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कोविड-१९ मुळे उद्भिलले्या जागविक महामारीन े आपण मागील िर्षभरापसून अद्याप 
शाळा प्रत्यक्षपणे पूणष क्षमिेन े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 घिेला त्यामुळे महाराष्ट्रािील कानाकोपऱ्यािील 
िाडी-िस्त्ांिरील मुलांना सेि ू अभ्यासक्रमाच्या माध्यमािून आणण सिाांच्या प्रयत्नान े आपण 
शशकि ेठेि ूशकलो याचा मला आनदं िाटिो. 

मुलांच े आरोग्य ि सुरशक्षििा यांना प्राधान्य देिनू मुलानंा शशकि े करण्यासाठी राज्य 

शैक्षणणक संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्द महाराष्ट्र ,पुणे गििर्ीप्रमाण े यािर्ीही ‘शैक्षणणक 

ददनदशशिका’ घेऊन येि आहे. या शकै्षणणक ददनदशशि केस आपण सिष शशक्षक, विद्यार्थी, शाळा 
व्यिस्थापन सममिी ि पालकानंी सकारात्मक प्रविसाद दयािा असे आिाहन मी या वनममत्तान े
करि.े  

सिाांना चाल ूशैक्षणणक िर्ाषच्या मनस्वी शुभेच्छा! 

 

 
 

 

 

 

 

शुभेच्छा संिेश 

संिेश… 

प्रा.वषाग गायकवाड 

मंत्री 
शालेय र्शक्षि ववभाग 

महाराष्ट्र राज्य 

 



 

       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 मदहन ेआपण प्रत्यक्ष शाळाच सुरु करू शकलो नाही. पण शाळा जरी बंद ठेिाव्या लागल्या िरी अशा 
आपत्कालीन परीस्थस्थिीमुळे मलुांना शशक्षण प्रिाहाि रटकिून ठेिण्यासाठी मागील िर्षभरापासून राज्य शैक्षणणक 
संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्देमार्ष ि 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 मुल ेशशकिी रहािी म्हणून 
शशक्षकांनी ऑनलाईन ि ऑर्लाईन पद्धिीने जमेल त्या मागाषन े शशक्षण विद्यार्थ्ाांपयांि पोहचविण्याचा प्रयत्न 
वनरंिर 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 करण्यामध्य ेसुद्धा त्यांना अडचणी वनमाषण होऊ 
शकिाि. हे गृहीि धरून आपण ४५ ददिसाचा सेि ूअभ्यासक्रम सुद्धा सुरु केला. १४ ऑगस्ट रोजी  हा अभ्यासक्रम 
संपल्यानंिर मागील िर्ीप्रमाणे या िर्ीही राज्य शैक्षणणक संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्देने शैक्षणणक ददनदशशि केची 
वनममििी 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 सहजपण े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 ठेििील अशी मला आशा आहे. 

       एम. डी. र्सिंह (भा.प्र.से.) 
     संचालक 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि 
         पररषि, महाराष्ट्र, पुि े  

मनोगत 
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नमस्कार विद्यार्थी ममत्रहो, 
     सध्या कोविड-१९ या रोगामुळे संपूणष जग विविध समस्ानंा 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 आहेि. शाळा सुरू करिा येि नसल्या िरी शशकणे जास्तीि जास्त समृद्ध  करिा येऊ शकेल का याचा 
विचार करून  मागील शैक्षणणक िर्ाषप्रमाणे या शैक्षणणक िर्ाषमध्य ेदेखील शैक्षणणक ददनदशशिका उपलब्ध करून देण्याि येि 
आहे. 
      शैक्षणणक िर्ष २०२०-२१ मधे्य विद्यार्थ्ाांच्या शशक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेदडओ, टेशलणिजन,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 िर्ाषपासनू आम्ही करि आहोि. सदर शैक्षणणक ददनदशशिका स्माटष पीडीएर् रूपाि असनू यामध्य ेददलेल्या अध्ययन 
स्त्रोिांिर स्पशष केल्यास संबंमधि ई-सादहत्य आपल्यासमोर णिदडओ स्वरूपामधे्य ददसले. शैक्षणणक ददनदशशिका पाहिाना 
इंटरनेट कनेक्टिणिटीची समस्ा जाणिि असल्यास रेंज आहे अशा रठकाणी जाऊन संबमंधि ई-सादहत्य दीक्षा 
ऍिीकेशनिरून आपण डाऊनलोड करु शकिा ि इंटरनेट कनेक्टिणिटी नसलेल्या रठकाणी ऑर्लाईन पद्धिीन ेअभ्यास ू
शकिा. 
    महाराष्ट्र राज्यािील सिषच विद्यार्थी ि पालक सहजपण ेिापर करू शकिील असा या शैक्षणणक िर्ाषिील  प्रर्थम सत्रािील 
ऑगस्ट, सप्ट ेंबर ि ऑिोबर २०२१ या मदहन्यांसाठीचा अध्ययन सादहत्यस्त्रोिांचा संच शैक्षणणक ददनदशशि केच्या रूपामध्य े
आपणा सिाांसाठी उपलब्ध करून देि आहोि. िसेच शैक्षणणक िर्ाषच्या सुरुिािीस शैक्षणणक पूिषियारी ि सेि ू
अभ्यासक्रमाच्या माध्यमािून विद्यार्थ्ाषस अध्यायन स्त्रोि उपलब्ध करून देण्याि आललेा होिा.  प्राप्त पररस्थस्थिीि उपलब्ध 
अध्ययन स्रोिांच्या मदिीन ेियार केलेल्या शैक्षणणक ददनदशशि केस शशक्षक, पालक ि विद्यार्थी सकारात्मक प्रविसाद देिील 
असा विश्वास िाटिो. शैक्षणणक ददनदशशि केचा उपयोग आपल्या पाल्याच े क्रकिं िा आपल्या विद्यार्थ्ाांच े अध्ययन सुकर 
करण्यासाठी नक्कीच होईल अशी आशा आहे.  
    शैक्षणणक ददनदशशिका विद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शशक्षकांच्या मागषदशषनाखाली िापराियाची आहे. िसेच शशक्षकांनी र्ोन 
कॉल,  िाट्सअप या माध्यमािून विद्यार्थी आणण पालक यांच्या संपकाषि राहून  शैक्षणणक ददनदशशि केच्या साह्यान ेमुलाचं े
शशक्षण आनंददायी कस े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 केमधे्य अध्ययनस्त्रोि म्हणून दीक्षा ॲप िरील संबंमधि घटकांच ेई-सादहत्य ददल ेआहे. या सादहत्याचा 
िापर संदभष म्हणून करण्यापिूी शशक्षकांशी चचाष करण े आिश्यक आहे त्याचप्रमाणे शशक्षकांच्या सूचननेुसार 
पाठ्यपुस्तकांचाही िापर आिश्यक आहे.सदर ददनदशशिका शशक्षकांनी आपल्या सिष विद्यार्थ्ाांपयांि पोहोचिािी.त्यांच े
whatsapp ग्रुप करून क्रकिं िा प्रत्यक्ष गृहभेटीद्वारे विद्यार्थ्ाांना मागषदशषन करािे आणण ददनदशशि केिील विद्यार्थी कृिी 
समजािून सांगाव्या.   
      केिळ शैक्षणणक ददनदशशिका पुरिल्यान ेविद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पणूष होणार नसून शशक्षकांनी सिि पालक ि विद्यार्थ्ाांच्या 
संपकाषि राहण ेत्यांच्याशी चचाष करणे, त्यांना काही प्रश्न विचारणे या माध्यमािून विद्यार्थ्ाांच ेसाित्यपूणष सिांकर् मूल्यमापन 
करािे. विद्यार्थ्ाांिर सिि ऑनलाईन चाचण्यांचा मारा करण े योग्य नाही. त्याचप्रमाणे लेखी गृहपाठ, स्वाध्याय आणण 
चाचण्यायामुळे विद्यार्थ्ाांच ेअध्ययन कंटाळिाण ेहोणार नाही याचीही दक्षिा शशक्षकांनी घेण ेआिश्यक आहे. याचबरोबर 
शासनामार्ष ि शशक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्याि आलेल्या विविध माध्यमांचा देखील िापर करिा येईल. त्याच प्रमाणे 
विद्यार्थीवनहाय या वनयोजनामध्य ेलिमचकिा सुद्धा असािी. 

 



र्शक्षकांसाठी सूचना : 
 

1. शैक्षणणक ददनदशशिका सिष शशक्षकांनी आपल्या सिष विद्यार्थ्ाांपयांि पोहचिािी. 
2. शैक्षणणक ददनदशशिका विद्यार्थ्ाांनी िापरायला सुरू करण्यापूिी शशक्षकांनी सिष िापरकत्याष विद्यार्थ्ाांशी ि 

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

3. राज्य शैक्षणणक संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्द, महाराष्ट्र यांच ेमार्ष ि यापूिीच एकूण ४५ ददिसांचा सेि ूअभ्यासक्रम 
उपलब्ध करून देण्याि आललेा होिा. सदरचा अभ्यासक्रम राज्यािील विद्यार्थ्ाांसाठी ददनांक १ जुल ै२०२१ िे १४ 
ऑगस्ट, २०२१ या कालािधीमध्ये उपलब्ध करून देण्याि आलेला होिा.त्याचा विद्यार्थ्ाांच्या क्षमिा प्राप्तीमधे्य 
उपयोग करािा. 

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

5. िगषशशक्षकांनी, विर्यशशक्षकांनी पाठ शशकिाना पुस्तकाचा कसा िापर कसा करािा याबद्दद्दल सचूना द्याव्याि. 
6. प्रत्येक पाठाच े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 विद्यार्थ्ाांच ेअध्ययन घडिे त्याला पूरक सादहत्य क्रकिं िा शैक्षणणक सादहत्य म्हणून ई -
सादहत्याचा िापर करणे अपेशक्षि आहे. 

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

10. सदर ददनदशशिका इयत्तावनहाय ि विर्यवनहाय स्विंत्र pdf स्वरुपाि उपलब्ध करून देण्याि येि आहेि त्यामुळे 
विद्यार्थ्ाांपयांि पोहोचविण्यास सोप ेहोणार आहे.  

11. शशक्षकांनी शकै्षणणक ददनदशशि केमधे्य ददलेल्या सिष चाचण्या / स्वाध्याय विद्यार्थ्ाांनी  सोडविण्याविर्यी सचुना 
द्याव्याि. 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका वापरण्यासाठी ववद्याथी व पालक यांच्याकररता  महत्वाच्या सूचना : 
 

1. शैक्षणणक ददनदशशिका म्हणजे पाठ्यपुस्तकािील पाठांिर आधाररि वनयोजन असून त्याचा उदे्दश विद्यार्थ्ाांच े
अध्ययन सुलभ करण ेहा आहे. 

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

3. दीक्षाऍप पाहण्यापूिी एकदा पाठ्यपुस्तकािनू संबंमधि पाठ िाचािा. त्याचप्रमाणे ई-सादहत्य पादहल्यानंिरही ई-
सादहत्यािील अध्ययन घटक पनु्हा िाचण ेअमधक र्ायदेशीर ठरेल. 

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

5. एक पाठ अभ्यासून संपल्यानंिर त्यािरील स्वाध्याय पूणष करािा ि शक्य झाल्यास िो घरािील जे्यष्ठांकडून िपासनू 
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 सलगपण ेन पाहिा प्रत्येक विर्य संपल्यानंिर र्थोडी विश्ांिी घ्या. मोबाईल क्रकिं िा इलेक्ट्रॉवनक गॅजेट 

काही िेळासाठी दूर ठेिा. 
10. इ.१ ली ि २ रीच्या विद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप ि पाठ्यपुस्तक घरािील िडीलधाऱ्या मंडळींच्याच मदिीने िापरायच े

आहे. 
11. आिश्यक िेर्थ ेसांवगिलेल्या कृिी, प्रयोग क्रकिं िा उपक्रम करण्यापूिी िडीलधाऱ्या मंडळींना त्याची कल्पना द्या अर्थिा 

त्या कृिी क्रकिं िा 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 पाठूयक्रम २५% कमी करण्याि आललेा आहे. िरीही विद्यार्थ्ाांनी 
सदर शासन वनणषयानसुार कमी केलेला पाठ्यक्रमाच े अिलोकन करािे. या पाठ्यक्रमाचे स्वयअंध्ययन 
करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकािील सिष घटकांचा समािेश ददनदशशि केि करण्याि आललेा आहे. 

13. शैक्षणणक ददनदशशि केमधील शलिंक open होि नसल्यास सदर घटकाशी संबंमधि ई-सादहत्य DIKSHA APP 
च्या माध्यमािून आपणास पाहिा येईल. यासाठी DIKSHA APP आपल्या मोबाईल मधे्य DOWNLOAD 
करून घ्यािे. िसेच पाठ्यपुस्तकामधे्य 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 सचूना 
द्याव्याि.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुि े

 

 

 

शैक्षणिक दिनिर्शिका 
    माहे – ऑगस्ट,सप्टेंबर,ऑक्टोबर, २०२१  
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इयत्ता : ४ थी  विषय : मराठी सन : २०२१ – २०२२ 
              (https://cart.ebqlbharati.in/BalBooks/pdfs/301020001.pdf)  

माहे – जून  

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाच ेनाव अध्ययन स्त्रोत नवद्यार्थी कृती 

३ ि 
४   

०४-०१-०३  
०४-०१-१८  

धरतीची 
आम्ही लेकरं 

 

येथे क्लिक करा  

शेताचे चचत्र  

 

१)शशक्षक स्वत: कविता योग्य चालीत कृतीयुक्त म्हणतील. 
त्याप्रमाणे म्हणा ि कृती करा . 
२)शेती संबचधत शब्ांचा संग्रह करा .  
३)विविध व्यिसायांिर आधाररत कविता/गाणी  यांचा संग्रह 
करा.  
४)शेतीच्या कामांची ि साधनांची माहहती शलहा. ५)शेतकऱ्याची 
मुलाखत घ्या.  
६)मी शेतकरी बोलतो .... वनबंध शलहा. 
 

 

माहे – जुल ै 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाच ेनाव अध्ययन स्त्रोत नवद्यार्थी कृती 

१  ०४-०१-०२  
०४-०१-०४ 

बोलणारी 
नदी  

 

येथे क्लिक करा  

नाट्यीकरण , 
पपेट शो 

१)मजकुराचे िाचन करा ि निीन शब्ांच ेलेखन करा. 
२)मजकुरािर संिाद सादरीकरण करा.  
३)खालील विषयांिर माहहती शलहा .  
   १)झाडे लािा झाडे जगिा.  
   २)पाणी आपल ेजीिन . 
   ३)तुमच्या पररसरातील नद्ाचंी नािे शलहा .  
४)” मी नदी बोलत े“ संिाद तयार करून सादरीकरण करा. 

बोलणारी नदी ( चाचणी – १० गुण ) 
प्रश्न १ ला : अ)ररकाम्या जागी योग्य शब् शलहा.                                       २ 
१)लीलाला आलाय कंटाळा,  ---------------  िाटतेय शाळा . 
२)आता ही काय ---------------- बोलायला लािणार की काय .  
ब) पाठामध्य े 'शेत ' या शब्ाला कोणता पयाायी शब् आला आहे ?                         १  
क) कोण म्हणाल ेते सांगा.                                                        १  
“ तू बदामी पेढे नदीत फेकलेस ? “ 
ड) "हदिस " या शब्ाच ेअनेक िचन शलहा .                                             १  
प्रश्न २ रा : एका िाक्यात उत्तरे शलहा .                                              ३  
१)पेढा घेऊन लीला कुठे गेली ? 

https://cart.ebqlbharati.in/BalBooks/pdfs/301020001.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1nj2xh_Oh2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4AdNnXCuxDI&feature=youtu.be


२)नदीबाई कोणाकोणापके्षा मोठी होती ? 
३)घोटाळा , घळाघळा यासारख ेशेिटी “ ळा “ येणारे चार शब् शलहा . 
प्रश्न ३ रा : थोडक्यात उत्तरे शलहा .                                                 २  
१)लीलाला नदीशी बोलता आल,े तस ेतुम्हांला झाडाशी बोलता आल्यास काय बोलाल ?   

२  आम्ही 
संिाद करतो  

 

आम्हालाही 
हिाय 
मोबाईल ! 

 १)पान क्रमांक ७ िरील चचत्र ेपाहा. 
२)चचत्रातील प्राणी ,पक्षी आपल्या वपलांशी काय संिाद / बोलत 
असतील त्याची कल्पना करा ि संिाद शलहा.  
३)संिादाच ेनाटयीकरण करा.  
 
१)मजकुराचे िाचन करा,निीन शब्ांच ेलेखन करा. २)मोबाईल 
आपल्याला कसा उपयोगाचा आहे, यािर चचाा करा.  
३)मोबाईलच ेफायदे ि तोटे यात िगाात दोन गटात चचाा करा. 

३   या भारतात 
बंधुभाि...  

 १)शशक्षक कविता चालीत म्हणतील, त्यामागे मुलांनी चालीत 
कविता म्हणा.  
२)संत तुकडोजी महाराज यांच्याविषयी माहहती चमळिा ि लेखन 
करा.  
३) संत तुकडोजी महाराजांच्या अभंगांचा संग्रह करा.  

४   मला 
शशकायचयं 
! 

 

 

 

 

 

 

 

आम्ही कथा 
शलहहतो . 

 १)पाठाच ेिाचन करून निीन शब्ांच ेलेखन ि चचाा करा.  
२)पररसरात बोलल्या जाणाऱ्या विविध बोली भाषांची नािे ि 
माहहती शलहा .  
३)बोलीभाषा म्हणजे काय यािर िगाात चचाा करा. ४)विविध बोली 
भाषेतील गीतांचा संग्रह करा.  
५)तुम्हाला काय िाटेल ते विचार करा ि शलहा .        
   १)खपू पूर आला तर ... 
   २)यात्रेत / जत्रेत फफरताना ... 
   ३)खेळताना कुणी घरात येऊन अभ्यासाला बसिल ेफकिं िा 
एखादे काम सांवगतल ेतर ... 
 
१)पान क्रमांक ७ िरील चचत्र ेपाहा. चचाा करा. २)हदलेल्या 
मुद्दद्ांच्या ि चचत्रांच्या आधारे गोष्ट शलहा. 
 



मला शशकायचयं ! ( चाचणी – १० गुण ) 
प्रश्न १ ला : अ)िरील पाठात खालील शब्ांना कोणते पयाायी शब् आल ेआहेत .             २  
१)मन्ही –  
२)आठून –  
ब)एका शब्ात उत्तर शलहा ?                                                    १  
१)बबलीला कोणत्या इयत्तेत प्रिेश घेतला . ------------------------------- 
क) ररकाम्या जागी योग्य शब् शलहा.                                              १  
१)मुख्याध्यापक ................. बोल ूलागल े. 
ड)' अचंबा िाटण े'  िाक्प्रचाराचा अथा शलहा .                                           १  
प्रश्न २ रा : उत्तरे शलहा .                                                         ३  
१)से्नहाला वतच्या आई बाबांनी पाचिीत का नव्हत ेटाकल े? 
२)से्नहा का रडू लागली ? 
३)' गहहिरून येण े' याचा िाक्यात उपयोग कर . 
प्रश्न ३ रा :थोडक्यात उत्तरे शलहा .                                                २  
१)मुख्याध्यापकांनी सखारामला कस ेसमजािल े?  

 

माहे – ऑगस्ट   

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाच ेनाव अध्ययन स्त्रोत नवद्यार्थी कृती 

१  ०४-०१-०१   
०४-०१-०२ 

०४-०१-१० 

मायेची 
पाखर  

 

येथे क्लिक करा  

१)मजकुराचे िाचन करून निीन शब्ांच ेलेखन ि चचाा 
करा. 
२)कमािीर भाऊराि पाटील यांच्या जीिन कायााविषयी 
माहहती चमळिा. 
३)पाठात आलेल्या िाक्प्रचाराच ेलेखन करून अथा ि 
िाक्यात उपयोग शलहा. 
४)समाजसुधारकांची नािे , चचत्र ि माहहती संग्रह करा.  
५)पान क्रमांक १८ िरील मजकूर िाचा , समजून घ्या .या 
उपक्रमाप्रमाणे झाड,पक्षी,प्राणी यांची चचत्र ेिापरून कृती 
करा ि चचाा करा. होणाऱ्या शब्ांच्या रूपांची यादी बनिा.  

मायेची पाखर ( चाचणी – १० गुण ) 
प्रश्न १ला: अ) ररकाम्या जागी योग्य शब् शलहा.                                      २  
१)शैक्षणणक क्षेत्रातील त्यांच्या उत्तुंग कायाामुळे त्यांना सिा जण ---------- म्हणून ओळखतात. 
२)या महाराष्ट्रातील गोरगररबांच्या मुलांच ेआपण -------------- आहात . 
ब)” आपणास उदंड आयुष्य चमळो “ अस ेकोण म्हणाल े? --------------------                 १  
क)” डोळा लागणे “ अथा शलहा .                                                   १  
ड) “ खपू “ या शब्ासाठी पाठात कोणता पयाायी शब् आला आहे  .                     १  

https://www.youtube.com/watch?v=g1mUYyZ16FI&feature=youtu.be


प्रश्न २ रा: उत्तरे शलहा .                                                         ३  
१)आयुष्यभर अण्णा कोणाच्या शशक्षणासाठी झटत राहहल े? 
२)स्वयपंाकघरातून मुलांनी खाण्यासाठी काय आणल े? 
३)रात्री अण्णा उठून काय करत होत े? 
प्रश्न ३ रा : थोडक्यात उत्तरे शलहा .                                                २  
१)कमािीर भाऊराि पाटील यांच्याविषयी ५ ते ६ ओळीत माहहती शलहा . 

२  ०४-०१-०३  
०४-०१-१८ 

धूळपेरणी येथे क्लिक करा  १)शशक्षकांनी कविता चालीत , कृवतयुक्त म्हणा 
.विद्ार्थ्ाांनी शशक्षका पाठोपाठ कविता चालीत कृवतयुक्त 
म्हणा.  
२)शेतीची काम ेि पाऊस ...यािर चचाा करा. 
३)पररसरातील शेतकरी शेतात कोणकोणती धान्य 
वपकितात त्याची माहहती संग्रह करा.  
४)चातक पक्ष्याच ेचचत्र ि माहहती चमळिा. ५)अन्नधान्य 
रटकविण्याच्या विविध पद्धती शलहा.  
 

धूळपेरणी ( चाचणी – १० गुण ) 
प्रश्न १ ला :अ)समानाथी शब् शलहा . “ डोळे “ -  ---------                         १  
ब)विरुद्धाथी शब् शलहा “ कोरडे “ × --------------                                 १  
क) ररकाम्या जागी योग्य शब् शलहा.                                          २  
१)हहरव्या वपसाचंा .................... धरणीला . 
२)मातीच्या कणांना फुटल े................. 
ड)” ओढ “ या शब्ासाठी कवितेत आलेला पयाायी शब् कोणता.                     १  
प्रश्न २ रा: उत्तरे शलहा .                                                     ३  
१)डोळे काय बनल ेआहेत ? 
२)धरणीला कशाचा ध्यास लागलेला आहे ? 
३)हहरव्या वपसांचा ध्यास धरणीला ..ह्याचा अथा शलहा . 
प्रश्न ३ रा :थोडक्यात उत्तरे शलहा .                                             २  
१)पाऊस पडताच शेतकरी कोणकोणती काम ेकरू लागतात ? 
३ 
ि 
४  

०४-०१-०१   
०४-०१-०२ 

०४-०१-०३  
०४-०१-१८ 

गुणग्राहक 
राजा  

 

 

 

 

येथे क्लिक करा  १)कथेच ेिाचन करून निीन शब्ांच ेलेखन करा.  
२)आपल्या पररसरात खेळल्या जाणाऱ्या विविध खेळांची 
नािे ि माहहती शलहा. 
३)शालेय क्रीडास्पधेत खेळल्या जाणाऱ्या खेळांची माहहती 
शलहा. 
४)खेळ ि आरोग्य.. यािर चचाा करा. 
५)मला आिडणारा खेळ ...वनबधं शलहा.  
६)कागदाच्या विविध टोप्या बनिा. 
 
१) तुमच्या आठिणीत राहहललेा एखादा प्रसंग फकिा 
अनुभि शलहा. 

https://www.youtube.com/watch?v=5R8Zh177nwg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gkbq-AdI5yM&feature=youtu.be


आम्ही आमच े
अनुभि 
शलहतो . 

गुणग्राहक राजा ( चाचणी – १० गुण ) 
प्रश्न १ ला : अ) ररकाम्या जागी योग्य शब् शलहा.                                    २  
१)दोघा पोरांचा ------------- खेळ सुरु झाला. 
२) मनान ंत्यांच्या बालपणातील --------------- गािी आल े. 
ब)'उद्ा वतसऱ्या प्रहारीत तुम्ही राजिाड्यात या ' अस ेकोण म्हणाल े. ----------             १ 
क) “ देहभान विसरणे “ अथा शलहा .   ---------                                     १  
ड)विरुद्धाथी शब् शलहा “ गुण “ × --------------                                      १  
प्रश्न २ रा : उत्तरे शलहा .                                                        ३  
१)बोरू म्हणजे काय ? 
२)मुलाचं ेकोणते खेळ पाहून महाराज थांबल े? 
३)महाराजांनी गजाननाला काय बक्षीस हदल े? 
प्रश्न ३ रा : थोडक्यात उत्तरे शलहा .                                                २  
१)तुम्हाला आिडणाऱ्या खेळाविषयी माहहती शलहा ? 

 

माहे – सप्टेंबर  

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाच ेनाव अध्ययन स्त्रोत नवद्यार्थी कृती 

१  ०४-०१-०२ 

०४-०१-०६ 

०४-०१-०८ 

०४-०१-२० 

ईदगाह  

येथे क्लिक करा  

येथे क्लिक करा  

१)आपल्या पररसरात साजऱ्या होणाऱ्या विविध 
सणांची नािे ि माहहती संग्रह करा. 
२)आपण गािात होळी कशी साजरी करतो , याच े
िणान शलहा. 
३)जत्रेत फफरायला गेलो .हा  अनुभि तुमच्या शब्ांत 
शलहा. 
४)तुम्ही यात्रेत कोणती खेळणी घेता ि का ? 
५)तुम्ही गेलेल्या सहलीच ेिणान शलहा. 
६)तुमच्या पररसरातील वनसगारम्य रठकाणांची माहहती 
शलहा.   

ईदगाह ( चाचणी – १० गुण ) 
प्रश्न १ ला : अ) ररकाम्या जागी योग्य शब् शलहा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31222442771102105612725?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31221319161167872021681?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_campaign%3Dshare_content


१)................... महहन्याच्या ३० हदिसांनंतर आज ईदचा हदिस आला आहे . 
२)विस्तिािर फुलके भाजायला उपयोगी आहे हा .................... 
ब)” हे तुझ्या कामाच ेनाही “ असे कोण म्हणाल े. 
क)” थबकला “ शब्ाचा अथा शलहा . ----------------------- 
ड) विरुद्धाथी शब् शलहा. “ विश्वास “ × -------------- 
प्रश्न २ रा: उत्तरे शलहा . 
१)यात्रेतून हमीदन ेकाय आणल े? 
२)यात्रेत कोणकोणती खेळणी होती ? 
३)हमीदन ेचचमटा का आणला ? 
प्रश्न ३ रा : थोडक्यात उत्तरे शलहा . 
१)तुमच्या आिडत्या सणांची ७ ते ८ ओळीत माहहती शलहा . 
२ 
ि 
३  

०४-०१-०१ 

०४-०१-०८ 

०४-०१-१० 

धाडसी हाली  येथे क्लिक करा  

 

येथे क्लिक करा  

 

१)मजकुराचे िाचन करून निीन शब्ांच ेलेखन करा. 
२)पररसरातील व्यािसाचयकांची यादी बनिा ि त्यांची 
मुलाखत घ्या. 
३)खेळ,सामाशजक काया ि लेखन यासाठी हदल्या 
जाणाऱ्या पुरस्ांरांची यादी बनिा ि माहहती शलहा. 
 

धाडसी हाली ( चाचणी – १० गुण ) 
प्रश्न १ ला : अ)खालील शब्ांना पाठामध्य ेकोणते पयाायी शब् आल ेआहे . 
१)खूप – ---------------------------------------------- 
२)सुद्धा - --------------------------------------------- 
ब) ररकाम्या जागी योग्य शब् शलहा. 
१)ठाण ेशजल्ह्ह्यातील श.हापूर तालुक्यात ---------------------  धरण आहे . 
२)धरणाच्या पररसरातील आटगाि जिळ -------------------- जमनाचा पाडा आहे . 
३)” वतच ंपाठीचा लचका तोरला “ अस ेकोण म्हणाल.े --------------- 
प्रश्न २ रा :उत्तरे शलहा . 
१)हालीला कोणाच्या हस्ते पुरस्ार देऊन गौरिण्यात आल े ?  
२)हाली कोणासोबत हदल्लीला गेली होती ? 
३)हालीन ेहदल्लीला काय काय मजा केली ? 
प्रश्न ३ रा : थोडक्यात उत्तरे शलहा . 
१)तुमचा आिडता छंद ...यािर ७ ते ८ ओळी माहहती शलहा . 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31221325849024921621853?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3123264162163179521315?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_campaign%3Dshare_content


४  ०४-०१-०३ 

०४-०१-०६ 

०४-०१-०८ 

०४-०१-१६ 

०४-०१-१८ 

नाखिादादा  

 

 

 

 

 

 

 

 

आम्ही खेळ 
खेळतो . 

येथे क्लिक करा  
 
येथे क्लिक करा  
 
 

१)शशक्षकांनी कविता चालीत कृवतयुक्त म्हणा, 
विद्ार्थ्ाांनी शशक्षका पाठोपाठ कविता चालीत 
कृवतयुक्त म्हणा.  
२)मासेमारी व्यिसायासाठी लागणाऱ्या साहहत्यांची 
यादी बनिा. 
३)विविध मास े, त्यांची नािे ि चचत्रे यांची माहहती 
संग्रह करा. 
४)तुमच्या शब्ात शलहा. 
१)मी पाणी बोलतो .... 
२)मी झाड बोलत े..... 
३)मी पृथ्वी बोलत े..... 
 
पान क्रमांक ३९ िरील चचत्र पहा ि माहहती शलहा. 
विविध खेळांची चचत्रे जमिा ि त्यांची नािे ि माहहती 
शलहा . 
 

नाखिादादा ( चाचणी – १० गुण ) 
प्रश्न १ ला : अ)कवितेच्या ओळी पूणा करा . 
१)त्यांना पाहून रागाने , --------------- आपल ेफुगितील गाल. 
२)सोनसळ्या ------------------ न नेऊन चालले काय ? 
ब)विरुद्धाथी शब् शलहा “ उंच “× -------------- 
क) समानाथी शब् शलहा . “ पक्षी “ -  --------- 
ड) “ पखं “ या शब्ाला कवितेत कोणता शब् आला आहे . ---------------- 
प्रश्न २ रा : उत्तरे शलहा . 
१)नाखिादादा कवितेतील मुलांना काय विचारतो ? 
२)कोणाला पाहून गुंजा आपल ेगाल फुगित े? 
३)फुला-पाखरासंग ेउनात कोण न्हात आहे ? 
प्रश्न ३ रा :थोडक्यात उत्तरे शलहा . 
१)इंद्रधनषु्याच ेचचत्र काढून रंगिा ि माहहती शलहा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31221322990532198411803?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31221323021157171221808?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_campaign%3Dshare_content


माहे – ऑक्टोबर 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
ननष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाच ेनाव अध्ययन स्त्रोत नवद्यार्थी कृती 

१   शब् पाठांतर , 
श्रुतलखेन , तोंडी 
प्रश्न , अवतररक्त 
पूरक मागादशान   

 १)पाठािरील प्रश्नांचा सराि  
२)माहहती लेखन  
३)श्रुतलेखन  
४)पाठात आलेल्या िाक्प्रचारांचा अथा शलहून िाक्यात उपयोग 
करतील . 
५)विविध सणांची माहहती लखेन करतील . 
६)मुलाखतीिर प्रश्नािली तयार करतील . 
७)कल्पना करून शलहहतील . 
अ)मी िैमावनक झालो तर .... 
ब)फुलपाखरु माझ्याशी बोलल ेतर... 

२   शब् पाठांतर , 
श्रुतलखेन , तोंडी 
प्रश्न , अवतररक्त 
पूरक मागादशान   

 १)स्वाध्याय सराि  
२)स्व-अचभव्यक्ती सराि 
३)वनबंध लखेन   

३ ि 
४  

 प्रथम सत्र 
मूल्यमापन  

 प्रथम सत्र मूल्यमापन 

 



माहे – ऑगस्ट 2021                                   विषय – गणित 

आ
ठि
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाचे 
नाि 

अध्ययन स्त्रोत विद्यार्थी कृती 

३ 04.71.07 
सभोवताली 
आढळणारे 
आकार 
जाणून 
घेतात. 

भौमिततक 
आकृत्या 

 १.स्वयपंाक घरात कोन तयार करणाऱ्या वस्ूंची यादी बनवा. 
२..तुिच्या जवळ असलेल्या ज्या मचत्ांिधे्य कोन ददसतो अशी 
मचत्े गोळा करा व त्यातील कोन पेन्सीलन ेदाखवा. 
३.घरातील मभिं तीवरील घड्याळ काढून त्यातील काटे फिरवा 
आणण तास काटा व मितनट काटा यातील कोन शोधा. 
४.जमिनीवर फकिं वा कागदावर  रांगोळीसारख ेठिपके काढून त्यात 
लघुकोन,काटकोन व तवशालकोन दाखवा. 
५.आपल्या पठरसरात कोिे कोिे काटकोन बघायला मिळतो 
त्याची यादी करा. 
६. कागदाच्या सहायान ेनाव,तविान फकिं वा तुम्हाला आवडणारे 
एखादे कागद्काि करा व नंतर ते उलगडा आता त्यात फकती 
लघुकोन,फकती काटकोन व फकती तवशालकोन तयार झालेत ते 
ललहा.  
७.सारख्या आकाराच्या काड्या फकिं वा काडीपेटीच्या काड्या 
घेऊन त्यापासून लघुकोन/काटकोन/तवशालकोन यासारख े
कोण घेऊन सुंदर आकृती तयार करा. 
८.कागदावरती आयत,चौरस व फत्कोण काढा.या प्रत्येक 
आकृतीत फकती कडा व फकती कोपरे आहेत ते ललहा. 

३ 04.71.08 
वतुुळाचे कें द्र 
फत्ज्या व 
व्यास 
ओळखतात. 

भौमिततक 
आकृत्या 

 
 
येथ ेक्लिक करा  
 
 

१.घरािधे्य वतुुळाच्या आकाराच्या कोणकोणत्या वस् ूआहेत 
यांची यादी करा. 
२.वतुुळाच्या आकाराच ेभांडे उदा.बांगडी. 
घेऊन कागदावर रेखांकन करा.कात्ीन ेकापून घ्या.त्याची 
िधोिध घडी करा.घडीिुळे झालले्या रेघेला काय म्हणता येईल? 
त्या वतुुळाकार कागदाच ेचार सिान भाग होतील अशी दुसरी 
घडी घाला. वतुुळाच्या कें द्रतबिं दूतून कडेवरील दोन तबिं द ू जोडणाऱ्या 
रेघेला काय म्हणता येईल? 
३. वतुुळाकृती कागद घेऊन त्याला वतुुळाचे कें द्र सोडून हव्या 
तश्या घड्या घाला नंतर कागद उलगडा आता कडेवरील दोन 
तबिं दूंना जोडणाऱ्या या रेघांना काय म्हणता येईल? 
४. कंपासच्या सहायान ेवतुुळ काढण्याचा सराव करा.त्यािधे्य 
वतुुळाचे कें द्र,फत्ज्या व व्यास काढून त्यांना नावे द्या. 
५. वतुुळाचे लहान िोिे आकार वापरून एक मचत् तयार करा व ते 
रंगवा. 
६. घरासिोरील अंगणात दोरीच्या व कािीच्या सहाय्यान ेिोिे 
वतुुळ बनवा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31217917831991296011295?contentType=Resource


 
                                                                                
                                                                चाचणी १         
इयत्ता ४ थी                                                                                                                              गुण : १० 
    
              सूचना प्रत्यके प्रश्नाला २ गुि आहेत. 
प्रश्न १  -  तुिच्या परीसरातील काटकोन असणाऱ्या कोणत्याही २ वस्ूंची नावे ललहा. 
प्रश्न २ -  आयताला फकती कडा व कोपरे असतात? 
प्रश्न ३ –  फत्कोणाला फकती कडा व कोपरे असतात? 
प्रश्न ४ -  तुिच्या परीसरातील २ वतुुळाकार वस्ूंची नावे ललहा. 
प्रश्न ५ -  कंपासच्या सहाय्यान ेवतुुळ काढून त्यात कें द्रतबिं द ूव जीवा दाखवा. 
 
४ 04.71.01 

दैनंददन 
जीवनात 
संख्यांवरील 
फियांचा 
वापर 
करतात 

संख्याज्ञान येथ ेक्लिक करा १.खालील चार अंकापासनू पुनरावृत्ती न करता १० संख्या तयार 
करा व त्यांच ेअक्षरात वाचन व लेखन करा. (५,८,४,६) 
 
२. खालील चार अंकापासनू पुनरावृत्ती न करता १० संख्या तयार 
करा व त्यांच ेअक्षरात वाचन व लेखन करा. (४,२, ७,९,१ 
 
३.खालील संख्यांिधील ४ ची स्थातनक फकिं ित ओळख. 
६५४२ 
४२५७ 
९४५६ 
६८७४ 
२५८४ 
४. दीक्षा ललक अभ्यासून खालील ददलेल्या संख्याचं ेतवस्ाठरत 
रूप ललहा. 
५४८७ 
६५४९८ 
१००२ 
६०५४७ 
५.खाली ददलेल्या तवस्ाठरत रूपावरून संख्या तयार करा. 
५००००+६०००+०+४०+९ 
८०००+७००+०+६ 
२००००+८०००+६००+७०+० 
४०००+०+५०+३ 

४ 04.71.01 
दैनंददन 
जीवनात 
संख्यांवरील 
फियांचा 

संख्याज्ञान येथ ेक्लिक करा  
 

१.कोणतेही पाच अंक घेऊन त्याचे अंक काडु तयार करा. 
प्रत्येकवेळी त्यांचा िि बदलून तयार होणारी नवीन संख्या ललहा 
व ततचे तवस्ाठरत रूप ललहा. 
२. कोणतेही पाच अंक घेऊन त्याचे अंक काडु तयार करा. 
प्रत्येकवेळी त्यांचा िि बदलून तयार होणारी नवीन संख्या ललहा 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31221692241806131214545?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_31221692241806131214545?contentType=Resource


वापर 
करतात. 

व त्यांचा चढता व उतरता िि ललहा. 
३.खेळण्यातील फकिं वा घरातील १ रु, १0 रु.व १००रु.नाणी / नोट 
घेऊन त्यापासून तवतवध तीन अकंी संख्या तयार करा व ललहा. 
४.कोणतेही चार अंक काडु घेऊन चार अंकी दोन संख्या तयार 
करा व त्यातील लहान व िोिी संख्या ललहा. 
५.कोणतेही चार  अंक घेऊन त्याचे अंक काडु तयार करा. 
प्रत्येकवेळी त्यांचा िि बदलून तीन  संख्या तयार करा व त्यांचा 
चढता व उतरता िि लावा. 

 

माहे – सप्टेंबर 2021                                      विषय – गणित 

आ
ठ
ि
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रमाांक 

पाठाचे 
नाि 

अध्ययन स्त्रोत विद्यार्थी कृती 

१ 04.71.02 सि, 
तवषि संख्याचं े
वगीकरण 
करतात. 

संख्याज्ञा
न 

 
येथ ेक्लिक करा 
   
 

१.वीस पयंतची कोणतीही संख्या ललहा व तेव्हढेच िनी/खडे/मचिंचोके 
घेऊन त्यांच ेदोन दोनच ेगट तयार करा.सवु खड्यांच ेदोन दोनच ेपूण ु
गट झाल्यास ती सि संख्या व सवु खड्यांच ेदोन दोनच ेपूण ुगट न  
झाल्यास ती तवषि  संख्या होय. 
या प्रिाणे तवतवध संख्या घेऊन सि तवषि संख्या िरतवणे हा खळे 
खेळता येईल. 
२. 1,2,3,4,5,…………याप्रिाण ेसंख्याचीने्ह तुम्ही कोिे कोिे पाहली 
आहेत? अशी १ ते १० पयंतची आतरराष्ट्रीय संख्याचीने्ह व देवनागरी 
संख्याचीने्ह सिोरासिोर ललहा. 

                                                                                 
चाचणी २ 

इयत्ता ४ थी                                                                                                                                   गुण : १० 
 
प्रश्न १ -  खालील अंक एकदाच वापरुन िोठ्यात िोिी व लहानात लहान चार अंकी संख्या तयार करा.                                     
( २ ) 
              ( ३, ८, ५,४ ) 
प्रश्न २ -  खालील संख्येतील ६ या अंकाची स्थातनक फकिं ित ललहा.                                                                                 
( २ ) 

1) ३५६४ 
2) ६४२३ 

प्रश्न ३ -  खालील संख्या तवस्ारीत रुपात ललहा.                                                                                                       
( २ ) 
              ३६०४ 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139967450808321216?referrer=utm_source


प्रश्न ४ -  कोणत्याही २ चार अंकी संख्या ललहा.                                                                                                        
( २ ) 
प्रश्न ५ -  ६ ते ९ पयंतच ेअंक आंतरराष्ट्रीय संख्या मचन्हात ललहा.                                                                                   
( २ ) 
 
२ 04.71.01 

दैनंददन जीवनात 
संख्यांवरील 
फियांचा वापर 
करतात. 

बेरीज येथ ेक्लिक करा  
 
 
 

इयत्ता ४थी पाठ्यपुस्काच्या ललिं क चा वापर करून पान ि.१८ वरील 
उदाहरणे अभ्यासा. 
१.खाली ददलेल्या संख्यांच्या जोड्यांची उभी व आडवी िांडणी करून 
बेरीज करा. 
२१५४+५४३१ 
६२१४+२७५४ 
२६३१+६२६० 
१२३४+४३२१ 
२.खाली एक शाब्दिक उदाहरण ददलले ेआहे तशा प्रकारची पाच 
शाब्दिक उदाहरणे बनवून सोडवा. 
उदा. बाबांनी दुकानातून ५४२१ रुपयाचा ठटव्ही व २३५४ रुपयाचा 
कुलर तवकत घेतला तर बाबांना दुकानदाराला फकती रुपय ेद्यावे 
लागतील? 

३ 04.71.01 
दैनंददन जीवनात 
संख्यांवरील 
फियांचा वापर 
करतात. 

बेरीज येथ ेक्लिक करा इयत्ता ४थी पाठ्यपुस्काच्या ललिं क चा वापर करून पान ि.१९ व २० 
वरील उदाहरणे अभ्यासा. 
१.खाली ददलेल्या संख्यांच्या जोड्यांची उभी व आडवी िांडणी करून  
बेरीज करा. 
६३२५+६५४१ 
८७४५+९६५८ 
३६८७+४५९८ 
४५८७+६५८९ 
 
२.खाली एक शाब्दिक उदाहरण ददलले ेआहे तशा प्रकारची पाच 
शाब्दिक उदाहरणे बनवून सोडवा. 
उदा. एका गावात ४२८९ परुुष व ३८७६ स्त्रिया आहेत तर त्या गावाची 
लोकसखं्या फकती? 
३.कोणतेही दोन अंक घेऊन त्याचे दोन अंक काडु बनवा. 
कोणतीही वही व पेन न वापरता त्यांची तोंडी बेरीज करा.अंक बदलून 
हाच खेळ सुरु िेवा. 

                                                                                 
                                                                                       चाचणी ३ 
इयत्ता ४ थी                                                                                                                                  गुण : १० 

 
प्रश्न १ -  खालील बेरजा उभ्या िांडणीत करा.                                                                                             ( ४ ) 

1) ३६२४ + २३२०  

https://diksha.gov.in/play/content/do_31251483312738304015734?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251483312738304015734?contentType=Resource


2) ६८२५ + ४७७५  
3) ९३२० +२४२  
4) ६८५३ + १७४२ + ५६९ 

प्रश्न २ -  खालील उदाहरणे सोडवा.                                                                                                         ( ४ ) 
1) वणीताजवळ ७४२ िनी आहेत व िीनाजवळ ३६४ िनी आहेत तर दोघींजवळ एकूण फकती िनी आहेत? 
2) िहेशरावांनी ४३१५ रुपयाचंा टेबल व २६९८ रुपयांची खुची तवकत घेतली, तर त्यांिी एकूण फकती रुपयांची खरेदी 

केली?  
प्रश्न ३ -  ३००० व  ४५०० या संख्या वापरुन एक बेरजेचे शाब्दिक उदाहरण तयार करा.                                          ( २ ) 
 
४ 04.71.01 

दैनंददन जीवनात 
संख्यांवरील 
फियांचा वापर 
करतात. 

वजाबाक
ीी 

येथ ेक्लिक करा  
 

इयत्ता ४ थी पाठ्यपसु्काच्या ललिं क चा वापर करून पान ि.२३ व २४  
वरील उदाहरणे अभ्यासा. 
१.खाली ददलेल्या संख्यांच्या जोड्यांची उभी व आडवी िांडणी करून 
वजाबाकी करा. 
८७५४-४५३२ 
९८५४-६५२१ 
७८६५-२३१४ 
८६९७-४२३१ 
२.खाली एक शाब्दिक उदाहरण ददलले ेआहे तशा प्रकारची पाच 
शाब्दिक उदाहरणे बनवून सोडवा. 
उदा. ताईला शाळेकडून ८५४६ रु.लशष्यवृत्ती मिळाली त्यातून ताईने 
३२२१रु.ची पुस्के  व रलजस्टर खरेदी केल ेतर ताईजवळ फकती रुपये 
लशल्लक रादहल?े 

 

माहे – ऑक्टोबर 2021                                    विषय – गणित 

आ
ठ
ि
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाचे 
नाि 

अध्ययन स्त्रोत विद्यार्थी कृती 

१ 04.71.01 
दैनंददन 
जीवनात 
संख्यांवरील 
फियांचा वापर 
करतात. 

वजाबाकी  
 
येथ ेक्लिक करा  
 
 
 

इयत्ता ४ थी पाठ्यपसु्काच्या ललिं क चा वापर करून पान ि.२५ व 
२६  वरील उदाहरणे अभ्यासा. 
१.खाली ददलेल्या संख्यांच्या जोड्यांची उभी व आडवी िाडंणी 
करून वजाबाकी करा. 
८२५१-२९८७ 
७२५४-३९७४ 
८३४२-४९७७ 
९५६४-१८६७ 
२. खाली एक शाब्दिक उदाहरण ददलले ेआहे तशा प्रकारची पाच 
शाब्दिक उदाहरणे बनवून सोडवा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31251483357300326415740?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251483357300326415740?contentType=Resource


उदा. ग्रािपंचायतन ेया िदहन्यात ८२१३रु.लोकवगुणी जिा केली 
व त्यापैकी ६८७४रु. गावातील ददवाबत्तीसािी वापरले तर 
ग्रािपंचायतकडे फकती लोकवगुणी लशल्लक आहे? 

२      
 
येथ ेक्लिक करा  
 
 
 

इयत्ता ४ थी पाठ्यपसु्काच्या ललिं क चा वापर करून पान ि.२७  
वरील उदाहरणे अभ्यासा. 
१.खाली ददलेल्या संख्यांच्या जोड्यांची उभी िांडणी करून 
वजाबाकी करा. 
४२७१९ - २१६१८ 
५६८२४ - ३२४६५ 
७८२३५ - ४३७५९ 
३४४२९ – १५२१९ 
२.खाली दोन संख्या ददलेल्या आहे.त्याचंा उपयोग करुन 

शाब्दिक उदाहरण तयार करुन सोडवा.  
उदा. १८२१३ ,  १६८७४जरुड गावात १८२१३ पुरुष व १६८७४ स्त्रिया 
आहेत, तर स्त्रियांपके्षा परुुष फकती जास् आहेत?वरील प्रिाणे पाच 
शाब्दिक उदाहरणे बनवून सोडवा 
.. ३.कोणतेही दोन अंक घेऊन त्याच ेदोन अंक काडु बनवा. 

कोणतीही वही व पेन न वापरता त्यांची तोंडी वजाबाकी करा.अंक 
बदलनू हाच खेळ सुरु िेवा. 

                                                                                 
चाचणी ४ 
                                                                                                                                                   गुण : १० 
 
प्रश्न १ -  खालील वजाबाकी उभ्या िांडणीने करा.                                                                                          ( २ ) 

1) ४४४९ – २६४२ 
2) ३७५६ – १५८७ 

प्रश्न २ -  वजाबाकी १२५० येईल अशी वजाबाकीची दोन उदाहरणे तयार करा.                                                        ( २ ) 
प्रश्न ३ -  ५००० व २३५० या संख्या वापरुन वजाबाकीचे एक शाब्दिक उदाहरण तयार करा.                                       ( २ ) 
प्रश्न ४ -  सोडवा.                                                                                                                                  ( २ ) 
            ३०००० – १०५४६ 
प्रश्न ५ -  वृक्ष संवधुन आिवड्यात जरुड गावात १२४२३ झाडे लावली. त्यापैकी २१४ झाडे उन्हाण ेवाळली. जर इतर सवु झाडे 
जीवंत असतील तर जीवंत झाडे  
             फकती?                                                                                                                                           
( २ ) 

 
३ 04.71.03  

2 व 3 अंकी 
संख्यांचा 
गुणाकार 
करतात. 

गुणाकार : 
भाग १ 

इयत्ता ४ थी तवषय 
गणणत पाठ्यपुस्क 
ई-बालभारती 
ललिंक  
येथे क्लिक करा  

१. संख्येची पूण ुदशक + एकक अशी तवभागणी करा. 
उदा. 23 =  20 + 3  
2.नाणी व नोटांचा वापर करुन संख्येची पट करा. 
उदा. 23 × 4  =  ( 23 ची 4 पट = 20 ची 4 पट + 3 
ची 4 पट) 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139974122373121218?referrer=utm_source
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/401020004.pdf


 
येथे क्लिक करा  
 येथे क्लिक करा  
 

(20 × 4 ) + (3 × 4)  
80 + 12 = 92 
3. चौकट पद्धतीने गुणाकाराची िांडणी करुन सोडवा. 
     23 × 4  

४ 04.71.03  
2 व 3 अंकी 
संख्यांचा 
गुणाकार 
करतात. 

गुणाकार : 
भाग १ 

इयत्ता ४ थी तवषय 
गणणत पाठ्यपुस्क 
ई-बालभारती 
ललिंक  
येथे क्लिक करा  
 
 
दीक्षा 
CONTENT 
ललिंक 
येथे क्लिक करा 
येथे क्लिक करा 
येथे क्लिक करा 
 
 
 
 

१) तीन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येन ेगुणण.े 
२) 100, 10 व 1 च्या नाणी व नोटांच्या िदतीने तीन अंकी  
संख्यांची पट करा. 
३) पुरेसा सराव झाल्यानंतर सादहत्य न वापरता संख्येची 
शतक, दशक व एकक अशी तवभागणी करुन पट करा. 
जस े- 342 x 2 =  
300 x 2 + 40 x 2 + 2 x 2 
 600 + 48 + 4 
= 652 
४) वरील उदाहरची िांडणी चौकट पद्धतीने करा. 
५) तीन अंकी संख्या गुणीला दोन अंकी संख्या अशी 
उदाहरण ेचौकट पद्धतीने सोडवा.(पा.पु. पान ि. ३१ वरील 
उदाहरण ेसोडवा.) 
६) दोन संख्या घेऊन त्यापासून गुणाकाराचे शाब्दिक 
उदाहरण तयार करण्याचा सराव करा. 
जस े-  75 व 5 
उदा.लज. प. शाळा तारुबांधा येथे 75 तवद्याथी आहेत. जर 
प्रत्येक तवद्यार्थ्ाुस 5 रु. चा एक पेन द्यायचा असेल तर 
किीतकिी फकती रुपये लागतील? 
७) इयत्ता ४थी पाठ्यपुस्काच्या ललिंक चा वापर करून पान 
ि.31 वरील उदाहरण ेअभ्यासा. 

                                                                                 
चाचणी ५ 

इयत्ता ४ थी                                                                                                                                गुण : १० 
 
प्रश्न १ -  खालील संख्येची पूण ुदशक व पूण ुएकक अशी तवभागणी करा.                                                                      
( २ ) 

1) ३७ 
2) ९१ 

प्रश्न २ -  खालील गुणाकार करा.                                                                                                                       
( २ ) 

1) ४ शतक × ३ = 
2) १० ×  ............  = २००० 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139962566000641198?referrer=utm_source
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139962666926081246?referrer=utm_source
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/401020004.pdf
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139962799718401225?referrer=utm_source
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139962930954241226?referrer=utm_source
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139963052851201199?referrer=utm_source


प्रश्न ३ -  गुणाकार करा.                                                                                                                                   
( २ ) 

1)  १२५ ×  ५  
2) ४०८  ×  ६ 

प्रश्न ४ -  चौकट पद्धतीन ेगुणाकार करा.                                                                                                               
( २ )  
             २४७  ×  २३ 
प्रश्न ५ -  एका दप्तराची फकिं ित ३१५ रुपय ेआहे, तर अशा ५ दप्तराची फकिं ित फकती?                                                         
( २ ) 
 

 



 

माहे – ऑगस्ट - 2021          इयत्ता -४ थी                                 विषय – इंग्रजी 

Unit one  
आठिडा अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक पाठाचे 

नाि 
अध्ययन 
स्त्रोत 

विद्याथी कृती 

August 
2021 
 Week -3  

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

1.An 
Action 
Song  

Click here   

 

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

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook
.aspx 

● Listen to the poem on the DIKSHA App 
link.  

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

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

August 
2021 
 Week -3 

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

2.1   
Circles
-1 

Click here 
  

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

August 
2021 
 Week -3 

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

2.2 
(Listen 
,learn 
and 
speak) 

Click here 
  
 

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

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

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

 

आठिडा अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक पाठाचे नाि अध्ययन 
स्त्रोत 

विद्याथी कृती 

August 
2021 
 Week -3 

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

3.Words 
from letters  Click here  

 

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

sheet. 
● Make pieces of paper and write 

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

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

https://diskha.gov.in/play/content/do_31223857683668992021798
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223857683668992021798
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223860942215577621823
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223860942215577621823
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223862324139622421827


  

  

Collect different words from the 
newspapers or from other resources 
and read aloud. 
 
Activity 1 ,& 4  is for  SELF 
STUDY  

August 
2021 
 Week -3 

The learner ….. 

(4.17.5) Rresponds, 
follows simple 
instructions / 
announcements / 
requests in English, and 
acts accordingly. 

 

 4. A garden 
of words 

Click here 
  
 
 

● Watch the video of ‘A Garden of 
words.’  

● Write down any ten words, 
which were shown in the video 
to make their own   sentences 
using them. 

Sing any line from any poem they know 
from the words which they have 
learned from this lesson. 
Activity 2  is for  SELF STUDY 

August 
2021 
 Week -4 

The learner ….. 
(4.17.5)   Rresponds and 
follows simple 
instructions/ 
announcements/ 
requests in English and 
acts accordingly 

5. One at a 
time  

Click here 
 
 
 

● Watch the video of ‘One At  A 
Time’. 

● Make a chart of ‘One and 
Many’. For e.g. one tree – 
many trees. 

● Activity 3 & 4  is for  SELF 
STUDY 

 
 

August 
2021 
 Week -4 

The learner ….. 
(4.17.17) Pparticipates 
in conversations and 
speaks briefly on a 
familiar topic. 

6.Four 
things about 
me 

Click here 
  

Watch the video of “Four Things About 
Me” 
Talk about themselves yourself in 
front of their your teachers/ parents/ 
family members. 
Frame the sentences using the phrases 
as I am__,  

I like__, I have__, I can__, etc. 
 Write the above sentences and say 
aloud. 

August 
2021 
 Week -4 

The learner ….. 
(4.17.3) Eenjoys and 
recites poems, songs 
and rhymes with proper 
actions, rhythm and 
appropriate 
expressions. 
 

 
 
 
 
 
7. Raindrops 
 
 
 
 
 
 

 
Click here 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Listen to the poem on this link.  
● Watch the video of the poem 

using Diksha App 
● Enjoy and recite poems with 

proper actions, rhythm, and 
appropriate expressions. Read 
aloud sound words. 

 

https://diskha.gov.in/play/content/do_31224064670293196821940
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223863569211392015634
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223864321069056015641
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223857648089497615610


 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
आठिडा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक पाठाच ेनाि अध्ययन 
स्त्रोत 

विद्याथी कृती 

September 
2021 
 Week -1 

The learner ….. 
(4.17.9) Gguesses 
the meaning of 
words, phrases, and 
sentences from the 
context. 
 
(4.17.8) 
Ttells/shares jokes 
and riddles in 
English for 
entertainment. 

8. A 
Guessing 
Game 

Click 
here 

Watch the video of ‘A Guessing 
Game.’  

● Listen carefully and guess the 
riddles with the help of 
pictures in the textbook. 

● Try to make riddles and ask 
to your family members in 
English. 

 

September 
2021 
 Week -1 

The learner ….. 
 
(4.17.4) Pparticipates 
and enacts in role play, 
short skits, playlets 
with interest. 

9. In the 
park 

Click 
here  
  
 

● Watch the video of “ In the 
park” 

● Participate and enact in role 
play, skit. 

 

September 
2021 

The learner ….. 10. Action 
words 

Click 
here  

● Watch the video of “ Action 
words and phrases” 

https://diskha.gov.in/play/content/do_31223859503715123215618
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223859503715123215618
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223859543639654421810
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223859543639654421810
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223859507209830415619
https://diksha.gov.in/play/content/do_31223859507209830415619


 

 Week -1 (4.17.4)  Rresponds 
and follows simple 
instructions/ 
announcements/ 
requests in English 
and acts 
accordingly. 

and 
phrases 

 
 

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

 

  

 

    Activity Sheet -1  
 

Que -1  Match the letters. 

  A  D  Y  R  T  U  I  W  E  B  M  X  S  

   

  Y  A  D  T  U  R  E  W  I  M  X  S  B  

 

Que – 2  Circle three letter words only.  

  five    too  I  take   ten   men   come   two  

  

Que -3   Read following words loudly.  

  Priya   sweets   two   circle   take   rice  
 English  

  Rain   drops   white   green   Ishan   Didi   Row  

 

Que -4   Look at following and write one or many .  

1) -----------  OOO      2) ---------------------****    

2) ------------ @       4)  --------------------  ? ? 
 

Que  -5   Use following and tell us about yourself to family memebers.  

  1 ) I am -----------------    2) I like ----------------------- 

3) I have -------------    4 ) I can ---------------------- 
 



Que  -6   My name is -------------------------------------- 

  My father’s name is  -------------------------- 

  My mother’s name is ------------------------- 

  My friend’s name is ---------------------------  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इयत्ता -४ थी                                 विषय – इंग्रजी 

Unit two  
आठिडा  

 
अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक पाठाच ेनाि अध्ययन स्त्रोत विद्याथी कृती 

Septe
mber 
2021 
 Week 
-2 

The learner ….. 
(4.17.3) Eenjoys and 
recites poems, songs, 
and rhymes with 
proper actions, 
rhythm, and 
appropriate 
expressions. 

11. Row 
your boat Click here 

  

● Watch the video of 
“Row your Boat” 

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

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

Share the rhyming words 
with your friends and 
family members. 

https://diskha.gov.in/play/content/do_31224071907975168015760


Activity 2  is for  SELF 
STUDY 

 
Septem

ber 
week 2 

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

 

12. A Garden 
of Words 

Click here  
   

1. Watch the video of 
“Garden of Words “ 

2.  Read the Unit 2, ‘A 
Garden of Words’, 
Page no. 16 

          3. Find and copy the 
words that ends with 
letter y, d, e and make 
words from them. 

 
Activity 2  is for  SELF 
STUDY 
 

 

Septem
ber 

week 2 

The learner – 
( 4.17.6) Listens and 
responds attentively to 
stories, narrations, 
descriptions etc.in 
English and follows the 
meaning. 

 

13. The 
Hare 
and the 
Tortois
e. 

 

Click here  
 

 
1. Watch the video of 

‘The Hare and the 
Tortoise’. 

2. Perform role-play of 
the given story of The 
Hare and The 
Tortoise. 
 
Activity 2 , 3 & 
Categories  is for  
SELF STUDY 

Septem
ber 

week 3 
 

The learner – 
( 4.17.9) Guesses the 
meaning of words, phrase 
sentence from the 
context and solve simple 
crossword puzzles, build 
word chain etc.   
 

 
 

14. Cate
gorie

s 

Click here  
 

1. Watch the video of 
categories.  

2. Make a categories 
chart and fill  all the 
columns for all the 
letter from “a” to ‘z” 

3. Find words and 
complete chart on 
page -20 ( Self Study 
)  

Septem
ber 

week 3 

The learner – 
( 4.17.6) Listens and 
responds attentively to 
stories, narrations, 
descriptions etc. in 
English and follows the 
meaning. 

 

15. To 
The 
Mark
et 

 Click here  
 

 
1. Watch the video of ‘To 

the Market’. 
2. Listen and repeat the 

poem. 
3. Look at the pictures 

on page no. 21. Use 
them to add more 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130143314496225281335?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596648591360142882%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diskha.gov.in/play/content/do_31224073438946918421966
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130143315513589761251?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596648591360142882%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diskha.gov.in/play/content/do_3122406889408184321536


lines to the poem. You 
may also make up 
more lines on your 
own. 

 
Septem

ber 
week 3 

 
 

 
The learner – 
( 4.17.6) Listens and 
responds attentively to 
stories, narrations, 
descriptions etc.in 
English and follows the 
meaning. 

 

 
16. Munnu’s 

Maths’ 
Click here  

 

1. Watch  the video of 
‘Munnu’s Maths’  

2. Listen carefully and 
say the words for the 
picture at the right 
time. 

       3. List the things, which 
are bought from the market 
with their measures. 
e.g. Tomatoes: 2 kilogram 
(kg), Oil: 1 liter (l), etc. 
 
4 ) Make a list of things as 
many things  as you can 
using table  .( page -23 ) 
 
5 ) Make a shopping list of 
10 things .        ( page-23 )       
SELF STUDY  

Septem
ber 

week 4 
 

 
The learner- 
(4.17.4) Participates and 
enacts in role-play, short 
skits, playlets with 
interest. 
 
(4.17.3) Enjoys and 
recites poems, songs and 
rhymes with proper 
actions, rhythm and 
appropriate expressions. 
 

 
17. Circl

es-2   
Click here  

 
1.watch the video of “circles-

2” 
      2. Listen carefully and 
practice the dialogues with 

proper actions. 

Septem
ber 

week 4 
 

 
The learner- 
(4.17.4) Participates and 
enacts in role-play, short 
skits, playlets with 
interest. 
 
(4.17.3) Enjoys and 
recites poems, songs and 
rhymes with proper 
actions, rhythm and 
appropriate expressions. 

18. A 
Team 
of 
Work
ers’  

 

Click here  

1. Watch the video of ‘A 
Team of Workers’  

2. Enact the play. 

        3 . Read the following 
words. From the lesson 
,find rhyming words for 
each.( SELF STUDY)   

 
4) List  the names of all the 
body parts in this play.  

SELF STUDY 

https://diskha.gov.in/play/content/do_31223866559114444815655
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130143315513589761251?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596648591360142882%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diskha.gov.in/play/content/do_31224073551864627215766


Septem
ber 

week 4 
 

The learner- 
(4.17.4) Participates and 
enacts in role-play, short 
skits, playlets with 
interest. 
 
(4.17.3)Enjoys and 
recites poems, songs and 
rhymes with proper 
actions, rhythm and 
appropriate expressions 

19. Fres
h 

Food 
Click here  

1. Watch the video of the 
poem ‘Fresh Food’. 
2. Listen, repeat and sing the 
poem. 
2. Using the words from this 
poem, make different stanzas. 

 

     
 

आठिडा  
 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक पाठाच ेनाि अध्ययन स्त्रोत विद्याथी कृती 

Septem
ber 

week 4 
 

4.17.14 – Reads English seen 
in the surroundings with 

understanding and 
reasonable speed on the 
classroom walls, notice 

boards, in posters and in 
advertisements.  

 
4.17.7  Reads English seen in 

the surroundings with 
understaning and 
reasonable speed. 

In a Biscuit 
factory  

1 )  click here  
 
 
2 )  click here  
 
 

1) Watch video carefully 
and read the lesson 
loudly.   

2) Try to find steps of 
biscuit making. . 

3) Try to read names of 
biscuits at your home .  

October  
Week -1 

4.17.5 Responds and follows 
simple instructions / 

announcements /requests 
in English and acts 

accordingly.  
 

4.17.17 Participates in a 
conversation and speaks 

briefly on a familiar topic.  

Let’s talk  
1 )  click here  
 
2 )  click here  

1) Watch video carefully 
and try to speak with 
your family members/ 
friends.  
 
 

2) Collecting English 
Words - on page -32   
SELF STUDY.  

 

 

    Activity Sheet -2 

      Unit two  
 Que – 1  Read and copy. 

1) Get a recipe.  
------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

   2 )  Life is but a dream .  

https://diskha.gov.in/play/content/do_31224072267542528021962
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_31224070367072256015748
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_3130143319449354241252
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_31224068675770777621942
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_313014331953922048196


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

   2 )  You are so slow  .  

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

 Que -2   Write rhyming words for following.  

1) row ---------------------  2) fry  - --------------------- 
2) take  - ------------------  4) bite  - --------------------  

Que  -3  Complete following table . 

Categories 
/ first 
Letter 

Something we Eat 
or drink 

An Animal A Thing An Action 

a     
b      
c     
d      
e      
w  watermelon  wolf  watch  wipe  

  

 

Que – 4  Write names of body parts. ( any four )  

1) -------------------------------   2) -------------------------
----- 

3) -------------------------------   4) -------------------------
----- 

 Que -5   Collect biscuits wrapper and write their names. 

1) -------------------------   2) --------------------------- 

Que -6   make a shopping list of any five things.  

1) ---------------------------   2) ------------------------ 

3) ----------------------------   4) ------------------------ 

5) --------------------------- 

 



  इयत्ता -४ थी                                 विषय – इंग्रजी 

Unit three 
आठिडा  

 
अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक पाठाच ेनाि अध्ययन स्त्रोत विद्याथी कृती 

October  
Week -1  

4.17.3)  Enjoys and recites 
poems, songs and rhymes 
with proper actions, rhythm 
and appropriate 
expressions. 

 

Time Poems  
1 )  click here  
 
2 )  click here  

1) Listen, repeat and enjoy 
the poem. 
  

2) Copy any  poem of your 
choice in good 
handwriting and draw 
suitable pictures for it. 
SELF STUDY    

October  
Week -1 

4.17.10 Reads and finds the 
meaning of new words from 
a dictionary for reference. 
Looks up the spelling of 
words from a dictionary.  
 

A Garden of 
Words  

1 )  click here  
 
 

1 ) Watch video carefully and read 
Garden of Words on page 34   
2 ) Complete sentences using 
words given in the table.  
 
 
1 ) Find the following  words in 
table. Think of other words you 
know that rhyme with the 
following words. Write down the 
rhyming words.  – all , met , cock  
( SELF STUDY )  
2 ) Find and copy the names of 
birds and animals  
5 )  Find the words that have – 
o,ck,ng,d,se,ea,ou  
SELF STUDY  

October  
Week -1  

4.17.7  Reads English seen in 
the surroundings with 
understanding and 
reasonable speed. 
 
(4.17.4)Participates and 
enacts in role-play, short 
skits, playlets with interest. 
 

The Sky is 
falling!  

1 )  click here  
2 )  click here  
 
3 )  click here  

1 ) Watch video carefully and 
enact play at home.   
2 ) Read the story loudly.  
 

October  
Week -2 

(4.17.4)Participates and 
enacts in role-play, short 

skits, playlets with interest. 
 
 
 

Responses  
1 )  click here  
 
2 )  click here  

1) Watch video, use the 
sentences, and enact.  

2) Try to use it with your 
friends.  

October  
Week -2 

4.17.5 Responds and follows 
simple instructions / 

announcements /requests 
in English and acts 

accordingly.  
 

4.17.21 Writes a continuous 
and meaningful passage.  

A Recipe  

1 )  click here 
 
  
2 )  click here  

1) Watch video and then 
number the sentences 

properly.  

2) Write all sentences in 
your notebook with 

sequence.  

3) Ask recipe of Making 
Pohe to your mother.  

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_31224081002503372821983
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_3130143319661199361266
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_312241350613975040116
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_31224085868489113615777
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_3130143319913676801253
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_3130143320081203201299
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_31224086253756416015779
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_3130143320179097601352
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_312241468314476544253
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_313014332289163264197


October  
Week -2 

4.17.7 Reads English seen in 
the surroundings with 
understanding and 
reasonable speed.  
 
4.17.16 – Understands and 
use proper greetings and 
farewells.  
 
 
 

 
 
 
Something 
Special  
 

1 )  click here  
 
2 )  click here  

1 ) watch video carefully and try 
to do it yourself.  
2 ) Read lesson loudly.  
 
 
 
SELF STUDY  
1 ) Make a list of things in your 
classroom. 
2 ) List ten things you see at 
home. 
SELF STUDY   
 

     
 

आठिडा  
 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक पाठाच ेनाि अध्ययन स्त्रोत विद्याथी कृती 

October  
Week -3 

4.17.16 – Understands and 
use proper greetings and 
farewells.  
 
4.17.14 – Reads English seen 
in the surroundings with 
understanding and 
reasonable speed on the 
classroom walls, notice 
boards, in posters and in 
advertisements.  
 

From the 
Post box – 1  

1 )  click here 
  
2 )  click here  

 
 
1 ) Watch video carefully then 
read all messages . 
 
2 ) Try to write your own 
messages . 
3 ) Prepare POST BOX for your 
classroom. ( Project )  
 

October  
Week -3 

4.17.7 Reads English seen in 
the surroundings with 
understanding and 
reasonable speed.  

 

How Birds 
Fly  

1 )  click here 
 
  
2 )  click here  

1 ) Watch video carefully and read 
aloud. 

October  
Week -3 

4.17.7 Reads English seen in 
the surroundings with 
understanding and 
reasonable speed.  
4.17.3) Enjoys and recites 
poems, songs and rhymes 
with proper actions, rhythm 
and appropriate 
expressions. 
 

 

Little Brown 
Sparrows  

1 )  click here  
 
 
 
2 )  click here  
 

1) Click on link and enjoy the 
poem.  

2) Recite the poem.  

3) Tell how you can to invite 
following in 1-2 sentences.  

A little pup , a kitten, a 
squirrel  ( Page – 44 )  

October  
Week -4 

(4.17.4) Participates and 
enacts in role-play, short 

skits, playlets with interest. 
 

4.17.17 Participates in a 
conversation and speaks 

briefly on a familiar topic. 

Circles – 3  

1 )  click here  
 
 
2 )  click here    

1) Use given link and watch 
video carefully. 

2) Enact with your friends. 

3) Use all sentences with 
your family members.  

4)   

October  
Week -4 

(4.17.4) Participates and 
enacts in role-play, short 

skits, playlets with interest.  

Namita Didi’s 
Timetable  

1 )  click here  
 
2 )  click here  
 

1 ) Watch video carefully and 
enact.  

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_312241344350216192111
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_3130143323100856321300
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_312241360063250432214
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_3130143323316305921281
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_312241418127687680142
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_3130143323474165761301
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_31224135093569126428
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_3130143323625226241254
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_312604616227405824218989
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_3130143323706900481307
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_312604616512200704218991
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_312999574880247808137


 
4.17.7 Reads English seen in 
the surroundings with 
understanding and 
reasonable speed.  

 

3 )  click here  2) Try to write your timetable  
 

SELF STUDY  
1) Listen to the time and 

mime what Namita does 
at that time. 

For  --- SELF STUDY  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

October  
Week -4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

October  
Week -4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revision  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revision 

1 ) The hare and the 
Tortoise  
Click here  
 
To the Market  
 
Click here  
 
Munnu’s Maths   
  
Click here  
 
 
A Team of Workers 
 
Click here  
 
In a Biscuit factory   
 
 
Click here  
 
 
  Click here  
 
A Garden of Words  
 
Click here  
 
The Sky is falling!  
 
Click here 1  
 
 
  Click here 2  
 
A Recipe   
 
Click here -1  
   
Click here -2  
 
How Birds Fly    
 
Click here 1 
   
 
Click here -2  
 
Circles – 3   
 
Click here  
   
 
Namita Didi’s 
Timetable    

 
 
 

Click on given links - watch 
carefully and do practice.  

 
 
 
 
 
 

Click on given links - watch 
carefully and do practice. 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_3130143323821588481267
https://diskha.gov.in/play/content/do_31224073438946918421966
https://diskha.gov.in/play/content/do_3122406889408184321536
https://diskha.gov.in/play/content/do_31223866559114444815655
https://diskha.gov.in/play/content/do_31224073551864627215766
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_31224070367072256015748
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_3130143319449354241252
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_312241350613975040116
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_3130143319913676801253
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_3130143320081203201299
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_312241468314476544253
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_313014332289163264197
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_312241418127687680142
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_3130143323474165761301
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_312604616227405824218989


Click here  
   

     
 

 

  

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526596648591360142882?contentId=do_312604616512200704218991


 

इयत्ता – चौथी 
  विषय – परिसि अभ्यास १ 

महिना आठवडा पाठाचे नाव उपघटक 
अध्ययन ननष्पती 

क्रमाांक अध्यापनाचे स्त्रोत नवद्यार्थी कृती 

जून 1 जुल ैत े15 जुल ै
कृनतपत्रिका क्रमाांक 1 त े7 

चाचणी 1 

जुल ै

16 जुलै त े30 जुलै 
कृनतपत्रिका क्रमाांक 8 ते 17 

चाचणी 2 

31 जुल ैते 14 
ऑगस्ट 

कृनतपत्रिका क्रमाांक 18 त े25 

चाचणी 3 (सांपूणण सेत ूअभ्यासक्रमावर आधाररत) 

ऑगस्ट  3 १. प्राण्ाांचा 
जीवनक्रम 

रुपाांतरण, 
फुलपाखराांमधील 

रुपाांतरण 

04.95A.01 व 
04.95A.07 

https://bit.ly/3y47BlJ फुलपाखराांचे चचि विीमध्ये काढा व रांगवा. 

ऑगस्ट  
3 

१. प्राण्ाांचा 
जीवनक्रम 

फुलपाखराांमधील 
अवस्था 

04.95A.01 व 
04.95A.07 https://bit.ly/3x5aeDB 

पालकाांच्या मदतीने फुलपाखरातील वाढीच्या 
अवस्था अभ्यासा. 

ऑगस्ट  

3 १. प्राण्ाांचा 
जीवनक्रम 

घटक चाचणी 

१) अांडी देणाऱ्या प्राण्ाांची नावे ललिा. 
२) प्राणी व त्ाांची नपल्ले याांच्यात सारखेपणा असतो त्ाांची यादी करा. 
३) खालीलपैकी कोणता प्राणी अांडी देत नािी त्ाला गोल करा. 
मासे, बेडूक, शेळी, साप 
४) फुलपाखराच्या वाढीच्या अवस्था कोणत्ा? 
५) चूक की बरोबर त ेसाांगा. 
      अ) गाईच ेवासरू अांड्यातून बािेर येते. 
       ब) अांड्यातून फुलपाखराचे सुरुवात बािेर पडतात तेव्हा त्ाला खूप भूक असत.े 

https://bit.ly/3y47BlJ
https://bit.ly/3x5aeDB


ऑगस्ट 4 
२. सजीवाांच े
परस्पराांशी नाते 

ऋतुमानाप्रमाणे 
सजीवामध्य ेिोत 
जाणारे बदल 

04.95A.02 व 
04.95A.03 https://bit.ly/3w5xrnH 

1. तुमच्या पररसरातील कोणत्ािी वनस्पतींमध्ये 
ऋतुमानाप्रमाणे कस ेबदल िोत जातात याांच्या 
नोंदी करा.  
2. पालकाांच्या मदतीने पाठ्यपुस्तकातील पान 
क्र.8 वरील प्रयोग करून पिा व विीमध्ये नोंद 
ठेवा. 

ऑगस्ट  

4 २. सजीवाांच े
परस्पराांशी नाते 

घटक  
चाचणी 

१) तुमच्या पररसरातील नवनवध औषधी वनस्पतींची नावे ललिा. 
२) कोणत्ा गरजा पररसरातूनच पूणण िोतात? 
३) गवताळ प्रदेशात खालील पैकी कोणते प्राणी राित नािी त्ाला गोल करा. 
          वाघ, िरीण, ित्ती, कुिा, ससा 
४) वृक्षवासी प्राणी कोणाला म्हटले जाते? 
५) प्राण्ाांचा वनस्पतींना कोणता फायदा िोतो? 
६) मिाराष्ट्रात पुढील रठकाण ेकोणत्ा फळासाठी प्रलसद्ध आिेत? 
        नागपूर, घोलवड, सासवड, देवगड, जळगाव 

ऑगस्ट  

4 
३. साठवण 
पाण्ाची 

साठवण पाण्ाची व 
नपण्ाच्या पाण्ाची 

काळजी 

04.95A.05 व 
04.95A.13 https://bit.ly/3haFHxB 

1.पाण्ाचा काटकसरीने कसा वापर करता येईल 
याची विीमध्य ेयादी तयार करा. 
2.पालकाांच्या मदतीने पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. 
16 वरील करून पिा कृती 1 व कृती 2 करा व 
विीमध्ये नोंद ठेवा. 

ऑगस्ट  

4 ३. साठवण 
पाण्ाची 

घटक  
चाचणी 

१.आपल्याला चमळणारे सवण पाणी कोठून येते? 
२.पारांपररक पद्धतीने पाणी कशात साठवले जायचे? 
३.नदीवर धरण बाांधल्यामुळे काय फायदा िोतो? 
४.पाणीटांचाई असलेल्या भागात पाणी कसे साठवता येईल? 
५.पाण्ाचा आपण सवाांनी काटकसरीने वापर करायला िवा, याचे कारण काय आिे? 
६.नद्या, तलाव याांतील पाणी कशामुळे दूनषत िोत े? 
७. नविंधन नवहिरी म्हणजे काय? त्ाचा उपयोग कसा िोतो? 

ऑगस्ट  5 ४. नपण्ाच ेपाणी ननधोक पाणी 04.95A.05 व https://bit.ly/35TW1xk 1. तुमच्या घरातील नपण्ा/चे पाणी अस्वच्छ 

https://bit.ly/3w5xrnH
https://bit.ly/3haFHxB
https://bit.ly/35TW1xk


04.95A.13 असेल तर ते शुद्ध व स्वच्छ करण्ासाठी तुम्ही 
कोणता उपाय कराल? त्ाची नोंद विीमध्ये ठेवा . 
2. तुमच्या घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्ाचा 
वापर करून पालकाांच्या मदतीने पाठ्यपुस्तकातील 
पान क्र. २०, पान क्र.२१ व पान क्र.२२ वरील 
प्रयोग करून पिा व विीमध्य ेनोंद ठेवा. 

ऑगस्ट 5 ४. नपण्ाच ेपाणी 
घटक  
चाचणी 

१.खालील पैकी कोणत्ा वस्तू पाण्ावर तरांगतात व कोणत्ा पाण्ात बुडतात?  
     (खखळा, शेंगाांची टरफल,े खोड रबर, दगड, पाने, पेन्सिल, ककण टक, प्लास्टस्टकची पट्टी) 
२.द्रावण म्हणजे काय? 
३.स्वयांपाकघरातील कोणकोणते पदार्थण पाण्ात नवरघळतात? 
४.समुद्राच ेपाणी खारट का असत?े 
५.सोडा वा  ॅटर मध्ये -------------वायू नवरघळवलेला असतो. 
६.पाण्ात------------चमसळल्यामुळे पाणी गढूळ िोते. 
७.नपण्ाचे पाणी उकळून नपण ेका गरजेच ेआिे? 
८.पाणी ननधोक करण्ासाठी िल्ली कोणकोणती साधने वापरतात? 

सप्ट ेंबर  1 ५. घरोघरी पाणी 
नपण्ाच्या पाण्ाची 
काळजी गावचा 
पाणीपुरवठा 

04.95A.05 व 
04.95A.13 

https://bit.ly/2U9mTXG 

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

सप्ट ेंबर 1 ५. घरोघरी पाणी घटक चाचणी 

१.योग्य की अयोग्य त ेसाांगा.  
   a) भाज्या, फळे धुवून उरलेले पाणी राजू बागेतील झाडाांना घालतो.  
   b) अमेय पाणपोईतील पाणी नपताना नळाला तोंड लावतो. 
२.आपल्या घरी पाणी साठवण्ासाठी आपण कोणकोणती साधने वापरतो? 
३.दुष्काळी भागात पाणी साठवण्ासाठी काय उपाययोजना करतात? 
४.सावणजननक नळ नादुरुस्त झाल्यामुळे पाणी सतत वाया जात आिे, तर तुम्ही काय कराल?  

https://bit.ly/2U9mTXG


५.नळाद्वारे घरोघरी पाणी पोिोचवल्यान ेकोणते फायदे िोतात ? 
६.जलशुद्धीकरण कें द्रात काय केले जात े? 

सप्ट ेंबर 2 ६. अन्नातील 
नवनवधता 

प्रदेशानुसार अन्नातील 
नवनवधता 

04.95A.05 , 
04.95A.13 व 
04.95A.15 

https://bit.ly/2U5C1Fw 

1. कोणत्ा ऋतू मध्य ेकोणती फळे येतात याची 
यादी करून विीमध्य ेनोंदवा.  
2. तुमच्या घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्ाचा 
वापर करून पालकाांच्या मदतीने पाठ्यपुस्तकातील 
पान क्र. ३६ , पान क्र. ३८ वरील कृती करून पिा 
व विीमध्ये नोंद ठेवा. 

सप्ट ेंबर 2 
६. अन्नातील 
नवनवधता घटक चाचणी 

१. तुमच्या घरी कोणकोणते पदार्थण बननवले जातात? 
२.आपण कोणते पदार्थण कचे्च खातो? 
३. मध्यम पावसाच्या प्रदेशात कोणती नपके घेतात? 
४. उन्हाळा ऋतूत कोणती फळे येतात? 
५. सांिा बफी कोणत्ा लजल्ह्यात बननवली जाते? 
६. नपक चाांगले येण्ासाठी कशाची गरज असत?े 
७. वेगवेगळ्या प्रदेशात लोकाांचा आिार का बदलत जातो? 

सप्ट ेंबर  

3 ७. आिाराची 
पौचिकता 

प्रमुख अन्नपदार्थण, 
अन्नपदार्थाणतील 
नवनवधता, 

अन्नपदार्थाणतील 
पौचिकता रटकवण े

04.95A.05 व 
04.95A.13 

https://bit.ly/3w1VJPq 

1. लशजवून खाणारे अन्नपदार्थण व कचे्च खाल्ले 
जाणारे अन्नपदार्थण याची यादी करून विीमध्ये नोंद 
करा. 
2. पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ४६ वरील ननरीक्षण 
करा. 

सप्ट ेंबर  

4 ७. आिाराची 
पौचिकता 

अन्नपदार्थाणतील 
पौचिकता रटकवण े

04.95A.05 व 
04.95A.13 

https://bit.ly/3x5am63 

1. अन्नपदार्थाणची पौचिकता रटकून रािण्ासाठी 
कोणकोणते उपाय करता येतील त्ाांची यादी 
करून विीमध्ये ललिा.  
2. तुमच्या घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्ाचा 
वापर करून पालकाांच्या मदतीने पाठ्यपुस्तकातील 
पान क्र. ४७ वरील नवनवध चवींचा आस्वाद िा 
प्रयोग करून पिा व विीमध्य ेनोंद ठेवा. 

https://bit.ly/2U5C1Fw
https://bit.ly/3w1VJPq
https://bit.ly/3x5am63


सप्ट ेंबर  

4 
७. आिाराची 
पौचिकता घटक चाचणी 

१. आपण ऊसापासून काय बननवतो? 
२. कोणती फळे सालासकट खावीत? 
३. लजभेवर असणाऱ्या उांचवट्ाांना काय म्हणतात? 
४. आांबट, कडू, गोड, नतखट असणाऱ्या पदार्थाांची प्रत्ेकी २ नावे ललिा. 
५. तुमच्या आिारात कोणत्ा मोड आलेल्या कडधान्ाांचा वापर कराल? 
६. आईने तुला बाजारातून आणलेली भाजी चचरण्ास साांनगतली तर तू ते काम कशा प्रकारे करशील त े
साांग. 
७. अन्न लशजवताना कोणती काळजी घ्यावी ते ललिी. 

सप्ट ेंबर  

5 ८. मोलाचे अन्न 
भाकरीची गोि , इतर 

अन्नपदार्थण 
04.95A.05 व 

04.95A.13 https://bit.ly/2UaLRpl 

1. शेतीच्या कामामधे कोणकोणत्ा प्रकारची कामे 
करावी लागतात यानवषयी पालकाांना नवचारुन 
प्रत्ेक कामानवषयची माहिती र्थोडक्यात विीमध्य े
ललहून ठेवा.  
2. तुमच्या घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्ाचा 
वापर करून पालकाांच्या मदतीने पाठ्यपुस्तकातील 
पान क्र. ५२ वरील प्रयोग करून पिा. 

सप्ट ेंबर  

5 ८. मोलाचे अन्न घटक चाचणी 

१. जांगलातून आपल्याला कोणती फळे चमळतात? 
२. खळे कशाला म्हणतात? 
३. शेतीची मशागत करण्ासाठी कोणती यांिे वापरतात? 
४. शेतात गोफण का त्रफरवली जाते? 
५. अन्नाची नासाडी टाळण्ासाठी तुम्ही काय कराल ? 
६. शेतीच्या कामाांचा योग्य क्रम लावा. (मळणी, कापणी, नाांगरणी, लावणी, पेरणी, उफणणी) 
७. तुमच्या पररसरात कोणती नपके घेतली जातात? 

ऑक्टोबर  1 ९. िवा िवेच ेअस्तस्तत्व 04.95A.09 https://bit.ly/2U9TfRP 
1.पाठ्यपुस्तक पान.क्रां .57 वरील कृती करून 
पिा. 

ऑक्टोबर  
2 ९. िवा िवेच ेअस्तस्तत्व 04.95A.09 https://bit.ly/3x6u9C8 

1.रोजच्या वापरातील कोणकोणत्ा वस्तूांमध्ये िवा 
दाबून भरलेली असते त ेविीमध्ये ललिा. 

ऑक्टोबर  2 ९. िवा घटक चाचणी १.सोडावॉटरमधून बािेर पडणारा वायू कोणता? 

https://bit.ly/2UaLRpl
https://bit.ly/2U9TfRP
https://bit.ly/3x6u9C8


२.िवेतील ज्वलनास मदत करणारा वायू कोणता? 
३.िवेत असणाऱ्या वायू घटकाांची नावे साांगा. 
४.वातावरण म्हणजे काय? 
५.िवेत सवाणचधक प्रमाणात असणाऱ्या वायूचे नाव साांगा. 
६.नगयाणरोिक आपल्यासोबत ऑक्सीजन लसलेंडर का नेतात ? 

ऑक्टोबर  
3 १०. वस्र वस्त्राचे प्रकार 

04.95A.05 , 
04.95A.06 व 
04.95A.08 

https://bit.ly/3603wmx 
1. तुमच्या रोजच्या वापरातील वस्त्राांच्या प्रकाराचे 
नमुने जमा करा. 

ऑक्टोबर  
4 १०. वस्र वस्त्राचे मित्त्व 

04.95A.05 , 
04.95A.06 व 
04.95A.08 

https://bit.ly/3y1ObOq 
िवामानानुसार कपड्याांमध्ये आपण कोणते बदल 
करतो व का करतो ? ते कारणासहित विीमध्ये 
ललिा. 

ऑक्टोबर  

4 १०. वस्र घटक चाचणी 

१.लोकर -------- या प्राण्ापासून चमळते. 
२.कापड तयार करण्ासाठी लागणारा धागा कोणकोणत्ा वनस्पतींपासून चमळतो? 
३.स्वच्छ कपडे घालणे आरोग्याच्या दृिीन ेका मित्वाच ेआिे? 
४.कपडे धुण्ासाठी तुमची आई घरी काय काय वापरत े? 
५.आपल्या घरातील जुन्ा कपड्याांचा कसा वापर करता येईल? 
६. खालीलपैकी कपडे धुण्ाचे कोणते पदार्थण नैसनगिक आिेत, त्ाांना गोल करा.  
     (ररठा, हडटजांट पावडर, हििं गणबेट, ललन्सिड सोप, चुनखडी,साबण, सोडा,) 
७.िवामानानुसार कपड्याांमध्ये कोणते बदल करतात? 
८.रेशीम कापड तयार करण्ासाठी लागणारा धागा कशापासून चमळतो? 

ऑक्टोबर 5 
११. पाहू तरी 
शरीराच्या आत 

शरीरातील आांतरेँहद्रय 
व ह्रदय 

04.95A.01 व 
04.95A.07 https://bit.ly/3dnuCb8 

कोणकोणत्ा अवयवाांना ज्ञानेंहद्रये म्हणतात? त्ा 
अवयवाांना ज्ञानेंहद्रये का म्हणतात? विीमध्ये ललिा. 

 

https://bit.ly/3603wmx
https://bit.ly/3y1ObOq
https://bit.ly/3dnuCb8


इयत्ता :   चौथी           माहे : २०२१ 
(संबंधित इयते्तचे पाठ्यपुस्तक pdf ल िंक) 

https://diksha.gov.in/get/dial/CJPU62  
 

विषय का ाििी पाठाच ेनाि 
अध्ययन वनष्पत्ती /क्षमता 

वििाने अध्ययन-अध्यापन स्त्रोत विद्याथी कृती 

शिवछत्रपती(परिसि 
अभ्यास भाग-२) 

ऑगस्ट-ततसिा आठवडा  १.शिवजन्मापूवीचा 
महािाष्ट्र 

 (शिवजन्मापूवीचा महािाष्ट्र 
या पाठाच ेप्रकटवाचन) 

 (पाठाची प्रस्तावना) 

https://bit.ly/3cF9t9
o 
 
(शिवाजी महािाज) 

https://bit.ly/2MFef
sF 
 
(तनजामिहा आणि 
आदिलिहा) 

https://bit.ly/2AGhk
X0 

 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक 
१.शिवजन्मापूवीचा महािाष्ट्र या पाठाचे वाचन 
किण्यास साांगि.े 

पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी दिलेल्या 
शलिंकला क्लिक किण्यास साांगि.े 

शिवाजी महािाज याांच्याबद्दल मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला क्लिक 
किण्यास साांगि.े 

तनजामिहा व आदिलिहा याबद्दल मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला क्लिक 
किण्यास साांगि.े 

कृती व उपक्रम 

पाठात आलेल्या सुलतानाची यािी किा. 

 

 ऑगस्ट- चौथा आठवडा  २. सांताांची कामतगिी   

 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक २.सांताांची 
कामतगिी हा पाठ वाचण्यास साांगिे. 

https://diksha.gov.in/get/dial/CJPU62
https://bit.ly/3cF9t9o
https://bit.ly/3cF9t9o
https://bit.ly/2MFefsF
https://bit.ly/2MFefsF
https://bit.ly/2AGhkX0
https://bit.ly/2AGhkX0


(पाठाच ेप्रकटवाचन) 

https://bit.ly/2Y5fn
LH 
 
(पाठाची प्रस्तावना) 

https://bit.ly/3gTN2
3D 
 
(सांत ज्ञानेश्वि) 

https://bit.ly/3eZtY
PJ 
 
(सांत एकनाथ) 

https://bit.ly/2XCJef
v 
(सांत तुकािाम) 

https://bit.ly/2ALsU
2O 
 
(सांत िामिास) 

https://bit.ly/2XDW
X5N 
 
सांत नामिेव) 

पाठाचे प्रकटवाचन ऐकण्यासाठी दिलेल्या 
शलिंकला क्लिक किण्यास साांगि.े 

पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी दिलेल्या 
शलिं कला क्लिक किण्यास साांगि.े 

सांत ज्ञानेश्वि याांच्याबद्दल मादहती घेण्यासाठी 
दिलेल्या शलिं कला िीक1 किण्यास 
साांगि.े 

सांत एकनाथ याांच्याबद्दल मादहती 
घेण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला िीक1 
किण्यास साांगि.े 

सांत तुकािाम याांच्याबद्दल मादहती 
घेण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला िीक1 
किण्यास साांगि.े 

सांत िामिास याांच्याबद्दल मादहती घेण्यासाठी 
दिलेल्या शलिं कला िीक1 किण्यास 
साांगि.े 

सांत नामिेव याांच्याबद्दल मादहती घेण्यासाठी 
दिलेल्या शलिं कला िीक1 किण्यास 
साांगि.े 

कृती व उपक्रम 

पाठात आलेल्या सांताांची नावे शलहा.व या सांताांचे 
जनस्थळ िोधण्याचा प्रयत्न किा. 
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https://bit.ly/3h9Ph
zY 

 
 

 सप्ट ेंबि-पदहला आठवडा  ३. मिाठा- सििाि 
भोसल्याांच ेकततबगाि 
घिािे 

  

 

 

(मिाठा सििाि -भोसल्याांच े
कततबगाि घिाि)े 

https://bit.ly/2z92JT
v 
 

(पाठाची प्रस्तावना) 

https://bit.ly/3f25V
2F 

 
(िौयातची पिांपिा) 

https://bit.ly/2AEO
UMV 
 
(िहाजीिाजे) 

https://bit.ly/37aqP
cX 
 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ३.मिाठा 
सििाि-भोसल्याांच ेकततबगाि घिाि ेया 
पाठाच ेवाचन किण्यास साांगि.े 

मिाठा सििाि -भोसल्याांच ेकततबगाि घिाि े
बद्दल मादहती घेण्यासाठी दिलले्या शलिं कला 
िीक किण्यास साांगि.े 

पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी दिलेल्या 
शलिं कला िीक किण्यास साांगि.े 

िौयातची पिांपिाबद्दल मादहती घेण्यासाठी 
दिलेल्या शलिं कला िीक किण्यास साांगि.े 

िहाजीिाजे याांच्याबद्दल मादहती घेण्यासाठी 
दिलेल्या शलिं कला िीक किण्यास साांगि.े 

वेरुळच ेभोसल ेयाांच्याबद्दल मादहती 
घेण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला िीक 
किण्यास साांगि.े 

कृती 

महािाष्ट्राच्या नकािात अहमिनगि, 
फलटि,वेरूळ,सुप ेही रठकाि ेिाखवा. 

या पाठात आलले ेिाजघिाि ेव प्रिेि याांची 
यािी किा.जस;ेजावळीचे-मोिे.... 

https://bit.ly/3h9PhzY
https://bit.ly/3h9PhzY
https://bit.ly/2z92JTv
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(वेरुळचे भोसल)े 

https://bit.ly/374C4
nr 
 
 

पाठात आलेल्या सििाि,िाजे,सुलतान याांची 
यािी किा. 

 सप्ट ेंबि- िुसिा आठवडा  ४. शिविायाांचे 
बालपि 

04.95B.04 

गटात एकत्र काम कित असताना 
एकमेकाांतवषयी आस्था, समानाभूती 
व नेतृत्व गुि या बाबींमधे्य पुढाकाि 
घेतात.व सक्रक्रय सहभाग घेतात. 
उिा. वगाततील, वगातबाहेि, स्थातनक/ 
समकालीन उपक्रम आणि खेळ तसचे 
वनस्पतींची काळजी घेि,े पिु -
पक्ष्ाांना खायला िेिे, भोवतालच्या 

वस्तू/ वडीलधािे/ दिव्ाांग 
याांच्यासाठी प्रकल्प कििे 
/भूममका कितात. 

 

 

(पाठाच ेप्रकटवाचन) 

https://bit.ly/3dDpt
tD 
 
(प्रस्तावना-शिवजन्म) 

https://bit.ly/2UiFc
Xo 
 
 

(शिविायाांचे बालपि) 

https://bit.ly/2Y54h
pT 
 
(िहाजीिाजे मुघल 
बििाहीकडे) 

https://bit.ly/2XDKF
dr 
 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ४.शिविायाांचे 
बालपि हा पाठ वाचण्यास साांगि.े 

पाठाचे प्रकट वाचन ऐकण्यासाठी दिलेल्या 
शलिंकला क्लिक किण्यास साांगि.े 

प्रस्तावना-शिवजन्म मादहती घेण्यासाठी 
दिलेल्या शलिं कला क्लिक किण्यास साांगि.े 

 

शिविायाांच ेबालपि बद्दल मादहती 
घेण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला क्लिक 
किण्यास साांगि.े 

िहाजीिाजे मुघल बाििाहीकडे याबद्दल 
मादहती घेण्यासाठी दिलेल्या शलिंकला क्लिक 
किण्यास साांगि.े 

नव्ा तनजामिाहीची स्थापन बद्दल मादहती 
घेण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला क्लिक 
किण्यास साांगि.े 

शजजाबाई व शिविाय कनातटकात गेल े
याबद्दल मादहती घेण्यासाठी दिलले्या 
शलिं कला क्लिक किण्यास साांगि.े 

https://bit.ly/374C4nr
https://bit.ly/374C4nr
https://bit.ly/3dDpttD
https://bit.ly/3dDpttD
https://bit.ly/2UiFcXo
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(नव्ा तनजामिाहीची 
स्थापना) 

https://bit.ly/2XB76
Qs 
 
(शजजाबाई व शिविाय 
कनातटकात) 

https://bit.ly/2Ucv7
eE 
 
 

कृती 

शिविाय लहानपिी कोिते खेळ खेळत 
होत.े 

तुम्ही कोिकोिते खेळ खेळतात त्ाांची नावे 
शलहा.व तुमच्या आवडत्ा खेळाची मादहती 
शलहा. 

तुम्ही आत्तापयंत एखािा क्रकल्ला पदहला 
असल्यास त्ाची मादहती शलहा. 

तुमची िििोजची दिनचयात कसी असत ेते 
शलहा. उिा.क्रकती वाजता उठतात.... 

तुमच्या वाढदिवसातनममत्त तुम्ही कोिता सांकल्प 
किता. 

 सप्ट ेंबि-ततसिा आठवडा  ५. शिविायाांचे 
शिक्षि 

  

 

(प्रस्तावना, शिविायाांच्या 
शिक्षिास प्रािांभ) 

https://bit.ly/2Ugwt
Fi 
 
(पुण्याचा कायापालट) 

https://bit.ly/2Y9eB
NE 
 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ५.शिविायाांचे 
शिक्षि या पाठाचे वाचन किण्यास साांगिे. 

पाठाची प्रस्तावना व शिविायाांच्या शिक्षिास 
प्रािांभ याबद्दल मादहती घेण्यासाठी दिलेल्या 
शलिंकला क्लिक किण्यास साांगि.े 

पुण्याचा कायापालट याबद्दल मादहती 
घेण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला क्लिक 
किण्यास साांगि.े 

िािोजी कोंडिेवाांची कामतगिी व शिविायाांच े
शिक्षि याबद्दल मादहती घेण्यासाठी 
दिलेल्या शलिं कला क्लिक किण्यास साांगि.े 

https://bit.ly/2XB76Qs
https://bit.ly/2XB76Qs
https://bit.ly/2Ucv7eE
https://bit.ly/2Ucv7eE
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(िािोजी कोंडिेवाची 
कामतगिी, शिविायाांच े
शिक्षि) 

https://bit.ly/30cCC
Ga 
 
(वीिमाता शजजाबाईंची 
शिविायाांना शिकवि) 

https://bit.ly/3dzk0
nL 
 
 

(शिविायाांचा नवा अांमल, 
शिविायाांचा तववाह) 

https://bit.ly/3cAer
Ep 

 

वीिमाता शजजाबाईंची शिविायाांना दिललेी 
शिकवि याबद्दल मादहती घेण्यासाठी 
दिलेल्या शलिं कला क्लिक किण्यास साांगि.े 

शिविायाांचा नवा अांमल व शिविायाांचा 
तववाह याबद्दल मादहती घेण्यासाठी दिलेल्या 
शलिं कला क्लिक किण्यास साांगि.े 

तुम्ही िाळेव्ततरिक्त बाहेि कोिते शिक्षि घेता. 

लढाई प्रसांगी कोित्ा प्राण्याांचा उपयोग/वापि 
होतो त्ाांची यािी किा. 

लढाई प्रसांगी कोिते युद्धसादहत् वापिले जाते 
त्ाांची यािी किा. 

पािांपरिक खेळाांची यािी किा. 

 सप्ट ेंबि-चौथा आठवडा  ६. स्विाज्य 
स्थापनेची प्रततज्ञा 

04.95B.04 

छत्रपती शिवाजी महािाजाांच्या 
व्तक्तमत्व मधील तवतवध सू्फतीिायी 
घटना साांगतात. 

 

 

(प्रस्तावना) 

https://bit.ly/2zcfD
A8 
 
(स्विाज्याची िपथ) 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक 
६.स्विाज्यस्थापनेची प्रततज्ञा या पाठाचे वाचन 
किण्यास साांगि.े 

पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी दिलेल्या 
शलिंकला क्लिक किण्यास साांगि.े 

स्विाज्याची िपथ बद्दल मादहती घेण्यासाठी 
दिलेल्या शलिं कला क्लिक किण्यास साांगि.े 

https://bit.ly/30cCCGa
https://bit.ly/30cCCGa
https://bit.ly/3dzk0nL
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https://bit.ly/2XFTk
MJ 

(मावळ खोऱ्यातील 
जमवाजमव) 

https://bit.ly/2MyF
3Lt 
 
(मावळाांतील सोबती) 

https://bit.ly/2MAP
VIM 
 
(शिविायाांची िाजमुद्रा) 

https://bit.ly/3eWC
DCl 

 

मावळ खोऱ्यातील जमवाजमव याबद्दल 
मादहती घेण्यासाठी दिलेल्या शलिंकला क्लिक 
किण्यास साांगि.े 

मावळाांतील सोबती बद्दल मादहती 
घेण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला क्लिक 
किण्यास साांगि.े 

शिविायाांच्या िाजमुदे्र बद्दल मादहती 
घेण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला क्लिक 
किण्यास साांगि.े 

पाठात आलेल्या शिविायाांच्या सांवडगड्याची 
नावे िोधा. 

शिविायाांच्या िाजमुदे्रच ेमचत्र काढण्याचा 
प्रयत्न किा. 

िाजमुदे्रविील सांिेि मातीविती कोिा. 

 ऑक्टोबि-पदहला आठवडा  ७. स्विाज्याचे तोिि 
बाांधल े

  

 

(प्रस्तावना) 

https://bit.ly/2MDcl
Zy 
 
(स्विाज्याची पदहली 
िाजधानी) 

https://bit.ly/3h0pc
6g 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ७.स्विाज्याचे 
तोिि बाांधले या पाठाचे वाचन किण्यास 
साांगिे. 

पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी दिलेल्या 
शलिंकला क्लिक किण्यास साांगि.े 

स्विाज्याची पदहली िाजधानी याबद्दल मादहती 
घेण्यासाठी दिलेल्या शलिंकला क्लिक किण्यास 
साांगिे. 

शिविायाांच ेचातुयात बद्दल मादहती घेण्यासाठी 
दिलेल्या शलिं कला क्लिक किण्यास साांगि.े 
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(शिविायाांचे चातुयत) 

https://bit.ly/2AEQ
bUd 
 
(स्विाज्याची नौबत झडली) 

https://bit.ly/2BEw
9tA 
 
(भवानीमातेचा  आिीवाति) 

https://bit.ly/3h2pV
6K 

 

स्विाज्याची नौबत झडली बद्दल मादहती 
घेण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला क्लिक 
किण्यास साांगि.े 

भवानी मातेचे आिीवाति याबद्दल मादहती 
घेण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला क्लिक 
किण्यास साांगि.े 

कृती व उपक्रम 

पाठात आलेली क्रकल्ल्ाांची/गडाांची नावे 
िोधा. 

महािाष्ट्रावि सत्ता गाजविाऱ्या सत्ताची नावे 
शलहा. 

 ऑक्टोबि- िुसिा आठवडा  ८. स्वकीय ित्रूांचा 
बांिोबस्त 

  

 

(प्रस्तावना) 

https://bit.ly/2XEE
HJe 
 
(जावळीचे चांद्रिाव मोिे) 

https://bit.ly/2Mz4
YlZ 
 

(बांड केशलया मािले जाल) 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ८.स्वकीय ितू्रांचा 
बांिोबस्त हा पाठ वाचण्यास साांगि.े 

पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी दिलेल्या 
शलिंकला िीक किण्यास साांगि.े 

जावळीचे चांद्रिाव मोिे याबद्दल मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला िीक 
किण्यास साांगि.े 

बांड केशलया मािल ेजल याबद्दल मादहती 
पाहण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला िीक 
किण्यास साांगि.े 

क्रकल्ल ेिायगड तवषयी मादहती पाहण्यासाठी 
दिलेल्या शलिं कला िीक किण्यास साांगि.े 
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https://bit.ly/2Y4r9
Gd 
 

(क्रकल्ले िायगड) 

https://bit.ly/3cDxxt
d 

 

शिविायाांना तविोध कििाऱ्या पाठातील 
सििािाांची/ितू्रची नाव ेिोधा. 

पाठातील क्रकल्ले/डोंगि/गड याांची नावे िोधा. 

 ऑक्टोबि-ततसिा आठवडा  ९. प्रतापगडाविील 
पिाक्रम 

04.95B.05 

चातुयत, धैयत आणि तववेक याांच्यामुळे 

सांकटावि मात किता येते हे 
शिवचरित्रातून आत्मसात कितात. 

 

 

(प्रस्तावना आदिलिाही 
हाििली) 

https://bit.ly/3dErzt
b 
 
(खानान ेतवडा उचलला) 

https://bit.ly/309Ew
rg 
 
(अफजलखानाच ेडावपेच) 

https://bit.ly/2AHPo
BV 
 
(िेिास सव्वािेि) 

https://bit.ly/3gYOE
Jb 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ९.प्रतापगडाविील 
पिाक्रम हा पाठा वाचण्यास साांगिे. 

पाठाची प्रस्तावना व आदिलिाही हाििली या 
तवषयी मादहती घेण्यासाठी दिलेल्या शलिंकला 
क्लिक किण्यास साांगि.े 

खानान ेतवडा उचलला या  तवषयी मादहती 
घेण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला क्लिक 
किण्यास साांगि.े 

अफजलखानाच ेडावपेच तवषयी मादहती 
घेण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला क्लिक 
किण्यास साांगि.े 

िेिास सव्वािेि या तवषयी मादहती 
घेण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला क्लिक 
किण्यास साांगि े

भेटीची तयािी किी केली  तवषयी या 
मादहती घेण्यासाठी दिलेल्या शलिंकला क्लिक 
किण्यास साांगि.े 
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(भेटीची तयािी) 

https://bit.ly/2AMPJ
6d 
 
(अफजलखानािी झटापट) 

https://bit.ly/3dHz1
nI 
 
(अफजलखानाच्या फौजेची 
िािािाि) 

https://bit.ly/2UdKd
3K 
 
 

अफजलखानािी झटापट प्रसांगाची मादहती 
घेण्यासाठी दिलेल्या शलिं कला क्लिक 
किण्यास साांगि.े 

अफजलखानाच्या फौजेची िािािाि कसी 
उडवली या प्रसांगाची मादहती घेण्यासाठी 
दिलेल्या शलिं कला क्लिक किण्यास साांगि.े 

शिविायाांनी अफजलखान भेटीला जाताना 
कसा पोषाख परिधान केला,त्ाचे वितन 
किा. 

मचलखत, वाघनख,े शजिेटोप, तबचवा, पट्टा 
याांच ेमचत्र काढण्याचा प्रयत्न किा. 

इततहासाच्या सांिभाततील म्हिींचा सांग्रह 
किा. जसे-'होता शजवा म्हिून वाचला 
शिवा'. 

शिविाय अफजलखान भेटीला जाताना 
बिोबि असिाऱ्या सििािाांची नावे शलहा. 

ऑक्टोबि-चौथा आठवडा आकारिक व सांकशलत मूल्यमापन 
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