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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
महाराष्ट्र 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 ह (भा.प्र.से.)
संिालक

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि
पररषि, महाराष्ट्र, 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 महत्वाच्या 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, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
माहे – ऑगस्ट,सप्टेंबर,ऑक्टोबर, २०२१

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी येर्थे क्लक्लक करा

इयत्ता:-दुसरी
माहे –ऑगस्ट २०२१
आठवडा अध्ययन
वनष्पत्ती

ववषय – मराठी
पाठाचे

अध्ययन स्त्रोत

ववदयार्थी कृती

नाव

क्रमांक
तिसरा

७.वडेश

१)तवद्याथी चित्रािे तिरीक्षण करूि चित्राि काय काय दिसिे या

बहरला

तवषयी साांगिील.

२)तवद्याथी चित्रावरूि गोष्ट ियार करूि साांगिील.
३)वृक्षारोपणािे महत्त्व समजूि घेिील.

०२.०१.०१
०२.०१.०३

येथे क्लिक करा

४)पक्षी व त्ाांच्या तपल्लािे अिुभव साांगिील.

०२.०१.०९

िौथा
०२.०१.०१
०२.०१.०३

. ७.वडेश
बहरला

०२.०१.०९

१.तवद्याथी गोष्ट समजूि घेिील.
२.गोष्टीवर आधाररि िाटक सािर करण्यािा प्रयत्न करिील.
३.गोष्टीिली पात्र िुसार स्विःिे अिुभव चमत्राांिा साांगिील.
४.एक झाड आपल्याला काय काय िेिे याबद्दल ििाा करिील.
.
५.गोष्ट स्विःच्या शब्दाि साांगण्यािा प्रयत्न करिील.

िािणी

१.वडेश कोणत्ा गावाि होिा?
२.वडेशला कोणािी भाषा समजि
असे ?
३.चिमणीच्या तपलािे िाव काय
होिे ?
गुण १०

४.वडेश का वैिागि असे ?
५.पाखराांिा वडेशिा राग का
येि असे?
६ .वडेशला एकटे एकटे का वाटू लागले?
७. वडेशला कोणािी ओढ होिी ?
८. वडेशला आिांि का झाला ?

९.वडेशिे वणाि िुझ्या शब्दाि कर.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

इयत्ता:-दुसरी
माहे –सप्टेंबर २०२१
पदहला

१)तवद्याथी चित्रािे तिरीक्षण करूि चित्राि काय काय दिसिे
०२.०१.०१
०२.०१.०३
०२.०१.०९

िुसरा

या तवषयी साांगिील.

२)तवद्याथी चित्रावरूि गोष्ट ियार करूि साांगिील.

८.चित्रवाि
ि

३) तवद्याथी चित्राि दिसणाऱ्या खेळण्याांिी मादहिी स्विःच्या
शब्दाि साांगिील .

०२.०१.०१
०२.०१.०३
०२.०१.०८

१)तवद्याथी खेळण्याच्या िुकािाि काय काय बचघिले
त्ातवषयी साांगिील.

८.चित्रवाि
ि

२)तवद्याथी चित्रािे तिरीक्षण करूि चित्रािील कोणिी खेळणी
त्ाांिा आवडिाि.त्ातवषयी साांगिील.

िािणी

प्रश्न क्र १िे८

१)चित्राि दिलेल्या वाहिाांिी िावे साांग.

प्रत्ेकी १गुण

२)चित्राि दिलेल्या खेळ साधिािी िावे साांग.
३)चित्राि एकूण ककिी व्यक्ती दिसि आहेि?
४)मुलगा काय खरेिी करीि आहे ?
५)िेंडूिे ककिी प्रकार दिसि आहे ?

गुण १०

६)चित्राि दिसणाऱ्या प्राण्याांिी िावे साांग.
प्रश्न क्र ९
२ गुण

िुसरा

७)चित्रािील व्यक्तींिा िुझ्या आवडीिी िावे िे.
८)चित्राि स्वयांपाकघराि आढळणाऱ्या वस्तूिी िावे साांग.
९)चित्राच्या िुकािािे वणाि कर.
१)तवद्याथी कतविा ऐकिील व गाऊि िाखविील.
२)तवद्याथी स्वि:िी िाल लावूि कतविा म्हणिील.
३)तवद्याथी काय िे ललदहिील .
अ)िवतबिं िूिे पडिाि...
ब)फुले आिांिािे उधळिाि.....

४) कसे िे ललदहिील.
०२.०१.०२
०२.०१.०५

९.हळू ि
या हो

हळू ि या!

अ)फुलाांकडे जावे
येथे क्लिक करा

ब)फुलाांिे ह्रिय

5)कोठे िे ललदहिील.
अ)फुले लपूि बसिाि िे रठकाण
ब) वेगवेगळे रां ग
६)फुले त्ाांच्याकडे बोलाविाि कारण

७)आम्हाला भेटायला हळू ि या असे फुले म्हणाली...
८) तवद्याथी शेवटच्या अक्षराांच्या उच्चारा सारखा असणाऱ्या
कतविेिील शब्दाांच्या जोडया शोधूि पाटीवर/वहीि
ललदहिील.
िािणी

गुण १०

प्रश्न १िे८ १गुण

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

१)हळू ि या असे कुणाला म्हटले आहे ?
२)कशािे सडे पडि आहेि?

३)गांधाच्या राशी कुठे आहेि?
४)सुगांध सेवायला कुणाला बोलवि आहे ?
प्रश्न ९

2 गुण

५)पािाच्या आड कोण िडणार आहे ?
६)वाऱ्याच्या झोिािे कोण डोलि आहे ?
७) िू िवतबिं िू बचघिला आहे का?

८)िवतबिं िूला िुझ्या गावाि काय म्हणिाि?
९)िुला या कावेिेि आवडलेल्या कोणत्ाही िोि ओळी साांग.
तिसरा

१)तवद्याथी पाठािील चित्र बघूि व शीषाक वािूि पाठ
कशातवषयी असेल िे साांगिील.

२)तवद्याथी पाठािे वािि करिील.

. १०.चििं टू

३)तवियाथी पाठावर आधाररि प्रश्नपेढी ियार करिील.

०२.०१.०४ रुसला...

४)चििं टू हसू लागला,कारण ...

०२.०१.०७ .चििं टू

५)काय होईल िे साांगिील

हसला

अ)िुला चमत्र िसिील िर....

ब)स्वच्छ रादहले िाही िर.....
क)उलशरा झोपलो उलशरा उठलो िर...
िौथा
६)तवद्याथी कशासाठी काय वापरिाि िे साांगिील.
१........िाि घासण्यासाठी
२.अांग पुसण्यासाठी.......
३.कपडे धुण्यासाठी........

१०.चििं टू

४. अांगण झाडण्यासाठी......

०२.०१.०४ रुसला...

५.केस धुण्यासाठी.........

०२.०१.०७ .चििं टू

* तवद्याथी सकाळी उठल्यापासूि शाळे ि जाईपयंि काय काय

हसला

करिोस/ करिेस िे क्रमािे ललदहिील.
* तवद्यार्थ्ााला चमत्र चमळावेि म्हणूि कोणकोणत्ा िाांगल्या
सवयी असाव्याि त्ाबाबि साांगिील.
* तवद्याथी व्यवस्थिि राहण्यासाठी आणखी काय काय करिा
येईल यातवषयी साांगिील.

िािणी

प्रश्न १िे८ १गुण

१)चििं टू ला चमत्र का िव्हिे?
२)चििं टू ला अभ्यास करिािा आिांि का वाटायिा िाही?
३)ॠिुजािाई चििं टू जवळ का आली?
४)मुले चििं टू ला का चिडवायिी?

गुण १०

५)चििं टू ला ऋिुजा िाईिे काय सल्ला दिला?
६)चििं टू च्याआईबाबाांिा आिांि का झाला?
७)चििं टू आिांिािे का हसू लागला?
प्रश्न९) २ गुण

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

८)चििं टू सगळ्ाांिा चमत्र का झाला?
९)िुला चििं टू आवडला का?का बरां ?

माहे –ऑक्टोबर २०२१
आठवडा

अध्ययनवनष्पत्तीक्रमांक

ववषय – मराठी
पाठाचे

अध्ययन

नाव

स्त्रोत

पदहला

ववद्यार्थी कृती
१)तवद्याथी कतविा ऐकिील.

२)तवद्याथी स्विःिी िाल लावूि कतविा
०२.०१.०२
०२.०१.०३

११.भेळ

०२.०१.१६

येथे क्लिक
करा

गायि करिील.
३)तवद्याथी भेळ ियार करण्यासाठी
लागणाऱ्या पिाथांिी यािी ियार करिील.
४)तवद्याथी पृष्ठ क्र.२९ वरील चित्रे बघूि
चित्राांिा योग्य क्रम लाविील.

िुसरा

तवद्याथी खालीलपैकी एक पिाथा ियार
करण्यािी कृिी साांगिील/ललदहिील.
१.भेळ ियार करणे.
२.िहा ियार करणे.
३.पुरी ियार करणे.

०२.०१.०२
०२.०१.०३
०२.०१.१६

४.सरबि ियार करणे.

११.भेळ

* तवद्याथी शब्द साखळी ियार करिील.
जसे-दहरवा–वाकडा-डावा-वाट-टरबूज
१.माकड...................
२.भाकर...................
३.पालक...................
४.सरबि...................

िािणी

प्रश्न १िे८
१गुण

१)भेळ कोण ियार करणार आहे ?

२)भेळ ियार करण्यासाठी काय सादहत्
लागले?
३)िुरमुरे कसे आहेि?

४)िटणी कशािी आहे ?

गुण-१०
प्रश्न ९) २
गुण

५)बारीक काय चिरणार आहे ?
६)मुले कसे बसणार आहे ?

७)चिवडा कशाि खाणार आहे ?
८)किरा कुठे टाकायिा आहे ?
९)भेळ कशी बिवली िे साांग.

तिसरा

०२.०१.०७

१२.

०२.०१.१३

ले

०२.०१.१२

पाऊसफु

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

येथे क्लिक
करा

१)पाठािे वािि करिील.
२)पाठावर आधाररि प्रश्नपेढी ियार करिील.
३)तवद्याथी पाठािील गोष्ट आई वदडलाांिा
साांगिील.

४)तवियाथी कोण िे साांगिील

१.िमकली.....
२.टपटप वाजला......
३.ििकला.......

४.कोबी घेऊि आले.......
५.पावसाि िािले..........
िौथा

१)तवियाथी ससुल्यािे आईला अांगणाि

ढकलि का िेले असेल िे साांगिील.
२)पाठाि “....” हे चिन्ह असलेली वाक्ये
वाििील.
०२.०१.०७

१२.

०२.०१.१२

पाऊसफु

०२.०१.१३

ले

३) “.....” चिन्हाला काय म्हणिाि िे
मोठयाांकडू ि समजूि घेिील.
* तवद्याथी खालील शब्द जोडू ि ललदहिील.
१.ि्+र =
२.प्+र=
३.ट्+र=
४.श्+र=
५.र्+य =

िािणी

प्रश्न १िे८ १गुण

१)ससोबा लवकर का उठला ?
२)बाबा कुठे गेले आहेि?
३)प्रकाश कुणािा पडणार आहे ?
४)बाबाांिी काय खाऊ आणला ?

गुण १०

५)ससोबा का ििकला?
६)ससोबाला आिांि का झाला?
७)ससोबा आईला घेऊि कुठे गेला?
प्रश्न९) २ गुण

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

८)चभजल्यावर ससोबाला काय हवे होिे?
९) िुम्हाला पाऊस का आवडिो?

इयत्ता : २ री

आठवडा

अध्ययन ननष्पत्ती

माहे : ऑगस्ट २०२१

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन

नवद्यार्थी खालील शलिं क िध्ये दिलेली कनवता सिजून घेतील व खालील कृती करतील.

त्रिमितीय व
त्रिमितीय आकार

ई-बालभारती Link

याांच्या दिसून
येणाऱ्या वैशिष्ाांचे
वणणन करतात.
३

सािा न्य
त्रिमितीय आकार
ओळखून त्ाांची

नवद्यार्थी कृती

स्त्रोत

–
चला
िोधूया
वेगवेगळे
आकार

नावे साांगतात.
उिा. घन,

येर्थे क्लिक करा
दिक्षा content
Link


येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



पालक घरातील नवनवध भाज्या, फळभाज्या, पररसरातील वस्तू िाखवून त्ाच्या
त्रिमितीय आकाराबिल नवद्यार्थ्ाणसोबत चचाण घडवून आणतील.



नवद्यार्थी घरातील नवनवध वस्तू जिा करून त्ाांचा त्रिमितीय आकार ओळखतील व वस्तू
व त्ाचा आकार पालकाांना साांगतील.



त्रिमितीय आकार व त्ा आकाराच्या वस्तूचे गट तयार करतील.

िां डगोल, िांकू
आणण गोल.
सािा न्य
३ रा

त्रिमितीय आकार
ओळखून त्ाांची
नावे साांगतात.

चला
हाताळू या
भौमिनतक
आकार

ई-बालभारती Link
–
येथे क्लिक करा
दिक्षा content
Link

पालक नवद्यार्थ्ाणकडू न खालील कृती करून घेतील.


पालक घरातील नवनवध भाज्या, फळभाज्या, पररसरातील वस्तू िाखवून त्ाच्या
त्रिमितीय आकाराबिल तसेच कडा, कोपरे व पृष्ठ याबद्दल नवद्यार्थ्ाणसोबत चचाण घडवून
आणतील.

उिा. घन,



येर्थे क्लिक करा

िां डगोल, िांकू



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक



पररसरातील वस्तूचे पृष्ठे सपाट पृष्ठे व वक्र पृष्ठे साांगतील.

करा



पालक तक्ता काढू न िेऊन नवनवध वस्तूचे कडा, कोपरे, सपाट पृष्ठे व वक्र पृष्ठे

आणण गोल.

_त्रिमितीय वस्तूां
च्या त्रिमितीय
आकृत्ा
काढतात.



णिदडओच्या सहाय्याने व पालकाच्या िितीने वस्तूांचे कडा, कोपरे, सपाट पृष्ठे व वक्र पृष्ठे
म्हणजे काय ? ते नवद्यार्थी सिजून घेतील.



नवद्यार्थी घरातील नवनवध वस्तू जिा करून उिा. काडीपेटी, नवनवध आकाराचे चेंडू, डब्बे,
पाण्याची बाटली इ. त्ाांचे कडा, कोपरे, पृष्ठाांची सांख्या िोजतील व साांगतील.

वस्तूांचे



येर्थे क्लिक करा

(घनाकृतींचे) नत



येर्थे क्लिक करा



घसरगुांडीच्या सहाय्याने कोणते पृष्ठे घसरतात व कोणते घरां गडतात ? ते िोधून काढतील.



येर्थे क्लिक करा



कोपरे व कडा िोन्ही नसलेल्या वस्तू घसरतात की घरां गडतात ? ते िोधून काढतील.



येर्थे क्लिक करा

च्या भौनत क

गुणधिाण नुसार
स्वतःच्या िब्ाांत

नवद्यार्थ्ाांकडू न शलहून घेतील.

वणण न करतात.
उिा. चेंडू

घरां गळतो, बॉक्स
घसरतो इत्ािी.
सरळ आणण
वक्ररेषा वेगळ्या

४ र्था

करतात.
सरळ रेषा
वेगवेगळ्या रूपात
िाखनवतात
/काढतात.

ई-बालभारती Link
–
येथे क्लिक करा
दिक्षा content

गांित रेषेची Link


येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा

पालक नवद्यार्थ्ाणकडू न खालील कृती करून घेतील.


पालक वरील नवडीओ बघून नवद्यार्थ्ाांकडू न िोऱ्याच्या सहाय्याने सरळ रे षा व वक्ररेषा
किा ननिाणण होतात? हे प्रात्ाशित करून घेतील.



नवद्यार्थी वहीवर, नोटबुकवर सरळ रेषा व वक्र रेषाांचा सराव करतील.



कागिाला घडी घालून आडवी, उभी व नतरकी रेषा काढतील.



पालकाांनी नवचारल्याप्रिाणे आडवी, उभी, नतरकी व वाकलेली (वक्र) रेषा नवद्यार्थी
काढू न िेतील.

(उभ्या, आडव्या,



येर्थे क्लिक करा

नत रप्या)



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा

ई-बालभारती Link
–

येथे क्लिक करा
त्रिमितीय वस्तूां

दिक्षा content

च्या त्रिमितीय
आकृत्ा
काढतात.
४ र्था

_ त्रिमितीय
आकार
ओळखतात.
(आयत , चौरस,
त्रिकोण, वतुणळ).

चला
ओळखूया
भौमिनतक
आकृत्ा



काडीपेटी, खोके, िोजपट्टी त्रकिंवा कोणतेही साधन न वापरता हाताच्या सहाय्याने नवद्यार्थी
रेषा काढतील.



नवद्यार्थी सरळ व वक्र रेषाांचा वापर करून राांगोळी, वस्तूची मचिे काढू न वेगवेगळे रां ग
भरतील. उिा. चौकोन, त्रिकोण, छिी, पुस्तक इ.



एखािे मचि घेऊन त्ातील सरळ व वक्र रेषा ओळखतील व त्ाांना वेगवेगळे रां ग
भरतील.

पालक नवद्यार्थ्ाणकडू न खालील कृती करून घेतील.


नवद्यार्थी घरातील वेगवेगळ्या वस्तू घेऊन वस्तूांच्या काडाभोवती पेन त्रकिंवा पेन्सिल
त्रफरवून आकृती काढतील व आकृतीचे ननरीिण करून आकृतीचे नाव शलदहतील.



काढलेल्या आकृतीिध्ये त्रकती बाजू त्रकिंवा कडा आहे त? कडा सरळ आहे त्रकिंवा वक्र
आहे? तयार झालेली आकृती त्रिकोण, चौकोन, वतुणळ या पैकी काय आहे ? याची नोंि

Link


येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



व्यवहारातील नवनवध वस्तूांचा वापर करून आकृत्ा काढण्याचा सराव करून घेतील.



येर्थे क्लिक करा



नवद्यार्थी त्रिकोण, चौकोन, वतुणळ याांच्या आकारापासून नवनवध प्रकारचे प्राणी, पिी व

घेतात.


नवद्यार्थी िुक्तहस्ताने मचि काढतील व त्ािध्ये कोन-कोणते आकार आहेत? याचीही नोंि
करतील.



काडीपेटीतील काड्ाांचा वापर करून नवनवध (त्रिकोण, चौकोन, वतुणळ ) आकार तयार
करतील.

वस्तूांची आकार तयार करतील. उिा. घोडा, ससा

चाचणी
वगण २ रा

भौमिनतक आकार

प्रश्न १ ला : खालील वस्तूांना त्रकती कडा व कोपरे आहेत ते चौकटीत शलह.

(१)

कडा =

कोपरे =

(२)

कडा =

कोपरे =

प्रश्न २ रा : मचिातील घरां गघडणाऱ्या वस्तू ओळख व चौकटीखाली
(१)

प्रश्न 3 रा : त्रिकोणाला

गुण : १०
(४)

अिी खुण कर.

(२)

(२)

त्रकती बाजू असतात?

(१)

प्रश्न ४ र्था : आकार ओळख व रां गव.

(३)

काळ्या रां गाने,

लाल रां गाने,

नपवळ्या रां गाने रां गवा.
इयत्ता : २ री

माहे : सप्टेंबर २०२१
पालक नवद्यार्थ्ाणकडू न खालील कृती करून घेतील.
ई-बालभारती Link

िोन अांकी
करतात.
१ ला

_ ९९ पयांतच्या
सांख्याांचे वाच न व
५० पयांतच्या
सांख्याांचे िब्ाांत

लेखन करतात



पररसरातील खडे, मचिं चोके इ. चा वापर करून सांख्या क्रिाने िोजतील.

येर्थे क्लिक करा



पालक नवद्यार्थ्ाांना १ ते १०० सांख्याांचा तक्ता पूणण करण्यासाठी िेतील व नवद्यार्थी

दिक्षा content



–

सांख्याांवर कृती
सांख्याांच्या
जगात

पालकाच्या िितीने तक्ता पूणण करतील.

Link


येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा

खडे, मचिं चोके याांच्या सहाय्याने एखािी सांख्या दिल्यास त्ा सांख्येनांतर क्रिाने म्हणजेच
ओळीने पाढे म्हणण्याचा सराव करतील.



वहीवर १ ते १०० पयांतची कोणतीही सांख्या शलदहल्यास ओळखण्याचा सराव करून
घेतील व नवद्यार्थी ते करण्याचा प्रयत्न करतील.

ई-बालभारती Link

िोन अांकी

–

सांख्याांवर कृती
करतात.
२ रा

_ ९९ पयांतच्या
सांख्याांचे वाच न व
५० पयांतच्या

सांख्या
वाचूशलहूया

सांख्याांचे िब्ाांत

येथे क्लिक करा

दिक्षा content
Link


येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक

पालक नवद्यार्थ्ाणकडू न खालील कृती करून घेतील.


नवद्यार्थी एकवीस ते िांभर सांख्याांचे अिरी लेखन करण्याचा सराव िररोज करतील.



अांकात सांख्या दिल्यास अिरात लेखन करण्याचा सराव करतील.



अिरात सांख्या दिल्यास अांकात लेखन करणे याचा सराव करतील.

करा.

लेखन करतात

ई-बालभारती Link
–

येथे क्लिक करा
दिक्षा content

पालक नवद्यार्थ्ाणकडू न खालील कृती करून घेतील.


Link


येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा

गट करून



िोजणी

येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा

िोन अांकी सांख्या
शल दहताना आणण
३ रा

तुलना करताना
स्थानन क
त्रकितीचा उपयोग
करतात.

पररसरातील कड्ाचा, काडीपेटीतील कड्ाचा वापर करून पालक नवद्यार्ह्ाणकडू न १, २,
३, . . . या पद्धतीने तसेच गट करून िोजणी करून घेतील व कोणते सोपे पडते ते
नवद्यार्थ्ाांच्या लिात आणून िेईल व नवद्यार्थ्ाणकडू न ििकाचे गट करून िोजणीचा सराव
करून घेतील.



आपल्या भावांडात वस्तूांची वाटणी करण्यासाठी गट करून िोजणी करून वाटे करतील.



दिलेल्या वस्तू त्रकती आहेत? यासाठी सवणप्रर्थि वस्तूची ििकाचा गट करून त्रकती ििक
व त्रकती एकक आहे? ते िोधतील व एकक, ििक तक्ता तयार करून सांख्या िोधतील
व तसा सराव करतील.



वस्तू वरून गट करून सांख्या िोधणे व दिलेले सांख्या एवढे वस्तू काढणे याचा सराव
करतील.

ई-बालभारती Link
–
येथे क्लिक करा

िोन अांकी सांख्या
शल दहताना आणण
४ र्था

तुलना करताना
स्थानन क

त्रकितीचा उपयोग

मचिात
िाखवलेली
सांख्या

करतात.

दिक्षा content
Link


येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक करा



येर्थे क्लिक

पालक नवद्यार्थ्ाणकडू न खालील कृती करून घेतील.


नवद्यार्थी दिलेल्या सांख्यातील एकक व ििक ओळखून एककाच्या व ििकाच्या घरात
िाांडण्याचा सराव करून घेतील.



वस्तूचे गट करून तक्त्यािध्ये एकक व ििकाच्या घरात अांकाची िाांडणी करून वस्तू
सांख्या रुपात शलदहण्याचा सराव करून घेणे.



सांख्या वाच व तेवढ्या वस्तू िाखव याचा काडीपेटीतील त्रकिंवा इतर कड्ाचे गट्टे व सुट्टे
त्रकिंवा वस्तूचे ििकाचे व एककाचे गट तयार करून वस्तू िाखवतील.

करा.
स्थानिक ककिंमत

िोन अांकी सांख्या

येर्थे क्लिक करा

शलदहताना आणण
तुलना करताना
४ र्था

स्थाननक
त्रकितीचा उपयोग
करतो.

स्थाननक
त्रकिंित

येर्थे क्लिक करा

तुम्ही अगोिरच १ ते १०० सांख़्या शलदहलेली सांख्याकाडे तयार केलेली आहेत ती पण सोबत
घ्या.



आता कोणतेही एक सांख्याकाडण उचला. जसे – ४३



साांगा ४३ या सांख़्येतील ४ ही सांख्या कोणत्ा घरात शलहाल? ( ििकच्या घरात)
छान.. आता साांगा ४ ििक म्हणजे त्रकती?(४० एकक )




आता दिसायला सांख्या आहे ४ पण नतची त्रकिंित ििकच्या घरात आहे ४०…

ििकच्या घरातील ४ च्या या त्रकिंितीला आपण नतची स्थाननक त्रकिंित म्हणतो. ३ ही सांख्या
एककच्या म्हणजे सुट्ाांच्या घरात आहे . म्हणून नतची त्रकिंित ४ एकक एवढीच आहे .
म्हणजेच ४ आहे .

अिाप्रकारे ५६ या सांख्येत ५ ची स्थाननक त्रकिंित आहे ५० आणण ६ ची स्थाननक त्रकिंित आहे ६…
कारण ५ आहे ििकच्या घरात आणण ६ आहे एककच्या घरात.

आता िनाने अिा वेगवेगळ्या सांख्या घेवून त्ाांच्यातील प्रत्ेक अांकाची स्थाननक त्रकिंित साांगण्याचा
खेळ तुिच्या भावाबहीणीसोबत खेळा.

िोन अांकी सांख्या
५ वा

शल दहताना आणण
तुलना करताना
स्थाननक

सांख्येचे
नवस्ताररत
रुप

संख्येचे निस्ताररत रुप
येर्थे क्लिक करा
येर्थे क्लिक करा



आता १० आणण १ असे सांख्या असलेले काडण भरपूर तयार करा आणण आता खालीलप्रिाणे
खेळ खेळूया.




फरिीवर ििक आणण एककची घरे आखा.
एक सांख्या घ्या. सिजा ३२..

त्रकितीचा उपयोग



साांगा ३२ या सांख़्यत
े त्रकती ििक आहेत? (३ ििक)

करतात.



छान… आता तुम्ही बनवलेले १० चे काडण हाती घ्या. साांगा ३ ििक म्हणजे १० चे त्रकती
काडण हाती घ्याल? (३ काडण)




छान… आता १० ची ही ३ काडण ििकच्या घरात ठे वा आणण म्हणा ३ द्िक म्हणजे ३०…

आता आपण ३२ ही सांख्या तीस िोन बत्तीस म्हणजेच ३ ििक आणण २ एकक अिी
शलदहतो आणण वाचतो. याच संख्येला आता आपण खालीलप्रमाणे मांडू ि िाचू आणण
ललहू.



३२ = तीस िोन = तीस आणण िोन= ३० + २



४५ = चाळीस पाच= चाळीस आणण पाच= ४०+५



६० = साठ िून्य= साठ आणण िून्य= ६०+०

आता याप्रिाणे ९९ पयांतच्या सांख्या घ्या. ििक एककच्या घरात योग्य पद्धतीने ठे वा. १० आणण १
ची काडे योग्य घरात ठे वताना त्रकती लागतील हे काळजीपूवणक़ पाहा.


तुम्ही ननवडलेल्या सवण सांख्या वरीलप्रिाणे + हे मचन्हा वापरून िाांडा. वाचा व शलहा.

चाचणी

वगण २ रा

सांख्याज्ञान

गुण : १०

प्रश्न १ ला : खालील सांख्या अांकात शलहा.
(१) सतरा -

(२)
(2) आठ -

प्रश्न २ रा : खालील सांख्या अिरात शलहा.
(१) ५ -

(२)
(2) १२ -

प्रश्न 3 रा : खालील वस्तूतील एकक व ििकाची सांख्या िोजून सांख्या शलही.

दशक

दशक

एकक

(१)

(४)

एकक

(२)

प्रश्न ४ र्था : अधोरेणखत अांकाची स्थाननक त्रकित शलही.

६७

(१)

(१)

= ...................

प्रश्न ५ वा : नवस्तारीत रूपावरून सांख्या शलही .
(१)

४० + ८

(१)

= ...................

इयत्ता : २ री

माहे : ऑक्टोंबर २०२१
टप्प्प्याने सांख्या िोज़ूया
येर्थे क्लिक करा

िोन अांकी

येर्थे क्लिक करा

सांख्याांच्या बेरजेवर
१ ला व
२ रा

आधा ररत िैनांदि न
जीवनातील
साधे प्रश्न
/सिस्या

टप्प्प्याने



तोच खेळ आपण पुन्ह खेळू.


चला फरिीवर एक लाांब सरळ रेष काढा. त्ा रेषेवर सारख्या अांतरावर ० ते २० या
सांख्याांची काडे ठे वा.



आता ० या काडाणजवळ उभे राहा. प्रत्ेकवेळी १ घर पुढे जा. ० वरून १ वर गेलात ना की
म्हणा १ घर पूणण झाले. आता १ वरून २ वर गेलात की म्हणा २ घरे पूणण झाली. असे जात

सांख्या
िोज़ूया-१

तुम्ही सांख्या घेवून ती वेगवेगळ्या गटाांत िोजून ठे वण्याचा खेळ खेळलाच आहे . आता चला

जात १२ या सांख्याकाडाणजवळ जावून र्थाांबा. आता साांगा त्रकती घरे पूणण केली? (१२ घरे)


आता परत ० जवळ र्थाांबा. आता प्रत्ेकवेळी २ घरे पुढे जा. जसे की ० वरून २ वर आलात
की म्हणा २ घराांचा एक टप्पा पूणण झाला. असे करत १२ वर जा. २ घराांचे त्रकती टप्पे पूणण

सोडनवतात .

केले? (६ टप्पे पूणण केले.)


आता ० वर उभे राहा. २० या घरावर जायचे आहे . परां तु प्रत्ेकवेळी २ च्या टप्प्प्याने जा.
साांगा त्रकती टप्पे झाले?



आता ० वरून २० वर ४ च्या टप्प्प्याने जा. साांगा त्रकती टप्पे झाले?



आता ० वरून २० वर ३ च्या टप्प्प्याने जा. जाता येईल का? काय होते? ते साांगा.



याप्रकारे ० ते २० िधील वेगवेगळया सांख्या ननवडा आणण प्रत्ेकवेळी १ चा टप्पा, २ चा
टप्पा असे ५ पयांत टप्पे करा.




िोन अांकी
३ रा

सांख्याांच्या बेरजेवर बेरीज गांित
आधाररत िैनांदिन
जीवनातील

प्रत्ेकवेळी त्रकती त्रकती टप्पे गेलात ते साांगा.

कोणत्ा सांख्येवर कोणत्ा टप्प्प्याांनी जाता येत नाही हे लिात ठे वा.

बेरीज करून पुढे िोजून

येर्थे क्लिक करा
येर्थे क्लिक करा
येर्थे क्लिक करा



९ एकक (सुटे) घ्या. त्ासाठी तुम्ही िणी, बटन त्रकिंवा एकसारख्या आकाराचे बारीक खडे
घेवू िकता.



एका झाडावर ३ मचिण्या बसल्या होत्ा. र्थोड्ा वेळाने आणखी २ मचिण्या येवून
बसल्या. आता झाडावर एकूण त्रकती मचिण्या आहेत?

साधे प्रश्न/सिस्या

चला पाटीवर ३ ठोकळे घ्या. १ ठोकळा म्हणजे १ मचिणी असे सिजा.
तीन सुटे पाटीवर घेतले की तेर्थे शलहा ३.

सोडनवतो



आता झाडावर आल्या आणखी २ मचिण्या. म्हणून ३ च्या

खाली आणखी २ सुटे घ्या. पाटीवर शलहा २.



आता सगळ्या मिळू न त्रकती मचिण्या झाडावर आहेत हे पाहण्यासाठी ३ सुटे आणण २ सुटे
एकि करू व िोजू.



आता पाटीवर एकूण त्रकती सुटे दिसतात? (पाच)… बरोबर… म्हणजेच ३ मचिण्या आणण

२ मचिण्या मिळू न एकूण झाल्या ५ मचिण्या. चला पाटीवर ५ सुट्ाांजवळ शलहा ५.


३ िध्ये आपण २ वाढवले, मिळवले म्हणजेच आपण बेरीज केली. ‘+’ याला बेरजेचे मचन्ह
म्हणतात.



मिळवणे , वाढवणे, आणखी टाकले, अजून घेतले, मिसळले इ. सारखे िब् आपण
बेरजेसाठी वापरतो.



बेरजेसाठी अजून कोणते िब् तुम्ही वापरता ते साांगा.



खालीलप्रिाणे एक सांख्यारेषा काढतील. त्ावर सिान अांतरावर खुणा करून ० ते ९ अांक
शलहा व मचिात दिसते त्ाप्रिाणे कृती करा.

1. चला आपण ४ + ५ ही बेरीज सांख्यारेषेवर पुढे िोजून करूया.



या सांख्यारेषेवर ४ पासून पुढे ५ पाऊले

िोजूया.

म्हणून ४ + ५ = ९

४ पासून पुढे ५ घरे िोजल्यास ९ येतात.

पुढे िोजून बेरीजिोन अांकी
सांख्याांच्या बेरजेवर
४ र्था

आधाररत िैनांदिन
जीवनातील
साधे प्रश्न/सिस्या
सोडनवतो



४ सुटे घ्या. आता ३ सुटे हातात घ्या. ४ पासून पुढे एक एक सुटा ठे वत िोजा.

येर्थे क्लिक करा



जसे- ५,६,७… याप्रिाणे ४ पासून ३ घरे पुढे िोजल्यास मिळतील ७.

येर्थे क्लिक करा



४ + ३ =७ ही िाांडणी पाटीवर करा.



आता एक िोरी व काही मचिटे घ्या.



िोरीवर अगोिर ५ मचिटे लावा व साांगा-



– “ िोरीवर त्रकती मचिटे लावले आहेत?िोज व साांग. – ५ मचिटे लावले आहेत.



५ च्या पुढे एक एक ने िोजत ते मचिटे िोरीवर



आणखी ३ मचिटे लाव.



असे करताना ५ च्या पुढे िोजा



- जसे- ६, ७, ८…

नवद्यार्थी पालकाच्या िितीने व आपल्या बदहण-भावांडासोबत खालील कृती करतील.
ई-बालभारती



अांकी नबन हातच्या बेरजेची वस्तूरूप उभी िाांडणीचा सराव करा.

दिक्षा content
Link

िोन अांकी
सांख्याांच्या बेरजेवर
५ वा

आधाररत िैनांदिन
जीवनातील
साधे प्रश्न/सिस्या
सोडनवतो

नवद्यार्थ्ाांकडू न पररसरातील खडे, मचिं चोके ,काडीपेटीतील काड्ाांच्या िितीने प्रर्थि एक

येर्थे क्लिक करा
बेरीज नबनहातच्या
ची

येर्थे क्लिक करा
येर्थे क्लिक करा


नवद्यार्थ्ाांना एक अांकी नबन हातच्याची बेरीजेची उिाहरणे िेवन
ू त्ाांच्या कडू न उभी िाांडणी
करून बेरीज करण्याचा सराव करा.



नवद्यार्थ्ाांना पालक अनेक उिाहरणे िेतील ििकासाठी व ’ि‘ एकाकासाठी शलहून ’ए‘
नबनहाताच्या बेरजाांचा सराव करून घेणे.



नवद्यार्थ्ाांना बेरजेची उभ्या िाांडणीचे तक्ते(सारणी) िेवून त्ाांच्याकडू न उभी िाांडणी करून

उिाहरणे सोडनवण्याचा सराव करा.
चाचणी
वगण २ रा

बेरीज

प्रश्न १ ला : पुढे िोजून बेरीज कर.
(१) २४ +

३ = ..................

प्रश्न २ रा : ररकाम्या जागी योग्य सांख्या भर.

गुण : १०

(३)
(२) १९ + २ = .......................

(३) २ + १८ = ...............

(३)

(१) ५ +

३

= ८ = ३ + ..........

(२) १ +

५

= ६ = ......... +

(३)

७ +

...... =

९

=२

+

१
७

प्रश्न ३ रा : खालील बेरजा कर.

दशक
४
+

(३)

एकक
६

२

दशक
3
+ २

एकक

३
५

माहे : ऑगस्ट- 2021

इयत्ता : दुसरी

कालावधी

पाठाचे नाव

अध्ययन वनष्पत्तत्त

विषय – इं ग्रजी

अध्ययन
अध्यापन

ववद्यार्थी कृती

स्त्रोत

Introduct



Download “My English Book Two” using this link.



Listen the song and enjoy the rhythm and act.

ion to
“My

Click Here

English
Book
Two”
02.17.01

August



Recites, sings and

Week 3
1.1 Bounce
a Ball

songs,

rhymes

with actions.
pa

ge 1

enjoys listening to

Listens

carefully

words

of

learns

context

BOOK TWO on
DIKSHA at

02.17.09
and

See MY
ENGLISH

new
the

Click here

Try to recite the poem .

Activity for self-learning.

02.17.05
•

Uses stock
expressions

in face to



Repeat the along with video.



Use the expression while talking with parents, brother
and sister or friends.

face
interactions
in

the

classroom

1.2

or

Activity

in

the

surroundin

Time

gs.

See MY

ENGLISH
BOOK TWO on
DIKSHA at
Click here

02.17.09
•

Listens
carefully
and

learns

new words
of

the

context.
•

August

1.3 Let’s

Week 3

Speak

Repeats
words,
phrases and
sentences.

See MY
ENGLISH

BOOK TWO on
DIKSHA at
Click here



Listen the conversation from the video and repeat’



Try to speak with your parents and friends.

Activity for self-learning.

02.17.01
•

Recites,
sings

1.4 Let’s


REVISE

with
1.5 Fun

Collects more things from your home with their English
names.

songs,

rhymes

with



listening to

August

See the pictures and what try to speak in English with
your parents/ brother/ sister/ friends.

and

enjoys

Revise

Week 4



Read the alphabet A to Z write them in note book if you
can.

actions.
•

Alphabet

Repeats
words,
phrases and
sentences.

1.6
August
Week 4

Activity
Time

August
1.7 Let’s
Speak

See MY

Recites,
sings

and

enjoys
listening to
songs,

August
Week 4

•

rhymes
with

actions.

ENGLISH
BOOK TWO on
DIKSHA at

Click here -1
See MY
ENGLISH

BOOK TWO on
DIKSHA at

Activity for self-learning.

 Look at the video and repeat.
 Read and repeat
I wont to go out
I want to play

I want to enjoy the rain

•

Participates
in

Click here 2

short

conversatio
ns.
•

Activity for self-learning.

Participates
in

short

 Look at the pictures and repeat .

conversatio
ns.
•

September
Week 1

1.8 Word

Reads

and

understand

Basket

s

familiar

words

at

See MY

ENGLISH

 Try to match the pictures with their names.

BOOK TWO on
DIKSHA at
Click here

sight.

•

September
Week 1

sings
1.9
Learning
Letters

Activity for self-learning.

Recites,
and

enjoys
listening to
songs,
rhymes
with

actions.

See MY

ENGLISH
BOOK TWO on
DIKSHA at
Click here

 Count 1 to 10 in English and repeat

 Write a to g and see the pictures. Guess the
picture which starts from word a to g

•

Identifies
and

tells

numerals
up to 50
•

 Listen the song and try to repeat after it.

Speaks
about

September
Week 1

1.10
Animal

themselves.
•

Participates
in

Song

short

conversatio

 Write 1 to 10 in English in your note book.
See MY
ENGLISH

BOOK TWO on
DIKSHA at
Click here

ns.
•

Speaks
about

September
Week 2

1.11
Reading
Time

themselves
•

 Read the picture’s name in English .

 Draw any one of it in your notebook.

Participates
in

short

conversatio
ns.

Activity Sheet
Q.1 Sing poem Bounce a Ball. ( Bounce a Ball ही कववता म्हणा. )

Q.2 Give 5 instructions in English. ( पाच सूचना द्या. )
Q.3 Tell about yourself. ( स्वतः बद्दल माहहती द्या. )
Q.4 Tell the five names of things. ( पाच वस्ूूंची नावे साूंगा. )
Q.5 Say a – z ( a – z म्हणा. )

Q.6 Sing poem Animal song. ( Animal song all ही कववता म्हणा. )

Q.7 Write a – g in your notebook. ( a ते g वहीत ललहा .)
•

 Listen the song and try to repeat after it.

Recites,
sings

enjoys

and

 Listen and enact

listening to

Fly

songs,
rhymes
September

2.1 Birds

Week 2

can Fly

with

Click here

Writes a few
words,
phrases,
short
sentences,
in response
to

poems

and stories.

Jump
Walk

actions.
•

Swim

Click

here 2

Run

Hop

•

Identifies



different

Play a language game make pictures and guess the object

 One will describe the picture by its colour,shape and

shapes,

others have to guess the name of the picture

sizes,

colours,
weight,
September
Week 3

2.2

texture etc.
•

Activity

Listens

carefully

Time

and

learns

new words
of

the

context.
•

Repeats
words,
phrases and
sentences.

•

Activity for self-learning.

Repeats
words,

September
Week 3

phrases and

2.3 Let’s
Speak

sentences.
•

Speaks
about

themselves.

Click
here

 Listen the video and try to repeat after it.

 Complete the question by adding your favourite
word

 Where is the ….?

 Where are the…?

•

Participates
in

short

conversatio
ns.
•

Reads

and

understand
s

familiar

words

at

sight.
•

 Listen the story.

Uses
pronouns
related

 Try to tell the same story to your parents in

to

your own mother tongue

gender like

Look and say

‘his/her’,
September
Week 4

Lion

‘he/she’, ‘it’

2.4 The

and

Lion and

other

pronouns

The Mouse

here

like
‘this/that’,
‘here/there’
, etc.
•

Narrates
story

Click

a

with

the help of

Mouse
Little

Please
Sorry

Thankyou
Very

Much

the clues or
pictures.
•

Understand

s sequence
of

stories

and events.

•

Activity for self-learning.

Repeats
words,

September
Week 4

phrases and

2.5 Word
Basket

sentences.
•

Conducts
simple

Click
here

 Look at the words and try to repeat them.

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

activities.
•

Identifies
different
shapes,

October
Week 1

sizes,

2.6

colours,

Learning

weight,

Letters

texture etc.
•

Listens
carefully
and

learns

Activity for self-learning.

 Write H to N and see the pictures. Guess the
picture which starts from word H to N

 Write in your notebook from “h to n”

new words
of

the

context.
•

 Listen the song and try to repeat after it.

Writes a few
words,

 Complete the sentence

phrases,

I can play……

short

sentences,



in response
to

poems

What can you do?

and stories.
•

October
Week 1

2.7 Tone

Conducts
simple

Tinker

Click here

We are birds. We can fly, but we can’t write

activities.
•

N ow if you are

Recites,
sings
enjoys

and

listening to
songs,
rhymes
with
actions.

Listen repeat and enact.

Frogs, Ducks, Horses and children What can you
do?


Enact the following word

Eating
Walking
Carrying
Sitting

Recites, sings

1. Listen, repeat and enact the action song-what can you
do?

and enjoys

2. Answer the following question orally.

listening to

1. Can you sing?

songs rhymes

What
October
Week 2

can

2. Can you swim?

with actions

3. Can you jump?

Reads and

4. Can you read?

understand

3. Tell some actions
Ex. sitting, reading

you do familiar words
?

at sight.

(02.17.01)

Speaks about
herself

/himself.

(02.17.10)
1. Look at the picture and listen, repeat and learn the shapes

Identifies

October
Week 2

Activi
ty

time

different
shapes,
sizes,
colours,
weight,
texture etc.
(02.17.06)

Click here

2. Tell the names of the objects of these shapes in your
surroundings.
3. Use these shapes and draw the picture.
Tell your friends about what you have drawn?

1. Listen, repeat and speak
‘On the playground’

Listen

Teacher: come on children, let’s go to the playground.

carefully
October
Week 3

Let’s

speak

and

Children: Hooray! Teacher, we want to play kho-kho.

repeat

words

Click here

,phrases

Teacher: all right. As you wish.
Children : let’s play

2.repeat the conversation using the names of following

and

games

sentences

Kabaddi,cricket,langdi,badminton,football,hockey,basket

(02.17.09)

ball,volleyball
1. Look, listen & learn
2. Draw

October
Week 3

10
numbers
11 to 20



Eleven chilies



Twelve oranges



Thirteen potatoes

Identifies



Fourteen strawberries

and



tells

numerals
up

to

Click here

50

02.17.11)

Fifteen cucumbers



Sixteen apples



Seventeen carrots



Eighteen bananas



Nineteen tomatoes



Twenty mangoes

3. Listen and match the number with the word
11

12

fourteen

eleven

13

twelve

14

fifteen

15

1. Listen the paragraph and read after

Understand

2. Listen and number the events in order

sequence of stories

1. I sat near the window

and events

October
Week 4

The visit

2. Our bus was ready

(02.17.02)

Listen

to

carefully and

grandmo

3. We reached ajji’s home

Click here

repeat

ther

fourteen

words,

phrases and
sentences

(02.17.09)

4. We packed our bags

3. Look and say
Saw

packed

Sat

stopped

Found

welcomed

Went

Boarded

reached

hugged

Activity Sheet
Q.1 Sing poem Birds can Fly. ( Birds can Fly ही कववता म्हणा. )
Q.2 Tell the colours you see on umbrella.( छत्री वर हिसणारे ववववध रूं गाची नावे साूंगा.)
Q.3 Read the following words. ( खालील शब्द वाचा . )
Hen men den ten

pen

Q.4 Find the odd mn and encircle it.( गटात न बसणारा शब्द ओळखून त्याला गोल करा.)
mat

sat

pat

pet

men ten

can

den

bag

ten

den

men

Q.5 Sing the poem Tony Tinker. ( Tony Tinker कववता म्हणा. )

Q.6 Tell the names of different shapes. ( ववववध आकाराूंचे नावे साूंगा.) Q.7 Say the numbers 1-20. (1-20 अूंक म्हणा.)

