

Trace the dots and complete the shapes.



Count them all



Look at the picture and tell the names of fruits

Click here -1

in your mother tongue.


Click here 2

Listen the names of fruits in video and repeat
and learn.

FOR SELF STUDY

01.17.09 Speaks about self /
situations /Pictures in English.

2. Listen,repeat and talk to your
friends.

01.17.05 Listens and gives

(As per revised syllabus Only for self-study -

responses.



appropriate verbal /non-verbal

Septemb

Not for assessment)

01.17.08 Listens to English words,

er

Listen to the dialogue and repeat after the video



Talk to your brothers/ sisters, parents, friends.

01.17.01 Learns and names English



Look at the picture and tell what you saw in

pictures.



situations /



greetings,polite forms ofexpression,
simple sentences and responds in

Week -4

English or mother tongue.

01.17.18 Narrates / Enacts a familiar
story or event.
words for familiar objects and

your mother tongue.

01.17.09 Speaks about self /

Septemb
er

Listen to the video describing the picture and
repeat.

Now describe the picture in English

pictures in English.

Week -4

01.17.10 Uses nouns such as ‘boy’,
‘sun’ and

prepositions like ‘in’, ‘on’, ‘under’
etc.

01.17.01 Learns and names English

Septemb
er
Week -4

3.6 Have

Fun with
Animals

(As per revised syllabus Only for self-study -

words for familiar objects and
pictures.

01.17.13 Identifies different shapes.

Not for assessment)
Click here



tell what it is.

01.17.19 Associates words with

( FOR SELF STUDY )

pictures.

01.17.01 Learns and names English

Click here -1



pictures. alphabet and their sounds

Click here 2

Repeat and learn.



Listen to the sentences carefully, identify the

Click here 3



Click here 4



words for familiar objects and

Septemb
er

correctly.

Week -4

01.17.19 Associates words with
pictures.
01.17.02 Recognizes / Identifies



Know
New

Words

October
Week -1

-

Look at the picture and listen their names.

repeated sound.

Find the correct picture related to every
sentence
Trace the dots and identify the alphabets. (l, h,
r, s)



letters of the alphabet and their
3.7 Let’s

Join the dots, colour the picture and

Read the alphabet aloud and copy them in the
notebook.

sounds correctly.



01.17.05 Listens and gives



Put your finger on the picture and tell its name.



Copy them in the notebook.



Look at the pictures and tell the actions in your

appropriate verbal /non-verbal
responses.

01.17.11 Writes simple words like

video

mother tongue.

‘fan’, ‘hen’, ‘rat’, etc.



01.17.05 Listens and gives



appropriate verbal / non-verbal
responses.

01.17.07 Carries out simple

instructions, commands and acts
accordingly.
01.17.16 Responds appropriately to
commands given by teachers etc.

Look at the picture and listen its name from

Listen the action words for these pictures in
English and repeat them.

Listen to the action words and do the actions.

Activity sheet
Unit Three
Que -1

Colour the words .

Que -2

Trace the dots.

Que -3

Look and say .

Look and say

Que -4

Que -5

Trace the dots.

Que -6

Look and say .

विषय –

इं ग्रजी

इयत्ता –

माहे – ऑगस्ट ते नोव्हें बर

१ ली
Unit Four
कालािधी

पाठाचे
नाि

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

अध्ययन अध्यापन

विद्यार्थी कृती

स्त्रोत

01.17.04 Sings / Recites poems
/ rhymes with

proper rhythm and actions.

01.17.15 Enjoys rhymes, songs
and poems.
UNIT

FOUR

October

4.1 Clap

Week -1

your

hands

01.17.19 Associates words with
pictures.

Click here 1




01.17.05 Listens and gives

01.17.07 Carries out simple

Sing the song with actions.

Listen the instructions, watch the
video for actions.

appropriate verbal /non-verbal
responses.

Listen the song and enjoy the rhythm





Listen to the instructions and do the
proper actions.

Click here 2

instructions, commands and
acts accordingly.

01.17.16 Responds

appropriately to commands
given by teachers etc.

01.17.08 Listens to English

words, greetings, polite forms
4.2 The

October

Game of

Week -1

Addition
-||-

of expression, simple sentences



Click here 1

and responds in English or

in face to face interactions.

Listen the dialogue carefully and
repeat.



mother tongue.

01.17.17 Uses stock expressions

Look at the picture

Use the dialogue and talk with your
brother/ sister/ parent or friends.


Click here 2

Look at the pictures, Listen to the

sentences and speak the sentences.

01.17.09 Speaks about self /

situations /pictures in English.
01.17.04 Sings / Recites poems
4.3 Row,

October
Week -2

row, row
your
boat

/ rhymes with

Click here -1



Listen the song in the video.



Look at the words in the textbook and

proper rhythm and actions.

listen them in video.

01.17.01 Learns and names



English words

Read the words from the textbook.



Copy the words in the notebook



Look at the picture and listen the

for familiar objects and
pictures.

01.17.11 Writes simple words

Click here 2

like ‘fan’, ‘hen’, ‘rat’, etc.

October
Week -2

4.4 Let’s
Speak

01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /

Click here 1.

sentences.

Non-verbal responses.



01.17.08 Listens to English

partner.

Click here 2

words, greetings,

Speak the sentences with your

polite forms of expression,
simple

Click here 3

sentences and responds in
English

or mother tongue. 01.17.17 Uses
stock expressions in face to
face interactions.

01.17.06 Understands the

October
Week 3

4.5 Story
Time – 1



sequence of events and stories
in simple narration.

Two Silly

Click here

fables and short stories.

Goats

in your mother tongue


01.17.12 Listens and enjoys

Look at the pictures and tell the story
Watch the video and listen the story in
English



01.17.18 Narrates / Enacts a

Repeat the story with the actions and
the expressions.

familiar story or event.

October
Week 3

4.5 Story
Time – 1

Two Wise
Goats

01.17.06 Understands the



in simple narration.



sequence of events and stories

in your mother tongue

Click here

01.17.12 Listens and enjoys
fables and short stories.

Look at the pictures and tell the story
Watch the video and listen the story in
English



01.17.18 Narrates / Enacts a

Repeat the story with the actions and
the expressions.

familiar story or event.


01.17.01 Learns and names

October
Week 4

4.6 Let’s
Know
New

Words

Click here 1

English words for familiar
objects and pictures.

Look at the picture and listen their
names.



Trace the dots and identify the
alphabet. (a, e, I, o, u)

01.17.02 Recognizes / Identifies

Click here 2



Read the letters of alphabet aloud and
copy them in the notebook.

letters of the alphabet and their
sounds correctly.
01.17.01 Learns and names



English words for familiar

October
Week 4

objects and pictures.
4.7 Odd

Man Out

01.17.02 Recognizes / Identifies

letters of the alphabet and their
sounds correctly.

like ‘fan’, ‘hen’, ‘rat’, etc.



Click here



Click here 3

Unit Four
Trace the dots.



Repeat and read the words loudly.
Find the words beginning with
different sound and circle it.

Write the words in the notebook and
circle the odd word.

Activity sheet

Que -1

words.

Click here 1

01.17.11 Writes simple words

Look at the pictures and listen the

Que 2

Look and find the odd man out.

Que -3
Click on
link

and Sing a poem
with action.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31260522985846374426451?contentId=do_3130143213327073281276

