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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 तवभाग
महाराष्ट्र राज्य

मनोगि
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 तवद्याथी व पालक यांच्याकररिा 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:- ततसरी
माहे : जून २०२१
आठिडा

तिषय : मराठी

अध्ययन
तनष्पत्ती

पाठाचे नाि

अध्ययनस्त्रो

तिद्याथी कृती

त

क्रमाांक
ततसरा
/चौथा

ब्रिज कोसस (सेतू अभ्यासक्रम)

आठिडा

माहे : जुलै २०२१
आठिडा

अध्ययन

तनष्पत्ती क्रमाांक

तिषय : मराठी
पाठाचे नाि

अध्ययन

तिद्याथी कृती

स्त्रोत

पहहला/
दुसरा/
ततसरा

ब्रिज कोसस (सेतू अभ्यासक्रम)

/चौथा

आठिडा

माहे : ऑगस्ट २०२१
कालािधी

अध्ययन
तनष्पत्ती

पाठाचे नाि

क्रमाांक
तिसरा

आठवडा

03.01.01

03.01.02
03.01.03

तिषय : मराठी

अध्ययन
अध्यापन

तिद्याथी कृती

स्त्रोत
रानिेडी

येथे क्लिक
करा



कतिता तालासुरात म्हणतील.



videoद्वारे कतिता ऐकतील.



कतितेचे आरोहअिरोहसह गायन करतील.




कतितेतील यमकशब्द शोधतील.

तिचारलेल्या प्रश्ाांची उत्तरे देतील .

चाचणी

प्र.१ अ) पुढील ररकाम्या जागी योग्य शब्द भरा.

०३

१) मऊ --------- लोळली.
२) रागिताची ____________ .
३) नाच __________ पहहला.
आ) एका िाक्यात उत्तरे ललहा.

०२

१) कतितेतील मुलीने केसात कशाची फुले माळली आहे त?
२)आभाळात कशाचा झुला गेला आहे?
प्र.२ दोन ते तीन िाक्यात उत्तरे दया.

०२

१)कतितेतील पोरीने माळािर कोण-कोणत्या गमती-जमती केल्या ते ललहा.
प्र.३ पाच ते सहा िाक्यात उत्तरे दया.
०३
कतितेतील िणसन तुमच्या शब्दात ललहा.
चौथा

03.01.09

िासाची

येथे क्लिक करा

ककिंमत



पाठाचे प्रकट िाचन करतील.



चचत्र ि शेजारील मजकूर याांचे िाचन
करतील.



चाचणी

प्र.१अ) एका िाक्यात उत्तरे ललहा.
१)लशिानी कोठे राहायची?

चचत्रािरून गोष्ट साांगतील.
०३

२)लशिानीचा आिडता उद्योग कोणता ?

३) लशिानीचे आई-बाबा कोणते काम करायचे ?
आ) जोडया जुळिा
अ गट

१)कुांदापुरचा बाजार

२)लशिानीने िाजिली
प्र.२ थोडक्यात उत्तर साांगा

ब गट

०२

अ) चचल्लरची तपशिी
ब) रतििार

क) बुधिार

लशिानीबद्दद्दल थोडक्यात माहहती दया.

प्र.३ तुमच्या गािात भरणाऱ्या बाजाराचे िणसन तुमच्या शब्दात ललहा.

०२
०३

पाचवा

03.01.01

पडघम िरती
रटपरी पडली

येथे क्लिक करा



कतिता तालासुरात म्हणतील.



तितिध प्रकारचे गीतगायन
करतील.



03.01.02

तितिध तालयुक्त शब्दाांचा सांग्रह
तयार करतील



एकच शब्द ि अक्षराने सुरु
होणारे शब्द ललहा.

प्र.१ कतितेच्या ओळी पूणस करा.
पडघमिरती रटपरी पडली
..................................
म्हातारी हरभरे भरडते
.................................
आ) एका िाक्यात उत्तरे ललहा.
१) थरथर तरां ग कोठे उठत आहे?
२)म्हातारी हरभरे कोठे भरडत आहे?

3)धरतीच्या रां ध्रा-रां ध्रातून काय जुळून आले?
प्र.२थोडक्यात उत्तर साांगा.

कतितेतील पािसाचे िणसन तुमच्या शब्दात ललहा.
प्र.३) दोन ते तीन िाक्यात उत्तरे दया.
म्हातारी ढगात हरभरे भरडत आहे असे का म्हटले आहे?

माहे : सप्टेंबर २०२१
आठिडा
पहिला

अध्ययन
तनष्पत्ती क्रमाांक
03.01.04
03.01.06
03.01.07

पाठाचे नाि
आम्ही
बातमी

िाचतो

तिषय : मराठी
अध्ययन स्त्रोत
येथे क्लिक करा

तिद्याथी कृती


पुस्तके िाचन करतील.


बातमीिर आधारीत प्रश् ककिंिा स्वतःचे मत
व्यक्त करतील.


03.01.10

तितिध प्रकारचे ितसमानपत्र आणण गोष्टीचे

िाचलेल्या मजकुराबद्दल आपल्या पालकाां
सोबत चचास करतील.

चाचणी

प्र.१)उतारा िाचून प्रश्ाांची उत्तरे एका िाक्यात ललहा.

०५

१)मुसळधार पािसाने कोणता पररसर जलमय झाला?
२)िरोरा आणण भद्रािती कोणत्या लजल्ह्यात येते?
३)बातमीचे शीषसक काय आहे?
४) ही बातमी कोणत्या तारखेची आहे?
५)पािसाचा जोर ककती िाजता ओसरला?
प्र.२) थोडक्यात उत्तरे ललहा.

०२

िरोऱ्यामधील कोणकोणत्या भागात पाणी साचले?
प्र.३ चांद्रपूर लजल्ह्यातिषयी कोणता अांदाज हिामान खात्याने ितसतिला आहे?

दुसरा

03.01.08
03.01.09

आम्ही असे येथे क्लिक करा

०३

तितिध साहहत्य प्रकारात आलेल्या निीन



ही बोलतो

शब्दाांचा अथस समजून घेतील .
ब्रमत्राांबरोबर मजकुरा बाबत चचास करतील.



03.01.10
चाचणी

प्र.१-उतारा िाचून प्रश्ाांची उत्तरे ललहा.(उतारा पा.क्र.१० )
१)मुले शाळे त कशी येत होती?

०५

२)िाटे त कशाची झाडे होती?
३)पाण्याजिळ तिसाव्याच्या जागेिर कोण बसले होते?
४)करडा म्हणजे काय?
५) माड म्हणजे काय?
प्र.२रा घरापासून शाळे त जाईपयंतच्या प्रिासाचे िणसन तुमच्या शब्दात ललहा.

०२

आमचा शब्द सांग्रह तयार करा “.

०३

प्र.३रा एखादी िस्तू /व्यक्ती यासाठी प्रत्येकाच्या घरी कोणते शब्द िापरले जातात यािर चचास करून “

तिसरा

03.01.09
03.01.13

येथे क्लिक
पाणी ककती
खोल?

करा




पाळीि प्राण्याांचे आिाज ऐकतील
पाठातील म्हणी ि िाक्याप्रचाराांचा सांग्रह
करा.

चाचणी

प्र.१ला अ)ररकाम्या जागी योग्य शब्द भरा.

०३

१)हा --------- काही चाििेना मला.
२)दे मला ------------ बाांधून.
३)बैल काका उां च आहेत अन खारुताई ----------.
आ) कोण कोणास म्हणाले?

०२

१)अरे िेड्या कुठे चाललाय ?
२)अरे ,काळजी करू नको. गुडघ्याइतकच तर पाणी आहे .
प्र.२ रा थोडक्यात उत्तर दया.

०२

१)नदी पार केल्यािर रे डक्याने काय केले ?

प्र.३रा रे डक्याची गोष्ट तुमच्या शब्दात साांगा / ललहा.
चौथा

03.01.01
03.01.02

हहके ओके
मराांग
उरसकाट

येथे क्लिक करा



कतितेचे लक्षपूिसक श्रिण करतील.



तुमच्या बोलीभाषेतील चार ओळींची कतिता
हदलेल्या शब्दात निीन शब्दाांची भर घालून
कतिता तयार तयारकरा.

03.01.01
03.01.05

येथे क्लिक करा

०३

येथे क्लिक करा
आम्ही
कतिता
करतो

चाचणी

प्र.१ला अ) खालील कतितेच्या ओळी पूणस करा.
१)मराांगे मराांग उरस्काट
मराांगे मराांग ---------२)झाडेच झाडे लािूया
झाडेच झाडे ----------आ)खालील शब्दाांसाठी ‘गोंडी’ भाषेतील शब्द ललहा.
१)फुलेच फुले -------२)लािूया --------३)ततकडे ----------प्र.२रा तुमच्या पररसरातील पाच फुलझाडाांची नािे ललहा.
प्र.३रा तुमच्या ब्रमत्राांच्या /लशक्षकाांच्या मदतीने पुढील कतिता पूणस करा .
एक होती शाळा
फळा होता काळा
एकदा गांमत झाली
शाळा बागेत आली

पाचवा

03.01.01
03.01.11
02.01.12

मुग्धा ललरॄ

लागली

येथे क्लिक करा



तुम्हाला आिडणाऱ्या एखादया खेळाची माहहती
दहाओळीत ललहा.



पाठाचे समजपूिसक श्रिण करतील.

चाचणी
प्र.१ला अ)पुढील प्रश्ाांची उत्तरे एका िाक्यात ललहा.

०३

१)मुग्धाच्या शाळे त कोणकोणत्या स्पधास झाल्या?
२)समारां भाला आलेल्या पारृण्याांना कोणता छांद होता?
३)मुग्धाने कोणता सांकल्प केला?
आ)कोण कोणास म्हणाले.

०२

१)”काय म्हणते आमची मुग्धा?”
२)” मी कोणासोबत जास्त बोलत नसे ”
प्र.२रा मुग्धा डायरीत काय ललरॄ लागली थोडक्यात ललहा.

०२

प्र.३)तुमच्या शाळे त एखादया समारां भातनब्रमत्त आलेल्या पारृण्याांनी कशाबद्दल माहहती साांगीतली ते
ललहा.

०३

माहे : ऑक्टोबर २०२१
आठिडा

अध्ययन
तनष्पत्ती क्रमाांक
03.01.01

पहिला

03.01.02
03.01.03

तिषय : मराठी
पाठाचेनाि
ते अमर
रृतात्मे झाले

अध्ययन स्त्रोत
येथे क्लिक करा

तिद्याथी कृती


कतिता लक्षपूिसक ऐकतील.



कतितेचे तालासुरात गायन करतील.



कतितेिर आधारीत प्रश्ाांची उत्तरे देतील.

प्र.१ला अ)कतितेच्या ओळी पूणस करा.

०३

१)तो तुरुांग, ते उपिास
सोसला ककती ---------२)हा राष्ट्रध्वज साक्षीला
करू आपण ------------चाचणी

आ) एका िाक्यात उत्तरे ललहा.

०२

१)जे देशासाठी लढले ते कशासाठी जीिन जगले?
२)ध्वज कोठे फडफडले ?
३)िांदन कोणाला करू या असे म्हटले आहे?
प्र.२ रा जे देशासाठी लढले,ते अमर रृतात्मे झाले असे का म्हटले आहे?
प्र.३रा कोणत्याही एका क्राांततकारकबद्दल पाच ते सहा िाक्यात माहहती ललहा.
०३

03.01.01
दुसरा

03.01.02

शेरास

येथे क्लिक करा

सव्वाशेर

03.01.03




गोष्टसमजपूिसक ऐकतील.
स्वतःच्या शब्दात गोष्ट साांगण्याचा
प्रयत्न करतील.



स्वतःचे अनुभि व्यक्त करतील

03.01.04
प्र.१ला अ)एका िाक्यात उत्तरे ललहा.
१)नानाकाका कोठे कफरत होते?
२)नानाकाका कोणते गाणे गुणगुणत होते?

चाचणी

३)सिसच उां दीर तपिं पापाशी का धाित आले?
आ)िाक्यात्त उपयोग करा.
१)अधीर होणे
२)सामसूम होणे
प्र.२ रा उां दराांना मारण्यासाठी नानाकाकानी कोणती युक्ती केली ते थोडक्यात ललहा.
प्र.३ रा उां दराांनी नानाकाकाांची फलजती कशी केली ते पाच ते सहा िाक्यात ललहा.

०२

03.01.04
तिसरा

03.01.05

आम्ही चचत्र

येथे क्लिक करा



िाचतो

हदलेले चचत्र पारॄन त्यासांबांधीत पाच िाक्य
ललहहतील.



चचत्रातील व्यक्ती एकमेकाांशी काय बोलत
असतील कल्पना करून ललहा.

प्र.१ ला पुढील चचत्रे पारॄन एका िाक्यात उत्तरे ललहा.(पा.क्र.३१ि ३२)

०५

१) एकूण ककती चचत्रे हदलेली आहे ?
२) चचत्र क्र.१ कशाचे चचत्र आहे ?
चाचणी

३) औषधाांचे दुकान या चचत्रात एकूण ककती व्यक्ती हदसत आहे ?
४) पोस्टमनच्या कपड्याांचा रां ग कोणता आहे?
५) तयार कपड्याच्या दुकानात कशाची खरे दी सुरु आहे ?
प्र.२ रा भाजीपाला तिकाणाऱ्याचे चचत्र पारॄन दोन ते तीन िाक्यात माहहती ललहा.

०२

प्र.३ रा एखादया व्यािसाब्रयकाला प्रश् तिचारून पाच ते सहा िाक्यात त्या व्यिसायबद्दल माहहती दया. ०३
चौथा
/पाचवा.

प्रथम सत्र
संकललि
मूल्यमापन

------------------

----------------------------------------------

इयत्ता – तिसरी
माहे – ऑगस्ट २०२१
आठवडा

तवषय – गणिि

अध्ययन

पाठाचे

अध्ययन

तनष्पत्ती

नाव

स्त्रोि

तवद्यार्थी कृिी

क्रमांक
३

03.71.02
- विद्यार्थी

भौमिवतक

द्विमितीय

ओळख

आकार

आकाराांची येर्थे क्लिक

करा

1. आपल्या घरात असणाऱ्या आयत, चौरस आणण िततुळाकृती आकाराच्या प्रत्येकी १०-१० िस्ूांची यादी तयार
करा.

2. िापरलेल्या िहीचा द्वकिंिा ितुिानपत्राचा एक कागद घ्या. त्याचे वििान द्वकिंिा जहाज बनिा. आता तो

कागद उलगडा. कागदािर घड्ाांितळे पडलेल्या रेषा बघून द्वकती आणण कोणकोणते आकार जसे – आयत,

सिजून घेतो.

चौरस, द्वत्रकोण तयार झाले ते शोधा. आई-बाबा द्वकिंिा िोठ्या बहहण द्वकिंिा भािाला दाखिा.

3. द्वत्रकोण, िततुळ आणण आयत असे आकार कागदािर काढू न घ्या, कात्रीने कापून घ्या. तयार झालेल्या
आकाराांनी छान मचत्राांचे आकार बनिून पहा. जसे – घर, बाहुली, पक्षी इत्यादी. िोठ्याांना दाखिा.
३

03.71.02

डॉट ग्रीड कागद
िापरून, घड्ा
घालून तसेच

भौमिवतक
आकाराांची
ओळख

कागद कात्रण
करून सरळ
रेषेच्या
सहाय्याने
द्विमितीय
आकार तयार
करतो.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

1. आपल्या घरातील आयताकृती िस्ू जसे की टे बल, णखडकी, पाट, िही हाताळू न बघा ि वनरीक्षण करा.
त्याांना द्वकती कडा ि कोपरे आहेत? िोठ्याांशी चचाु करून उत्तर पडताळू न पहा.
2. आपल्या घरातील द्वत्रकोणाकृती िस्ू हाताळू न बघा ि वनरीक्षण करा. त्याांना द्वकती कडा ि कोपरे आहेत?
िोठ्याांशी चचाु करून उत्तर पडताळू न पहा.

3. िततुळाकृती िस्ू हाताळू न बघा ि वनरीक्षण करा. त्याांना द्वकती कडा ि कोपरे आहेत? िोठ्याांशी चचाु करून
उत्तर पडताळू न पहा.
िापरलेल्या िहीतील एक आयताकृती कागद घ्या. सिोरासिोरील कडाांना घडी घालून जोडू न पहा. काय

सिजले त्यािर िोठ्याांशी चचाु करा. आयताच्या सिोरासिोरील बाजू सिान असतात याचा अनतभि घ्या.

आठवडा

अध्ययन

पाठाचे

तनष्पत्ती

नाव

03.71.02
- डॉट ग्रीड

भौमिवतक

आई बाबाांकडू न एक चौरसाकृती रुिाल घ्या. सिोरासिोरील आणण बाजूच्या कडाांना घडी घालून

कागद

ओळख

अनतभि घ्या.

क्रमांक

िापरून,

अध्ययन स्त्रोि

आकाराांची

तवद्यार्थी कृिी

जोडू न पहा. काय सिजले त्यािर िोठ्याांशी चचाु करा. चौरसाच्या सिु बाजू सिान असतात याचा

ततटलेल्या खराट्याच्या काड्ा, अगरबत्तीच्या काड्ा घेऊन द्वत्रकोण, चौरस, आयत असे आकार तयार

घड्ा घालून

करून घ्या. िहीिर प्रत्येकाच्या कडा ि कोपरे ललहून काढा. िोठ्याांना दाखिा.

तसेच कागद

११ आडिे आणण ११ उभे असे राांगोळीचे द्वकिंिा राखेचे ठिपके फरशीिर काढा. त्यािर िततुळ, द्वत्रकोण,

कात्रण करून

चौरस असे आकार िापरून राांगोळी काढा, रां ग असतील तर रां ग भरा.

सरळ रेषेच्या

गणणताच्या पाठ्यपतस्कात दाखिलेला tangram च्या आकाराचे ततकडे िापरलेल्या िहीच्या

सहाय्याने

पतठ्यािर काढू न िोठ्याांच्या िदतीने कापून घ्या, ततकडे जोडू न कोण लिकर पूणु चौरस बनितो असा

द्विमितीय

खेळ खेळा.

आकार तयार
करतो.
चाचिी
क्र. १

प्रश्न १. सोबतच्या आकृतीिध्ये द्वकती द्वत्रकोण आहेत? (योग्य पयाुय वनिड)
१) ४

२) ३

३) ५

प्रश्न २. पतढील तक्ता पूणु करा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

४) २

( गतण १)
(गतण ३)

प्रश्न ३. ज्या आकृतीला ४ कडा आहेत अशी एक आकृती काढ.
प्रश्न ४. सोबतचे मचत्र बघ. त्यािर आधाठरत पतढील प्रश्न सोडि.
अ) मचत्रात एकहो कोपरा नसलेल्या द्वकती आकृत्या आहेत?
१) २

२) ०

३) ३

४) १

ब) तीन कोपरे असलेल्या द्वकती आकृत्या मचत्रात आहेत?
१) २

२) ०

३) ३

४) १

क) चार कडा असलेल्या द्वकती आकृत्या मचत्रात आहेत?
१) ४

२) ०

३) ३

४) ६

ड) मचत्रातील आकार िापरून मचत्र काढ.
प्रश्न ५. पतस्काला द्वकती कडा असतात?
१) ३

२) ०

३) ४

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

गतण १
४) ३

( गतण १ )

( गतण ४)

४

03.71.01

अध्ययनार्थी

1. १ ते १०० पयंत सांख्ा उभ्या िाांडणीत दहा-दहा च्या ओळीत ललहून काढा. भािाला एक अांक

सांख्ाज्ञान

विचारा आणण एक अांक आईला विचारा. त्यातून बनलेली दोन अांकी सांख्ा िरील िाांडणीत

तीन अांकी

शोधा, सांख्ेचे नाि साांगा, त्याला पेन्सिलने ठरिं गण करा. अश्याप्रकारे अजून दहा सांख्ा तयार

सांख्ाांिर

करून शोधा.

द्विया

2. १ ते १०० सांख्ेच्या तक्त्यात अांगिी द्वकिंिा छोटी बाांगडी फेका, ज्या सांख्ािर पडली, त्या सांख्ा
िहीिर ललहून त्याांचे अक्षरी लेखन करा, िोठ्याांना दाखिा.
3. १०० खडे, िणी द्वकिंिा मचिं चोके गोळा करा, त्याांचे १०-१० चे गट करा. एक गट म्हणजे एक दशक,

करतात.
९९९ पयंतच्या
सांख्ा

याप्रिाणे १०० िध्ये द्वकती दशक असतील ते शोधा.

स्थावनक

२००, ३०० .....याप्रिाणे ९०० सांख्ेत द्वकती द्वकती दशक असतील याचा अांदाज साांगा. गरज भासल्यास

द्वकितीचा

िोठ्याांची िदत घ्या.

उपयोग करून
िाचतात
आणण
ललहहतात.

िाहे सप्ट ेंबर २०२१
१

03.71.01

अध्ययनार्थी

सांख्ाज्ञान

येर्थे क्लिक करा

१०० रुपये याांच्या िदतीने तेिढे रुपये कसे देता येतील ते शोधा. (गरज असल्यास िापरलेल्या

तीन अांकी
सांख्ाांिर
द्विया

1. १०० ते ९९९ िधील कोणतीही एक सांख्ा पाटीिर द्वकिंिा िहीिर ललहा. १ रुपये, १० रुपये आणण

येर्थे क्लिक करा

करतात.
९९९ पयंतच्या
सांख्ा
स्थावनक
द्वकितीचा

उपयोग करून
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

िहीच्या कागदाच्या खोट्या नोटा तयार करून िापरा.) १ रुपये म्हणजे १ एकक, १० रुपये म्हणजे
१ दशक आणण १०० रुपये म्हणजे १ शतक याप्रिाणे एकक, दशक ि शतक ओळखा.

2. ० ते ९ अांकाांच्या कागदाच्या पाच-पाच मचठ्या बनिा. डोळे मिटू न कोणत्याही तीन मचठ्या उचला.
या तीन मचठ्यापासून बनणाऱ्या जास्ीत जास् सांख्ा िहीिर ललहून काढा, त्याांची नािे साांगा. (०
अांक सतरुिातीला आल्यास ती दोन अांकी सांख्ा होईल हे लक्षात िे िा.)

3. १ ते ९ अांकाांच्या मचठ्या पैकी डोळे मिटू न कोणत्याही तीन मचठ्या उचला, त्यापासून एक तीन
अांकी सांख्ा बनिा, िहीिर ती सांख्ा ललहा, त्या सांख्ेच्या िागची ि पतढची सांख्ा ललहा. ििाने
येणाऱ्या पतढील तीन सांख्ा शोधा.

० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या िापरून बनणारी िोठ्यात िोिी तीन अांकी सांख्ा शोधा, लहानात लहान तीन

िाचतात
आणण

अांकी सांख्ा शोधा. िोठ्याांना विचारून पडताळू न पहा.

ललहहतात.
२

03.71.01

अध्ययनार्थी

सांख्ाज्ञान

येर्थे क्लिक करा

तीन अांकी
सांख्ाांिर

येर्थे क्लिक करा

द्विया

करतात.

येर्थे क्लिक करा

९९९ पयंतच्या
सांख्ा

येर्थे क्लिक करा

स्थावनक

द्वकितीचा

येर्थे क्लिक करा

उपयोग करून
ततलना

येर्थे क्लिक करा

करतात.

येर्थे क्लिक करा

1. ० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या िापरून दोन ‘तीन अांकी सांख्ा’ तयार करा. दोन काठ्या घेऊन <,>

द्वकिंिा = असे मचन्ह तयार करा. िोठ्या सांख्ेसािी उदा. ५ > ३ आणण लहान सांख्ेसािी उदा. ४
< ८ आणण सारख्ा सांख्ाांसािी उदा. ६ = ६ असे मचन्ह िापरा.

2. हदलेल्या अांकाांपासून तीन अांकी िोठ्यात िोिी आणण लहानात लहान सांख्ा तयार करा. <, >,
= यापैकी योग्य मचन्हाांचा उपयोग करा. िहीिर ललहा. १) ५,४,२ २) ६,९,१ ३) ४,८,७ ४) ५,०,७
3. ० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या िापरून कोणत्याही तीन ‘तीन अांकी सांख्ा’ तयार करा. त्याांचा चढता
िि तयार करा. उदा. २५६, ४६७, ४८२ ( िि िरिताांना आधी शतकाांचा, नांतर दशकाांचा आणण
शेिटी एककाांचा िि लक्षात घ्यािा.)

4. ० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या िापरून कोणत्याही तीन ‘तीन अांकी सांख्ा’ तयार करा. त्याांचा उतरता
िि तयार करा. उदा. ४८२, ४६७, २५६ ( िि िरिताांना आधी शतकाांचा, नांतर दशकाांचा आणण
शेिटी एककाांचा िि लक्षात घ्यािा.)

5. हदलेल्या अांकाांपासून मचठ्या िापरून तीन ‘तीन अांकी सांख्ा’ तयार करा. त्याांचा चढता आणण
उतरता िि तयार करा.
हदलेल्या अांकाांपासून मचठ्या िापरून तीन ‘तीन अांकी सांख्ा’ तयार करा. त्याांच्या आधीच्या आणण
नांतरच्या सांख्ा शोधून िहीत ललहा..

आठवडा
३

अध्ययन तनष्पत्ती

पाठाचे

क्रमांक

नाव

03.71.01

सांख्ाज्ञान

अध्ययनार्थी तीन
अांकी सांख्ाांिर
द्विया करतात.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

अध्ययन स्त्रोि

येर्थे क्लिक करा

तवद्यार्थी कृिी

1. ० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या तयार करा. डोळे मिटू न त्यातील कोणत्याही तीन मचठ्या उचला.
अांक िहीत ललहून घ्या, त्यापासून बनणाऱ्या जास्ीत जास् ‘तीन अांकी सांख्ा’ तयार करा.
त्यातील िोठ्यात िोिी आणण लहानात लहान सांख्ा शोधा. िोठ्याांना दाखिा.

2. पतढे हदलेल्या सांख्ाांपैकी एकक-दशक-शतक ओळखा. १ रुपये म्हणजे १ एकक, १० रुपये
म्हणजे १ दशक आणण १०० रुपये म्हणजे १ शतक याप्रिाणे एकक, दशक ि शतक

९९९ पयंतच्या
सांख्ा स्थावनक
द्वकितीचा उपयोग

ओळखा, आणण विस्ाठरत रुपात ललहा, उदा. ५६४ = ५००+६०+४.

करून ततलना

१) ९९८ २) ५३४ ३) २८७ ४) ६९५

करतात.

3. विस्ाठरत रूपािरून तयार होणारी सांख्ा ललहा. उदा. २००+५०+६ = २५६ ( अमधक स्पष्ट

होण्यासािी कागदाच्या खोट्या नोटा बनिून द्वकती रुपये होतात? असे िोजून पहा.

4. ७४३ या सांख्ेत ७ हा अांक ७०० अशी द्वकिंित दाखितो, ४ हा अांक ४० ही द्वकिंित दाखितो.

या द्वकितीलाच स्थावनक द्वकिंित असे म्हणतात. कोणतीही एक तीन अांकी सांख्ा िहीत ललहा,
त्यातील प्रत्येकाची स्थावनक द्वकिंित शोधा, िोठ्याांशी चचाु करा.

5. पतढे हदलेल्या सांख्ाांिधील रे षा असलेल्या अांकाांची स्थावनक द्वकिंित शोधा ि िहीत ललहा.

८७५ , ४२९ , ६३४ , २६७ , ५१९
चाचिी
क्र. २

प्रश्न १. पतढे हदलेल्या सांख्ाची योग्य अक्षरी नािे ओळख. त्याांना  ठरिं गण कर.
अ) ५७

१) सत्तािन्न

२) पांच्याहत्तर

३) सत्तेचाळीस

(गतण २)

४) छप्पन्न

ब) ४९
१) एकोणचाळीस

२) एकोणपन्नास

३) चौऱ्याण्णि

४) पन्नास

प्रश्न २. पतढील मचत्रात द्वकती दशक आहेत ते ओळख ि उत्तर चौकटीत ललही.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

(गतण २)

प्रश्न ३. पतढील सांख्ाांचे विस्ाठरत रूप पाहून तयार होणारी सांख्ा चौकटीत ललही.

गतण २

अ) ३००+ ० + ६ =
ब) ७०० + ३० + ८ =
प्रश्न ४. पतढे हदलेल्या सांख्ा एकदाच िापरून िोठ्यात िोिी तीन अांकी सांख्ा तयार कर.
अ) ६,

५,

८

ब) ४,

९,

३

प्रश्न ५. चौकटीत हदलेल्या सांख्ा िाच, चढता ि उतरता िि ललही.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

(गतण २)

४

03.71.01

अध्ययनार्थी तीन
अांकी सांख्ाांिर
द्विया करतात.

बेरीज
वबनहातच्या येर्थे क्लिक करा
ची

येर्थे क्लिक करा

९९९ पेक्षा जास्

1. िापरलेल्या िहीच्या कागदाच्या खोट्या नोटा तयार करून िापरा. (१ रुपये म्हणजे १
एकक, १० रुपये म्हणजे १ दशक आणण १०० रुपये म्हणजे १ शतक याप्रिाणे ) पतढील बेरजा
उभ्या िाांडणीत िहीिर करा.
१) २४३ + ५४ २) ३०६ + ४१२
३) ५४० + २९ ४) ४१२ + २२४

बेरीज होणार नाही

2. पतढील तीन सांख्ा उभ्या िाांडणीत एककाखाली एकक, दशकाखाली दशक असे ललहून

अशा ३ अांकी

बेरीज करा.

सांख्ाांची वबन

१) १२ + २३+ ४ २) ३१ + ५ + २२

हातच्याची ि

३) २४३ + ११२ + २१३

हातच्याची बेरीज ि

3. पतढील तीन सांख्ा कोणत्याही ििाने ललहून बेरीज करा, आणण िि बदलला तरीही उत्तर

िजाबाकी करतात.

तेच येत असल्याचा अनतभि घ्या. िोठ्याांशी चचाु करा.
१) ४५१ + २२४ + ११२

२) ३०३ + ४४४ + १२२

िाहे – ऑक्टोबर २०२१
१

03.71.01

अध्ययनार्थी तीन
अांकी सांख्ाांिर
द्विया करतात.

िजाबाकी
वबन
हातच्याची

येर्थे क्लिक करा

येर्थे क्लिक करा.
येर्थे क्लिक करा.

९९९ पेक्षा जास्

येर्थे क्लिक करा.

अशा ३ अांकी

येर्थे क्लिक करा.

बेरीज होणार नाही
सांख्ाांची वबन
हातच्याची ि
हातच्याची बेरीज ि
िजाबाकी करतात.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

येर्थे क्लिक करा.

1. िापरलेल्या कागदाच्या १ रु, १० रु आणण १०० रु च्या खोट्या नोटा तयार करून घ्या.
खालील िाांडणी नोटाांची करून घ्या. त्याखाली अांकाांची िाांडणी करून घ्या. िजाबाकी
करा.
शदए
-

४२३
११२

-------------------------------------------------गरज भासल्यास िोठ्याांची िदत घ्या.

2. शतक, दशक ि एकक अशी िाांडणी करून पतढील िजाबाकी करा.
१) ६४९ – ४३७ २) ४५८ – ४५
३) ९५५ – ३१५ ४) ७४८ – २४४

3. एककातून एकक, दशकातून दशक आणण शतकातून शतक या ििाने आडिी िजाबाकी
करा.
१) ५४७ – ४०५ २) ७७८ – ३४०
३) ६२० – २२० ४) ८९६ – ४२५
चाचिी
क्र. ३.

प्रश्न १. पतढील बेरीज उभ्या िाांडणीत सोडि.
१) १४३ + ५४

२) ४०६ + ४१२

१) ४१ + ४ + २२

२) २१३ + १२३ + ३०२

(गतण २ )

प्रश्न २. पतढील तीन सांख्ाांची बेरीज उभ्या िाांडणीत सोडि.
प्रश्न ३. पतढील िजाबाकी उभ्या िाांडणीत सोडि.
१) ३४८ - ३६

२) ७८६ – ३३४

प्रश्न ४. ठरकाम्या चौकटीत योग्य सांख्ा ललही.
१)

६५४ +

= ५४३

2)

८८७

= २३५

-

( गतण २)

(गतण २)
(गतण २)

प्रश्न ५. आडव्या िाांडणीत पतढील उदाहरणे सोडि.
१) ९५६ – ३१५
२

03.71.01

अध्ययनार्थी तीन

२) ९४८ – २४४
गतणाकार

अांकी सांख्ाांिर
द्विया करतात.
पठरन्सस्थती/सांदभु
याांचे विश्लेषण
करून सांख्ािरील
योग्य द्वियाांचा
िापर करतात.

येर्थे क्लिक करा
येर्थे क्लिक करा

1. घरािध्ये जेिढे व्यक्ती असतील त्या प्रत्येकाला २-२ गोट्या द्या. आता प्रत्येकाकडू न त्या
एका िाटीिध्ये गोळा करा. २+२+२......अशी बेरीज करत करत एकूण द्वकती गोट्या हदल्या
ते िोजा. उदा. घरात पाच सदस्य राहतात. प्रत्येकाला २ याप्रिाणे २+२+२+२+२ = १०
गोट्या िाटल्या.

येर्थे क्लिक करा

यालाच गतणाकार रुपात २×५ = १० (दोन पाचिेळा म्हणजे दोन गतणणले पाच बरोबर दहा असे

येर्थे क्लिक करा

2. एका ओळीत चार फतले घेऊन तीन राांगा तयार करा. बेरीज रुपात आणण गतणाकार रुपात

िाचतात.)

ललहून दाखिा.

3. एका िाटीत ३ खडे याप्रिाणे ६ िाट्याांिध्ये द्वकती खडे होतील. हे बेरीज रुपात आणण
गतणाकार रुपात ललहून दाखिा. यालाच ३ ची ६ पट सतद्धा म्हणतात.
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4. काड्ाांचे १ ते ९ पैकी एका सांख्ेएिढे सारखे गठ्ठे बाांधा, दोन गठ्ठे घेतल्यास द्वकती? तीन
गठ्ठे घेतल्यास द्वकती? अश्या प्रकारे भािासोबत खेळा. उत्तर िोठ्याांना दाखिून पडताळा.
इयत्ता ३ री च्या गणणत पाठ्यपतस्कातील पान ििाांक २६ िरील तक्ता खडे, गोट्या द्वकिंिा
झाडाांची पाने िापरून िहीत पूणु करा.

३

03.71.01

अध्ययनार्थी तीन

1. २ चा पाढा उभ्या िाांडणीत ललहा आणण ४ चा पाढा त्यापतढे ललहा दोघाांची आडिी बेरीज

गतणाकार

अांकी सांख्ाांिर
द्विया करतात.

येर्थे क्लिक करा

आहेत. िोठ्याांशी चचाु करून अमधक िाहहती मिळिा. १ ते १० पयंत पाढ्ाांचा तक्ता तयार

याांचे विश्लेषण

करा. काही गांित बघायला मिळते का?

करून सांख्ािरील
िापर करतात.

येईल?

2. पाढे तयार करण्याच्या पतनःपतन्हा बेरीज, पटीत िोजणे, पाढ्ाांची बेरीज करणे या पद्धती

पठरन्सस्थती/सांदभु

योग्य द्वियाांचा

करून ६ चा पाढा तयार करा. (पृष्ठ ि. २८ प्रिाणे) याचप्रिाणे ७ चा पाढा कसा करता

येर्थे क्लिक करा

3. गतणाकार मचन्हाचे काडु तयार करा. ० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या तयार करा. डोळे मिटू न त्यातील
कोणत्याही दोन मचठ्या उचला. अांक िहीत ललहून घ्या, आणण त्याांचा गतणाकार करा.
4. पाढ्ाांच्या तक्त्याांच्या सहाय्याने पृष्ठ ि.२९ िरील तक्ता िहीत ललहून पूणु करा.
5. गतणाकार मचन्हाचे काडु तयार करा. ० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या तयार करा. डोळे मिटू न त्यातील
कोणत्याही दोन मचठ्या उचला. अांक िहीत ललहून घ्या, आणण त्याांची शाब्दिक उदाहरणे
तयार करा.
उदा. ३ × ५

िैदानात एका राांगेत ३ ितले उभे आहेत, याप्रिाणे ५ राांगा असतील तर एकूण द्वकती ितले
उभे आहेत? एकिेकाांना सोडिायला द्या.
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आििडा

अध्ययन वनष्पत्ती

पािाचे

ििाांक

नाि

अध्ययन
अध्यापन
स्त्रोत
E-book
बालभारती
ललिं क
DIKSHA
App ललिं क

४आििडा

-

नाणी ि
नोटा

विद्यार्थी कृती

येर्थे क्लिक
करा.
येर्थे क्लिक
करा,
येर्थे क्लिक
करा.

1. िोठ्याांच्या परिानगीने आणण िदतीने १०० रु, २०० रु, ५०० रु आणण २००० रु च्या नोटा जििा.
त्याांची अचूक द्वकिंित साांगा. १ रु, २ रु, ५ रु आणण १० रु ची नाणी मिळिा. त्याांची अचूक द्वकिंित
साांगा.
2. एकापेक्षा अमधक नाणी ि नोटा एकत्र करा. त्याांची ििशः बेरीज करून होणारी एकूण रक्कि
िोठ्याांना साांगा.
3. कागदाच्या खेळण्यातील नोटा तयार करा. (जसे की १०० असे िोठ्या अक्षरात नोटे एिढ्ा
आकाराच्या कागदाच्या पट्टीिर ललहा.) आपल्या भािांडा सोबत द्वकिंिा पालकाांसोबत नोटाांचे
एकत्रीकरण करून नोटा िोजण्याचे खेळ खेळा.
4. खेळण्यातील नोटाांच्या सहाय्याने खालील रकिाइतके रुपये गोळा करा. िोठ्याांकडू न खात्री
करून घ्या.
१) १२५ रुपये
२) ५७१ रुपये
३) १०५० रुपये
४) २४७२ रुपये.

चाचिी क्र.
४

प्रश्न १. पतढील मचत्रे बघ. गतणाकार रुपात ललही.
१)
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( गतण २)

२)

प्रश्न २. पतढे हदलेली गतणाकार रूपातील िाांडणी बेरीज रुपात ललहा. ( गतण २)
१) ७ x ४ =
२) ५ x ५ =
प्रश्न ३. पतढील मचत्र बघून गतणाकाराचे एक उदाहरण बनि.

प्रश्न ४. शाब्दिक उदाहरणे सोडि.

(गतण २)

( गतण २)

१) एका फळाांच्या दतकानात एका डब्यात ४ पेरू याप्रिाणे वििीला िे िलेले होते. िीरू ने असे ५ डबे खरेदी केले. िीरूने एकूण द्वकती पेरू घेतले?
२) िाझ्या परसबागेत एक शेंगाचे झाड आहे . झाडाला आज ७ शेंगा लागल्या आहेत. प्रत्येक शेंगेत ६ वबया आहेत. सगळ्या वबया काढल्यास एकूण
द्वकती वबया िाझ्याकडे जितील?

प्रश्न ५. खालील गतणाकार कर. आणण चौकटीत योग्य उत्तर ललही.
१) ६ x

७

=

=

७

x

६

२) ३ x

५

=

=

५

x

३
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(गतण २)
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माहे – ऑगस्ट २०२१
आठिडा

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

विषय – इं ग्रजी इयत्ता :विसरी
पाठाचे नाि

विद्यार्थी कृिी

अध्ययन
स्त्रोि

August
WEEK
3

The learner …..

Play time

03.17.01

Click

Download My English Book

here

Three using this link
You can Install the DIKSHA App

listen attentively for

in your mobile phone.

various purposes

1) Listen enjoy the song

03.17.04

and recite it.

recites their own

2) Find the ladder, swing,

favourite poems and

see-saw from pictures

songs individually in

and circle it.

groups and in pairs with
action.
August
WEEK
3

The learner …..

Revision

Click here

03.17.17

1) Watch the video
2) Read the names if fruits,
body and colour,

reads and understands

vegetables, school and

English from the

things.

surroundings.

Add new words on your own.
August
WEEK
3

03.17.11
uses meaningful short

3.Guessing Click

1) Listen and watch video

Game

carefully and play

here

the game

with your friends or family

sentences in English

members.

orally and in writing.
Uses of variety of nouns,

2 ) Add your own words and

pronouns, adjectives and

speak with family members.

prepositions.
August
WEEK
3

03.17.07
reads small texts in
English silently with
comprehension and

Revision 2

Click

1) Watch the video and say

here

the word for picture

understands the detail of

2) Try to find name of

English text.

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

August
WEEK
3

The learner …..

Click
here

03.17.01

Activity for self-learning.
Spot the letter.

listen attentively for

1)Watch the video and try to

various purposes

spot the letter from book on
page -5

The learner …..
03.17.01
listen attentively for
various purposes
August
WEEK
4

03.17.19

b-c-p-t-

Click here Activity for self-learning.
Watch and Join the same

writes letters and words

words.

with proper space

1. 4. Read the letters with

03.17.21

pictures.

quickly thinks of words

2. Trace the letters with pencil
and finger.

related to a given word
or picture.
August
WEEK
4

03.17.06
reads aloud the groups

Priya in the

Click

village 1

here

of words, short

1) Listen and repeat after

video looking into book.

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

sentences with proper
pauses, stress,
intonation, pace and
expression.
August
WEEK
4

03.17.06
reads aloud groups of
words, short sentences
with proper pauses,

Riya in the

Click

City -1

here

1. Listen and repeat after

video looking into book.

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

stress, intonation, pace

Activity for self-learning.

and expression.

Join the same letters.
Look and find the letter in
words and join it.
Page 6,7

माहे – सप्टेंबर
आठ

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

विषय – इं ग्रजी इयत्ता :विसरी
पाठाचे नाि

िडा
Septe
mber
WEEK

1

विद्यार्थी कृिी

अध्ययन
स्त्रोि

03.17.17
reads and understands

Priya in the

Click here

village 2

1. Listen and repeat after video
looking into book.

English from the

2. Look and try to name pictures

surroundings.

on page -10-and 11 or name the
things from your kitchen.

Septe
mber
WEEK

1
Septe
mber
WEEK

1

03.17.17
reads and understands

Riya in the

Click here

City -2

1. Listen and repeat after video
looking into book.

English from the

2. Try to present any dialogue at

surroundings.

home ( page -8 to 11 )

03.17.19
writes letters and words with
proper space

d-f-m-n

Click here

Activity for self-learning.
1.

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

03.17.21

2. Match the same letters

quickly thinks of words

3. Watch and join the letters

related to a given word or
picture.

with line.
from words.
4. Watch and read the letter
with the help of pictures.
Page -13
Try to trace the letters in your
notebook. Page -13

Septe
mber
WEEK

2

03.17.01
listen attentively for various

More or

Click here

1.

Watch the video carefully
and repeat after that.

Less

Try to read numbers on

purposes

calendar.

03.17.04
recites their own favourite
poems and songs individually
in groups and in pairs with
action.
Septe
mber
WEEK

2

03.17.04

Days of the

Click here

1.

Sing the poem with video
and recite it.

Week

2. Write numbers and dates

recites their own favourite

from the calendar.

poems and songs individually

Read the calendar and tell days of

in groups and in pairs with

week to your mother / father.

action.

Page -15

03.17.19
writes letters and words with
proper space
Septe
mber
WEEK

2

03.17.01
listen attentively for various

Who are you

Click here

?

Activity for self-learning.
1.

purposes

Listen the conversation
from the video and repeat
it.

03.17.05

2. Try to speak with your
parents and friends.

takes part and enjoys the role

3. Tell the names of

play, short skit and

vegetables in English to

dramatization in English with

your mother.

appropriate expressions.

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

Septe
mber
WEEK

2

03.17.05
takes part and enjoys the role
play, short skit and
dramatization in English with
appropriate expressions.

Revision -3

Click here

1.

Watch the video and try
to repeat it.

2. Enact the sentences with
your brother / parents.
3. Try to find out English
numbers at your home
and try to write in
Marathi.

Page – 18

Activity Sheet

Q.1 Find the three lettered words from given words.( तीन अक्षरी शब्द शोधून गोल करा.)
Bag

table

parrot

clock

top

Q.2 Find the five lettered words from given words. ( पाच अक्षरी शब्द शोधून गोल करा.)
Bag

table

parrot

clock

top

Q.3 Name the five things you see in your house. (घरातील पाच वस्तूची नावे ललहा.)
Q.4 Name the five things you see in your school. (शाळे तील पाच वस्तूची नावे ललहा.)
Q.5 Draw the letters b c p t and d f m n in your notebook. (अक्षरे वहीत ललहा)
Q.6 Tell names of five vegetables. (पाच भाजाांची नावे साांगा.)
Q.7 Tell numbers 1- 50 in English. ( इां ग्रजीतून 1-50 अांकाची नावे साांगा.)

माहे – सप्टेंबर
आठ

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

विषय – इं ग्रजी इयत्ता :विसरी
पाठाचे नाि

िडा
Septe
mber
WEEK
3

विद्यार्थी कृिी

अध्ययन
स्त्रोि

03.17.04
recites their own favourite
poems and songs individually
in groups and in pairs with
action.

Can you
….. ?

Click here

1.

Listen the song and sing
with rhythm and enjoy it.

2. Try to recite the song.
3. Use the expressions with
your brother, sister or
parents.
Page -19

Septe
mber
WEEK
3

03.17.07
reads small texts in English

Strings of

Click here

Actions

Activity for self-learning.

silently with comprehension

1.

Watch the video and
repeat .

and understands the detail of

2. See the pictures on page

English text.

-20 and try to name the
action in English.
3. Try to repeat action with
mime and tell brother ,
sister to identify it.
4. Page -21

Septe
mber
WEEK
3

03.17.19

Activity for self-learning.

a-e-i
Click here

writes letters and words with

1.

Watch the video and
underline the first letter.

proper space

2. Read the names of all

03.17.21

3. Trace and write the

pictures.
alphabets / letters.

quickly thinks of words related

Read the alphabets loudly. Page -

to a given word or picture.

03.17.19

22
o-u

Click here

writes letters and words with

Activity for self-learning.
1.

proper space

Watch the video and
underline the first letter.

2. Read the names of all

03.17.21

pictures.
3. Trace and write the

quickly thinks of words related

alphabets / letters. ( a, e,

to a given word or picture.

I,u)
4. Read the alphabets
loudly. Page -23

Septe
mber
WEEK
3

03.17.04
recites their own favourite
poems and songs individually
in groups and in pairs with
action.
03.17.19

Apples and
Bananas

Click here

Activity for self-learning.
1.

Listen the song and sing
with rhythm and enjoy it.

2. Try to recite the song.
3. Read the words from the
circle and write in your
notebook.
Page -24

writes letters and words with
proper space
Septe
mber
WEEK
3

Septe
mber
WEEK
4

03.17.18

We can

Click here

2. Read loudly and Write the

write!

proportionately.

words in your notebook.

1
03.17.08
read appropriately to chain of

Watch the video and
repeat after it.

read and

writes all letters correctly and

1.

Page -25

Action

Click here

1.

Watch the video and
repeat the action with it

Time -1

and enjoy .

instructions , requests etc.

2. Repeat the actions with
your brother or sister.
Page -26

Septe
mber
WEEK
4

03.17.05

Let’s speak

Click here

1.

Listen the conversation
and repeat with action

takes part and enjoys the role

and enjoy it.

play, short skit and

2. Try to use / enact it with

dramatization in English with

your family members.

appropriate expressions.

3. Do the actions at your
home with your brother
or sister.
Page – 27

Septe
mber
WEEK
4

03.17.19

h-l-r-s

Click here

Activity for self-learning.
Watch video and name the

writes letters and words with

pictures then find the letters and

proper space

circle it.
1. Spot the letter in the words

03.17.21

and join it.

quickly thinks of words related

2. Read the letters with help of

to a given word or picture.

pictures.
3. Read loudly Trace and write the
letters in your notebook.
Page -28 -29

Septe
mber
WEEK
4

03.17.01
listen attentively for various
purposes

We can
read and
write!

Click here

Activity for self-learning.
1.

Listen and try to write
first letter of words.

2

03.17.19

2. Read loudly and copy
words in your notebook.
Page -30

writes letters and words with
proper space

Septe
mber
WEEK
4

03.17.01

Please

listen attentively for various

Click here

1.

Watch the video and
repeat after that.

help!

2. Try to use it with your

purposes

father, mother.
3. Try to find English letters
and words at your home

03.17.06

and write it in your
notebook.

reads aloud groups of words,

Page – 31

short sentences with proper
pauses, stress, intonation, pace
and expression.

Septe
mber
WEEK
4

03.17.06

We are all

reads aloud groups of words,

Click here

together!

short sentences with proper

1.

Listen and enjoy the
story.

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

pauses, stress, intonation, pace

home with your brother

and expression.

and sister.
Page -32 ,33 and 34

03.17.05
takes part and enjoys the role
play, short skit and
dramatization in English with
appropriate expressions.

Activity Sheet

Q.1 Draw the letter in the air.( अक्षर हवेत काढा.)
a

e

i

Q.2 Draw the letter in the air.( अक्षर हवेत काढा.)
o u

Q.3 Read the words and write them in your notebook. (शब्द वाचा व वहीत ललहा..)
am

an

at

cap

tap

Q.4 Read the words and write them in your notebook. (शब्द वाचा व वहीत ललहा..)
it

in

bit

fit

tip

Q.5 Draw the letters a e i and o u in your notebook. (अक्षरे वहीत ललहा.)
Q.6 Tell names of five animals. (पाच प्राण्ाांची नावे साांगा.)
Q.7 Tell numbers 51- 100 in English. ( इां ग्रजीतून 51-100 अांकाची नावे साांगा.)

माहे : ऑक्टोबर 2021
आठ

विषय इं ग्रजी – इयत्ता :विसरी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

पाठाचे नाि

िडा

Octo
ber
Week
-1

विद्यार्थी कृिी

अध्ययन
स्त्रोि

03.17.04

1)

Recites their own

favourite poems and songs
individually, or in groups and

Listen enjoy the song and
recite it.

1. Plant Magic

in pairs with actions.

कववता ऐका व पाठ करा

Click
Here

2) Find the rhyming words for
words given on page -35
पान 35 वरील शब्दाांचे यमक जुळणारे शब्द
शोधा

Octo
ber
Week
-1

03.17.08 Responds appropri
ately to a chain of
instructions, requests, etc.

Action Time
-2

1)

Click
Here

Watch and listen video
carefully and do actions
page -36

व्हीडीओ पहा, ऐका व कृती करा. पान 36

1)
03.17.21

ber

and then name the

Click Here

pictures by closing your

Thinks of words quickly

book (given on page -37 &

related to a given word

38 )

or picture.
Octo

Watch the video carefully

व्हीडीओ काळजीपूववक पहा पुस्तक बांद करा व
चचत्ाांना

03.17.18 Writes all letters

Click Here नावे द्या. पान नां – 37 व 38

correctly and proportionately
g-j-k-q

Week

2) Try to find words starts
from g-j-k-q

-1
second link /

g-j-k-q पासून चालू होणारे शब्द शोधा

video is not

3) Join the same words page -

related with
content on

38

page 38, 39 )

पान 38 वरील समान शब्द एकमेकाांना जोडा .

( Second link

4) Find and circle the letter in
the words. Page-38

listen and
enjoy )

पान 38 वरील शब्दातील अक्षराांना गोल करा.
1)

Read words and copy one
word from each group in

Octo
ber
Week
-2

your notebook.
03.17.14

गटातील शब्द वाचा व एका गटातील

Read and

understands charts, tables,

Words and

timetables, maps and posters

Puzzles

एक शब्द वहीत ललहा.

Click

2) Look at picture and

Here

on the classroom walls

complete words.
Page -40
चचत् पहा व पान 40 वरील शब्द पुणव करा.
1) Listen and watch the video

03.17.05 Takes part and
Octo
ber

enjoys in role play, short skit
and dramatization in English
with appropriate expressions

Week

carefully and make three
We have

sentences on picture and tell to

something in
our mind.

family members.

Click
Here

व्हीडीओ काळजीपूववक ऐका, पहा आणण त्यातील
चचत्ावर तीन वाक्य बनवा व घरातील सदस्याना
साांगा

-2

03.17.16 Describes things,
pictures, events and festivals,
etc using simple and short
sentences

2 ) Use other things or pictures
and try to make sentences on
that and tell to parents. Page 41

घरातील कोणत्याही वस्तूवर आणखी वाक्ये
तयार करा. पान 41
1) Listen and repeat after video
Octo
ber
Week
-2

looking into book. Page -42

03.17.06 Read aloud groups
of words, Short sentences

व्हीडीओ पहात पहात पुस्तकात वाचन करा.

with the proper pauses,
stress, Intonation, pace and
expression.

Kind Kondiba

पान 42

Click
Here

03 .17.19 Writes letters and

वाचा व शब्द वहीत ललहा . पान 43

Activity for self-learning.

Octo
ber

-3

your notebook.
Page-43

words with proper space.

Week

2) Read and write words in

03.17.21

Thinks of words

quickly related to a given

v-w

Click
Here

word or picture.

1) Watch and enjoy video.
Do it on your own. (SELF
STUDY)
पहा व कृती करा. (स्वांयअध्ययन )

Activity for self-learning.
1)

Octo
ber
Week

letter x-y-z- in the words

03 .17.19 Writes letters and
words with proper space.

Watch video and Spot the

x-y-z

-3

and Join the same letters.

Click

page -45 (SELF STUDY)

Here

व्हीडीओ पहा आणण x-y-z या मुळाक्षराांना
गोल करा व समान मुळक्षरे एकमेकाांना जोडा .
पान 45
Octo
ber
Week
-3

03.17.04

Recites their own

1.

Listen and watch the
video and enjoy the

favourite poems and songs

song/poem.

individually, or in groups and

कववता ऐका व मुखोदगत / पाठ करा

in pairs with actions.

Try to say a to z letters

2.
An Alphabet
song

orally in proper order. ( a

Click

to z अक्षरे तोंडी म्हणा.)

Here

3.

Try to write all z to z
letters in your notebook.

a to z अक्षरे वहीत ललहीण्ाचा प्रयत्न करा.
4.

Find and write one word
for every letter and write
in your notebook.

प्रत्येक अक्षरासाठी एक शब्द शोधा व वहीत
ललहीण्ाचा प्रयत्न करा.

Click Here

1

Watch the video carefully
and read all the sentences
loudly.

व्हीडीओ पहा व सवव वाक्ये वाचण्ाचा प्रयत्न

03.17.11 Uses meaningful short

करा.

sentences in English
Octo
ber
Week
-3

2

orally and in writing.

with given words.

Uses a variety of
nouns, pronouns,
adjectives and
prepositions.
03.17.12 Identifies opposites
like ‘day /night’, ‘close /
open’ and such others

Try to complete sentences

Opposites

ददलेल्या शब्दाांपासून वाक्ये पूणव करण्ाचा
प्रयत्न करा.
3. Write all sentences in your
notebook.
सवव वाक्ये वहीत ललहा.
4. Make more sentence and write
in your notebook.
तुम्ही अशीच काही वाक्ये तयार करा व वहीत
ललहा.

आठिड

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

पाठाचे नाि

ाा

अध्ययन स्त्रोि

ऑक्टोबर २०२१

6 ) Priya in the village -2

October

आठिडा
Week
-4

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

पाठाचे नाि

October

03.17.01 Listen

Revision on all

7 )below
Riya inlinks
the City
Use
for – 2

content

revision
Click Here

Week -3

October

विद्यार्थी कृिी

attentively for the

various purposes.
03.17.04

We have something in
8) Days of the week
our mind.

Recites

Click Here
Click Here
9 ) Who are you ?

their own favourite
poems and songs
individually, or in

groups and in pairs

अध्ययन
स्त्रोि
Click Here

Revision

with actions

Click Here
Kind Kondiba
10 ) Revision – 3
Click Here
Click
Here

03.17.09 Participates
in conversation and

11) Can you … ?

speaks briefly about

विद्यार्थी कृिी

Use given links watch
videos and practice it. Try
to make new sentences
and use it, practice it.

ददलेल्या सवव ललिं क वापरून व्हीडीओ
काळजीपूववक पहा व सराव करा.
नवीन वाक्ये तयार करून वापरा.

Click
Here
Opposites

familiar topics.

12 ) Strings of action

03.17.12 Identifies

Click
Here
Click
Here

opposites like ‘day

/night’, ‘close / open’

13 ) Apples and Bananas

and such others

Click Here

October

1 ) Play time
14 ) Please help !

Week -4

Click Here
Click Here
2 ) Revision 1
15 ) we are all together !
Click Here
Click Here
Revision

3 ) Revision – 2
16 ) Plant magic
Click Here
Click Here
4) Priya in the village -1
17 ) Action time – 2
Click Here
Click Here
5) Riya in the City – 1
18 ) Words and Puzzles
Click Here
Click Here
19) We have something
in your mind

Click on given links, watch
videos carefully and do practice.
ददलेल्या सवव ललिं क वापरून व्हीडीओ
काळजीपूववक पहा व सराव करा.

October

Click Here

Week -4

20) Kind Kondiba
Click Here
21 ) An Alphabet Song

Click Here
22 ) Opposites
Click Here

Activity Sheet
Q.1 Draw the letter in the air.( अक्षर हवेत काढा.)
g

j k q

Q.2 Draw the letter in the air.( अक्षर हवेत काढा.)
v

w

Q.3 Read the words and write them in your notebook. (शब्द वाचा व वहीत ललहा..)
go

jam

ok

queue

Q.4 Read the words and write them in your notebook. (शब्द वाचा व वहीत ललहा..)
Bag

tag

let net

get

Q.5 Draw the letters g

j k q

Q.6 Draw the letters g

v

w

car
in your notebook. (अक्षरे वहीत ललहा.)
in your notebook. (अक्षरे वहीत ललहा.)

Q.7 Tell numbers 1- 100 in English. ( इां ग्रजीतून 1-100 अांकाची नावे साांगा.)

इयत्ता – तिसरी

तिषय – पररसर अभ्यास १

महिना

आठवडा

जून

1 जुलै ते 15 जुलै
16 जुलै ते 30
जुलै

ऑगस्ट

31 जुलै ते 14
ऑगस्ट

ऑगस्ट

3

ऑगस्ट

3

ऑगस्ट

3

पाठाचे नाव

उपघटक

अध्ययन ननष्पती

अध्यापनाचे स्त्रोत

क्रमाांक

नवद्यार्थी कृती

कृनतपत्रिका क्रमाांक 1 ते 6
चाचणी 1
कृनतपत्रिका क्रमाांक 7 ते 12
चाचणी 2
कृनतपत्रिका क्रमाांक 13 ते 19
चाचणी 3 (सांपूणण सेतू अभ्यासक्रमावर आधाररत)
1. आपल्या
अवतीभवती

अवतीभवती नजर टाकू

1. आपल्या

चचमणी आणण दगड

अवतीभवती

यातील फरक

1. आपल्या
अवतीभवती

03.95.01

https://bit.ly/3qjrLW0

03.95.02

https://bit.ly/35MadbK

पररसरातील सवण
घटकाांचे एकमेकाांशी

तुम्हाला माहिती असलेल्या पररसरातील
वस्ूांची यादी विीमध्ये तयार करा.
पररसरातील वस्ूांच्या यादीतून सजीव व
ननजीव वस्ू कोणत्या? िे ठरवा.
पररसरातून आपल्याला कोणकोणत्या वस्ू

03.95.02

https://bit.ly/3wRGYQK चमळतात?आपल्या कोणकोणत्या गरजा

नाते

पूणण िोतात? याचा शोध घ्या.
१) तुमच्या आई-वहडलाांबरोबर तुम्ही शेतात गेला आिात. तुम्हाला त्या पररसरात कोणकोणत्या वस्ू

ऑगस्ट

4

1. आपल्या

अवतीभवती

हदसतील?
घटक चाचणी

२)एक कुिा आणण एक टे बल या दोघाांनािी चार-पाच हदवस दररोज पोळी खायला द्या. काय
आढळे ल त्याची नोंद घ्या.

३)मातीपासून तयार िोणाऱ्या वस्ू कोणत्या?
४)तनयाच्या आईने नतला एक बाहुली आणली. ती बाहुली नाच करते. आपण जे बोलतो ते बोलते,

तर ती बाहुली सजीव आिे की ननजीव? कारण साांगा.
५) बेडूक काय खातो?

६) चटया, टोपल्या कशापासून बनवतात?
ऑगस्ट
ऑगस्ट

सप्टेंबर

4
5

1

2. अबब! त्रकती

प्रकारचे िे प्राणी

2. अबब! त्रकती
प्रकारचे िे प्राणी
2. अबब! त्रकती

प्रकारचे िे प्राणी

आमचा सांचार कुठे
असतो?

03.95.20

https://bit.ly/3d45y9d

आमचे रां ग ननरननराळे !
आम्ही आकाराने लिान

वेगवेगळी!, आम्ही

03.95.06

https://bit.ly/3qi0Cmm मध्यम व मोठ्या आकाराच्या प्राण्याांचा शोध
घ्या.

03.95.14

िालचालीवरून प्राण्याांचे वगीकरण करा.

https://bit.ly/3gOz8BF उपयोगी व िासदायक प्राणी कोणते याचा

उपयोगी!, आम्ही घरगुसे

शोध घ्या.

आमची नपल्ले दूध

ज्या प्राण्याांची नपल्ले दुध नपतात असे

नपतात, आम्ही उडतो,
सप्टेंबर

2

2.अबब! त्रकती

आम्ही पाण्यात राितो,

प्रकारचे िे प्राणी

आम्ही सरपटतो,

पररसरातील प्राणी, सरपटणारे प्राणी,
03.95.20

https://bit.ly/35Mao6U त्रकटक याांचा शोध घ्या त्याांचे ननरीक्षण
करा. माशाचे चचि काढू न त्याच्या भागाांना

आम्हाला कीटक

नावे द्या.

म्हणतात
सप्टेंबर

2

2.अबब! त्रकती
प्रकारचे िे प्राणी

जचमनीवर चालणाऱ्या प्राण्याांचा शोध घ्या.
पररसरातील नवनवध रां गाच्या तसेच लिान,

मोठे !
आमची िालचाल

आकाशात उडणाऱ्या, पाण्यात रािणाऱ्या व

पररसरात नवनवध रां गाचे, आकाराचे प्राणी
जरा डोके चालवा

03.95.20

https://bit.ly/3gXcOon

आिेत. यावरून तसेच त्याांच्या िालचाली
वरून, रािण्याच्या जागेवरून प्राण्याांची
तुलना करा व वगीकरण करा

1)तुमच्या घरात आढळणारे प्राणी कोणते ते ललिा.
सप्टेंबर

2

2.अबब! त्रकती

प्रकारचे िे प्राणी

2)पाण्यात आणण जचमनीवर दोन्ही रठकाणी रािणारे प्राणी कोणते?
घटक चाचणी

3)पुढील प्राण्याांची नावे आकाराप्रमाणे मोठ्यापासून लिानापयंत क्रमाने ललिा. फुलपाखरू,
कासव, पाल, मासा, घोडा

4)गाय, म्हैस याांच्या दुधापासून कोणकोणते पदार्थण बननवतात?
5)तुम्हाला कोणता प्राणी पाळायला आवडेल?

6) प्राणी व पक्षी याांच्या चचिाांचा सांग्रि करा.
7) कािी मुले रस्त्यावर त्रफरणाऱ्या कुत्र्ाांना िास देतात. त्याांना दगड मारतात. त्याांच्या शेपटीला दोर
बाांधतात. त्याांनी असे करणे बरोबर आिे का? तुम्ही त्याांना काय साांगाल?
सप्टेंबर

3

3.ननवारा आपला

घराची गरज

आपला

कशासाठी?

03.95.20

https://bit.ly/3wRHiiq

अन्न,वस्त्र याप्रमाणे ननवारा िी सजीवाांची
एक गरज आिे आपल्याला घराची

आवश्यकता का असते? नवचार करा.
पररसरात स्वतः चा ननवारा स्वतः

सप्टेंबर

3

3.ननवारा आपला

स्वतःसाठी ननवारा

आपला

बननवणारे प्राणी

03.95.03

https://bit.ly/2SoOhjU

बननवणाऱ्या प्राण्याांचा शोध घ्या. शक्य
असल्यास पक्षी आपली घरटी कशी
बननवतात याचे ननरीक्षण करा.

पररसरात आयता ननवारा शोधणारे
सप्टेंबर

4

3.ननवारा आपला
आपला

पररसरात आयता
ननवारा शोधणारे प्राणी

03.95.20

https://bit.ly/35M4TVG

प्राणी,पाळीव प्राणी कोणते िे शोधा.
घरात व आजूबाजूला चमळणारे साहित्य
वापरून पक्ष्याचे कृत्रिम घरटे तयार करा.

१)घरामुळे तुमचे कोणत्या गोष्टींपासून सांरक्षण िोते?
२)लशिं पी पक्षाच्या घरट्याबद्दल माहिती ललिा.
३)छतावर उडू न आलेल्या पोपटाला राकेशने एका नपिं जर्यात ठे वले.त्याची िी कृती तुम्हाला योग्य
सप्टेंबर

4

3.ननवारा आपला
आपला

घटक चाचणी

वाटते का? कारण द्या.
४) आपण कोणकोणत्या प्राण्याांसाठी ननवारा तयार करतो ?
५)मधमाशीच्या पोळ्याचे चचि काढा.
६)प्रत्येकी दोन नावे ललिा.
a)घरट्यात रािणारे प्राणी b)गुिेत रािणारे प्राणी c)नबळात रािणारे प्राणी
जांगली प्राणी पाणी नपण्यासाठी कोठे

सप्टेंबर

5

8.आपली पाण्याची
गरज

तिान का लागते?
पाणवठा,

03.95.05

जातात? उत्तर िे विीमध्ये ललिा. इयत्ता

https://bit.ly/2SWKFWy नतसरीच्या पररसर अभ्यास

पाठ्यपुस्कातील पान क्रमाांक 46 वरील
कृती करून पिा. (तुमच्या घरात साहित्य

उपलब्ध असेल तरच करा.)

ऑक्टोबर

1

8.आपली पाण्याची
गरज

तुम्ही पाण्याचा वापर कोणकोणत्या

पाण्याचे मित्त्व ,
वनस्पतींना पाण्याची
गरज

कामासाठी करतात ते ललिा. इयत्ता
03.95.05

https://bit.ly/3vKxrcF

नतसरीच्या पाठ्यपुस्कातील पान क्र. 50
वरील कृती करून पिा(घरात साहित्य
उपलब्ध असेल तरच करा)

१)पाण्यात वाढणाऱ्या वनस्पती कोणत्या?
२)ज्या फळात पाणी असते अशी फळे कोणती?
ऑक्टोबर

1

8.आपली पाण्याची
गरज

३) चूक की बरोबर ते ललिा. a)नदीच्या पाण्यात फुले टाकावी. b)पाणी नेिमी झाकून ठे वावे.
घटक चाचणी

c)कारखान्याचे दूनित पाणी समुद्रात सोडावे.

४)खालीलपैकी कोणाला पाण्याची गरज आिे ते ललिा. दगड, जाईची वेल, माठ, मुांगी, टे बल,
फुलपाखरू, अांत्रकता.

५)सोिमला पररसरात असणाऱ्या चचमण्याांकररता नपण्याच्या पाण्याची सोय करायची आिे. त्याने
काय करायला िवे?
ऑक्टोबर

2

10.पाण्यानवियी
र्थोडी माहिती

पारदशणक अपारदशणक
पदार्थण

तळ्यातले पाणी स्वच्छ असेल तरच
03.95.05

https://bit.ly/2TUI7Zh

पाण्याचा तळ हदसतो, असे का ? उत्तर
ललिा.
पाण्यानवियी तुम्हाला काय काय माहिती

ऑक्टोबर

2

10. पाण्यानवियी
र्थोडी माहिती

शुद्ध पाण्याचे गुणधमण

03.95.05

आिे ते ललिा. इयत्ता नतसरीच्या पररसर
https://bit.ly/3vQIKQw अभ्यास पाठ्यपुस्कातील पान क्र. 59
वरील कृती करून पिा. (घरात साहित्य
उपलब्ध असेल तरच करा)
धुतलेले ओले कपडे वाळत घातले की

ऑक्टोबर

3

10.पाण्यानवियी
र्थोडी माहिती

पाण्याच्या अवस्था

03.95.05

https://bit.ly/3zJpxUl

आपोआप कसे सुकतात? उत्तर विीमध्ये

ललिा. इयत्ता नतसरीच्या पाठ्यपुस्कातील
पान क्र. 61 वरील कृती करून पिा (घरात
साहित्य उपलब्ध असले असेल तरच करा.)

१)सपनाकडू न जचमनीवर तेल साांडले तर ते तेल पसरेल की त्याचा ढीग तयार िोईल?
ऑक्टोबर

3

10.पाण्यानवियी
र्थोडी माहिती

२)काचेचा ग्लास आणण पुठ्ठा यात पारदशणक व अपारदशणक पदार्थण कोणता ?
घटक चाचणी

३) रवा व गूळ यापैकी पाण्यात नवरघळणारा पदार्थण व न नवरघळणारा पदार्थण कोणता?
४)पाण्याच्या तीन अवस्था दाखवणारे चचि काढा व रां गवा.
५)पावसाळ्यात मुरमुरे का सादळतात?

ऑक्टोबर

4

ऑक्टोबर

4

11.आपली िवेची
गरज

िवा, िवेचे गुणधमण

03.95.06

11.आपली िवेची

https://bit.ly/3xPemaV श्वसन म्हणजे काय ते विीमध्ये ललिा?
https://bit.ly/3j5DGFu

गरज

आपण श्वास घेण्यासाठी कोणत्या
ज्ञानेंहद्रयाांचा वापर करतो ते विीमध्ये ललिा.
1. मासे श्वसनासाठी लागणारी िवा कशी
चमळवत असतील ते विीमध्ये ललिा.

ऑक्टोबर

5

11.आपली िवेची
गरज

श्वासोच्छ्वास

03.95.06

https://bit.ly/3gOU7UV

2. इयत्ता नतसरीच्या पररसर अभ्यास पाठ्य
पुस्कातील पान क्र. 67 वरील कृती करून
पिा. (घरात साहित्य उपलब्ध असेल तरच
करा.)

१) आपल्या अवतीभवती िवा पसरली आिे , िे तुम्हाला कसे जाणवते?
२) मेणबत्तीवर जोरात फुांकर मारली काय िोईल ? असे का िोते?
ऑक्टोबर

5

11.आपली िवेची
गरज

घटक चाचणी

३) श्वासोच्छ्वास म्हणजे काय?
४) माशाांच्या पेटीत बुडबुडे हदसतात, ते कसले असतात ?
५) सजीव प्राण्याांनी श्वसन केले नािी तर काय िोईल?
६) पुढील मुद्दद्याांच्या आधारे िवेची माहिती ललिा. रां ग, वास, चव, आकार

